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אNutrition 
علـم خيـتص بدرأسـة االحتياجـات الغذائيـة لإلنـسان : إن التغذية بوجـه عـام

مـن العمليـات التـى :كام يمكـن تعريفهـا عـىل إهنـا. واحليوان عىل أساس منهجى
 وجتديـد بواسطتها حيصل الكائن احلـى عـىل املـواد الالزمـة حلفـظ حياتـه ونمـوه,

األنسجة بغرض توليد الطاقة للعمل اجلسامنى والعقىل وحفظ حرارة اجلسم, كام أن 
سة االحتياجات الغذائية لألفراد واجلامعـات حـسب األعـامر  بدراطهذا العلم يرتب

املختلفــة والظــروف الــصحية املتباينــة, والظــروف االقتــصادية وظــروف العمــل 
 .)١(املختلفة

 العوامل التى حتدد صحة الفرد وتكوين بنيته, وارتفـاع من هنا فالتغذية من أهم
املستو الغذائى ىف املجتمع يعكس مد تطوره ملا للغذاء من دور كبـري ىف مرحلـة 

ومـة األفـراد لكثـري مـن وازدياد قدرة االنتاج وارتفـاع مقاالنمو اجلسامنى والعقىل 
 .األمراض

مواد بروتينية, :األساس إىل والطعام مكون من عنارص خمتلفة يمكن تقسيمها ىف 
 .)٢(ومواد دهنية, ومواد كربوهيدراتية نشوية, باإلضافة إىل األمالح والفيتامينات

 ىف احلفـاظ عـىل الـصحة العامـة ًا هامـًا فالغذاء الـسليم واملناسـب يـؤد دور
 :لإلنسان ووقايته من اإلصابة باألمراض املختلفة ويتمثل هذا الدور ىف أن

املناسب لكل حالة له أمهية خاصة ىف احلفاظ عىل املـستو الغذاء الكامل و −١
 .الصحى لإلنسان ومحايته من اإلرهاق البدنى والنفسى

                                                           
 . ١٨٩ ص٢٠٠٤ر هبه النيل دا.التغذية وقوائم الطعام.مصطفى كامل مصطفى )١(
 . ١٠٢خري متوىل سيد الصحة العامة والالسعافات الألولية القاهرة املطبعة اجلامعية ص )٢(
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واملناسب له دور هام ىف اسـرتجاع صـحة املـريض وتقليـل الغذاء الكامل  −٢
 .فرتة النقاهة وعدم حدوث انتكاسات ما بعد الشفاء

التغذية اخلاصة التـى تزيـد  واملناسبة لكل حالة من حاالت التغذية السليمة −٣
قدرة تعويض الفاقد من الدم نتيجة النزف أو األمـراض املختلفـة, وكـذلك التئـام 

 .اجلروح والكسور عقب احلوادث والعمليات اجلراحية
ــد ىف بعــض احلــاالت املرضــية الغــذاء  −٤ هــو العــالج األساســى أو الوحي

 .األنيميا, نقص الربوتني, والسمنة, النحافة والسكر:كعالج
للغذاء أمهية كرب ىف مقاومة اإلصابة باملرض عن طريـق تكـون األجـسام  −٥

املناعيةاملضادة لألمراض وأنواع املناعة األخر. 
 وإصابة األطفـال بـاألمراض املختلفـة قـد يؤديـان إىل تـأخر سوء التغذية −٦

نموهم اجلسامنى والعقىل; ولذا فإن تغذية األطفال باألطعمة  املناسبة وبخاصة أثناء 
ملرض وىف فرتة النقاهة متنـع حـدوث التـأخر ىف النمـو وزيـادة احليويـة والنـشاط ا

 .)١(وتقليل فرتة املرض
אW 

אאאW 
حيث إن هناك عامالن أساسيان يرجع إليها السبب ىف اإلصابة بـاملرض ىف سـن 

 :الطفولة ومها
 . عوامل خارجية−١
 .عوامل داخلية −٢

 : التى تنتج عن العوامل اخلارجيةاملشاكلو من أمثلة 
العدو احلادة التى ال يمكن التحكم فيها أو منعهـا عـن طريـق التطعـيم,  −١

