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مقدم ـ ــة
بعون اهلل وتوفيقه أ��صدر املركز القومي للمناهج والبحث الرتبوي
كتاب العلوم أال�سرية واخلا�ص بال�صف الثالث الثانوي بعد أ�ن �سبقـ ــه أالول
الذي مت تدري�سه يف ال�صفني أالول والثاين للمرحلة الثانوية .
ولقد وجد الكتاب أالول ترحيب ًا كبري ًا من قبل أال�ساتذة والطــالب مما
دفعنا �إىل بذل كثري من اجلهد ليكون هذا الكتاب – خا�صة و أ�ن مـ ـ ــادة
العلوم أال�سرية من املواد املمتحنة لل�شهادة الثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوية – ذا قيمة
علمية رفيعة .
وكان البد لنا أ�ن نتق ّدم بال�شكر للعديد من علمائنا أالجـ ـ ـ ــالء الذين
أ�فدنا مما أ�مدونا به من املعلومات واملراجع والنقا�ش  ،كمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا متت
أ�ي�ض ًا اال�ستفادة من كثري من املراجع العلميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال�سودانية منها
أ
والجنبية ومت ا�ستقاء كثري من املعلومات من دوريات وتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارير
منظمة ال�صحة العاملية  ،ومنظمة الفــاو ووزارة ال�صحة ال�س ـ ـ ـ ـ ــودانية ،
ومراكز البح ـ ـ ــوث  ،بالإ�ضافة �إىل العديد من أالبحاث يف هذا املجال يف
عدد من اجلامعات ال�سودانية .
امل ؤ�لفون

�أ
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الباب أ
الول

التغـــذية العـــــامة
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�أهداف الباب ا ألول
 التو�ضيح لل�سلوكيات العامة وال�سلوك الغذائي واثرهما علىتغذيةأ
الفراد.
 ال�رشح للعوامل امل�ؤثرة يف ال�سلوك الغذائي للفرد  ،العوامل الدينية ،والنف�سية ،والثقافية ،والعادات واملعتقدات  ،والعوامل االقت�صادية ،
ال�رسة أ
وت�أثري أ
العالم.
وال�صدقاء وو�سائل إ
 التقدير والتحديد للعوامل امل�ؤثرة على احلالة التغذوية يف املجتمع – يفالن�سان املختلفة  ،آ
والثار ال�ضارة لل�سلوكيات الغذائية
مراحل عمر إ
املختلفة .
 التق�سيم الهرمي أللطعمة وطرق �إعدادها وطرق تناولها واال�ستفادة منها.
 التعرف على أال�سا�سيات املطلوبة لتغذية املجموعات اخلا�صة – الن�ساء
والطفال الر�ضع  ،أ
احلوامل ,املر�ضعات  ،أ
والطفال يف �سن قبل املدر�سة
ومرحلة املدر�سة واملراهقة  ،وامل�سنني والريا�ضيني .
 التقدير لالحتياجات الغذائية والطاقة للمجموعات اخلا�صة يف أالوقات
املختلفة أ
والن�شطة املختلفة .
 التعامل الغذائي ال�صحيح للمجموعات املختلفة �أثناء التغريات التيحتدث لها.
	�إك�ساب العادات الغذائية ال�صحيحة ملختلف أالفراد ويف خمتلف
التغريات.
 الكيفية إلعداد وتناول العنا�رص الغذائية أوالطعمة املختلفة .
	�إك�ساب االجتاهات االيجابية نحو احلالة التغذوية أللفراد وللمجتمع .
 اال�ستخدام االمثل للموارد الغذائية املختلفة وملختلف أالفراد يف كافة
احلاالت أ
والعمار.
 التقدير آللثار املختلفة لل�سلوك الغذائي غري ال�سليم وكيفية جتنبه .
�	-إجراء وحل �أ�سئلة ومتارين حول مو�ضوعات الباب املختلفة .



العلوم أ
ال�رسية

( )1-1الف�صل أالول

ال�سلوكيات العامة وال�سلوك الغذائي و�أثرهما على
تغذية ا ألفراد

العوامل امل ؤ�ثرة يف ال�سلوك الغذائي للفرد :

( )1العوامل الدينية :

يت�أثر تناول الطعام واختياره باملعتقدات الدينية � ،إذ حتدد الديانات
بع�ض أ
الغذية وامل�رشوبات التي يجب االمتناع عنها  ،فنجد امل�سلمني
واليهود ال يتناولون حلوم اخلنزير كما �أ ّن الهندو�س ال يتناولون حلوم البقر
ال�سالمي تناول احليوانات املذبوحة ويحرم تناول
 .ويوجب الدين إ
بال�ضافة �إىل حترمي امل�رشوبات الكحولية .
احليوانات املختنقة وامليتة إ
وقد ورد ذكر بع�ض أ
الغذية يف القر�آن الكرمي كدليل على �أهميتها يف غذاء
الن�سان مثل الع�سل  ،كما دعا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل اجتناب
إ
آ
�رش ًا من بطنه
إ
الكثار من الطعام وقال عليه ال�سالم ( :ما مال ابن �دم وعاء ًا ّ
آ
ال فثلث ًا
 ،بح�سب ابن �دم لقيمات يقمن �صلبه  ،ف�إن كان ال حمالة فاع ً
لطعامه وثلث ًا ل�رشابه وثلث ًا لنف�سه) و�صفوة القول يف قوله تعاىل َ ( :و ُكلُوا
�سِ ُفوا ) وعند �إتباع امل�سلم ذلك يقل احتمال �إ�صابته ب�أمرا�ض
ا�شبُوا َو اَل تُ رْ
َو رْ َ
الفراط يف الغذاء  ،مثل ال�سمنة وال�سكري و�أمرا�ض القلب أ
والوعية
إ
الدموية والنقر�س .

( )2العوامل االقت�صادية :

ال�رسة على نوعية أ
ي�ؤثر م�ستوى دخل أ
الطعمة املتناولة  ،فارتفاع
ال�رسة ي�ساعدها على ا�ستهالك أ
دخل أ
الغذية الربوتينية العالية القيمة
بال�ضافة �إىل اخل�رضوات والفواكه � ،أما انخفا�ض الدخل يجعل
احليوية إ
ال�رسة تعتمد يف ا�ستهالكها على أ
أ
الغذية املنخف�ضة ال�سعر والقليلة يف
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حمتواها من العنا�رص الغذائية مثل البقول واحلبوب واخل�رضوات نظر ًا
لرخ�ص ثمنها مما ي�ؤدي �إىل نق�ص الغذاء املتناول كم ًا ونوع ًا .

( )3ت�أثري ا أل�رسة :

�إ ّن عدد �أفراد أ
ال�رسة ي�ؤثر على توزيع الطعام بني �أفرادها  ،فكلما
ازداد حجم أ
ال�رسة قلت الفر�صة يف تناول كميات منا�سبة واحل�صول على
نوعية جيدة من الطعام بني �أفرادها وهذا ينطبق على أ
ال�رس منخف�ضة
الدخل � .أما طريقة توزيع وتناول الطعام داخل أ
ال�رسة فهو م�ؤ�رش للقيم
والتقاليد ال�سائدة والوعي الغذائي ألفرادها مثال ذلك :
 كيفية تناول الطعام اهو باليدين �أم با�ستخدام أالدوات ؟
	�أيتناول الرجال الطعام منف�صلني عن بقية �أفراد أال�رسة ؟
	�أيكون جلو�سهم لتناول الطعام على أالر�ض �أم على املن�ضدة ؟

( )4امل�ستوى التعليمي والثقايف :

يعترب التعليم من �أهم امل�ؤ�رشات امل�ؤثرة على اختيار الطعام ,
فارتفاع م�ستوى تعليم الفرد ومدى وعيه ال�صحي والتغذوي ي�ساعدان على
بال�ضافة �إىل انه �أكرث ا�ستعداد ًا لتقبل
ح�سن اختيار الطعام اجليد املفيد .إ
والر�شادات التغذوية وتطبيقها.
الن�صائح إ
كما يت�أثر اختيار الطعام باجلوانب الثقافية أ
للفراد واملجتمع  ,فارتفاع امل�ستوى
الثقايف ملجتمع ما ينعك�س على �أفراده وفهمهم وعاداتهم الغذائية املرتبطة
بالطعام و�أ�سلوب تناوله.

( )5العادات واملعتقدات املرتبطة بالغذاء :

توجد كثري من املعتقدات التي تن�ش�أ عن آ
الباء أ
والمهات و�أفراد
املجتمع  .وعادة ما يتقبل املجتمع املعني تلك املعتقدات من دون حماولة
ملعرفة فائدتها �أو �رضرها وعادة ما تكون �صعبة التغيري .
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وقد ق�سمت هذه العادات الغذائية املعتقد بها �إىل ثالث �أنواع :
�أ) عادات غذائية مفيدة يجب ت�شجيعها مثل عادة تناول ال�سلطة اخل�رضاء يف
وجبة الغداء �أو �رشب الع�صري الطازج بني الوجبات .
ب) عادات غذائية خاطئة (غري مفيدة) وهذه يجب التخل�ص منها وعدم
ت�شجيعها مثل عادة �رشب ال�شاي بعد الوجبات مبا�رشة مما ي�ؤثر على
امت�صا�ص عن�رص احلديد واال�ستفادة منه  .و�أي�ضا تف�ضيل الرجال على
والمهات احلوامل يف توزيع الطعام داخل أ
الطفال أ
أ
ال�رسة .
ج) عادات غذائية غري �ضارة مثل عادة تناول أ
الغذية يف املنا�سبات االجتماعية
وذلك ألنها تتناول يف منا�سبات خا�صة و�أنها ت�ؤثر يف احلالة التغذوية .

( )6ت�أثري ا أل�صدقاء وو�سائل ا إلعالم :

يت�أثر تناول الفرد لطعامه ب�أ�صدقائه من حيث تبادل اخلربات اخلا�صة
باختيار الطعام �إعداده وتقدميه وكيفية احلفاظ عليه واخلربات املرتبطة
العالم على �أ�سلوب اختيارنا للطعام وتزودنا
بالطعام  .كما ت�ؤثر و�سائل إ
بالكثري من املعلومات عن اجلديد يف عامل أ
الطعمة وعلينا اختيار اجليد
منها وذلك مبتابعة الربامج اخلا�صة بالتغذية املوجهة نحو الرت�شيد الغذائي
ومعرفة القيمة الغذائية للمنتجات الختيار الطعام ال�صحي املفيد .

( )7العوامل النف�سية :

الن�سان من الغذاء قد يت�أثر بجوانب نف�سية ناجتة
�إ ّن مقدار ما يتناوله إ
عن م�شكالت مر�ضية واجتماعية  ,ووجود م�شكلة �سمنة �أو ا�ستئ�صال
معدة �أو حدوث �شلل �أو �إعاقة كلها �أمور ت�ؤثر على الكمية املتناولة من
الطعام وبالتايل على الو�ضع التغذوي للفرد .
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العوامل ؤ
امل�ثرة على احلالة التغذوية يف املجتمع :

الن�سان
من املعروف �أن التغذية مبفهومها ال�شامل هي الغذاء الذي يتناوله إ
وكيفية ا�ستفادة اجل�سم منه  ،وهناك عوامل عدة ت�ؤثر على احلالة الغذائية
أ
للفراد واجلماعات يو�ضحها املخطط ( . )2 – 1بالنظر �إىل املخطط (1
–  )2جند �أن �أي جانب من اجلوانب الواردة فيه مرتبطة ارتباط ًا مبا�رش ًا
ب�سلوك الفرد �أو اجلماعة �أو املجتمع ( ناق�ش هذه اجلوانب يف الف�صل ) .
الن�سان
و�سوف نتعر�ض فيما يلي �إىل بع�ض املراحل املهمة يف تغذية إ
وال�سلوكيات املرتبطة بها :
( أ�) ال�سلوك الغذائي يف مرحلة الطفولة املبكرة :
( )1الر�ضاعة الطبيعية � :أثبتت كل التجارب أ
والبحاث �أنه ال بديل للر�ضاعة
الطبيعية ك�سلوك مثايل لتغذية أ
الطفال يف �سن الر�ضاعة .
( )2الفطام  :التدرج يف الفطام من ال�سلوكيات املهمة يف هذه املرحلة و�أي�ضا
مراعاة أ
الثر النف�سي ال�سلبي يف حالة وقف الر�ضاعة ب�صورة مفاجئة كذلك
مراعاة ال�سلوك املطلوب من النواحي ال�صحية خا�صة يف مواعيد بدء
�إدخال الطعام مع الر�ضاعة  ،ويف اختيار الطعام املنا�سب لهذا العمر ويف
ا�ستعمال الزجاجات للر�ضاعة .
آ
الثار ال�ضارة لعدم اتباع أ
ال�سلوب ال�سليم يف الر�ضاعة والفطام :
اخللل النف�سي و�ضعف الرابطة أ
ال�رسية .
	�أمرا�ض �سوء التغذية .ت�سو�س أ
ال�سنان .
(ب) ال�سلوك الغذائي يف مرحلة قبل املدر�سة :
يجب مراعاة ال�سلوكيات الغذائية آ
التية :
 اللنب ك�أ�سا�س للتغذية يف هذه املرحلة مع زيادة كميته ب�صورة مطردة معزيادة العمر والنمو .



العلوم أ
ال�رسية

الطفال على تناول طعام أ
 تعويد أال�رسة .
 عدم �إجبار أالطفال على تناول الطعام ب�صورة قد ت�ؤدى �إىل نفورهم من
الطعام � ،إذ ي�ؤدى ذلك �إىل نتائج عك�سية .
 حث أالكثار من تناول احللوى لكي ال تقلل من �شهيتهم
الطفال على عدم إ
يف تناول الوجبات أ
ال�سا�سية .
آ
الثار ال�ضارة لعدم التقيد بهذه ال�سلوكيات :
 �أمرا�ض �سوء التغذية املختلفة . مر�ض فقدان ال�شهية الع�صبي. زيادة الوزن ومر�ض ال�سمنة .(ج) أالكل يف جمموعات :
الكل يف جمموعات  ،كما يف أ
يعترب ال�سلوك ال�سوداين يف تناول أ
ال�رسة  ،ويف
العمل  ،ويف املنا�سبات � -سلوك ًا حميد ًا  ،أل ّن املناخ العائلي مطلوب
وي�شجع على تناول الطعام مع مراعاة آ
التي :
 ح�صول كل فرد على كفايته من الغذاء كم ًا ونوع ًا . ح�صول كل فرد على طعام متنوع . االهتمام بالن�ساء  ،خا�صة احلوامل واملر�ضعات . االهتمام أبالطفال  ،وكبار ال�سن  ،واختيار الطعام الذي ينا�سبهم
وي�ستطيعون م�ضغه وه�ضمه .
	�إعداد �أنواع من الطعام تكون مرغوبة من اجلميع .( د) االلتزام مبواعيد الوجبات :
من �أهم ال�سلوكيات الغذائية اجليدة االهتمام مبواعيد تناول الوجبات ؛ ألن
الن�سان خا�صة جهازه اله�ضمي يتكيف فزيولوجي ًا مبواعيد الوجبات
ج�سم إ
 ،لذا ف�إن �أي خلل �أو تغيري �أو عدم انتظام يف تناول الطعام يف زمن حمدد -
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ي�ؤدي �إىل الكثري من آ
الثار ال�ضارة  ،مثل اخللل يف �إفرازات اجلهاز اله�ضمي
ال�صابة بالعديد من م�شاكل �سوء التغذية .
والذي بدوره يقود �إىل إ
( ﻫ) تناول وجبات أ�قل أ�و أ�كرث :
بع�ض أ
الفراد درجوا على تناول عدد قليل من الوجبات يف اليوم ( وجبة �أو
وجبتني ) وذلك لعدة �أ�سباب منها االقت�صادية ومنها االن�شغال بالعمل
�أو الدرا�سة �أو أل�سباب �أخرى  .والعك�س �صحيح  ،ف�إن بع�ض أ
الفراد
يتناولون من الطعام �أكرث من حاجتهم مثل  :الكثري من الن�ساء بحكم
وجودهن امل�ستمر يف املنزل  .كال ال�سلوكني غري حميدين ؛ ألن �أ�سا�س
ّ
أ
التغذية ال�سليمة �ن تكون متوازنة بحيث يكون الغذاء املتناول ي�ساوي
الطاقة امل�ستهلكة �أو املبذولة .
آ
الثار ال�ضارة لل�سلوكيات ال�سابقة :
· �أمرا�ض �سوء التغذية ( قلة الوزن  /البدانة ) وخا�صة نق�ص العنا�رص
املغذية الدقيقة .
· �ضعف جهاز املناعة �ضد أ
المرا�ض .
ال�صابة ب�أمرا�ض القلب � ،ضغط الدم والبول ال�سكري .
· إ
( و) االهتمام باخل�ضر والفواكه :
من ال�سلوكيات الغذائية احلميدة هي االهتمام بتناول الكثري من اخل�رض
والفاكهة خا�صة الطازجة منها ؛ ألنها �أ�سا�سية يف توفري الفيتامينات
واملعادن أ
الن�سان .
واللياف واملاء جل�سم إ
واملالحظ �أننا يف ال�سودان ال نهتم كثري ًا بتناول اخل�رض والفاكهة دون �سبب
معقول � ،إذ �أنها دائم ًا متوافرة ب�أ�سعار زهيدة  .ويرتتب على عدم االهتمام
بتناول اخل�رض والفاكهة آ
الثار ال�سلبية التالية :
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ال�صابة ب�سوء التغذية املتعلق بنق�ص العنا�رص الدقيقة .
 0إ
الم�ساك .
ال�صابة ب�سوء اله�ضم وخا�صة إ
 0إ
( ز) تف�ضيل بع�ض أ�نواع الطعام أ�و االعتماد على نوع واحد من الطعام :
هذا ال�سلوك غري احلميد جنده كثري ًا يف جمتمعنا ال�سوداين يف الريف واحل�رض
 ،بالرغم من �أنه يف بع�ض أ
الحيان قد يكون غري �ضار  ،خا�صة يف حالة
�أن أ
النواع املف�ضلة يكمل بع�ضها بع�ضا من ناحية التوازن الغذائي � .أما
االعتماد على نوع واحد فقط من الطعام  ،ف�إنه يحمل خماطر جمة تت�أتى
من نق�ص يف بع�ض املغذيات أ
ال�سا�سية  .ومن املحتمل �أن ي�ؤدي مثل هذا
ال�سلوك الغذائي �إىل :
�سوء التغذية الناجت من نق�ص العنا�صر الدقيقة مثل :
· نق�ص فيتامني �أ
			
· نق�ص احلديد وبع�ض الفيتامينات
		
· نق�ص الكال�سيوم وفيتامني د

= العمى الليلي .
= فقر الدم ( أ
النيميا) .
= ه�شا�شة العظام �أو لينها .

ولتجنب مثل هذه أ
المرا�ض ينبغي للفرد �أن يتناول ح�ص�ص ًا يومية منا�سبة من
الطعمة حتى ال يطغى جانب على آ
أ
الخر  ( .ال�شكل ( ) )1-1يو�ضح
التق�سيم الهرمي املنا�سب أ
للطعمة .
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�شكل ( : )1-1التق�سيم الهرمي أ
للطعمة .
(ح) طرق �إعداد وتناول الطعام :
�إن �سلوك أ
الفراد خا�صة يف كيفية وطرق �إعداد وتناول الطعام تتباين تباين ًا
وا�ضح ًا باختالف الثقافات أ
والعراف ولكنها ت�ؤثر ت�أثري ًا مبا�رش ًا يف احلالة
الغذائية أ
للفراد .
وعليه يجب جتنب آ
التي :
·
·
·
·
·

الكثار من ا�ستعمال الزيوت والدهون خا�صة احليوانية .
إ
تكرار ا�ستخدام الزيوت والدهون يف التحمري .
تعري�ض الطعام للحرارة العالية دون حاجة لذلك .
ترك الطعام على النار لفرتات طويلة .
الكثار من التوابل والبهارات .
إ
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( ط) �شرب املياه وال�سوائل :
معروف �أ َّن املاء هو العن�رص أ
ال�سا�سي الالزم لعمليات ه�ضم وامت�صا�ص الطعام
الخراج واملحافظة على درجة حرارة اجل�سم  .تزداد احلاجة
 ،وعمليات إ
�إىل تناول املاء يف املناطق ذات احلرارة املرتفعة ن�سبي ًا  ،وكذلك مع زيادة
الن�شاط البدين ،كما �أن بع�ض عنا�رص الغذاء مثل الربوتينات تتطلب
الكثري من املاء حتى يتم ه�ضمها واال�ستفادة منها والتخل�ص من ف�ضالتها
 .وعليه البد من �إتباع ال�سلوكيات آ
التية:
-

تناول ما ال يقل عن ( )5 – 3لرتات من املاء البارد يومي ًا يف املناطق املعتدلة
احلرارة .
الكثار من �رشب املياه الغازية �إذ ي�ؤدي ذلك �إىل بع�ض آ
الثار ال�سالبة
عدم إ
(زيادة الوزن  /ال�سكري) .
�رشب الع�صائر الطبيعية �أن�سب من امل�رشوبات الغازية ؛ الحتوائها على
مغذيات طبيعية وفيتامينات ومعادن .
تناول املاء البارد  ،ألنه �أ�رسع يف االمت�صا�ص من املاء الفاتر .

( ن) تعاطي املكيفات ( القهوة  /ال�شاي /التدخني /الكحول ) :
ارتبطت كثري من �سلوكياتنا وعاداتنا الغذائية بتناول املكيفات مثل
الفطار ال�صباحي .
�رشب ال�شاي �أو القهوة يف ال�صباح الباكر بد ًال عن وجبة إ
كذلك �رشب ال�شاي والقهوة بعد كل وجبة �إ�ضافة �إىل التدخني وتعاطي
الكحول.
الثار ال�سلبية آ
كل هذه ال�سلوكيات غري حميدة ويرتتب عليها آ
التية :
 منع امت�صا�ص العديد من العنا�رص الغذائية املهمة خا�صة احلديد مما ي�ؤديال�صابة بفقر الدم .
�إىل إ
 تقليل الرغبة يف تناول الطعام . -االعتالل العام يف ال�صحة .
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( )2-1الف�صل الثاين

ا أل�سا�سيات املطلوبة لتغذية املجموعات اخلا�صة

تعريف :
املجموعات اخلا�صة هي تلك املجموعات التي متر بظروف خا�صة وحتتاج
لنظام غذائي يتنا�سب مع احلالة الف�سيولوجية لكل منها للمحافظة على
�سالمة �صحتهم مثل احلوامل – املر�ضعات – الر�ضع – �صغار أ
الطفال
– املراهقني – الريا�ضيني – امل�سنني .
يف هذا الف�صل �سوف نتطرق �إىل بع�ض اجلوانب املهمة يف تغذية هذه املجموعات
وقد مت تو�ضيح احتياجاتها  ،آ
والثار الناجمة من عدم كفايتها من الطعام
يف �شكل جدول (حيث ي�ستطيع الطالب ب�سهولة الربط واملقارنة بينها) .

املجموعة ا ألوىل :

ت�شمل هذه املجموعة الن�ساء احلوامل واملر�ضعات يف فرتات خمتلفة �أثناء احلمل
والطفال يف �سن قبل املدر�سة أ
والطفال الر�ضع  ،أ
والوالدة  ،أ
والطفال يف
مرحلة املدر�سة ومرحلة املراهقة .
اجلدول رقم ( ) يو�ضح التغريات التي حتدث يف املجموعات املختلفة ومتطلباتها
واالحتياجات يف الظروف العادية واجلديدة .

املجموعة الثانية :

ت�شمل هذه املجموعة امل�سنني و الريا�ضيني واحتياجاتهم الغذائية اخلا�صة .
( أ�) تغذية امل�سنني :
تعريف ال�شخ�ص امل�سن ؟
ال�سـتني ( )60عام ًا .
يعرف امل�سن عادة بال�شخ�ص الذي بلغ عمره �أو جتاوز ِّ
و�صف ال�شيخوخة :
ال�شيخوخة ب�صورة عامة هي حالة ف�سيولوجية تت�صف بانخفا�ض عام يف
بال�ضافة �إىل متغريات يف �شكل اجل�سم  .و�أول
املقدرة الوظيفية للج�سم إ
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ما يالحظ هو انخفا�ض يف وزن اجل�سم وتهدم أ
الن�سجة املرنة للجلد مما
بال�ضافة �إىل بع�ض التغريات أ
الخرى مثل �ضعف
ينتج عنه التجاعيد  .إ
ال�سمع والب�رص و�ضعف التحكم يف الع�ضالت ويف كفاءة القلب والدورة
الدموية.
ملاذا نهتم ب�صحة وتغذية امل�سنني ؟
ين �إ ْح َ�سان ًا �إ َّما يَب ْ ُل َغ َّن
قال تعاىل َ ( :و َق َ�ضى َربُّ َك �أ اَّل تَ ْع ُب ُدوا �إ اِّل �إيَّ ُاه َوبِال ْ َوال َِد ِ
ال ُه َم�آ َفلاَ تَ ُقل ل َُّه َما �ُأ ّف َو اَل تَن ْ َهر ُه َما َو ُق ْل ل َُّه َما
ِند َك الكِ برَ َ �َأ َح ُد ُه َما �أ ْو ِك َ
ع َ
)(ال�رساء .)23 :
َقو ً
ْال َك ِرمي ًا إ
�إن اهتمامنا بامل�سنني نابع من تعاليم ديننا احلنيف و�أمره بالعناية بهم ورعايتهم.
فامل�سنون يف كل املجتمعات ميثلون عقل املجتمع وحكمته مبا لديهم من
معرفة وخربات اكت�سبوها خالل عمرهم الطويل  ،وبالرغم من ذلك ف�إ ّن
املهم يف املجتمع ؛ �إذ هم قادرون على �إعالة �أ�رسهم وزيادة
لهم دورهم ّ
دخلهم كما �أن دورهم يف املنزل له �أهميته ؛ �إذ يقع على عاتقهم رعاية
أ
الطفال واالهتمام بهم يف غياب ذويهم.
عندما نهتم بتغذية امل�سنني يف جمتمعاتنا ف�إننا بذلك نوفر لهم ال�صحة فتقل
ن�سبة أ
المرا�ض بينهم في�صبحون �أقوياء ي�ستطيعون القيام ب�ش�ؤونهم املنزلية
من ا�ستحمام ولب�س  ،والعناية ب�أنف�سهم دون احلاجة �إىل م�ساعدة من
آ
الخرين .
�إن حت�سني تغذية ال�شخ�ص امل�سن ت�ساعد يف جعله معافى وم�ستمتع ًا بحياته يف
ا�ستقاللية تامة ذلك خالف ًا للم�سن �سيئ التغذية والذي غالب ًا ما يعرتيه
املر�ض يف معظم �أوقاته .

لل�صابة ب�سوء التغذية :
عوامل اخلطورة إ

�أن امل�سنني وبحكم ال�سن ي�صبحون �أقل قدرة على تناول طعام كاف كم ًا ونوع ًا
لل�صابة ب�أمرا�ض �سوء التغذية
(لعدة �أ�سباب) وبذلك يكونون �أكرث عر�ضة إ
بالمرا�ض أ
لل�صابة أ
الخرى .
والتي قد تقود إ
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وعليه البد من �أن ندرك أ
ال�صابة ب�سوء
ال�سباب التي قد تقود امل�سنني �إىل إ
التغذية وهذه أ
ال�سباب والعوامل ت�سمي بعوامل اخلطورة ويتم تق�سيمها
�إىل عدة جمموعات كما يلي :

( �أ) العوامل النف�سية :

من �أهم أ
ال�شياء للم�سنني �أن يعي�شوا يف مناخ ي�شملهم فيه احلب والرعاية
واالهتمام  ،لكن يف بع�ض أ
الحيان جند �أن بع�ض امل�سنني يعانون من بع�ض
اال�ضطرابات النف�سية ن�سبة آ
للتي :
 يعي�شون يف عزلة تامة �أو يرتكون يف غرف نائية مما يقودهم �إىل االكتئاب .	ال يوجد �شخ�ص معينّ لرعايتهم . ترتك لهم م�س�ؤولية رعاية ومتابعة أالطفال ال�صغار عند غياب ذويهم .
	�أوالدهم الكبار يعي�شون بعيدين عنهم �سواء يف منازل نائية عنهم �أو خارجال�سودان .
القرباء أ
 موت أوالحباب .
 التعر�ض لظروف قا�سية وجتارب مريرة مثل حاالت الكوارث الطبيعيهوغري الطبيعيه التي قد ت�ؤدي �إيل فقدان املمتلكات و�إيل النزوح .
 وجودهم يف ظروف و�أجواء مل يعتادوا عليها من قبل . يعانون من الوحدة التي قد تقودهم �إىل االكتئاب . -فقدان الذاكرة واخلرف .

(ب) القدرة اجل�سدية وا إلعاقة :

بع�ض امل�سنني قد يعانون من :
 �ضعف عام يف قواهم اجل�سدية وا�سرتخاء يف الع�ضالت أوالع�صاب قد
ي�ؤدى �إىل �ضعف يف القدرة الع�ضلية .
 فقدان الرباعة اليدوية وعدم ات�ساق حركة اليدين والرجلني .� -ضعف النظر وال�سمع .
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 -عدم القدرة على احلركة ( معوقني  /مقعدين ) .

( جـ) عوامل �صحية �أخرى :

 عدم وجود رعاية طبية و�صحية منا�سبة . املعاناة من بع�ض أالمرا�ض مثل �ضغط الدم  /ال�سكري .
�	-إدمان الكحول واملنبهات .

( د) الفقر :

�إن م�شكلة الفقر يف حد ذاتها قد تعود �إىل أ
ال�سباب ال�سابقة ولكن ميكن
ح�رص بع�ض عالمات الفقر التي قد تقود �إىل قلة تناول الطعام ومنها :
 �شح املال املخ�ص�ص ل�رشاء الطعام . عدم وجود ما ي�ساعد على زيادة الدخل ك�أر�ض للزراعة �أو لرتبية الدواجن�أو فوائد جمزية بعد اخلدمة .
 الديون . العطالة لعدم وجود عمل �أو لعدم املقدرة على ممار�سة �أي نوع من العمل. -لي�س للم�سن �سلطة �أو ر�أي يف �رشاء الطعام .

(هـ) تغيريات يف اجلهاز اله�ضمي :

 انخفا�ض الوظائف الف�سيولوجية ألع�ضاء ج�سم امل�سن والذي ي�ؤدي �إىلانخفا�ض معدل التمثيل أ
ال�سا�سي للطاقة .
 بطء معدل التمثيل الغذائي يعمل على نق�ص ن�سبة أالن�سجة الع�ضلية
وزيادة ن�سبة أ
الن�سجة الدهنية لدي امل�سنني .
النزميات الها�ضمة يف الفم واملعدة أ
والمعاء الدقيقة ت�ؤدي
 قلة �إفراز بع�ض إ�إىل �سوء اله�ضم وبالتايل �سوء امت�صا�ص العنا�رص الغذائية وانخفا�ض معدل
اال�ستفادة منها يف اجل�سم .
	�أي�ضا ب�سبب فقد أال�سنان يقل تعاطي الربوتني عن طريق الفم وخا�صة
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اللحوم يف الوقت الذي يزداد فيه احتياج اجل�سم للربوتني مما ينتج عنه فقر
دم وتقل بالتايل مقاومة اجل�سم للعدوى .
الم�ساك امل�صاحبة لبع�ض امل�سنني نتيجة أ
لل�سباب
 حدوث ظاهرة إالتالية:
 ن�سبة لنق�ص الن�شاط اجل�سمي �أو الريا�ضي ونق�ص ن�شاط املعدة أوالمعاء
بال�ضافة �إىل �ضعف ع�ضالت أ
المعاء التي ت�ساعد يف اله�ضم
إ
واالمت�صا�ص.
الطعمة الطازجة الغنية أ
 نق�ص تناول أباللياف (اخل�رضوات والفاكهة)
التي ت�ساعد يف خروج الف�ضالت وذلك نتيجة لنق�ص عدد أ
ال�سنان
�أو
ا�ستخدام أ
الطقم ال�صناعية غري املنا�سبة .
 تناول بع�ض أالدوية ونق�ص كمية املاء املتناولة وقلة ال�شهية أ
للطعمة
نتيجة لعدم كفاءة بع�ض احلوا�س مع تقدم العمر .

(�أ) االحتياجات الغذائية للم�سنني :

جند �أ ّن هناك �صعوبة يف تغذية امل�سنني ملقابلة احتياجاتهم الغذائية وذلك
للتغريات التي ت�صاحب هذه املرحلة العمرية .
القالل من ال�سكريات الب�سيطة وزيادة كمية الكربوهيدات املعقدة
يجب إ
أ
واللياف يف وجبات امل�سنني  .كما يجب زيادة تناول الدهون املتعددة
أ
والحادية غري امل�شبعة (الزيوت النباتية) على ح�ساب الدهون امل�شبعة
(الدهون احليوانية) .
من خالل التنوع يف أ
الطعمة املتناولة ي�ستطيع امل�سن �أن يح�صل على
حاجته من الربوتينات والفيتامينات أ
والمالح املعدنية يف اخل�رضوات -
الفواكه – اللحوم – أ
اللبان ومنتجاتها والبقول .
عند �إعداد الوجبات التي تقدم للم�سنني يجب مراعاة �أن حتتوي الوجبة على
آ
التي :
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 .1م�صدر للربوتينات  ،احلديد  ،املعادن والفيتامينات خا�صة « �أ»  ،و«د»
(اللحوم أ
ال�سماك  ،البي�ض  ،البقول) .
 .2م�صدر للربوتينات  ،الدهون  ،الكال�سيوم  ،الطاقة  ،الفيتامينات �أ وب
(احلليب ،الزبادي  ،اجلنب  ،الروب) .
الغذية الغنية بالطاقة مثل الن�شويات كالرغيف  ،أ
 .3الكثري من أ
الرز  ،القمح
 ،الذرة الكامل (بالردة) البطاط�س (الطاقة  ،فيتامينات ب املركبة .
 .4القليل من الدهون والزيوت (م�صدر الطاقة ونق�ص الفيتامينات)
 .5الكثري من اخل�رض والفاكهة (فيتامينات «�أ » و« ج»  ،املعادن أ
واللياف
الغذائية.
 .6الكثري من ال�سوائل (� )10-8أكواب كبرية خالل اليوم و�أهمها املاء  ،كما
يف�ضل تناول الع�صائر الطبيعية وال�شوربة .

(ب) تغذية الريا�ضيني :

مقدمة :
من املعلوم �أن مهمة الغذاء ال تتوقف فقط على بناء اجل�سم  ،ولكنه �أ�سا�سي
�أي�ض ًا للوقاية من أ
المرا�ض  ،وتوفري قوة التحمل الع�ضلي  ،وحفظ اجل�سم
عموم ًا يف حالة جيدة  ،ولكن ذلك يتوقف على نوع الطعام  ،ومدى تنوعه
لكي ي�ستطيع الفرد تغطية كل احتياجاته اليومية من الغذاء كم ًا وكيف ًا (
نوع ًا ) .

�أ�سا�سيات تغذية الريا�ضيني :

�إن النظم والقوانني التي حتكم وتنظم االحتياجات الغذائية للريا�ضيني تت�شابه
متام ًا مع غريهم من أ
الفراد العاديني ( غري الريا�ضيني )  .لكن بالن�سبة
الحتياجات الريا�ضيني يجب الرتكيز علي �أمرين هامني هما :
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( �أ) منظور كمي ( الكميه املحتاجه من الطاقه ) :

الن�سان يف كل حاالته حتى يف النوم ف�إنه
من املعلوم �أن الطاقة يحتاجها إ
ي�ستهلك طاقة  ،وتزداد احلاجة �إىل الطاقة بزيادة املجهود والن�شاط البدين
 .واالحتياج للطاقة يتوقف على عدة عوامل يجب مراعاتها وهي :
( )1وزن اجل�سم .
( )2العمر .
( )3النوع ( ذكر� /أنثى )
( )4املناخ .
( )5نوع الن�شاط �أو الريا�ضة (كرة قدم � /سلة � /سباحة /
�ألعاب قوى ....الخ )
( )6كمية الن�شاط املبذول وزمنه ومقدار ما فيه من جمهود بدين  .فالالعبون
الذين ميار�سون ريا�ضة كرة القدم يف املالعب قد تختلف حاجة كل منهم
للطاقة ح�سب وظيفته يف امللعب ومقدار ما يبذله من جهد  ،فحار�س
ال .
املرمى يبذل جهد ًا �أقل مقارنة مع العب الو�سط مث ً

(ب) منظور كيفي

(من �أين نح�صل علي الطا قه االزمه ألداءالن�شاط الريا�ضي :
دلت الدرا�سات أ
والبحاث العلمية �أن الغذاء املثايل ألبطال الريا�ضة ال يختلف
يف مكوناته عن الغذاء الكامل العادي حيث ينبغي �أن يكون الغذاء
ال ويعطي الطاقة الكافية لتغطية احتياجات الالعب �أثناء متارينه
متكام ً
ب�أنواعها الب�سيطة واملتو�سطة والعنيفة  .كما يجب �أن نراعي �أال يكون نوع
الغذاء �سبب ًا يف زيادة الوزن  .واجلدول رقم (  ) 3 – 1يو�ضح تقدير الطاقة
امل�ستهلكة من أ
الن�شطة الريا�ضية .
جدول ( : ) 3 – 1تقدير الطاقة امل�ستهلكة من أ
الن�شطة الريا�ضية .
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م�ستوى �شدة
الن�شاط

خفيف جد ًا

خفيف

معتدل

ثقيل
حاالت
ا�ستثنائية

نوع الن�شاط

م�ستوى
الطاقة
امل�ستهلكة
بالكيلو
�سعر

�أن�شطة اجللو�س والوقوف – قيادة
ال�سيارة – مهنة الدهان – أ
العمال  1.3للرجل
املخربية – الطباعة – احلياكة –  1.3للمر�أة
الكي .
– الطبخ – العزف على آ
اللة  1.6للرجل
 1.5للمر�أة
املو�سيقية
امل�شي ب�رسعة � 5.5إىل  6.5كيلومرتات
يف ال�ساعة – العمل بالفالحة �أو
 1.7للرجل
املناجم – حمل �أثقال – ركوب
 1.6للمر�أة
الدراجات – التزحلق على اجلليد
– التن�س أ
الر�ضي الرق�ص .
حمل ثقل وال�صعود به �إىل �أعلى – قطع
أ
ال�شجار – لعبة كرة ال�سلة – كرة  2.1للرجل
القدم  -ت�سلق اجلبال – احلفر  1.9للمر�أة
اليدوي الثقيل باملناجم
أ  2.4للرجل
تدريب الريا�ضيني للم�سابقات �و
 2.2للمر�أة
املباراة النهائية .
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وب�صورة عامة ف�إ ّن عدد الوجبات للريا�ضي يجب �أال تقل عن ثالث وجبات
ويف�ضل زيادتها �إىل خم�س وجبات يف حالة الريا�ضة التي ت�ستلزم جمهود ًا
عنيف ًا .

