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أيزاض اإلسهال فً األطفال
يعتبر مرض اإلسيال من األمراض الشائعة في الدول النامية .ويسبب المرض موت حوالي  5 – 3,4مميون
طفل سنويا في أسيا وأفريقيا وأمريكا .وفي مصر حوالي  23مميون حالة إسيال كل سنة تؤثر عمى حوالي
واحد لكل  0333طفل من المصابين سنويا ,وبالرغم أن دخول محمول الجفاف( من أكثر من  23سنو) قد
تسبب في تحسن نسبة الوفيات من اإلسيال ,إال انو ال زال يمثل مشكمة مرضية لألطفال تحت سن الخمس
سنوات .ومن األسباب المؤدية إلى انتشار مرض اإلسيال األتي:
النظافة العامة و الشخصية لالم والطفل.
إىمال األم لمطفل بتركو يمعب في الشوارع واألماكن الغير نظيفة.
عدم الحرص عمى غسل األيدي قبل وبعد األكل جيدا.
عدم تغطية األكل من الذباب واألتربة.
عدم حفظ األكل في الثالجات.
شرب ماء مموث.
استخدام أدوات الغير في الشرب واألكل.

عدم التغذية الم ناسبة لمطفل مما يؤدي إلى ضعف المناعة وتكرر المرض.
استخدام األلبان الصناعية والبعد عن الرضاعة الطبيعية – األمر الذي يستمزم تحضير
األلبان ودخول الميكروبات أثناء التحضير.
عدم غمي أدوات رضاعة الطفل جيدا أثناء التحضير.
عدم القضاء عمى الذباب والحشرات الزاحفة داخل المنازل.
كل ىذه العوامل قد تؤدي إلى انتشار اإلسيال ,والعواقب الناتجة عنو قد تؤدي إلى الجفاف والوفاة .والجفاف
من األمراض الخطيرة التي قد تتسبب في وفاة الطفل سريعا .وينتج الجفاف من شده فقد المياه من جسم
الطفل نتيجة اإلسيال وعدم تعويض السوائل الالزمة في جسمو.
ولمنع ىذا المرض الخطير يجب عمى األم إتباع النصائح اآلتية-:
االىتمام بالنظافة الشخصية ليا ولمطفل.
غسل أيدي الطفل كثيرا وخاصة عند تناول الطعام.
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عدم ترك الطعام مكشوف عرضو لمتموث.
القضاء عمى الذباب في المنازل وتغطية وجو الطفل أثناء النوم.
عدم شرب ماء غير مغطى أو استخدام كوب من شخص أخر أو شرب الماء عن طريق الصنبور.
غسل األطعمة الخضراء جيدا بالماء ونقعيا قبل األكل.
عدم نزول الترعة وغسل األيدي أو صحون األكل.
االىتمام بالرضاعة الطبيعية وتقميل استخدام األلبان الصناعية لمطفل الرضيع إال باستشارة الطبيب.
غمي أدوا ت الطفل والببرونة عند استخدام المبن الصناعي.
عدم ترك األطفال في الشارع أو النادي دون رقابة.
عدم تناول األطعمة المكشوفة من البائعين الجائمين.
قراءة تاريخ اإلنتاج واالنتياء عمى كل منتج تشتريو.
فحص األطعمة قبل الشراء وعدم تناول األطعمة ذات المون والرائحة الغير طبيعية.
االىتمام بالتغذية السميمة لألطفال عند الفطام وأثناء دخول المدرسة حتى ال تضعف المناعة ويكون
الطفل معرض لتكرار اإلصابة باإلسيال.
في حالة ظيور أي أعراض مرضية عمى الطفل يجب سرعة التوجو إلى الوحدة الصحية أو الطبيب
واتباع العالج جيدا وتعويض السوائل الم فقودة لدى الطفل بإعطائو محمول معالجو الجفاف.
عدم استخدام مضادات حيوية وأدوية إسيال دون المجوء إلى الطبيب لوصفيا.

"عزٌزتً األو  ...أَت تزتً وتعتًُ تانطفم حتى ٌصثح شاب
ورجم انًستقثم فاحزصً أٌ تكىٌ انتزتٍح عهى أساس سهٍى
واعثزي تاتُك تز األياٌ".
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اإلتصار ويشاكم انعٍىٌ عُد األطفال
الفحص الدوري لمعين في مرحمة الطفولة ميم ,والعالمات التي تدل عمى وجود مشكمة في النظر تستدعي
مراجعة طبيب األطفال أو طبيب العيون .ألنو كمما كان اكتشاف مشاكل العين والنظر مبكراً كمما كان عالجيا

ومتابعتيا أسيل وأفضل.

