
 كيفية منع الجفاف وعالجه

 : مقدمة

 
 .، الذي ال يتم تعويضه عن طريق تناول السوائل بكميات كافية الجفاف هو فقدان سوائل الجسم

نتيجة اإلصابة باألمراض و االلتهابات التي  يحدث الجفاف بشكل رئيسيأحد أعراض أمراض أخرى ـ إنه ليس مرضا ، و لكنه 

 .تسبب القيء و اإلسهال، و أيضا سبب آخر هو سوء التغذية 

 يموت حوالي واحد من كل عشرة أطفال يولدون في البلدان النامية بسبب اإلسهال قبل بلوغ سن الخامسة. 

 

مع هذه المعرفة  .فة المزيد عن عالج الجفافنظرا ألن العديد من األمراض يمكن أن تسبب الجفاف ، فمن المهم جدا معر 

 .يمكننا إعالم األمهات الذين لديهم أطفال صغار بكيفية الوقاية من هذه الحالة الخطيرة 

 .يؤدي مزيــــج حدوث القيء مع اإلسهال في نفس الفترة من زيادة خطر الجفاف 

ا ب
ً
دائًما  هناكأي ان و حقن في األوردة ، العالج إلى مجموعات ضخ  يحتاج هذا و . األوردةتسريب في الكان الجفاف ُيعالج سابق

 .خطر التلوث

لالجئين ، وجد أن شرب محلول الملح والسكر كان ينقذ الكثير من الناس من الموت ات امخيم أحد  في أوائل الستينيات في

 . فعالية من الحقن في الوريدأثبت العالج عن طريق الفم أنه أكثر  في الحاالت الخفيفة والمتوسطة بسبب الجفاف. 

 :في الوقت الحاضر ، يعلم العاملون في المجال الصحي أنه بالعموم يمكن معالجة و الوقاية من الجفاف عن طريق

 التي نرفق طريقة و إرشادات معرفة درجة الجفاف و خطة العالج المناسبة لها في الملحق التالي:  "أمالح اإلماهة الفموية"

 

 مخطط التقييم
 االستفسار عن

 اإلسهال
 التقيؤ

 العطش
 البول

 

 
 براز سائلمرات  3 - 0

 القليلال شيء أو 
 يطبيع
 يطبيع

 
 براز سائلمرات  00 - 4

 بضعة مرات
 أكثر من عادي

 قليل و داكن

 
 براز سائلمرات  00أكثر من 

 متكرر جدا
 غير قادر على الشرب

 ساعات 6عدم التبول لمدة 

 فحص التالي
 الحالة الجسدية

 دموع
 العيون

 الفم
 التنفس

 

 
 متنبه و يقظ بحالة جيدة

 موجودة
 طبيعية

 رطب
 طبيعي

 
 و متوتر نعسان أو عصبي

 غير موجودة
 غارقة
 جاف

 سريــــع أكثر من طبيعي

 
 غياب عن الوعي ، نوباتوعي قدان، فنعس

 غير موجودة
 جافة جدا و غارقة

 جاف جدا
 و غميق للغاية سريــــع جدا 

 شعور بالتالي
 الجلد

 النبض
 مؤخرة الرأس لدى الجنين

 

 
 قرص يتوقف بسرعة

 طبيعي
 طبيعي

 
 قرص يتوقف ببطئ
 أسرع من الطبيعي

 غارق و مقعرة

 
 قرص يتوقف ببطئ شديد

 سريــــع جدا و ضعيف
 غارقة و مقعرة كثيرا

 جرام لكل كيلو000أكثر من  جرام لكل كيلو000 - 52 جرام لكل كيلو 52 فقدان الوزن

 النتيجة و القرار
 ال يوجد جفاف

 
 

 Aالخطة 

 السابقة أو أكثر من األعراض 2
 جفاف متوسط

 
 Bالخطة 

 أو أكثر من األعراض السابقة 2
 جفاف حاد

 
 العالج Cالخطة 



 Cالخطة  Bالخطة  Aالخطة  العالج

 السوائل

 
 الرضاعة الطبيعية

أمالح اإلماهة محلول 
 الفموية

 الطعام

 
 طبيةحاجة لمعاينة عيادة 

الوضع االعتيادي  أكثر من
 للوقاية من الجفاف

 مواصلة

بعد   ml 000-20يؤخذ بين 
 كل خروج

 ساعات 4-3كل 
 

 ال

 تبعا لدرجة العطش
 

 مواصلة

 5-0يؤخذ ملعقة كبيرة كل 
 دقائق

ساعات وجبات  4-3كل 
 صغيرة

 ال

إذا أمكن استخدام أنبوب أنفي معوي 
 إلعطاء السوائل

 غير ممكن

 غير ممكن

 
 غير ممكن

 

