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 : المقدمة

حٌث  م4591بحوث التغذٌة منذ تأسٌسه عام من اهم اعمدة معهد للتغذٌة ة التخصصٌة تعتبر شعبة العٌاد     

تقوم هذه الشعبة بمعالجة المرضى المصابٌن باألمراض التغذوٌة و األمراض الوالدٌة المتعلقة بالتغذٌة من 

ة لهم و استحداث المرضى المحالٌن والمراجعٌن و أجراء التحالٌل الطبٌة المناسبة و تقدٌم المشورة التغذوٌ

اعطاء الراي النهائً االستشاري حول كل ما له زء مهم من العالج الطبً الغذائً و قوائم غذائٌة جدٌدة كج

تقٌٌم البحوث والدراسات والمسوحات التً لها عالقة بالتغذٌة ، كما وترجع اهمٌتها من  عالقة بالتغذٌة

سلة للعٌادة من كافة االقسام فً الوزارة والمحافظات واالمراض التغذوٌة من خالل دراسة كافة البحوث المر

 لبٌان الراي ودراسة النتائج المترتبة والتوصٌات .

وأنطالقا من كون االمراض المتعلقة بالغذاء و التغذٌة هً أحد اهم المشاكل الصحٌة العامة فً المجتمع       

للحاجة الماسة  و أساسً لمختلف االمراض و من اهم اسباب الوفٌات و ألهمٌة الغذاء كعالج اولً العراقً و

المهم من المعهد تم اجراء هذه الدراسة كحجر اساس للدراسات الالحقة فً نفس المجال لتقٌٌم اداء هذا الجزء 

لمتابعة و بٌان اهم االسباب المرضٌة للمرضى المراجعٌن للعٌادة و فئاتهم العمرٌة و ما تم اجراءه من تحالٌل 

الى التشخٌص النهائً سواءا اكان المرضى هم من المحالٌن من جهات خارجٌة ام من تشخٌصٌة وصوال 

( مراجع من مختلف 4629، حٌث شملت هذه الدراسة ) الوافدٌن ٌومٌا الى المعهدالمراجعٌن الروتٌنٌٌن 

حالٌل المتعلقة بنوع االمراض و التاالستمارات الشهرٌة المعلومات المدونة فً الفئات العمرٌة عن طرٌق 

 التً ترد شعبة البحوث و الدراسات بشكل دوري .التً اجرٌت للمرضى و 

 الهدف من الدراسة :

  وتوزٌعها العمريلعٌادة التخصصٌة للتغذٌة لمراجعً ا اهم االسباب المرضٌةتسلٌط ضوء حول. 

 .الوقوف على واقع حال الفحوصات المختبرٌة التً تجرى فً مختبر الشعبة 

 : طرق البحج

عن طرٌق استمارة خاصة معدة مسبقا متعلقة بمجموعة من المعلومات تم جمع و ادخال البٌانات      

مجموعة من االمراض المتعلقة بشكل مباشر او غٌر مباشر بالغذاء معلومات عن الشخصٌة حول المرٌض و 

رٌت ( و كذلك عن طرٌق استمارة خاصة بنوعٌة التحالٌل التً اج4كما هو موضح فً المرفق رقم )

ولمختلف الفئات العمرٌة و  6002( لجمٌع المرضى المراجعٌن للعٌادة للعام 6موضحة فً المرفق رقم )
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تم تحلٌل هذه البٌانات للوصول الى الهدف  SPSSو برنامج  EXCELبأستخدام البرامج االحصائٌة كبرنامج 

 ضح فً فقرة النتائج .موهو توضٌح بعض من هذه النتائج برسوم بٌانٌة وكما  العام من الدراسة و

 : النتائج

النسبة االعلى  االناث تمثل( و 4629هو ) 6002للعٌادة خالل عام الكلً المراجعٌن كان عدد      

 ( .4%( من مجموع المراجعٌن الكلً وكما هو موضح فً الشكل رقم )2596)

 

 زعة حسب الجنس .( : النسب المئوية للمراجعين الى العيادة التخصصية للتغذية مو1شكل رقم )

 

%( من المرضى المراجعٌن تلٌها الفئة 10( سنة النسبة االكبر ) 29شكلت الفئة العمرٌة )االكبر من     

% ( من  63-0وتوزعت باقً الفئات العمرٌة مابٌن )%( 33( سنة بنسبة ) 11-49المحصورة بٌن )

 ( .6وكما هو مبٌن فً الشكل رقم )المجموع الكلً للمرضى المراجعٌن 
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 ( : النسب المئوية للفئات العمرية للمرضى المراجعين الى شعبة العيادة التخصصية للتغذية.2شكل رقم )

ٌشكو منها %( بٌن االمراض التً  26نجد ان السمنة هً اعلى نسبة مئوٌة ) (3عند مالحظة الشكل رقم )  

 .%( 42لسكر بنسبة )امرض ٌلٌها دة المراجعٌن الى العٌا

 