العوامل ؤ
امل�ثرة للريا�ضيني :

يحتاج الريا�ضي �أول ما يحتاج �إىل الطاقة الالزمة لبذل املجهود الع�ضلي ،
والن�شاط البدين مبختلف �أنواعه  ،كما �أن املقدار املطلوب من الطاقة
حتدده كمية أ
الوك�سجني املتوافرة للع�ضالت ( ال�سعة الهوائية ) وهذه يف
حد ذاتها تعتمد على عاملني �أ�سا�سيني :
أ�ولهما  :كفاءة ولياقة الرئتني والقلب أ
والوعية الدموية .
وثانيهما � :أنواع التمارين .
وكما هو معروف فان م�صدر الطاقة أ
للن�سان هو الغذاء ومكوناته
ال�سا�سي إ
من الكربوهيدرات  ،والدهون  ،والربوتينات  .وقد دلت التجارب على
�أن هناك عدة عوامل يتم ا�ستخدامها إلنتاج الطاقة  ،هذه العوامل هي :
كمية أ
الك�سجني املتوافرة  ،واحلالة التدريبية للفرد ومكونات الوجبة .
وال�شكل ( ) 3 – 1يو�ضح ت�أثري أ
الطعمة على التحمل الريا�ضي .

�شكل ( : ) 3 – 1ت�أثري أ
الطعمة على التحمل الريا�ضي .
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بروتينات

الن�سبة املئوية مل�صادر الطاقة احلرارية

100

كربوهيدردات

دهون

90
80
70
60
50
40
30
20
10

رفع أ
الثقال

بطولة كرة ال�سلة �سباق درجات ملدة

�سباق حواجز

�ساعة

مل�سافة 200مرت

اجلري ملدة
�ساعة

�شكل ( : ) 4 – 1الن�سب املئوية احلرارية امل�ستهلكة من م�صادر الطاقة خالل
بع�ض أ
الن�شطة الريا�ضية .
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�أ .احتياج الريا�ضيني من الكربوهيدرات :

�أو�ضحت العديد من الدرا�سات العلمية �أن كمية الكربوهيدرات التي يجب
تناولها يجب �أن متثل ن�سبة � ٪60إىل  ٪65من جمموع الطاقة الكلية
املتناولة للفرد  .وقد ثبت �أن الكربوهيدرات هي م�صدر الطاقة أ
ال�سا�سي
خا�صة يف التمارين العنيفة .ويف توافر اجللكوز إلنتاج اجلاليكوجني يف
الع�ضالت كما � ،أ ّن للكربوهيدرات دور ًا رئي�س ًا يف منع �أو ت�أخري ال�شعور
بالرهاق  ،ويف املقابل قد ثبت �أي�ض ًا �أن تناول طعام غني بالكربوهيدرات
إ
ولكن قليل املحتوى من الدهون ولفرتات زمنية طويلة ي�ضعف من مقدرة
اجل�سم على اال�ستفادة من متثيل الدهون وي�ؤدي يف نف�س الوقت �إىل زيادة
ال�صابة بت�صلب ال�رشايني كل ذلك ي�ؤكد علي �رضورة التنوع وعدم
خماطر إ
أ
العتماد علي نوع واحد من الغذاء للح�صول علي الطاقه .

ب .الربوتينات :

فيما يتعلق بالربوتينات لوحظ �أن احلاجة �إليها تزداد يف حالة التمارين العنيفة
وال�رسيعة ومتارين التحمل  .لكن من املهم �أن نعلم �أنه لي�س بال�رضوري
لكل الريا�ضيني زيادة الكمية املتناولة من الربوتينات ؛ ألن الربوتني
الزائد عن حاجة اجل�سم يتم حتويله �إىل طاقة زائدة عن طريق �أك�سدة
المينية �أو حتويلها �إىل دهون  ،وكال أ
الحما�ض أ
أ
المرين يحمل يف داخله
خماطر �صحية للريا�ضي  ،أ
فالك�سدة قد تزيد من خماطر اجلفاف وفقدان
ال�سوائل �أو قد ت�ؤدى �إىل زيادة الوزن  .وقد �أثبتت الدرا�سات العلمية �أن
زيادة الكمية املتناولة من الربوتينات لي�س لها �أي �أثر على حت�سني أ
الداء
الريا�ضي � ،أو زيادة الكتلة الع�ضلية � .أثبتت الدرا�سات �أي�ض ًا �أن كمية
الربوتني املطلوبة للح�صول على �أق�صى تر�سيب يف الع�ضالت هي 1.5
جرام بروتني لكل كيلوجرام وزن  ،كما �أن العامل املحدد لزيادة تر�سيب
بروتني الع�ضالت هو كمية الطاقة املتناولة ولي�س كمية الربوتينات  .وهنا
ين�صح علماء التغذية �أن متثل كمية الربوتني املتناولة يف حدود � ٪10إىل
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 ٪15من الطاقة الكلية املتناولة للفرد .

جـ .الدهون :

فيما يخت�ص بكمية الدهون التي يفرت�ض تناولها يجب �أال تتجاوز ما
يعادل  ٪30من الطاقة الكلية املتناولة  ،مع مراعاة �أن تكون ن�سبة أ
الحما�ض
الدهنية امل�شبعة فيها ال تتجاوز ن�سبة  ٪10كما يجب على الريا�ضيني
االهتمام مب�صادر الدهون  ،حيث يف�ضل دائم ًا ا�ستعمال الزيوت والدهون
المكان .
النباتية بقدر إ

د .تناول ال�سوائل :

فبال�ضافة �إىل �أهميته كو�سيط
الطالق هو املاء  ،إ
�أهم ال�سوائل على إ
لكل التفاعالت احليوية  ،وكمكون �أ�سا�سي للدم ف�إن دوره يف احلفاظ
على درجة حرارة اجل�سم عن طريق �إفراز العرق مهم جد ًا للريا�ضيني .
وقد لوحظ �أن درجة �إفراز العرق تت�أثر مب�ستوى اللياقة  ،فالغدد العرقية
يف اجل�سم املكتمل اللياقة تكون �أكرث عدد ًا و�أكرب حجم ًا  .وقد وجد �أن
كمية املاء املفقود خالل التمارين عادة متثل  ٪6من وزن اجل�سم  ،و�أنه
�إذا مل يتم تعوي�ض هذا النق�ص تزداد كثافة الدم مما يعوق حركة �ضخة يف
القلب وبالتايل حركة تبادل أ
الك�سجني واملغذيات بني الدم والع�ضالت
� .إن حالة اجلفاف الناجتة من نق�ص �سوائل اجل�سم �إذا بلغت  ٪3من وزن
اجل�سم ت�ؤدي �إىل �إعاقة أ
بال�ضافة �إىل �أنها �أي�ض ًا ت�ؤدي �إىل
الداء الريا�ضي إ
زيادة تركيز ال�صوديوم يف البالزما .ومن العالمات املبكرة للجفاف هي
بالرهاق ،وفقدان ال�شهية  ،وفقدان الوزن  ،وعدم املقدرة على
ال�شعور إ
بال�ضافة �إىل نق�ص يف حجم البول وتغري لونه �إىل أ
ال�صفر
حتمل احلرارة إ
والرهاق
الداكن � .أما حالة اجلفاف احلادة ف�إنها ت�ؤدي �إىل ال�شد الع�ضلي إ
الكامل  .وقد وجد �أن املاء هو �أن�سب م�صدر لل�سوائل خا�صة للتمارين
التي ت�ستمر ألقل من �ساعة واحدة  ،بينما ال�سوائل مثل  :املياه الغازية
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والع�صائر لي�ست بالبدائل املنا�سبة �أثناء التمارين  ،ألن حمتواها ٍ
عال ن�سبي ًا
من الكربوهيدرات ( ٪ )14 – 10مما يقلل من االمت�صا�ص يف جدران
أ
المعاء  .كما �أن هنالك عالقة تربط بني عنف التمارين بدرجة �أعلى
من  ٪80من احلد أ
الق�صى  ،وتقليل معدل امت�صا�ص ال�سوائل من املعدة
 ،ولكي نعمل على منع �أو تقليل �أثر اجلفاف على أ
الداء الريا�ضي ،
يو�صي العلماء بتناول كمية كبرية من املاء قبل التمرين  ،مع مالحظة �أن
ال�شعور بالعط�ش لي�س باملقيا�س الذي يعتمد عليه لقيا�س حالة اجلفاف
لذا يجب �رشب ال�سوائل حتى دون ال�شعور بالعط�ش  ،كذلك نالحظ
�أن الكحول والكافيني لديها �أثر يف در البول ؛ لذا فكل امل�رشوبات التي
حتتويها يجب �أال ت�ستعمل كو�سائل تعوي�ضية  ،بالرغم من دور الكافيني
بالرهاق �إال �أنه عند البع�ض ي�سبب زيادة يف
كمادة منبهة متنع ال�شعور إ
معدل �رضبات القلب وال�شعور بعدم الراحة  ،كما �أن ل�رشب ال�شاي دور ًا
يف تقليل امت�صا�ص مادة احلديد بوا�سطة اجل�سم مما ينتج عنه ما ي�سمي
ب�أمنيا الريا�ضني جدول ( : ) 4 – 1التغريات التي حتدث يف املجموعات
املختلفة و�أ�سبابها ومتطلباتها واحتياجاتها يف الظروف العادية واجلديدة
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عدم توفر الطاقة
يقود �إيل ا�ستخدام
الربوتينات
كم�صدربديل للطاقة
ويت�أثر منو اجلنني

املتطلبات

 1جم بروتني لكل

ه�شة قابلة للك�رس

الهيكل العظمي تكوين اجلنني زيادة الكالي�سيوم
وت�صريعظام أ
الم
للطفل

-3تكوين

�سحب الكالي�سيوم
من عظام أ
الم

 800ملجم /اليوم (400 )+ملجم/

( 20 )+جم
بروتني/اليوم يف
الثلثني أ
الخريين
من احلمل (/1.5
كجم/اليوم

� 2200سعر حراري � 300سعر
حراري يومي ًا �أثناء
يف املتو�سط
الثلثني أ
الخريين
من احلمل
-2منو وبناء تكوين اجلنني زيادة الربوتني مواليد ناق�صة
الوزن والطول كجم/اليوم
و�أن يكون
�أن�سجة اجلنني
ذو قيمة
عالية

احلمل  -1زيادة الوزن زيادةوزن البد من زيادة
اجلنني الطاقة

املجموعة التغريات

الع ـ ـ ـ ـ
متطلبات
ا�سباب
ـواقبمن االحتياجات يف االحتياجات
ا ل ـ ــناجمة
التغريات الو�ضع اجلديد عدم تنفيذ الظروف العادية اجلديدةة
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ف �أ =
800ميكروجرام
ف د
=5ميكروجرام
ف�سفور =800
ملجرامف ج =60
ملجرام

فيتامني �أ =
800ميكروجرام
فيتامني د5+
ميكروجرام
الف�سفور 400+
ملجم
فيتامني ج
10+ملجم

�إ�صابة املولود مبر�ض
( 175 )+ميكروجرام /اليوم
الدراق-التقزم -
 150ميكروجرام باليود  +ملح طعام
عدم النوم
خملوط باليود
تخلف عقلي
الع�شى الليلي أ
للم
-6احتياجات النمو الطبيعي زيادة فيتامني
والطفل (�أ)
الفيتمينات
وتكوين املناعة �أ زيادة فيتامني  -الك�ساح أ
للطفال
د
للوقاية وزيادة للجنني
(د)
ز يادة الف�سفور  -ولني العظام أ
التمثيل الغذائي
للم
(د)
فيتامني ج
الرهاق والتعب
 -إ

الجها�ض
إ

-5ال�صابة
إ

احلديد يف كبد
وطوحال اجلنني

مبر�ض الدراق نق�ص مادة اليود زيادة اليود

-4تكوين
هيموغلوبني
اجلنني

تكوين الدم

للجنني تخزين زيادة احلديد

فقر الدم أ
النيمياء  15ملجم /اليوم
للم أ
أ
والطفال

 15ملجم /اليوم
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فيتامينات

 النمو ال�رسيع(طفل)
تكوين �أجهزة� 6-0شهور
اجل�سم
فقط لنب أ
الر�ضاعة  -تكوين اجلهاز
الم  -فقر الدم .
الطبيعية
املناعي
 نق�ص املناعة تكوين اجلهازاله�ضمي
 نق�ص يف خمزوناحلديد .

املر�ضع انتاج اللنب

الر�ضاعة
الطبيعية

 زيادةاملتناول من
العنا�رص �سوء التغذية
الغذائية  .أ
للم والطفل
 كرثةال�سوائل

حديد 27ملجم.اليوم .

كال�سيوم 210جم/اليوم

دهون 31جم/اليوم .

اليوم .

كربوهيدات 60جم/

اليوم .

بروتني 2جم /كجم/

اليوم

اليود 150ميكروجرام

اليوم

فيتامني ج  50ملجم/

الطاقة 200جم/اليوم

الربوتني 1جم/اليوم

الكال�سيوم  800ملجم

ملجم/اليوم

احلديد 15

لنب أ
الم فقط
.

/ 15 +اليوم
الكال�سيوم
400+ملجم/اليوم
الربوتني 25- 20+جم
اليوم (2،5جم/كجم/
اليوم)
الطاقة �500+سعر
حراري/يوميا
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�سنوات

من 5-3

� -رسعة وزيادة يف

 نق�ص يف االهتمامأ
ال�رسي من ناحية
الغذاء

 عدم املقدرة على �-أغذية خا�صة .النمو .
التعامل مع الطعام -اهتمام ورعاية
 نق�ص يفأ
العادي لل�رسة � .أ�رسية .
املغذيات .
 نق�ص االهتمام -الرتكيز علىزيادة يف الن�شاط
أ
ال�رسي بالنواحي الربوتينات والطاقة
الع�ضلي
والعقلي .الغذائية.

 -التطعيم

والطاقة .

والفيتامينات.

املعادن

+مرازما�س
� -أمرا�ض نق�ص

(كوا�شيوكور

والربوتينات

-نق�ص الطاقة

 اال�ستمرار يف لنب � -ضعف املناعة. الزيادة ال�رسيعة  -عدم كفاية لنباالم و�إدخال �أغذية � -سوء التغذية .
أ
الم .
يف النمو .
�أخرى .
التعر�ض�6شهور  - -قلة يف احلديد  - .املخزون من
 عمل �أغذية
فطام
لللتهابات أ
والوبئة
إ
احلديد يف الكبد
�3سنوات -قلة يف الطاقة
غنية باحلديد
 �أمرا�ض الطفولةوالربوتني وفيتامني يكفي فقط ملدة
والربوتينات
ال�ستة.
�6شهور .
(ج)

اخل�رضوات

�أغذية ناعمة �سهلة

يف

و(د) وفيتامني (ج)

زيادة فيتامني (�أ)

التح�صني والرعاية.

فرتات متقاربة .

وجبات �صغرية يف

(4ح�صة) .

اخلبز واحلبوب

ح�صة).

الفواكه
واخل�رضوات ( -4احلليب �أو منف�صل .

()-3ح�صة ) .

اللحوم والبقول

ح�صة يوميا.

احلليب ()4-1

()4-1ح�صة.

اخلبز واحلبوب

( )4-1ح�صة .

اله�ضم .

من ( )3-1ح�صة .املجموعات الغذائية
أ
الربعة.
الفاكهةو

اللحوم والبقول

�أغذية متنوعة من
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� 18سنة

-11

املراهقة

مرحلة

�سنوات

من 10-6

املدر�سة

مرحلة

�سوء التغذية  .الذكور ت�أخر البلوغ � 300-200 .سعر حراري .أ
اللبان ومنتجاتها 4ح�صة .الفاكهة واخل�رضوات 5
 ال�سمنة . فقدان ال�شهية < .اخلبز واحلبوب . <8الناث
إ
الع�صبي
أ
300-500
�سعر
حراري
.ال
لبان
ومنتجاتها
4ح�صة .
الفاكهة واخل�رضوات <4
اخلبز واحلبوب <6

عالمة ( )+تعني �أنه يجب �إ�ضافة هذه املقرتحات �إيل الغذاء املتناول العادي

 زيادة النمو التثقيفبداية مرحلة
والتغريات
التغذوي
املراهقة
واكتمال
وال�صحي .
البيولوجية .
النمو
اجلن�سي
.
 زيادة التطور النف�سياملتطلبات
والجتماعي .
إ
من العنا�رص
النمو البدينالغذائية .
والعقلي

املدر�سية .

معدل النمو  .الوجبات خا�صة الغذائي .
 زيادة الن�شاط االفطار . حت�سني و�ضع والتح�صيلالذهني والبدين  -عدم الوعي ودخل أ
ال�رسة  .الذهني
 ال�صحةال�صحي و
والدرا�سي .
والتغذية
التغذوي .

� -رسعة وزيادة

-جتاهل بع�ض

 -زيادة الوعي

 عدم الن�شاطقلة �أو �ضعف

بروتني 2جم/كجم
يوميا  -.اللنب ومنتجاته 4ح�صة .
اللحوم وبدائلها 3ح�صة - .
الطاقة 2000
�سعر حراري.
اخلبز واحلبوب 4ح�صة.
الفواكه واخل�رضوات 4ح�صة.
الكال�سيوم
والف�سفور 800
ملجم .
احلديد  10جلجم .
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�أ�سئلة ومتارين الباب ا ألول :
( )1ما خطورة املعرفة الناق�صة وما �أثرها على ال�سلوك ؟
(� )2أ�رضب بع�ض أ
المثلة من الواقع لبع�ض املعتقدات الغذائية وناق�ش
�صحتها �أو خط�أها .
( )3ناق�ش مدي �أثر اخللفية العرقية والثقافية على تناول الغذاء يف منطقتكم
.
(� )4أذكر بع�ض أ
المثلة من املجتمع لبع�ض ال�سلوكيات الغذائية ال�ضارة وناق�ش
آ
الثار التي قد تنجم عنها .
ال�سباب التي قد جتعل بع�ض أ
( )5ناق�ش أ
الفراد يكتفون بتناول وجبة واحدة
�أو اثنان فقط خالل اليوم .
( )6و�ضح كيف يكون االعتماد على نوع معني من الطعام �ضار ًا بال�صحة ؟
( )7ناق�ش ال�سلوكيات املتبعة يف حت�ضري الطعام وكيف ميكن �أن تكون �ضارة
بالن�سان ؟
إ
( )8ناق�ش ملاذا يجب علينا االهتمام بتغذية امل�سنني واكبار ال�سن ؟
( )9امل�سنني وبحكم ال�سن ي�صبحون اقل قدرة على تناول الطعام ناق�ش .
(� )10إن العوامل النف�سية امل�صاحبة لل�شيخوخة من العوامل امل�ؤثرة يف تناول
الطعام للم�سنني  ،ناق�ش .
( )11ما االختالف يف الغذاء املثايل للريا�ضيني ولغري الريا�ضيني ؟
( )12ما العوامل التي حتدد احتياجات الريا�ضيني من �أغذية الطاقة ؟
الكثار من
( )13ما دور الكربوهيدرات يف الن�شاط الريا�ضي وما ال�رضر من إ
تناولها؟
الن�سان الريا�ضي من فرط تناول اللحوم ؟
( )14ما ال�رضر ال�صحي على إ
( )15ناق�ش فوائد تناول ال�سوائل للريا�ضيني آ
والثار الناجمة من قلة تناولها .
( )16ملاذا يجب عدم ربط تناول ال�سوائل �أثناء التمارين بال�شعور بالعط�ش ؟
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الباب الثاين

�سوءالتــــــــــــــغذية
31

العلوم أ
ال�رسية

�أهداف الباب الثاين

 التعرف على م�صطلح �سوء التغذية أوالمرا�ض الناجتة عنه خالل املراحل
العمرية واحلاالت املختلفة  ،أ
الطفال الر�ضع  ،ويف �سن املدر�سة ،
واحلوامل واملر�ضعات والبالغون .
 ال�رشح ألمرا�ض �سوء التغذية  ،حاالت اجلوع واملر�ض – نق�ص الوزنأ
للطفال – املرازم�س  ،الكوا�شيكور � ،أ�سبابها و�أعرا�ضها وكيفية معاجلتها
والتغلب على �آثارها ال�سلبية .
 �إك�ساب مهارات التعرف على أالمرا�ض وطرق معاجلتها حلاالت �سوء
التغذية.
 �إجراء امل�سوحات الغذائية يف املجتمع ملعرفة �أ�سباب النق�ص والتوفر للعنا�رصالغذائية – مثل اليود  ،فيتامني �أ .
 التطبيق لال�سرتاتيجيات واخلطط املطلوبة للق�ضاء على �سوء التغذية يفاملجتمع
 �إك�ساب مهارة الرت�صد الغذائي و�إجراءه وجمع املعلومات له . الت�صميم ألنظمة قومية للرت�صد الغذائي يف املجتمع . التحليل ألل�سباب التي ت�ؤدي �إىل ا�ضطرابات نق�ص العنا�رص الغذائية مثل
اليود ،فيتامني �أ  ،وعن�رص احلديد .
 التو�ضيح مل�صطلح التغذية العالجية � ،أهدافها – وكيفيتها �أثناء أالمرا�ض
� :أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي � ،أمرا�ض املعدة  ،و�أمرا�ض ملحقات القناة
اله�ضمية  ،الكبد  ،احلوي�صلة ال�صفراوية .
العداد والتقدمي للو�صفات الغذائية اخلا�صة أ
بالمرا�ض املختلفة .
 إ �إك�ساب املهارات لكيفية معرفة �أعرا�ض بع�ض أالمرا�ض اخلا�صة بالغذاء
وتعليل امل�ضاعفات الناجتة عنها – مثل مر�ض ال�سكري  ،ال�سمنة ،
النحافة.
 ال�رشح ملفهوم احل�سا�سية الغذائية  ،م�سبباتها الغذائية  ،و�أعرا�ضها والتو�صيةالغذائية ملعاجلتها والوقاية منها .
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الغذية مع جتنب أ
 �إك�ساب اجتاهات �إميانية نحو العالج بالغذاء وتناول أال�رضار
الناجتة عنها .
� -إجراء وحل �أ�سئلة ومتارين عن مو�ضوعات الباب الثاين .

( )1-2الف�صل أالول

�أمرا�ض �سوء التغذية وا ألمرا�ض امل�صاحبة

مقدمة :
الن�سان .وال
يعترب �سوء التغذية من �أهم امل�شاكل ال�صحية التي تهدد بقاء إ
حتدث هذه امل�شاكل مبعزل عن العوامل االجتماعية والبيئية واالقت�صادية،
كما ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بعدم كفاية الغذاء املتناول نتيجة لعدم العدالة
للنتاج الزراعي و�ضعف أ
المن الغذائي والفقر واجلهل
يف التوزيع اجليد إ
وانخفا�ض امل�ستوى التعليمي أ
للفراد .
�سوء التغذية خالل املراحل العمرية املختلفة :
أ�والً  :أالطفال الر�ضع :
للطفال الر�ضع يف ال�سنة أ
تعتمد احلالة الغذائية أ
الوىل من عمرهم على :
( )1طريقة الر�ضاعة ( طبيعية �أو �صناعية )
( )2حالة أ
الم التغذوية �أثناء احلمل .
يف حالة الر�ضاعة الطبيعية يتمتع أ
الطفال بحالة تغذوية جيدة ومعدل منو جيد
ألن لنب أ
الم يقوم بتوفري االحتياجات الغذائية املطلوبة  .يف حاالت
خا�صة – كما يف قارة �آ�سيا ي�صاب أ
الطفال مبر�ض الربى برى نتيجة لنق�ص
المهات يعتمدن يف غذائهن على أ
فيتامني (ب )1ن�سبة ألن أ
الرز املق�شور
فقط  ،وي�ؤدى ذلك �إىل نق�ص الفيتامني عند الطفل الر�ضيع الذي قد
ي�ؤدى �إىل املر�ض .
�أهم مظاهر هذه الفرتة يف الدول النامية هو انخفا�ض معدل الزيادة يف الوزن ،
وال�صابة بنق�ص فيتامني ( �أ )  ،و�أنيميا نق�ص احلديد .
إ
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يف حالة �ضعف الو�ضع االقت�صادي وانخفا�ض م�ستوى التعليم والثقافة الغذائية
ال�صابة ب�سوء التغذية
قد يعطى الطفل غذاء ناق�ص ًا وملوث ًا وهذا ي�ؤدى �إىل إ
الناجم من نق�ص الربوتني والطاقة  ،وبع�ض أ
بال�ضافة
كال�سهال إ
المرا�ض إ
�إىل نق�ص فيتامني ( ج ) و ( �أ ) .
ثانياً  :أالطفال قبل �سن املدر�سة ( � 5 – 1سنوات ) :
تعترب ال�سنة الثانية من العمر هي �أكرث املراحل خطورة ن�سبة للزيادة ال�رسيعة يف
النمو والن�شاط اجل�سماين  ،وبالتايل ازدياد احلاجة �إىل العنا�رص الغذائية.
وكذلك حاجة الطفل للتح�صني �ضد �أمرا�ض الطفولة  .و�أمرا�ض �سوء
التغذية التي قد يتعر�ض لها الطفل يف هذه ال�سن ت�شمل :
 �أمرا�ض نق�ص فيتامني �أ . الك�ساح . �أنيميا نق�ص احلديد . �أمرا�ض نق�ص الربوتني والطاقة .ً
ثالثا  :أالطفال يف �سن املدر�سة ( � 18 – 6سنة ) :
هذه ال�سن ال ت�شكل م�شكلة كبرية فمعظم أ
الطفال قد مروا مبراحل حرجة
المرا�ض املعدية  .وتتميز أ
يف حياتهم �أعطتهم مناعة خا�صة �ضد أ
المرا�ض
الغذائية يف هذه ال�سن آ
بالتي :
 نق�ص عام يف الوزن بالن�سبة للطول . ونق�ص يف كمية الدهن حتت اجللد .ولكن ال توجد �أعرا�ض باخلطورة التي ت�ستلزم دخول امل�ست�شفى.
رابعاً  :احلوامل واملر�ضعات :
ت�أتى �رشيحة احلوامل واملر�ضعات يف املرتبة الثانية بعد أ
الطفال من حيث
لل�صابة ب�أمرا�ض �سوء التغذية  .و�أهم أ
المرا�ض التي ت�صيبهم
تعر�ضهم إ
هي :
 مر�ض نق�ص الربوتني والطاقة الذي ينتج عنه والدة طفل ناق�ص الوزن . -نق�ص املعادن خا�صة الكال�سيوم ( ه�شا�شة العظام )  ،احلديد ( فقر الدم )
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واليود ( الدراق ) .
خام�ساً  :البالغون :
ال متثل هذه الفئة م�شكلة غذائية با�ستثناء امل�سنني �أو الذين يقومون ب�أعمال
�شاقة جد ًا يف ظروف �صعبة ومن �أهم أ
المرا�ض التي ت�صيب هذه الفئة :
 نق�ص الوزن نتيجة نق�ص الغذاء مع ظهور بع�ض التورم . زيادة الغذاء الذي يقود �إىل زيادة الوزن  ،ال�سمنة  ،ال�سكري � ،ضغط الدماملرتفع  ،ت�سو�س أ
ال�سنان  ،ت�صلب ال�رشايني .

�أمرا�ض �سوء التغذية :

( )1حاالت اجلوع املزمن :
يحدث هذا املر�ض يف احلاالت التالية :
 يف املجاعات �أو عند النق�ص ال�شديد يف الغذاء . �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي امل�ستع�صية والتي تعوق اله�ضم واالمت�صا�ص مثلال�رسطان .
 -اختالل عمليات التمثيل الغذائي والتي قد ت�ؤدى �إىل فقدان ال�شهية .

�أعرا�ض املر�ض :

الفقد العايل يف �أن�سجة اجل�سم ي�ؤدى �إىل ا�ستنزاف �شبه كامل ملخزون الدهون
مع ترهل اجللد و�ضمور الع�ضالت الداعمة للهيكل العظمي  ،وتورم يف
والطراف  ،و�ضمور القلب أ
الوجه والبطن أ
والمعاء الدقيقة  .ذلك مع
مالحظة �أن اجل�سم ي�ستطيع الت�أقلم مع النق�ص ال�شديد يف الغذاء �إىل
درجة فقدان  ٪25من الوزن دون خطورة على ال�صحة  .ال�شكل رقم ( )
يو�ضح �أحد امل�صابني ب�سوء التغذية .
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العالج :

�شكل (  : ) 1 – 2طفل م�صاب ب�سوء التغذية .

تزويد املري�ض بوجبات مكونة من اللنب خايل الد�سم (�100سم )3وعلى
فرتات ق�صرية  .ميكن �إعطاء أ
الطعمة التي متيل �إىل احلمو�ضة كالزبادي
 .مع مراعاة عدم زيادة الكميات نظر ًا لرقة جدار أ
المعاء الدقيقة ونق�ص
أ
بال�سهال .
لل�صابة إ
النزميات الالزمة لله�ضم مما قد يعر�ض املري�ض إ
( )2أالمرا�ض الناجتة عن نق�ص الربوتني والطاقة :

 -2أ�  :نق�ص الوزن ( أالطفال )

عدم ح�صول الطفل على كفايته من الغذاء  ،يقلل معدل منوه وي�صبح وزنه اقل
ال ناق�ص الوزن .
من الوزن املقابل ل�سنه  .وي�سمى طف ً
ويعترب نق�صان الوزن عن املعدل الطبيعي م�شكلة �صحية ألن :
الطفال ي�صبحون �أقل ذكاء من أ
 ه�ؤالء أالطفال العاديني ن�سبة لعدم منو املخ
باملعدل الطبيعي ب�سبب نق�ص الربوتني  ،خا�صة يف الفرتة ما بني امليالد
�إىل �سن � 6سنوات  .و�أحد �أ�سباب هذا النق�ص قد يرجع �إىل �إ�صابة أ
الم
باملالريا �أثناء احلمل �إذ يعاق و�صول العنا�رص الغذائية خالل امل�شيمة �إىل
اجلنني فيولد ناق�ص الوزن .
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 متثل فرتة ال�سن من (� )5 – 1سنوات فرتة تعلم امل�شي والكالم واللعب،وب�سبب نق�ص الغذاء يظل أ
الطفال خاملني ال يتكلمون ومييلون �إىل النوم
ال على درا�ستهم وعملهم .
ال�شيء الذي ي�ؤثر م�ستقب ً
 نق�صان الوزن عند ألل�صابة ب�أمرا�ض املعدة �أكرث
الطفال يجعلهم عر�ضة إ
من غريهم وترتفع بينهم معدالت الوفيات .
 أالطفال الذين يتعر�ضون �إىل نق�ص الربوتني والطاقة الت�صل قامتهم �إىل
الطول املنا�سب ل�سنهم ويتميزون بق�رص القامة .
�شكل ( )  :طفالن م�صابان بنق�ص
الربوتني والطاقة .

 – 2ب � :صغر حجم اجل�سم :

�صغر حجم اجل�سم �إن مل يكن أل�سباب
وراثية فهو غالب ًا ما يكون نتيجة
لنق�ص الربوتني والطاقة يف الغذاء
ولفرتات طويلة وممتدة  .ينتج عن
ذلك �إبطاء يف النمو ويقل وزنهم
وطولهم عن املعدل الطبيعي ،
وبالرغم من �أن مقارنة �أوزانهم مع
�أطوالهم تبدو منا�سبة �إال �أنه مع
مقارنة هذه الن�سبة مع أ
الطفال
ال�صحاء يف نف�س �أعمارهم جندهم �أقل �سن ًا مبعدل �سنة على أ
أ
القل عن
املعدل الطبيعي .

 – 2ج  :املرازم�س :

ميثل هذا املر�ض احلالة الق�صوى من حرمان اجل�سم من الربوتني والطاقة .
الطفال يف ال�سنة أ
حيث ي�صيب أ
الوىل من العمر نالحظ �أن حماولة اجل�سم
الت�أقلم على النق�ص ال�شديد يف عن�رصي الربوتني والطاقة ينتج عنها �إبطاء
معدل منوه .
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�أعرا�ض املرازم�س :

( )1بطء النمو .
( )2نق�ص �شديد يف الوزن �أكرث و�ضوح ًا من النق�ص يف الطول ( عليه ي�صبح
الوزن حوايل � ٪60أو �أقل من الوزن املثايل ) .
(� )3ضمور الع�ضالت أ
والن�سجة الدهنية ويالحظ النحافة ال�شديدة يف
الزراعيني مع ترهل اجللد .
أ
العرا�ض غري الثابتة للمرازم�س :
( )1تغريات يف لون ال�شعر  ،في�صبح بني ًا باهت اللون .
( )2ت�شققات يف جوانب الفم وجفاف يف اجللد .
( )3ظهور بع�ض أ
ال�سهال  ،اجلفاف  ،الدرن وغريها .
المرا�ض مثل إ
( )4فقدان ال�شهية الذي ي�ؤدى �إىل زيادة �سوء احلالة .

 – 2د  :الكوا�شيكور :

ويحدث مر�ض الكوا�سيوكور �أ�سا�س ًا ب�سبب النق�ص ال�شديد يف الربوتني .
ي�صيب املر�ض أ
الطفال خالل ال�سنة الثانية والثالثة من العمر .

�أعرا�ض املر�ض :

( )1بطء النمو ( غري �أن التورم يف اجل�سم يعطى انطباع الوزن الطبيعي ) .
( )2التورم و�سببه أ
ال�سا�سي نق�ص الربوتني فيحدث خلل يف توازن ال�سوائل �أو
أ
المالح بني اخلاليا والدم مما ي�ؤدى �إىل ت�رسب املاء من الدم �إىل اخلاليا
 .وقد تتورم �أجزاء اجل�سم كلها خا�صة الوجه وت�سمى تلك احلالة بالوجه
القمري  ،وقد يحدث التورم يف أ
الطراف ال�سفلى فقط .
( )3ظهور بقع داكنة و�أخرى غري ملونة على الب�رشة وظهور ق�شور على املناطق
الداكنة من الب�رشة وتبدو ك�أنها حروق .
( )4ي�صري لون ال�شعر باهت ًا به ق�شور ويت�ساقط بكرثة وقد يتحول اللون �إىل
الحمر ثم أ
أ
البي�ض لعدم وجود املواد ال�صابغة .
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( )5أ
الغ�شية املخاطية تت�أثر بظهور ت�شقق وتقرحات زوايا الفم مع �ضمور ونعومة
الل�سان .
(�	)6إ�سهال مع ت�ضخم يف الكبد .
(� )7ضمور الع�ضالت مع �ضعف يف ع�ضالت البطن وارتخائها مع عدم القدرة
على احلركة واللعب .
( )8ظهور أ
النيميا �أو فقر الدم لعجز اجلهاز اله�ضمي على االمت�صا�ص .
( )9ال�شعور باالكتئاب ويبدو الطفل حزين ًا .

 - 2ﻫ  :الكوا�شيوكور امل�صحوب باملرازم�س :

ينت�رش املر�ض يف املناطق التي تتوطن فيها �أمرا�ض نق�ص الربوتني والطاقة وتكون
�أعرا�ضه خليط ًا من �أعرا�ض كل منهما  ،ويكون العالج عن طريق توفري
م�صدر جيد للربوتني ذي قيمة حيوية عالية ويف�ضل ا�ستعمال اللنب يف
بع�ض احلاالت ،وال بد �أن يكون اللنب خايل الد�سم � ،أو ميكن ا�ستعمال
م�ستح�رضات الكازين �أو بديالت اللنب نباتية امل�صدر ( لنب ال�صويا ) .