 نعم

 
الطفل الذي يموت بسبب اإلسهال غالبا بسبب الجفاف الناجم عنه وليس من مرض اإلسهال بحد ذاته ، لذلك من المهم 

 .ترطيب الطفل 

 

لضمان الحصول على لهذا  .المريض المصاب باإلسهال و الجفاف يمكن أن يفقد ليترا كامال من السوائل خالل ساعة واحدة

السوائل، يحتاج المريض لتناول كمية السوائل الالزمة يوميا باإلضافة الى المكمالت و البدائل المستلزمات اليومية الطبيعية من 

 .لتعويض زيادة الفقدان الناجم عن القيئ و اإلسهال األخرى 

 

 ألكثر أهمية لمعالجة الجفاف هي: و اإلرشادات ا القواعد
 .دائما البحث و النظر عن عالمات و أعراض الجفاف -
 .استمرار وجود هذه األعراض و العالمات ، يجب متابعة ترطيب الطفل في حال  -
 .اذا لم يمكن هناك تحسن في حالة الجفاف و أصبح أسوأ ، يجب أرسال الطفل الى المختص -

 

 : الوقاية من الجفاف Aالخطة العالجية 

البدائل و المكمالت ألي فقدان و خسائر أخرى ناجمة عن القيئ و الى  باإلضافةتناول المتطلبات اليومية الطبيعية من السوائل 

 .اإلسهال 
 

 : )تغوط( التعويض الالزم بعد كل خروج

 البالغين األطفال األكثر من عامين األطفال األصغر من عامين

مل من محلول أمالح اإلماهة  20-000
 الفموية

 كوب كبير1/2 حتى  1/4
 

 تؤخذ بالملعقة

محلول أمالح مل من  000-500
 اإلماهة الفموية

 كوب كبير   0حتى  1/2
 

 شراب

 تناول كميات حسب الرغبة
 
 
 

 شراب
 

)ملعقة  محلول ببطأ دقائق وأعطي ال 00فموية. انتظر دائًما في إعطاء أمالح اإلماهة ال يجب االستمرار ، يؤ قتمالحظة: بعد ال

 دقائق(.  3-5واحدة كل 



 الوقاية من الجفاف : Bالخطة العالجية 

 

عندما يكون قياس الوزن غير يجب قياس الوزن الطفل لمعرفة الكمية المحتاجة من سوائل محلول أمالح اإلماهة الفموية ، 

 .ممكنا ، قم بتقييم عمر الطفل 

 

 40< 54-50 09-03 05-00 9-6 2-3 وزن المريض بالكيلو غرام

فقط في حال  يستخدم: ) العمر
 عدم عرفة الوزن (

5-8 
 أشهر

8-08 
 أشهر

5-4 
 سنوات

4-8 
 سنوات

8-02 
 سنوات

 البالغين

تعطى هذه 
الكميات من 

محلول أمالح 
اإلماهة الفموية 

 ساعات 6-4لمدة 

       

 4000 5000 0000 800 600 400 بالملغ

 50 00 2 4 3 5 األكواب

 زمن التناول
 عدد المعالق

 

 دقائق 2 كل
 ملعقة 0

 شاي

 قائقد 00كل 
 ملعقة 0

 طعام

 قائقد 7كل 
 ملعقة 0

 طعام

 قائقد 2كل 
 ملعقة 0

 طعام
  

 مل 500كوب   =    0كل 
 مل 2ملعقة شاي   =   0كل 
 مل 02ملعقة طعام  =   0كل 

في حال  .ساعات ، يجب إعادة تقييم حالة الطفل باتباع مخطط التقييم 6 حتى 4بعد 
 .( يجب متابعة العالج  =Bاستمرار وجود عالمتان على األقل من عالمات الجفاف ) 

 

 مالحظة: 

 .بعد إعادة التقييم ، اذا كان الطفل ما زال مصاب بالجفاف ، يجب إخبار األم بمتابعة اإلرضاع 

 .مل من الماء النظيف قبل متابعة إعطاء أمالح اإلماهة الفموية  500-000يجب أن تعظي  أو اذا لم تكن تقوم باإلرضاع ،


