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شكر وعرفان
الفني للتغذية وقد تمت مراجعته
مجموعة العمل
تم تطوير المرجع العملي الميداني بواسطة
وعرفان
المحتوياتشكر
بواسطة األستاذة سلوى عبد الرحيم سوركتي مدير البرنامج القومي للتغذية.
تود وزارة الصحة أن تعرب عن شكرها وعرفانها للجهود التي بذلتها مجموعة العمل الفني التي
أدت عملها بدرجة عالية من الكفاءة وقد تم إنجاز هذا العمل تحت قيادة الدكتور علي عربي
والدكتور األمين عثمان وبتنسيق من االستاذة هناء جارالنبى احمد باإلنابة عن البرنامج القومي
للتغذية عن طريق عقد العديد من اإلجتماعات لضمان أن هذا المرجع العملي الميداني مُبسَّط
ِّ
المكونات الخاصة بتجهيزات
ويحتوي على توجيهات عملية ،وفي نفس الوقت يحتوي على كل
برامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط المطلوبة لإلدارة الفعَّالة لألطفال المصابين بسؤ التغذية
المتوسط الحاد.
أعضاء مجموعة العمل الفني الذين أسهموا في هذا المرجع السريع:
اإلسم

المؤسسة

د .علي عربي

رئيس اللجنة الفنية للتغذية  /كلية
الطب جامعة الخرطوم
اللجنة الفنية للتغذية
/الجامعة الوطنية
برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي
وزارة الصحة اإلتحادية
منظمة الصحة العالمية
منظمة اليونسيف
منظمة اليونسيف
منظمة انقاذ الطفولة
وزارة الصحة اإلتحادية
وزارة الصحة اإلتحادية
منظمة المنار
برنامج الغذاء العالمي
منظمة قول

د .األمين عثمان
د .أمال عبدهللا
أ .محمد عثمان ميزان
أ .هناء جار النبي
أ .أميرة المنير
د .تيولديبران دانيل
د .طارق مكاوي
ا.على نصر
أ .درية محمد عثمان
أ .وفاء بدوي
أابتهاالت االدريسى
أ.خالده خلف هللا
ساره ابراهيم

أخيراً فإن وزارة الصحة تعبر عن إمتنانها للدعم واإلسهام المُقدم من برنامج الغذاء العالمى في مجال
تطوير هذه المادة.
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 .1المقدمة
يعد سوء التغذية المتوسط الحاد أحد المشاكل الصحية الخطيرة وهو المسؤول االساسي عن وفيات
األطفال ألن الطفل المصاب بسوء التغذية المتوسط الحاد تزيد عنده عوامل الخطر التي تؤدي للوفاه
بثالث او اربعه مرات مقارنة باالطفال الذين ليست لديهم مشاكل سوء التغذبة .في الغالب عدد األطفال
المصابين بسوء التغذية المتوسط أكثر من األطفال المصابين بسوء التغذية الشديد الحاد وعلية يمكن ان
تكون عدد الوفيات اكبر ,لذلك العالج و الوقاية من سوء التغذية المتوسط يقلل من حاالت سوء التغذية
الشديد الحاد والمخاطر المتعلقة بالوفيات ,المراضة ونموالطفل من ناحية عامة
اعتماداً على معدالت سوء التغذية على المستوى المحلى والموارد المتاحة هنالك العيد من خيارات
المعالجة والوقاية لحاالت سوء التغذية المتوسط وهذه تشمل:
 برنامج التغذية االضافية المستهدف
 الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء
 الوقاية من سوء التغذية المتوسط بدون استخدم الغذاء
المرجع الميداني يعطي خطوات منهجية للتعرف على سوء التغذية المتوسط خطوة تلو الخطوة  ,لذلك
هذه الوثيقة قصد منها تقديم مرجع عملي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية األساسية وشركائهم

على المستوى الميداني لتوضح الكيفية التي يتم بها تنفيذ برامج معالجة سؤ التغذية المتوسط .
هذا المرجع مستخرج من الموجهات القومية لمعالجة سوء التغذية المتوسط ولتمكين االستفادة الناجعة من
هذا المرجع الميداني يجب على مستخدميه أن ينالوا تدريب في إدارة ومعالجة سوء التغذبة المتوسط و
أيضا ً يجب على مستخدمي هذا المرجع الميداني أن يعرفوا أن هذا المرجع الميداني تتم مراجعته وتحديثه
بانتظام اعتماداً علي المستجدات من نتائج البحوث والمعايير العالمية
بما أن هذا المرجع يركز على تنفيذ األنشطة للوقاية من سوء التغذية المتوسط وعالج الحاالت الفردية
لسوء التغذية المتوسط ,نجد أنه ال يحتوي على تفاصيل أنشطة البرامج لذا يجب على مستخدم هذا
المرجع أن يسترشد بالموجهات القومية أو أي موجهات برامجية أخرى الدارة سوء التغذية المتوسط
لمعرفة التفاصيل للبدائل الموضوعة الدارة سوء التغذية المتوسط أين تتم ومتى تنتهي.
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تقييم وتصنيف الطفل المصاب بسؤ التغذية الحاد

قيم










إذا كان عمر الطفل ستة شهور وهومصاب بهُزال شديد واضح أو

بورم غذائي ثنائي (أوديما) يظهرفي كلتا القدمين.
إذا كان عمر الطفل يتراوح بين  95- 6شهر و
مواك اقل من  1119سم أو إذا كان هنالك ورم غذائي في كلتا القدمين
باإلضافة إلى أحد األعراض التالية:
عالمة خطورة أو
o
فشل في إختبار الشهيةRUTF
o
إلتهاب رئوي/إلتهاب رئوي شديد أو
o
فقدان شديد للسوائل
o
دم في البراز أو
o
حمى/إنخفاض درجة حرارة الجسم
o
فقر دم حاد
o
إذا كان عمر الطفل ستة شهور أو أكثر من ذلك و
كان محيط منتصف الزراع (مواك) أقل من  1119سم أو كان هنالك ورم
غذائي علي كلتا القدمين
ال يوجد أي من المضاعفات المذكورة أعاله
إجتاز إختبار الشهية للطعام
إذا كان محيط منتصف الزراع (المواك) يتراوح بين  1119الى أقل من
 1,19سم وغير مصحوب بورم غذائي (أوديما) في كلتا القدمين

إذا كان منتصف محيط الزراع(مواك)أكبر من أو يساوي  1,19سم وغير
مصحوب ورم غذائي في كلتا القدمين
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صنف
سؤ تغذية شديد حاد
مصحوب بمضاعفات

اإلجراء الذي يتم إتخاذه
التحويل للمستشفى بسرعة (أو
مركز صحي يتوفر به مركز
إستقرار) للمعالجة الداخلية

سؤ تغذية شديد حاد
مصحوب
غير
بمضاعفات

تتم معالجته بمركزالمعالجة
الخارجية بالطريقة التي تم بها
وصف ذلك في هذه الوثيقة

سؤ تغذية حاد متوسط

ليست هنالك إصابة
بسؤ التغذية الحاد

يتم تحويل المريض إلى
برنامج التغذية االضافية ،إذا
كان متاحا ً.
قدم المشورة عن تغذية الطفل
بإستخدام بطاقة األم وتحويل
متابعة
الطفل إلى برنامج
النمو
تهنئة األم وتشجيعها على
المتابعة في برنامج متابعة
النمو وتعزيز الصحة

 .,برنامج التغذية االضافية المستهدف
برنامج التغذية االضافية المستهدف يقدم العالج لألطفال عمر  95-6شهرالمصابين بسوء التغذية
المتوسط والنساء الحوامل والمرضعات المصابات بسوء التغذية المتوسط الحاد .ويشمل هذا البرنامج
أيضا ً األطفال الذين تم إخراجهم من برنامج المعالجة الخارجية لسوء التغذية الشديد الحاد.
في هذا البرنامج يجب أن يتم االكتشاف النشط لألطفال والنساء الحوامل والمرضعات المصابين بسوء
التغذية في المجتمع بواسطة العامليين الصحيين بالمجتمع أو المتطوعيين وتحويل حاالت سوء التغذية
المتوسط الحاد الى برنامج التغذية االضافية المستهدف أو برنامج المعالجة الخارجية لسوء التغذية الشديد
الحاد وذلك حسب الحاجة والتصنيف.