الوقـــــــــــــــــــــــــاية :

مبا �أن اجلهل والفقر هما ال�سببان الرئي�سان للمر�ض البد من :
( )1التوعية الغذائية جلميع �أفراد املجتمع وخا�صة أ
المهات .
( )2تنمية موارد املجتمع ورفع م�ستوى الدخل .
( )3االهتمام برعاية أ
الطفال �صحي ًا وغذائي ًا خا�صة يف العمر �أقل من 10
�سنوات من قبل احلكومات واملنظمات أ
الخرى العاملةيف جمال
الطفولة .

� : 3سوء التغذية الناجت من نق�ص العنا�رص املغذية الدقيقة :

مقدمة :
�سوء التغذية الناجت من نق�ص العنا�رص املغذية الدقيقة يق�صد به ا�ضطرابات نق�ص
اليود ونق�ص فيتامني �أ وفقر الدم الناجت عن عوز احلديد وهذه امل�شاكل يعانى
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منها ماليني الب�رش يف العامل  .جند �أن ال�سبب املبا�رش هو نق�ص املتناول من
العن�رص املغذى الدقيق �أو عجز ا�ستخدامه بوا�سطة اجل�سم � .إال �أن لكل
نوع من أ
النواع �أ�سبابه الكامنة اخلا�صة به .
 - 3أ�  :ا�ضطرابات نق�ص اليود :
�أ�شارت تقارير منظمة ال�صحة العاملية �إىل �أن ما يزيد عن مليار ن�سمة يعي�شون
ال�صابة بنق�ص اليود يف حني �أن هناك  200مليون
يف مناطق معر�ضة خلطر إ
�شخ�ص م�صابون مبر�ض اجلويرت ( الدراق ) و�أن هناك حوايل  20مليون من
املتخلفني عقلي ًا ب�سبب هذا النق�ص .
ونق�ص اليود ال ي�ؤدي �إىل مر�ض الدراق فقط بل ي�ؤدي �أي�ض ًا �إىل :
 تلف يف دماغ اجلنني والر�ضيع . التخلف العقلي . القذامة  ،البكم  ،احلول  ،ال�شلل املزدوج الت�شنجي .الجها�ض وحاالت
 ي�ؤثر يف الوظيفة التنا�سلية مما ي�ؤدى �إىل زيادة معدالت إالوالدة غري الطبيعية .
 انخفا�ض الوزن عند امليالد . وفيات الر�ضع و�صغار أالطفال .
 – 3ب  :فقر الدم :
هذا املر�ض نتيجة مبا�رشة لنق�ص احلديد  ،وله �أ�سباب متعددة  .وكثري ًا ما
ي�ساهم عامالن �أو �أكرث يف فقر الدم لدى ال�شخ�ص املعنى � ،إال �أن فقر الدم
ال�صابة .
الناجم عن نق�ص احلديد ميثل عادة ن�صف حاالت إ
�أ�شارت تقارير منظمة ال�صحة العاملية �إىل �أن جمموع امل�صابني بفقر الدم يف
العامل يبلغ حالي ًا  ( 2.170.000.000مليارين ومائة و�سبعني مليون �شخ�ص
) ومعدالت االنت�شار يف البلدان النامية �أعلى من الدول ال�صناعية .

املجموعات ا ألكرث ت�أثراً :

هذه املجموعات مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا آ
كالتي :
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( )1احلوامل من الن�ساء .
( )2الن�ساء أ
الخريات .
( )3أ
الطفال يف �سن ما قبل املدر�سة .
( )4الر�ضع املنخف�ضي الوزن .
(�	)5أطفال املدار�س والرجال .
الحيان يكون املخزون من احلديد لدى أ
يف كثري من أ
الفراد ناق�ص ًا دون �أن
ال�صابة
يكونوا م�صابني بفقر الدم الوا�ضح  ،وعليه ف�إنهم معر�ضون خلطر إ
بفقر الدم الناجم عن نق�ص احلديد .

العواقب :

 ت�أخري التطور البدين والعقلى .النتاجية يف العمل .
 التعب وانخفا�ض إ اعتالل خطري يف الوظائف التنا�سلية . عند أالمهات ي�سبب تفاقم �آثار النزف عند الوالدة ( وهو �سبب رئي�س من
�أ�سباب وفيات أ
المومة ) .
 فقر الدم للر�ضع . انخفا�ض الوزن عند امليالد . �سوء التغذية بالربوتني والطاقة عند الر�ضع . – 3ج  :نق�ص فيتامني أ� :
 ي�سبب الع�شى الليلي  [ .انظر ال�شكل ( ) ] جفاف امللتحمة الذي قد ي�ؤدى �إىل العمى . انخفا�ض املقاومة للعدوى باملر�ض . زيادة معدالت وفيات الر�ضع و�صغار أالطفال .
�شكل ( : )3 – 2عدم مقدرة الفرد امل�صاب بالع�شى الليلي (Night
 )Blindnessعلى الر�ؤية يف ال�ضوء اخلافت .
ال�سرتاتيجيات واخلطط املطلوبة للق�ضاء على �سوء التغذية :
إ
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(� )1أهداف الر�صد القومي :
 تعيني املناطق اجلغرافية داخل كل منطقة لتحديد مدى حدة النق�ص فيها.
 حتديد املجموعات ال�سكانية ( من حيث احلالة الفيزيولوجية �أو االجتماعيةواالقت�صادية ) املت�أثرين �أو العر�ضة للت�أثر .
ينبغي على الر�صد �أن ي�شمل تقدير وحتليل أ
ال�سباب �إىل جانب معدالت
االنت�شار وي�ستعان يف ذلك باملوظفني املختلفني من عدة وزارات وقيادات
املجتمع ذات االخت�صا�ص .
هذه امل�سوحات جتريها عادة ال�سلطات احلكومية املركزية واملحلية بالتعاون مع ًا
 .مع العمل على تدريب العاملني يف جمال ال�صحة وال�صحة القروية .
اجلدول رقم ( )1 – 2يو�ضح �أهداف الرت�صد الغذائي واملعلومات املطلوب
توافرها � .أما املخطط ( )1 – 2فيو�ضح كيفية ت�صميم نظام قومي للرت�صد
الغذائي.
جدول ( )1 -2أ�هداف الرت�صد الغذائي واملعلومات املطلوب توفرها .
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الهدف
النذار
 .1إ
املبــكر
للطوارئ
الغذائية

القيد الزمني

مدى ق�صري

املعلومات املطلوبة

 .1الزراعة .
 .1توافر الغذاء
 .2الت�أثيـر املبكــر على  .2االر�صاد
اجلوى .
احلالة الغذائية .
 .3الرثوة
احليوانية .
 .4الغذاء .
 .5ال�صحة .

 .2تغيري اجتاه
مدىمتو�سط
احلالة
الغذائية
مبرور
الزمن .

.1التغييـر فــي احلـالة
الغذائية .
 .2تغيري يف
اجتاه الو�ضع
االقت�صادي
والزراعي .

 .3ت�أثري
الوفرة
على
تغيري
اجتاه
احلالة
الغذائية
.

 .1تغيري احلالة
الغذائية
 .2حاالت الوفاة
واملر�ض الناجتة
عن �أمرا�ض ذات
�صلة بالغذاء .

متو�سط
وبعيـد
املدى

م�صادر املعلومات
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 .1ال�صحة .
 .2االقت�صاد .
 .3الزراعة .
 .1ال�صحة .
 .2الغذاء .
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خمطط ( : ) 1 – 2ت�صميم نظام قومي للرت�صد الغذائي :

ال�سكان  -املجتمع
جمع املعلومات
اال�ستجابة والتنفيذ

نقل املعلومات

اال�ستجابة والتنفيذ

حتليل املعلومات
تف�سري النتائج
و�ضع الق ـ ـ ــرارات
والتخطيط
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( )2القيام بتخطيط وتنفيذ تدخالت �صحية للمكافحة وذلك ي�شمل عدة
�أنواع من التدخالت منها :
(  – 2أ� ) التنوع القوتي :
ويعنى ذلك �إحداث تغيريات �سلوكية �إيجابية قابلة لال�ستمرار على �أن ت�شمل
�أغذية مثل  :اخل�رض ذات أ
الوراق اخل�رضاء واخل�رض والفاكهة الربتقالية
اللون  ،وهى �أغذية غنية ن�سبي ًا بالكاروتني واحلديد وحم�ض أ
ال�سكوربيك
(فيتامني ج) والفوالت وجمموعة فيتامني ب .
كما ميكن حت�سني الو�ضع بدرجة كبرية عن طريق تغيري توزيع أ
الغذية يف داخل
ال�رسة  -أ
أ
ال ال يتلقون عادة ن�صيب ًا من اخل�رض – كذلك زيادة
فالطفال مث ً
الغذية البحرية وتقليل أ
ا�ستهالك أ
الغذية امل�سببة للدراق .
الرت�صد الغذائي :
�إن�شاء نظام قومي للرت�صد الغذائي ل�ضمان ا�ستمرارية الربامج املهمة للق�ضاء
على هذه أ
المرا�ض ويت�ضمن :
 تقييم أالثر من خالل التقييم ال�رسيري والوبائي .
الجنازات باملقارنة مع أ
الهداف .
 ر�صد إوهناك م�ؤ�رشات هامة ت�ستخدم يف تقييم احلالة التغذوية يف املجتمع يو�ضحها
جدول رقم ( . ) 2 – 2
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جدول ( : )2 – 2بع�ض امل�ؤ�رشات امل�ستخدمة يف تقومي احلالة الغذائية يف
املجتمع :
العامــل
بطء النمو

�سوء التغذية
االكلينيكى
ظهور
العالمات
ال�رسيرية
ل�سوء
التغذية
الدم

املعلومات املطلوب
جمعها
 الوزن عند الوالدة الوزن بالن�سبة للعمر الطول بالن�سبة للعمر -الوزن بالن�سبة للطول

املقيا�س
 اقل من  2.5كجم  ٪اقل من  ٪75من املقيا�س  ٪اقل من  ٪90من املقيا�س ٪ -اقل من  ٪80من املقيا�س

عالمات �سوء التغذية  -حالة القرنية
 حالة اجللد -وبعد االودمة

 -هيموجلوبني الدم
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 الر�ضاعة الطبيعيةوالفطام

 طول فرتة الر�ضاعة متو�سط العمر عند الفطام ٪أالطفال الذين ال يزالون
ير�ضعون عند ، 6 ، 3
� 12 ، 9شهر

تناول الطعام

عوامل �صحية

 -قيا�س تناول الطعام

 ن�سبة مايوفره الطعام من املغذياتمقارنة باملقررات اليومية ح�سب
العمر واجلن�س واحلالة الفيزولوجية

ال�سهال
 -إ

 ن�سبة أالطفال الذين ا�صيبو
بال�سهال قبل ا�سبوعني � -شهر من
إ
جمع البيانات .
 ن�سبة أالطفال الذين مت معاجلتهم
يف امل�ست�شفى .
بال�سهال خالل
ال�صابات إ
 معدل إا�سبوعني .

 النظافة العامةوال�شخ�صية

 ن�سبة أال�رس التي لديها حمام .
 ن�سبة أالمهات اللواتي يح�رضن
طعام الطفل بال�شكل ال�سليم .
 ن�سبة أالمهات اللواتي يعقمن
�أدوات الر�ضاعة ونوع التعقيم .

اخلدمات ال�صحية
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التعليم

 م�ستوى التعليم عدد مرات تناولالوجبات

العادات والتقاليد  -تناول أ
الطعمة
املختلفة

عوامل �سكانية

المية بني �أفراد أ
ن�سبة أال�رسة
ن�سبة التعليم املتو�سط والعايل ن�سبة أالطفال الذين
يتناولون وجبتان �أو اقل
يف اليوم
 تكرار تناول أالطعمة
املختلفة يف أ
ال�سبوع

� -أ�سباب االعتقادات

 ن�سبة الذين يعتقدون ب�أنالغذاء ي�سبب حاالت
مر�ضية �أو نف�سية معينة .

 حجم أال�رسة
 أالطفال اقل من 5
�سنوات

 متو�سط حجم أال�رسة
الطفال أ
 متو�سط عدد أالقل
من � 5سنوات يف أ
ال�رسة .
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� -سعر الغذاء

عوامل اقت�صادية

النفاق على الطعام
 إ الدخل -الوظيفة

 متو�سط �سعر بع�ضأ
الغذية ال�رضورية

النفاق على
متو�سط إجماميع أ
الغذية

 متو�سط دخل أال�رسة
 ن�سبة أالمهات العامالت
 توزيع املجتمع ح�سب نوعالوظيفة

وبعد جمع املعلومات با�ستخدام امل�ؤ�رشات ال�سابقة تخ�ضع هذه املعلومات
للتحليل بهدف التغلب على �سوء التغذية با�ستخدام العنا�رص املغذية
الدقيقة وتو�ضح املخططات ( ) 2 – 2و (  ) 3 – 2و (  ) 4 – 2الطريقة
املتبعة يف التحليل .
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خمطط ( : )2 – 2حتليل أال�سباب التي ت ؤ�دى �إىل ا�ضطرابات نق�ص اليود.
ا�ضطرابات نق�ص اليود
�أنواع أ
ال�سباب :
عدم كفاية م�أخوذ
اليود

عدم كفاية ا�ستخدام
مب
ا�رشة اليود يف اجل�سم
وجود مولدات الدراق

كامنة

الكرنب
البفرة
الدخن

عدم كفاية نقع البفرة
ا العتماد على �سلعة

�أ�س

وحيدة (البفرة  ،الدخن)

ا�سية

ملح الطعام غري ميودن
�أو ميودن بدرجة غري

انخفا�ض ا�ستهالك
أ
الغذية البحرية

انخفا�ض اليود يف
معظم أ
الغذية

كافية
عدم وجود �سيا�سة

�أو برنامج ملكافحة

ا�ضطرابات نق�ص

ارتفاع تكلفة
أ
الغذية البحرية
�أو عدم توافرها

اليود

انخفا�ض اليود يف
الرتية ب�سبب ظروف

جيولوجية �أو كرثة
أ
المطار �أو الفي�ضانات

افتقار البلد للحدود

ال�ساحلية البحرية
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يو�ضح هذا املخطط �رضورة درا�سة عوامل �أخرى غري نق�ص اليود املبا�رش
وال�سيما يف احلاالت التي بد�أت فيها برامج اليودنة منذ بع�ض الوقت ،
�إال �أن امل�شكلة مل جتد حال فيما يبدو  ،ويعنى ذلك �إتباع منهج متكامل
ال�سباب الظاهرة أ
ي�شمل النظر �إىل بع�ض أ
وال�سباب اخلفية .
خمطط ( : ) 3 – 2أال�سباب التي ت ؤ�دى �إىل نق�ص فيتامني ( أ� ) .
نق�ص فيتامني ( �أ )

نوع أ
ال�سباب :

م

با�رشة

خلل يف ا�ستقالب
فيتامني ( �أ )

أ
المرا�ض املعدية:

كامنة

عدم كفاية

 الفريو�سية احل�صبةال�سهال
 إأ
 والمرا�ضالتنف�سية
 الطفيليات�أ

�أ�س

ا�سية

�ضعف اخلدمات
ال�صحية  :عدم
توافر املعاجلة
باالمهاء الفموي/
خدمات التمنيع

فيتامني ( �أ )

انخفا�ض �شعبية /
اخل�رضوات
خ�رضاء
أ
الوراق

نق�ص الوعي
أ
بالغذية
الغنية
بفيتامني (�أ)
و�أهميتها

 �ضعف �إنتاج اخل�رضواتخ�رضاء أ
الوراق
والفاكهة ال�صفراء /
الربتقالية اللون وزيت
النخيل ( أ
الحمر )
 فيتامني (ج)�ضعف الت�شديد
على التو�سع
الزراعي  ،عدم
وجود �سيا�سة
أ
للغذية الغنية

�ضعف البيئة :
 تلوث املياهال�صحاح
 �سوء إ -الت�صحيح الغذائي

نق�ص
املياه

بفيتامني (�أ)

جهل
الوالدين
بالرعاية
الغذائية

الفقر
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يو�ضح هذا املخطط مرة �أخرى �أن هناك جمموعة من العوامل ت�سهم يف نق�ص
فيتامني ( �أ )  .وترتبط هذه العوامل لعدم كفاية وا�ستهالك أ
الغذية
التي حتتوى على فيتامني ( �أ ) و�سوء ا�ستقالب الفيتامني ب�سبب أ
المرا�ض
املعدية  .ويتطلب أ
ال متعدد اجلوانب ل�ضمان وقاية فعالة  ،مع
المر عم ً
عدم االقت�صار على جمرد توفري أ
الغذية التكميلية لفيتامني ( �أ ) .
خمطط (  : ) 4 – 2أال�سباب التي ت ؤ�دى �إىل فقر الدم .
فقر الدم

�أنواع أ
ال�سباب :
زيادة فقر الدم
مع عدم كفاية
م�أخوذ احلديد

أ
المرا�ض املعدية
أ
المرا�ض التنف�سية
ال�سهال
إ

فرط احلي�ض والوالدات
واملالريا والطفيليات
 الدودة ال�رشيطية -الر�ضع

�ضعف
الرعاية

�ضعف البيئة :
 -املاء

ال�صحية  ،عدم
توافر التح�صني

ال�صحاح
 إالغذائي

عدم كفاية
ال�سيا�سات /
الربامج ال�صحية

عوامل التدخل:
مواد مانعة يف
 ال�شاي -القهوة

نق�ص امل�أخوذ الغذائي:
 احلديد الفوالت فيتامني (ب) املركب فيتامني (ج) -الربوتني

عدم كفاية القوت
كمي ًا  /نوعي ًا

عدم كفاية
الرعاية

الفقر
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�إن �أ�سباب فقر الدم متعددة العوامل بدرجة �أكرب من أ
المثلة ال�سابقة  .وغالب ًا
ما ت�شرتك عوامل عديدة يف الت�أثري يف �آن واحد  .وتتطلب الوقاية الوقوف
عند نقاط خمتلفة يف �شبكة أ
ال�سباب .
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(  ) 2 – 2الف�صل الثاين

التغذية العالجية
التغذية العالجية يق�صد بها ا�ستعمال الغذاء و�سيلة لعالج كثري من أ
المرا�ض
التي لها عالقة بالغذاء .

�أهداف التغذية العالجية :

 .1امل�ساهمة يف عالج املري�ض .
 .2تعوي�ض نق�ص بع�ض العنا�رص الغذائية والتخل�ص من �أعرا�ضها.
 .3التحكم يف وزن اجل�سم �إما بالتخل�ص من الزيادة و�إما بتعوي�ض النق�ص.
 .4العمل على راحة بع�ض �أع�ضاء اجل�سم املري�ضة .
 .5ا�ستمرار التغذية الطبيعية .
 .6تعديل الغذاء تبع ًا لقابلية ج�سم املري�ض .
العوامل التي يجب مراعاتها عند تقرير غذاء عالجي :
.1حتديد نوع الغذاء وكميته .
 .2حالة املري�ض ومدى حتمله للنظام الغذائي .
 .3املدة املحتملة للمر�ض بالتقريب .
 .4العنا�رص الغذائية املطلوب زيادتها �أو تخفي�ض كمياتها.
 .5عدد ال�سعرات الكلية التي يحتاجها املري�ض يف كل فرتة من فرتات
املر�ض.

التغذية �أثناء املر�ض :

ي�ؤثر املر�ض ت�أثري ًا مبا�رش ًا يف قابلية اجل�سم لال�ستفادة من العنا�رص الغذائية
ال حالة فقد ال�شهية ،القيء أ
والمل مينع ال�شخ�ص من
واحلاجة �إليها ،فمث ً
تناول كميات كافية من أ
ال�سهال احلاد تقلل قدرة
الغذية كما �أن حالة إ
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اجل�سم على امت�صا�ص أ
الغذية مما قد ي�ؤدي �إىل نق�ص الوزن واجلفاف وظهور
عالمات �سوء التغذية جند �أن احلمي ت�سبب زيادة معدل اال�ستقالب مما
يزيد احلاجة �إىل ال�سعرات  ،الربوتني  ،والفيتامينات  .وهكذا يف معظم
أ
المرا�ض جند �أن نوع املر�ض له ت�أثري يف التغذية ت�ستوجب درا�سته و�أخذه
يف االعتبار عند حتديد االحتياجات الغذائية وم�صادرها.
كما ت�ؤثر احلالة النف�سية للمري�ض على تغذيته  ،ومن �أهم احلاالت ال�شائعة �أن
ي�صبح املري�ض قلق ًا على نف�سه مما ي�ؤدي �إىل �رسعة غ�ضبه وت�شا�ؤمه وينعك�س
ذلك على ال�شكوى من الغذاء ب�سبب �أو بدون �سبب  ،ليلفت أ
النظار
بال�ضافة �إىل �ضعف �إقباله على الغذاء
 ،وي�سرتعي انتباه من حوله  ،إ
مهما كانت جودته كما يعمد �إىل جتاهل الطبيب واملمر�ضة و�أخ�صائي
التغذية.
لذلك يو�صى عند تغذية املر�ضي بالبدء بالكمية العادية و�إدخال التعديالت
املنا�سبة عليها مثل  :القوام  ،النكهة  ،القيمة الغذائية  ،ن�سبة العنا�رص
الرئي�سة وغري ذلك بحيث ت�صبح يف النهاية مالئمة حلالة املري�ض .

�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي :

تنق�سم أ�مرا�ض اجلهاز اله�ضمي �إىل ق�سمني:
(�أ) �أمرا�ض وظيفية  :وهي النوع الغالب على �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي .
وحتدث نتيجة خلل يف وظائف اجلهاز ذي الطبيعة احلركية �أو احل�سية �أو
الخراجية �أو االمت�صا�صية بدون �أن حتدث تغريات يف تركيب أ
الن�سجة
إ
�أو حمتوياتها .
(ب) �أمرا�ض ع�ضوية  :أ
المرا�ض الع�ضوية هي التي يحدث فيها تغري �أ�سا�سي يف
تركيب أ
ال�صابة باملر�ض مثل �أمرا�ض ال�رسطان والقرحة.
الن�سجة نتيجة إ
وهناك �أمرا�ض ذات طبيعة م�شرتكة مثل مر�ض التهاب القولون املتقرح الذي
الفرازات احلم�ضية للمعدة.
ت�سببه القرحة والتي ت�سببها كرثة إ
كثري ًا ما ت�سبب �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي الكثري من امل�ضايقات للفرد ؛ لذا فمن
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املهم جد ًا االهتمام بخطة العناية الغذائية حيث يجب �أن يتجنب املري�ض
كل امل�أكوالت التي ت�شعره بعدم الراحة ،كذلك يجب مراعاة ت�أثري املر�ض
على قدرة ال�شخ�ص على تناول كفايته من أ
الغذية .كما ت�ستوجب احليطة
عند تناول املري�ض بع�ض أ
الدوية التي لها ت�أثريها على اجلهاز اله�ضمي
يحتاج مر�ضي القناة اله�ضمية �إىل �إدخال بع�ض التعديالت على النظام
الغذائي بحيث تتنا�سب مع احلالة اله�ضمية التي يعانون منها ،ففي بع�ض
احلاالت يحتاج املري�ض �إىل زيادة ال�سعرات ،الربوتني ،أ
المالح املعدنية
والفيتامينات حتى يتمكنوا من تعوي�ض النق�ص الذي حدث نتيجة قلة
الغذاء الذي تناوله لنق�ص �شهيته � ،أو خلوفه من تناول �أ�صناف معينة � ،أو
لعدم كفاءة عملية االمت�صا�ص .
وتعترب أ
اللياف من �أهم العنا�رص الغذائية التي يجب الرتكيز عليها عند �أعداد
وجبة مر�ضي القناة اله�ضمية  .ال تعطى أ
اللياف �إال وهي م�سلوقة ألنها
تعمل على تهيج غ�شاء املعدة أ
والمعاء ميكانيكي ًا مما يزيد من امل�شكلة .
لذا ت�ؤكل اخل�رضوات م�سلوقة والفواكه وهي نا�ضجة �أو يف �صورة ناعمة
– ولذا وجب �إعطاء فيتامني ج واحلديد يف �شكل حقن .

�أمرا�ض املعدة :

أ�� -سوء اله�ضم :
الح�سا�س بالراحة والتي �أحيان ًا ما تكون نف�سيه وقد يكون من �أ�سبابه
هو عدم إ
الكل يف عجالة  ،عدم امل�ضغ اجليد� ،أو أ
أ
الكل الد�سم � ،أو فقر الوجبة
الغذائية .
يجب معرفة �سبب �سوء اله�ضم قبل بدء العالج ؛ ألنه قد يكون عر�ض ملر�ض
الحيان لي�س بال�رضورة تغيري أ
�أخطر .يف غالب أ
الكل مبا�رشة �إذا �أن تغيري
طريقة أ
الكل ونوعه والعادات الغذائية قد يكون �سبب ًا لتفاقم امل�شكلة .
ب -التهاب املعدة احلاد :
التهاب املعدة احلاد عبارة عن التهاب يف أ
الغ�شية املخاطية التي تبطن املعدة
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 ،وهو ي�ؤدى �إىل �شعور بال�ضيق يف املعدة  ،وانتفاخ يف البطن  ،وي�صحبه
�شعور بالغثيان وقيء و�صداع  .يف احلاالت احلادة  ،تزداد كل هذه أ
العرا�ض
�سوء ًا في�شعر امل�صاب ب�أمل يف �أعلي البطن  ،وب�أمل عند اللم�س وبحمي
ورمبا يتقي�أ و�أحيانا قد ينزف من املعدة.

ا أل�سباب :

العرا�ض يف معظم أ
تغلب هذه أ
الحيان بعد تناول بع�ض �أنواع الطعام التي
يكون ال�شخ�ص ح�سا�س ًا لها  ،و�أحيان ًا يحدث عند أ
الكل ب�رسعة � ،أو
أ
الكل مع التعب ال�شديد � ،أو ال�ضغط النف�سي  .و�أي�ضا تعاطى ال�سجائر
وامل�أكوالت احلارقة قد ت�ؤثر �أحيان ًا.

 -3القرحة املعدية واالثني ع�رش :

القرحة املعدية عبارة عن تقرحات يف الغ�شاء املخاطي املبطن للمريء �أو للمعدة
�أو أ
الثنى ع�رش ويح�س املري�ض ب�آالم احتكاك حام�ض الهيدروكلوريك مع
ال�سطح املجروح وتكون يف �صورة حرقان �أو حمو�ضة .
( أ� ) قرحة املعدة :
حتدث قرحة املعدة يف اجلزء اخللفي للمعدة ب�سبب قلة مقاومة الغ�شاء
املخاطي املبطن بخد�شها نتيجة التقرح باله�ضم الذاتي للغ�شاء املخاطي
واالفرازات املعدية التي ت�شمل حام�ض االيدروكلوريك ومادة البب�سني
بوا�سطة البكرتيا احللزونية .
(ب) قرحة أالثني ع�شر :
حتدث قرحة أ
الثنى ع�رش يف منطقة تبعد � 3سم من الغ�شاء البلوري يف منطقة
الفرازات املعدية احلم�ضية .وقد لوحظ آ
التي يف مر�ضي
تزيد فيها ن�سبة إ
أ
الثني ع�رش :
 .1زيادة مقدرة اجل�سم إلفراز الع�صارات احلم�ضية ا�ستجابة لهرمون اجلا�سرتين
ن�سبة لوجود عدد �أكرب من اخلاليا التي تفرز احلم�ض.
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 .2زيادة ح�سا�سية تلك اخلاليا للجا�سرتين.
 .3زيادة �إفراز اجلا�سرتين عند أ
الكل.
 .4انخفا�ض املقدرة على تقليل �إفراز اجلا�سرتين يف حالة انخفا�ض درجة
حمو�ضة املعدة.
الفرازات احلم�ضية عرب أ
الكل لفرتات طويلة وغري عادية .
 .5ا�ستمرار إ
الفرازات احلم�ضية ملنطقة أ
الثني ع�رش وعدم معادلتها بالقلوي
 .6زيادة دخول إ
بال�رسعة املطلوبة.
الفرازات احلم�ضية يف منطقة أ
كل تلك أ
الثني
ال�سباب ت�ؤدي �إىل زيادة وجود إ
ع�رش مما ي�ؤدي �إىل حدوث قرحة أ
الثني ع�رش.
�أحيان ًا يتطور املر�ض وي�ؤثر على الغ�شاء الربيتوين �أو البنكريا�س وينتج عنه
نزيف �شديد .

�أ�سباب القرحة :

التدخني الكثري� ، ،رشب القهوة وال�شاي الكثري أ
وال�سربين �أو املياه الغازية،
الطعمة اجليدة  ،عدم انتظام �أوقات أ
الكل .عدم اختيار أ
�رسعة أ
الكل
�أي�ض ًا من العوامل امل�ساعدة .الوراثة �أي�ض ًا عامل حمتمل ؛ الن قدرة
اخلاليا علي �إفراز حم�ض الهيدروكلوريك حتددها عدد اخلاليا املوجودة
يف الغ�شاء املخاطي والتي حتددها اجلينات .
�أحيان ًا ال�ضغط البدين مثل قلة النوم والراحة واملر�ض ( قرحة املعدة).
الناحية النف�سية �أي�ض ًا لها ت�أثري على أ
الع�صاب التي تغذي الغ�شاء املخاطي املبطن
للمعدة بالدم  ،فت�ضعف الغ�شاء  ،وجتعله عر�ضه لهجوم أ
الحما�ض.

العالج الغذائي ملر�ضى القرحة :

تهدف تغذية مر�ضى القرحة املعدية �إىل �إمداد اجل�سم باحتياجاته الغذائية
امل�ساعدة على التئام القرحة ،و�إعطاء املري�ض كفايته من الغذاء الذي
ي�ساعد على راحته وهدوئه  ،ويخفف قوة احلام�ض ويقلل أ
المل  ،لذلك

58

العلوم أ
ال�رسية

بال�ضافة �إىل أ
الغذية
تعطي عناية خا�صة للربوتني وحام�ض اال�سكوربيك إ
التي تعادل احلمو�ضة مثل احلليب ،البي�ض ،اللحم وال�سمك.

التو�صية الغذائية :

الوجبات املنتظمة واملتعددة  -االنتباه لنوع الطعام الذي ي�ؤكل ويو�صي
بوجبات �صغرية كل � 3ساعات لكي ي�ستمر اثر املواد املعادلة وال ي�سبب
امتالء املعدة و�إفراز احلم�ض .
للربوتينات ت�أثري معادل قلوي لكنه م�ؤقت ألن ه�ضم الربوتينيات يحولها �إىل
�أحما�ض �أمينية وعند و�صولها �إىل م�ؤخرة املعدة تعمل على ا�ستمالة هرمون
اجلا�سرتين وبالتايل �إفراز احلم�ض  .الدهون ت�ؤدي �إىل تخفي�ض �إفراز احلم�ض
ومل يثبت �أن منتجات أ
اللبان الدهنية التي ين�صح بها مري�ض القرحة لها
�أثر �أكرث من منتجات النباتات من الدهون والزيوت .

�أمرا�ض ملحقات القناة اله�ضمية :

 -1أ�مرا�ض الكبد :
الن�سان نذكر منها:
يقوم الكبد بعدة وظائف مهمة يف ج�سم إ
 .1ي�ؤدي دور ًا رئي�س ًا يف ا�ستقالب الربوتني  ،الكربوهيدرات والدهون.
 .2يخزن اجللوكوز على �صورة جليكوجني .
 .3يقوم بدور رئي�س يف حتويل الكل�سرتول �إىل �أمالح ال�صفراء التي تدخل يف
ه�ضم وامت�صا�ص الدهون .
 .4ي�ؤك�سد أ
الحما�ض الدهنية .
 .5يخزن الدهون حلني احلاجة �إليها كما يخزن فيتامني �أ  ،د  ،احلديد
والنحا�س .
يف حالة مر�ض الكبد يجب �أن تكون الكمية التي يتناولها املري�ض منا�سبة
لقيام الكبد بوظائفه ب�صورة طبيعية ومر�ضية  ،وتكون قليلة الدهون وكثرية
الكربوهيدرات .
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ومن ا ألمرا�ض التي ت�صيب الكبد ما يلي :

( أ� ) الريقان املعدي:
هو �أحد أ
المرا�ض املعدية التي ي�سببها فريو�س ينتقل من مري�ض آلخر �أو من
حامل املر�ض �إىل �شخ�ص �سليم بوا�سطة الرباز الذي ينقله الذباب �إىل
أ
الن�سان .وقد ينتقل عن طريق حقنه غري معقمة
الغذية التي يتناولها إ
بعد ا�ستعمالها يف حقن مري�ض يحمل الفريو�س امل�سبب للمر�ض .

التو�صيات الغذائية :

الوجبة التي تنا�سب مري�ض الريقان تكون كثرية ال�سعرات وحتتوي على كمية
كبرية من الربوتني والكاربوهيدرات مع تقليل كمية الدهون  .ت�ستعمل
الكربوهيدرات لتكملة احتياجات املري�ض من ال�سعرات .
(ب) إالغماء الكبدي
ينتج هذا املر�ض من ت�رسب املواد النرتوجينية ال�سامة مثل أ
المونيا (الناجتة
الغذية الربوتينية فى أ
من ت�أثري البكرتيا على أ
المعاء الغليظة) �إىل الدورة
الدموية ويحمل �إىل اجلهاز الع�صبي املركزي قبل �أن يقوم الكبد بوظيفته
يف التخل�ص من املواد ال�سامة مما ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة أ
المونيا يف الدم ،
ويعترب عجز الكبد عن حتويل أ
المونيا �إىل يوريا ال�سبب الرئي�س يف حدوث
هذا املر�ض .

التو�صيات الغذائية :

الغماء الكبدي  ،كما يف معظم حاالت �أمرا�ض الكبد يتطلب
تغذية مري�ض إ
زيادة كمية الربوتني يف احلمية  ،ولكن بحد �أق�صى جرام لكل كيلوجرام
من وزن اجل�سم مع مالحظة تقليل الكمية يف حالة ظهور �أعرا�ض حادة مثل
اال�ضطراب الذهني وحينئذ يعطى املري�ض وجبة من الربوتني متو�سطة
الدهون بحيث ال حتتوي على �أكرث من ثالث جرامات من الربوتني يف
اليوم ويو�صي ب�إعطاء املري�ض جرعات من م�ضاد حيوي لتقليل �أعداد
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المعاء ملنع ا�ستمرار حتلل الربوتني أ
امليكروبات املوجودة يف أ
والحما�ض
المينية  .وعند اختفاء أ
أ
العرا�ض ميكن البدء يف زيادة كمية الربوتني
تدريجي ًا حتى يعود املري�ض �إىل احلالة الطبيعية .
( ﺟ ) تليف الكبد .
يحدث نتيجة لتحول �أن�سجة الكبد �إىل حزم ليفية مما يقلل من كمية أ
الن�سجة
الفعالة وعرقلة الدورة الدموية يف الكبد  .وينتج هذا املر�ض من �سوء
ال�صابة بالتهاب الكبد
التغذية  .وامل�رشوبات الكحولية  ،وتكرار إ
الفريو�سي وان�سداد القنوات املرارية ملدة طويلة والتهابات الكبد املزمنة.

التو�صيات الغذائية :

وجبة املري�ض بتليف الكبد تكون كثرية الربوتني والكربوهيدرات قليلة الدهون
 ،وحتتوى على أ
القل على  100جرام بروتني يف اليوم وفى حالة �سوء
احلالة الغذائية بالن�سبة للمري�ض يراعي تنفيذ التو�صيات التالية :
 .1تراوح عدد ال�سعرات اليومية من � 4000 – 2500سعر .
� 5 .2أكواب حليب يومي ًا .
 .3كمية الدهون تكون عادية ،ويف�ضل ا�ستعمال أ
النواع ال�سهلة اله�ضم
واالمتناع عن أ
الطعمة املحمرة ،وفى حالة ان�سداد القنوات املرارية يجب
ا�ستعمال حمية قليلة الدهون .
 .4كمية الكربوهيدرات تكون كافية لتكملة ال�سعرات املقررة خ�صو�ص ًا
و�أنها تفيد يف املحافظة على خمزون اجلليكوجني الذي يحمي الكبد من
التليف.
 .5يجب تعديل احلمية ح�سب تقدم حالة املري�ض .
 - 2أ�مرا�ض احلوي�صلة ال�صفراوية :
ترتبط �أمرا�ض احلوي�صلة ال�صفراوية يف كثري من أ
الحيان ب�أمرا�ض الكبد.
ال�سا�سية للحوي�صلة ال�صفراوية  ،هي تخزين أ
الوظيفة أ
المالح ال�صفراوية
التي تفرزها الكبد ،ثم متر عرب القنوات الكبدية لتتجمع يف احلوي�صلة
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ال�صفراوية .ت�ساعد �أمالح ال�صفراوية يف ه�ضم وامت�صا�ص الدهون
والفيتامينات التي تذوب يف الدهون و�أمالح احلديد والكال�سيوم .
عادة متتلئ احلوي�صلة ال�صفراوية وترتخي بني الوجبات  ،وعندما ي�أكل ال�شخ�ص
وجبة غنية بالدهون وت�صل �إىل أ
الثني ع�رش تنقب�ض احلوي�صلة ال�صفراوية
لتفرغ حمتوياتها فيه حيث تعمل على حتويل الدهون التي يف الوجبة
�إىل م�ستحلب دهني وتدفع بها �إىل أ
المعاء لتعمل على ه�ضم وامت�صا�ص
الدهون .