تطور البصر عند األطفال:
يستطيع األطفال حديثي الوالدة الرؤية ,فيم يستطيعون تمييز األشكال الكبيرة والوجوه االدميو ويستطيعون
كذلك رؤية األلوان الناصعة ولكنيم ال يستطيعون رؤية التفاصيل الصغيرة .تتطور حاسة النظر لدى األطفال
بسرعة كبيرة خالل السنة األولى  ,حيث يبدأ الطفل عند عمر  3-2أشير رؤية األشياء الصغيرة ويفرق بين
األلوان  ,وتتطور قدرتو حتى تصبح مثل قدرة البالغين عمى الرؤية عند عمر  01شيراً  .وألن التطور في
النظر سريع في السنة األولى  ,فإن التعرف عمى مشاكل النظر في خالل ىذه الفترة ومعالجتيا ليا أىمية

كبيرة في تحديد قدرة الطفل عمى الرؤية الصحيحة في المستقبل.
العالمات الدالة عمى مشاكل النظر:
السنة األولى:
إذا كان طفمك ال يستطيع التركيز في النظر أو يشك في قدرتو عمى الرؤية ,يجب مراجعة
طبيب األطفال.
إذا كانت حدقة إحدى العينين أو كمتاىما تنحرف دائماً إلى الداخل أو الخارج فيذا غير

طبيعي خالف االنحراف المؤقت في الحدقة فيذا االنحراف غير خطير.

يستطيع األطفال من بعد سن  2أشير متابعة األشياء التي تتحرك أماميم عمى مسافة قريبة
و إذا لم يستطع طفمك فعل ذلك فيجب عرضو عمى الطبيب.
مرحمة ما قبل المدرسة:
إذا الحظت أي من العالمات اآلتية يجب عرض طفمك عمى الطبيب:
 إذا الحظت وجود الحول حيث تكون حدقات العين ليست في وضعيا الطبيعي ,و الحول قد يكون
بسيطاً ويصحح عن طريق نظارة طبية أو قد يكون عالمة عمى مشاكل أخرى في العين.
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إذا كان لون بؤبؤ العين أبيض قد يكون ذلك عالمة عمى أحد أمراض العين مثل :المياه
ال بيضاء ,األورام وغيرىا فيجب الكشف السريع عمى الطفل.
األلم المفاجئ واحمرار إحدى العينين أو كمتاىما قد يكون بسبب أمراض كثيرة تصيب العين
تتراوح من االحمرار البسيط لمعين إلى عالمات العمى و في ىذه الحاالت يجب مراجعة طبيب األطفال في
الحال.
العالمات التحذيرية في كل مراحل العمر بالنسبة لمنظر :
إذا الحظت أي من العالمات اآلتية في أي عمر من عمر طفمك فيجب مراجعة طبيب األطفال:
إذا كانت حدقات العين تتراقص بشكل أفقي أو عمودي طوال الوقت وال تثبت.
كثرة الدموع.
حساسية العين لألضواء.
أي تغير في حالة العين عن الحالة الطبيعية.
ظيور لون أبيض ,أو رمادي ,أو أصفر في بؤبؤ العين.
ظيور احمرار في إحدى العينين ال يختفي لبضعة أيام.
إف ارزات صمغية في العين .
عالمات الحول وحدقات العين منحرفة.
الحكة الدائمة في العين.
محاولة الطفل التركيز عن طريق تضيق العين.
مالحظة ميالن دائم في رأس الطفل.
ارتخاء الجفون.
جحوظ العين.
معمومات عن فحص النظر :
فحص العين والنظر ميم جداً لمتعرف المبكر عمى الحاالت التي يمكن أن تيدد النظر ,ويوصى بفحص العين

روتينياً في أربعة مراحل من الطفولة:
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أوالً :عند الوالدة:
عندما يولد الطفل يجب أن يقوم طبيب األطفال بفحص عيني الطفل قبل مغادرتو لمتأكد من عدم وجود
التيابات في العين أو أي عيوب خمقية أو مياه بيضاء أو زرقاء.
ثانيا :في عمر  5شيور:
في ىذا العمر يقوم الطبيب بفحص عيون الطفل لمتأكد من عدم وجود حول.
ثالثاً  :عند عمر  3-2سنوات:
وحدة البصر لمتعرف عمى أي مشاكل قد تسبب صعوبة في الرؤية
في ىذا العمر يقوم الطبيب بفحص العين ّ
وبالتالي صعوبة في التعمم.
رابعا  :عند عمر  4سنوات وأكثر:
من ىذا العمر يجب فحص النظر سنوياً لمتأكد من سالمة النظر .

