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 :مقدمة

  ال شك فً أن الحالة التغذوٌة لألمNutritional state  من العوامل المهمة المإثرة على النتٌجة

 .. Fetal Outcomeالجنٌنٌة 

 ... كما أن الحالة التغذوٌة السٌئة تعرض األم )ناهٌك عن الجنٌن( إلى جملة من االختالطات الحملٌة 

 الة هً بحد ذاتها محصلة لمجموعة متداخلة من العوامل األخرى ..هذه الح 

 لٌس مجرد نوع وكمٌة الغذاء هً ما ٌتحكم فً هذه الحالة 

 :مشروع البحث

  أشهر  6هو دراسة مسحٌة لرصد الحالة التغذوٌة لألمهات الحوامل والمرضعات )ضمن فترة– 

كونها نموذج لمدٌنة  2012/ 3/ 30 – 2015/ 1/ 1إرضاع صرف( فً مدٌنة حلب أثناء الفترة بٌن 

 تحت تؤثٌر أزمة غٌر مستقرة.

 .استهدفت أماكن التجمعات ومراكز اإلٌواء  بالدرجة األولى 

  تم بالتعاون والتنسٌق بٌن منظمةUNICEF .وجمعٌة التآلف الخٌرٌة بحلب 

 :أهداف البحث

 تقصً شٌوع سوء الحالة التغذوٌة عند الحوامل والمرضعات 

 ٌرات التغٌرات السلبٌة فً الحالة التغذوٌة لألم على الجنٌن و /أو الرضٌع.رصد تؤث 

 .مساعدة السٌدات اللواتً ٌعانٌن من سوء تغذٌة )الحاد المتوسط( بالمكمالت التغذوٌة المناسبة 

  تحدٌد دقة مإشرMuAC  فً ترصد الحالة التغذوٌة عند الحوامل والمرضعات مقارنة مع مإشرات

 أخرى.

 :البحثعينة 

 معاٌٌر اإلدخال:

 ًاألمهات فً سن النشاط التناسل 

 حامل حمل مفرد 

 مرضع إرضاع والدي صرف خالل فترة ستة أشهر 

 معاٌٌر االستبعاد:

  سنة )الكتلة العضلٌة(. 16سن الحامل تحت 

 الحمول المتعددة 

  الكلٌة(.األمراض المزمنة المسجلة قبل الحمل )امراض القلب المزرقة، الربو، أمراض 

 .)سوء الحالة التغذوٌة الشدٌد )تحال إلى اختصاصً تغذٌة 

  



 :طريقة البحث

 .تم استخدام نظام استمارة مصممة خصًٌصا لجمع البٌانات 

 .اشتمل فرٌق البحث على متطوعٌن مدربٌن إلى جانب فرٌق العٌادات الطبٌة المتخصص 

  4اعتمد على برنامجws .ا ًٌ  لمعالجة البٌانات إحصائ

 عتماد مشعر تم اMuAC (mid upper arm circumference) .محٌط منتصف العضد 

o  دراسة منظمة الصحة العالمٌة ومدروس فً معٌار مسحً ومعتمد من قبل فهوSphere  أو

Social and Public Health Economics Research  المجراة بالتنسٌق مع الهٌئات

 الصحٌة الدولٌة.

o  عند األمهات فً الٌد غٌر المسٌطرة )الٌسرى عند الٌمنٌات(. المشعرتم قٌاس هذا 

o  بسهولة تطبٌقه وخاصة فً أماكن التجمعات السكانٌة ومراكز اإلٌواء وهً  المشعرٌتمٌز هذا

 المستهدف األول من البحث.

o .كما أن تطبٌقه ال ٌحتاج إلى عناصر عالٌة التدرٌب أو متخصصة 

  فما دون ٌشٌر إلى سوء حالة تغذوٌة(. 21سم كقٌمة حدٌة ) 21فً بداٌة البحث اعتمد الرقم 

  لرفع حساسٌة المعٌار كون ذلك  23الدراسة تم رفع القٌمة الحدٌة إلى مراجعة نتٌجة  2012مع بداٌة

 ساعد على احتواء الحاالت ذات التوازن التغذوي الهش.