التو�صية الغذائية :

�إذا مت �إجراء عملية ا�ستئ�صال احلوي�صلة املرارية  ،ي�صاحب العالج حتديد
لتناول الدهنيات مثل  :اللحوم ال�سمينة  ،أ
والجبان  ،واملحمرات ،
وزيوت ال�سلطة واملك�رسات واحللويات الد�سمة � ،أما أ
اللبان كاملة الد�سم
والزبد والبي�ض فتنخف�ض كمياتها للدرجة التي ي�ستطيع املري�ض ه�ضمها ،
بعد �إجراء العملية قد ي�ستمر حتديد الدهون لفرتة  ،ثم ميكن زيادتها ؛ الن
�إفراز ال�صفراء يتم مبا�رشة من الكبد �إىل أ
المعاء وقد تنتفخ قناة ال�صفراء
لتعمل كمخزن م�ؤقت لل�صفراء .
 -5مر�ض ال�سكري :
مر�ض ال�سكري �أو البول ال�سكري ينتج عن ا�ضطراب عمليات أ
ال�ستقالب
و�سببه الرئي�س عدم كفاية أ
الن�سولني املفرز من البنكريا�س  ،وينتج عن
ذلك ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم وبالتايل يفرز بع�ض ال�سكر يف البول
 ،وهذا يت�سبب يف �سحب املاء من أ
الن�سجة مما ي�ؤدي �إىل تكرار التبول
وزيادة العط�ش كما �أن عدم �إمتام عملية ه�ضم وامت�صا�ص الغذاء على
الوجه أ
الح�سا�س باجلوع  .كما ي�صاب املري�ض
الكمل  ،ي�سبب زيادة إ
العرا�ض أ
ببع�ض أ
الخرى مثل بطء التئام اجلروح  ،الهر�ش  ،برودة
القدمني ،ظهور دمامل يف بع�ض �أجزاء اجل�سم  ،زغللة يف العني  ،ونق�ص
يف الوزن.
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وينق�سم مر�ض ال�سكري �إيل نوعني :

النوع أالول :
هو الذي يعتمد املري�ض فيه على �أخذ أ
الن�سولني وي�صيب ال�شباب و�صغار
ال�سن.
النوع الثاين :
وهو الذي ال يعتمد املري�ض فيه على �أخذ أ
الن�سولني ويظهر عادة بعد �سن
أ
الربعني وهو النوع ال�شائع ( حوايل  ٪90من حاالت ال�سكري من النوع
الثاين ) .
النوع أ
الول تظهر �أعرا�ضه مبكر ًا وتتطور ب�رسعة لذا ال ميكن التحكم فيه �إال
مب�ساعدة أ
الن�سولني بينما النوع الثاين تظهر �أعرا�ضه مت�أخرة وب�صورة �أخف
وميكن التحكم فيه بوا�سطة الغذاء .

�أعرا�ض املر�ض :

� .1ضعف القدرة على ا�ستقالب املواد الكاربوهيدراتية .
 .2زيادة ن�سبة اجللوكوز يف الدم .
 .3زيادة �إفراز اجللوكوز يف البول بدرجات متفاوتة .

م�ضاعفات املر�ض :

 .1ت�صلب ال�رشايني .
 .2حدوث اجلمرة ( ظهور خراج يف �أماكن متفرقة من اجل�سم)
 .3التهاب أ
الع�صاب .
الب�صار .
� .4ضعف إ
 .5الدرن الرئوي .
 .6التهاب كلوي مزمن .
 .7غيبوبة ال�سكر.
 .8احتمال وفاة اجلنني يف حاالت احلمل .
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�أهداف عالج مري�ض ال�سكري :

ميكن حتقيق ثالثة �أهداف من عالج مري�ض ال�سكر �سواء بالعقاقري والغذاء
�أو بالغذاء فقط وهي :
 .1تخفيف �أعرا�ض املر�ض.
 .2متكني املري�ض من احلياة ب�صورة طبيعية.
 .3منع �أو ت�أخري امل�ضاعفات.

عالج مر�ض ال�سكري :

ال�صابة:
يتوقف نوع العالج على درجة إ
 .1يف احلاالت الب�سيطة ميكن العالج بتنظيم الغذاء فقط.
 .2يف احلاالت املتو�سطة ميكن العالج بتنظيم الغذاء وتناول العقاقري املخف�ضة
ح�سب �إر�شادات الطبيب .
 .3يف احلاالت احلادة يكون العالج بتنظيم الغذاء والعقاقري بجرعات يحددها
الطبيب .

متطلبات عالج مر�ضى ال�سكري :

 .1ثبات الوزن .
 .2االنتظام يف تناول الوجبات بعد حتديد مواعيدها .
 .3تعاطي الدواء بانتظام وفى مواعيده املحددة .
 .4احل�صول على االحتياجات الغذائية خ�صو�ص ًا من العنا�رص الرئي�سة :
الربوتني  ،الدهون  ،الكربوهيدرات .
 .5تعديل الوجبة ح�سب حالة املري�ض .
 .6املداومة على الريا�ضة البدنية .
 .7املحافظة على نظافة اجل�سم .
 .8زيارة الطبيب ب�صفة منتظمة .
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االحتياجات الغذائية ملري�ض ال�سكري :

تقدر االحتياجات الغذائية ملري�ض ال�سكري على النحو التايل :
 .1الطاقة  :تقدر احتياجات ال�شخ�ص املري�ض بال�سكر ذي الوزن املنا�سب
ح�سب درجة حركته  .اجلدول رقم (  ) 3 – 2يو�ضح بع�ض �أنواع أ
الطعمة
وكمية اجللوكوز املوجودة فيها .
 .2الربوتني :يحتاج مري�ض ال�سكري �إىل كمية من الربوتني تختلف ح�سب
الوزن .
 .3الكربوهيدرات :تقدر الكمية على ح�سب حالة املري�ض .
 .4الدهن  :يحتاج �إىل كمية من الدهون تعادل تقريب ًا كمية الربوتني ولكن
عادة حت�سب كمية الربوتني والكربوهيدرات ثم تخ�ص�ص الكمية الباقية
من ال�سعرات للدهون .
جدول (  : ) 1-1بع�ض أ�نواع أالطعمة وكمية اجللوكوز فيها :
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نوع أ
الطعمة
 اجللوكوز كورن فليك�س – جزر – بطاط�س – ع�سل النحلالرز أ
 خبز ابي�ض – أالبي�ض – ذرة بي�ضاء
خبز ا�سمر – �أرز ا�سمر – قمح – ب�سكويت – موز– عنب
مكرونة – ذرة حلوة – نخالة – ب�سكويت ال�شوفان
 – �سكروز – �رشائح البطاط�س مكرونة م�صنوعة منالقمح الكامل ال�شوفان .
 الربتقال وع�صريه بطاط�س حلوة – فا�صولياء – بازيالءجافة.
 لوبياء –كبكب – تفاح– حليب– زبادي ( لنب ) – ح�ساء الطماطم
عد�س – فركتوز – فا�صوليا جمففة .
 -فول ال�صويا –مك�رسات
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( ) 3 – 2الف�صل الثالث
تعريف :

احل�سا�سية الغذائية

احل�سا�سية هي تفاعل غري عادي ي�سبب م�ضايقات لل�شخ�ص املعر�ض
لل�صابة بها بينما ال ي�سبب �أي �أ�رضار أ
لل�شخا�ص العاديني  ،وم�سببات
إ
احل�سا�سية غالب ًا تكون مواد بروتينية وفى بع�ض احلاالت قد تكون امل�سببات
من �أ�صل غري بروتيني كما يحدث يف حالة البن�سلني أ
وال�سربين .

م�سببات احل�سا�سية :

 -1تناول �أطعمة �أو �أدوية معينة .
 -2ا�ستن�شاق غبار  ،م�ستح�رضات جتميل ،عطور  ،فطريات  ،حبوب لقاح ،
�أو مبيدات ح�رشية .
-3احلقن بالفاك�سينات �أو بالزما �أو هرمونات .

ا ألغذية امل�سببة للح�سا�سية :

�أكرث أ
الغذية امل�سببة للح�سا�سية هي  :اللنب  ،القمح  ،البي�ض  ،ال�سمك،
للطفال يف �سنهم أ
املوالح ،الطماطم  ،وبالن�سبة أ
الوىل يعترب احلليب �أهم
أ
الغذية امل�سببة للح�سا�سية  .و�أي�ض ًا قد ي�صاب ال�شخ�ص باحل�سا�سية � ،إذا
تناول ذرة  ،مك�رسات  ،فول �سوداين  ،ب�صل  ،ثوم  ،كرنب  ،بطاط�س �أو
باذجنان .
يتوارث أ
ال�شخا�ص اال�ستعداد للح�سا�سية ولكن بدرجة خمتلفة وب�أعرا�ض غري
مت�شابهة  ،وم�سببات �أخرى غري التي ي�صاب بها آ
الباء أ
والمهات  .ويزيد
ال�صابة باحل�سا�سية ال�ضغوط النف�سية واجل�سمانية التي يتعر�ض
من احتمال إ
الرهاق  ،املر�ض وامل�شاكل العائلية.
لها ال�شخ�ص مثل اخلوف  ،القلق  ،إ
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�أعرا�ض احل�سا�سية :

تظهر �أعرا�ض احل�سا�سية غالب ًا على اجللد  ،العني  ،اجلهاز التنف�سي  ،اجلهاز
اله�ضمي.
�إ�صابات اجللد  :حكه  ،ورم  ،طفح  ،نفاخ  ،هر�ش .
�إ�صابات العني  :احمرار  ،حرقان .
�إ�صابات اجلهاز التنف�سي  :الر�شح  ،التهاب اجليوب أ
النفية � ،أزمات
تنف�سية.
�إ�صابات اجلهاز اله�ضمي  :رائحة كريهة يف الفم  ،غثيان  ،التهاب الفم ،
انتفاخ  ،تقل�صات � ،إ�سهال �أو �إم�ساك  ،تقرحات  ،التهاب القولون ،
�أمرا�ض املرارة .

عالج احل�سا�سية :

عندما يعرف الغذاء امل�سبب للح�سا�سية ينح�رص العالج بب�ساطة يف االمتناع
عن تناوله خ�صو�ص ًا لو كان من النوع الذي ي�ستعمل مبفرده � ،أما �إذا كان
مادة غذائية تدخل يف �صناعة �أغذية �أخرى مثل احلليب  ،البي�ض ،
القمح فيكون من ال�صعب جتنبه �أو ا�ستبعاده .

التو�صيات الغذائية :

 -1يجب االمتناع عن تناول املادة الغذائية امل�سببة للح�سا�سية �أو التي تدخل
يف �صناعتها املادة امل�سببة مهما كانت �ضئيلة .
 -2ا�ست�شارة الطبيب وحتديد الطريقة الفعالة للعالج.
� -3إذا ا�ضطر ال�شخ�ص لالمتناع عن اللنب فيجب ا�ستعمال م�صدر �آخر يح�صل
منه اجل�سم على احتياجاته من الكال�سيوم والريبوفالفني .
 -4ال�شخ�ص احل�سا�س للموالح يجب �أن ي�ستعي�ض عنها مب�صدر �آخر لفيتامني
ج .
 -5أ
ال�شخا�ص الذين ي�صابون ب�أزمات تنف�سية ين�صحون بتجنب الوجبات
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الكثرية ألنها ت�سبب انتفاخ ًا وت�ساعد على زيادة أ
الزمات .
 -6حماولة جتنب ال�ضغوط النف�سية وما ي�صاحبها من قلق واكتئاب ألنها ت�ساعد
ال�صابة باحل�سا�سية .
على م�ضاعفة إ

ت�شخي�ص احل�سا�سية :

ميكن ت�شخي�ص احل�سا�سية باتباع الو�سائل آ
التية :
 -1تاريخ احلمية :
عند ال�شك يف �أن �سبب احل�سا�سية غذائي فال بد من عمل �سجل يدون فيه
تاريخ و�أوقات و�أنواع املواد الغذائية التي يتناولها امل�صاب لفرتة من الوقت
كما ي�سجل وقت حدوث أ
العرا�ض ونوعها ثم �إيجاد العالقة بني املادة
الغذائية وظهور �أعرا�ض احل�سا�سية وحتديد الغذاء امل�سبب مما ي�ساعد على
حتديد �أنواع اختبارات اجللد التي يجب �إجرا�ؤها و�أنواع أ
الغذية التي
يتحتم االمتناع عنها .
 -2اختبارات اجللد :
تدعك املواد امل�شتبهة فيها على خد�ش يف الظهر �أو الذراع �أو حتقن هذه املواد
حتت اجللد �أو تل�صق على اجللد وتغطى مبادة ال�صقة ثم يك�شف عليها
بعد فرتة وجيزة ف�إذا لوحظ احمرار �أو ورم يف هذه أ
الماكن التي تعر�ضت
لالختبار دل على احتمال ح�سا�سية ال�شخ�ص للمادة مو�ضوع االختبار مع
مالحظة �أنها لي�ست نتيجة م�ؤكدة والبد من الربط بينها وبني املعلومات
أ
الخرى املوجودة يف التاريخ املر�ضى لل�شخ�ص � .شكل ( )5 – 2يو�ضح
طريقة اختبار احل�سا�سية يف الذراع .
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�شكل (  : ) 5 -2اختبار احل�سا�سية يف الذراع :
 -3اختبارات أالغذية :
تعتمد هذه الطريقة على تاريخ احلمية و�سجل أ
الغذية واختبارات اجللد حتى
ميكن ا�ستعمال حمية تخلو من جميع أ
الغذية امل�شتبه فيها  ،وقد متكن
بع�ض العلماء من ت�صميم طريقة ال�ستبعاد أ
الغذية امل�شكوك فيها حتتوى
على ثالث حميات ال حتتوى لبن ًا �أو قمح ًا �أو بي�ض ًا  ،وحمية رابعة تتكون
من لنب � ،سكر  ،ن�شاء .
وين�صح املري�ض حتت االختبار بتناول كل حمية ملدة ترتاوح بني �أ�سبوع وثالثة
�أ�سابيع �إال �إذا ظهرت أ
العرا�ض وا�ضحة قبل ذلك .و�إذا مل تظهر �أعرا�ض
نتيجة احلمية أ
الوىل ينتقل �إىل احلمية الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ف�إذا
ظهرت �أعرا�ض احل�سا�سية يف �أثناء تناول �أحد هذه احلميات يكون �سبب
احل�سا�سية واحد ًا �أو �أكرث من عنا�رص هذه احلمية �أو قد يكون ال�سبب غري
غذائي  ،و�إذا مل تظهر �أعرا�ض احل�سا�سية طول مدة االختبار ميكن اعتبار
هذه أ
الغذية غري م�رضة بالن�سبة لل�شخ�ص ،وت�ستعمل ب�صفة دائمة وتعترب
كنقطة بداية يف عالج احلالة .
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�أ�سئلة ومتارين الباب الثاين :
( )1يربط الكثري من النا�س �أمرا�ض �سوء التغذية أ
بالطفال فقط  .ناق�ش مدى
�صحة هذا االعتقاد .
(� )2أي مراحل الطفولة املختلفة هي أ
لل�صابة ب�سوء التغذية وما
الكرث تعر�ض ًا إ
أ
ال�سباب ؟
( )3ناق�ش أ
ال�سباب التي جتعل الن�ساء احلوامل واملر�ضعات ي�أتني يف املرتبة
الثانية بعد أ
بال�صابة ب�أمرا�ض �سوء التغذية .
الطفال من حيث القابلية إ
( )4قم بعمل مناذج حتليلية كما يف أ
ال�شكال الواردة يف هذا الف�صل لتو�ضيح
ال�سباب املبا�رشة والكامنة أ
أ
وال�سا�سية لنق�ص العنا�رص الغذائية الدقيقة
يف جمتمعنا ال�سوداين .
( )5ما �أهم �أهداف التغذية العالجية والعوامل الواجب مراعاتها عند اتباع
النظم الغذائية العالجية ؟
( )6كيف ت�ستطيع التحكم يف كمية أ
اللبان املتناولة يف الغذاء ملر�ض القناة
اله�ضمية ؟
( )7لدى كثري من النا�س مفهوم � ،أن تناول الدهون ملر�ض القرحة �ضار .
ناق�ش .
( )8ما احل�سا�سية الغذائية ؟ وما أ
الغذية التي ت�سببها ؟ وما �أعرا�ضها ؟
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الباب الثالث

ال�صحــة العــامة
واخلدمــات ال�صحـــية
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�أهداف الباب الثالث

 التو�ضيح للخدمات ال�صحية املقدمة يف ال�سودان  ،خلفية تاريخية عنها ،واجلهود العاملية يف ذلك .
 ال�رشح ملفهوم الرعاية ال�صحية أالولية  ،مكونات برناجمها  ،املبادئ العامة
والجنازات لربنامج الرعاية ال�صحية أ
الولية  ،واملعوقات وجوانب
لها ,إ
الق�صور التي واجهت تطبيق الربنامج يف ال�سودان – برنامج مكافحة
املالريا  ،برنامج مكافحة اال�سهاالت  ،برنامج مكافحة التهابات اجلهاز
والر�شاد
التنف�سي احلادة  ،برنامج التح�صني املو�سع وبرنامج متابعة النمو إ
التغذوي .
 التطبيق جلدول التح�صني أللطفال .
 �إك�ساب اجتاهات ايجابية نحو هذه الربامج والعمل على �إجناحها يفال�سودان.
 ال�رشح ملفهوم الت�أمني ال�صحي – خدماته  ،وكيفية تلقي هذه اخلدمات وكيفيةااللتحاق والدخول يف خطة التامني ال�صحي لكافة �أفراد املجتمع.
التباع للخطوات ال�صحيحة لال�ستفادة من خدمات التامني ال�صحي يف
 إال�سودان.
 املعرفة أللع�شاب والنباتات الطبية – فوائدها  ،طرق ا�ستخدامها والتعامل
معها.
 التو�ضيح للنباتات الطبية  ،خلفية تاريخية عنها – �أق�سامها  ،قواعدا�ستخدامها.
 �إك�ساب اجتاهات ايجابية نحو ا�ستخدام النباتات أوالع�شاب الطبية واحلذر
من بع�ض الو�صفات الع�شبية غري املدرو�سة .
 �إك�ساب مهارات كيفية ا�ستخدام النباتات أوالع�شاب الطبية .
 التنوير باملمار�سات ال�سائدة يف جانب النباتات أوالع�شاب الطبية يف
ال�سودان.
�-إجراء وحل �أ�سئلة ومتارين حول مو�ضوعات الباب الثالث .
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( ) 1 – 3الف�صل أالول

برامج الرعاية ال�صحية ا ألولية

( ) 1 – 1 – 3اخلدمات ال�صحية يف ال�سودان :
اخلدمات ال�صحية يف �أي منطقة تهدف �إيل احلفاظ علي �صحة املواطنني
وتنميتها أ
للح�سن حتي يتمكنوا من ممار�سة حياتهم و اال�ستمتاع بها
الن�سان علي العي�ش
بقدرات متكاملة ويف �سعادة تامة .وملا كانت قدرة إ
يف جمتمعه ومعاي�شته تعتمد علي قدراته اجل�سمانية والعقلية والنف�سية
والعاطفية  ،ف�إن احلديث عن �صحة الفرد هنا ي�شمل كل هذه اجلوانب
جمتمعة .
خلفية تاريخية :
«
و�ضعت منظمة ال�صحة العاملية هدف ًا �إ�سرتاتيجي ًا لكل دول العامل وهو
ال�صحة للجميع بحلول عام 2000م « ويهدف �إيل ح�صول جميع املواطنني
يف العامل بحلول عام 2000م علي م�ستوي من ال�صحة يتيح لهم �أن يكونوا
منتجني اقت�صادي ًا واجتماعي ًا .
وقد كان ال�سودان من �ضمن الدول امل�شاركة و املتبنية لهذا الهدف  .وبعد
عقد من الزمان جاء ما ي�سمي ب�إعالن هراري  ،والذي �أكد علي �أن الرعاية
ال�صحية أ
الولية تقوي وتدعم مبجهودات متكاملة و �شاملة  ،اعتماد ًا علي
نظام املنطقة ال�صحية  ،كما �أكد علي �أهمية تعاون القطاعات املختلفة
الدارة ال�صحية املحلية عن
مبا فيها قطاع ال�صحة مع املجتمع لتقوية نظام إ
طريق :
( )1اعتماد �سيا�سة داعمة إلدارة الرعاية ال�صحية أ
الولية .
للدارة يف اتخاذ القرار يف حدود ال�سيا�سة العامة
(�	)2إعطاء المركزية كافية إ
للدولة .
الدارة .
( )3تعزيز عملية التخطيط ال�صحي علي م�ستوي إ
( )4تقوية م�شاركة املجتمع لزيادة االعتماد الذاتي وتقوية العمل امل�شرتك بني
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القطاعات .
(�	)5إعادة و�صف دور امل�ست�شفي كجزء متكامل مع الرعاية ال�صحية أ
الولية .
( )6ت�شجيع البحوث التطبيقية واال�ستفادة من نتائجها .
كما �أجرت منظمة ال�صحة العاملية العديد من البحوث لبحث �أمثل الطرق
لتقدمي اخلدمات ال�صحية  ،وقد كان من نتائج تلك الدرا�سات املالحظات
التالية :
· وجود فوارق كبرية يف احلالة ال�صحية بني الدول املتقدمة والنامية.
· عدم العدالة يف توزيع اخلدمات ال�صحية ووجود فوارق داخل الدولة
الواحدة.
· تف�شي أ
المرا�ض التي ميكن الوقاية منها .
· ارتفاع معدالت وفيات أ
الطفال الر�ضع .
· تغليب اجلانب العالجي علي اجلانب الوقائي يف توزيع املوارد.
· عدم �إ�رشاك املواطنني يف التخطيط والتنفيذ فيما يتعلق ب�صحتهم و كيفية
تقدمي اخلدمات ال�صحية �إليهم .
ونتيجة لذلك �أقرت منظمة ال�صحة العاملية �رضورة �أن تتبني كل الدول يف
العامل ا�سرتاتيجية الرعاية ال�صحية أ
الولية ك�أ�سا�س لتقدمي اخلدمات
وا�ستجابة لذلك تبنت حكومة ال�سودان والتي �شاركت
ال�صحية
يف اجلمعية العمومية ملنظمة ال�صحة العاملية ممثلة يف وزارة ال�صحة االلتزام
با�سرتاتيجية الرعاية ال�صحية أ
الولية.
يف عام 1974م مت حتديد امل�شاكل ال�صحية الرئي�سة وو�ضعها يف جدول �أ�سبقيات
فكانت �أهم امل�شاكل ال�صحية آ
كالتي :
( )1املالريا ب�أنواعها .
(� )2سوء التغذية .
( )3البلهار�سيا .
( )4ال�سل الرئوي .
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( )5عدم توافر اخلدمات لقطاع كبري من أ
الفراد يف الريف و�صعوبة احل�صول
عليها .
( )6عدم توافر املاء ال�صالح حلوايل  ٪75من املواطنني وتدين �صحة البيئة .
( )7عدم توافر الرعاية للحوامل والر�ضع أ
والطفال .
( )8تف�شى أ
المرا�ض ال�سارية .
( )9قلة الوعي ال�صحي .
وقد �شهدت فرتة الثمانينات مراجعة دقيقة لربنامج الرعاية ال�صحية أ
الولية
بال�سودان وقد مت اخلروج بتو�صيات عديدة منها :
� -1رضورة اعتماد نظام املناطق ال�صحية .
� -2إعطاء دور قيادي للم�ست�شفى الريفي لقيادة تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية
أ
الولية املتكاملة .
(  ) 2 – 1 – 3الرعاية ال�صحية أالولية :
يف �سبتمرب من العام 1978م مت عقد امل�ؤمتر العاملي للرعاية ال�صحية أ
الولية
والذي يعرف مب�ؤمتر �أملا� -آتا يف االحتاد ال�سوفيتي و بدعم مزدوج من منظمة
ال�صحة العاملية ومنظمة اليون�سيف  .والذي مت فيه و�ضع تعريف للرعاية
ال�صحية أ
الولية ب�أنها هي :
« الرعاية ال�صحية أ
ال�سا�سية التي تعتمد علي و�سائل وتكنولوجيا �صاحلة
الفراد أ
عملي ًا و�سليمة علمي ًا ومقبولة اجتماعي ًا  ،ومي�رسة لكافة أ
وال�رس
يف املجتمع من خالل م�شاركتهم التامة بتكاليف ميكن للمجتمع والدولة
توفريها يف كل مرحلة من مراحل تطورها  ،بروح من االعتماد علي النف�س
الرادة  .وهي جزء ال يتجز�أ من النظام ال�صحي للدولة � ،إذ
وحرية إ
تعد وظيفته وحموره الرئي�س هي التنمية االجتماعية واالقت�صادية ال�شاملة
الفراد أ
الول الت�صال أ
للمجتمع  .وهي امل�ستوي أ
وال�رس واملجتمع بالنظام
ال�صحي الوطني .
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مكونات برامج الرعاية ال�صحية أ
الولية :
�إن برامج الرعاية ال�صحية أ
الولية ي�ستهدف �أهم امل�شاكل ال�صحية املوجودة يف
�أي جمتمع  ،وب�صورة عامة يقوم بتقدمي خدمات تعزيز ال�صحة  ،اخلدمات
الوقائية العالجية والت�أهيلية .
يحتوى الربنامج (علي أ
القل) علي املكونات التالية :
 -1التوعية ب�أهم امل�شاكل ال�صحية وطرق الوقاية منها ومكافحتها .
 -2توفري الغذاء ال�سليم  ،والتوعية والتثقيف التغذوي .
المداد املالئم باملياه النقية و�أ�سا�سيات �إ�صحاح البيئة .
 -3إ
الم والطفل وتنظيم أ
 -4رعاية أ
ال�رسة .
 -5التطعيم �ضد �أمرا�ض الطفولة أ
والمرا�ض املعدية .
 -6الوقاية من أ
المرا�ض امل�ستوطنة والوبائية ومكافحتها .
 -7العالج املالئم أ
للمرا�ض ال�شائعة واجلروح .
الدوية أ
 -8توفري أ
ال�سا�سية .

املبادئ الهامة للرعاية ال�صحية ا ألولية :

ت�ستند برامج الرعاية ال�صحية أ
الولية يف �أي جمتمع علي مبادئ هامة والتي
بدونها ف�إن الربنامج قد ال يحقق �أهدافه  .وهذه املبادئ هي :
 -1عدالة توزيع اخلدمات .
 -2امل�شاركة اجلماهريية .
 -3التن�سيق بني قطاع ال�صحة والقطاعات ذات ال�صلة بال�صحة
واجلوانب ذات العالقة بالتنمية القومية وتنمية املجتمع .
 -4ا�ستخدام التقنية املالئمة .
 -5التكلفة املنا�سبة .
� -6سهولة وقرب اخلدمات من املواطنني .
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�إجنازات برامج الرعاية ال�صحية أالولية :
حققت برامج الرعاية ال�صحية أ
الولية عدة جناحات يف ال�سودان كان من �أهمها
و�أبرزها :
 .1و�صول اخلدمات ال�صحية لقطاع وا�سع من املواطنني خ�صو�صا يف املناطق
النائية و الرحل .
�	.2إن�شاء عدة برامج �صحية قومية مثل :
المومة والطفولة وخدمات تنظيم أ
 الربنامج القومي لرعاية أال�رسة- .
وال�سهاالت .
الربنامج القومي ملكافحة �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي إ
 الربنامج القومي للتغذية . الربنامج املو�سع للتح�صني . .3مت �إن�شاء برامج تعليمية وتدريبية لتنمية املوارد الب�رشية لل�صحة علي كل
امل�ستويات .
 .4مبادرات لتطوير امل�شاركة اجلماهريية .
املعوقات وجوانب الق�صور التي واجهت تطبيق الربامج :
بالرغم من النجاحات ال�سابقة الذكر � ،إال �أن بع�ض العقبات واجهت تطبيق
الربامج نذكر منها :
� -1ضعف التن�سيق والتكامل بني الربامج ال�صحية املختلفة .
الدارية .
 -2انعدام التخطيط املحلي لل�صحة و�ضعف املهارات إ
� -3ضعف امليزانيات املر�صودة لت�سيري العمل .
� -4ضعف امل�شاركة اجلماهريية .
وال�رشاف الداعم علي كل امل�ستويات .
� -5ضعف الرقابة إ
 -6غياب التدريب امل�ستمر واملتكامل واملدرو�س .
الداري للمعلومات ال�صحية .
� -7ضعف النظام إ
 -8هجرة أ
الطر ال�صحية املدربة .

برامج الرعاية ال�صحية ا ألولية :

تعرف منظمة ال�صحة العاملية ال�صحة ب�أنها « حالة من اكتمال
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ال�سالمة البدنية والعقلية والنف�سية ولي�ست فقط خلو اجل�سم من أ
المرا�ض
«  .وبالرغم من ا�ستحالة بلوغ ال�صحة بهذا املعنى ولكن التعريف يجعل
اجلميع يف �سعى متوا�صل لالرتقاء بال�صحة لكي يكون الفرد منتج ًا اقت�صادي ًا
واجتماعي ًا واالجتاه ال�سائد آ
الن هو يف تعزيز ال�صحة وذلك ب�أن يكون الفرد
واملجتمع م�س�ؤول م�س�ؤولية مبا�رشة عن �صحته و�صحة جمتمعه وذلك عن
طريق � )1 :إتباع �أ�سلوب حياة يعزز ال�صحة ب�أن تكون البيئة املحيطة به
واملحيطة مبجتمعه �صحية  )2 .ترك وحماربة العادات التي ت�رض بال�صحة
و�إتباع العادات املعززة لل�صحة مثل  :الريا�ضة والتغذية ال�سليمة وغريها .
 )3امل�ساهمة �إيجابي ًا يف �صنع القرارات التي تعزز ال�صحة .
الطفال أ
�إن �أكرث ال�رشائح ال�سكانية عر�ضة للم�شاكل ال�صحية هم أ
القل من
الجناب (  . ) 45 – 15ومن �أهم امل�شاكل
خم�س �سنوات والن�ساء يف �سن إ
ال�صحية التي تواجههم ب�صفة خا�صة وتواجه املجتمع ب�صفة عامة هي :
املالريا � ،سوء التغذية  ،التهابات اجلهاز التنف�سي احلادة  ،اال�سهاالت
 ،م�ضاعفات احلمل والوالدة وجمموعة أ
المرا�ض التي �صار يطلق عليها
�أ�سم �أمرا�ض الطفولة ال�ست ملا يجمعها من قابليتها للمكافحة بوا�سطة
التح�صني  ،وهى �أمرا�ض �شلل أ
الطفال  ،وال�سل  ،والدفرتيا  ،وال�سعال
الديكي  ،والتتانو�س واحل�صبة .
ملجابهة هذه امل�شاكل ال�صحية أ�قيمت عدة برامج ت�ستهدف مكافحتها ب�صورة
مركزة منها :

الربنامج القومي ملكافحة املالريا :

ال�صابة بها عن
تعد املالريا من �أكرب امل�شاكل ال�صحية يف ال�سودان  .وتتم إ
طريق انتقال الطفيل امل�سبب للمر�ض ( البالزموديوم ) من ال�شخ�ص
املري�ض �إىل ال�شخ�ص ال�سليم  .ينتقل الطفيل من املري�ض �إىل �أنثى بعو�ض
أ
النوفيلي�س عند امت�صا�صها لدمه  ،وتنقله مع لعابها �إىل ال�شخ�ص ال�سليم
عند امت�صا�صها لدمه  .بعد فرتة احل�ضانة ( الفرتة التي يتكاثر فيها الطفيل
داخل ج�سم امل�صاب قبل �أن تظهر عليه �أعرا�ض املر�ض ) تظهر �أعرا�ض
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املر�ض و�أهمها احلمى  ،ال�صداع � ،آالم املفا�صل  .و�إذا مل تعالج ميكنها �أن
ت�سبب م�ضاعفات خطرية .
تكافح املالريا بوا�سطة الطرق التالية :
( )1عالج امل�صابني  :يقلل من انت�شار املالريا بالق�ضاء على م�صدر العدوى .
( )2احلماية ال�شخ�صية  :وذلك باتقاء ل�سعات البعو�ض  .من �أهم و�سائل
الوقاية ا�ستخدام النامو�سيات ويف�ضل النوع امل�شبع مبادة طاردة للبعو�ض .
( )3مكافحة البعو�ض  :ويكافح يف �أطواره املختلفة :
( �أ) الطور الطائر  :احل�رشة الكاملة تكافح باملبيدات احل�رشية .
(ب) الطور املائي  ،يرقات البعو�ض تنمو يف املياه الراكدة لذلك ف�إنها تكافح
عن طريق الت�رصيف ال�صحيح ملياه أ
المطار وردم جتمعات املياه  ،التغيري
أ
ال�سبوعي للمياه التي ت�صلح للتوالد ( االزيار � ،أوعية تخزين املياه ،
املكيفات  ..الخ ) وتنظيم ري امل�شاريع الزراعية بحيث ال تبقى مياه راكدة
ألكرث من �أ�سبوع ( ملاذا فرتة أ
ال�سبوع ؟ )  .التجمعات املائية أ
للحياء
التي ي�صعب ت�رصيفها �أو ردمها يجب تغطية �سطحها بالزيت .
ما دور املواطن ؟ يت�ضح مما �سبق ذكره �أن للمواطن الدور أ
الكرب يف مكافحة
املالريا � ،أو ًال بتجنب ل�سعات البعو�ض ومنع تكاثره يف جتمعات املياه
داخل املنزل �أو يف احلي وثاني ًا يطلب العالج مبكر ًا وااللتزام ب�إر�شادات
الطبيب .
الربنامج القومي ملكافحة إال�سهاالت :
ال�سهاالت بحياة الكثريين وخ�صو�ص ًا أ
الطفال  .ويكون ال�شخ�ص م�صاب ًا
تودي إ
بال�سهال عندما تزيد عنده عدد مرات التربز عن املعتاد ( يف املتو�سط �أكرث
إ
ال�سهاالت
من ثالث مرات يف اليوم ) ويكون الرباز لني القوام  .وحتدث إ
نتيجة مليكروبات متعددة كما �أن الفريو�سات التي ال ت�ستجيب للم�ضادات
لل�سهاالت والتي
احليوية تت�سبب معظمها يف امل�ضاعفات اخلطرية امل�صاحبة إ
تتمثل يف فقدان ال�سوائل احلاد  ،وهو مهدد حقيقي حلياة أ
الطفال.
تكافح اال�سهاالت ب�إبقاء بيوتنا �صحية  ،نظيفة وخالية من الذباب  .النظافة
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ال�شخ�صية وغ�سل أ
اليدي قبل تناول الطعام وبعد التربز  .نظافة امل�سكن،
نظافة �أماكن و�أواين �إعداد وحفظ وتقدمي الطعام وال�رشاب  ،التخل�ص
ال�سليم من الف�ضالت والنفايات  ،ونظافة احلي .
بال�سهال يجب تعوي�ض ال�سوائل التي يفقدها بزيادة الر�ضاعة
عند �إ�صابة طفل إ
الرواء
الطبيعية � ،إعطاء �سوائل و�أغذية �إ�ضافية �أكرث وا�ستخدام �أمالح إ
وطلب امل�شورة الطبية مبكر ًا .
الر�شادات �أعاله ب�إ�رشاف الطبيب يتعافى معظم أ
الطفال  .يجب معاودة
ب�إتباع إ
الوحدة ال�صحية �إذا قلت كمية ال�سوائل التي يتناولها ( ر�ضاعة و�سوائل
ح�سب العمر ) �أو مل تتح�سن احلالة � ،أو �إذا زادت أ
العرا�ض ال�سابقة .
بعد زوال �أعرا�ض املر�ض يحتاج الطفل املتعافى لتعوي�ض ما فات فيجب زيادة
تغذيته .
الربنامج القومي ملكافحة التهابات اجلهاز التنف�سي احلادة :
ترتاوح التهابات اجلهاز التنف�سي  ،عند أ
الطفال  ،بني نزلة الربد الب�سيطة �إىل
االلتهاب الرئوي احلاد  ،ومن �أهم �أعرا�ض التهابات اجلهاز التنف�سي احلادة
 :زيادة معدل التنف�س �صعوبة التنف�س ( لدى الر�ضع تتمثل يف �صعوبة
الر�ضاعة)  ،الكحة واحلمى .
تعالج االلتهابات ح�سب احلالة ؛ فنزلة الربد الب�سيطة تعالج عن طريق تقوية
مناعة اجل�سم عن طريق الغذاء ال�سليم الذي تزاد فيه ح�صة الر�ضاعة
الطبيعية وال�سوائل وتنظيف �أنف الطفل من االفرازات التي قد ت�سده
ويحتاج أ
الطفال ال�صغار �إىل �إبقائهم دافئني دوم ًا  .يف احلاالت املت�أخرة
قد يو�صف الطبيب امل�ضادات احليوية وقد يتم اللجوء �إىل املكمدات �أو
امل�سكنات خلف�ض درجة احلرارة .
يعاد الطفل للطبيب �إذا �ساءت حالته  ،مثل � :ضعف القدرة على تناول
ال�سوائل ( الر�ضاعة �أو ال�رشاب ح�سب ال�سن ) � ،أو يف حالة زيادة احلمى
و�رسعة و�صعوبة التنف�س .
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برنامج التح�صني املو�سع :
ي�ستهدف هذا الربنامج التحكم يف بع�ض أ
المرا�ض التي ميكن الوقاية منها عن
طريق التح�صني .
( �أنظر جدول رقم ( ) ) .
جدول رقم (  : )1 – 3التح�صني بال�سودان .
نوع اللقاح
ال�سل (B C
)G

املر�ض �أو أ
المرا�ض
التي يقي منها

مواعيد تلقى اجلرعة

ال�سل

بعد الوالدة مبا�رشة

( )2الثالثي

الدفرتيا  ،التتانو�س اجلرعة أ
الوىل يف عمر � 6أ�سابيع
اجلرعة الثانية يف عمر � 10أ�سابيع .
ال�سعال
اجلرعة الثالثة يف عمر � 14أ�سبوع .
الديكي

لقاح �شلل
أ
الطفال

�شلل أ
الطفال

تعطى  3جرعات مع لقاح الثالثي
كما تعطى جرعات �إ�ضافية يف
احلمالت القومية ال�ستئ�صال
�شلل أ
الطفال .