 .مثل عدو اجلهاز التنفسى واجلهاز اهلضمى
                                                           

 . ١٩٠ ١٨٩ ص −مصطفى كامل مصطفى التغذية وقوائم الطعام, مرجع سابق  )١(
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 احلوادث التى قد حتدث داخل أو خارج املنزل وتشمل احلـروق أو إسـاءة  −٢
 املـشاكـلض ـك بعــام, وكذلــه مـن الطعــأو حرمانـرب ـل بالضـلة الطفـمعام

 .يةـالعاطف
كل وتكون موجودة قبل الوالدة وتظهر  والتى تسبب مشا:أما العوامل الداخليـة

العيـوب اخللقيـة ىف بعـض األعـضاء كالقلــب, : عند الوالدة أو فيام بعدها, مثـل
د شق ىف الشفة, الكلـى, املـرئ, األمعـاء واهليكـل العظمى, اجلهاز العصبى, وجو

وجود عيب خلقى ىف عمليات التمثيـل الغذائـى باجلسم, وبعض األمراض اخلبيثة 
التى تظهر ىف فرتة الطفولة املبكرة وقد وجد أن الغالبية العظمى من هؤالء األطفال 
سواء أكانوا يعاجلون ىف البيت أو ىف املستشفى, فإن عالجهم يتطلب رعايـة غذائيـة 

هتم من الطاقة والعنارص الغذائيـة األساسـية واملناسـبة للـسن خاصة تفى باحتياجا
 .واحلالة ومرحلة النمو

אא 
 : للشفاءًا قصريًابالنسبة لألمراض التى تستغرق وقت

 الغذائية التى تتمثل ىف قلة املتناول من الطعـام أو نقـص عنـرص أو املشاكل فإن 
 ألن هـذا ًان التغلـب عليهـا ولـن تـرتك أثـرأكثر لفرتة معينةحتى يتم الشفاء, يمكـ

 .النقص يمكن تعويضه برسعة بعد الشفاء وبعد استعادة الطفل لشهيته الطبيعية
 : أما بالنسبة لألمراض املزمنة

  فهى التى تسبب مشكلة كبرية بالنسبة للطعام املتنـاول وهلـا تـأثري خطـري عـىل 
افيـة مـن الطعـام ;حتـى تفـى تغذية الطفل, وبخاصة أنه جيب أن يتناول كميات ك

 .باحتياجات النمو
 من خطة العـالج, فيجـب أن يقـدم ًاًأما إذا مل يكن التعديل الغذائى جزء أساسي

للطفل الطعام اإلعتياد بالنسبة لسنه, وإذا كان هناك فقد مستمرلشهيته فتقـدم لـه 
الوجبــات الــصغرية عــىل فــرتات حمــدودةويمكن أيــضا تقــديم بعــض املفاجــآت 
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فزات له مثل اهلدايا أو اللعب أثناء ميعاد تناول الوجبات, حتى نجعله ينتظـر واملح
 عىل الطفل ىف وجبـة ًاديدة متاموجيب عدم تقديم األطعمة  اجل. ميعاد الطعام بشوق

 .حدة ومراعاة تقديمها بالتدريج مع األطعمة  املحببة لهوا
 :بالنسبة للطفل مالزم الفراش ىف املنزل −١
ام له ىف بعض األوقـات مـع األرسة عـىل املائـدة أو مـع يمكن تقديم الطع )١(

بعض األصدقاء ىف الناد أو املطعم أو احلديقة, وهذا جيعل الطفل يأكل أكثـر مـن 
كام أن سوء التغذية بـني األم والطفـل املـصاب قـد . املعتاد ويساعد عىل فتح شهيته

طفـل املـصاب يؤد إىل فقد شهية الطفل وامتناعه عن تنـاول الطعـام وبخاصـة ال
بمرض مزمن, وهذا يتطلب االستشارة والعالج حلل هـذه املـشكلة كـام أن بعـض 
األطفال املصابون بأمراض مزمنة قد يصابوا بالـسمنة نتيجـة لكثـرة األكـل ألهنـم 
يعتربون وقت تناول الطعام هو الوقت الوحيد للرتفيه ولذا جيـب مـساعدة هـؤالء 

 .)١( تناول الطعام منًوايات املختلفة بدالاألطفال عىل ممارسة بعض األنشطة واهل
 :وهناك نقاط كثرية جيب مالحظتها عند حتضري غذاء املريض

, وبعض األنـواع ذات األليـاف الكثـرية قـد كمية األمالح, ونسبة الدهون -
 جيب علينا مالحظة كل كبـرية وصـغرية عنـد إعـداد طعـام ًاوعموم. ترض املريض

