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 المقدمة

 

فالحٌاة المدرسٌة حٌاة مختلفة  ٌشكل التحاق الطفل بالمدرسة مرحلة فارقة ومثٌرة فً حٌاة الطفل ،

، فقبل التحاق الطفل بالمدرسة تتؤثر احتٌاجاته الؽذابٌة بؤنواع األطعمة التً تفضلها أسرته ، لكن 

عند دخوله المدرسة ٌبدأ فً مالحظة أنواع الطعام التً ٌتناولها نظراإه من األطفال ، وهذا ٌإثر 

حلة تعتبر حجر األساس للعادات الؽذابٌة السلٌمة بالتالً على اختٌاراته الؽذابٌة كون هذه المر

.لألطفال فً مراحلهم العمرٌة التالٌة  

طفال حال دخولهم المدرسة تتالءم مع لألوتهدؾ التؽذٌة العالجٌة الى تقدٌم وجبات ؼذابٌة معدلة 

 .حالتهم الصحٌة ، وتزودهم بالعناصر الؽذابٌة المناسبة لهم 
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الوجبة المدرسٌة 

عند دخول الطفل المدرسة ألول مرة ٌصبح معرضا لكثٌر من العوامل والمإثرات الجدٌدة التى 

حٌث ٌلعب كال من نظرابه من . تإثر بدورها على سلوكٌاته الؽذابٌة واختٌاراته ألنواع االطعمة

  .االطفال وكذلك المعلمٌن دورا مهما فى حٌاة الطفل

  أسباب عدم تناول الوجبة المدرسٌة

 .الممكن أن ٌكون السبب هو عدم شعور األطفال بالجوع فً وقت تناول الوجبة المدرسٌةمن 

ٌتناولون الطعام ولن  ىمع الوضع فً االعتبار أن األطفال من جمٌع األعمار ٌعلمون جٌداً مت

 .ٌؤكلوا اال أذا شعروا بالجوع

طفال الذٌن لم ٌتناولوا وبعض األ ، بعض األطفال ٌنشؽلون باللعب وال ٌفكرون فً الطعام بالمرة

ومع  ، بٌن الوجبات أو قلٌل من طعام الوجبة المدرسٌة  وسطتوجبة اإلفطار ٌؤكلون كمٌة فوق الم

هإالء األطفال ٌشعرون  ، ذلك ال ٌشعرون بالجوع فً الوقت المحدد لتناول الوجبة المدرسٌة

األطفال نوع الطعام ال ٌحب بعض أومن الممكن  ، عودتهم من المدرسة دىبالجوع الشدٌد ل

 .الموجود فً الوجبة المدرسٌة، ولذلك ال ٌؤكلونها

ن أؾ ومن ثم ، عالوة على أن كثٌراً من األطفال ٌقاٌضون الطعام وٌجربون طعام بعضهم البعض

فمن المحتمل أن ٌكون  ، عودة الطفل بطعام الوجبة المدرسٌة ال ٌعنً أن الطفل لم ٌتناول أي طعام

ومع  ، وذلك الحتوابها على الطعام الذي ٌشتهٌه ، عام من وجبة أصدقابهقد تناول بعض الط

اختالؾ ثقافة األطفال داخل المدرسة، تتاح لكل طفل الفرصة لتجربة أنواع مختلفة من الطعام من 

وفى الؽالب، ٌحب األطفال تلك األنواع الجدٌدة من . الممكن أال ٌكون قد تناولها فً المنزل من قبل

 .الطعام

 

 

 

 



 التؽذٌة العالجٌة لألطفال فً مرحلة رٌاض األطفال

5 
 

  من ٌختار طعام الوجبة المدرسٌة؟

مع  ، فً الوجبة المدرسٌة إال عندما ٌراهاالمعد طعام الفً كثٌر من األحٌان ال ٌعرؾ الطفل 

وخالل .  أن بعض أطفال المدارس ٌفضلون أن ٌكون لهم رأي فٌما سٌؤكلونالوضع فى االعتبار 

سنوات المرحلة االبتدابٌة هناك فرصة فً جعل الطفل ٌشارك تدرٌجٌاً وأن ٌكون له رأي فً 

ومن ثم عند وصوله إلى المرحلة الثانوٌة ،  اختٌار ما ٌفضل أن ٌؤخذه معه من طعام إلى المدرسة

أن توفر  مالجهة المسبولة عن اعداد الطعاومن مسبولٌات  ، ٌستطٌع الطفل أن ٌختار طعامه بنفسه

 .الطفل ىواختٌار نوع الطعام ٌرجع إل ، األطعمة المناسبة والصحٌة للطفل لكً ٌختار من بٌنها

  بدائل الساندوٌشات

تتكون الوجبة المدرسٌة فً األصل من الساندوٌشات، لكن الطفل ٌمٌل فً كثٌر من األحٌان لتناول 

وٌرجع ذلك إلى اختالطه بزمالبه فً  ، لأنواع مختلفة من األطعمة عن التً أعتاد علٌها فً المنز

ذ أنه ٌمٌل للتؽٌٌر ا ، المدرسة وتعرفه على أنواع مختلفة من األطعمة التً لم ٌكن ٌعرفها من قبل

  :وفٌما ٌلً عرض لبعض النصابح إلعداد الوجبة المدرسٌة ، دابماً فً أنواع األطعمة

طعام الوجبة المدرسٌة عن  فىتنوع الوٌمكن  ، ٌسهل تحضٌر الساندوٌشات وٌسهل تناولها أٌضاً  •

طفال الذٌن ال ٌحبون وبالنسبة لأل ، طرٌق استخدام األنواع المختلفة من الخبز والحشو أٌضاً 

.  ى أخر وجبات ابتكارو  التجدٌد المحاولة فى ٌجب  ت الساندوٌشا

ٌستطٌع الطفل  وهناك أنواع عدٌدة من المقرمشات،زالمقرمشات عن الخببعض األطفال ٌفضلون 

فهناك المقرمشات المصنوعة من األرز والكٌك هذا باإلضافة إلى كثٌر من  ، أن ٌختار من بٌنها

 .وٌمكن استخدام كل ما سبق كبدٌل للخبز،  المقرمشات المصنوعة من القمح

فهناك أنواع عدٌدة من الطعام التً  ،ٌمكن وضع الحشو فً الوجبة المدرسٌة بدون استخدام الخبز •

سباجتً وعلب صؽٌرة لأل ، ٌمكن تناولها بدون خبز مثل شرابح الدجاج وشرابح أو مكعبات الجبن

 .والفاصولٌا المطهوة أو ذرة بالكرٌمة أو معلبات التونة

والحلوى المصنوعة من  وٌمكن وضع منتجات األلبان مثل علب الزبادي واللبن السادة أو المنكه •

.  الكاسترد وبودنج األرز فً علبة حافظة للطعام لٌؤخذها الطفل معه إلى المدرسة
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ومثل هذه العلب الحافظة متوفرة وٌمكنها الحفاظ على برودة الطعام جٌداً وٌنبؽً وضع اللبن فً 

فً الفرٌزر ثم  حافظة للطعام فٌجب وضع اللبن ةوإذا لم ٌتوفر لدٌك علب ، الثالجة طوال اللٌل

وسوؾ ٌزول الصقٌع تدرٌجٌاً لٌصبح لطٌؾ وبارد فً وقت  ، فً علبة الطعام مباشرةه وضع

على برودة األطعمة األخرى مثل فى الحفاظ كما تستخدم العلب الحافظة  ، تناول الوجبة المدرسٌة

 .الجبن

ٌس فً درجة الؽلٌان لكن على األم التؤكد من أن الحساء ل،ٌمكن وضع الحساء فً زجاجة فارؼة •

