
 .السيد مدير المعهد المحترم

 

 .التقييم التغذوي السريع في منطقة جكوكنتائج  حولم/ تقرير موجز 

 

بعد منطقة جكوك  لألطفال دون سن الخامسة من العمر فيلتقييم التغذوي السريع  انتائج أوجز ادناه تقرير      

 ثمتنسيقها وادخالها الكترونياً من قبل فريق من دائرة صحة الكرخ /شعبة التغذية حيث تم بعد ذلك جمع البيانات 

 التقييمللوصول الى الهدف العام من  SPSSو  Excelكبرنامج  تحليل هذه البيانات باستخدام البرامج االحصائية

وكذلك )تقييم الحالة التغذوية لألطفال دون سن الخامسة من العمر باستخدام معايير منظمة الصحة العالمية ( 

 .بأستخدام الجداول والرسوم البيانية

  -مؤشرات سوء التغذية ) الهزال , التقزم , نقص الوزن ( :

قياس الطول و  لتقييم وبأستخدام لوحبااجريت القياسات الجسمانية )الوزن ، الطول( لألشخاص المشمولين      

( وتم حساب مؤشرات سوء التغذية لألطفال دون سن الخامسة من العمر UNISCALEالميزان االلكتروني )

)الهزال، التقزم ، نقص الوزن(  للتعرف على درجة سوء التغذية مقارنة باألنحرافات المعيارية المعتمدة من منظمة 

طفال المصابين بسوء التغذية الذين تقل انحرافاتهم المعيارية لمؤشرات سوء التغذية تم شمل األو الصحة العالمية 

في فئة مؤشر سوء التغذية  3-( انحراف معياري في فئة واحدة و الذين تقل انحرافاتهم المعيارية عن 2-دون ) 

 الشديد .

( و ان غالبية %75ولين هم من الذكور )حسب الجنس يبين ان اغلب المشماالطفال المشمولين بالتقييم توزيع         

( من حجم العينة %33( شهرا )37-12( يليهم االطفال ضمن الفئة العمرية )% 11)شهرا  11االطفال هم اقل من 

 (.1وكما هو موضح في الجدول رقم )

 ( : توزيع االطفال المشمولين بالدراسة على الجنس و الفئات العمرية1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المتغير

 الجنس

%  128 ذكر 57 

%  95 انثى 43 

%011 222 المجموع  

 الفئات العمرية    )شهر(

0-11  92  % 41.3 

11-53  81  % 36.3 

53-30  50  % 22.4 

%011 223 المجموع  

 



انحراف معياري( لألطفال دون  3-( يبين توزيع مؤشرات سوء التغذية الشديد )اقل من 1الشكل رقم )        

الخامسة من العمر حسب المحافظات المشمولة بالمسح نجد ان اعلى نسبة اصابة بالتقزم الشديد )الطول الى العمر 

( واعلى نسبة %22ها بغداد و النجف بنسبة )( في محافظة المثنى تلي%32انحراف معياري( بنسبة ) 3-اقل من 

( تليها محافظة %8انحراف معياري( في كركوك وبنسبة ) 3-اصابة بالهزال الشديد )الوزن الى الطول اقل من 

انحراف  3-( ، اما بالنسبة العلى نسبة اصابة بنقص الوزن الشديد )الوزن الى العمر اقل من %3النجف وبنسبة )

( مقارنة % 3.7( تليها محافظتي واسط و بغداد/الكرخ بنسبة )% 4.1افظة البصرة بنسبة )معياري( كانت في مح

((  والذي قد يكون بسبب هشاشة االمن الغذائي في هذه المناطق وعدم تبني 12بالمعدل الوطني )مرفق رقم )

المسح العنقودي المتعدد  المكونات االساسية له من توفر و اتاحة و انتفاع من الغذاء وهذا مطابق تقريبا لنتائج

( وكما هو موضح في الشكل ادناه كمعدل وطني لمؤشرات سوء MICS,2008) 2008المؤشرات الثالث لعام 

 التغذية .

 

  

( يبين توزيع مستويات سوء التغذية المتوسط و الشديد حسب الجنس و يعكس ان الذكور اكثر 2الشكل رقم )   

ن اكثر من االناث عدا مؤشر الهزال حيث ان نسبة تعرض االناث مساوية تعرضا لألصابة بالتقزم و نقص الوز

 تقريبا لنسبها في الذكور .
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تقزم هزال نقص الوزن زيادة بالوزن

ذكر 31.3% 10.9% 16.4% 4.7%

انثى 36.8% 10.5% 17.9% 8.4%

النسبة الكلية 33.6% 10.8% 17.0% 6.3%



 

تشجيع الرضاعة الطبيعية و تحسين الخدمات الصحية و نشر العادات الصحية و المصادر النظيفة لتجهيز  – 1

المبكر ألي خلل و التعامل معه بصورة  الماء و تقييم الحالة التغذوية لألطفال و مراقبة النمو من اجل التشخيص

 صحيحة بالتنسيق مع كافة المؤسسات و الوزارات ذات العالقة .
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تقزم هزال نقص الوزن زيادة بالوزن

0-11 35.9% 9.8% 21.7% 3.3%

12-35 38.3% 14.8% 17.3% 9.9%

36-60 22.0% 6.0% 8.0% 6.0%

النسبة الكلية 33.6% 10.8% 17.0% 6.3%