 1.2إجراءات الدخول في برنامج معالجة سوء التغذية المتوسط المستهدف:
الخطوة  :1تقييم القياسات الجسمانية (محيط منتصف الزراع ,الوزن ,الطول ,الورم الغذائي)
o
o
o
o
o
o

قم بقياس منتصف محيط الزراع األعلى
قييم الورم الغذائي .إذا وجد الورم الغذائي حول المريض لبرنامج المعالجة
الخارجية لسوء التغذية الشديد الحاد.
قم بقياس الوزن والطول لألطفال فقط
أحسب الوزن للطول  Z-scoreمستعمال الجدول (لألطفال فقط)
إذا انطبق على الطفل ممعايير الدخول لبرنامج المعالجة الخارجية (مصاب بسوء
تغذية شديد حاد) فحوله لبرنامج المعالجة لخارجية لسوء التغذية الشديد الحاد.
إذا انطبق على الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع معايير الدخول لبرنامج التغذية
االضافية المستهدف واصل بالخطوة .2

المواصفة

معايير الدخول

األطفال عمر  95-6شهر

محيط منتصف الزراع االعلى (مواك) أكبر من أو يساوي
 11.9سم واقل من  1,29سم وال يوجد ورم
الوزن للطول ما بين  ,-ال الي  z-score 3-مع عدم
وجود ورم
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المواصفة

معايير الدخول

األطفال عمر  95-6شهر

كل األطفال المحولين من برنامج المعالجة الخارجية لسوء
التغذية الشديد الحاد

النساء الحوامل

إذا كانت المرأة حامل ابتداءا من فترة الحمل الثانية او الثالثة
(من الشهر الرابع) و محيط منتصف الزراع (مواك) أقل من
 ,1.0سم

النساء المرضعات

إذا كان عمر الطفل أقل من  6شهور ومنتصف محيط الزراع
(مواك) أقل من  ,1.0سم

 إذا انطبق على الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع معايير الدخول لبرنامج الوقاية من سوء
التغذية باستخدام الغذاء ,أنظر إجراءات الدخول في الباب التالي
 أدخل الطفل/راعي الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع في أنشطة برنامج التواصل من أجل
تغيير السلوك.

الخطوة  :2الدخول في برنامج التغية االضافية المستهدف:
o
o
o
o

إشرح لألم/راعي الطفل لماذا يحتاج الطفل للدخول في هذا البرنامج.
اشرح الهدف العالج /البرنامج بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع.
سجل الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع في دفتر التسجيل
أكمل قسم الدخول لبرنامج التغذية االضافية المستهدف في بطاقة الحصص الغذائية
مع ترقيمه

الخطوة  :3اعطاء الحصة الغذائية الخاصة ببرنامج التغذية االضافية المستهدف
o

o
o

العالج التغذوي في برنامج التغذية االضافية المستهدف يقدم عن طريق إعطاء
حصة غذائية تؤخذ للمنزل مكونة من (الخلطة الجاهزة المدعمة باللبن) .هذا الغذاء
يحتوي على كميات كافية من الطاقة والمغذيات التي تساعد في عملية التأهيل.
حجم الحصة الغذائية اليومية يساوي  222جرام للفرد في اليوم ( 6كيلوجرام في
الشهر أو  4اكياس)
عندما تكون جلسات البرنامج كل اسبوعين ,توزع حصة غذائية تكفي لمدة
اسبوعين في كل زيارة (3كجم أو  2كيس)
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o

تأكد من ملء بطاقة برنامج التغذية االضافية المستهدف (تأخذ األم/راعي الطفل أو
المرأة الحامل أو المرضع البطاقة للبيت ثم تأتي بها في الزيارة التالية)

الخطوة  :4العالج الروتيني
o
o
o
o
o
o
o
o
o

يعطى فيتامين أ لكل األطفال عند الدخول في البرنامج (إال إذا تم إعطائهم الفيتامين
في الشهر المنصرم)
يجب أن ال يعطي فيتامين أ لألطفال المحولين من برنامج المعالجة الخارجية أو
الداخلية حيث يتم اعطائهم الفيتامين خالل وجودهم في هذه البرامج
إذا ظهرت لدى األطفال أي عالمة من عالمات نقص فيتامين أ يجب تحويل الطفل
ألقرب وحدة صحية للعالج حسب موجهات منظمة الصحة العالمية.
ال يعطى فيتامين أ للنساء الحوامل  .النساء المرضعات تعطى فيتامين أ خالل 6
أسابيع من الوالدة فقط.
دواء عالج الديدان يعطى لكل األطفال عمر  95-22شهر عند الدخول في
البرنامج
يعطى الحديد لألطفال الذين تظهر عليهم عالمات األنيميا ,أما اذا كانت االنيميا
شديدة فيجب تحويل الطفل لبرنامج المعالجة الداخلية
يعطى الحديد/الفوليك لكل النساء الحوامل والمرضعات عند الدخول في البرنامج
يعطى لقاح الحصبة لكل االطفال الغير ملقحين في عمر أكبر  5شهور
سجل العالجات المعطاة في دفتر التسجيل
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المنتج

الزمن

العمر

الوصفة

الجرعة

فيتامين أ

فيتامين أ عند
الدخول

من  6الى  11شهر

 100000وحدة
عالمية

جرعة واحدة عند
الدخول

من  1,الى  95شهر

 ,00000وحدة
عالمية

جرعة واحدة كل 4
الى  6شهور

البندازول

عند الدخول

اقل من  1,شهر

التعطى

من  1,الى  95شهر

 400ملجرام

الحديدوالفوليك

عند الدخول

لقاح الحصبة

عند الدخول

بعد  5شهور

من  6الى  ,3شهر (اطفال
ناقصى الوزن )

ملجرام 12.5
حديد  90/ممجم
فوليك اسد

حبة واحدة عند
الدخول
جرعة يومية لمدة شهر

من  ,4الى  95شهر

ملجرام 20 - 30

جرعة يومية لمدة شهر

من  6الى  11سنة

ملجرام 30 - 60

جرعة يومية لمدة شهر

الشباب والبالغين

 60ملجرام

جرعة يومية لمدة شهر

-

مرة واحدة

فيتامين أ

خالل  6اسابيع
من الوالدة

المرضعات

200000

جرعة واحدة عند
الدخول

البندازول

عند الدخول

الثلث الثانى

 400ملجرام

جرعة واحدة

الخطوة  :5إعطاء رسائل أساسية
o
o
o
o

أعطاء ارشادات واضحة لالم/راعي الطفل والمرأة الحامل أو المرضع عن كيفية
إعداد الغذاء واطعام االطفال
يجب تقديم شرح عملي لعملية إعداد الطعام وطبخه في موقع البرنامج أو المجتمع
ما أمكن ذلك
تأكد من أن األم/راعي الطفل قد فهم/فهمت أن الحصة الغذائية للطفل المصاب
بسوء التغذية فقط وأن ال يشاركه أحد فيها.
اشرح كيفية التخزين اآلمن للحصة الغذائية.
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o
o

تأكد من معرفة األم/راعي الطفل متى تعود لبرنامج التغذية االضافية المستهدف
سجل تاريخ زيارات المتابعة في جدول وأشرح ذلك بصورة واضحة لألم/راعي
الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع

الخطوة  :6زيارات المتابعة في برنامج التغذية االضافية المستهدف
o
o
o
o

o

يجب حضور األطفال واألمهات لبرنامج التغذية االضافية المستهدف كل أسبوعين
أو كل شهر للمتابعة والحصول على الحصة الغذائية.
في كل زيارة يتم قياس منتصف محيط الزراع والوزن كما يتم فحص الورم
الغذائي أما الطول فإنه يؤخذ كل  4أسابيع
األطفال الذين تظهر عليهم مضاعفات صحية واضحة يجب تحويلهم لبرنامج
المعالجة الداخلية (أو ألقرب وحدة صحية)
إذا لم تكن هنالك زيادة في وزن الطفل بعد زيارتين أو ثالث زيارات شهرية او
نصف شهرية متتابعة أو إذا نقص وزن الطفل في أي زيارة يجب تحويل الطفل
للفحص الطبي في أقرب مركز معالجة داخلية أوحدة صحية
األطفال الذين تم إدخالهم في برنامج التغذية االضافية المستهدف ثم تدهورت
صحتهم وظهرت عالمات احتياجهم لبرنامج المعالجة الخارجية يجب تحويلهم فورا

الخطوة  :7تدخالت تغيير السلوك
الرسائل الصحية والتغذوية تتم من خالل:
 oادراج الطفل وراعي الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع للمشاركة في أنشطة
التواصل من أجل تغيير السلوك عند زيارة المركز ثم وجه العامليين المجتمعيين
لمتابعة األنشطة بالمنزل.
 oتقديم شرح عملي لعملية إعداد الطعام وطبخه في موقع البرنامج أو المجتمع .
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 1.1معايير الخروج من برنامج التغذية االضافية المستهدف:
إجراءات الخروج:
يتم خروج الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع من البرنامج حسب المعايير التالية:
المجموعة

معايير الخروج

األطفال عمر  95-6شهر

مواك أكبر من  1,.9سم لزيارتين متتاليتين
الوزن للطول أكبر من  z-score ,-لزيارتين متتاليتين
بعد ثالث أشهر في البرنامج إذا لم يستجيب الطفل
بعد شهرين لكل األطفال المحولين من برنامج المعالجة
الخارجية لسوء التغذية الشديد الحاد

النساء الحوامل

الوالدة و محيط منتصف الزراع (مواك) أكبر من  ,1.0سم
لزيارتين متتاليتين

النساء المرضعات

إذا كان عمر الطفل اكبر  6شهور ومنتصف محيط الزراع
(مواك) أكبرمن  ,1.0سم لزيارتين متتاليتين

إجراءات ما بعد الخروج:
 لكل األطفال عمر  95-6شهر:o
o

حول لبرنامج متابعة النمو او برنامج حلقات االثر الغذائي والسلوك االيجابي
) (NIPPاو برنامج المغذيات الدقيقة إن وجد
راجع التطعيمات وتأكد من أن الطفل مطعم حسب عمره

 لكل األطفال عمر  24-6شهر:o

حول األطفال لبرنامح الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء.

 ملحوظة :تأكد من أن كل األطفال الذين تم إخراجهم من البرنامج قد تم تسجيلهم في دفتر
التسجيل
12

 .3برنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام
الغذاء)(FBPM
برنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء هو برنامج يقوده المجتمع يعزز الغذاء المناسب
وممارسة النظافة الشخصية الصحية لألطفال وتأكيد زيادة التغطية وفعالية خدمات برنامج الوقاية من
سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء من خالل االكتشاف المبكر وتحويل االطفال والنساء الحوامل
والمرضعات المصابين بسوء التغذية .صمم هذا البرنامج للحد و الوقاية من سوء التغذية المتوسط
المستهدف وسوء التغذية الشديد الحاد.
يعتمد اتخاذ القرار بتنفيذ برنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء العام أو المستهدف
على نسبة سوء التغذية .عندما تكون نسبة سوء التغذية العالمي في المحليات أكبر من  %22يتم تنفيذ
منهجية برنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاءلكل المستهدفين بغض النظر عن
حالتهم التغذوية وفي المحليات التي تكون نسبة سوء التغذية العالمي أقل من  %22يتم تنفيذ منهجية
برنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء المستهدف.

 1.2إجراءات الدخول في برنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء:
الخطوة  :1تقييم القياسات الجسمانية
o
o
o
o
o
o
o

قم بقياس منتصف محيط الزراع األعلى
قم بقياس الطول
قييم الورم الغذائي .إذا وجد الورم الغذائي حول المريض لبرنامج المعالجة
الخارجية لسوء التغذية الشديد الحاد.
إذا انطبق على الطفل معايير الدخول لبرنامج المعالجة الخارجية (مصاب بسوء
تغذية شديد حاد) فحوله لبرنامج المعالجة الخارجية لسوء التغذية الشديد الحاد.
إذا انطبق على الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع معايير الدخول لبرنامج التغذية
االضافية المستهدف (الباب السابق)
إذا انطبق على الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع معايير الدخول لبرنامج الوقاية
من سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء المستهدف واصل الخطوة .3
إدخل الطفل/راعي الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع في برنامج الوقاية من سوء
التغذية المتوسط باستخدام الغذاء المستهدف
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األماكن التي يكون فيها سوء التغذية العالمي أكبر من  %02إنشاء برنامج تغذية وقائية شامل
الفئة

الدخول

األطفال عمر  ,3-6شهر

الطول  69سم إلى  78سم في حالة عدم معرفة تاريخ الميالد

النساء الحوامل

إذا كانت المرأة حامل ابتداءا من فترة الحمل الثانية او الثالثة
(من الشهر الرابع)  ,يتم تأكيد الحمل من الكرت الصحي أو
الحمل المنظور
إذا كان عمر الطفل أقل من  6شهور ,يتم تأكيد ذلك من الكرت
الصحي أو شهادة الميالد للطفل

النساء المرضعات

األماكن التي يكون فيها سوء التغذية العالمي أقل من  = %02إستهداف المعرضين لخطر االصابة
الفئة

الدخول

األطفال عمر  ,3-6شهر (الطول
 78-69سم)
النساء الحوامل (فترة الثالث أشهر
الثانية أو الثالثة من الحمل)

محيط منتصف الزراع أكبرمن أو يساوي  1,.9سم و أقل من
 13.9سم
محيط منتصف الزراع أكبرمن أو يساوي  ,1.0سم و أقل من
 ,3.0سم

النساء المرضعات (عمر الطفل
أقل من  6شهور)

محيط منتصف الزراع أكبرمن أو يساوي  ,1.0سم و أقل من
 ,3.0سم

الخطوة  :2الدخول في الدخول في برنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء
o
o
o
o

إشرح لألم/راعي الطفل لماذا يحتاج الطفل للدخول في هذا البرنامج.
اشرح الهدف العالج /البرنامج بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع.
سجل الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع في دفتر التسجيل
أكمل قسم الدخول في برنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء فى
كرت الحصص الغذائية مع ترقيمه

الخطوة  :3إعطاء الحصص الغذائية اإلضافية
o

o

الحصص الغذائية االضافية عبارة عن غذاء مدعم يحتوي علي مغذيات و مضاف
اليه اللبن مثل الخلطة  ,هذا الغذاء يحتوي على كميات كافية من الطاقة والمغذيات
التي تساعد على الوقاية من سوء التغذية الحاد
حجم الحصة الغذائية اليومية يتم تحديده حسب الحوجة للمواد الغذائية و نوعها
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o
o
o

عادة تكون جلسات البرنامج كل شهر ,توزع حصة غذائية تكفي لمدة شهر فى كل
زيارة كل زيارة
تأكد من إكمال ملء بطاقة برنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء
مع ترقيمه (تأخذ األم/راعي الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع البطاقة للبيت ثم
تأتي بها في الزيارة التالية)