ٌمكن جعل الحساء مؽذٌاً عن طرٌق إضافة الخضروات والبقول  ، لحماٌة الطفل من أي حروق

وٌجب وضع لفابؾ من الخبز أو شرٌحتان من الخبز بشكل منفصل  ، مثل العدس والفاصولٌا

 .بجانب الطعام

المسلوق أو الفالفل أو  ٌمكن أن ٌؤخذ سلطة مكونة من قطع من الخضروات أو جبن والبٌفً •

العدس أو البٌرجر المصنوع من الصوٌا، حٌث تجعل هذه المكونات الوجبة المدرسٌة ؼنٌة 

 .بالعناصر الؽذابٌة

 .ٌمكنه أٌضاً أن ٌؤخذ سلطة الفواكه الطازجة أو الفاكهة المعلبة •

 .ٌمكن أن ٌؤخذ الطفل المكسرات والفاكهة المجففة •

 ت بٌن الوجباتأهمٌة تناول بعض المأكوال

ٌإكد الكثٌر من المدرسٌن على أن أؼلبٌة األطفال ٌتناولون الوجبات الخفٌفة مثل المقرمشات   

من  % 88وقد أظهرت إحدى الدراسات أن  ، والكٌك والبسكوٌت قبل تناول الوجبة المدرسٌة

وذكرت األمهات أن الفاكهة  ، األمهات ٌعطون أطفالهم وجبات خفٌفة لتناولها بٌن الوجبات

خر ٌإكد المدرسون أنهم نادراً آلوعلى الجانب ا،الطازجة من أكثر األطعمة التً ٌعطٌنها ألطفالهن

وقد أظهرت ،  بل أن المقرمشات هً األكثر شٌوعاً بٌن األطفال ما ٌرون األطفال ٌتناولون الفاكهة

ٌتناولون  % 35،  اولون الوجبات الخفٌفةمن األطفال الذٌن ٌتن % 90دراسة فً وٌلز أنه من بٌن 

 .المقرمشات
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هناك الكثٌر من البدابل للمقرمشات وؼٌرها من الوجبات الخفٌفة التً تحتوي على نسبة دهون 

وفٌما ٌلً بعض االقتراحات، مع الوضع فً االعتبار أنه لٌس بالضرورة أن ٌحب األطفال  ، عالٌة

  :األم أن تسؤل طفلها عن األشٌاء التً ٌفضل أن ٌجربها ىفعل ، البدابل التالٌة كلها

المخبوزات مثل فطابر الفاكهة وكعكة الفاكهة المحالة وخبز بٌتا مع الجبن أو زبدة الفول  •

 .السودانً قلٌل الدسم أو كعك البلح أو الكعك السادة

 .كٌك األرز والمقرمشات المصنوعة من األرز •

 .م واللبن المنكه أو السادةالجبن والزبادي قلٌل الدس •

 .)بدون إضافة اللبن)حبوب اإلفطار  •

 .علبة صؽٌرة من الفاصولٌا المطهوة أو السباجتً أو ذرة بالكرٌمة •

 .الفاكهة الطازجة أو المعلبة أو المجففة •

 .قطع من الخضروات النٌبة •

  .المكسرات •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التؽذٌة العالجٌة لألطفال فً مرحلة رٌاض األطفال

8 
 

 

 

التأكد من سالمة األطعمة الغذائٌة 

وتقوم ،  العدٌد من الحكومات والهٌبات فً البلدان المتقدمة مسبولٌة سالمة المنتجات الؽذابٌة لىتتو

هذه الهٌبات بالتصدٌق على نوع المكسبات المضافة بعد فحص البحث الخاص الذي ٌتم إجراإه 

فعلى سبٌل المثال، ٌجب أن ٌثبت فً البحث أنه ال ٌمكن صنع منتج . على كل المكسبات المضافة

وٌتم فحص  ، بإضافة أحد المكسبات المسموح باستخدامها أو بؤسلوب ما من أسالٌب التصنٌع إال ما

وٌسمح باستخدام نوع ما من هذه المكسبات  ، ىحدكل نوع من المنتجات الؽذابٌة والمكسبات على 

وضع هذا النوع خاصَة فً قابمة مكسبات الطعم واللون والرابحة إلى نوع معٌن من  ةفً حال

  .المنتجات الؽذابٌة

  كٌفٌة قراءة قائمة المكونات

وٌتم ذكر صنؾ المادة المكسبة وأسمها . ٌجب وضع قابمة بكل المكسبات بجانب المكونات

مثال الطرطرٌك أصفر اللون ٌجب أن ٌكتب على قابمة  ، الكٌمٌابً بالكامل أو رقمها الكودي

صنفاً من المكسبات  12وٌوجد  ، ("102)لون"أو ( " حمض الطرطرٌك)لون " المكونات هكذا 

  :المستخدمة وكل صنؾ ٌستخدم لهدؾ مختلؾ وفى ما ٌلً استعراض لهذه األصناؾ

وهذا ٌقلل من فرص فساد الطعام  ، نمو البكتٌرٌا والفطرٌات ئوهذه المواد تبط: المواد الحافظة .1

والبكتٌرٌات والنترات من المواد الحافظة شابعة  وإهداره وتعد البنزاوات والبروبٌنات والسوربات

وتقوم كل مادة من المواد الحافظة بمقاومة نوع معٌن من الجراثٌم المختلفة فً كل  ، االستخدام

هذا باإلضافة إلى  ، وال ٌتم استخدام المواد الحافظة إال فً حالة الضرورة القصوى ، منتج ؼذابً

عالجة ال تحتوي على مواد حافظة والمنتجات الؽذابٌة المجمدة أن كثٌر من المنتجات الؽذابٌة الم

وذلك ألن عملٌتً التجمٌد والتعلٌب تقوم بحفظ الطعام . والمعلبة ال تحتوي أٌضا على مواد حافظة

 ىفً المرب)وكثٌر من المكونات الموجودة فً المواد الؽذابٌة تقوم بعملٌة الحفظ مثل السكر 

 (.فً المخلل وتتبٌله السلطة)والخل ( فً الجبن والزٌتون) والملح( والبسكوٌت والحلوى
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( 322)وهً مواد زٌتٌة تحول دون انفصال الماء عن الزٌت وٌستخدم اللستٌن : المستحلبات. 2

، كمستحلب فً المنتجات الؽذابٌة مثل (صفار البٌض)وهو مادة تستخلص من فول الصوٌا والمح 

 .تة والمعجناتوالشوكوال( السمن الصناعً)المارجرٌن 

 ، وهً األحماض التً تضفً على المنتج الؽذابً نكهة ممٌزة أو مذاقاً الذعاً : أحماض الطعام. 3

ال تإذي القناة   لذلك ، كما أنها أحماض ضعٌفة ، وٌتم استخدامها إلعطاء التوازن فً المذاق

وبعض من هذه األحماض الطبٌعٌة مثل األحماض الالذعة فً الموالح  ، الهضمٌة أو األمعاء

 .وحمض الطرطرٌك الموجود فً العنب

وهذه المواد ٌمكن تقسٌمها إلى ثالث مجموعات، طبٌعٌة وصناعٌة مماثلة للطبٌعة : المنكهات .4

اب وكثٌر من المنكهات تستخلص من األعش ، وصناعٌة لٌس لها مثٌل فً المنكهات الطبٌعٌة

بجانب المنكه المستخدم فً قابمة " نكهة "وٌجب أن ٌتم كتابة  ، والتوابل ومن المركبات الصناعٌة

والمنكهات تضفً علً المنتج الؽذابً مذاقاً لذٌذاً  ، المكونات، حتى وأن كانت النكهة طبٌعٌة