 .املريض

 :عيها ربة األرسة ىف تغذية املريضالرشوط التى جيب أن ترا
 .احتواء الغذاء عىل مجيع العنارص الالزمة للجسم −١
 .اتباع أوامر الطبيب بكل دقة, حسب نوع املرض وحالة املريض −٢
 .اختبار أصناف أطعمة تتناسب مع نوع املرض −٣
 .ريقه مناسبة حتى تكون سهلة اهلضمططهو الطعام ب −٤

                                                           
 . ٢٢٨ :٢٢٧ص ٢٠٠١منى خليل عبد القادر التغذية العالجية الألوىل جمموعة النيل العربية  )١(
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 . )١(األمتناع عن األطعمة  الدسمة واملحروقة واملقلية −٥
 ويعطـى ىف ًا سهل اهلـضم ومغـذيًايالحظ ىف طعام املريض أن يكون خفيف −٦

 .وجبات صغرية متعددة
لرت يوميا وخاصة ىف حاالت ) ٣−٢(يعطى املريض كمية كبرية من السوائل  −٧

 .اإلسهال واحلمى
دجاج, البقول, وكذلك اخلرضوات  االهتامم بأغذية البناء كاللبن, اجلبن, ال −٨

 .والفاكهة
 تكون جمهزة عىل ويفضل أنىف حالة ضعف املريض يعطى نفس األطعمة ,  −٩

 .وعصائر) شوربة(شكل حساء 
يعطى السكريات والنشويات كالبطاطس, املهلبيـة والعـصيدة لتعـويض  −١٠

 .الطاقة املفقودة ىف حاالت ارتفاع احلرارة
 لديـه شـهية لـه فمعظـم األمـراض يعطى الطعام للمريض طاملـا كانـت −١١

 .الحتتـاج لغـذاء خاص
 لتعـويض مـا فقـده أثنـاء ًاأثناء النقاهة حيتاج املريض لوجبة زائـدة يوميـ −١٢

 .)٢(املرض
 تعمل عىل فتح شـهية املـريض وبخاصـة وأن ريقة شهيةطتقديم الطعام ب −١٣

لذا جيب تنسيق صـينية طعـام املـريض . املرض يضعف من شهية اإلنسان
 . زينة بسيطة من الزهور اهلادئة اللون والرائحةوتزيينها 

مع مالحظة تنسيق األلوان واألشكال والتنوع بقدر املستطاع حتى يقبل املريض 
 .)٣(عىل الطعام بشهية مهام تكرر تقديمه

                                                           
 . ١٠٠دار الطالئع ص.كنوز التغذية. مجال الكاشف)١(
  .٢٢٩ ٢٢٨مرجع سابق ص .التغذية العالجية.منى خليل عبد القادر )٢(
 . ١٠١ مجال الكاشف كنوز التغذية مرجع سابق ص )٣(
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 فالتمريض املنزىل يؤد إىل التعـرف عـىل املزيـد مـن وسـائل الرعايـة ومن هنـا
مرضـية كثـرية حتتـاج إىل الرعايـة بـاملنزل أثنـاء  ألن حاالت ًااملنزلية للمريض نظر

ومن أهم أهداف هذه الرعايـة شـفاء املـريض واسـتعادة قوتـه, وىف نفـس . املرض
 .الوقت محاية باقى أفراد األرسة من انتقال العدو إليهم ىف حالة األمراض املعدية

 :ولكى يكتمل التمريض املنزىل فالبد من التعرف عىل
 :ية باملنزل للمريض ومنهاعنارص الرعاية الصح

 حـسن التهويـة ًاالذ يرقد فيه املريض بحيـث يكـون نظيفـ: اختيار املكان −١
 . من احلرشات كالذباب والبعوضًاخالي
 ويراعى تغيري أغطية الفراش بانتظام مع ًا ومرحيًا يكون نظيف:فراش املريض −٢

يـستخدم وضع مالءة أو فوطة ىف أماكن التعـرض لإلتـساخ لتغيريهـا أول بـأول و
 .الغطاء املناسب لتدفئة املريض

 .ًاكام ذكر سابق: غذاء املريض −٣
 كالرباز والبول والقئ والبصاق, حتفظ ىف أوعيـة مغطـاة :فضالت املريض −٤