الخطوة  :4إعطاء رسائل أساسية
o
o
o
o
o
o

أعطاء ارشادات واضحة لالم/راعي الطفل والمرأة الحامل أو المرضع عن كيفية
إعداد الحصة الغذائية واطعام االطفال
يجب تقديم شرح عملي لعملية إعداد الطعام في موقع البرنامج أو المجتمع ما أمكن
ذلك
تأكد من أن األم/راعي الطفل قد فهم/فهمت أن الحصة الغذائية للطفل المصاب
بسوء التغذية فقط وأن ال يشاركه أحد فيها.
اشرح كيفية التخزين اآلمن للحصة الغذائية.
تأكد من معرفة األم/راعي الطفل متى تعود لبرنامج الوقاية من سوء التغذية
المتوسط باستخدام الغذاء
سجل تاريخ زيارة المتابعة القادمة في جدول وأشرح ذلك بصورة واضحة
لألم/راعي الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع

الخطوة  :5زيارات المتابعة في برنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء
o
o
o

o

يجب حضور األطفال واألمهات لبرنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام
الغذاء
كل شهر أو كل أسبوعين للمتابعة والحصول على الحصة الغذائية.
إذا لم تكن هنالك زيادة في وزن الطفل بعد زيارتين شهريتين متتابعتين أو ثالث
زيارات متتابعة للزيارات نصف شهرية أو إذا نقص وزن الطفل في أي زيارة
يجب تحويل الطفل للفحص الطبي في أقرب مركز معالجة داخلية أوحدة صحية
األطفال او االمهات الحوامل والمرضعات الذين تم إدخالهم في برنامج الوقاية من
سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء ثم تدهورت صحتهم وظهرت عالمات
احتياجهم لبرنامج التغذية االضافية المستهدف أو المعالجة الخارجية لسوء التغذية
الشديد الحاد يجب تحويلهم فورا
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الخطوة  :6تدخالت تغيير السلوك
الرسائل الصحية والتغذوية المقدمة يجب أن تشمل على:
 oادراج الطفل وراعي الطفل أو المرأة الحامل أو المرضع للمشاركة في أنشطة
التواصل من أجل تغيير السلوك عند زيارة المركز ثم وجه العامليين بالمجتمع
لمتابعة األنشطة بالمنزل.
 oتقديم شرح عملي لعملية إعداد الطعام وطبخه في موقع البرنامج أو المجتمع
 oيجب أن تكون هنالك عالقة قوية بين أنشطة هذا البرنامج مع برامج التغذية
الموجودة او المخطط لها مثال :ألية التحويل الى برنامج التغذية االضافية
المستهدف ,برنامج المعالجة الخارجية لسوء لتغذية الشديد الحاد أو المعالجة
الداخلية ,متابعة الحوامل ألخ...

الخطوة  :7نادي المجتمع:




إنشاء النادي بالتشاور مع وزرارة الصحة الوالئية والمجتمع
يخدم كل نادي مجتمع حوالي  ,000-1900مسئوول من رعاية األطفال وأطفالهم
يمكن أن يعمل النادي لمدة ساعتين أو أكثر في يوم متفق عليه في األسبوع باالعتماد على
المسئولين من رعاية األطفال

األنشطة بالنادي تحتوي على:






تعزيز تغذية الرضع وصغار األطفال المناسبة ,المياه اآلمنة ,مفاييس النظافة الشخصية
وصحة البيئة ,اإلعداد المناسب واستعمال الحصة الغذائية االضافية.
تقديم الحلقات العملية إلعداد طبخ الطعام بالنادي
تجربة للوجبات المحلية
اكتشاف األطفال المصابين بسوء التغذية وتحويلهم الى بنامج التغذية االضافية المستهدف,
برنامج المعالجة الخارجية أو برنامج المعالجة الداخلية
يجب دعم النادي بالمعدات غير الغذائية (إجهزة القياسات الجسمانية ,معدات الطبخ ,فرشات,
لعب ,الخ)...
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 1.1معايير الخروج من برنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء
المواقع التى بها سوء التغذية العام اكبر  >= %22برنامج تغذية اضافية عام :
الخروج

الفئة


االطفال من 23 -6
شهر



النساء الحوامل



النساء المرضعات



فى حالة عدم معرفة تاريخ ميالد الطفل ويصل
طوله الى  78سم يكون عمره  24شهر
فى حالة تطور سوء التغذية الشديد الحاد او
المتوسط يجب تحويل الطفل مباشرة الى مراكز
التغذية الداخلية او الخارجية او االضافية متى
مادعت الحوجة اذا كانت الخدمة متوفرة .
بعد الوالدة (وتكون متابعة بعد الوالدة كمرضعة
لمدة  6شهور بعد الوالدة )
الطفل اكمل  6شهور

المواقع التى بها سوء التغذية العام اقل من >= %22والمستهدف فى خطر :
الخروج

الفئة
االطفال من  23 -6شهر
(الطول من  78 -69سم )





المواك اكبر من  23.9سم لزيارتين متتاليتين
تطور سوء التغذية الى المتوسط اوالشديد (حول للمعالجة)
اذا الطفل لم يستجب للعالج بعد  6شهور من بقائه فى البرنامج

النساء الحوامل (ابتداءا من
الشهر الرابع(فترة الحمل
الثانية والثالثة ))





النساء المرضعات (الرضع
اقل من  6شهور )





مواك اكبر من  23.2سم لزيارتين متتاليتين
الوالدة
تطور حالة سوء التغذية الى المتوسط او الشديد (تحويل
للمعالجة)
مواك اكبر من  23.2سم لزيارتين متتاليتين
الطفل اكمل  6شهور
تطور حالة سوء التغذية الى المتوسط (تحويل للمعالجة)
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.4برنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط الذي ال يستخدم الغذاء
هنالك دعم متزايد في السودان لمنهجية برامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط التي ال تستخدم الغذاء
مع ربطها بالبرامج العالجية الموجودة .أحد هذه المنهجيات هو الممارسات االيجابية وأثرها على
التغذية .يتم تنفيذ منهجية الممارسات االيجابية وأثرها على التغذية في األماكن التي ال يوجد بها برنامج
الوقاية من سوء التغذية المتوسط باستخدام الغذاء  .مع الوضع في الحسبان أن كل المحليات من المتوقع
أن تنفذ برنامج متابعة النمو وتعزيز الصحة .من البديهي أن تكون برامج الوقاية من سوء التغذية
المتوسط التي ال تستخدم الغذاء جزء من برنامج متابعة النمو وتعزيز الصحة .في الفقرة التالية هنالك
توضيح لنوعين من هذه البرامج .األول عندما يكون هنالك برنامج متابعة النمو تعزيز الصحة فقط
والثاني عندما يكون هنالك برنامج الممارسات االيجابية وأثرها على التغذية باالضافة لبرنامج متابعة
النمو وتعزيز الصحة ).(NIPP

. -2برنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط بدون استخدام الغذاء في األماكن متابعة النمو:
الحظ أن قلة الغذاء ليست هي السبب الوحيد لسوء التغذية .لذا يمكن أن تستعمل حلقات متابعة النمو
وتعزيز الصحة لفحص كل العوامل ذات العالقة بسوء التغذية لدى األطفال التي تمكن األسر من االدالء
بها .بالمتابعة الشهرية لحلقات متابعة النمو وتعزيز الصحة من المهم تقديم إرشاد فردي وجماعي لتحديد
لماذا أن بعض األطفال ال ينمون بصورة جيدة بينما البعض اآلخر ينمون بصورة جيدة ,مثال لذلك أن
بعض أمهات األطفال ال تنقصهم المعرفة بالعناية المناسبة واطعام االطفال عندما يكون الغذاء موجود
بالمنزل ,انما قد يكون السبب االصابة المتكررة للطفل باالسهال بسبب الممارسات الغير جيدة للنظافة
الشخصية.