 .الجةوتجعله متوازناً فً الطعم، كما أنها تحافظ على النكهة األساسٌة خالل عملٌة المع

وال تحتوي محسنات الطعم  ، وهً المواد التً تبرز المذاق أو رابحة الطعام: محسنات الطعم. 5

وٌعد ملح جلوتامات أحادي الصودٌوم من أكثر محسنات الطعم التً  ، على نكهة قوٌة فً حد ذاتها

  .تفتقد النكهة

وهً مواد تبطا من تؤكسد العناصر، مما ٌمنع فساد الدهون وٌمنع : مواد مقاومة للتؤكسد. 6

من المواد الطبٌعٌة المقاومة ( 309 ىإلE 306(وٌعد فٌتامٌن ، الطعام من أن ٌفقد أو ٌتؽٌر لونه

تؽٌر ولهذا ٌمنع عصٌر اللٌمون الطعام من أن ٌفقد أو ي ، للتؤكسد والتً تمنع فساد الزٌوت والدهون

 .لونه

وصبؽة ( 100)ومن الممكن أن تكون مكسبات اللون طبٌعٌة مثل الكركم : مكسبات اللون. 7

وٌعتقد الكثٌر من . ومن الممكن أن تكون صناعٌة (a160) والبٌتا كاروتٌن( 120)الكوشٌنٌل 

. الناس أن استخدام مكسبات اللون لٌس ضرورٌاً ألنها تضاؾ لتعطى المنتج شكالَ أفضل فقط

وٌدور الجدل حول ما أذا كان استخدام مكسبات اللون لتحسٌن شكل الطعام مبرراَ كافٌاً الستخدامها 

تجات الؽذابٌة بلون معٌن فمن الصعب أن نتخٌل الزبدة ولكننا أعتدنا على رإٌة بعض المن ، أم ال

 .الصفراء بٌضاء اللون
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وٌتم استخدامها بكثرة فً الكٌك والبسكوٌت  ، وهً مواد تستخدم لمنع جفاؾ الطعام: المرطبات .8

 .وخلٌط الحبوب والفاكهة

كاسترد والزبادي وهو ٌستخدم إلكساب المنتجات الؽذابٌة قواماً ؼلٌظاً مثل ال: الصمػ النباتً. 9

وبعض األصماغ النباتٌة تستخلص من  ،والحلوى والصلصة واإلضافات المختلفة والماٌونٌز

 .الطحالب واألعشاب البحرٌة بٌنما ٌستخلص البعض اآلخر من النباتات

وهً المواد التً تساعد المنتجات الؽذابٌة على أن تتدفق بسالسة عند : المواد المقاومة للتكتل. 10

 .توجد فً أكٌاس الملح والنكهات وهً تمنع الطعام من التكتل أو االلتصاقصبها و

وهً تستخدم لتحسٌن قوام الطعام مثل الهامبورجر وؼٌرها من اللحوم : مالح المعدنٌةاأل. 11

 .الجاهزة فهً تمنع اللحوم من أن تفقد العصارة التً بداخلها

م لجعل الطعام أكثر كثافة وأكثر سماكة كما وهً مواد تستخد: مكسبات السمك والقوام الؽلٌظ. 12

وٌمكن استخالصها من النباتات مثل النشا أو من  ، فً الحساء ومعجون الطماطم والكاسترد

 .الحٌوانات مثل الجٌالتٌن

توفر العدٌد من الهٌبات والحكومات فً العدٌد من دول العالم كتٌبات تتضمن قوابم المكسبات 

وأرقامها 
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  المكسبات على الصحةتأثٌر 

ٌرجع الكثٌر من الناس السبب لكثٌر من األمراض الستخدام المكسبات فً الطعام ومن هذه 

األمراض السرطان والصداع النصفً والربو والنشاط الزابد ونقص التركٌز واألكزٌما وؼٌرها 

وتتركز المواقؾ من  ، وتوجد العدٌد من المخاوؾ حول إضافة هذه المواد ، من األمراض

مكسبات عما إذا كانت هذه المكسبات تتفاعل مع أجسام بعض األطفال الذٌن ٌعانون من الحساسٌة 

هذا باإلضافة إلى أن عدداً محدوداً من األطفال  ، والربو واألكزٌما والطفح الجلدي والنشاط الزابد

نواع بعٌنها من أعدم تحمل وهذه لٌست حساسٌة ؼذابٌة ولكنها  ، لدٌهم حساسٌة من المكسبات

ال ٌتحملها  هكمٌات صؽٌرة من أحد المكسبات بعٌنها ولكن الطفل ومن الممكن أن ٌتحمل ، الطعام

وبالتالً ٌحدث تفاعل مضاد حٌث تختلؾ  ، زٌادة هذه المادة عن كمٌة معٌنة فً طعام ما ةفً حال

 .المكسبات عن بعضها وفقاً لدرجة تفاعلها مع الجسم

، ٌجب إجراء اختبار النظام  أن الطفل ال ٌعانً من حساسٌة من نوع معٌن من المكسبات من للتؤكد

  .الؽذابً المقنن والذي ٌستؽرق عدة أسابٌع

بٌد أن هناك العدٌد من المكسبات التً تجعل الطعام آمناَ، ومنها المواد الحافظة والتً توقؾ نمو 

وٌعتقد الكثٌرون أن انخفاض نسبة اإلصابة بمرض  ، الكثٌر من البكتٌرٌا الضارة فً الطعام

 ، سرطان المعدة فً الكثٌر من الدول ٌرجع إلى استخدام المواد الحافظة فً الصناعات الؽذابٌة

ومازال التسمم ،  وإضافة المواد الحافظة ٌحد من ثلوث الؽذاء الذي ساد فً العصور القدٌمة

األساسٌة التً تشؽل المسبولٌن عن سالمة المنتجات الؽذابً الناتج عن تلوث الطعام هو القضٌة 

 .الؽذابٌة

وقد ظهرت مإخراَ العدٌد من المشاكل نتٌجة النخفاض محتوى المنتجات الؽذابٌة من الملح والسكر 

،  أو نتٌجة النتشار المنتجات الؽذابٌة الخالٌة من المواد الحافظة تماماً ( المواد الحافظة الطبٌعٌة)

ولهذا قد تنمو الفطرٌات بعد فتح الحاوٌة  ، دة صالحٌة مثل هذه المنتجات الجدٌدةتقصر موبالتالى 

وعلى الرؼم من أن المشاكل الصحٌة الناتجة  ، الطماطم ةمباشرًة، كما فً علب المربى وصلص

ن بعض الفطرٌات تفرز السموم التً تخترق إعن تلوث الطعام بالفطرٌات لم تتحدد حتى األن، ؾ

علٌنا أال نتناول كمٌات كبٌرة من هذه المنتجات حتى ولو قمنا بقشد أو  لذا ، لطعاموتتوؼل داخل ا

وعلى هذا فالمواد الحافظة  ، إزالة الطبقة الخارجٌة من هذه المنتجات، فالفطرٌات قد توجد بالداخل
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وتناول المواد الحافظة أفضل بكثٌر من تناول  ، لها دور مهم فً الحفاظ على سالمة الطعام

 . الفطرٌات

كما ال ٌنصح المختصون بالرجوع الستخدام األسالٌب التقلٌدٌة فً حفظ الطعام مثل الحفظ 

وذلك ألن استهالك كمٌات كبٌرة من المنتجات الؽذابٌة المحفوظة  ، بالتدخٌن والتملٌح والتخلٌل

وتوصً منظمات مكافحة السرطان بتناول هذه  ، طان المعدةبهذه الطرٌقة ٌإدي إلى اإلصابة بسر