لقاح احل�صبة

احل�صبة

� 9أ�شهر
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اجلرعة أ
الوىل  :بعد ال�شهر الثالث
للحمل .
اجلرعة الثانية  :بعد �شهر من
اجلرعة أ
الوىل .
اجلرعة الثالثة ( تن�شيطية �أوىل )
التتانو�س عقب
الوالدة أ
بعد � 6أ�شهر من اجلرعة الثانية
للم
لقاح توك�سويد
�أو يف احلمل التايل .
والكزاز
التتانو�س
اجلرعة الرابعة ( تن�شيطية ثانية
الوليدي
) بعد �سنة من �سابقتها �أو
للمولود
احلمل التايل .
اجلرعة اخلام�سة ( تن�شيطية ثالثة
( بعد �سنة من �سابقتها �أو يف
احلمل التايل .
والر�شاد التغذوي :
الربنامج القومي ملتابعة النمو إ
الطفال ومراقبته و�إعطاء أ
يخت�ص هذا الربنامج بر�صد منو أ
الر�شادات
الم إ
الالزمة يف حالة نق�صان الوزن عن املعدل الطبيعي لعمره ولكن يعطى
اهتمام �أكرب للحاالت التي يحدث فيها نق�صان وزن الطفل مقارنة بوزنه يف
الزيادة ال�سابقة �أو حتى ثباته على نف�س الوزن للزيادة ال�سابقة  .املتابعة
الدورية بهذه ال�صورة ت�صلح ك�إنذار مبكر أ
للمهات املر�ضعات الالئي مل
طفالهن أ
يبلغ �أ
الربعني يوم ًا بعد الوالدة.
ّ

( )2-3الف�صل الثاين
مقدمة :

الت�أمني ال�صحي

ا ألهداف العامة :

 -1امل�ساهمة يف التنمية ال�صحية يف املجتمع .
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 -2امل�شاركة يف تخفيف العبء العالجي الواقع على املرافق ال�صحية وتخفيف
العبء املايل عن الدولة وذلك بعالج امل�ؤمن عليهم.
 -3ترقية اخلدمات الطبية لتواكب التطور يف جماالت اخلدمات الطبية وتقليل
العالج باخلارج .
 -4ا�ستقطاب أ
الطر ال�صحية امل�ؤهلة وتوفري املناخ املنا�سب من مدخالت
العمل الطبي .
خدمات الت�أمني ال�صحي :
هنالك  3م�ستويات خمتلفة تقوم بها خدمات الت�أمني ال�صحي وهي:

امل�ستوى ا ألول :

اخلدمة
الك�شف على م�ستوى الطبيب
العمومي

املكان

التكلفة املالية

الفحو�صات املعملية الروتينية
الغيارات واحلقن
العمليات ال�صغرية
التنومي بالعنابر خالل �ساعات
العمل
الدواء

املراكز ال�صحية
النقاذ ،
إ
امل�ست�شفيات
العامة واخلا�صة
�أو املراكز فقط

جمان ًا

ربع القيمة
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امل�ستوى الثاين :
اخلدمة

املكان

التكلفة املالية

الك�شف الطبي بوا�سطة
أ
الخ�صائي

عيادات أ
الخ�صائيني

جمان ًا

كافة الفحو�صات املعملية
والت�شخي�صية

باملراكز املخ�ص�صة
والعيادات املحولة

جمان ًا

الدواء

باملراكز ال�صحية والعيادات
املحولة

ربع القيمة

امل�ستوى الثالث :

التنومي بامل�ست�شفيات والعمليات اجلراحية :
اخلدمة

املكان

الك�شف الطبي بوا�سطة
أ
الخ�صائي

امل�ست�شفيات
االحتادية
امل�ست�شفيات
الوالئية
والطرفية
باملراكز ال�صحية
والعيادات
املحولة

كافة الفحو�صات املعملية
والت�شخي�صية
الدواء
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هنالك بع�ض اخلدمات ال�صحية ال تدخل يف نطاق الت�أمني ال�صحي وهي :
 غ�سيل الكلى ملر�ضي الف�شل الكلوي . العالج الكيميائي ( الذرة) . أالجهزة التعوي�ضية .
 اجلراحات الدقيقة . العالج باخلارج . عالج مر�ضى الهيموفيليا .كيفية تلقى اخلدمات ال�صحية لل�شخ�ص امل ؤ�من ؟
الح�صاء)
 -1تبد�أ �إجراءات تلقى اخلدمة باملرور على �ضابط الت�أمني ( فني إ
حيث يتم �إبراز البطاقة للت�أكد من هوية حاملها.
 -2يتم ملء اال�ستمارة اخلا�صة بالعالج ويرمز لها ب ( ن . )100
 -3توقع اال�ستمارة بوا�سطة �ضابط الت�أمني وت�سلم للمري�ض ملقابلة الطبيب
العمومي.
 -4يتم عمل الفحو�صات املعملية املكتوبة على اال�ستمارة ثم يعود املري�ض
ملقابلة الطبيب العمومي.
 -5يكتب الطبيب العمومي الت�شخي�ص النهائي والعالج على اال�ستمارة.
 -6يتم �رصف الدواء مبوجب و�صفة طبية (رو�شتة) مرفقة مع اال�ستمارة .
الح�صاء حيث يتم اعتماد الو�صفة الطبية (الرو�شتة)
 -7يعود املري�ض ملوظف إ
م�ضاء وختم ًا.
�إ ً
 -8ي�ستلم �ضابط الت�أمني اال�ستمارة ويحتفظ بها إلجراء املطالبات
ال�شهرية.
 -9يعد تقرير باحلاالت املتكررة على املراكز ال�صحية �شهري ًا  ،وعليه تدفع
الدارة التنفيذية قيمة اخلدمات إلدارة �شئون اخلدمات لتقوم بدورها بدفع
إ
ا�ستحقاقات أ
الطر الطبية .
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نظام التحويل �إىل امل�ستويات املختلفة من اخلدمات :
يتم حتويل املري�ض بعد الك�شف عليه بوا�سطة الطبيب العمومي (امل�ستوى
الول) ح�سب النظام املعمول به يف وزارة ال�صحة وهو آ
أ
كالتي :
 .1مقابلة الطبيب العمومي �أو ًال لتحديد احلالة والتحويل �إىل �أي من امل�ستويني
الثاين �أو الثالث .
مل اال�ستمارة اخلا�صة بالتحويل بوا�سطة الطبيب العمومي ويتم حتديد
 .2يتم ْ
جهة التحويل .
 .3يتم اعتماد اال�ستمارة اخلا�صة بالتحويل بوا�سطة الطبيب العمومي ويقوم
�ضابط الت�أمني بالتوقيع وعمل اخلتم الر�سمي .
 .4يتم التحويل وفق اجلدول املرفق مع الطبيب العمومي �إىل التخ�ص�صات
الربع الكبرية (اجلراحة  ،الباطنية  ،الن�ساء والوالدة أ
الطبية أ
والطفال)
كل ح�سب �سكنه أ
والف�ضلية للم�ست�شفيات واملراكز التابعة للوالية .
 .5بقية التخ�ص�صات يتم التعامل معها بوا�سطة أ
الخ�صائي فقط .
 .6احلاالت الطارئة تتم معاجلتها يف القطاع العام دون متييز .
 .7احلاالت الطارئة يف الفرتة امل�سائية ميكن لل�شخ�ص املرافق للمري�ض مراجعة
مكتب الت�أمني يف اليوم التايل إلكمال �إجراءات تلقى العالج عرب الت�أمني
ال�صحي.
موجهات �صرف الو�صفة الطبية (الرو�شتة) الدوائية من ال�صيدليات :
الجراءات ال�رضورية من توقيع وختم
بعد �أن يقوم املري�ض بعمل كل إ
الو�صفة الطبية (الرو�شتة) بوا�سطة الطبيب و�ضابط الت�أمني ،ميكنه �أن يقوم
ب�رصف الدواء من ال�صيدلية املوجودة باملركز الذي يتلقى فيه العالج �أو
من �أي من ال�صيدليات أ
الخرى .
(ميكن معرفة ال�صيدليات عن طريق الدليل الذي ت�صدره �إدارة التامني
ال�صحي).
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اخلطوات :

 -1ت�رصف الو�صفة الطبية (الرو�شتة) من ال�صيدلية الداخلية باملركز .
�	-2إذا مل يتوافر الدواء �أو بع�ضه ب�صيدلية املركز ،فعلى املري�ض ختم الو�صفة
الطبية (الرو�شتة) بختم �صيدلية املركز.
 -3على املري�ض الذهاب ألقرب �صيدلية تابعة للت�أمني ال�صحي ل�رصف
الدواء.
�	-4إذا مل يتوافر الدواء بثالث �صيدليات تابعة للت�أمني فعلى املري�ض �رصف
الدواء من �أي �صيدلية �أخرى وا�ستخراج فاتورة بقيمة الدواء.
 -5يقوم املري�ض �أو من ينوب عنه بالرجوع لق�سم اال�سرتداد ب�إدارة الت�أمني
ال�صحي ال�سرتداد  ٪75من قيمة الفاتورة ب�رشط �أن يحمل معه :
 -1الفاتورة .
ب -الو�صفة الطبية (الرو�شتة) .
ﺟ -بطاقة املري�ض .
المرا�ض املزمنة �إذا كان من ذوى أ
د -كرت أ
المرا�ض املزمنة .
 -6على املري�ض �إبراز بطاقته الت�أمينية عند �رصف الدواء من ال�صيدليات
الت�أمينية وعند اال�سرتداد .
 -7علي مر�ضي أ
المرا�ض املزمنة �إبراز الكرت اخلا�ص بهم عند �رصف الدواء
�أو عند اال�سرتداد .
كيفية االلتحاق أ�و الدخول يف مظلة الت أ�مني ال�صحي :
هنالك نظامان �أ�سا�سيان للدخول يف مظلة الت�أمني ال�صحي وهما :
�أو ًال  :عن طريق امل�ؤ�س�سات العامة �أو اخلا�صة .
ثاني ًا  :الت�أمني ال�صحي احلر :

�أوال ً :ؤ
امل��س�سات العامة واخلا�صة :

 .1يف هذه احلالة يتم االت�صال بالوحدات وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة عن
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طريق �ضابط االت�صال ب�إدارة الت�أمني ال�صحي .
 .2يقوم �ضابط االت�صال بتقدمي �رشح ومعلومات وافيه عن الت�أمني ال�صحي
وخدماته وعر�ضها على امل�ؤ�س�سة املعنية حتى يتم االقتناع بها .

ملحوظة :
الدخول حتت مظلة الت�أمني ال�صحي للعاملني بالقطاع العام ملزم
بن�ص املادة ( ) 59من قانون الت�أمني ال�صحي ل�سنة 2000م .
 .3يتم ت�سليم امل�ؤ�س�سة املعنية ا�ستمارة الت�سجيل مللئها .
 .4تقوم امل�ؤ�س�سة املعنية بت�سليم �ضابط االت�صال �آخر ك�شف للمرتبات جلميع
العاملني بها لكي يتم حتديد مقدار اال�ستقطاع .
 .5يقوم �ضابط االت�صال بت�سليم امل�ؤ�س�سة ا�ستمارات ا�شرتاك العاملني وفق ًا
للعدد املوجود بالك�شف .
 .6يتم ا�ستقطاع ما قيمته  ٪10من �إجمايل املرتب للعاملني  ،يدفع العامل
منها مقدار  ٪4وتقوم امل�ؤ�س�سة ب�سداد . ٪6
 .7بعد ملء اال�ستمارات مع ال�صور الفوتوغرافية املطلوبة لل�شخ�ص امل�ستفيد
بال�ضافة �إىل ت�سديد ر�سوم اال�شرتاك ت�سلم �إىل
ومن يدخل يف كفالته إ
�ضابط االت�صال.

 -ا ألفراد امل�ستحقني :

( �أ ) الزوج �أو الزوجة .
( )2الوالدين .
(ج) أ
البناء حتى �سن � 18أو � 24سنه �إذا كان طالب ًا .
( د ) الفتيات غري املتزوجات .
 .8بعد �إح�ضار اال�ستمارات تعطى امل�ؤ�س�سة رقم ت�سجيل وتراجع اال�ستمارات
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وبعد � 72ساعة يتم ا�ستخراج البطاقات للعاملني .
 .9يتم ت�سليم البطاقات للمندوب املعتمد من امل�ؤ�س�سة بعد �أن يتم ت�سكني
العاملني يف اقرب وحدة �صحية ح�سب موقع ال�سكن .
 .10يف حالة فقدان البطاقة يتم فتح بالغ بال�رشطة و�إح�ضار ن�سخة منه
إلدارة البطاقة ال�ستخراج بطاقة بديلة بعد �إح�ضار �صورة فوتوغرافية
بال�ضافة �إىل رقم البطاقة املفقودة .
حديثة إ
ال�ضافة :
 .11حاالت إ
( �أ ) عند �إ�ضافة أ
البناء يتم �إح�ضار بطاقة العامل مع �شهادة املولود اجلديد
و�صورته.
(ب) عند �إ�ضافة أ
الزواج يتم �إح�ضار ق�سيمة الزواج مع البطاقة و�صورة
الزوج.
( ج) ال ي�سمح ب�إ�ضافة عامل جديد �إذا كانت امل�ؤ�س�سة قد مت �إدخالها منذ
البداية بن�سبة � ٪100إال يف حالة تبديل بطاقة عامل ترك العمل �أو �أحيل
�إىل املعا�ش �أو توفى .يف هذه احلالة تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إبراز ك�شف مرتبات
جديد .

ثانيا ً :الت�أمني ال�صحي احلر :

 الغر�ض منه تو�سيع مظلة الت�أمني ال�صحي لتغطية  ٪75من ال�سكان .كيفية الدخول يف الربامج :
معين ًا أ
لل�رسة املكونة من � 7أفراد كحد
 .1حتدد �إدارة الت�أمني مبلغ ًا �شهري ًا ّ
�أق�صى ويتم دفع مبلغ �إ�ضايف يتم حتديده لكل فرد �إ�ضايف .
 .2دفع ا�شرتاك لفرتة � 3أ�شهر مقدم ًا عند بداية اال�شرتاك و يليه �سداد اال�شرتاك
�شهري ًا .
 .3جتمع اال�شرتاكات بوا�سطة مناديب الت�أمني ال�صحي احلر املتواجدين
مبراكز الت�أمني ال�صحي ويعطي امل�شرتك �إي�صا ًال مالي ًا بذلك وي�سلم ا�ستمارة
اال�شرتاك .
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ولفراد أ
 .4يقوم امل�شرتك مبلء اال�ستمارة و�إح�ضار �صور فوتوغرافية له أ
ال�رسة
امل�ستحقني (الزوج  -الزوجة  -الوالدين الفتيات غري املتزوجات – أ
البناء
الذكور حتى �سن � 18أو � 24سنه �إذا كانوا طالب ًا) .
يجوز للم�ؤمن أ
الخ �أن ي�ؤمن على �إخوانه دون �سن � 18سنه و�أخواته غري
املتزوجات �رشيطة �أن يكون امل�ؤمن غري متزوج � .أما �إذا كان متزوج ًا فيتم
التعامل ك�أ�رستني منف�صلتني .
تتم اال�ستفادة من بطاقة الت�أمني احلر يف تلقى اخلدمات الطبية بعد اكتمال
عدد امل�شرتكني �إىل � 50أ�رسة يف حالة املراكز التي بها خدمات ت�أمني
ال �أو � 100أ�رسة يف حالة عدم وجود مركز للت�أمني حيث يتم فتح مركز
�أ�ص ً
ت�أمني خا�ص� .أما �إذا زاد العدد عن � 100أ�رسة يعترب املركز ،مركز ت�أمني
�صحي عام .
 يتلقى مري�ض الت�أمني ال�صحي احلر جميع اخلدمات الطبية املن�صو�ص عليهايف قانون والئحة الت�أمني ال�صحي .
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( )2-3الف�صل الثالث

النباتات وا ألع�شاب الطبية

هنالك م�صدران �أ�سا�سيان للعقاقري � :أولهما املواد الفعالة امل�ستخل�صة من
الن�سان ومتطلباته ،ذلك
النباتات الطبية  ،وهي قليلة وال تفي بحاجة إ
لعدم االهتمام بالنباتات الطبية ورعايتها و�إكثارها .
امل�صدر الثاين هو املركبات الكيميائية امل�صنعة التي انت�رشت وتنوعت كنتيجة
للتطور املطرد يف فروع الكيمياء املختلفة وفى و�سائل ا�ستخال�ص املواد
الفعالة من النباتات الطبية .
بعد انت�شار العقاقري وتنوعها ،كان من املتوقع �أن يرتاجع املر�ض وتزداد ال�سيطرة
عليه  ،ولكن ما حدث هو العك�س متاما  ،فقد تعر�ض �إن�سان اليوم �إيل
�أمرا�ض مل تكن معروفة من قبل  ،بل ودخلنا ع�رص أ
المرا�ض املزمنة ،
ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل عدة عوامل منها :
الدوية العديدة التي يتناولها املري�ض تعمل يف �أغلب أ
أ
الحيان على
()1
اختفاء �أعرا�ض املر�ض فقط بينما يبقى املر�ض كامن ًا ليتحول �إىل احلالة
املزمنة .
( )2ت�أثري أ
الن�سان ومقاومته أ
للمرا�ض
الدوية �أو بع�ضها يف مناعة إ
أ
الخرى.
( )3أ
الدوية امل�صنعة يف املعامل مازال الكثري منها يفتقر �إىل معلومات �أويف  ،وبني
فرتة و �أخري تزودنا مراكز أ
البحاث  ،و منظمة ال�صحة العاملية  ،بك�شف
جديد عن آ
الثار اجلانبية ال�سلبية التي ت�سببها العقاقري الكيميائية.
( )4القائمة ال�سوداء أ
للدوية ال�سامة تزداد تدريجي ًا  ،وي�ضاف �إليها �أحيان ًا
بع�ض أ
الدوية التي �أ�صبح ا�ستعمالها م�ألوف ًا بني النا�س مثل الكلورماي�سني
والنوفاجلني والفاليوم  ،الخ .
الدوية لها �آثار ًا جانبية �سالبة علي أ
( )5العديد من أ
الطفال الر�ضع  ،نتيجة
الم الكثري منها  ،مثل امل�ضادات احليوية أ
لتناول أ
وال�سربين و�أقرا�ص منع
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والدوية املعاجلة ل�ضغط الدم و�أدوية عالج احل�سا�سية أ
احلمل أ
والتروبني
– الذي ي�رض بالكليتني وي�سبب حدوث ت�شنج الر�ضع – وكذلك بع�ض
مدرات البول التي حتدث جفاف ًا واختالال يف توازن الدم .
( )6االعتماد على ا�ستخال�ص اجلزء الفعال فقط من النباتات والتعرف
على تركيبه الكيميائي لت�صنيع مركبات مماثلة له يف املعامل  .عند تناول
املري�ض تلك املركبات يف جرع مركزة على هي�أة �أقرا�ص �أو �رشاب �أو حقن
 تظهر علي املري�ض يف كثري من احلاالت �آثار جانبية �سالبة  .بينما �أرادتحكمة اخلالق عز وجل �أن جتعل تركيزات هذه املواد الفعالة يف النباتات
منخف�ضة وغري م�رضه وميكن أ
للج�سام امت�صا�صها برفق يف �صورتها الطبيعية
 ،بجانب �أن النبات الواحد قد يحتوى على العديد من املواد الفعالة
التي تتعاون معا يف معاجلة املري�ض .
وعند التدقيق جند �أن كل نبته �أو ع�شبه هي يف الواقع قد ترقي
()7
�إيل �صيدلية كاملة حتتوى على مواد فعالة تنوعت بن�سب �أرادها اهلل
ال  :الب�صل  ،وهو من أ
الطعمة
�سبحانه وتعايل بحكمته وتقديره  .مث ً
ال�شعبية املحبوبة واملعروفة يف العامل �أجمع  .يحتوى الب�صل على مواد
ها�ضمة و�أخرى تنظم احرتاق ال�سكر وا�ستهالك املواد ال�سكرية كما يفعل
أ
الن�سولني  .كما يحتوى الب�صل على زيت طيار عطري يك�سبه رائحته
اخلا�صة  ،وهذا الزيت مطهر قوى املفعول يقتل اجلراثيم كما يحتوى
الب�صل كذلك على �أمالح تقوى أ
الع�صاب و�أخرى تقي ال�رشايني من
الت�صلب  .هذا �إىل جانب مواد تقوى ب�صيالت ال�شعر وتعمل دون �سقوطه
 .كل هذه الفوائد تختزن يف ب�صلة واحدة  ،فهل ميكن لعقار واحد
م�صنع �أن ميلك كل هذه الفوائد جمتمعة ؟
�أو�صت العديد من امل�ؤمترات الطبية وال�صيدلية يف العامل ب�رضورة احلد من تعاطي
أ
الدوية امل�صنعة ملا لها من �آثار جانبية �ضارة ونادت بالعودة �إىل النباتات
الطبية واالهتمام بها ب�صفتها م�صدر ًا �آمن ًا ل�صناعة العقاقري الطبيعية  .يف
�أمريكا و�أوربا بد�أت فرق العلماء بالبحث عن نباتات جديدة قد تكون
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م�صادر للدواء  .وكنتيجة للبحث العلمي مت اكت�شاف نباتات جديدة لها
فوائد طبية و�أخري اقت�صادية مل تكن معروفة من قبل .
كذلك قامت نه�ضة مماثلة يف االحتاد ال�سوفيتي (�سابقا) لدرا�سة النباتات التي
ت�ستخدم يف الطب ال�شعبي والتي ميار�سها الفالحون يف قراهم � .أما ال�صني
والهند ومعظم دول القارة آ
ال�سيوية فان االهتمام فيها بالنباتات الطبية
قد و�صل مراحل متقدمة وتنت�رش آ
الن يف دول �أمريكا و�أوربا ال�صيدليات
ال�صينية أ
للع�شاب الطبية بكرثة وا�ضحة وجتد �إقبا ًال متزايد ًا من النا�س .
( )8قد يعتقد البع�ض �أو يظن �أن الرجوع �إىل ا�ستخدام النباتات الطبية يف
معاجلة أ
المرا�ض �إمنا هو �رضب من التخلف  .ورمبا كان من املمكن �أن يجد
هذا الر�أي بع�ض القبول �إذا كنا قد ا�ستطعنا بالفعل قهر املر�ض و�إعادة
ال�صحة وتخفيف �آالم الذين يقا�سون ويعانون املر�ض وويالته  ،وكلنا نري
عك�س ذلك متاماَ  .ففي �أحيان كثرية يقف الطب احلديث عاجز ًا وال ميلك
�أن يقدم لهم �شيئ ًا .

خلفية عن النباتات الطبية والطب ال�شعبي :

�أول كتاب طبي أ
للع�شاب ظهر يف ال�صني عام  2700ق.م وفى
بالد بابل القدمية كانت املعلومات التي تتعلق بالنباتات امل�ستعملة يف
الطب ت�سجل على أ
ال�سطوانات احلجرية والطينية .وقانون حمورابي
املحفور على ال�صخر والذي يرجع تاريخه �إىل  1728ق.م ين�ص على
ا�ستعمال النباتات الطبية ل�شفاء الكثري من أ
المرا�ض� .أما يف م�رص فتدل
الكتابات القدمية وبقايا أ
الع�شاب التي وجدت باملقابر على ا�ستعمال هذه
النباتات منذ � 3000سنه ق.م .ويعترب (�أمنحتب) من ا�شهر أ
الطباء
الذين ا�ستخدموا أ
الع�شاب الطبية .
ال�سالمية التي امتدت �إىل �أ�سبانيا وال�صني وبعد ترجمة
مع الفتوحات إ
أ
العمال امل�رصية والفار�سية وغريها  ،ازدهرت املعرفة الطبية وظهر العديد
من العلماء امل�سلمني امل�شهورين الذين �ألفوا الكثري من الكتب عن العقاقري
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الدري�سي � ،أحمد الفافقي
الطبية ومنهم الرازي  ،ابن �سينا ،البريوين  ،إ
ال�سالم – �ألف كتاب ًا عن العقاقري)  ،ابن البيطار ( �ألف
(من �أ�شهر �أطباء إ
الدوية أ
كتاب اجلامع يف مفردات أ
والغذية  ،و�صف فيه  1400نوع من
العقاقري ،منها  300نوع مل ي�سبقه �أحد �إىل و�صفها ) .

�أق�سام النباتات الطبية :

يق�سم العلماء النباتات الطبية �إىل عدة جمموعات ح�سب حمتواها من املركبات
ال�سا�سية آ
أ
كالتي :
 -1جمموعة النباتات التي حتتوى على قلويدات  .ومن �أمثلتها  :الفلفل ،
النب  ،الرتم�س واحللبة .
 -2جمموعة النباتات التي حتتوى على جليكو�سيدات ومن �أمثلتها  :دقن
البا�شا  ،ال�صبار  ،الاللوب  ،ال�سنامكة  ،احلنظل  ،الكركدى  ،الكمون
أ
ال�سود .
 -3جمموعة النباتات التي حتتوى على اللنب النباتي وال�صموغ ومن �أمثلتها :
ال�صمغ العربي  ،اجلميز  ،احلرجل  ،الباباي .
 -4جمموعة النباتات التي حتتوى على الراتنجات والبال�سم ومن �أمثلتها :
احلناء  ،اللبان ( ال�ضكر ) التني ال�شوكي .
 -5جمموعة النباتات التي مل يعرف تركيبها الكيميائي على وجه الدقة
ولكنها ت�ستخدم يف الطب ال�شعبي  .ومن �أمثلتها  :الدم�سي�سة  ،أ
النانا�س
 ،ل�سان الطري  ،النبق  ،اخل�س .
وهناك العديد والكثري جد ًا من النباتات الطبية يف بيئتنا ال�سودانية الرثة
واملتنوعة وميكن للطالب �أن يجمعوا الكثري من أ
المثلة من واقع بيئتهم
املحيطة .
وبالرغم من التقدم الهائل يف جماالت الطب املختلفة �إال �أن هذه املجاالت
�شهدت تعقيدات �أدت �إىل زيادة تكاليف املعاجلة  ،مما حدا بكثري من
النا�س �إىل االجتاه نحو العالج الطبيعي الب�سيط والطب التقليدي �أو ما
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ي�سمي بالطب البديل .
�إن الطب البديل ممار�س يف كل �أنحاء العامل  ،ومنذ �أزمان �ضاربة يف
البعد ومعارفه وجماالته مكت�سبة باخلربة واملمار�سة  ،وهو �أرخ�ص وفى
�أحيان كثرية �آمن و�أح�سن من العالجات مثل  :مزيالت أ
المل وامل�سهالت
وغريها من أ
الدوية ال�صناعية التي ي�صاحب ا�ستخدامها �أعرا�ض جانبية
تكون خطرية يف بع�ض أ
الحيان.
�إن لكثري من أ
الع�شاب فوائد طبية وعالجية ال تنكر  ،ويثبتها الواقع والتجربة
لكن مما ال�شك فيه �أن هناك �أي�ضاَ خرافات و�أوهام وادعاءات كثرية حول
ا�ستخدام أ
الع�شاب .
املعاجلة أ
بالع�شاب تعرف باملعاجلة املثلية وهى معاجلة الداء ب�إعطاء امل�صاب
جرعات �صغرية من الدواء الذي لو �أعطى ل�شخ�ص �سليم ألحدث عنده
�أو فيه �أعرا�ض ًا مثل أ
العرا�ض التي يحدثها املر�ض املعالج .
القاعدة أ
ال�سا�سية للمعاجلة املثلية هي قانون املثلية الذي يوازي بني كمية
ال�سم املوجود يف املادة املعنية ومفعولها العالجي .

قواعد عامة ال�ستخدام ا ألع�شاب كعالج :

	-1ال تقدم على ا�ستخدام أ
الع�شاب دون م�شورة ون�صيحة �أهل املعرفة
واالخت�صا�صيني .
 -2ا�ستخدم أ
الع�شاب باجلرعات املحددة  ،ألن بع�ضها يحتوى على ن�سب
من ال�سموم .
 -3أ
الع�شاب قد تعالج وقد ال تعالج وذلك يعتمد علي كيفية زراعة الع�شب
وجتفيفه ومدة تخزينه وطريقة تعبئته.
�	-4أحذر أ
الع�شاب القدمية وغري املغلفة تغليف ًا جيد ًا ألنها قد حتتوى على
الغبار وبالتايل على أ
الحياء الدقيقة املمر�ضة.
�	-5أحذر بع�ض الو�صفات الع�شبية غري املدرو�سة واملقننة من جهات علمية
معرتف بها  ،ومت �إعدادها من قبل �أنا�س غري ملمني بقواعد تركيب أ
الدوية
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ال�صابة ب�أمرا�ض
؛ ذلك ألن �أثرها قد يكون مميت ًا ومهلك ًا وقد ي�ؤدي �إىل إ
الن�سان .
قاتلة مثل ال�رسطان وتلف الكبد والكلي وت�ؤثر على خ�صوبة إ
 احذر بع�ض الو�صفات والدهانات التي يقول �أ�صحابها �أنها متنع ت�ساقطال�شعر �أو ت�ساعد على التخ�سي�س .
 احذر ع�شبة احلربي ( الع�شبة  ،النبتة) وقد القت هذه الع�شبة رواج ًا كبري ًا�إذ يزعم مروجوها �أنها تعالج ال�رسطان والف�شل الكلوي وارتفاع �سكر الدم
 .علم ًا ب�أن هذه النبتة غري مدرو�سة وجمهولة الهوية .
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�أ�سئلة ومتارين الباب الثالث
( )1ما مكونات برامج الرعاية ال�صحية أ
الولية ؟
وكيف ميكن حت�سينها يف ال�سودان ؟
( )2هل �أنت �أو �أفراد �أ�رستك م�شرتكون يف خدمات الت�أمني ال�صحي ؟
( )3هل هنالك توعية كافية ب�أمر الت�أمني ال�صحي يف منطقتك ؟
المرا�ض ال تدخل �ضمن أ
( )4ملاذا  -يف ر�أيك � -أن بع�ض أ
المرا�ض املعاجلة
بوا�سطة خدمات الت�أمني ؟
( )5هل ا�ستطاع الت�أمني ال�صحي يف ال�سودان �أن يحقق �أهدافه وملاذا ؟
( )6اذكر بع�ض النباتات الطبية التي ت�ستخدم لعالج بع�ض أ
المرا�ض يف
منطقتكم .
( )7ما االحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند ا�ستخدام النباتات الطبية يف
العالج ؟
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الباب الرابع

االمن الغـذائي
وتغذية الطــــــوارئ
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�أهداف الباب الرابع
 ال�رشح ملفهوم أالمن الغذائي  ،متطلبات تامني الغذاء أ
لل�رسة � ،ضعف
أ
المن الغذائي .
 التحديد أل�ساليب التغلب على �ضعف أالمن الغذائي – واحلقائق
واملعلومات العامة التي ترتبط بق�ضية أ
المن الغذائي .
للهداف العامة أ
 التو�ضيح أللمن الغذائي وكيفية حتقيقها من خالل –
تطوير القطاع الزراعي  ،والقطاع احليواين  ،والت�صنيع الغذائي  ،ونظام
توزيع أ
الغذية ودعم الغذاء  ،واال�سترياد والغذائي وفتح جماالت التعاون
بني ال�سودان والدول أ
الخرى .
والعداد لال�سرتاتيجيات واخلطط التي حتقق أ
الهداف العامة
 التخطيط إأ
للمن الغذائي .
 ال�رشح ملعنى التغذية �أثناء الكوارث والطوارئ  ،والفئات امل�ستهدفة بها ،و�أهدافها ،وخ�صائ�ص هذه أ
الغذية  ،ومن �أين تتوفر ؟ وم�صادرها .
	�إك�ساب مهارات حتديد حمتوى الغذاء وكيفية توزيعه �أثناء الطوارئللمجموعات املختلفة .
 التنظيم والتخطيط لتوزيع أالغذية يف حاالت الطوارئ .
الن�شاء ملراكز التغذية وتخطيط الربامج التغذوية يف املراكز .
 إ تنمية التعاطف والتعاون والرتاحم نحو آالخرين يف حاالت الكوارث
والطوارئ
�	-إجراء وحل �أ�سئلة ومتارين ملو�ضوعات الباب الرابع .
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( )1-4الف�صل أالول

عنا�رص وا�سرتاتيجيات ا ألمن الغذائي

أالمن الغذائي :
المن الغذائي يعني عموم ًا قدرة كل �أفراد املجتمع وفى كل أ
أ
الوقات
احل�صول على الغذاء الذي يحتاجونه حلياة معافاة .
ال�رسى يعني مقدرة أ
المن الغذائي أ
كذلك أ
ال�رسة علي ت�أمني الكمية الكافية
من الغذاء  .ويق�صد بها كمية الغذاء الذي يكفي تناوله لتاليف �أي درجة
النتاج .
من درجات �سوء التغذية التي قد ت�رض بال�صحة وتقلل من إ

متطلبات ت�أمني الغذاء ل أل�رسة :

 -1توفر أ
الغذية فى املكان املعني والزمان املعني �إما ب�إنتاجها مبا�رشة بوا�سطة
ال�سواق بحيث ت�ستطيع أ
ال�رسة من املزرعة �أو بتوزيعها فى أ
أ
ال�رسة احل�صول
عليها فى �أي وقت .
� -2أن تكون أ
لل�رسة قوة �رشائية متكنها من �رشاء ما حتتاجه من غذاء وخا�صة
أ
ال�رس الفقرية .
 -3رغبة رب أ
ال�رسة فى احل�صول علي الغذاء  ،وان يكون له املقدرة على
انفاق جزء منا�سب من دخله لت�أمني الغذاء الكايف أ
لل�رسة .
ال�رسة بحيث يح�صل جميع �أفراد أ
 -4التوزيع العادل للطعام داخل أ
ال�رسة
على ن�صيبهم من الغذاء وفق احتياجاتهم الف�سيولوجية (الوظيفية)  ،وهذا
بالطبع يحتاج اىل وعى بتلك االحتياجات خا�صة بالن�سبة للمجموعات
كالطفال أ
احل�سا�سة أ
والمهات فى حالتي احلمل والر�ضاعة  .كما يعنى
المن الغذائي حماربة العادات والتقاليد ال�ضارة املرتبطة بتناول أ
أ
الطعمة
وخا�صة بالن�سبة لتلك املجموعات .
 -5الت�أكد من احلالة ال�صحية جلميع �أفراد أ
ال�رسة وخا�صة بالن�سبة ألمرا�ض
اجلهاز اله�ضمي التي قد ت�ؤثر علي كفاءة اله�ضم واالمت�صا�ص �أو التمثيل
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الغذائي للطعام الذي مت �إعداده  .عليه ال بد من معاجلة ومكافحة تلك
أ
المرا�ض حتى تتم اال�ستفادة الق�صوى من الطعام املتاح .

�ضعف ا ألمن الغذائي :

المن الغذائي أ
هناك نوعان من �ضعف أ
الول ويعرف ب�ضعف
أ
النتاج
المن الغذائي العابر  ،والذى قد يحدث نتيجة لت�أرجح مو�سمية إ
الزراعي خا�صة فى املناطق التي تعتمد على الزراعة املطرية  ،والثاين هو
�ضعف أ
المن الغذائي امل�ستمر والذي ي�سببه النق�ص امل�ستمر فى الغذاء
النتاج �أو لعدم وجود املتطلبات
�أو �صعوبة احل�صول عليه نتيجة ملو�سمية إ
أ
للنتاج الغذائي كما يف املناطق القاحلة �أو ال�صحراوية �أو
ال�سا�سية إ
أ
الماكن النائية .