ويتم التخلص منها ىف املرحاض الصحى ملنع انتشار العدو. 
ة  ومالحظـًاجيب عىل القائم بالتمريض مراقبة املريض يوميـ:  املراقبة اليومية−٥
 : اآلتى

     :وجه املريض
 )فقر دم(      شاحب  

 )مشأكل ىف التنفس والقلب(      أزرق  
 ) أمراض الكبد واملرارة(      أصفر  

  صدمة(    أبيض رماد مع جلد مند ( 
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 . درجة حرارة اجلسم−
 . جس النبض وعده−
 ). أمحر– أصفر −قاتم   (لون البول −
 ).ط فيهشكله ولونه ووجود دم أو خما(الرباز  −
 .وجود تورم ىف الوجه واجلفون أو اليدين أو القدمني −
 . بخاصة ىف األطفال وحاالت احلمى)اجلفاف( عالمات التجفاف −
 : الراحة−٦

 يوىف باهلدوء والراحة للمريض مع قلة الزيارات له 
 : احلركة−٧

يــشجع املــريض عــىل احلركــة وبخاصــة ىف حــاالت الرقــود الطويــل كالــشلل 
 حالة عدم إمكان مغادرة الرسير يـشجع املـريض عـىل التقليـب مـن والكسور وىف

فاحلركـة . جانب آلخر عدة مرات يوميا وحتريك أطرافـه وإجـراء التـنفس العميـق
تنشط الدورة الدموية ومترن العضالت وتقى املريض من اإلصابة بقرحـة الفـراش 

واإللتهاب الرئو. 
 : الوقاية من قرحة الفراش−٨

د ملدة طويلة تتعرض بعض أجزاء اجلسم لقرحة الفراش ; نتيجة ىف حاالت الرقا
وعـىل . للضغط عليها باستمرار أثناء الرقاد مثل اإلليتني وأسـفل الظهـر واملـرفقني

القائم بالتمريض تنظيف جسم املريض ومسح هذه املنـاطق بـالكحول ومـسحوق 
ري الفـراش بودرة التلك ودهنها بالزيت, ووضع خمدات بينها وبـني الفـراش وتغيـ

 . كلام اتسخًايومي
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 : النظافة الشخصية−٩
نه يض عىل غسل وجهه وكذلك تنظيف أسناعىل القائم بالتمريض أن يساعد املر

 . ًا, وتنظيف جسمه باملاء والصابون باال ستحامم أو بإسفنجة أو فوطة يوميًايومي
 : متريض األطفال−١٠

قبـة رسيعـة ىف حـاالت مثـل عند متريض األطفال جيب أن تكون الرعايـة واملرا
نتيجة لفقدان السوائل وارتفاع درجـة )التشنجات(اجلفاف وحاالت االختالجات 

 .احلرارة
אW 

 التى تقابل البالغني من املرىض كالغربة والوحـدة والوجـوه املشاكلتقابله نفس 
 .نزل وطريقة طهيهاجلديدة ونوعية الطعام املقدم واختالفه عن طعام امل

 :املشاكلومن احللول اجليدة املقرتحة ملثل هذه 
جعل الطفل خيتار طعامه ىف بعض األحيان, وكذلك تناوله الطعـام عـىل املائـدة 
مع باقى أقرانه من األطفال إن أمكن, فهذا يقربه إىل حد ما من جو املنـزل ويـساعد 

الحتفال هبـا ىف املستـشفى, فهـذا كام أن أعياد امليالد يمكن ا. عىل فتح شهية الطفل
 من البهجة عىل األطفال مـع مراعـاة إضـافة ًايقربه إىل جو املنزل أيضا ويضيف جو

جو من املرح أثناء األكل وعدم حماولة الضغط عىل الطفل إلكامل طعامـه, أو رشب 
كوب اللبن آلخره أو عدم تقديم فاكهة وحلو بسبب عدم إكامل الطعام حيث إنه 

 مراعاة عدم تعارض مواعيد الكشف والتحاليل ًاكام جيب أيض. غري طبيعيةىف حالة 
 عىل تنـاول كميـة مـن ًاوجود األم مع الطفل يساعد كثري. مع مواعيد تناول الطعام

 .)١(الطعام املقدم للطفل ملا هلا من أمهية ىف املساعدة عىل  رسعة الشفاء

                                                           
 . منى خليل عبد القادر التغذية العالجية مرجع سابق )١(

o b e i k a n d l . c o m