 .األطعمة بكمٌات قلٌلة وتناول الكثٌر من الفاكهة والخضروات والخبز والحبوب
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 : هناك عامالن أساسٌان ٌكونان السبب بالمرض فً سن الطفولة

عوامل داخلٌة  -2     عوامل خارجٌة -1

من أمثلة المشاكل التً تنتج عن العوامل الخارجٌة ، العدوى الحادة التً ال ٌمكن التحكم فٌها أو 

ومن أمثلة هذه العوامل ، منعها عن طرٌق التطعٌم مثل عدوى الجهاز الهضمً والجهاز التنفسً 

ثل أٌضا الحوادث التً قد تحدث داخل وخارج المنزل وتشمل الحروق أو إساءة معاملة الطفل م

 . الضرب أو حرمانه من الطعام كذلك بعض المشاكل العاطفٌة

وتظهر عند الوالدة أو فٌما ، أما العوامل الداخلٌة التً تسبب مشاكل وتكون موجودة قبل الوالدة 

الهٌكل العظمً ، األمعاء ، العٌوب الخلقٌة فً بعض األعضاء مثل القلب أو الكلى أو المرئ ، بعد 

 ،وجود عٌب خلقً فً عملٌات التمثٌل الؽذابً بالجسم ، جود شق فً الشفة و، الجهاز العصبً ، 

، بعض األمراض الخبٌثة التً تظهر فً فترة الطفولة المبكرة تعتبر أٌضا من العوامل الداخلٌة 

وقد وجد أن الؽالبٌة العظمى من هإالء األطفال سواء كانوا ٌعالجون فً البٌت أو فً المستشفى 

ب رعاٌة ؼذابٌة خاصة بحٌث تفً باحتٌاجاتهم من الطاقة والعناصر الؽذابٌة فان عالجهم ٌتطل

 . األساسٌة والمناسبة للسن ومرحلة النمو
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تغذٌة الطفل المرٌض 

بالنسبة لألمراض التً تستؽرق وقت قصٌر للشفاء فان المشاكل الؽذابٌة تتمثل فً قلة المؤخوذ من 

الطعام أو نقص عنصر أو أكثر لفترة معٌنة حتى ٌتم الشفاء ٌمكن التؽلب علٌها ولن تترك أثر ألن 

 . هذا النقص ٌمكن تعوٌضه بسرعة بعد الشفاء وبعد استرجاع الطفل لشهٌته الطبٌعٌة

ا بالنسبة لألمراض المزمنة فهً تسبب مشكلة كبٌرة بالنسبة للطعام المؤخوذ ولها تؤثٌر خطٌر أم

 .على تؽذٌة الطفل وخاصة أنه ٌجب أن ٌؤخذ كمٌات كافٌة من الطعام حتى تفً باحتٌاجات النمو

ادي فٌجب أن ٌقدم للطفل الطعام االعتً، إذا لم ٌكن التعدٌل الؽذابً جزء أساسً من خطة العالج 

وإذا كان هناك فقد فً الشهٌة مستمر فتقدم له الوجبات الصؽٌرة على فترات وٌمكن ، بالنسبة له 

 . أٌضا تقدٌم بعض المفاجآت له مثل الهداٌا أو اللعب أثناء مٌعاد تناول الوجبات
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بعض المشاكل الغذائٌة التً تصٌب األطفال 

اإلسهال 

السبب الربٌسً ٌكون  ، اإلسهال البسٌط أو الحاد قد ٌصٌب األطفال الصؽار نتٌجة لعدة أسباب

اإلسهال بدون عدوى قد  ،العدوى بالبكتٌرٌا أو بالفٌروسات للجهاز الهضمً أو الجهاز التنفسً 

كبٌرة معٌنة أو فواكه ؼٌر ناضجة  ةٌكون سببه الحساسٌة الؽذابٌة أو مشاكل عاطفٌة أو تناول أطعم

 . وقد ٌكون نتٌجة التجوٌع أو سوء االمتصاص، 

 :اإلسهال الحاد

فً مثل هذه  ، بالػالجفاؾ الشدٌد مع اختالل مٌزان األمالح بالجسم نتٌجة اإلسهال ٌعتبر خطر 

فل ٌعانً من إذا كان الط ، الجسمالحالة ٌجب االهتمام بالمحافظة على مٌزان السوابل واألمالح فً 

وإذا لم ٌحتوي على ، القا ٌجب إعطاءه محالٌل عن طرٌق الدم تحتوي على الدكستروز واألمالح 

بعد ضبط مٌزان السوابل  ،عن طرٌق الفم ( محلول معالجة الجفاؾ ) ٌعطى محالٌل األمالح  ئق

واألمالح بالجسم ٌعطى المرٌض الؽذاء عن طرٌق الفم بحٌث ٌحتوي على العناصر الؽذابٌة 

 . األساسٌة والطاقة لتعوٌض ما فقد خالل المرحلة الحادة وللمحافظة على النمو الطبٌعً

اإلسهال البسٌط 

ام ٌعالجون عادة فً البٌت وخاصة األطفال المصابٌن بإسهال بسٌط لمدة ٌوم إلى ثالث أو أربع أي

فً هذه الحالة ٌمنع الطعام وٌعطى سوابل فقط لمدة  ، مستمر ءيقتإذا لم ٌكن اإلسهال مصحوب ب

على األمالح  حتوابهإلوٌمكن أٌضا إعطاء الطفل محلول معالجة الجفاؾ  ،ساعة 24ال تزٌد عن 

الطفل الذي ٌبلػ من عام إلى أربع أعوام ٌمكن  ،الضرورٌة لتعوٌض الفاقد عن طرٌق اإلسهال 

وشاي خفٌؾ محلى بالسكر وحساء اللحم أو  ر الطماطم المصفى إعطاإه عصٌر الفاكهة أو عصً

معظم األطفال الذٌن  ،ساعة  24إذا لم ٌسبب أي مشاكل خالل الدجاج وحساء الخضروات أو اللبن 

إذا استمر اإلسهال ألكثر من  ، ابهم االعتٌاديٌمكنهم الرجوع إلى ؼذ ٌعانون من اإلسهال البسٌط

 .الدوابًأربعة أٌام فهذا ٌشٌر إلى وجود سوء امتصاصا وٌحتاج إلى العالج 
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نقص الوزن 

إذا كان الطفل ٌنمو فً الوزن والطول بمعدل  ،ٌختلؾ األطفال فٌما بٌنهم بالنسبة لمعدل النمو 

 . منتظم حتى إذا كان أقل فً الوزن من رفاقه فً نفس السن والطول فان هذا ال ٌدعو إلى القلق

الطفل الذي ال ٌنمو بصورة طبٌعٌة ومنتظمة ٌجب أن تبحث حالته االجتماعٌة واألسرٌة والناحٌة 

عدم صالحٌة السكن وعدم وجود ، ذابٌة المكتسبة الؽذابٌة من حٌث ظروؾ األسرة والعادات الػ

والفقر من العوامل المرتبطة بعدم نمو  ، م فً المنزل باستمراراألعدم تواجد ، مكان مناسب للنوم 

 . الطفل بصورة طبٌعٌة وفقده لوزنه

م الدابم على ما ٌتناوله الطفل األفً كثٌر من األحٌان ٌكون نقص الوزن عند الطفل مرتبطا بقلق 

الطفل الذي ٌفضل أنواع محدودة من الطعام وٌرفض تناول أي شا ؼٌرها سوؾ ،  الطعاممن 

ولكن التنوٌع فً تقدٌم هذه األطعمة المحببة له قد ٌعطً ، ٌصاب بدون شك بسوء تؽذٌة ولو لفترة 