يشاكم انعٍىٌ انتً تحتاج نًزاجعح انطثٍة:
انحىل:
الحول الكاذب  :ف ي مثل ىذه الحاالت يعطي منظر عيون الطفل اإليحاء بأن الطفل لديو حول والحقيقة
أن ىؤالء األطفال ليس لدييم حول والسبب في ذلك أن بعض األطفال تكون عظمة األنف لدييم عريضة أو
يكون لدييم زوائد جمدية بين األنف والزاوية الداخمية لمعين وفي الغالب تنتيي ىذه المشكمة بنمو عظمة
ال أو حول كاذب ,لذا يجب مراجعتو في
األنف .ولكن طبيب العيون ىو الذي يحدد ما إذا كان ىناك حول فع ً
مثل ىذه الحاالت.

الحول :مشكمة في النظر تظير لدى حوالي  %3من األطفال  ,وعادة ما تالحظ إذا ما نظر الطفل إلى
شيء  ,حيث أن إحدى حدقتي العين تنظر باتجاه مستقيم بينما تنحرف األخرى في اتجاه آخر (إلى الداخل
أو الخارج أو إلى األعمى أو األسفل) .إذا كان انحراف العين إلى الداخل يسمى حول داخمي وىو نوعان:
األول :خمقي أو يكتسب بعد الوالدة وعادة ما يكون بسبب قصور في إحدى عضالت العين
ويعالج بالجراحة قبل إتمام الطفل عامو الثاني.
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الثاني :حول داخمي بسبب بعد في النظر وىذه المشكمة يمكن أن تالحظ عند الوالدة ولكن
عادة ما تالحظ في عمر  5-1سنوات وتعالج ىذه الحالة بنظارة طبية لتصحيح طول النظر.
أما إذا كان انحراف العين إلى الخارج فيسمى حول خارجي  .وىذا النوع من الحول يمكن أن يالحظ
عند الوالدة ولكن في الغالب يالحظ في عمر  6-1سنوات وعالجو عادة ما يكون بالجراحة.
إذا ترك الطفل الذي يعاني من الحول بدون عالج فإنو في الغالب يتوقف عن استعمال العين المنحرفة مما
يؤدي إلى كسميا وبالتالي فقدان القدرة عمى النظر بتمك العين .لذلك ولممحافظة عمى النظر في كمتا العينين
يجب االىتمام بالطفل الذي يعاني من الحول وعرضو عمى طبيب العيون في أقرب فرصة.

انعٍٍ انكسىنح:
ىو ضعف في النظر بسبب عدم استخدام العين التي عادة ما تكون سميمة .تحدث ىذه الحالة في
إحدى العينين وليس كمتاىما ,وتكون نتيجة لعدم اتضاح الرؤية (بسبب الحول مثالً) أو ارتخاء الجفون أو
المياه البيضاء أو مشاكل النظر ,وىي مشكمة تحدث في  %1من األطفال .وكسل العين مشكمة يمكن تفادي
حدوثيا ,ويجب مراجعة طبيب العيون عند ظيور أي من مشاكل العين التي سبق ذكرىا وتؤدي إلى كسل
العين.

انًٍاِ انثٍضاء:
ىو تمون عدسة العين التي يجب أن تكون شفافة بمون أبيض .وىذه المشكمة تعتبر نادرة لدى
األطفال ولكن يمكن أن تحدث كعيب خمقي في العين أو أثر ضربة عمى العين ,وعند مالحظة وجود مياه
بيضاء في العين يجب مراجعة طبيب العيون فوراً إل زالتيا عن طريق الجراحة حتى يتسنى لمعين النظر

والتطور الطبيعي .

انًٍاِ انزرقاء:
ىي حالة تحدث بسبب ارتفاع في ضغط العين الذي إذا لم يعالج يؤدي إلى فقدان البصر .والعالمات
الدالة عمى ارتفاع ضغط العين ىي الحساسية لمضوء ,كثرة الدمع واأللم المستمر في العين .ويتم عند
اكتشاف وجود ىذه الحالة لدى الطفل تحويمو فوراً إلى طبيب العيون الذي عادة ما يجري جراحة في العين
لممحافظة عمى النظر.