الخطوة  :1حدد تاريخ الجلسة الشهرية لمتابعة النمو وتعزيز الصحة :
يجب أن يكون تاريخ جلسات متابعة النمو مناسب لكال من مقدم الخدمة واألمهات .في بعض
األماكن تفضل األمهات أن تكون الجلسة أيام األسواق وفي أماكن أخرى قد يفضلون أيام
أخرى .أشرح بصورة واضحة أهمية متابعة النمو من أنها الفرصة األولى المتاحة لمعرفة نمو
الطفل واتخاذ االجراء الصحيح قبل أن تظهر عالمات سوء التغذية.
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الخطوة  :2أخذ قياسات جسمانية صحيحة:
تأكد من أن األجهزة تمت معايرتها بصورة سليمة وتعمل بصورة جيدة .أطلب من األم أن
تساعدك أثناء أخذ القياسات .الحظ أن بعض األطفال قد ينحني نحو أمه وهذا قد يؤثر على
القياسات .تعامل مع األم بصورة حسنة .الحظ إذا كان الطفل متوتراً  ,أو إذا شعرت األم بأنها
لم تعامل بصورة جيدة أو أسيئت معاملتها قد ال تأتي للزيارة التالية لمتابعة النمو.

الخطوة  :3إقرأ منحنى متابعة النمو وساعد األم لقرائته:
علم األم كيف تقرأ منحنى متابعة النمو .هذا العمل يتطلب الصبر ويؤكد من أنك تقدر األم
وتدعمها وتشجعها.

الخطوة  :4ناقش مع األم حالة منحنى النمو لطفلها وتقديم النصح المناسب لحالة طفلها:
بعد دعمك لألم لقراءة كرت متابعة النمو ,ناقش معها مسار نمو طفلها في الشهور السابقة مع
المسار المرجعي المثالي لمنحنى النمو .شجع األم على فهم منحنى النمو ومقارنة منحنى نمو
طفلها .أنتهز الفرصة لتعليم األم عالمات سوء التغذية والحوجة لطلب النصائح الطبية إذا
ظهر أي منها .يجب تقديم الرسائل األساسية لتغذية الرضع وصغار األطفال حسب عمر
الطفل( .انظر ملحق  0للرسائل األساسية لتغذية الرضع وصغار األطفال)
 -2برنامج الوقاية من سوء التغذية المتوسط الذي ال يستخدم الغذاء في األماكن التي تقدم أنشطة برنامج
األثر الغذائى والسلوك االيجابي وأثرها على التغذية باالضافة الى متابعة النمو وتعزيز الصحة:

ما هو برنامح االثر الغذائى والسلوك االيجابى وأثرها على التغذية ؟
هى حلقات تستهدف أسر االطفال المصابين بسوء التغذية المتوسط لمساعدتهم الى ايجاد حلول بديلة
لمعالجة مشاكل سوء التغذية من خالل تمكين االمهات واالباء لتبادل المعارف والمهارات حول كيفية
تحسين التغذية ألفراد األسرة وذلك باستخدام الموارد المتاحة محليا فى المنطقة .
أهــداف الحلقات:
 تحسين الحالة التغذوية لألطفال المستهدفين المصابين بسوء التغذية المتوسط.
 تحسين فهم االسر المستهدفة لمعرفة لماذا يحدث مرض سوء التغذية في المجتمعات االكثر
عرضة لالصابة بالمرض وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لمنع حدوث المرض مستقبالً
(بتغير المعتقدات المجتمعية فى ممارسات الرعاية الصحية واالجتماعية وممارسات التغذية )
 تحسين التنوع الغذائي لالسر المستهدفة بتغير السلوك الغذائى .
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 تحقيق تحسينات مستدامة في الرعاية االسرية والممارسات التغذوية من خالل ترقية السلوك
االيجابي لمعالجة مشاكل سوء التغذية في المجتمع .
المكونات الرئيسية لحلقات:
 .0تغير السلوك (لتحسين الوعي).
 .5المزارع الصغيرة (لتحسين الغذاء  /االمن الغذائي).
 .3الوجبة التعليمية (توعية االمهات باهمية التنوع الغذائى ).
اين تكون الحلقات:
.4
.2
.6
.7
.8

تقام الحلقة فى منطقة يكون فيها مستوى سوء التغذية مرتفع بين االطفال االقل من  2سنة
والنساء الحوامل والمرضعات.بمشاركة قيادات المجتمع فى تحليل المشكلة وحلها.
وفرة االغذية المحلية .
قبول المجتمع للعمل الطوعى بدون مقابل وذلك بتمكين الرجال والنساء من المشاركة وتبادل
المعارف والمهارات حول كيفية تحسين التغذية ألفراد األسرة
قبول قيادات المجتمع بالحلقات .
وجود جهات ذات الصلة للتنسيق (مراكز صحية – برنامج صحة البييئة –االمن الغذائى,
جمعيات إجتماعية .)... ,

الفئات المستهدفة:
المستهدفين للدخول :
كل األطفال المخرجين حديثا من برنامج التغذية العالجية المجتمعية الخارجية ( ) OTPبغض النظر عن
قياساتهم الجسمانية .
مواك اقل من  12.5فى حالة عدم وجود برنامج تغذية إضافية.
الحوامل والمرضعات المواك اقل من23سم
االسر التي لديها توائم او والدات متعددة.
االسر التي لديها الرغبة في المشاركة (ولديها امراض مزمنة) الذين يريدون ان يتعلموا افضل طرق الرعاية
الصحية التثقيف الغذائ لالطفال والرضع
المستهدفين للخروج :
االطفال الذين اكتسبوا مواك اكبر من 12.5سم فى نهاية الحلقة .
الحوامل والمرضعات المواك أكبر من23سم
اجتياز او نجاح االمهات فى االختبار البعدى النظرى
التأكد من تناول األمهات لوجبة ذات طاقة عالية وغنية بالمغذيات الدقيقة التكميلية مرة واحدة في اليوم علي
االقل.
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حلقات الرجال والنساء:
ينقسم النقاش في الحلقة الي ثالثة اجزاء ( مكونات البرنامج المذكورة ادناه) كل حلقة  41دقيقة االيتعدي
النقاش 3ساعات و أن تكون فترة الحلقة من إسبوعين إلى  12إسبوع ( مع مراعاة خصوصية المنطقة)
وعدد المشاركين من  15 – 11مشارك ويتم تسجيل كل المستفيدين فى دفتر التسجيل للمتابعة.
تبدأ كل حلقة باالتي:

1ـ تغيير السلوك والمشورة:
تركز علي المواضيع المختارة مسبقا من قبل المشاركين باالضافة للمواضيع المتفق عليها يجب ان تشمل
الحلقة مكان لغسيل االيادي ـ المراحيض ـ الموقد المحسنة ـ حفظ وتخزين الغذاء

2ـ المزارع المنزلية لتحسين التغذية واالمن الغذائي االسري:
شرح كيفية عمل حديقة منزلية أو مجتمعية إلنتاج الخضروات والفواكه واإلستفادة منها منزلية و محلية و
تعليم المشاركين كيفية انتاج البذور .