فال إلى طبٌعتها ٌمكن أن ٌقدم له عندما تعود شهٌة األط ،الفرصة إلى محاولة تقدٌم أطعمة جدٌدة 

ومن األفضل أن ٌقدم جزء صؽٌر وٌترك ،  فى المرة الواحدةكمٌات صؽٌرة من األطعمة الجدٌدة 

هذا الطفل فً الؽالب سوؾ ٌنوع من األطعمة المتناولة بكمٌات  ،للطفل حرٌة طلب كمٌة أخرى 

 . كافٌة الحتٌاجاته وخاصة إذا استبعدنا عملٌة القلق المستمر بشؤن تناول الطعام
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السمنة عند األطفال 

الذٌن ٌعانون من السمنة فً العالم، وهذا ال ٌنطبق على البالؽٌن  فرادألاٌوم بعد ٌوم ٌزداد عدد 

فحسب، ولكن اٌضاً على األطفال، وقد قدرت إحدى الدراسات عن الصحة واللٌاقة والتً أجرٌت 

من األطفال ٌعانون من السمنة المفرطة، وعلى الجانب األخر أظهرت  % 15م أن 1985فً عام 

 % 25األطفال لتصل النسبة إلى  الدراسات الحدٌثة زٌادة فً عدد

الطفل البدٌن 

بؤن الطفل ٌعانً من السمنة بمجرد النظر إلٌه، على الرؼم من أن هذا الحكم ٌتؤثر  الحكمٌمكن 

باآلراء الشخصٌة، ومن الممكن أن ٌنظر للطفل الذي ٌتناسب وزنه مع طوله بشكل صحٌح على 

ن الممكن أٌضاُ أن ٌنظر اآلباء واالمهات للطفل على وم. أنه بدٌن، إذا كان أفراد عابلته من النحفاء

أنه زابد فً الوزن إذا كانوا متؤثرٌن بتصوٌر اإلعالم لعارضات األزٌاء النحٌالت على أنها 

كما ٌمكن أن ٌنظر للطفل الذي ٌعانً من السمنة المفرطة بشكل الفت  ، سمجالصورة المثالٌة لل

. النمط العابلًللنظر على أن وزنه طبٌعً إذا كان هذا 

ومن الطرق الموضوعٌة لتقٌٌم وزن الطفل هو أن ٌقوم الطبٌب بوضع معدالت طول ووزن الطفل 

. على رسم بٌانً خاص بالنمو لٌتمكن من قراءة البٌانات ومقارنتها بصورة منهجٌة صحٌحة

ول كما ٌمكن حساب مإشر كتلة الجسم عن طرٌق تقسٌم وزن الفرد بالكٌلو جرام على مربع الط

(الطول/ )الوزن = مإشر كتلة الجسم : بالمتر
2

  

البدانة والنحافة عند  هذا باإلضافة إلى أن استخدام مإشر كتلة الجسم من أفضل الطرق التً توضح

وهناك العدٌد من الرسوم البٌانٌة لمإشر كتلة الجسم لألطفال وتوجد ضمن الرسوم  ، األطفال

. البٌانٌة الخاصة بالنمو 

مإشر كتلة الجسم ٌتؽٌر فً مرحلة الطفولة مع العمر، لذا، ٌجب التؤكد من أن الرسم ونظراً ألن 

. البٌانً المستخدم لٌس للبالؽٌن

 ىال ٌوجد نقطة معٌارٌة محددة فً الرسوم البٌانٌة التً توضح مإشر كتلة الجسم ٌمكنها تحدٌد مت

وقد قرر الخبراء أنه إذا كان مإشر كتلة الجسم فوق المبوي  ، ٌكون الطفل بدٌناً أو زابد فً الوزن

. الخامس والتسعٌن ٌعد هذا من البدانة المفرطة
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مخاطر السمنة على األطفال 

وهذا ، كلما كبر سن الطفل أو المراهق البدٌن زادت فرص بقابه على هذا الوزن الزابد فً الكبر

أمراض القلب ومرض السكر من الدرجة ٌجعله عرضة لمخاطر اإلصابة ببعض األمراض مثل 

. الثانٌة وارتفاع ضؽط الدم

: كما أن هناك العدٌد من اآلثار السلبٌة للسمنة على صحة األطفال، ومنها

 الطفح الجلدي بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم .

 انبعاث الرابحة الكرٌهة فً الجسم .

  تسطح القدمٌن(flat foot )وتشوه عظام الركبة .

 فسضٌق بالتن .

 صعوبة فً التنفس أثناء النوم. 

 ظهور عالمات اإلطالة والشد، وخاصًة فً مناطق الفخذٌن واألوراك. 

  ارتفاع نسبة األنسولٌن فً الدم، كما ٌصاب بعض المراهقٌن الذٌن ٌعانون من البدانة

 (.وهذا ٌحدث عادة عند البالؽٌن األكبر سناً )لمرض السكر من الدرجة الثانٌة 

كالت التً ٌواجهها الطفل أو المراهق البدٌن أو ذو الوزن الزابد شٌوعاً هً تؤثر من أكثر المش

وهذه المشكلة تظهر فً مرحلة المراهقة، إال أنها تبدأ فً مرحلة  ، تصور الشخص لنفسه بالسلب

الشخص  ولكن فً فترة المراهقة على وجه التحدٌد ٌقل اعتداد ، عمرٌة مبكرة تسبق هذه الفترة

. بنفسه

هذا باإلضافة إلى أنه من مرحلة عمرٌة مبكرة ٌنظر األطفال لنظرابهم من األطفال الذٌن ٌعانون 

كما  ، من السمنة باعتبارهم أقل قبوالً عن األطفال اآلخرٌن الذٌن ٌعانون من إعاقات جسدٌة أخرى

لصورة وهذه ا ، أن األطفال ذوي األجسام الممتلبة عادًة ما ٌوصفون بالكسل والؽباء والمرض

. المتكررة والشابعة للشخص البدٌن ٌعرفها الطفل البدٌن والنحٌل

 

 



 التؽذٌة العالجٌة لألطفال فً مرحلة رٌاض األطفال

19 
 

الوقاٌة خٌر من العالج 

: وصحة الطفل فٌما ٌلً أهم وسابل المحافظة على رشاقة

 وال ٌوجد ما ٌدعو للقلق إذا لم ٌنته من وجبته  ، ال ٌجب أن ٌؤكل الطفل إال إذا شعر بالجوع

كما أن محاولة األم أن تثبت لطفلها أنها تثق فً قدرته على  ، من الطعام أو المشروبات

. التحكم فٌما ٌؤكل أمر ؼاٌة فً األهمٌة

 ال ٌجب استخدام الطعام كنوع من تحفٌز الطفل على عمل شًء أو لمكافؤته على شًء ما ، 

وهناك العدٌد من الوسابل التً تصلح لهذا الؽرض مثل  كلمات التشجٌع أو الذهاب إلى 

(. لٌس بالضرورة مطعم للوجبات السرٌعة)ان الذي ٌفضله الطفل للتنزه المك

  ال ٌجب على األم أن تجعل الحلوى مكافؤة على انتهاء الطفل من وجبته، فهذا من شؤنه أن

كما ٌمكن أن تكون الحلوى والفاكهة  ، ٌجعل الطفل ٌقدر الحلوى أكثر من أي طعام آخر

 .لؽذابٌة مثل اللحم والخضرواتجزءاً من وجبة صحٌة ؼنٌة بالمواد ا

 والطعام الصحً ٌشتمل على الدهون قلٌلة  ، م كل ما هو صحً ومفٌد من الطعاميٌجب تقد

هذا باإلضافة إلى  ، واألسماكالتشبع وأنواع عدٌدة من الحبوب ومنتجات األلبان قلٌلة الدسم 