�أ�ساليب التغلب علي �ضعف ا ألمن الغذائي :

 -1االهتمام بتح�سني و�سائل تخزين وحفظ أ
الغذية بحيث يغطى فرتة اجلفاف
حلني الت�أكد من توافر أ
الغذية من ح�صاد املو�سم اجلديد.
ال�رسة وخا�صة أ
� -2إن�شاء م�شاريع لزيادة دخل أ
ال�رس الفقرية فى الريف
واحل�رض .ويتم ذلك بقيام ال�صناعات الريفية ال�صغرية ومتكني ال�شباب
من املهارات املختلفة إليجاد فر�ص عمل لهم خا�صة خالل فرتة اجلفاف
وتوقف العمل الزراعي.
 -3العمل على وقف تدهور البيئة املحلية وخا�صة م�شاكل �إزالة الغطاء
النباتي والرعي اجلائر التي ت�ؤدى للت�صحر واجلفاف وتدهور خ�صوبة الرتبة
واجنرافها .
 -4العناية باملراعي الطبيعية وحمايتها وتوفري املياه عن طريق حجز وتخزين
المطار املو�سمية وحفر آ
البار االرتوازية .
مياه إ
الجراءات املنا�سبة قبل
النذار املبكر حتى ميكن اتخاذ إ
� -5إن�شاء �أجهزة إ
وقوع املجاعات والنق�ص ال�شديد فى أ
الغذية .
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حقائق عامة :

هناك حقائق ومعلومات عامة  ،كلها ترتبط بق�ضية أ
المن الغذائي ومنها :
 ا�ستمرار زيادة �أعداد ال�سكان فى العامل . عدم حتقيـق تقـدم ملحـوظ فى احلد مـن عـدد الفقـراء فـى العامل .(000ر000ر 89فى ال�رشق أ
الو�سط و�شمال �أفريقيا) يعي�شون دون حد
الفقر مع توقع زيادة أ
العداد .
 ي�شكل فقراء الريف اكرث من  ٪76من جمموع الفقراء  ،ومن ه�ؤالء �صغاراملزارعني  ،املعوقني  ،الن�ساء  ،الرعاة � ،صيادي أ
ال�سماك  ،احلرفيني ،
امل�رشدين .
 ن�سبة لزيادة عدد ال�سكان وزيادة الدخل  ،من املتوقع �أن يزيد الطلب علياحلبوب واملنتجات احليوانية خا�صة فى البلدان النامية .
 الزراعة آالكرب ملوارد العامل من أ
الن هى امل�ستخدم أ
الرا�ضي واملياه ،لذا
فان زيادة ال�ضغط ال�سكاين �ست�ؤدي اىل زيادة التناف�س على هذه املوارد.
 هنالك العديد من التطورات التي تتيح فر�صا كبرية حلدوث تغريات فىالتكنولوجيا وال�سيا�سات والتي �سوف ت�ؤثر على أ
المن الغذائي مثال:
· التقدم ال�رسيع فى العلم والتكنولوجيا واالت�صاالت على م�ستوى العامل.
· زيادة ال�ضغوط التناف�سية فى ال�سيا�سات املحلية املتحررة واالتفاقات
والقليمية .
التجارية الدولية إ

االهداف العامة لالمن الغذائي :

� )1ضمان انتاج امدادات كافية من الغذاء .
 )2حتقيق �أكرب قدر من اال�ستقرار يف كمية أ
الغذية .
� )3ضمان ح�صول العامة على امدادات كافية من االغذية .
الهداف من خالل آ
يتم حتقيق هذه أ
التي :

103

العلوم أ
ال�رسية

أ�والً  :تطوير القطاع الزراعي :
 .1زيادة االنتاج ملقابلة الزيادة امل�ضطردة يف عدد ال�سكان .
 .2ازدياد الرقعة الزراعية واملحافظة على احلالية مع وقف ا�ستمراراها من
التدهور .
 .3زيادة انتاج الفدان من خالل :
 -1املحافظة على خ�صوبة الرتبة بالت�سميد اجليد مع اال�ستخدام االمثل
لو�سائل الري احلديثة لرت�شيد ا�ستهالك املياه .
 -2حفظ االنتاج من التلف من خالل مكافحة آ
الفات الزراعية وحت�سني و�سائل
التخزين .
 -3ت�شجيع االبحاث العلمية النتاج �سالالت جديدة من اخل�رض والفواكه مع
ا�ستخدام �أ�ساليب جديدة يف الزراعة .
 -4حت�سني نوعية االنتاج ملقاومة آ
الفات واحل�صول على انتاج يتفق مع متطلبات
ال�صناعة .
 -5توفري آ
الالت با�سعار خمف�ضة للمزارعني للمحافظة على زيادة االنتاج .
ثانياً  :تطوير القطاع احليواين :
العالف اخل�رضاء عن طريق ا�ست�صالح أ
 .1توفري أ
الرا�ضي الزراعية مع توفريها
با�سعار خمف�ضة .
 .2ت�شجيع ال�سكان على تربية احليوانات وزيادة االنتاج من اللحوم
وااللبان.
 .3توفري �سالالت جديدة من احليوانات والطيور با�ستريادها من قبل الدولة
لتح�سني النوع .
 .4ت�شجيع اقامة م�شاريع الدواجن للو�صول �إىل االكتفاء الذاتي من البي�ض
وحلم الدجاج عن طريق تقدمي امل�ساعدة لل�رشكات احلكومية واالهلية .
ال�سماك الطازجة من خالل �إقامة مزارع أ
 .5توفري أ
ال�سماك وتوفري الطرق
احلديثة للتخزين واحلفظ اجليد .
 .6العناية البيطرية (الوحدات املتحركة) .
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ثالثاً  :تطوير الت�صنيع الغذائي :
النتاج ال�صناعي الغذائي �إىل توفري �أغذية م�صنعة �سهلة
يهدف زيادة إ
احلفظ مع امكانية احل�صول عليها يف �أي وقت من العام يف حالة عدم توفر
الغذاء الطازج �أو عند ارتفاع أ
ال�سعار وقت الندرة �أو عند نهاية مو�سم
النتاج  ،يتطلب ذلك :
إ
ال .
 .1اقامة م�صانع حديثة مع تطوير الوحدات القائمة فع ً
كاللبان املب�سرتة طويلة أ
الغذية أ
 .2تطوير تكنلوجيا أ
الجل مع احلفظ يف اجلو
العادي.
 .3ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف جميع مراحل �إ�ستالم املادة امل�صنعة
حتى الو�صول �إىل مرحلة التعبئة .
�	.4إنتاج نوعيات جديدة من خالل حت�سني جودة املنتج مل�ضاعفة العر�ض ،
بال�ضافة �إىل حت�سني ا�سلوب التعبئة واملقدرة على احلفظ لفرتة طويلة .
إ
 .5يرتبط ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف ال�صناعة بتوفري املبالغ الالزمة
التي يجب ر�صدها الجراء البحوث الحداث تطوير يف الت�صنيع الغذائي
ا�ضافة اىل ارتباط ذلك بالدول امل�صدرة وما يحكم ذلك من ظروف �سيا�سية
وا�سرتاتيجية .
رابعاً  :نظام توزيع أالغذية ودعم الغذاء :
ي�ستطيع امل�ستهلك احل�صول على احتياجاته من أ
الغذية من م�صدرين :
 /1ال�سوق احلرة  /2منافذ االغذية املعتمد من احلكومة وت�سمى باجلمعيات
اال�ستهالكية �أو التعاونية .
تت�أثر أ
ال�سعار يف ال�سوق احلرة تبع ًا لنظرية العر�ض والطلب � .أما يف التعاونيات
فتظل دائم ًا �أقل منها يف ال�سوق احلرة وعادة ما تكون ا�سعارها ثابتة .
نظام التوزيع العام عمل على توفري أ
الغذية ب�أ�سعار منا�سبة للجميع  ،وحتى
يكون هذا النظام فعا ًال يجب و�ضع اجلوانب أ
التية يف االعتبار :
 .1الت�سعري املالئم أ
للغذية من خالل حتفيز املزارعني على انتاج االغذية
ال�سا�سية لل�سكان من خالل دعم أ
أ
ال�سعار للمزارعني بغر�ض تخفي�ض
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ال�سعر للم�ستهلك وي�سمى هذا ب�إعانة الدعم .
 .2عند و�ضع برنامج لدعم الغذاء يجب :
	�أن تكون الفئات املنخف�ضة الدخل امل�ستفيد الرئي�س من الدعم .�أن تكون ألغذية املدعومة ذات قيمة تغذوية عالية لل�سكان كالدقيق والزيتواللنب وال�سكر .
خام�ساً  :إال�سترياد الغذائي :
يتم ا�سترياد الغذاء نتيجة لعدم كفاية الغذاء املنتج حملي ًا وذلك لتلبية
احتياجات ال�سكان .
ينبغي �أن تكون االعتبارات التغذوية الوطنية هي التي توجه �سيا�سة ا�سترياد
أ
الغذية يف �أي بلد .
من �أكرث املنتجات الغذائية التي ت�ستورد  ،القمح  ،الذرة وال�سكر – هناك عدة
جوانب يجب مراعاتها عند اال�سترياد :
 -1مواءمة متطلبات اال�ستهالك وما يجب ا�سترياده .
 -2اال�سترياد من خالل االتفاقيات الدولية .
 -3اختيار اوقات تنا�سب كفاءة عمليات النقل والتخزين والتوزيع .
 -4اختيار اف�ضل ال�سلع مع �ضمان مطابقتها ملوا�صفات اجلودة املتفق عليها
عاملي ًا.
�ساد�ساً  :فتح جماالت التعاون بني الدول :
�إن اختالف الظروف الطبيعية واملناخية وطبيعة الرتبة واختالف
نوعية املحا�صيل  ،يجعل بع�ض الدول ال ت�ستطيع توفري معظم احتياجاتها
من هذه املواد الغذائية ولذلك يتم التعاون بني الدول ال�صديقة لتوفري
الغذاء بعدة طرق :
 -1تبادل الفائ�ض من املنتجات الزراعية .
 -2توفري اخلربات عن طريق التدريب وار�سال خرباء يف املجال .
�	-3إقامة اتفاقيات التكامل الزراعي واالقت�صادي .
 -4توفري ال�سالالت اجليدة مع �سد النق�ص من خالل أ
الغذية امل�صنعة.
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البد من وجود ا�سرتاتيجية غذائية متكاملة حتى ال ترتكز م�شاريع أ
المن
الغذائي على تنمية القطاع الزراعي واحليواين فقط  ،فهذه امل�شاريع
ال انها غري كافية لتحقيق ذلك على
بالرغم من اهميتها يف توفري الغذاء �إ ّ
املدى البعيد ألن مفهوم أ
المن الغذائي يجب �أن يرتبط بجميع اجلوانب
االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية للبلد حيث توجد عدة جوانب يجب
�أن تكون من �ضمن خطط أ
المن الغذائي مثل :
 تر�شيد اال�ستهالك من خالل نبذ العادات الغذائية ال�ضارة كاال�رساف يفاملنا�سبات االجتماعية .
 عالج امل�شاكل الغذائية من خالل حت�سني كمية ونوع الغذاء املتناول منقبل القطاعات ال�سكانية املعر�ضة للم�شاكل الغذائية .
 رفع م�ستوى التثقيف التغذوي للجميع . ت�شجيع البحوث املتعلقة بالغذاء والتغذية ورعاية أالمومة والطفولة
والرعاية ال�صحية أ
الولية .
 التن�سيق بني اجلهات ذات ال�صلة أبالمن الغذائي كوزارة ال�صحة ،الزراعة
 ،التجارة والتموين  ،الرتبية والتعليم  ،وزارة االعالم والعمل وال�ش�ؤون
االجتماعية حتى يت�سنى و�ضع �سيا�سة غذائية اكرث فعالية .
 اعادة النظر يف �سيا�سات دعم ال�سلع الغذائية ل�ضمان اكرث كفاءة تغذويةلها .
 الرتكيز على تدريب وت�أهيل الكوادر الوطنية وبرامج تغذية اجلماعات . حتقيق املزيد من التكامل الغذائي واالقت�صادي بني الدول ال�صديقة منخالل تبادل اخلربات  ،توفري ال�سالالت اجليدة  ،التكامل الزراعي و�سد
النق�ص عن طريق أ
الغذية امل�صنعة .
 فتح جماالت التعاون مع الهيئات الدولية والتي يت�صل ن�شاطها من قريب�أو بعيد بالغذاء وذلك من خالل :
 -1التدريب على م�ستوى العمال والفنيني والباحثني مع اقامة مراكز تدريب
حملية.
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 -2حقل للمعلومات اخلا�صة أ
بالن�شطة العاملية .
البحاث واملنح أ
 -3متويل أ
الكادميية والتطبيقية .
 -4الدعم الغذائي يف �شكل معونات غذائية .
 -5نقل التكنولوجيا املنا�سبة لزيادة االنتاج �أو حت�سينه .
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( )2-4الف�صل الثانى

التغذية يف حاالت الكوارث والطوارئ واملجاعات

مقدمة :
التغذية �أثناء الكوارث والطوارئ تعني توفري التغذية ملجموعات معينة من
الن�سان .
ال�سكان ت�أثرت تغذوي ًا نتيجة لكوارث طبيعية �أو بفعل إ
من �أهم الفئات امل�ستهدفة يف تغذية هذه املجموعات أ
الطفال  ،الن�ساء احلوامل،
لل�صابة ب�سوء
املر�ضعات  ،املر�ضى وكبار ال�سن ن�سبة ألنهم �أكرث قابلية إ
التغذية .كما يت�ضمن برنامج الغذاء جميع أ
الفراد العاملني واملتطوعني
يف �أعمال االنقاذ باال�ضافة �إىل الالجئني والنازحني داخلي ًا .

اهداف التغذية يف حاالت الطوارئ :

 .1توفري االحتياجات اال�سا�سية لكل فرد ملنع اال�صابة ب�س�ؤ التغذية .
للفراد وحت�سينها آ
 .2احلفاظ على احلالة ال�صحية أ
للخرين .
 .3احلفاظ على م�ستوى جيد من املعنويات من خالل التقدمي العاجل أ
للطعمة
لتخفيف حدة التوتر والقلق .
 .4توفري أ
الغذية أ
للفراد ألطول فرتة ممكنة دون �أن يحدث عجز ًا غذائي ًا ي�ؤثر
�سلب ًا على �صحتهم .
 .5مد املت�رضرين مبعونات غذائية ت�ساعدهم على اداء وظائفهم احليوية حتى
يتمكنوا من ا�ستعادة حياتهم العادية �أو ما يقاربها .

خ�صائ�ص ا ألغذية يف حاالت الطوارئ :

�	.1أن تكون متوافرة حملي ًا بكميات كافية وب�سعر منا�سب .
�	.2أن تقابل االحتياجات والعادات الغذائية أ
للفراد (غذاء متوازن له قبول
والعداد) .
من حيث الطعم إ
�	.3أن تكون �سهلة النقل والتخزين والتوزيع .
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�.4أن تكون �سهلة و�رسيعة التح�ضري عندما تقدم لال�ستهالك املنزيل .
�	.5أن تكون �أنواع الطعام قليلة بقدر االمكان (ثالثة �أنواع كحد �أق�صى) .

م�صادر ا ألغذية يف حاالت الطوارئ :

�	.1أغذية حملية  :تقوم الدولة بتوفريها وتكون �أكرث اقت�صادا وتوفر ًا .
�	.2أغذية متربع بها  :عبارة عن م�ساعدات من الدول أ
الخرى عن طريق
االتفاقيات الثنائية  ،وكذلك أ
المم املتحدة عن طريق برنامج الغذاء العاملي
�أو املفو�ضية ال�سامية لالجئني .

حمتوى الغذاء يف حاالت الطوارئ :

بال�ضافة �إىل
يعترب هذا النوع من الغذاءات من الناحية الغذائية غري متوازن إ
كونه يفتقر لبع�ض العنا�رص الغذائية الهامة مثل فيتامني �أ و ج والتي يجب
توفرها من م�صادر غذائية �أخرى  .كما يجب �إ�ضافة الفيتامينات أ
للغذية
التي تقدم يف �شكل م�سحوق .
هذه الغذاءات الهامة يجب �أن توفر قدر ًا من الطاقة ترتاوح ما بني (-1500
� )1800سعر حراري للفرد يومي ًا  ،كما يجب �أن تت�ضمن :
 غذاء ًا �أ�سا�سي ًا مثل  :القمح ،الذرة ال�شامي  ،الذرة �أو أالرز – لتوفري
االحتياجات من الربوتني والطاقة ( ٪12من الطاقة الكلية من الربوتني).
 دهون وزيوت لتوفري م�صدر جيد للطاقة ( ٪40-٪20من الطاقة الكلية)ويجعل أ
الكل م�ست�ساغ ًا ومقبول الطعم .
 خ�رضوات وفواكه لتغطية االحتياجات من الفيتامينات خا�صة فيتامني �أ .فا�صوليا �أو عد�س لزيادة كمية الربوتني يف الوجبة ويف�ضل ا�ستخدام اللحوم�أحيان ًا �إذا كانت متوفرة .
 �أطعمة م�سحونة �أو خملوطة أللطفال واملر�ضى �سيئي التغذية (خملوط الذرة
ال�شامي وفول ال�صويا  ،خملوط القمح وفول ال�صويا) جدول رقم ()1-1
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جدول رقم ( )1-1حمتوى الغذاءات العامة من العنا�رص الغذائية :
نوع الغذاء

الكمية

ال�سعرات احلرارية

الربوتني

احلبوب
الزيوت
بروتني حيواين

 400جم
 50جم
 30جم

1400
440
110

 40جم
 0جم
 5.1جم

توزيع الغذاءات �أثناء الطوارئ :

توزيع أ
الغذية يف حاالت الطوارئ يتطلب قدر ًا كبري ًا من التنظيم والتخطيط
الدارة  .كما يتطلب توفري اعتمادات مالية منا�سبة ل�رشاء وتوفري
وح�سن إ
املعدات الالزمة  .ال�شكل ( )1 – 4يو�ضح بع�ض أ
الدوات واملعدات التي
تتطلب توفري اعتمادات مالية .

( )1توزيع الغذاءات اجلافة :
· توزع الغذاءات اجلافة أ
للفراد القادرين على �إعداد وجباتهم اخلا�صة �أو
تقدم يف حاالت الطواريء التي تنعدم �أو ت�شح فيها و�سائل الوقود  ،فيكون
العداد .
من ال�رضوري �إعطاء طعام ال يحتاج �إىل طبخ �أو �أغذية �سهلة إ
ال�رس ولي�س أ
الف�ضل توزيع الغذاءات على أ
من أ
الفراد  ،ألن ذلك ي�ساعد
يف ت�سهيل عملية التوزيع وبالتايل ي�سهل تنظيمهم و�ضمان و�صول احل�صة
املقررة لكل فرد يف أ
ال�رسة  ،كما ي�ساعد �أي�ضا يف عملية ح�ساب الكمية
املقررة للمجموعات .
· يجب توزيع الغذاءات من مركز ثابت وحمدد وعلى فرتات ثابتة وحمددة
 .مع ا�ستعمال �أواين ومعدات �أعدت خ�صي�ص ًا لذلك .
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( )2توزيع الغذاءات اجلاهزة (املطبوخة) :

هى وجبات يتم �إعدادها يف مطبخ مركزي من املواد اخلام املحلية  .وهى عادة
حم�صورة يف مع�سكرات الالجئني وامل�ؤ�س�سات ال�صحية  .ويف�ضل �إعطاء
الوجبات املعتاد عليها .
تعطي الوجبة اليومية يف املتو�سط حوايل (� )3500-1500سعر حراري .ويتم
ح�ساب وتقدير الكمية التي يرغب يف تقدميها � ،أو ًال على �أ�سا�س املادة
اجلافة وثاني ًا على �أ�سا�س الوجبات املقدمة  ،وعند تقدمي ثالثة وجبات
يف اليوم ف�إ ّن الكمية املقدمة من الطعام تق�سم آ
كالتي  1 : 2 : 2 :لكل
وجبة .
هنالك اعتبارات معينة يجب مراعاتها يف حالة القيام بتوزيع طعام جاهز مثل
تنظيم و�سائل ومعدات الطبخ أ
كالواين  ،موقع الطبخ  ،املواقد  ،الوقود
 ،البيئة ال�صحية وتخزين أ
الغذية وال�شكل ( )3-4يو�ضح �أهم اجلوانب
التي يجب نظافتها.
املباين
امدادات املياه
النظافة ال�شخ�صية

االواين واملعدات

التخل�ص من الفضالت

الطعام
ال�شكل ( : )3-4اهم اجلوانب التي يجب نظافتها .
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�أما �إذا كان أ
الفراد قادرين على ايجاد موارد للغذاء مثل احلبوب ف�إن ذلك
ي�ساعد يف تخفي�ض عدد الوجبات املقدمة لهم �إىل وجبة واحدة  ،وتكون
كميتها كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل :
جدول رقم ( )1-2الغذاءات املخف�ضة :
نوع الغذاء

الكمية

ال�سعرات
احلرارية

الربوتني

احلبوب
الزيوت
بروتني حيواين

 100جم
 50جم
 30جم

350
450
110

 10جم
 0جم
 5.1جم

برنامج التغذية اثناء الطوارئ :

الغر�ض منها تعوي�ض الفاقد من الطاقة �أو املغذيات خا�صة الربوتينات من
للفراد أ
الوجبة أ
ال�سا�سية أ
الكرث قابلية لال�صابة ب�سوء التغذية وذلك من
خالل فرتة ق�صرية ن�سبي ًا (� 3-2شهور) عن طريق تغذية مكثفة بغذاء خا�ص
وعناية �صحية خا�صة.
�أن�ش�أ هذا الربنامج ملعاجلة وت�أهيل أ
الطفال امل�صابون بدرجات متفاوتة من
�سوء التغذية  ،كما ت�ضمن هذا الربنامج الن�ساء احلوامل  ،واملر�ضعات،
واملر�ضى وكبار ال�سن ا�ضافة للمجموعات أ
الخرى املعر�ضة خلطر �سوء
التغذية يف حالة وجود املوارد .
يت�ضمن هذا الربنامج جزء ًا من برنامج الرعاية ال�صحية  ،كالتح�صني ،
بال�ضافة �إىل معاجلة أ
المرا�ض املعدية .
وتعوي�ض فيتامني �أ إ
عال من املوارد أ
يحتاج هذا الربنامج �إىل م�ستوى ٍ
والخ�صائيني يف احلقل
الطبي والتغذوي من ذوي اخلربة املتعددة �أو التدريب العايل  ،وزمن كاف
ن�سبة للتغريات التي تواجه أ
الطفال �سيئي التغذية املعر�ضون للوفاة بالرغم
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من توافر الرعاية ال�صحية والتغذوية .
معايري الدخول يف برنامج تغذية الطوارئ :
عندما ي�صل �سوء التغذية العام �إىل �أكرث من  ٪15يقت�ضي ان�شاء مراكز للتغذية
(خم�سني فرد ًا لكل مركز) وي�شتمل الربنامج التغذوي يف هذه املراكز على
الفئات آ
التية :
( )1أ
الطفال امل�صابون ب�سوء التغذية املعتدل ( ٪80 - ٪70وزن مقابل
الطول).
( )2أ
الطفال امل�صابون ب�سوء تغذية حاد (�أقل من  ٪70وزن مقابل طول).
النيميا �أو أ
الطفال امل�صابون ب�أمرا�ض أ
( )3أ
الودميا .
الطفال أ
( )4أ
اليتام والذين ال عائل لهم .
( )5احلوامل واملر�ضعات وكبار ال�سن (العجزة) .
( )6البالغون املر�ضى وامل�صابون ب�أمرا�ض خطرية مثل الدرن الرئوي .
( )7عندما تكون أ
الغذية الهامة املعطاة تعطي حوايل � 1990سعر  /الفرد  /يومي ًا
ال�سهاالت واحل�صبة يف هذه احلالة يجب
وتكون هناك معدالت عالية من إ
ادخال كل أ
الطفال يف عمر � 5سنوات فما دون يف الربنامج التغذوي .قبل
ادخال أ
الطفال يف برنامج التغذية يجب فح�صهم من قبل الطبيب كما
البد من وزن الطفل �أو ًال عند دخول الربنامج يومي ًا ملدة �أ�سبوع ثم مرة كل
�أ�سبوع .
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ا�سئلة ومتارين الباب الرابع :
( )1و�ضح كيف ميكن للتطور احلادث يف جمال االت�صاالت والتكنولوجيا �أن
ي�ؤثر يف ق�ضية أ
المن الغذائى يف �أى منطقة .
( )2و�ضح املخاطر املتوقعة ال�ستخدام التنوع احليوى والهند�سة الوراثية
لتح�سني أ
المن الغذائى .
( )3أ
المن الغذائى م�س�ؤولية من ؟
( )4ما دور هي�آت البحوث الزراعية الذي ميكن ان تلعبه يف جمال توفري الغذاء
وحت�سينه ؟
( )5ظهرت يف آ
الونة أ
الخرية العديد من امل�شاكل يف احلالة التغذوية أ
للفراد
واملجتمعات اذكر بع�ضها .
( )6ماذا يق�صد بحاالت الطوارئ والكوارث ؟ بني �أنواعها وبع�ض أ
المثلة
لها.
( )7ما الهدف أ
ال�سا�سى للتغذية العامة ؟
( )8ملاذا ين�صح عادة �أثناء الكوارث �أن يكون التوزيع للغذاء يف فرتات ق�صرية
ومتقاربة ؟
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الباب اخلام�س

�صحة و�سالمة الغذاء
و�ضبط جودته
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�أهداف الباب اخلام�س
 التو�ضيح للغذاء ال�سليم واملقارنة بينه والت�آلف  .أوالمرا�ض الناجتة عن
الغذاء التالف مثل الت�سمم الغذائي .
والر�شادات املتبعة لتقليل
 التحديد مل�صادر الطفيليات وجراثيم الغذاء إال�صابة بهذه اجلراثيم .
خطر إ
ال�صابة باجلراثيم .
	�إك�ساب املهارات التي تقلل من خطر إ تنمية االجتاهات االيجابية نحو الرقابة على أالغذية والتقليل من خ�سائر
الغذية وحماية أ
أ
الغذية من حاالت الغ�ش والتلوث .
 تنمية االجتاه االيجابي نحو التعامل مع البيئة واملحافظة عليها من التلوث– ا�ستخدام املبيدات – وم�ضافات أ
ال�شعاع الذري .
الغذية – إ
 مكافحة أالمرا�ض التي تنتقل عن طريق احليوان والغذاء .
 ال�رشح لطرق التخزين ال�سليم أللغذية ومنع حدوث الفاقد منها.
 التو�ضيح ملفهوم اجلودة  ،و�أهمية علوم اجلودة يف الت�صنيع الغذائي ومقومات�ضبط اجلودة .
 التحليل للرتكيب الكيميائي ألللبان والقمح وحتديد اخلوا�ص الفيزيائية
للمادة الغذائية – وكيفية حتديد القيمة الغذائية أ
للغذية .
 التحديد و�ضبط اجلودة من خالل اجلوانب احل�سية – الل�سان  /النظر /ال�شم والذوق.
 التعريف للقوانني العاملية واملحلية والهيئات العاملة يف اجلودة واملوا�صفاتوالجراءات اخلا�صة
واملقايي�س وحماية امل�ستهلك وكيفية تطبيق القوانني إ
بها .
	�إك�ساب اجتاهات ايجابية نحو �ضبط اجلودة و�سالمة الغذاء .�	-إجراء وحل �أ�سئلة ومتارين ملو�ضوعات الباب اخلام�س .
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( )1-5الف�صل أالول

�صحة و�سالمة الغذاء

الغذاء ال�سليم :

هو الغذاء النظيف ال�صحي ال�صالح لال�ستهالك آ
الدمي اخلايل
من جميع عوامل التلوث امليكروبيولوجي �أو البيئي واملتداول بطريقة
النتاج �إىل مناطق اال�ستهالك .
�صحيحة من مناطق إ

تلف ا ألغذية :

ويتم عن طريق التحلل والتعفن وبع�ض اال�رضار االخرى التى ت�صيب
الغذاء.
عالمات تلف الغذاء :
عالمات مرئية مثل تغري ال�شكل الطبيعي ألن�سجة الغذاء واللون والرائحة
والطعم و�أخرى غري مرئية .

ا ألمرا�ض الناجتة عن الغذاء :

تق�سم أ
المرا�ض التي يحملها الغذاء �إىل جمموعتني رئي�ستني :
 )1أ
	�مرا�ض الت�سمم الغذائي :
يحدث نتيجة لتناول غذاء يحتوي �سموم ميكروبية �سبق افرازها وتكون ال�سبب
يف ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي ويحتوي على :
�أ .الت�سمم الغذائي من م�صدر بكتريي (البوتوليني  ،العنقودي) .
ب .الت�سمم بال�سموم الفطرية (االفالتوك�س) .
ج .الت�سمم الغذائي من م�صادر كيميائية (مبيدات آ
الفات) .
د .الت�سمم الغذائي من �سموم طبيعية (امل�رشوم) .
هـ.الت�سمم الغذائي من ظروف بيئية (التلوث اال�شعاعي) .
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 )2امرا�ض العدوى الغذائية :
يق�صد بها تلك االمرا�ض املعدية التي ت�سببها امليكروبات املمر�ضة التي
تنتقل عن طريق الغذاء الذي تتواجد يف �أن�سجة العائل .
تنق�سم �أمرا�ض العدوى الغذائية اىل ق�سمني تبع ًا للم�صدر امل�سبب لها :
�أ .امرا�ض العدوى البكتريية (ال�ساملونيال  ،ال�شيجال  ،الربو�سيال) .
ب .امرا�ض العدوى غري البكتريية (الالمبيا الطفيلية  ،الديدان
ال�رشيطية  ،اخليطية  ،املثقبية)
امل�صادر االولية لطفيليات وجراثيم الغذاء :
( )1الرتبة واملاء (البكرتيا والطحالب) تنتقل عن طريق الرياح واملطر.
(�	)2أواين أ
الغذية  -التلوث الذي يحدث فى معدات احل�صاد و�أوانـي الطبخ
وغريها .
للن�سان واحليوان عن طريق طعام �أو ماء ملوث ثم العدوى
( )3القناة املعوية إ
عن طريق الف�ضالت .
( )4متداوىل أ
الطعمة  -التداول غري ال�صحي أ
للطعمة .
( )5علف احليوانات  -مثل ال�ساملونيال .
( )6جلد احليوانات  -يف حالة حلب اللنب .
الهواء والغبار – لها دور يف احداث التلوث .
(يجب اتباع االر�شادات املو�ضحة يف ال�شكل [( ) 1 – 5و (.) 2 – 5
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�شكل ( : )1 – 5االر�شادات التي ينبغي اتباعها لتقليل خطر اال�صابة
بال�ساملونيلال
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�شكل ( : )2 – 5االر�شادات التى ينبغى اتباعها لتقليل خطر اال�صابة
بالكامبايلوبكرت والكونات العنقودية .

�رضورة الرقابة على ا ألغذية :

الغذية بغية جتنب أ
من ال�رضورى وجود نظام للرقابة على أ
الخطار الناجمة
عن أ
الغذية امللوثة �أو غري املطابقة للموا�صفات املعمول بها قانون ًا مما
يهدد �صحة ورفاهية ال�سكان وخا�صة يف املناطق احل�رضية املزدحمة حيث
ا�ستخدام الكيميائيات يف الزراعة وزيادة تلوث البيئة وا�ستخدام أ
الطعمة
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اجلاهزة وال�رسيعة التح�ضري .
 )2التقليل من خ�سائر أالغذية :
ميكن تقليل الفاقد من أ
الغذية بغر�ض مكافحة �سوء التغذية يف البلدان النامية
عن طريق اتباع و�سائل �أف�ضل لتداول وتخزين أ
الغذية واتباع املمار�سات
ال�صحية اجليدة وذلك من خالل نظام فعال للرقابة على أ
الغذية يف جميع
النتاج �إىل اال�ستهالك .
مراحلها من إ
 )3احلد من حاالت الغ�ش والتلوث :
هنالك الكثري من حاالت الغ�ش ال�شائعة مثل جعل أ
الغذية تبدو اح�سن من
مظهرها عما هي فى حقيقتها – لذا ف�إن خدمات التفتي�ش �رضورية للحد
من هذه املمار�سات ال�سيئة ويجب اعطاء جهاز الرقابة ال�سلطة الالزمة
ل�سحب كميات أ
الغذية املغ�شو�شة من قنوات اال�ستهالك قبل حدوث
م�شاكل الت�سمم وغريها .
 )4الرقابة على ال�صناعات الغذائية :
البد من وجود جهاز رقابي فعال على م�صانع أ
الغذية للت�أكد من التزامها مبا هو
مطلوب من ظروف �صحية للحد من التلوث و�سحب أ
الغذية امللوثة .
 )5تلوث البيئة :
قد تنتج لبع�ض خملفات ال�صناعات مواد �سامة تنتقل �إىل الغذاء عن طريق
تلوث الرتبة �أو الهواء �أو املاء  .كما �أن مياه ال�رصف ال�صحي يف املدن
ت�شكل خطورة على م�صادر املياه وعليه البد من وجود املختربات الالزمة
للقيام بخدمات التحليل عن أ
الغذية .
 )6مراقبة ا�ستخدام مبيدات آالفات :
على الدولة �أن تفر�ض رقابة �صارمة على ا�سترياد وا�ستعمال الكيميائيات
املبيدة التي ت�ستخدم لزيادة االنتاج الزراعي ملا لها من خطورة تتمثل يف
اخل�سائر الب�رشية واملادية .
 )7مراقبة ا�ستخدام م�ضافات أالغذية :
تن�ش�أ �صعوبات معقدة نتيجة للزيادة املطردة يف ال�صناعات الغذائية على
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الرغم من ا�ستخدام م�ضافات أ
الغذية قد يكون مفيد ًا يف حفظ اخلوا�ص
الفيزيائية والغذائية أ
للغذية وجعلها اكرث جاذبية �إ ّال �أنه يلزم تطبيق عدد
من ال�ضوابط القانونية نظر ًا خلطورة ا�ستخدام بع�ض تلك امل�ضافات دون
الجنة �أو أ
رقابة (حاالت الت�سمم املزمن – ت�شوهات أ
الع�ضاء) .
 )8مكافحة أالمرا�ض التي تنتقل عن طريق احليوان :
الجراءات الكفيلة مبكافحة أ
المرا�ض املنتقلة
هناك حاجة ما�سة �إىل اتخاذ إ
الن�سان واحليوان وتتطلب الرقابة الفعالة
عن طريق احليوان حلماية �صحة إ
وتن�سيق اجلهود بني اجلهات ذات ال�صلة مثل وزارات ال�صحة والزراعة
والرثوة احليوانية .
 )9م�شكلة االفالتوك�سني :
ثبت علمي ًا ان لبع�ض الفطريات املوجودة يف احلبوب مادة قادرة على �إنتاج
عوامل �رسطانية قوية ت�سمي االفالتوك�سينات  .لذلك البد من مراجعة
لل�صابة
درجات احلرارة والرطوبة �أثناء تخزين بع�ض املنتجات املعر�ضة إ
بالفطريات مثل احلبوب والفول ال�سوداين .
بال�شعاع الذري :
 )10م�شكالت معاملة الغذاء إ
ن�سبة لتطور ا�ستخدام الطاقة الذرية وارتباطها ببع�ض امل�شاكل ال�صحية فالبد
الغذية وخا�صة أ
من وجود ت�رشيعات جديدة يف جمال الرقابة على أ
الغذية
املعر�ضة لال�شعاعات لتوفري احلماية الالزمة من أ
ال�رضار ال�صحية املحتملة
بال�شعاع الذرى .
وكذلك مراقبة الواردات من املواد الغذائية املعاملة إ
 )11و�ضع موا�صفات قيا�سية أللغذية :
	البد من و�ضع موا�صفات قيا�سية أ
للغذية تراعي فيها متطلبات التجارة
الداخلية واخلارجية بحيث تكون هناك عدالة فى املناف�سة التجارية
والت�أكد من امل�ستويات ال�صحية والتغذوية أ
للغذية املعرو�ضة لال�ستهالك
املحلي والت�صدير.
 )12دور الرقابة على أالغذية فى حت�سني التغذية :
ميكن جلهاز الرقابة على أ
الغذية ان ي�شارك يف جهود حت�سني التغذية عن
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النتاج وحماية أ
الغذية من التلف واخل�سائر وكذلك عن
طريق زيادة إ
طريق ا�ضافة بع�ض العنا�رص الغذائية �إىل أ
الغذية لتقويتها كالفيتامينات
أ
والمالح املعدنية .
 )13ال�سيا�سات الزراعية :
وتت�ضمن ال�سيا�سات الزراعية ال�سليمة معاجلة فواقد أ
الغذية بعد ح�صادها .
النتاج .
ملا له من �أهمية فى زيادة إ
 )14أ
	�نواع فواقد أالغذية :
 -1فواقد الوزن  :لعدم التخزين اجليد ويقدر ن�سبة الفاقد بحوايل ( ٪10-5
) من احلبوب واحلبوب الزيتية املنتجة بعد ح�صادها .
 -2الفواقد النوعية وت�ؤثر ب�صفة خا�صة على ت�صدير املنتجات الغذائية مما ينتج
عنه خ�سارة اقت�صادية .
 -3كذلك يحدث تغري فى الرتكيب الكيميائي للمنتج (�أما بظهور مركبات
غري مرغوبة �أو بفقد بع�ض العنا�رص الغذائية املوجودة يف املنتج) .
 )15آالثار اجلانبية للتخزين غري ال�سليم :
تخزين املنتجات الغذائية فى درجة حرارة ودرجة رطوبة عالية يجعل تلك
املنتجات عر�ضة للتلف من قبل احل�رشات والكائنات الدقيقة ي�سبب نق�ص
احلبوب  ،كما �أن له بع�ض آ
الثار على �صحة االن�سان .
 )16منع حدوث الفاقد :
ميكن منع حدوث الفاقد من احلبوب �إذا مت تخزينها ب�صورة جيدة (�أن حتفظ
جافة يف مكان جاف) تخفي�ض الرطوبة �إىل حوايل (  ) ٪13-12قبل
التخزين كما ميكن ا�ستعمال التبخري وبع�ض املواد القاتلة ملكافحة �آفات
التخزين دون �إحداث �رضر .
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( )2-5الف�صل الثانى