3ـ الوجبة التعليمية:
تشجيع االمهات لعمل وجبة عالية السعرات الحرارية والمغذيات الدقيقة ،يمكن تكرار الوجبة مرتين في
االسبوع بالنقاش مع مشاركات الحلقة يمكن استعمال وسائل التثقيف مثل صور الخضروات (فالش
كارت)ـ الرسم يجب اعطاء الوجبة بعد التحضير لالطفال والحوامل ويجب تشجيع االمهات بتكرارها
علي المستوى االسرى حث االمهات علي توفير مكونات الوجبة .ويتم تدريب المشاركات فى التصنيع
الغذائى والموقد المحسنة.
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استخدام الكروت و المطبقات في برنامج الممارسات ذو االثر االيجابي
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الخطوة :2المكونات االساسية لجلسات برنامج الممارسات االيجابية وأثرها على التغذية:
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المالحق
الملحق  :2تقنيات قياس الجسم
 :121خطوات قياس محيط منتصفالذراع األعلى (مواك):








أطلب من األم أن تنزع المالبس التي ربما تغطي الذراع اليسرى للطفل .إذا كان ذلك ممكنا ً
يجب أن يقف الطفل وهو منتصب القامة ويكون ذلك بميالن إلى جانب الشخص الذي يجري
عملية القياس.
أجري تقدير للنقطة الوسطى ألعلى الذراع اليسرى (تتم اإلشارة للصور الموضحة أدناه).
مد ذراع الطفل ولف الشريط حول النقطة الوسطى للذراع .تأكد من أن األرقام واضحة على
الجهة العليا وأن الشريط منبسط حول بشرة الجلد (السهم .)8
أفحص درجة شد الشريط على ذراع الطفل .تأكد من أن الشريط مشدود بالطريقة المالئمة
لذلك (السهم  ) 8وأنه ال يضغط ضغط شديد على الذراع أو يكون غير مربوط بإحكام
(السهمان  7و  .)5كرر أي خطوة عندما يكون ذلك ضروريا ً .عندما يكون الشريط في
الموضع الصحيح على الذراع ويكون الشد صحيحاً ،إقرأ وأذكر نتيجة قراءة القياس بصوت
عالي ألقرب شخص ،.خانة عشرية واحدة  .سم ( 1السهم )10
سجل القياس فوراً.
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 :2.1خطوات قياس الوزن:









أشرح األجراء لوالدة الطفل أو راعي الطفل قبل البدء في اإلجراءات.
ر ِّكب ميزان زنبركي معلَّق يُستخدم ألوزان في حدود  ,9كلجم (مدرَّج بمئة جرام) .إذا كانت
هنالك حاجة للوزن المتحرك يمكن ربطه بخطاف على شجرة أو عصا يمسكها شخصان.
ضع حوض الغسيل وأعد المعايرة لتصبح صفر.
أزل المالبس وضع الطفل /الطفلة في الحوض.
ِ
تأكد من أنه ال يوجد شيء يالمس الحوض /مالبس الطفل الداخلية.
إقرأ الميزان على مستوى العين (إذا كان الطفل يتحرك واإلبرة ال تستقر في موضع واحد،
أجري تقدير للوزن بواسطة القيمة الظاهرة على النقطة الوسطى من مدى التذبذب).
عندما يستقر الطفل على وضع ثابت ،سجل القياس إلى أقرب  100جم.
أجري معايرة الميزان أسبوعيا ً بواسطة مادة معروفة الوزن.
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 :123فحص الورم الغذائي




مستخدما ً إصبع اإلبهام إضغط على كلتا القدمين لمدة ال تقل عن ثالثة ثواني.
إذا ظهرت بصمة منخفضة على كلتا القدمين ،يكون الطفل مصابا ً بالورم الغذائي.

ينتج الورم الغذائي من تراكم السوائل في الجسم ويكون الورم الغذائي الناتج عن سؤ التغذية
متعلق بكلتا القدمين وتظهر فيه بصمة منخفضة عليهما .بعد أن يتم إدخال المريض لبرنامج
المعالجة الخارجية وإذا كان ال يستجيب ،يُرجى تحويله للعناية في برنامج المعالجة الداخلية ألنه
1
يمكن أن يكون سبب الورم الغذائي حاالت أخرى مثل حاالت الكلى والقلب.

1

هنالك ثالثة درجات للورم الغذائي + :إذا كانت قدم واحدة مصابة بالورم الغذائي؛  ++إذا كانت كلتا القدمين والمنطقة قبل عظم الساق

األكبر مصابتين بالورم الغذائي؛  +++إذا كان الورم الغذائي منتشرا.

26

الملحق  :1تغذية الرضع و صغار االطفال

تغذية الرضع و صغار االطفال


رسائل تعليمية أساسية لراعي الطفل الذي تم إدخاله في برنامج المعالجة
لالمهات الحوامل أو النساء الالئي لديهن أطفال أقل من  6شهور وأطفال اخرين:
الحوامل:









خالل فترة الحمل يجب على الحامل تناول وجبة اضافيةعلى األقل أو وجبات خفيفة زيادة الوجبات
الرئيسية في اليوم
خالل فترة الرضاعة يجب تناول وجبتين اضافيتين أو وجبات خفيفة في اليوم
يجب تناول أحسن الغذاء الموجود ,يشمل اللبن ,الفواكه والخضروات ,اللحوم ,االسماك ,البيض,
الحبوب ,بقوليات,
تناول كميات كبيرة من الماء عند الشعور بالعطش
تناول مغذيات خاصة خالل فترة الحمل والرضاعة يساعد على نمو جيد وصحي للجسم
تناول حبوب الحديد والفولك اسيد خالل الحمل وعلى االقل اثناء الثالث اشهر بعد الوالدة للوقاية
من االنيميا
استعمل الملح المضاف اليه اليود للمساعدة في نمو مخ وجسم الجنين
الحضور لزيارات متابعة الحمل على االقل  4مرات اثناء فترة الحمل

الرضع:









مالمسة جلد األم لجلد طفلها عقب والدته فوراً
استهالل الرضاعة الطبيعية خالل الساعة األولى من عمره؛
اللبا مهم لصحة الطفل
يساعد اللبا على حماية الطفل من االمراض ويساعد في التخلص من البراز األول ذي
اللون الداكن
االرضاع بصورة مستمر يساعد على إدرار اللبن ووجوده بكميات كافية
االقتصار على الرضاعة الطبيعية فقط من غير اعطاء ماء أو أي سوائل اخرى طيلة
األشهر الستة األولى من عمر الطفل
لبن الثدي الرضع جميع العناصر المغذية التي يحتاجونها خالل الست أشهر األولى من
حياتهم
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إعطاء الطعام المخلوط يزيد من فرصة االصابة باالمراض كاالسهال و االلتهاب الرئوي
وسوء التغذية
ّ
إرضاع الطفل بناء على طلبه أي كلما يرغب في ذلك ،في النهار وأثناء الليل؛  12-8مرة
للمساعدة في توفير انتاج اللبن
تذكر أن ممارسة النظافة الشخصية الجيدة تحمي من االمراض
ال تعطي الرضيع أقل من  6شهور الغذاء العالجي الجاهز المعد لإلستخدام .الهدف من
معالجة االطفال أقل من  6شهور المصابين بسوء التغذية الشديد الحاد يتم بالرضاعة
الطبيعية
إذا كنت تواجه أي تحديات أثناء الرضاعة الطبيعية يرجى الرجوع إلى عامل صحي
متخصص أو استشارة أي مجموعة دعم األم في مجتمعك.

لألطفال عمر  32-6شهر في فترة المتابعة من برنامج المعالجة الخارجية:
 لألطفال الرضع في برنامج المعالجة الخارجية دائما ارضع الطفل حسب رغبته قبل
اعطائه الغذاء العالجي الجاهز المعد لإلستخدام
 الغذاء العالجي الجاهز المعد لإلستخدام يعطى قبل إعطاء أي طعام اخر .إعطي كميات
قليلة باوقات منتظمة من الغذاء العالجي الجاهز المعد لإلستخدام مع تشجيع الطفل لألكل
كل  4-3ساعات.
 إعطي دائما كميات وفيرة من المياه اآلمنة لشربها أثناء أكل الغذاء العالجي الجاهز المعد
لإلستخدام.
 الرضاعة الطبيعية هي أهم مكونات غذاء الرضيع حتى بلوغه عامين من العمر .
 عند إعطاء الغذاء التكميلي فكر في :عدد المرات ,الكمية ,القوام ,النوعية ,المقبولة,
والنظيفة والصحية اآلمنة

ملحوظة :إسال األم العادة الرسائل للتأكد من فهمها
.