كثزج انديع:
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يوجد بين العين واألنف قناة صغيرة تقوم بتصريف الفائض من الدمع إلى األنف ,وعادة ما تفتح
ىذه القناة في األيام األولى بعد الوالدة ول كنيا عند بعض األطفال ال تنفتح مما يؤدي إلى كثرة الدمع وتجمع
بعض اإلف ارزات الصمغية .فإذا الحظت كثرة الدمع عند طفمك يجب مراجعة طبيب األطفال الذي سيحدد بعد
فحصو لمعين ما إذا كانت كثرة الدمع بسبب انسداد في قناة تصريف الدمع أو ألسباب أخرى .وفي حاالت
االنسداد ين صح بعمل تدليك ليذه القناة من الخارج مما يساعد في فتحيا ,أما إذا استمر االنسداد فيمكن
فتحيا عن طريق جراحة بسيطة يقوم بيا طبيب العيون.

ارتخاء انجفىٌ:
ىو عدم قدرة الطفل عمى فتح عينيو بالكامل بسبب ارتخاء في عضالت الجفون و إذا كان االرتخاء
بسيط فأنو ال يسبب م شاكل في النظر ,أما إذا كان االرتخاء كبير فإن ذلك يؤدي إلى مشاكل في النظر قد
تؤدي إلى كسل العين ,وعادة ما تعالج ىذه الحالة بجراحة لمجفون يقوم بيا طبيب العيون.

انتهاب انجفٍ:
عادة ما يحدث بسبب التياب في الغدد الدىنية الموجودة عند منبت شعر الرموش مما يؤدي إلى
انتفاخ في الجفن مع تجمع إف ارزات صمغية عمى الرموش خاصة في الصباح وربما تصاحب بألم في الجفن ,
ويمكن عالج ىذه الحالة بعمل كمادات دافئة لمعين وتنظيف شعر الرموش بواسطة شامبو األطفال .وفي
بعض الحاالت تستخدم المضادات الحيوية لعالج ىذه الحالة إذا كان ىناك التياب جرثومي وىذا ما يحدده
الطبيب فيجب مراجعتو.

احًزار انعٍٍ:
ىو تمون الجزء األبيض من العين بمون وردي أو أحمر مع زيادة في الدمع أو إف ارزات صمغية
تصاحب عادة باإلحساس بوجود جسم غريب في العين .وىناك الكثير من األسباب التي تؤدي إلى احمرار
العين منيا االلتيابات الفيروسية أو البكتيرية أو الحساسية ,ويعالج احمرار العين بعالج السبب وغالباً ما

تستخدم قطرات العين أو المراىم .و يجب عند حدوث احمرار في العين مراعاة غسل األيدي باستمرار عند

مالمسة العين منعاً لمعدوى.

قصز انُظز:
ىو قدرة الشخص عمى رؤية األشياء القريبة بوضوح ب ينما ال يستطيع رؤية األشياء البعيدة بنفس
الوضوح .وقصر النظر يعتبر نادر لدى األطفال الذين تقل أعمارىم عن  3سنوات ولكن تتضح ىذه المشكمة
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بعد ىذه السن ويساعد لبس النظارة عمى توضيح الرؤية .و مشكمة قصر النظر ال تنتيي بمبس النظارة
ولكنيا تتطور مع الوقت لذلك يجب م راجعة الطبيب لمكشف الدوري عمى العين وتغيير النظارة.

طىل انُظز:
في ىذه الحالة تكون قدرة العين عمى رؤية األشياء البعيدة بوضوح أفضل من رؤية األشياء القريبة.
والدرجات البسيطة من طول النظر لدى األطفال تعتبر طبيعية إال أن طول النظر بدرجة كبيرة قد يؤثر عمى
العي ن ويسبب الحول أو الكسل في العين ,لذا يجب مراجعة الطبيب الذي يحدد ما إذا كان الطفل يحتاج إلى
نظارة أم ال.

االستٍجًاتٍزو:
حالة يكون فييا سطح القرنية غير منتظم مما يؤثر عمى وضوح الرؤية ,وربما يحتاج الذين يعانون
من ىذه الحالة إلى نظارات لتوضيح الرؤية.