قوانني �ضبط اجلودة وحماية امل�ستهلك

مفهوم اجلودة :

هي جمموعة العوامل املختلفة التي حتدد موا�صفات �أي منتج وت�شمل اخلوا�ص
الطبيعية والكيميائية واحل�سية والقيمة الغذائية واجلودة امليكروبية .
مفهوم �ضبط اجلودة :
هي جمموعة الطرق والو�سائل امل�ستخدمة لتقييم خوا�ص اجلودة للمادة
الغذائية  ،وت�شمل الطرق الفيزيائية والكيميائية واحل�سية وطرق تقدير
القيمة الغذائية.
أ�همية علوم �ضبط اجلودة يف الت�صنيع الغذائي :
تظهر �أهميتها يف آ
التي :
( �أ ) ت�أكيد خلو املادة الغذائية من م�سببات أ
المرا�ض و�أي مواد �أخرى �ضارة
ب�صحة امل�ستهلك .
(ب) حتديد درجات وموا�صفات أ
الغذية املختلفة لت�سويقها بالطريقة ال�سليمة
اللبان – اللحوم – أ
( أ
ال�سماك).
( ﺟ) تاليف حاالت الغ�ش التي تتم عند �إنتاج بع�ض أ
الغذية وت�سويقها (
ّ
الع�سل – أ
اللبان – املربات والع�صائر) .
( د ) حتديد �صالحية املادة الغذائية لال�ستهالك وذلك مبعرفة درجة الف�ساد
فيها ومدى مطابقتها ملقايي�س اجلودة( الزيوت والدهون) .
مقومات �ضبط اجلودة :
 .1الرتكيب الكيميائي للمادة الغذائية  :ويعطي �صورة وا�ضحة عن �صحة
املكونات من الناحية الكمية والنوعية (مثل الرتكيب الكيميائي لبع�ض
أ
اللبان) جدول (. )3-5( ، )2-5( ، )1-5
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اجلدول ( : ) 1 – 5يو�ضح الرتكيب الكيميائي لبع�ض أاللبان :
أ
لنب البقر لنب املاعز لنب أ
ن�سان(الم)
ال
املكون
الغنام لنب إ
املـاء ٪
دهـون ٪
الالكتـوز٪
الربوتني ٪
املعادن ٪

87.8
3.16
4.56
3.29
0.75

86.0
4.6
4.2
4.4
0.8

81.3
6.9
5.2
5.6
1.0

88.2
3.3
6.8
1.5
0.2

اجلدول ( : )2– 5يو�ضح الرتكيب الكيميائي للنب البقر املجفف الكامل ومنزوع
الد�سم :
م�سحوق لنب كامل
م�سحوق لنب منزوع الد�سم
املكون
الد�سم
3.9
3.5
املـاء ٪
1.3
26.5
دهـون ٪
48.6
35.5
الالكتـوز٪
38.6
28.8
الربوتني ٪
7.6
5.7
املعادن ٪
اجلدول (: )3–5يو�ضح املكونات الكيميائية لدقيق القمح امل�ستخل�ص لعدة
درجات خمتلفة :
دقيق القمح الكامل دقيق ا�ستخال�ص دقيق ا�ستخال�ص
املكون
٪72
٪80
٪100
أ
0.3 – 0.1
0.4 – 0.2
5.2– 1.2
اللياف٪
املعادن٪

0.9 – 0.6

2 -1.2
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.2اخلوا�ص الفيزيائية �أو الطبيعية  :لكل مادة غذائية خوا�ص طبيعية حتدد
درجة نقائها مثل درجة جتمد اللنب تختلف يف اللنب النقي عن غري النقي
.
 .3اجلوانب امليكروبيولوجية  :جودة املادة الغذائية تتحدد مبحتواها امليكروبي
باعتبار �أن الكائنات الدقيقة جزء من مكونات املادة الغذائية  .حيث جند
�أنواع من امليكروبات تت�سبب يف �أنواع من الت�سمم الغذائي مثل ال�ساملونيال
وكذلك الفطريات التي تقوم ب�إفراز بع�ض �أنواع من ال�سموم .
 -2حتديد اخلوا�ص الفيزيائية للمادة الغذائية :
ت�ستخدم بع�ض الطرق العلمية لتحديد بع�ض اخلوا�ص الطبيعية
للمادة الغذائية  .فمعرفة بع�ض خوا�ص العجني  -كدرجة امت�صا�ص املاء
 تقدر بجهاز الفارينوجراف ودرجة احتفاظها بالغاز بجهاز أالك�ستوغراف
 ،وي�ستخدم الرفراكتور لتحديد معامل انك�سار الزيوت النباتية .
 -3التقييم امليكروبيولوجي أ
للغذية عن طريق التمثيل الكيميائي :
مت اال�ستعانة بالتحاليل الكيميائية بد ًال عن التحاليل امليكروبيولوجية
ال
ألنها �رسيعة يف حتديد نتيجة اجلودة امليكروبية للمادة امل�صنعة – فمث ً
يف م�صانع أ
اللبان يتم معاملة اللنب حراري ًا �إما بالب�سرتة �أو بالتعقيم للق�ضاء
المرا�ض وف�ساد أ
على امليكروبات التي ت�سبب أ
الغذية  .وللت�أكد من �إمتام
عمليات الب�سرتة والتعقيم بكفاءة جترى اختبارات كيميائية با�ستغالل خوا�ص
النزميات املوجودة يف اللنب حيث �أن غياب �إنزمي الفو�سفاتيز ي�ؤكد
بع�ض إ
كفاءة الب�سرتة بينما غياب �إنزمي البريوك�سيديز ي�ؤكد كفاءة التعقيم .
 -4تقييم القيمة الغذائية أ
للغذية (حتديد اجلوانب التغذوية) :
هناك عدة �أ�سباب لتحديد القيمة الغذائية أ
للغذية :
 .1يحدد حمتوى املادة الغذائية من ال�سعرات احلرارية بت�صنيفها �إىل �أغذية
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عالية ال�سعرات و�أخرى منخف�ضة ال�سعرات .
.2حتديد أ
الغذية امل�سببة للح�سا�سية لتجنبها ( الالكتوز يف اللنب – البي�ض
الحما�ض االمينية أ
الغذية من أ
ال�سماك) يحدد حمتوى أ
– أ
ال�سا�سية
لتحديد جودة بروتيناتها .
المينية أ
الحما�ض أ
الغذية من أ
 .3يحدد حمتوي أ
ال�سا�سية لتحديد جودة
بروتيناتها.
 .4حتديد ت�أثري بع�ض العمليات على القيمة الغذائية مثل  :فقد الفيتامينات
باملعامالت احلرارية  ،فقد العنا�رص املعدنية بغربلة نخالة الدقيق .
 .5حتليل أ
الغذية ملعرفة حمتواها من مثبطات الغذاء مثل  :التانني يف ال�شاي
والكافيني يف ال�شاي والقهوة واالفالكتو�سيتات يف البقول .
 .6حتديد كمية بع�ض املركبات الغذائية ال�ضارة بال�صحة عند زيادتها عن حد
معني مثل الكل�سرتول يف أ
الغذية الدهنية .
 .7حتدد �أغذية خا�صة بالوقاية �أو العالج مثل امللح املعامل باليود �أو ال�سكر
املعامل باليود .
 .8حتديد �أغذية أ
الطفال تبع ًا ملكونات غذائية حمددة .
 -5اجلوانب اخلا�صة بالقوانني واملوا�صفات :
�أ�صل القوانني :
	�أدى ظهور حاالت من غ�ش أ
الغذية �إىل �إ�صدار قوانني حتدد كيفية التعامل
مع املنتجات الغذائية لت�صل للم�ستهلك ب�صورة �سليمة .
 -6اجلوانب اخلا�صة بالتغذية :
الغذية يف كثري من أ
تتحدد جودة بع�ض أ
الحيان مبحتواها من العنا�رص الغذائية
 .فهناك �أغذية ذات بروتني عايل اجلودة مثل املنتجات احليوانية (الرتفاع
الحما�ض االمينية أ
حمتواها من أ
ال�سا�سية) ومتو�سط اجلودة مثل البقول
وفقيدة اجلودة مثل احلبوب  .وهناك �أغذية غنية بالفيتامينات أ
والمالح
املعدنية مثل الفاكهة واخل�رض  ،فتقييم هذه املنتجات يعك�س جودتها من
الناحية الغذائية .
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 -7اجلوانب اخلا�صة بالقوانني واملوا�صفات :
لكل مادة م�صنفة مقايي�س جودة ت�سمى باملوا�صفات الغذائية حتدد درجة جودتها
قبل عملية تداولها يف أ
ال�سواق  .وتركز هذه املقايي�س �أو املوا�صفات على
آ
التي :
· �أن حتتوي املادة الغذائية على احلد أ
الق�صى للعن�رص الغذائي املطلوب �أو
املرغوب ويرمز �إليه بالتعبري (لي�س اقل من) .
· �أن حتتوي املادة الغذائية على احلد أ
الدنى للعن�رص الغذائي غري املرغوب
فيه ويرمز �إليه بالتعبري (لي�س �أكرث من)  .فعند حتديد عن�رص غذائي بـ (لي�س
اقل من) مثل عن�رص الدهن يف منتجات أ
اللبان والتي تعك�س جودته فقد
حددت املوا�صفة للنب الطازج بان ال تقل ن�سبة الدهن فيه عن  ، %3ويف
ع�صائر الفاكهة يجب �أن ال تقل ن�سبة الفاكهة املذكورة عن . %25

اجلوانب احل�سية ل�ضبط اجلودة :

الن�سان املختلفة يف تقييم درجة جودة املنتج
وهي عملية ا�ستغالل حوا�س إ
الغذائي  ،فيمكن ا�ستخدام العني لتحديد اللون واملظهر العام  ،أ
والنف
للرائحة والنكهة واليد للقوام والفم وخا�صة الل�سان للطعم والنكهة مع ًا
الح�سا�س الع�صبي لكل طعم
وقد ق�سم الل�سان لعدة مناطق تبع ًا ملراكز إ
مميز كما هو مو�ضح يف ال�شكل �أدناه :

ال�شكل ( : )2 – 5يو�ضح ر�سم تخطيطي لل�سان االن�سان ومناطق إالح�سا�س املختلفة فيه .

129

العلوم أ
ال�رسية

كذلك ت�ستخدم بع�ض أ
الجهزة لتحديد احدى اخلوا�ص احل�سية (الطبيعية)
للغذية مثل ا�ستخدام جهاز أ
أ
الن�سرتون لتحديد درجة �صالبة �أو قوام
أ
الغذية .
حتديد اجلوانب الكيميائية والفيزيائية ل�ضبط اجلودة :
جترى اختبارات لتحديد اخلوا�ص الكيميائية والفيزيائية أ
للغذية :

( �أ) الرتكيب الكيميائي للمادة الغذائية :

ي�ستخدم التحليل الكيميائي ملعرفة مكونات املادة الرئي�سة من عنا�رص غذائية
�أ�سا�سية كا�ستخدام بع�ض أ
الجهزة والطرق الكيميائية يف ذلك مثل :
طريقة كالدال  -لتحديد كمية الربوتني
�أفران التجفيف  -لتحديد كمية الرطوبة
جهاز �سوك�سيليت – لتحديد كمية الدهن

القوانني العاملية:

يف عام 1962م مت تكوين هيئة املوا�صفات القيا�سية لو�ضع قوانني خا�صة حلماية
امل�ستهلك بوا�سطة جلان م�شرتكة من منظمة ال�صحة العاملية ومنظمة الفاو
بغر�ض ت�سهيل حركة التجارة العاملية بني الدول املختلفة يف العامل  .كما
مت و�ضع قوانني خا�صة بال�سوق االوربية امل�شرتكة بهدف ت�سهيل حركة
تداول املنتجات الغذائية بني اع�ضاء الدول االوربية .

القوانني ال�سودانية :

الهيئة ال�سودانية للموا�صفات واملقايي�س :
الهيئة ال�سودانية للموا�صفات واملقايي�س هيئة علمية رقابية وقائية �أن�شئت
بقانون عام 1992م  .وبا�رشت عملها الفعلي يف 1994م .
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اهداف الهيئة :

حماية امل�ستهلك وحماية االقت�صاد القومي وترقية جودة االنتاج املحلي وترقية
جودة االداء اخلدمي بتدريب العنا�رص املتعلقة بالتفتي�ش .
و�سائل الهيئة :
( )1ا�ست�صدار املوا�صفات ومراقبة تنفيذها .
( )2منح �شهادة اجلودة واملطابقة لل�صادرات والواردات .
( )3توفري املعلومات املتعلقة باملوا�صفات ومتطلبات اجلودة .
( )4ربط ال�سودان باملنظمات االقليمية والدولية وبث الوعي بالتفتي�ش بني
املواطنني واملنتجني وامل�ستوردين وامل�صدرين والقطاعات اخلدمية .
(�	)5إن�شاء عدد من املختربات الفنية وتزويدها ب�أحدث االجهزة ذات التقنية
العالية املطابقة للموا�صفات الدولية كمطلب قومي ودويل وذلك ملراقبة
وحتليل :
 .1احلبوب ومنتجاتها .
 .2أ
اللبان ومنتجاتها .
 .3حتليل أ
ال�صباغ والدهانات .
�	.4أجهزة ال�سكر وماتوغراف التحاليل امليكروبية .
ﻫ .املعادن واالمالح .
و  .الدهون والزيوت .
ز .ال�سميات الفطرية .
ح  .املواد امللونة .

فروع الهيئة :

للهيئة عدة فروع متخ�ص�صة نذكر منها :
( )1فرع املطار :
يقوم مبراقبة ال�صادرات والواردات التي ت�أتي عرب مطار اخلرطوم  ،كما يقوم
مبراقبة مراكز ت�صدير اخل�رض والفاكهة .
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( )2فرع �سوبا :
يقوم مبراقبة جودة املنتجات ال�سودانية امل�صدرة وي�صدر �شهادات اجلودة .
كما يقوم مبراقبة جودة املنتجات امل�ستوردة مثل  :املدخالت الزراعية .
التدريب :
تقوم الهيئة مع املنظمات الدولية و�رشكات القطاع اخلا�ص بت�أهيل عدد من
االطر الوطنية يف جماالت االيزو  9000وااليزو  ، 14000اجلودة ال�شاملة
والتوثيق وتدقيق املعلومات .
وتعتمد الهيئة على موا�صفات منظمة التفتي�ش الدولية ( االيزو ) وجلنة د�ستور
االغذية ( كوك�س ) .
دور م ؤ��س�سات ال�صناعة يف القوانني :
( )1توفري املعلومات اخلا�صة بكل اجلوانب الفنية للمنتج مثل املكونات
والرتكيب الكيميائي والظروف الت�صنيعية وال�صحية وامليكروبيولوجية .
( )2تقدير الت�أثري املبا�رش لقانون موا�صفة معينة على املنتج من ناحية ال�سعر
والتداول .
( )3توفري املعلومات اخلا�صة بتغريات اجلوانب ال�صحية يف املنتج على فرتات
زمنية متقاربة .
دور العلماء والباحثون والتقنيون يف القوانني :
( )1تزويد ال�صناعة باجلديد يف تقنية الت�صنيع والو�سائل والطرق احلديثة يف
�ضبط اجلودة .
( )2تزويد امل�صانع باملعلومات اخلا�صة بال�سالمة يف ا�ستخدام املواد امل�ضافة
أ
للغذية وامللوثات اخلارجية  .مثل  :املبيدات احل�رشية واملواد ال�سامة
وكيفية احلد من خطورتها .
( )3مراقبة ال�سموم الفطرية وامللوثات التي ت�ؤثر على ال�صحة ب�صورة مبا�رشة
ب�إجراء البحوث يف هذا املجال .
( )4العمل على النهو�ض بطرق التحليل املختلفة لت�سهيل التعامل معها يف
نطاق قوانني وموا�صفات املنتج املعني .
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ورغم �أ ّن امل�ستهلك هو امل�ستفيد املبا�رش من كل ما �سبق ذكره  ،ف�إ ّن دوره
بال�س�س العامة ملوا�صفات أ
الملام أ
يقت�رص يف كثري من أ
الغذية
الحيان على إ
ولي�س من ال�رضوري اال�ضطالع على تفا�صيلها وخا�صة يف املجتمعات
ذات الكثافة ال�سكانية غري املتعلمة .

�إجراءات تطبيق قوانني ا ألغذية :

�إن �إ�صدار القوانني هو م�س�ؤولية اجلهات القانونية �أما �إجراءات تطبيقها فهو من
مهام اجلهات التنفيذية .
ل�ضمان �رسيان القوانني البد من :
( )1حتديد اجلهاز التنفيذي الذي يناط به متابعة تنفيذ تلك القوانني .
(� )2إجراءات التفتي�ش على أ
الغذية �أثناء عر�ضها  ،وهي تتم على عدة
مراحل ميكن �إيجازها فيما يلي :
�	.1أخذ العينات .
 .2حتليل العينات للت�أكد من مطابقتها ملا هو من�صو�ص عليه .
 .3حتذير املنتج �أو املورد �أو التاجر فى حالة وجود خمالفة للقانون .
 .4كتابة تقرير عن املخالفة وتقدمي اجلهة املعنية للمحاكمة .

طريقة القيام بكل �إجراء على حدة :

أ�والً :
�أخذ العينات وتتم بوا�سطة افراد مدربني على هذه العملية .
ثانياً :
مرحلة التحاليل املعملية وهي تتكون من التحاليل الكيميائية وامليكروبولوجية
(خمتربات متخ�ص�صة) .
ثالثاً :
احالة املخالفة للق�ضاء م�صحوبة باالدلة الكافية (التحاليل) .
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رابعاً :
يف حالة ثبوت املخالفة ف�إن العقوبة ميكن �أن تكون عن طريق التحذير حتى ال
تتكرر املخالفة �إال �إذا �أثبت �أن هناك غ�ش جتاري متعمد �أو �إهمال وا�ضح
فهنا البد من توقيع عقوبة حمددة .

قوانني ا ألغذية وبطاقات العبوة :

�إن �إعطاء بيانات كافية عن مكونات أ
الغذية التجارية ومدة �صالحيتها يف العبوة
تعترب جزء ًا ا�سا�سي ًا من �أى نظام لرقابة االغذية بغر�ض حماية امل�ستهلك
واحلفاظ على �صحته  ،وللت�أكد من املناف�سة العادلة يف التجارة الدولية مت
و�ضع معايري دولية لطرق و�ضع البيانات على الغذاء املنتج داخل يف �إطار
التجارة الدولية أ
للغذية وهى كما يلي :
ا�سم الغذاء  ،قائمة مكوناته  ،الوزن ال�صايف للعبوة  ،وا�سم وعنوان امل�صنع
واجلهة التي قامت بالتعبئة  ،واملوزع  ،واملورد � ،أو امل�صدر  ،والبائع ،
كذلك ا�سم دولة املن�ش�أ  ،وتاريخ الت�صنيع  ،وفرتة ال�صالحية  ،وطريقة
اال�ستعمال  .كما ي�شرتط و�ضع قائمة املكونات ب�صورة معينة  ،بحيث
تكون �أكرث املكونات وزن ًا يف �أول القائمة ثم يليه أ
القل وزن ًا وهكذا حتى
نهاية قائمة املكونات  .اجلدير بالذكر �أن هذه الطريقة لي�ست كافية بالن�سبة
للم�ستهلك الذي يعاين من احل�سا�سية جتاه بع�ض أ
الغذية  .كما �أنه من
املهم و�ضع بيانات من الناحية الغذائية حتى ت�ساعد امل�ستهلك على اتباع
املوجهات ال�سليمة للتغذية .

قوانني تقوية ا ألغذية :

�إن تقوية أ
الغذية ب�إ�ضافة بع�ض العنا�رص الغذائية يعترب هدف ًا هام ًا من �أهداف
حت�سني ال�صحة العامة للم�ستهلك  .وو�ضع القوانني الغذائية التي حتكم
هذه التقوية يجب ان تراعى فيها آ
التي :
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 -1حتديد العن�رص �أو العنا�رص الغذائية املراد �أ�ضافتها بغر�ض التقوية .
 -2كفاية الكمية امل�ضافة لتحقيق الغر�ض من اال�ضافة .

قوانني ا ألغذية و�ضبط اجلودة :

البد من تكوين ادارة خا�صة ل�ضبط جودة أ
الغذية والت�أكد من �سالمتها يف كل
النتاج  .وميكن تلخي�ص املهام التي البد ملختربات رقابة
مراحل تداول إ
االغذية القيام بها على امل�ستوى القومي واالقليمي والدويل كما يلي :
 -1العمل على و�ضع ومراجعة قوانني التفتي�ش عن أ
الغذية وال�سعي لتطبيقها
.
� -2رشح تلك القوانني لكل من املنتج والبائع وامل�ستهلك .
 -3ت�شجيع قيام املنظمات واجلمعيات املهنية التي تعني برقابة أ
الغذية و�ضبط
جودتها .
 -4تو�ضيح �أهمية وجود خدمات الرقابة على أ
الغذية و�ضبط جودتها ألنها
�ضمان أ
للمن الغذائي وحت�سني لالقت�صاد وحماية للم�ستهلك .
والقليمي والدويل بحيث ينعم اجلميع
 -5العمل على ت�شجيع التعاون املحلي إ
بغذاء و�صحة جيدة .
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ا�سئلة ومتارين الباب اخلام�س
( )1ما �أهم املوا�صفات املطلوبة يف الغذاء ال�سليم ؟
( )2ما العالمات التي ت�ساعد على معرفة الغذاء التالف ؟
( )3كيف ميكن التقليل من أ
المرا�ض امل�صاحبة للغذاء ؟
( )4ما �أهمية الرقابة على ال�صناعات الغذائية ؟
( )5اذكر �أهم العوامل التي ت�ؤدي �إىل تلوث الغذاء وكيفية مكافحة ذلك .
( )6كيف حتدد جودة الغذاء ؟
( )7ما دور املواطن للم�ساعدة على �ضبط جودة الغذاء ؟ وما دور الدولة يف
ذلك ؟
( )8هل ت�ساعد قوانني �ضبط اجلودة ب�صورتها احلالية على توفري الغذاء ال�سليم
جلمهور امل�ستهلكني يف ال�سودان ؟
( )9ما أ
ال�سباب التي ت�ؤدي �إىل �سحب بع�ض املواد الغذائية من ال�سوق ؟ وما
أ
ال�رضار املرتتبة على ذلك ؟
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الباب ال�ساد�س

�صحة املجتـــــــمع
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�أهداف الباب ال�ساد�س

 التعرف على مفهوم االيدز. التعرف على معنى م�صطلح املناعة �أو املقاومة. التفريق بني املناعة الطبيعية واملناعة املكت�سبة. -ال�رشح مل�صطلح اجلهاز املناعي – متالزمة عوز املناعة املكت�سبة.

 -التعرف على مر�ض االيدز والت�سل�سل التاريخي للمر�ض والتوزيع اجلغرايف له.

ال�صابة وفرتة
 التو�ضيح لكيفية عمل فريو�س االيدز عند إح�ضانته يف اجل�سم.
 التحديد لطرق انتقال مر�ض االيدز – العدوى.وال�صابة مبر�ض االيدز.
 الربط بني ال�شباب والنا�شئة إ ال�رشح للطرق التي ال تنقل العدوى باملر�ض.والمرا�ض أ
 الربط بني االيدز أالخرى املنقولة جن�سي ًا.
 اكت�ساب اجتاهات ايجابية لتجنب مر�ض االيدز.ال�سهام يف نقل املعلومة ال�صحيحة عن هذا املر�ض للغري.
 إ التعامل ال�صحيح مع امل�صابني بهذا املر�ض. اكت�ساب اجتاه ايجابي نحو التعامل مع امل�صابني بااليدز.وال�صابة مبر�ض االيدز.
 الربط بني امتثال �أوامر الدين إالناث.
 ال�رشح للجانب التاريخي خلتان إالناث.
 التو�ضيح ملختلف �أ�شكال ختان إالناث.
الدراك ملرتتبات ختان إ
 إالناث يف ال�سودان
 امل�سح إلح�صائيات ختان إاحل�رض – الريف.
الناث.
ال�سهام يف الدعوة لوقف ختان إ
 إالناث.
 الدعم للو�ضع القانوين خلتان إالناث.
 ال�رشح أل�رضار و�سلبيات ختان إالناث.
 -اكت�ساب اجتاهات ايجابية نحو عدم ختان إ
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( ) 1 – 6الف�صل أالول

مر�ض ا أليدز ()AIDS

( ) 1 – 1 – 6مفهوم ا أليدز :

“
الجنليـزية «  ”AIDSيـرمـز �إلـى الكلمـات
املخت�صـر باللغـة إ
 “ Acquired Immunity Deficiency Syndromeوتعني
تلك الكلمات باللغة العربية  :متالزمة عوز املناعة املكت�سبة” .
يف بداية أ
المر ولنتعرف خطورة هذا املر�ض القاتل  ،البد لنا من التعر�ض �إىل
الن�سان وجهازه املناعي .
بع�ض التعاريف اخلا�صة مبناعة ج�سم إ

�أوال ً :املناعة �أو املقاومة :

هي مقدرة الكائن احلي على �صد �أو رف�ض كائن غريب على اجل�سم  .وعليه
ي�صبح الكائن احلي حم�صن ًا �ضد هذا الكائن الغريب على اجل�سم  .وهناك
نوعان �أ�سا�سيان للمناعة .
 -1املناعة الطبيعية  /الفطرية  ،أ�و املقاومة :
الن�سان �أو الكائن احلي على منع اجلرثومة �أو
ومتثل تلك مقدرة ج�سم إ
الكائن الغريب من التمكن يف ج�سم الكائن احلي ويرجع ذلك ملناعة
الن�سان �أو الكائن احلي على مقاومة
طبيعية �أو فطرية �أو ملقدرة ج�سم إ
و�صد اجلرثومة �أو اجل�سم الغريب .
 -2املناعة املكت�سبة :
الن�سان
الن�سان �إىل جرثومة �أو ج�سم غريب ومتكن ج�سم إ
�إذا تعر�ض ج�سم إ
�أو الكائن احلي �أن يظهر �أو يكت�سب �أي قدر من املناعة �ضد اجلرثومة ،
ي�سمي هذا النوع من املناعة باملناعة املكت�سبة �أو املقاومة  .ويتوفر هذا
النوع من املناعة عن طريقني :
 -1مناعة طبيعية :
حتدث تلك نتيجة عدوى طبيعية بجرثومة ما .وقد حتدث أ
للطفال حديثي
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الج�سام امل�ضادة التي تكونت عند أ
امليالد من خالل نقل أ
الم عن طريق
امل�شيمة �أو الر�ضاعة .
 -2املناعة اال�صطناعية:
حتدث تلك املناعة عن طريق التح�صني املق�صود بجرثومة حيه �أو ميتة �أو
�أي من ع�صاراتها :

اجلهاز املناعي :

الن�سان متثل خمتلف كريات الدم البي�ضاء  ،ذات املن�ش�أ اللمفاوي،
يف ج�سم إ
القنا�صة املناعية �ضد اجلراثيم أ
والج�سام الغريبة على اجل�سم بطرق متعددة
 .كما تعمل بع�ض خاليا الدم البي�ضاء على االلتهام املبا�رش أ
للج�سام
الن�سان  .زيادة على التفاعل
الغريبة �أو البكترييا التي تنفذ �إىل ج�سم إ
املبا�رش بني اخلاليا امللتهمة أ
الن�سان
والج�سام الغريبة التي تنفذ �إىل ج�سم إ
الن�سان
 ،هنالك العديد من التفاعالت « امل�صلية التي حتدث يف دم إ
 .واملواد التي حتث على تلك التفاعالت امل�صلية ت�سمي « باملولدات
امل�ضادية «  ،والتي ي�ستخدم بع�ض منها يف �أغرا�ض التح�صني املناعي .

ا أليدز (  :) AIDSمتالزمة عوز املناعة املكت�سبة :

ما هو أاليدز:
كلمة متالزمة تعني عدد ًا من أ
العرا�ض املر�ضية يف �أجهزة متعددة من
اجل�سم.
العوز املناعي :
هو النق�ص ال�شديد يف املناعة الطبيعية التي متكن اجل�سم من مقاومة أ
المرا�ض
لل�صابة بالعديد من أ
المرا�ض التي ي�ستطيع اجل�سم
وبدونها يكون عر�ضة إ
ال�سليم �أن يتغلب عليها .
املكت�سب :
تعني �أن املر�ض طر�أ على اجل�سم ب�سبب عوامل اكت�سبها من البيئة ولي�س
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مر�ض ًا وراثي ًا وال تلقائيا ً.
تاريخ املر�ض :
مت ألول مرة تعرف هذا املر�ض كحالة �رسيرية يف عام 1981م يف الواليات
املتحدة أ
المريكية  ،وخا�صة بني فئات معينة هي جماعات ال�شذوذ
اجلن�سي  .و�رسعان ما بلغت عن وجود هذا املر�ض بلدان �أخرى كثرية يف
أ
العوام (  )1983 – 1982م  .وقد اخذ هذا املر�ض يت�صدر ب�رسعة قائمة
اهتمامات رجال ال�سيا�سة والعاملني يف جمال ال�صحة العمومية وال�صحافة
واجلمهور.
وقد �أحيط هذا املر�ض بقدر كبري من الغمو�ض فال �أحد يعرف يقينا كيف
الن�سان  .وكيف حدث  .وال �أحد يعرف ماذا
و�صل هذا املر�ض �إىل إ
�سيحل بالب�رشية بعد م�ضى فرتة طويلة من الزمن .
الت�سل�سل التاريخي للمر�ض :
يف عام 1981م مت تعرف �أول حاالت مر�ضية يف لو�س �أجنلو�س يف الواليات
املتحدة  .وفى نهاية عام 1981م �أظهرت املعلومات الوبائية ب�أن االيدز مر�ض
معدي وينتقل باالت�صاالت اجلن�سية والدم امللوث  .وفى مايو 1983م
ومايو 1984م مت اكت�شاف العامل وامل�سبب لهذا املر�ض  ،وقد �أطلقت عليه
�أ�سماء كثرية �أحدثها « فريو�س نق�ص املناعة الب�رشى».“ HIV1
وفى عام 1985م مت التو�صل لطريقة فح�ص معملي للك�شف على فريو�س
البالغ عن حاالت �أيدز �سببها منط �آخر من
االيدز  .وفى مار�س 1986م مت إ
الفريو�س هو “ النمط  HIV2يف �أفريقيا الغربية الذي يعتقد �أنه متوطن
ال للنمط أ
الول “
فيها  .ويعترب “ النمط ( . )2من الناحية العملية مماث ً
 “ HIV1وبائي ًا  ،وفى مظاهره ال�رسيرية .
وفى نهاية 1986م بد�أت املحاوالت إليجاد �أ�ساليب عالجية و�أدوية الزمة
ملعاجلة العدوى بفريو�س مر�ض االيدز .
ال�صابة بالعدوى
ومنذ بداية وباء االيدز  -قبل عقدين من الزمن  -و�صلت إ
على م�ستوى العامل حوايل  47مليون �إ�صابة توفى منهم  14مليون ،
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من البالغني أ
والطفال  .ويف عام 1998م بلغت الوفيات مليونني ون�صف
املليون وميثل هذا العدد حد ًا �أق�صى للوفيات مقارنة ب�أعداد الوفيات يف
ال�سنوات ال�سابقة .
كيف يعمل فريو�س أاليدز عند إال�صابة ؟
يتخ�ص�ص الفريو�س يف جمابهة خاليا ب�رشية م�س�ؤولة عن املناعة ت�سمي باخلاليا
اللمفاوية  ،والتي تقوم بتثبيت وتنظيم عمل اخلاليا املختلفة امل�شاركة
يف اجلهاز املناعي  .ويحيط بالفريو�س غالف من الربوتني ي�ستطيع تغيريه
با�ستمرار وبذلك يهرب من مقاومة اجل�سم له  .ويوجد الفريو�س يف جميع
والفرازات اجلن�سية أ
للنثى واللعاب
�سوائل ج�سم املري�ض كالدم واملني إ
والدموع ولنب أ
الم  .مت عزل هذا الفريو�س يف خاليا اجلهاز الع�صبي
وخاليا اجلهاز املعوي وفى خاليا اجللد التي يهاجمها مبا�رشة  .كما
يهاجم كريات الدم البي�ضاء البالغة فتقل عدد الكريات الليمفاوية عند
اليدز يكونون عر�ضة
املر�ضي  ،ونتيجة ل�ضعف اجلهاز املناعي فان مر�ضى إ
للمهاجمة بامليكروبات النادرة وخالفها  ،والتي جتد املناخ مالئم ًا لتكاثرها
دون ما �ضابط فت�ؤدى �إىل الوفاة احلتمية .
هذا الفريو�س ال يتحمل درجات احلرارة العالية وذلك ألن �سبب انتقاله
احلقيقي ال�سوائل امللوكية (املني وافرازات املهبل ودرجة حرارتها عادة
اقل من درجة حرارة اجل�سم (ْ37م) اقل من ْ. 20
فرتة احل�ضانة :
فرتة احل�ضانة وهى املدة ما بني بداية العدوى وبني ظهور أ
العرا�ض امل�ؤكدة
للمر�ض ترتاوح بني � 6شهور وعدة �سنوات وقد ت�صل �إىل � 10سنوات ،
والزالت الدرا�سات جارية ملعرفة �أطول فرتة ممكنة  .ويبلغ متو�سط مدة
احل�ضانة �سنة واحدة تقريب ًا يف أ
الطفال  ،ومن �سنتني �إىل � 5سنوات يف
البالغني  .وتكون فرتة احل�ضانة اق�رص يف احلاالت التي ي�سببها نقل الدم ،
وكذلك يف املواليد الذين اكت�سبوا العدوى من �أمهاتهم �أثناء احلمل .
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التوزيع اجلغرايف للمر�ض :
�إن مر�ض أ
وباء منت�رش ًا على نطاق العامل كله ولي�س هناك ا�ستثناء
اليدز ي�شكل ً
ألي بلد ب�رصف النظر عن املوقع اجلغرايف واالقت�صادي  .ولكن منظمة
ال�صحة العاملية ت�أخذ بعني االعتبار �أن هناك ت�أخري ًا وتق�صري ًا وعدم تبليغ
عن أ
الرقام احلقيقية بعدد احلاالت لدى كثري من الدول  ،وهذا ناجت عن
الف�صاح
الت�شخي�ص اخلاطئ وغريه من ممار�سات بع�ض الدول يف عدم إ
بعدد احلاالت أل�سباب كثري ًا ما تكون غري منطقية  ،وت�أتي بنتائج عك�سية
ال�صابة يف
يف اال�ست�رشاء املتزايد لهذا املر�ض الوبائي  .وتقدر حاالت إ
ال�سودان بحوايل  600.000حالة .
ويجب �أن ن�أخذ بعني االعتبار �أ ًن ال�سودان حماط بعديد من أ
القطار التي
ينت�رش فيها هذا املر�ض ب�صورة عالية خا�صة من ناحية احلدود اجلنوبية
والغربية وال�رشقية �أو ما ي�سمي بحزام االيدز .
طرق انتقال العدوى :
مت عزل فريو�س االيدز من الدم وامل�صل و�سوائل اجل�سم املختلفة مبا فيها املني
و�سائل عنق الرحم واملهبل ولنب الثدي والدموع واللعاب  .ولكن عزل
الفريو�س من �أحد �سوائل اجل�سم ال يعني حتم ًا �أن لهذا ال�سائل �ش�أن ًا يف
نقل العدوى  .وتعزو معظم الدرا�سات العدوى بوجه خا�ص �إىل الدم
واملني و�إفرازات عنق الرحم واملهبل.
ملاذا الرتكيز على ال�شباب والنا�شئة ؟
ال�شباب والنا�شئة يكونون فئة عمرية لها �أهميتها بني الفئات ال�سكانية فهم
عماد االقت�صاد الوطني لبلدانهم  ،وكا�سبو لقمة العي�ش للماليني الذين
يعولوهم من ال�صغار والكبار .
خالل فرتة االنتقال من املراهقة �إىل البلوغ ي�صبح ال�شخ�ص املعني �أكرث انفتاح ًا
على التوجهات املختلفة  .وفق ًا ملا يقع عليه من ت�أثريات عوامل عديدة منها
ما هو دميوغرايف �أو اقت�صادي �أو �سيا�سي �أو قانوين �أو ديني �أو تكنولوجي
.
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�إن هذه املرحلة االنتقالية جتعل ال�شباب والنا�شئة �أكرث ا�ستعداد ًا اللتقاط
المرا�ض ال�سلوكية املن�ش�أ مثل  :االيدز وغريه من أ
بع�ض أ
المرا�ض املنقولة
جن�سي ًا.
وبينما ميثل ال�شباب العماد الفعلي لتطور �شعوبهم يف الوقت الراهن ف�إن النا�شئة
هم الذين �سيتحملون م�س�ؤولية احلفاظ على رخاء �شعوبهم يف امل�ستقبل.
ومن �أجل ذلك ت�ستحق هذه ال�رشيحة ال�سكانية �أن حتاط بعناية خا�صة ل�ضمان
اليدز .
حمايتها من بالء إ