28

قياس الطول
لمزيد من الضبط و الدقة ،تحتاج دائما لشخصين ألخذ الطول و االرتفاع
يتم قياس األطفال من عمر سنتين و اكبر وقوفا بينما يتم قياس من هم اقل من سنتين رقودا .
فإذا لم يكن تقدير العمر سهال  ،فإن األطفال بارتفاع  78سم او اطول يتم قياسهم وقوفا ومن هم
اقل من 78سم يتم قياسهم رقودا  .فإذا تم قياس األطفال من عمر سنتين او اكبر او بارتفاع 78
سم او أطول رقودا يتم خصم  028سم من القياس (معايير منظمة الصحه العالمية)

لألطفال من عمر سنتين او اكبر او بارتفاع  78سم او أطول
الخطوات واالعتبارات الواجب مراعاتها عند قياس االرتفاع (وقوفا)
يتم خلع حذاء الطفل
يوضع الطفل على لوحة االرتفاع وقوفا ومستقيما بالوسط مع وضع الذراعين على الجانبين.
يضغط المساعد على الركبتين والكاحلين على اللوحة ويمسك الشخص االخر رأس الطفل
مستقيما
يجب ان تالمس كعبا الطفل وظهر االرجل والمؤخرة واألكتاف والرأس خلفية اللوحة وتكون
األقدام متقاربة لبعضها البعض.
يكون ظهر الطفل او الطفلة على اللوحة
يجب ان يكون رأس الطفل مستقيما وينظر لألمام  .يجب أن يكون الخط الوهمي بين أذنيه
وعينيه موازيا لألرض.
يتم اخذ القياس بواسطة شخصين دائما .يمسك المساعد بأرجل وأقدام الطفل ويقوم االخر بتثبيت
الرأس ويقوم الشخص الذي يثبت الرأس بقراءة القياس بصوت مرتفع إلى اقرب  021سم .
ومن ثم يقوم المساعد بتكرار الرقم للتأكيد ويسجله على استمارة المقاسات الجسدية او بطاقة
العالج.
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لألطفال اقل من عمر سنتين او بارتفاع اقل من  78سم
الخطوات واالعتبارات الواجب مراعاتها عند قياس الطول (رقودا)
يتم وضع لوحة االرتفاع على االرض

يتم خلع حذاء الطفل

يوضع الطفل برفق على ظهره بمنتصف اللوحة و الوجه لألعلى مع وضع الذراعين

على الجانبين واألقدام بزاوية قائمة.
يقوم المساعد بمسك جانبي رأس الطفل ويضعه على اللوحة

بينما يقوم الشخص اآلخر بمسك ركبتي او كاحلي الطفل يحرك اللوحة المنزلقة إلى

اعلى لتالمس باطن األرجل ويأخذ القياس ألقرب  021سم  .يعلن الشخص اآلخر القياس ومن
ثم يقوم المساعد بتكرار الرقم للتأكيد ويسجله على استمارة القياسات الجسدية او بطاقة العالج.

31

ملحق  :3رسم تخطيطي للتقييم واإلجراء الخاص باألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  55 – 6شهر
إكتشاف حاالت سوء التغذية -قياس المواك وإجراء فحص الورم الغذائي

اذا كان المواك اكبر من او يساوى
 1319سم واليوجد ورم غذائى فى
كلتا القدمين

اذا كان المواك اكبر من 1,19
الى  1319سم واليوجد ورم
غذائى

إذا كان مواك أقل من  1119سم أو
وجود ورم غذائي في كلتا القدمين

إذا كان مواك يتراوح بين 1119
إلى أقل  1,19سم وال يوجد ورم
غذائي في كلتا القدمين

إفحص عن وجود المضاعفات
العمر  6الى  ,3شهر
إذا لم تكن هنالك مضاعفات قم
بأختبار الشهية
عند نجاح إختبار الشهية
قم باجراء الخطوة التالية
متابعة النمو
و برنامج
الممارسات
االيجابية
واثرها على
التغذية ان
وجد

عالج باستعمال برنامج
الوقاية من سوء التغذية
المتوسط باستخدام الغذا ،
اذا لم يوجد حول الى

اذا لم يوجد برنامج التغذية
االضافية المستهدف

ارشد عن صحة
الطفل  /الغذاء

حول الى
برنامج التغذية
االضافية
المستهدف ان
وجد

إذا كانت هنالك مضاعفات حوِّ ل

المريض
إذا كان فشل إختبار

حول المريض
الشهية
ِّ

المعالجة بإستخدام بروتوكول
المعالجةالخارجية المُشار إليه في
المرجع العملى

Refer for
GMP
تغذية الرضع وصغار
االطفال

تحويل المريض إلى المعالجة
الداخلية  /مركز إستقرار

الحالة

ملحق  :4رسم تخطيطي للتقييم واإلجراء الخاص بالنساء الحوامل و المرضعات
إكتشاف حاالت سوء التغذية
قياس المواك وإجراء فحص الورم الغذائي

اذا كان المواك اكبر من
 ,320سم

برنامج االثر االيجابي و
تغيير السلوك

اذا كان المواك ما بين
 ,120سم الي  ,320سم

اذا كان المواك اقل من او
يساوى  ,120سم

برنامج التغذية
االضافي

برنامج التغذية
الوقائي
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الملحق  :5التقرير الشهري للتغذية االضافية
تقرير االحصاء الشهري  -برنامج التغذية االضافي

برنامج التغذية االضافي المستهدف

االعداد بواسطة

البرنامج

التقرير (الشهر ,السنة)

الوالية

المركز

المحلية
المنظمة

Criteria Selection
خروج ()G

)Referral (I

دخوالت جديدة ()B

مجموع الدخوالت
الجديدة
()B1+B2+B3

اخري

الوزن/الطول

المواك

)(K

)(J

)(I1

)(H

)(G4

)(G3

)(G2

)(G1

)(F

)(E

)(D

)(C

)(B3

)(B2

)(B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

المتبقي نهاية الشهر

المستهلك

المستلم بواسطة المنظمة

بداية الشهر

نوع الخدمة

جملة المستهدفين نهاية
الشهر ()J(-)A+F

جملة الخارجين
()H+I

محول الي برنامج التغذية
العالجي

مجموع الخروج
()G1+G2+G3+G4

عدم استجابة

هروب

وفاة

شفاء

مجموع الدخوالت
()C+D+E

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

الجملة

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

اقل من  5سنة

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

حوامل و مرضعات

<15%

<5%

>75%

محول من التغذية دخول الهاربين (خالل ثالث
اشهر)
العالجية

Consolidate Data

اناث

ذكور

0

0

0

الفئة

)(A

0
0

مجموع بداية الشهر

0

0

0

اقل من  5سنوات

0

الحوامل و
المرضعات

0

المجموع

مؤشرات الخروج 5الي  59شهر

المقياس العالمي :

معلومات المسح

0

0

0

0

فيتامين

مجموع المسح

غير مصاب بسوء
تغذية

0

0

0

0

فيفول

0

0

0

0

0

0

حصبة

0

0
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محول للتغذية محول الي التغذية
العالجي
العالجي الداخلي
0

0

محول الي التغذية
االضافي

الفئة

0

اقل من  5سنوات

0

الحوامل و
المرضعات

الملحق  :6دفتر التسجيل لالمهات و االطفال في برنامج التغذية االضافية
دفتر ال تسجيل لبرنامج ال تغذية االضافية لالطفال
الحديد و الفوالت
الجرعة

التاريخ

طاردات الديدان
الجرعة

فيتامين ا

التاريخ

التاريخ

الجرعة

الدخوالت
الوزن
المثالي

ال وزن/ال طول

الطول
)سم(

دخول جديد
او اعادة
دخول

الوزن
)الكيلو(

المواك
)سم(

المواك

التاريخ

ال وزن/ال طول الطول

المواك

التاريخ

ال وزن/ال طول الطول

التاريخ

الوزن
المثالي

التاريخ

العمر
بالشهور

النوع

اسم الشيخ

القرية

االسم

الرقم
المتسلسل

العدد
1
2
3
4
5

WFH %

التوزيع الخامس
Height
الوزن
)(cm

التوزيع الرابع
المواك

التاريخ

ال وزن/ال طول

اسباب الخروج
عدم استجابة هرب

توفي

الوزن

التوزيع الثالث

الخروج

تم تحويله

شفاء

ال وزن/ال طول الطول

الوزن

التوزيع الثاني
المواك

التاريخ

ال وزن/ال طول

المواك

التاريخ

ال وزن/ال طول

الوزن

التوزيع السابع

الوزن

الوزن

المواك

التاريخ

المواك

التاريخ

التوزيع السادس
الوزن

دفتر ال تسجيل لبرنامج ال تغذية االضافية ل لنساء ال حوامل و ال مرضعات
التوزيع الخامس
المواك