تغذٌح انطفم
خمق اهلل اإلنسان والحيوان ووفر ليما سبل العيش  ,فالطفل في رحم أمو يأخذ ما يحتاجو من غذاء عن
طريق المشيمة والحبل السري وبعد الوالدة يوفر حميب األم ما يحتاجو رضيعيا في كل مرحمة من مراحل
حياتو.
عندما ننظر إلى حميب األم ,فإن مكوناتو تختمف في تركيزىا حس ب عمر الطفل ,عمى سبيل المثال فإن
الحميب في األيام األولى بعد الوالدة ,وىو ما يسمى بمبن السرسوب ,يتميز بارتفاع كمية مضادات الجراثيم
وسيولة ىضمو وتركيزه النوعي .أما بعد الثالثة أيام األولى يبدأ الحميب بالتغير إلى النوعية العادية عمى
مدى أسبوع.

التغذية في العام األول من عمر الطفل:
يتضاعف وزن الطفل في سنتو األولى ثالث مرات عمى وجو التقريب ,فإذا كان وزنو عند الوالدة (2.4 – 2
كمغ) يصبح حوالي ( 03– 9كمغ) و يزداد طولو 14سم أو ما يمثل %43من طول الوالدة .و كذا محيط
08

صحـــح انطفــم
الرأس و الذي يعكس نمو المخ الذي يزداد حوالي  01سم أو ما يعادل  % 23من المقاس عند الوالدة .ىذا
النمو اليائل في ىذه المرحمة يحتاج إلى غذاء متوازن و سعرات حرارية أعمى و التي إن نقصت كما أو
اضطربت نوعا فإنيا تؤثر عمى نمو الطفل الجسدي و العقمي سمبا.
مرحمة الرضاعة:
و ىي تمتد من سن الوالدة إلى سن  5 – 3أشير و يعتبر
فييا لبن األم أو المبن الصناعي المصدر األساسي و
الوحيد لمتغذية و ىو كاف في ىذه المرحمة مع األخذ بعين
االعتبار بعض األمور اليامة:
إن لبن األطفال المتواجد في األسواق متشابو من
حيث التركيب و لو قواعد تنظمو عالميا ,و بالتالي فميس
ىناك نوع أفضل.
تجنب إعطاء الطفل لبن الكبار أو ما يسمى بالحميب كامل الدسم لعدم تماثمو مع لبن األم من حيث
التركيب و بالتالي تأثيره الضار عمى جيازي اليضم و الكمى و من ثم عمى نمو الطفل.
إن المبن المدعم بالحديد ىو أفضل بديل لمبن األم إذا تعذرت الرضاعة الطبيعية
إن عدد الرض عات و مدة كل رضعة يحددىا الطفل ذاتو حسب ىضم المعدة (  ) 3 – 1ساعات و
ىي تتفاوت من طفل آلخر.
إن رفض الطفل لمرضاعة يمكن أن يكون العالمة األولى لحدوث مرض خصوصا إذا أقترن بشواىد
أخرى.
إنو يجب الحذر من إعطاء الطفل أشياء أخرى – كالعسل مثال – الذي يمكن أن يؤدي إلى أضرار
صحية بالغة الخطورة في السنة األولى من العمر.
المرحمة االنتقالية:
و ىي تمتد من سن  5 – 3أشير حتى الشير العاشر تقريبا ,و فييا يكون المبن مكمال لألغذية األخرى و
ىي أيضا بداية الفطام ,بمعنى اإلحالل التدريجي لمغذاء الصمب محل المبن مع مراعاة األمور التالية:
إن الفشل في بدء مرحمة الفطام مبكرا يؤدي إلى صعوبة تحقيق ذلك مستقبال حيث يظل الطفل في
مرحمة الرضاعة و يستمر ذلك.
إنو يجب البدء بالمواد التي ال تثير حساسية عند الطفل ,و خير بداية ىو مسحوق األرز المعد
خصيصا لألطفال و الخالي من أي إضافات.
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أن تعطي تمك األغذية في طبق الطفل ,و كذا العصير في الكوب المخصص لذلك و ليس في زجاجة
اإلرضاع.
إنو ينبغي عدم إرغام الطفل عمى إكمال الطبق حيث إنو في مرحمة التجربة و إن ذلك يؤدي إلى
رفض األكل أو التقيؤ و بالتالي فشل التجربة في بدايتيا.
المرحمة الصمبة:
وفييا يكون ا لجياز العصبي الحركي لمفم و كفاءة جيازي اليضم و الكمى مؤىمين ألن يتناول الطفل طعاما
شبييا بطعام بقية أفراد األسرة ,مع بعض الفروق الطفيفة و بالتالي تتناقص حاجتو لمحميب إلى حوالي
 %24من الحاجة اليومية.
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