ا إليدز وال�شباب � ......أرقام ونتائج :

الن�سان
اليدز ال ينبغي اعتباره خطر ًا يهدد إ
الح�صاءات املتاحة �أن إ
يتبني من إ
يف كل مراحل حياته فهو قبل كل �شيء مر�ض من �أمرا�ض ال�شباب � .إن
ثلثي من ي�صابون به �إمنا ت�صيبهم العدوى قبل �أن يبلغوا اخلام�سة والع�رشين
من العمر  .وهكذا ف�إن اخلطر يكون يف �أعظم درجاته يف ال�سن التي يبد�أ
ال�شباب فيها مرحلة التحول نحو الرجولة � .إن ال�سنوات العمرية الع�رش
التي تنتهي ب�أوا�سط الع�رشينات متثل مرحلة تنتاب ال�شباب فيها م�شاعر
القلق ب�سبب غمو�ض امل�ستقبل  .فهم يتخوفون من عالقاتهم ببع�ضهم ،
البوة واحتماالت أ
وممّ ا ينتظرهم من التزامات أ
المان االقت�صادي و�ضغوط
أ
القران والنظراء – وتلك كلها ق�ضايا تبدو لهم �أكرث واقعية و�إثارة لالنزعاج
من مر�ض قد ي�صيبهم يف وقت ما من امل�ستقبل �أو رمبا ال يحدث لهم .
كما �أن هذه هي ال�سن التي يبد�أ بع�ضهم فيها يجرب �سلوكيات حمفوفة
باملخاطر .
اليدز فعلينا �أن ننظر �إىل ما
من �أجل ذلك �إذا �أردنا �أن نحمي ال�شباب من إ
وراءه فيجب �أن نتفهم هذه أ
العمار ال�صغرية و�أن نهتم بها قبل �أن تواجه
�أعظم احتماالت العدوى .
�إن موت املاليني من ال�صغار ومن ال�شباب يف �أو�سط العمر � ،أولئك الذين
ي�شملون �أفراد ًا من جميع قطاعات املجتمع  .ميكن �أن ي�ؤدي  -بل �إنه
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ال
قد �أدى بالفعل – يف بع�ض املجتمعات �إىل تدهور اقت�صادي  ،ف�ض ً
عن انهيار الروابط العائلية والعالقات االجتماعية  .ولقد �أف�ضى موت
الكثريين من الرجال والن�ساء يف �سن ال�شباب �إىل ترك �أعداد ال حت�صى
من أ
الطفال وامل�سنني من دون عائل مثال ذلك � :أن يف �أفريقيا جنوب
ال�صحراء الكربى يوجد آ
اليتام الذين ق�ضى أ
الن ماليني من أ
اليدز على
�أمهاتهم �أو على كال والديهم  .ولكن الرتبية ال�سليمة والدينية جتعل
�شبابنا �أكرث وقاية من هذا املر�ض .
كيف يتعر�ض ال�شباب والنا�شئة للعدوى ؟
تت�أثر فئة ال�شباب �أكرث من �أي جماعة �سكانية �أخرى ب�ضغوط املجتمع وغريها
من �ضغوط النظراء  ،كما �أن نزعة التجريب تعر�ض ال�شباب ألو�ضاع حتفها
خماطر ج�سيمة وفيما يلي الطرق الرئي�سة الثالث التي تنتقل من خاللها
اليدز :
عدوى إ
 .1االت�صال اجلن�سي :
كل �أنواع االت�صاالت اجلن�سية بني �أفراد من اجلن�سني �أو اجلن�س الواحد .تعترب
�أهم طرق انت�شار الفريو�س وي�صل الفريو�س �إىل جمرى الدم من خالل
متزقات دقيقة يف بطانة أ
الع�ضاء التنا�سلية �أو امل�ستقيم  .ولي�س مبقدور �أحد
�أن يتبني ما �إذا كان قرينه اجلن�سي م�صاب ًا بالعدوى �أم ال  ،كما �أن وجود
مر�ض منقول جن�سي ًا يعزز احتماالت انت�شار العدوى بني �أولئك الذين
ميار�سون اجلن�س مع �أكرث من �رشيك خارج ع�ش الزوجية  .وهذا هو ال�سبب
يف �أن البغايا يعتربن م�صدر ًا للعدوى �شديد اخلطورة .
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 .2العدوى عن طريق احلقن :
املدخل املهم الثاين من مداخل
العدوى هو نقل الدم �أو م�شتقات
الدم امللوثة بالعدوى  .وتتخذ
كافة البلدان يف الوقت الراهن ما
يلزم من التدابري لتحري �سالمة
الدم وم�شتقاته قبل ا�ستخدامها يف
عمليات نقل الدم .
وثمة �سبيل �أخرى لنقل الفريو�س هي
البر واملحاقن
امل�شاركة يف ا�ستعمال إ
امللوثة بالعدوى  .وهذا هو �سبب
انت�شار العدوى على نطاق وا�سع
بني متعاطي املخدرات بالوريد
البر
الذين ي�شاركون يف ا�ستعمال إ
واملحاقن دون تعقيمها كما ينبغي .

�شكل (: )1-1العدوى
عن طريق احلقن

 .3العدوى حوايل الوالدة :
ت�ستطيع أ
الم احلاملة للعدوى �أن تنقل الفريو�س �إىل طفلها قبيل والدته �أو يف
�أثنائها �أو بعدها بقليل  .وتبلغ ن�سبة أ
الطفال امل�صابني بالعدوى الذين
يولدون ألمهات يحملن العدوى ( . ) ٪35 – 30ال ي�ساعد الواقي
الذكري ملنع احلمل من تقليل العدوى بااليدز .
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الطرق التي ال تنقل العدوى :
الطرق التي ال تنقل العدوى مو�ضحة يف أ
ال�شكال التالية :

�شكل ( )1-2يو�ضح الطرق التي ال تنقل العدوى بااليدز
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ماذا يحدث بعد التعر�ض للفريو�س ؟
عندما ي�صاب �شخ�ص بعدوى االيدز ف�إن العدوى لن تفارقه طوال عمره .
ويف البداية قد تظهر على امل�صاب بالعدوى بع�ض أ
العرا�ض �أو قد ال تبدو عليه
�آية �أعرا�ض  .وقد ي�شكو امل�صابون بالعدوى من مظاهر عامة مثل احلمى
والتوعك واخلمول و�أالم الع�ضالت والتعب وال�صداع وغري ذلك  .وتبقى
هذه املظاهر �أ�سبوعا �أو اثنني ثم تعود احلالة العامة لل�شخ�ص امل�صاب �إىل
طبيعتها .
الكمون (احل�ضانة) التي ت�ستمر مدة ترتاوح
بعد هذه املرحلة احلادة ت�أتي مرحلة ُ
بني �شهور و�سنوات ويف خالل هذه املدة وفيما بعدها يوا�صل الفريو�س
غزوه وتدمريه للجهاز املناعي للج�سم  .ويظل ال�شخ�ص امل�صاب قادر ًا على
نقل العدوى آ
للخرين  .وعندما ي�صل التدمري �إىل درجة متقدمة ي�صبح
اجلهاز املناعي عاجز ًا عن الدفاع عن اجل�سم  ،وهكذا ي�سقط اجل�سم فري�سة
ألي م�سبب للمر�ض ب�سهولة .ويف هذه املرحلة تظهر �رضوب خمتلفة
والورام االنتهازية  ،وت�ؤدى يف نهاية أ
المرا�ض أ
من �أعرا�ض ومظاهر أ
المر
�إىل الوفاة  .وهذه املرحلة أ
الخرية من مراحل املر�ض هي التي ن�سميها
االيدز.

االيدز وا ألمرا�ض ا ألخرى املنقولة جن�سياً :

ت�شمل أ
المرا�ض املنقولة جن�سي ًا ال�سفل�س (الزهري) وال�سيالن والقريح وغري
ذلك  ،ويف مرحلة مبكرة بعد العدوى بهذه أ
المرا�ض تظهر �أعرا�ض مثل
الفرازات �أو آ
الالم وهذه ميكن �أن تالحظ �رسيع ًا وتعالج ،
 :القروح �أو إ
الحيان  .وتنتقل العدوى بهذه أ
ثم �إنها ت�شفى يف معظم أ
المرا�ض بنف�س
الطريقة التي حتدث بها عدوى االيدز  .وهكذا ف�إن اجتناب عدوى أ
المرا�ض
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املنقولة جن�سي ًا �سوف ي�ؤدى كذلك �إىل اجتناب عدوى االيدز وكذلك ف�إن
هناك ت�آزر ًا بني هذين النوعني من العدوى  .فوجود مر�ض منقول جن�سي ًا
لل�صابة بعدوى
من �ش�أنه �أن يجعل ال�شخ�ص امل�صاب �أكرث ا�ستعداد ًا إ
االيدز  .و�أكرث قدرة على ن�رشها .

ا إليدز واجلن�س والزواج :

اجلن�س مكون بيولوجي يف بنيان اجل�سم الب�رشي وله احتياجاته الطبيعية
ومطالبه التي يجب �أن تنظم وت�ضبط وفق ًا للمعايري ال�رشعية واالجتماعية
املقبولة .
�إن الت�سيب اجلن�سي لي�س من عالمات الرجولة �أو احلياة االجتماعية ولي�س من
ديننا يف �شيء ولكنه عمل ينطوي على املغامرة و�سوء تقدير املخاطر .
ف�إذا �أردت �أن ت�ضمن أ
المان التام والفوز بر�ضا العلي القدير فعليك �أن ت�ضع
ن�صب عينيك على الدوام قاعدتني جوهريتني هما :
 ال متار�س اجلن�س قبل الزواج وال متار�س اجلن�س خارج �إطار الزواجويجب ت�شجيع الزواج املبكر �إن �أردنا حماية ال�شباب والبالغني من االنحراف
اجلن�سي كذلك يتوجب على املتزوجني �أن يلتزموا بالعالقة ال�رشيفة
والر�شاد
والوفاء املتبادل بني الطرفني  .والوعي الديني لل�شباب والبالغني إ
ال�صحي بخطورة هذا املر�ض لكل من ال يلتزم بالدين .
لليدز لقاح وال عالج :
لي�س إ
ظل البحث م�ستمر ًا دون انقطاع طوال العقد املا�ضي يف كل �أنحاء العامل عن
اليدز .
لقاح فعال �أو عالج ناجع �ضد إ
وحتى آ
الن�سان
اليدز وال لقاح يحمي إ
الن مل يتم التو�صل �إىل دواء ي�شفي إ
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منه .
وثمة جتارب جترى آ
الن على لقاحات حمتملة غري �أنه من ال�سابق ألوانه �أن
تعتقد �أن هذه التجارب �سوف ت�سفر عن لقاح �أو �أكرث يت�سم بالفاعلية
ويكون �صاحل ًا لال�ستعمال على م�ستوى جماهريي .
وحتى لو مت التو�صل �إىل لقاح ف�سوف ال ي�ستطيع �أن يفيد �شخ�ص ًا �أ�صابته
اليدز .
بالفعل عدوى إ
اليدز
الوقاية حماية للحياة  ....فلي�س هناك عالج �ضد إ
بالمكان �أن ي�صيبك دون �أن
اليدز مر�ض يقتل جميع مر�ضاه ومع ذلك فلي�س إ
إ
اليدز  .ويجب �أن تتذكر على
تعر�ض نف�سك له  .فعليك �إذن �أن حتذر إ
الدوام القواعد التالية :
اليدز مر�ض منقول جن�سي ًا ب�صورة �أ�سا�سية ويجب على املرء �أن ميتنع عن
 إاالت�صاالت اجلن�سية خارج روابط الزواج .
 ينبغي التحقق من م�أمونية وتعقيم أالدوات امل�ستخدمة يف عمليات احلقن
وغريها من أ
الدوات الثاقبة للجلد كاملبا�ضع التي ت�ستعمل ألخذ عينات
الدم و�أدوات ثقب أ
الذن والو�شم .
 ينبغي جتنب تعاطي كافة �أنواع املخدرات  ،لي�س فقط ألنها ت�ؤدي �إىلالبر امللوثة التي ت�ؤدي بدورها �إىل العدوى بفريو�س
امل�شاركة يف ا�ستعمال إ
الن�سان على التحكم و�سالمة
اليدز  ،ولكن ألن املخدرات ت�ضعف قدرة إ
إ
التقدير  ،وهكذا ي�سهل عليه التورط يف ات�صاالت جن�سية حمفوفة باخلطر
 ،رمبا ت�صل �إىل حد البغاء .
 ينبغي ن�صح أالمهات امل�صابات بالعدوى بتجنب احلمل حفاظ ًا على �صحتهن
�شخ�صي ًا  ،وخوف ًا من نقل العدوى �إىل �أطفالهن  .وبا�ستطاعة ال�شباب
وال�شابات املقبلني على الزواج �أن يجروا اختبارات طوعية ويح�صلوا على
التوعية املالئمة قبل �إمتام الزواج .
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ملاذا يجب أ�ن تعرف كل �شئ عن إاليدز ؟
اليدز مر�ض قاتل مل ي�سبق �أن وجد له نظري  ،ومع ذلك فما �أي�رس
إ
اجتنابه ونظر ًا لعدم وجود لقاح فعال �أو عالج �شاف  ،ف�إن ال�سالح الفاعل
الوحيد �ضده هو معرفة كل �شئ عنه  .ف�أنت حمتاج ملعرفة أ
ال�سا�سيات
واحلقائق املتعلقة بعدوى الفريو�س ومر�ض االيدز مهما كانت �سنك �أو
جن�سك �أو حالتك الزواجية .
عليك �أن تعرف كيف ينتقل الفريو�س  ،وما هي ال�سلوكيات التي تعر�ض من
ميار�سها للخطر .
وعليك �أن تتحدث عن االيدز �إىل �أ�رستك و�أبنائك �إن كنت والد ًا �أو �أم ًا .
أ
تعرف معاونيك �أو �رشكائك �أو موظفيك �أو تالميذك بكافة احلقائق
وعليك �ن ّ
من العدوى وعن مر�ض االيدز .
هذا هو ال�سبيل الوحيد حلماية نف�سك وحماية آ
الخرين .
كما �أن ذلك �سوف ي�ساعدك على تبديد اخلرافات وا�ستبعاد املعلومات اخلاطئة
التي قد ت�سبب هلع ًا لي�س له مربر � .أو ت�ؤدي �إىل و�صم النا�س �أو التحامل
�ضدهم .
�إن الو�سيلة التقاء عدوك هي �أن تعرفه
فال ترتك نف�سك فري�سة للجهل .
ماذا تفعل يف حالة ال�شك ؟
حني ي�صيبك القلق على نف�سك ألي �سبب من أ
ال�سباب فتوجه �إىل طبيبك �أو
امل�س�ؤول ال�صحي املخت�ص يف مدر�ستك �أو مقر عملك .
�أ�رشح له خماوفك دون خجل �أو تردد  .فالق�ضية م�س�ألة حياة �أو موت  .ويف
الوقت نف�سه عليك �أن تتوقف عن ممار�سة �أي �سلوك قد يكون هو �سبب
خماوفك ولكن ال جتزع �أو ي�صيبك الرعب .
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وقد ي�ستطيع الطبيب �أو امل�س�ؤول �أن يبدد خماوفك �إن مل يكن لها �أ�سا�س كما
�سين�صحك كيف ميكنك �أن تعي�ش حياة �آمنة وتتجنب مواطن االنزالق �إىل
اخلطر.
و�سوف يحيلك الطبيب �أو امل�س�ؤول ال�صحي �إىل املخترب ( املعمل ) املالئم
الختبار دمك �إن ر�أى �رضورة لذلك .

قواعد ال تن�سى :
 املعرفة والعفة فيهما احلماية امل�ؤكدة من االي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدز . ابتعد عن املخدرات  .فتعاطي املخدرات يهيئ ال�سبيل ملخاطرالبـ ــر ،
اليدز  ،وذلك من خالل امل�شاركة يف إ
كثرية من بينها إ
والتعر�ض لالنحالل اجلن�سي .
االيدز وعالقته بالدين :
كل أ
الن�سان (�شباب �أو غريه) باتباع �أ�ساليب
الديان ال�سماوية ال ت�أمر إ
االنحالل اجلن�سي .
قال ر�سول اهلل } �صلى اهلل عليه و�سلم {  “ :ما انت�رشت الفاح�شة يف
قوم �إال ظهرت فيهم الطاعون و�أمرا�ض مل تكن يف �أ�سالفهم “ وااليدز مل
يعرف يف �أ�سالف الب�رشية لذا ف�إن أ
تكون له مناعة مكت�سبة مما
الج�سام مل ّ
يجعل �صعوبة وجود لقاح �أو عالج لهذا املر�ض .
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( ) 2 – 6الف�صل الثاين

ختان ا إلناث

( ) 1 – 2 – 6متهيد :

بينما �شهد ال�سودان تقدم ًا م�ضطرد ًا ن�سبي ًا يف النواحي التعليمية
عموم ًا منذ فجر اال�ستقالل يف عام 1956م  ،بالرغم من الفجوة ال�سلبية
يف تعليم املر�أة مقارنة بالرجل � ،صاحب ذلك التقدم الن�سبي يف النواحي
التعليمية تخلف ًا اجتماعي ًا � .أحد �أب�شع مظاهر هذا التخلف االجتماعي
الناث  .أ
والخري يف عموميته
تتبلور يف ا�ستمرارية عادة ختان ( خفا�ض) إ
الزالة اجلزئية �أو الكلية للغالبية من الرتكيبات الطبيعية للجهاز
يعنى إ
التنا�سلي اخلارجي للمر�أة  .والذي تكمن فيه احلوا�س اللم�سية ذات
االرتباط املبا�رش باحل�سا�سية اجلن�سية بالن�سبة للمر�أة .
الناث يف العديد من جمتمعات دول
وترتبط ممار�سة عملية ختان إ
العامل الثالث �أو الدول النامية  ،مبا فيها ال�سودان  ،مبعتقدات خمتلفة
قد تتباين يف عمقها و�أثرها ح�سب تركيبة املجتمع املعنى وموروثاته من
العادات والتقاليد  .والفهم اخلاطئ يف �صلة الدين بهذه العادة ال�ضارة
أ
الناث والن�ساء على حد �سواء .
بالطفال من إ
وبالرغم من اجلهد ال�شعبي والذي متتد جذوره �إىل الربع الثالث من
القرن ال�سابع ع�رش  ،واجلهد الر�سمي والذي بد�أ يف عام 1945م ثم جهود
املنظمات التطوعية والتي بد�أت يف عام 1979م  -ال تزال معدالت ختان
الح�صائيات املدونة والتي �سنتعر�ض
الناث يف ازدياد ح�سب ما �أوردته إ
إ
لها الحق ًا .
وعليه البد لنا من وقفة فاح�صة نعيد فيها النظر حول ما �سبق
من تدخالت ومنهجيات متنوعة يف �أ�ساليب االت�صال وحمالت التوعية
املقدرة وامل�شكورة والتي قامت بها جميع الفعاليات العاملة يف جمال
الناث  .وعليه تربز �أهمية احلاجة املا�سة لو�ضع
الق�ضاء على عادة ختان إ
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ال�س�س العلمية ذات أ
ال�سرتاتيجيات املدرو�سة والقائمة على أ
الهداف
إ
املحددة والتدخالت الفاعلة � ،آخذين يف االعتبار مدى تعقد م�شكلة
الناث ومركب �أبعادها الثقافية  ،الدينية  ،وال�صحية  ،واالقت�صادية
ختان إ
 ،واالجتماعية وال�سيا�سية مع ًا .

(  ) 2 – 2 – 6العمق التاريخي ومن�ش�أ عادة اخلتان :

آ
الراء حول من�ش�أ اخلتان متباينة وال تزال م�صدر جدل بني املهتمني
الناث  .أ
وللخري انت�شار وا�سع �شمل قارات متباعدة وعليه
بق�ضايا ختان إ
ي�ضعف احتمال املن�ش�أ الواحد .
ومنذ زمن لي�س بالق�صري ان�شغل الباحثون حول من�ش�أ العادة  .فالبع�ض
ين�سب العادة �إىل فراعنة م�رص  ،ثم ربط العادة مبختلف من أ
ال�سباب يف
�أ�شكال �أقرب �إىل أ
الحاجي .
يف القرن التا�سع ع�رش �أجرى �أخ�صائيو �أمرا�ض الن�ساء
والتوليد يف �أوربا كثري ًا من عمليات برت البظر يف ادعاء ل�شفاء املر�أة من
مر�ض النمفومونيا �أو للحد من ممار�سة العادة ال�رسية بني الن�ساء  .كذلك
« جراحة احلب «  .وهى عبارة عن
يف القرن التا�سع ع�رش انت�رشت
عملية جراحية كانت جترى ب�أمريكا وت�شمل �إزالة اجلزء الناتئ من جلدة
البظر  .ذلك بغية تعرية ر�أ�س البظر احل�سا�س لالرتقاء باللذة اجلن�سية .
الناث له عمق
�أما بالن�سبة لل�سودان فهنالك ما ي�شري �إىل �أن ختان إ
وال�سالم يف ال�سودان  .وعلى أ
الرجح
تاريخي يرجع �إىل ما قبل امل�سيحية إ
الناث بد�أت يف ال�سودان بني القبائل احلدودية
�إن ممار�سة عادة ختان إ
امل�شرتكة بني ال�سودان وم�رص و�إثيوبيا .

(  ) 3 – 2 – 6م�شكل ا ألنواع وامل�صطلحات يف �أدبيات ختان ا إلناث :

يف �أدبيات الطب  ،كلمة « ختان « تعني �إزالة النتوء اجللدي
الذي يغطي ر�أ�س الذكر عند الرجال �أو ر�أ�س البظر عند الن�ساء عن طريق
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عملية جراحية  .بالن�سبة أ
للطفال من الن�ساء تلك العملية يف غاية من
ال�صعوبة � ،إذ �إن اجللدة الناتئة والتي تغطي ر�أ�س البظر ال يكتمل منوها
عادة �إال بعد �سن اخلتان يف ال�سودان ( � 9 – 5سنوات )  .كما �أنه يف
البع�ض من الن�ساء ال ينمو النتوء اجللدي الذي يغطي ر�أ�س البظر على
الطالق .
إ
الناث
حديث ًا �أعلنت منظمة ال�صحة العاملية (1997م) تعريف ًا خلتان إ
فحواه آ
الناث ي�شمل كل أ
ال�ساليب التي ت�ؤدي �إىل
كالتي  « :ختان إ
الزالة اجلزئية �أو الكاملة للرتكيبات التنا�سلية اخلارجية أ
للنثى أل�سباب
إ
ثقافية �أو غري عالجية « .
�أما امل�صطلح ( ختان ال�سنة ) فيوحي بارتباط هذا النوع من اخلتان
ال�سالمي  .غري �أنه مل يرد يف ال�سنة ما ي�شري �إىل �إثباته �أو منعه .
بالدين إ

(� ) 4 – 2 – 6أنواع اخلتان املمار�سة يف ال�سودان :

الناث كما وردت يف أ
الدبيات عموم ًا  ،وما ن�رش عنها يف ال�سودان
عملية ختان إ
خ�صو�ص ًا  ،تتلخ�ص يف �إجراء عملية جراحية  ،غالب ًا ما تكون ع�شوائية
وب�أدوات بدائية  ،عندما تقوم ب�إجرائها القابالت التقليديات يف الريف
والبقاع النائية من ربوع ال�سودان .
وحديث ًا عندما جترى عملية اخلتان بوا�سطة قابلة م�ؤهلة � ،أو يف بع�ض أ
الحيان
طبيب  ،جترى تلك العملية حتت التخدير الالزم  .وب�رصف النظر عن
ظروف عملية اخلتان  ،تتعر�ض الطفلة عند اخلتان للعديد من املخاطر
ال�صحية العاجلة �أو آ
الجلة �أو االثنني مع ًا يف املدى القريب والبعيد
�سواء.
ً
ونق�سم أ�نواع اخلتان املمار�سة يف ال�سودان على النحو التايل :
( )1برت البظر :
وي�سمى هذا النوع من اخلتان عن طريق اخلط�أ كما ذكرنا �سابق ًا بختان
ال�سنة.
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ويقت�رص هذا النوع من اخلتان على التعدي بالقطع يف بظر املر�أة مبعدالت متفاوتة
نلخ�صها يف آ
التي كما ورد يف ت�صنيف �أ�سماء ال�رضير 1983م .
( �أ) ا�ستئ�صال اجلزء اجللدي املتديل على ر�أ�س البظر .
(ب) ا�ستئ�صال اجلزء اجللدي املتديل مع اجلزء العلوي �أو �أكرث البظر .
(ﺟ) ا�ستئ�صال البظر من قاعدته وخياطة اجلرح الناجت .
( )2اخلتان املتو�سط :
ال بالن�سبة
ال ودرجة للختان الفرعوين وال يختلف عنه �إال قلي ً
وميثل ذلك �شك ً
للعملية اجلراحية  .كما له نف�س املرتتبات ال�صحية ال�سالبة والتي تعقب
اخلتان الفرعوين  .ت�شمل العملية اال�ستئ�صال الكامل للبظر وال�شفرين
ال�صغريين والقليل من ال�شفرين الكبريين ثم خياطة اجلرح مع ترك خمرج
�أو ثقب �صغري قد ي�صل و�سعه ر�أ�س عمود ثقاب الكربيت وذلك ملرور
الخراج البويل ومكونات الطمث ال�شهرية للمر�أة  .وقد ظهر هذا النوع
إ
من اخلتان يف منت�صف أ
الربعينيات من القرن ال�سابق للتحايل على قانون
منع اخلتان الفرعوين والذي �صدر يف عام 1946م.
( )3اخلتان الفرعوين :
ميثل ذلك النوع �أق�سى و�أب�شع نوع للختان � ،إذ ي�شمل اال�ستئ�صال الكامل
للبظر وال�شفرين ال�صغريين وال�شفرين الكبريين ثم خياطة ما يغطي من
اجللد لل�شفرين الكبريين مع ترك فتحة �أو ثقب �صغري يف �سعة ر�أ�س ثقاب
عود الكربيت ملرور البول وحمتويات الطمث ال�شهري .
(�	)4إعادة اخلتان :
وهى عملية حتدث بعد الوالدة مبا�رشة عند الن�ساء املختونات .

(  ) 5 – 2 – 6املرتتبات ال�صحية ال�سلبية خلتان ا إلناث :

للختان ب�أنواعه و�أ�شكاله املختلفة مرتتبات �سلبية تنعك�س على الطفلة واملر�أة
�صحي ًا ونف�سي ًا واجتماعي ًا  .ومن املرتتبات ال�سلبية ما يحدث على املدى
القريب العاجل واملدى البعيد آ
الجل .
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( أ�) مرتتبات املدى القريب العاجلة :
هنالك الكثري من املرتتبات ال�سلبية العاجلة ونذكر منها :
 .1ينتج عن برت البظر يف اجلزء العلوي نزيف دموي غزير من �رشيان البظر .
ويف حالة عدم اخلياطة ألعلى البظر رمبا يقود النزيف �إىل م�ضاعفات غري
م�أمونة .
 .2حدوث �صدمة �إكلينيكية يف حالة عملية اخلتان يف غياب التخدير الالزم
ناجتة من آ
الالم احلادة .
 .3احتقان مكونات الطمث بالداخل والتي ينجم عنها مرتتبات �صحية
�سالبة ،منها التلوث امليكروبي والذي ي�سبب العديد من التهابات املجاري
البولية .
الكلينيكية عند عملية اخلتان قد تولد عند الطفلة �أو املر�أة
 .4ال�صدمة إ
املختونة عقد ًا نف�سية �سالبة كلما حام بخلدها ذكرى ب�شاعة العملية .
(ب) مرتتبات املدى البعيد آ
الجلة :
 .5يف حالة عدم وجود القابلة امل�ؤهلة �أو الطبيب حتدث حاالت التع�رس
عند الوالدة والتي قد ت�سبب م�ضاعفات أ
للم يف حالة اخلتان املتو�سط �أو
الفرعوين �إذا مل جتد أ
الم العناية الطبية يف الوقت املنا�سب .
 .6هنالك الكثري من الدالئل الطبية التي ت�شري �إىل ت�سبب العقم من جراء
اخلتان املتو�سط �أو الفرعوين .
 .7التلوث البكتريي حتت جيوب اجللد بالقرب من اجلرح عند اخلتان املتو�سط
والفرعوين قد ينجم عنه تكوين حو�صلة منتفخة قد ي�صل حجمها �إىل
ولزالة االنتفاخ البد من التدخل اجلراحي .
�أكرب من حجم الربتقالة إ
� .8صعوبة اجلماع و�آالمه يف التجارب اجلن�سية أ
الوىل الذي قد يحدث عقد ًا
نف�سية عند املر�أة تقف �أمامها من اال�ستمتاع باملمار�سة اجلن�سية .
 .9حدوث بع�ض النك�سات االجتماعية ال�سالبة مثل االنكما�ش وعدم
امل�شاركة االجتماعية .

157

العلوم أ
ال�رسية

(  ) 6 – 2 – 6معدالت ختان ا إلناث يف ال�سودان :

يف عام 1979م ذكرت « هو�سكن « ا�ستناد ًا على �إح�صائيات منظمة ال�صحة
المم املتحدة املعنية أ
العاملية وغريها من منظمات أ
بالمر � ،أن معدل جممل
الناث يف ال�سودان ي�صل �إىل  ٪89من الن�ساء .
ختان إ
�إح�صائيات ال�سودان الدميوغرافية وامل�سح ال�صحي الدميوغرايف لعام (/1989
 )1990م �أكدت �أن معدل جممل اخلتان على م�ستوى ال�سودان – الواليات
الح�صائيات (م�سح أ
المومة
ال�شمالية – يبلغ  ، ٪89.2كما �أكدت �آخر إ
امل�أمونة للعام 1999م) �أن معدل اخلتان يف احل�رض يبلغ  ٪93ويف الريف
 . ٪89وعليه ي�صبح معدل جممل اخلتان احلايل يف ال�سودان � ٪91أو
�أكرث.
تلك الزيادة امل�ضطردة ذات �إ�شارة ت�ستدعي القيام ب�إح�صائية عامة خا�صة باخلتان
فقط لتحديد املعدالت الواقعية � ،سيما و�أن بع�ض الدالالت ت�شري �إىل
بع�ض التحول من اخلتان الفرعوين �إىل برت البظر على م�ستوى احل�رض
 .وعلى ال�صعيد الثاين هنالك بع�ض الدالالت القاطعة التي ت�ؤكد �أن
معدالت اخلتان الفرعوين تبلغ  ٪100على م�ستوى القرى التي تبعد عن
اخلرطوم مب�سافات ق�صرية يف قطرها ترتاوح ما بني ( )120 – 30كيلومرت.

( ) 7 – 2 – 6الدعوة إليقاف عادة ختان ا إلناث والتغيري :

ترجع الدعوة إليقاف �أو �إبطال عادة اخلتان الفرعوين �إىل الربع الثالث من
القرن ال�سابع ع�رش كما ورد يف كتاب الطبقات (1971م) �أو طبقات ود
الناث كان
�ضيف اهلل  .ولقد ذكر الكاتب �أن �أول داعية إليقاف ختان إ
ال�شيخ  /حمد ود �أم مريوم والذي �أمر ب�إيقاف اخلتان ألنه « لي�س من ال�سنة
«.
يف  22يوليو من عام 1944م كتب ال�سيد  ،عبد الرحمن املهدي مقا ًال بجريدة
النيل يدعو �إىل �إيقاف عادة اخلتان  .وعلى ال�صعيد الر�سمي كانت
املبادرات أ
الوىل يف الدعوة إليقاف اخلتان الفرعوين يف عام 1945م من
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خالل فتوى م�صدرها ال�شيخ �أحمد الطاهر مفتي الديار ال�سودانية �آنذاك
ويف نف�س الوقت دعمت تلك الفتوى بفتاوى من قبل ال�سيد عبد الرحمن
املهدي  ،وال�سيد على املريغني � .أكد على هذه الفتوى من خالل التوعية
باملخاطر ال�صحية جمموعة من أ
الطباء كان على ر�أ�سهم الدكتور عبد
احلليم حممد �أطال اهلل بقاءه  ،والدكتور على بدري  ،والدكتور عبد اهلل
�أبو�شمة  ،والدكتور التجاين املاحي رحمهم اهلل و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.
ولقد �أعقب هذه الفرتة خمول ن�سبي يف الدعوة إليقاف عادة اخلتان حتى ظهور
املنظمات التطوعية الرائدة يف جمال الدعوة إليقاف عادة اخلتان بجميع
�أ�شكاله  .من تلك اجلمعيات جمعية بابكر بدري العلمية للدرا�سات
الن�سوية ( ت�أ�س�ست عام 1979م) واللجنة القومية ال�سودانية ملحاربة
العادات ال�ضارة ( ت�أ�س�ست عام 1987م)  .زيادة على ذلك الربنامج القومي
ملحاربة العادات ال�ضارة والتابع لوزارة ال�صحة ( ت�أ�س�س عام 1992م)  ،ثم
جامعة أ
للر�شاد الريفي والذي بد�أ يف عام
الحفاد للبنات خالل براجمها إ
1987م .
بالرغم من اجلهود املقدرة وامل�شكورة التي قامت بها اجلمعيات الطوعية الرائدة
وغريها �إال �أن ن�سب معدالت اخلتان ال تزال يف زيادة م�ضطردة كما �أوردنا
الح�صائيات القومية الر�سمية عليه البد لنا من وقفتني :
�سابق ًا ح�سب إ
أ
الوىل  :وقفة ت�أمل جادة وخمل�صة وخال�صة  ،نراجع فيها من جميع اجلوانب
جهدنا إليقاف عادة اخلتان والذي ا�ستمر حديث ًا ما يفوق العقدين من
الزمن .
الناث وي�أخذ يف
الثانية  :وقفة تخطيط علمي ملنا�شط حركة �إيقاف ختان إ
الناث ب�أبعاده املتعددة واملختلفة .
االعتبار تعقد م�شكل ختان إ

( ) 8 – 2 – 6الو�ضع القانوين خلتان ا إلناث يف ال�سودان :

�أول قانون حول اعتبار اخلتان الفرعوين جرمية يعاقب عليها القانون �صدر
كتعديل لقانون اجلنايات لعام 1925م وذلك يف عام 1945م  .وقد �شملت
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العقوبة �آنذاك ال�سجن �أو الغرامة �أو االثنني مع ًا  .غري �أن هذا القانون
الطالق .
بالرغم من �رسيانه مل يطبق على إ
«
يف تعديل قانون اجلنايات لعام 1974م �أدخل القانون حتت ا�سم جديد
اخلتان غري القانوين «  .واعترب هذا القانون اخلتان الفرعوين وغريه من
�أنواع اخلتان جرمية يعاقب عليها بال�سجن �أو الغرامة �أو االثنني مع ًا  .ولكن
القانون ا�ستثنى �إزالة اجلزء املتديل من ر�أ�س البظر كجرمية .
يف تعديل عام 1983م �أ�سقط القانون متام ًا .
ويف تعديل عام 1991م مل يرد ذكر ألي قانون تطرق ألي نوع من �أنواع
اخلتان.
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�أ�سئلة ومتارين الباب ال�ساد�س
( )1ما الطرق التي ينتقل بها عدوى مر�ض االيدز ؟
ال�صابة مبر�ض االيدز ؟
( )2كيف جننب �أنف�سنا من إ
( )3ما �أنواع اخلتان املمار�س يف ال�سودان ؟
( )4ما �أ�رضار ختان البنات ؟
( )5كيف ن�ستطيع حماربة عادة ختان البنات ؟
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