التاريخ

التوزيع الرابع
المواك

التاريخ

التوزيع الثالث
المواك

التاريخ

التوزيع الثاني
المواك

الدخوالت
المواك

التاريخ

الحامل او
العمر بالسنة
المرضع

الشيخ

العنوان

االسم

الرقم
المتسلسل

العدد
1
2
3
4
5

اسباب الخروج
عدم استجابة هرب

توفي

الخروج

تم تحويله
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شفاء

الوزن
المثالي

المواك

التوزيع الثامن
التاريخ

المواك

التاريخ

التوزيع السابع
المواك

التاريخ

التوزيع السادس
المواك

التاريخ

الملحق  :7كرت المتابعة االطفال في برنامج التغذية االضافية
كرت المتابعة لبرنامج التغذية االضافية  -لالطفال

رقم الكرت
الوحدة االدارية

االسم
االم/راعي
الطفل
رقم تلفون
اسم الشيخ

العنوان
العمر
بالشهور

النوع
ال

نعم

حصبة

ال

الحديد/الفول
ك

المواك

الوزن
المثالي

الوزن/الطول

نعم

ال

فيتامين

الطول بالسم الوزن بالكيلو

التاريخ

نعم

مباندزول

الحصة
الغذائية

التوزيع
الدخوالت
2
3
4
5
6
7
الخروج

عدم استجابة

تحويل

شفاء

وفاة

هروب
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الملحق  :8كرت المتابعة لالمهات الحوامل و المرضعات في برنامج التغذية االضافية
كرت المتابعة لبرنامج التغذية االضافية  -الحوامل و المرضعات

رقم الكرت
الوحدة االدارية

االسم
المركز
اسم الشيخ

العنوان

حامل

العمر بالسنة

مرضع
الحمل بالشهور
التوزيع
الدخوالت
2
3
4
5
6
7
الخروج

التاريخ

المرضعات (عمر الطفل)
الحصة الغذائية

المواك

الوزن المثالي
اكبر من  21سم

شفاء

تحويل

هروب

وفاه

عدم استجابة

37

الملحق  :21المعدات و االدوات المساعدة في برنامج التغذية االضافية
اذا كان عدد االطفال شهريا يقدرب  ,00طفل فيجب مراعاه االحتياجات التالية:
 6 المواك (لالطفال و االمهات)
 1 ميزان الطول
 , ميزان الوزن (سولتر ,9كجم)
 1 ميزان الوزن (الكتروني)
 , كرت الوزن/الطول
 دفتر تسجيل لالمهات و االطفال
 100 كرت متابعة لالطفال
 ,00 كرت متابعة لالمهات
 ,00 فورمات مسح
 ,00 فورمات تحويل
 الة حاسبة
 ادوات مكتبية ( 9قلم حبر –  9قلم رصاص –  ,مساحة –  ,مسطرة)
 , طش كبير
 6 كوب قياس
 60 صابونة
 معدات و اواني للطبخ
 جدول االدوية الروتيني
 مختصر عن مقاييس الدخول و الخروج
 الجدول المرجعي الصحة العالمية
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الملحق  :22التقرير الشهري لبرنامج التغذية الوقائية
تقرير االحصاء الشهري
برنامج الغذاء والوقاية من سؤ التغذية المتوسط والمجتمع القابط

الوالية :

المحلية :

الوكالة :

كاتب التقرير :

الشهر -السنة :

الموقع :

برنامج الغذاء والوقاية من سؤ التغذية المتوسط

غير متتطابق
الخروجات من برنامج الغذاء والوقاية من سؤ التغذية المتوسط
المتقى فى نهاية
الشهر

التحويل لبرامج
التغذية العالجية
الخارجية الداخلية
والمتوسطه
)(D4

الدخواللت)(B

اعادة دخول
الوفاة

)(D3

الهروب

)(D2

الخروجات

)(C

)(D1

المحوليين من
برامج التغذية العالجية
الخارجية الداخلية
والمتوسطه

الدخوالت الجديدة

)(B2

)(B1

المجموع فى
بداية الشهر

الفئه

)(A
اطفال اقل من
سنتين
الحوامل
والمرضعات

التدعيم الغذائى للوقاية من نقص المغذيات الدقيقة فى االطفال

غير متطابق
الخروجات)(C
التحويل لبرنامج
الغذاء والوقاية من
الخروجات
سؤ التغذية
المتوسط والتغذية
االضافية العالجية
)(C1
)(C3

الدخوالت الجديدة)(B
الدخوالت الجديدة على
مستوى المجتمع

الدخوالت الجديدة على
مستوى المركز

)(B2

)(B1

المجموع فى
بداية الشهر على
مستوى المركز

الفئة العمرية

)(A
اطفال اقل من
خمسة سنة
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الملحق  :21دفتر التسجيل لبرنامج التغذية الوقائية – اطفال

دفتر تسجيل االطفال االقل من سنتين لبرنامج الغذاء والوقاية من سؤ التغذية المتوسط

المواك

المواك

المواك

المواك

المواك

سبب الخروج

القياس عند الخروج

الزيارة السادسة

الزيارة الخامسة

الزيارة الراب عة t

الزيارة الثالثة

الزيارة الثانية

القياس عند الدخول

المواك

المحوليين من ب رامج التغذية
العالج ية الخارج ية الداخلية
والمتوسطه

من المجتمع

السكن

تاريخ الدخول

ذكر

( )1ان ثى

()2

العمر بالشهور

االسم
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الرقم المتسلسل

اسباب الخروج  /1الخروج = MUAC>13.5مواك اكثر من  /2الهروبات

 /3التحويل /4عدم االستجابة -فترة البرنامج سته شهور  / 5وفاة  /6اخرى حدد

برنامج الغذاء والوقاية من سؤ التغذية المتوسط لالطفال والحوامل والمرضعات

من المجتمع

السكن

تاريخ الدخول

العمر

االسم

المواك

المواك

المواك

المواك

المواك

سبب الخروج

القياس عند الخروج

الزيارة السادسة

الزبارة الخامسة

الزيارة الراب عة

الزيارة الثالثة

الزيارة الثانية

القياسات عند الدخول

المواك
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الرقم المتسلسل

 /2الهروبات

 /3التحويل

/4عدم االستجابة -فترة البرنامج سته شهور  / 5وفاة  /6اخرى حدد

اسباب الخروج  /1الخروج = MUAC>23.5مواك اكثر من

المحوليين من ب رامج التغذية العالجية الخارج ية الداخلية والمتوسطه

الملحق  :21دفتر التسجيل لبرنامج التغذية الوقائية – امهات

الملحق  :24كرت المتابعة لبرنامج التغذية الوقائية
وزارة الصحة االتحادية
برنامج الغذاء والوقاية من سؤ التغذية المتوسط
كرت الحصة الغذائية

االطفال اقل من سنتين
الحوامل والمرضعات
التاريخ

اسم الطفل

رقم الزيارة

تاريخ الميالد (او بالتقريب)

الزيارة
االولي
الزيارة
الثانية

اسم االم

الزيارة
الثالثة
الزيارة
الرابعة

تاريخ الدخول

الزيارة
الخامسة

مركز التوزيع

الزيارة
السادسة

الرقم المتسلسل

الصفحة االخري تحتوي علي رسائل عن الرضاعة الطبيعية
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