  .الفاكهة والخضروات 

  السرٌعة أو الوجبات الجاهزة أكثر من مرة فً ال ٌجب تناول الطعام من مطاعم الوجبات

 .األسبوع

 ن ٌقوموا أمهات ألوعلى اآلباء وا ، ٌجب تحدٌد الوقت الذي ٌشاهد فٌه األطفال التلفزٌون

بتشجٌع الطفل على القٌام بؤشٌاء أخرى تبعث على الحركة والنشاط بدالً من مشاهدة 

 .التلٌفزٌون مثل ركوب الدرجات أو لعب الكرة

 قدام أو ؼٌرها ألشاركة الطفل فً نشاطاته مثل ذهاب العابلة فً نزهة سٌراً على اٌجب م

من الرٌاضات التً تمارس خارج المنزل أو الذهاب إلى الشاطا أو الذهاب إلى حمام 

 .السباحة

 وهذا ٌعنً تناول كل أفراد  ، العادات السلٌمة لألكل والرٌاضة ٌجب على األم أن تعلم الطفل

، هذا باإلضافة إلى ممارسة األنشطة (معظم األوقات)ستثناء طعام صحً األسرة بال ا

 .البدنٌة بانتظام
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تناول الطعام الصحً 

وهذا ٌعنً ضرورة  ، معظم ما ٌتناوله الطفل ٌعتمد على ما تقوم األم بشرابه من طعام للمنزل

 الدهون والسكرٌاتشراء األطعمة الجاهزة والمعلبة والتً تحتوي على نسبة عالٌة من التقلٌل من 

وبدالً منها ٌنبؽً أن تقوم األم بشراء الطعام الذي ٌحتوي على نسبة قلٌلة من الدهون ونسبة عالٌة  ،

وٌجب التؤكد من أن الطفل ٌتناول الوجبات األساسٌة والوجبات الخفٌفة على مابدة  ، من االلٌاؾ

حٌث  ، ى اتباع نظام ؼذابً صحًسرة علألا فرادكما ٌنبؽً تشجٌع كل أ ، التلٌفزٌونولٌس أمام 

. إنه من ؼٌر المتوقع أن ٌتناول الطفل الخضروات بٌنما ال تتناولها األم
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أنٌمٌا نقص الحدٌد 

 

قد تحدث أنٌمٌا نقص الحدٌد عند األطفال ؼٌر كاملً النمو والتوابم أو عند الرضع من أمهات لم 

كذلك األطفال الذٌن ٌستهلكون كمٌات كبٌرة من اللبن  ،الحملالؽذاء الكافً أثناء فترة  لنٌتناو

 . تنتشر بٌنهم األنٌمٌا

لذا ٌجب التؤكد من احتواء طعام الطفل على مصادر ؼنٌة بالحدٌد كذلك التؤكد من أن األطعمة 

الجاهزة والخلطات المصنعة والحبوب مدعمة بالحدٌد حتى نتحاشى وجود نقص الحدٌد المتناول 

 . انقدر اإلمك

وقد وجد أن األنٌمٌا تستجٌب للعالج بسلفات الحدٌدوز مع إعطاء جرعات مناسبة من حمض 

كذلك إعطاء فٌتامٌن ج مع الحدٌد ٌساعد على سرعة امتصاص الحدٌد ،  12الفولٌك وفٌتامٌن ب 

. مع الطعام
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الحساسٌة 

الطعام أقل شٌوعاً من عندما ٌصل األطفال إلى سن المدرسة، تصبح الحساسٌة من بعض أنواع 

 .األطفال األصؽر سناً 

الحساسٌة من بعض أنواع الطعام 

وهً ترجع فً  ، تعد الحساسٌة من نوع معٌن من الطعام استجابة للجهاز المناعً ألنواع الطعام

وتناول  ، العادة إلى وجود مشكلة ما فً هضم وامتصاص عنصر البروتٌن الموجود فً الطعام

كمٌة بسٌطة من هذا النوع من الطعام ٌإدي إلى حدوث تفاعل لمكونات هذا النوع مع الجسم 

 .وٌكون عادًة بعد تناوله مباشرة

وعندما ٌكون الشخص مصاباً  ، فً الهضم الطبٌعً ٌتم تفتٌت البروتٌن قبل امتصاصه من األمعاء

 .وتٌن من األمعاء كبروتٌن كاملبالحساسٌة من بعض أنواع الطعام، ٌتم امتصاص بعض البر

بمجرد وصول البروتٌن الكامل إلى مجرى الدم، ٌتم التعرؾ علٌه على أنه مادة ؼرٌبة على الجسم 

لمقاومة المادة  LgE وٌقوم الجسم بإفراز األجسام المضاد المسماة ، أو كمادة مثٌرة للحساسٌة

وٌحدث  ، تدعى الهٌستامٌن من خالٌا الجسم وأثناء هذه العملٌة ٌتم إطالق مادة كٌمٌابٌة،  المثٌرة

ومن  . الهٌستامٌن نوعاً من التجاوب فً الخالٌا التً ٌصل إلٌها وهذا ما ٌسبب أعراض الحساسٌة

 :الخالٌا التً تتؤثر

  وٌنتج عن ذلك اإلسهال والقًء واالنتفاخ –األمعاء. 

  وٌنتج عن ذلك الطفح الجلدي واألكزٌما –الجلد. 

 ًوٌنتج عن ذلك الربو ورشح األنؾ –والربتان  الجهاز التنفس. 

والعالج الوحٌد هو تجنب المواد أو  ، كما ال ٌوجد دواء لمعالجة الحساسٌة من بعض أنواع الطعام

 .المادة الؽذابٌة التً تسبب الحساسٌة
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شٌوع الحساسٌة من بعض أنواع الطعام 

ولكن  ، تظهر بارقة األمل فً أن الحساسٌة من بعض أنواع الطعام أقل شٌوعاً بٌن أطفال المدارس

فمن الممكن  ، تزداد احتماالت إصابة األطفال الذٌن عانوا من الحساسٌة الؽذابٌة فً عمر أصؽر

وذلك على الرؼم من أن  ، أن تكون هذه الحساسٌة قد تطورت بوصولهم إلى عمر المدرسة

ٌة الفول السودانً واألسماك هً األكثر احتماالً فً استمرارها لفترة أطول، حتى البلوغ حساس

كما تزداد مخاطر اإلصابة بالحساسٌة لبعض أنواع الطعام إذا كان هناك فرد فً  ، على األرجح

 .العابلة مصاباً بها أٌضاً 

أعراض الحساسٌة لبعض أنواع الطعام 

 :تتفاقم وٌكون لها مضاعفات على أن التً ممكنتشتمل أعراض الحساسٌة الؽذابٌة 

 كزٌما اإل

  الطفح الجلدي

  االنتفاخ والتورم

  التقٌإ

  اإلسهال

  صعوبة فً التنفس واإلؼماء فً الحاالت القصوى

 

 

  



 التؽذٌة العالجٌة لألطفال فً مرحلة رٌاض األطفال

24 
 

المواد الغذائٌة المثٌرة للحساسٌة 

إن أكثر أنواع الحساسٌة الناتجة عن تناول نوع معٌن من الطعام شٌوعاً عند األطفال حساسٌة 

ومن األطعمة األخرى التً من الممكن أن تسبب  ، البٌض ولبن األبقار والفول السودانً

وعادَة ما تتحسن . واألسماك والمحار والقمح( مثل الكاشو واللوز)رات سالصوٌا والمك: الحساسٌة

 العودة من األطفال ٌمكنهم% 90أعراض الحساسٌة عند األطفال بمرور الوقت لذا ما ٌقرب من 