 الدراسات العالمٌة.علًما أن كال القٌمتٌن معتمدتان ف ً 

  ٌوضع تشخٌصMAM (Moderate Acute Malnutrition)  سم. 23- 21فً القٌمة تحت 

  عند تشخٌصMAM :كانت المرٌضة تخضع لإلجراءات التالٌة 

o .مسح مخبري ٌشمل فقر الدم ونقص المعادن 

o .مراقبة متسلسلة للجنٌن مع دراسة بالدوبلر لترصد تحدد النمو داخل الرحم 

  تدبٌر تشمل مستوٌٌن:خطة 

o  مغذٌات دقٌقة(. –الوقاٌة للطبٌعٌات )دعم بالعناصر الضرورٌة 

o  زبدة الفستق التكمٌلٌة  –الخطة العالجٌة لمجموعة سوء التغذٌة )تقدٌم أغذٌة داعمة

Plump وفق بروتوكوالت عالجٌة تستمر لما بعد عودة المعاٌٌر للقٌم الحدٌة لفترة ال تقل )

 .عن شهرٌن متتابعات

 :results النتائج

 

 

  



 :MUACنالحظ مما سبق فيما يخص مشعر 

  100اإلٌجابٌة الحقٌقٌة.% 

  0اإلٌجابٌة الكاذبة.% 

  20.2السلبٌة الحقٌقٌة.% 

  2.9السلبٌة الكاذبة.% 

 بناء علٌه فإن معاٌٌر الشرعٌة اإلحصائٌة لهذا المشعر هً:

  الحساسٌةTP/(TP+FN)= 91% 

  النوعٌةTN/(FP+TN) = 100% 

ذلك أغلب الحاالت : نتٌجة لتدبٌر الحوامل بالمتممات الغذائٌة تحسن الحالة التغذوٌة لدى نتيجة التدبير الالحق

 .MUACبرصدها من خالل المشعر السابق نفسه 

 :Conclusion النتيجة النهائية

فً أماكن التجمعات ومراكز اإلٌواء كاختبار مسحً  على تشخٌص سوء الحالة التغذوٌة MUACٌساعد مشعر 

% 4.6سم وبـ  21% عند القٌمة الحدٌة 0.92وقد أدى إلى تحدٌد نسبة انتشار سوء التغذٌة الحاد المتوسط بـ 

%، وقد أدى تحسٌن الحالة التغذوٌة ودعمها 100% ونوعٌة 21وذلك بحساسٌة  23عند القٌمة الحدٌة 

 تحسن فً نتٌجة المشعر.بالمكمالت الغذائٌة إلى 

 :Recommendationالتوصيات 

 ا اختباًرا باعتباره ًٌ  المتوسط الحاد التغذٌة سوء مسح فً MUAC مشعر على االعتماد ٌمكن مسح

MAM والمرضعات الحوامل عند. 

 إجراء وٌمكن) التالٌة العوامل االعتبار بعٌن األخذ خالل من السابق االختبار حساسٌة تحسٌن ٌمكن 

 (:لذلك أخرى دراسة

o ا المشعر فٌها ٌكون التً الحاالت كل فلٌست االعتبار بعٌن الجسم كتلة مشعر أخذ ًٌ  طبٌع

 .الحاالت بعض فً الكاذبة السلبٌات إلى أدى وهذا جٌدة، تغذوٌة حالة ذات ستكون

o لدعم النتائج تؤكٌد من تسهل مٌدانٌة آلٌة إٌجاد على العمل MUAC المخبري باالستقصاء 

 .المناسب

 األساسٌة العناصر للحامل تقدم التً باألدوٌة الجوالة الطبٌة والفرق الصحٌة المراكز تزوٌد على العمل 

 منظمة مع بالتنسٌق متوفرة أدوٌة فهً التغذوٌة الحالة سوء وتجنٌبها الٌومٌة حاجاتها لصٌانة

 .االختالطات من الكثٌر وتوفر التناول وسهلة الٌونٌسٌف

  العمل على تزوٌد المراكز الصحٌة والمشافً الجامعٌة والفرق الطبٌة الجوالة باألدوٌة التً تقدم

فهً أدوٌة متوفرة  للحامل العناصر األساسٌة لصٌانة حاجاتها الٌومٌة وتجنٌبها سوء الحالة التغذوٌة

 بالتنسٌق مع منظمة الٌونٌسٌف وسهلة التناول وتوفر الكثٌر من االختالطات.

  مجتمع أهلً( من اجل العمل على  –هٌئات حكومٌة  –تضافر الجهود بٌن الجهات المعنٌة )منظمات

 رفع سوٌة التثقٌف الصحً فً المجتمع بما ٌتالءم مع الحاالت الطارئة.

 

 