 (: النسب المئوية لألمراض التي يشكو منها مراجعي العيادة التخصصية للتغذية .3شكل رقم )

نجد ان اغلب االمراض التً ٌشكو منها مراجعً العٌادة تتركز توزٌع االمراض حسب الفئات العمرٌة  وعند

 . (1سنة وكما هو موضح فً الشكل رقم ) 41فً االعمار االكبر من 
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 (:النسب المئوية لتوزيع االمراض التي يشكو منها مراجعي العيادة موزعة حسب الفئات العمرية .4شكل رقم )

( وان النسبة االعلى من الفحوصات 4515مجموع الفحوصات المختبرٌة الكلً هو )،  6002خالل عام     

( S.Cholesterolً مصل الدم )التً اجرٌت على المرضى المراجعٌن للعٌادة هً لفحص الكولٌستٌرول ف

فً  من المجموع الكلً وكما هو موضح%(  60( بنسبة )B.Sugarتلٌها تحالٌل السكر بالدم )%( 94بنسبة )

 ( .6( والجدول رقم )9الشكل رقم )

 

 .2002(:النسب المئوية للفحوصات المختبرية التي اجريت في العيادة التخصصية للتغذية خالل عام 5شكل رقم )
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(:توزيع النسب المئوية للفحوصات المختبرية التي اجريت في العيادة التخصصية للتغذية خالل عام 1دول رقم )ج

2002 . 

 7002نسبة الفحوصات المختبرية لعام 

 النسبة العدد المختبرية الفحوصات

B.sugar 400 20% 

S.cholesterol 989 51% 

S.uric acid 137 7% 

Hb 127 7% 

P . C . V 110 6% 

E . S . R 186 9% 

 %100 1949 المجمــوع
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 المناقشة :

اعتمادا على ما تم الحصول علٌه من نتائج حول المرضى المراجعٌن للعٌادة التخصصٌة للتغذٌة ٌتضح        

جلٌا اهمٌة و دور المختبرات الرئٌسً فً تشخٌص االمراض المتعلقة بالغذاء و التغذٌة و البد من تعزٌز 

الوعً الصحً التغذوي لدى كافة شرائح المجتمع لتعرٌف الناس حول اهمٌة العالج الغذائً فً ودعم 

مختلف االمراض التً تهم المجتمع و السٌطرة على مسببات المرض كأهمٌة التنوع الغذائً و االلتزام 

الصٌدلٌة التغذوٌة بالجداول الغذائٌة لعالج و منع مضاعفات االمراض المزمنة فً المجتمع العراقً و أهمٌة 

 و تجهٌزها باالغذٌة العالجٌة .

  

 : االستنتاجات

 :ٌمكن استنتاج ماٌلً البٌانات وترتٌب بعد اجراء التحالٌل االحصائٌة الالزمة و بعد تنسٌق     

من المجموع الكلً %(  2596بنسبة ) 6002شكلت االناث النسبة االكبر من مراجعً العٌادة خالل عام  (4

عنً ان اكثر من ثلثً المراجعٌن هم من االناث حٌث ٌمكن ان ٌرجع ذلك ألسباب تتعلق مما ٌ( 4629)

 .و اهمٌة العالج الغذائً بالوعً الصحً و الثقافً حول اهمٌة العٌادة التشخٌصٌة لهذه الشرٌحة 

%( من المراجعٌن حٌث ان اغلب  10سنة شكلو نسبة ) 29كبار السن من الذٌن تتجاوز اعمارهم الـ  (6

لها عالقة مباشرة بالغذاء و التغذٌة كعالج ابتدائً لهذه المرتبطة بهذه االعمار مراض المزمنة اال

 االمراض كالسكر و الضغط المرتفع .

معنوي و صحً على االشخاص بمختلف اعمارهم ولكونها من المشاكل تأثٌر نفسً و من لما للسمنة  (3

%( من االمراض التً  26اعلى نسب )ة السمنوعالجها غذائً بشكل رئٌسً شكلت  الصحٌة العامة

 ٌشكو منها مراجعً العٌادة .

تركزت فً تحلٌل نسبة  6002%( من مجموع الفحوصات المختبرٌة التً اجرٌت خالل عام  94) (1

ان هذا النوع من الدهون ٌدخل الهمٌة هذا التحلٌل كون ( S.Cholesterolالكولٌستٌرول بمصل الدم )

 ة بأمراض القلب و الشراٌٌن و ارتفاع الضغط و السمنة .كأحد عوامل الخطورة لألصاب

كما وٌجب االخذ بعٌن االعتبار اجراء مسوحات تغذوٌة وذلك لتشخٌص المشاكل التغذوٌة االكثر انتشارا  (9

و االهم من ناحٌة الصحة العامة والتً البد ان ٌكون لها االولوٌة بوضع خطط صحٌة عالجٌة لخدمة 

 المجتمع .