. مجدداً إلى النظام الؽذابً الطبٌعً عند بلوؼهم سن الخامسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التؽذٌة العالجٌة لألطفال فً مرحلة رٌاض األطفال

25 
 

زٌادة النشاط عند األطفال 

وهً . ط عند األطفال عبارة عن أعراض ربما تكون ناتجة أساسا من شخصٌة الطفلزٌادة النشا

، حالة مإقتة من القلق تتمٌز بخلل فً سلوك األطفال ٌظهر فً صورة سرعة االنفعال والؽضب 

مضطرب وؼٌر مطمبن  لطؾالكما ٌبدو  ،والشعور باإلحباط  وسهولة االستثارة واالستفزاز 

دو عنٌفا فً بعض األحٌان ودرجة تركٌزه منخفضة وفترة االنتباه عنده وقد ٌب، وسهل االنزعاج 

 . وكثٌر الحركة إلى حد بعٌد اً قصٌرة جد

سن دخول المدرسة  ثم تبدأ باالختفاء بالتدرٌج حتى سن البلوغ أو  ىتظهر هذه األعراض عادة ؾ

 . بعده بقلٌل

ولكنها تعتبر ؼٌر عادٌة ، وقد لوحظ أن هناك بعض الحاالت موجودة عند المراهقٌن فً سن أكبر 

هذه األعراض ال تعتبر مشكلة من وجهة نظر المسبولٌن فً ، فً بعض  المناطق فً العالم 

معظم األطفال قد . المدارس وهذا ٌتوقؾ إلى درجة كبٌرة على حدة األعراض وكٌفٌة تفسٌرها 

ولذلك هناك اختبارات . ٌهم عرض أو اثنٌن من هذه األعراض وهم أطفال طبٌعٌون ٌظهر عل

معٌنة تجرى بواسطة الطبٌب حتى ٌمكن تشخٌص الحالة بدقة ومعرفة ما إذا كانت حالة مرضٌة 

 .تستوجب العالج أم أنها مجرد سلوك طبٌعً للطفل

 صالتشخً

المصاب بزٌادة  الطفلطفال  وعادة ٌعطً الطبٌب جرعة دوابٌة منبهة ثم ٌالحظ ردة فعل األ

النشاط بصورة حادة وتتطلب حالته العالج نجد أنه ٌستجٌب للدواء وٌصبح هادئ وٌبدو سلوكه 

 . طبٌعً جدا لحٌن انتهاء مفعول الدواء

عالقة الغذاء بهذه الحالة 

صودٌوم جلو تامٌت أحادي ال) ٌعتبر  ، بعض المواد المضافة تسبب تفاعالت ضارة لبعض األفراد

 ةوهو عبارة عن مادة صناعٌة مكسب ،من أهم المواد المضافة المعروفة التً قد تسبب هذه الحالة( 

 هبعض المواد المضافة المكسب ،للنكهة عندما تضاؾ على األطعمة تحسن من نكهتها الطبٌعٌة 

 . الت تإدي إلى نفس األعراضيللون أٌضا مثل مركبات السلس
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هناك بعض المركبات الكٌمٌابٌة توجد فً بعض األطعمة بصورة طبٌعٌة قد تإدي أٌضا إلى 

الت يمن أهم هذه المركبات الكٌمٌابٌة مركبات السلس ،ظهور أعراض زٌادة النشاط عند األطفال 

الحساسٌة الؽذابٌة أٌضا تسبب تؤثٌر ضار ٌإدي ، التً توجد فً كثٌر من الخضروات والفواكه 

ة تحدث نتٌجة إفراز أجسام مضادة يهذه الحساس ،لل فً السلوك قد ٌسمى زٌادة النشاط إلى الخ

 .بالجسم لمقاومة بعض المواد الؽرٌبة بالطعام

 .من هذه المواد بعض البروتٌنات الموجودة فً بعض األطعمة مثل اللبن والقمح وبٌاض البٌض
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 السكرىمرض 

على تصنٌع ( خالٌا بٌتا ) طفال نتٌجة لعدم مقدرة خالٌا البنكرٌاس ألٌحدث مرض السكر فً ا

فً الخالٌا وبالتالً ٌصبح الجسم ؼٌر قادر على التعامل  نسولٌن المسإول عن تخزٌن الجلوكوزألا

. مع النشوٌات والسكرٌات وٌحدث نتٌجة لذلك زٌادة فً سكر الدم 

أعراض زٌادة السكر فً الدم 

 .عطش شدٌد .1

 .التبولكثرة  .2

 .نقص مفاجا فً الوزن .3

 .تؽٌر المزاج .4

اعراض هبوط السكر وكٌفٌة التعامل معه  

االحساس بالجوع   -1

زٌادة العرق  -2

الرجفة والدوخة   -3

تشنجات وعدم التركٌز  -4

اؼماء  -5

الطرق المثلى فً التعامل مع هذه الحالة 

 .محلى بالسكر ةتناول عصٌر فاكه .1

 .ملعقتٌن من العسلأو تناول ملعقة إلى  .2

 .ب به ملعقتٌن من السكراأو تناول حوالً نصؾ كوب من الماء مذ .3
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أسباب هبوط السكر منها 

 .الوراثة .1

 .مراض مناعٌةأ .2

 .الطبٌعٌة ةتؽذٌة األطفال بالحلٌب الصناعً وترك الرضاع .3

نسولٌن  ألأنواع ا

دقٌقة وٌصل للذروة خالل ساعة أو ساعتٌن وٌستمر  15ٌعمل فً اقل من  :سرٌع المفعول  -1

( . ابٌدرا ) ساعات مثل   4لمدة حوالً 

من نص ساعة الى ساعة وٌصل الذروة من ساعتٌن الى ثالث ساعات : قصٌر المفعول  -2

( اكتارابٌد ) ساعات مثل  6الى  3وٌنتهً تؤثٌرة من 

 10ساعات وٌكون فً الذروة من  4ٌبدأ عمله من ساعتٌن الى ( :  العكر) متوسط المدى  -3

. ساعة  12-8ساعة من تناولها وٌنتهً تؤثٌره من خالل  16 –

ساعات وٌنتهً عملها  4-2وٌبدأ عمله خالل ( النتوس)طوٌل المدى ولٌس له ذروة مثل  -4

. ساعة  24-18مدة تؤثٌر من ( دٌتمٌر)ساعة أما  24-20من 

متوسط المدى ٌبدأ عمله % 70نسولٌن سرٌع المفعول و أ% 30نسولٌن المخلوط وٌكون ألا -5

.   ساعة  16-10من نصؾ ساعة الى ساعة وٌكون تؤثٌرة خالل 

أهداف الحمٌة الغذائٌة 

لٌاؾ له فوابد منها المحافظة على ثبات نسبة السكر فً الدم كما أنها تقلل من ألتناول ا -

ٌضا أالدهون فً الدم وتوجد فً البقولٌات مثل العدس والفول واالحساس بالجوع وتقلل من 

 .فً الخبز األسمر والفواكه والخضار

ول عرضة لحساسٌة الجلوتٌن وهو مرض ٌصٌب ألطفال المصابون بالسكري النوع األا -

لى اعاقة للنمو الطبٌعً نتٌجة إمعاء الدقٌقة وٌمنع امتصاص المواد الؽذابٌة مما ٌإدي ألا

ؼذٌة المحتوٌة على أللذلك علٌهم تجنب ا ،لفقدان المواد الؽذابٌة دون استفادة الجسم منها 

 .وفان وؼٌرها شالجلوتٌن مثل القمح والمعجنات وال
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: نسولٌن ولكن ذلك ٌحتاج الى ألالسكري تؽٌٌر جرعة ابٌستطٌع أهل الطفل المصاب  

معالج استشارة الطبٌب ال -1

إذا كانت الجرعة الجدٌدة مناسبة  مراقبة القراءات الجدٌدة لمستوى السكر و معرفة ما -2

. أو بحاجة للتعدٌل 

نسولٌن هً السبب فً ارتفاع السكر وإنما ٌعود ألأحٌانا ال ٌعتبر عدم ضبط جرعات ا -3

. ذلك إلى أسباب أخرى من أهمها عدم االنتظام فً الحمٌة
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الثالسٌمٌا 

مراض الدم الوراثٌة والذي ٌنجم عنه خلل فً أأو أحد (  Thalassemia)الثالسٌمٌا مرض 

ساسً المكون لكرٌات الدم الحمراء و المسإول عن نقل ألالبروتٌن ا) انتاج جزٌبات الهٌمٌجلوبٌن 

بٌض ألخاص فً منطقة حوض البحر ا لو ٌنتشر مرض الثالسٌمٌا بشك( . االكسجٌن فً الدم 

. والوطن العربً وآسٌا  المتوسط ،

وهناك فرق بٌن من هو مصاب بالمرض ومن هو حامل له على حسب النقص أو الخلل فً 

عادة حجم كرٌات الدم  وٌمٌزهالجٌنات ، وٌصاب حامل مرض الثالسٌمٌا عادة بفقر الدم البسٌط 

أما نقص فً الحدٌد  ٌصاحبهوقد (  Anemia microcytic)التً قد تكون اصؽر من المتوقع 

: اك نوعان من االصابة نفً حاالت المصابٌن بالمرض فه

والذي فً الؽالب ٌكون على شكل فقر دم من متوسط إلى حاد، وفً أؼلب : الفا ثالسٌمٌا .1

 .الحاالت ال ٌحتاج إلى نقل دم

أو هً ما ٌعرؾ بالثالسٌمٌا الكبرى وهً النوع االخطر فً الثالسٌمٌا وٌنجم : بٌتا ثالسٌمٌا .2

ي الدم ٌبدأ منذ الطفولة وٌستمر مع حٌاة المرٌض وقد ٌإثر على مدة حٌاته، وفً عنها فقر ؾ

هذه الحالة ٌحتاج المرٌض إلى نقل دم كل فترة، وقد ٌصاب هذا المرٌض بالعدٌد من 

المضاعفات الصعبة مثل هشاشة العظام وتضخم الطحال وسوء التؽذٌة وفقدان الوزن 

تراكم الحدٌد فً الجسم الناتج عن نقل الدم المتكرر خطر من ذلك هو ألوتؤخر فً النمو، وا

وٌمكن عالج هذه  ، وتشكل خطر على الجسم وعلى القلب ةوالذي ٌكون ذو سمٌة كبٌر

 .الحاالت عن طرٌق إجراء عملٌات زرع نخاع العظم

تم وفً حالة الثالسٌمٌا نوع بٌتا قد ٌكون من المهم تؽذوٌا التركٌز على موضوع كمٌة الحدٌد التً ي

 .إدخالها إلى جسم المرٌض عبر الطعام وتحدٌد كمٌتها قدر االمكان

العلم بؤن جسم اإلنسان بشكل عام ال ٌمتص الحدٌد بكمٌات كبٌرة عبر االمعاء، وٌكون  مع

من المصادر الحٌوانٌة أفضل من الحدٌد النباتً  ةوالمؤخوذامتصاص الحدٌد ذو النوعٌة الجٌدة 

بالسبانخ والخضار الورقٌة الخضراء، باإلضافة إلى  ةالموجودٌة مثل المستمد من المصادر النبات

أنه فً كل مره ٌكون فٌها معدل الهٌموجلوبٌن منخفض فً جسم اإلنسان فإن كمٌة الحدٌد الممتص 

التقٌد باستخدام األدوٌة التً تحافظ  ىمعاء ستزٌد تلقابٌا وعكسٌاً، وٌجدر بهإالء المرضألعبر ا
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 10مخازن الحدٌد فً الجسم وطرد الزابد منه، حٌث ٌجب الحفاظ على الحدٌد أقل من على توازن 

. سنة فما فوق 11ٌوم لمن هم / ملؽم  18، وأقل من وات سن 10ٌوم لألطفال دون سن / ملؽم 

وأهم مصادر الحدٌد وأغناها هً 

 عضاء الداخلٌة للحٌوانات مثل المخ والكلىألالكبد وا. 

 البٌض. 

 سماك والمؤكوالت البحرٌةألالدجاج وا. 

 الخضار ذات األوراق الخضراء الداكنة. 

 الفواكه المجففة. 

 الحبوب الكاملة والخبز. 

 الجوز واللوز والبقولٌات المجففة. 

 بعض البهارات مثل الكركم والكمون .

 نات التً قد تساعد مرض الثالسٌمٌا من نوع بٌتا والذيدشاإلرلٌكم النصائح التغذوٌة التالٌة واإو

: ٌحتاجون إلى نقل الدم بشكل متكرر

  ًتجنب ارتفاع الحدٌد عن طرٌق تقلٌل مصادر الحدٌد المتناولة وخاصة فً الفترات الت

 .ٌكون فٌها مستوى الهٌموجلوبٌن منخفض

 استبدال اللحوم الحمراء العالٌة بالحدٌد باللحوم البٌضاء التً تعد أقل به. 

 شاي ٌحتوي على مواد كٌمٌابٌة تعمل على شرب الشاي مع وجبات الطعام، إذ أن ال

 .االرتباط بالحدٌد ومنع امتصاصه بالجسم

  إذ أنهم ٌمنعون امتصاصه  الحدٌدشرب أو طبخ منتجات الحلٌب واأللبان مع مصادر

بالجسم ولكن ٌجب تعوٌض كمٌات ومصادر الكالسٌوم واالنتباه لها لخفض اإلصابة بهشاشة 

 .ومشاكل العظام

 ؼذٌة الؽنٌة بفٌتامٌن جـ ألعدم تناول ا(C ) مثل الحمضٌات مع األؼذٌة المحتوٌة على

 .الحدٌد إذ أنه ٌشجع وٌعزز امتصاصه فً الجسم
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  بعض أنواع الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان وحبوب الصوٌا تعمل على منع امتصاص

 .فً زٌادة امتصاص الحدٌد وتشجٌعه Cمعاء وتحد من عمل فٌتامٌن ألالحدٌد فً ا

 شرب القهوة قد ٌساعد على تقلٌل امتصاص الحدٌد فً الجسم. 

 طعمة والتؤكد من محتواها من الحدٌدألاحرص على قراءة الملصقات الؽذابٌة لكل ا. 

وفً النهاٌة فإن أهم األغذٌة التى تعد مصادر عالٌة جداً للحدٌد وٌجدر بك االبتعاد عنها وتجنبها 

: فً نظامك الغذائً هً كما ٌلً

: مجموعة الحبوبمن 

 السمٌد. 

 الشعٌر. 

 حبوب السٌلاير والكورن فلكس. 

 حبوب النخالة الكاملة. 

(: األغذٌة الغنٌة بالبروتٌن)من مجموعة البروتٌنات 

 الكبد. 

 اللحم البقري. 

 المحار. 

 الفاصولٌاء. 

 التوفو. 

 ًالفول السودان. 

 صفار البٌض. 

 

: من مجموعة الفواكه والخضروات التً ٌجب تجنبها

 الخوخ وعصٌره. 

 البطٌخ. 
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 السبانخ. 

 الخضروات الورقٌة الخضراء. 

 ًالبروكل. 

 الزبٌب. 

 البازالء. 

 الفول. 
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