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   التغذية و المعالجة الغذائية

 )) المرحلة الثانية ((  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 جامعة الفرات االوسط

 المعهد التقني الطبي/ كوفة 

 التمريض   اتي تقن قسم

   المرحلة الثانية

 المحاضرة األولى  

 ) التغذية الجيدة أو الصحية(

 

تعتبر التغذية جيدة أو صحية عندما يكون الغذاء متوازن أي يحتوي على جميع العناصر الغذائية  

 .  بنسب متوازنة 

 

 أنواع الغذاء بصورة عامة: 

العناصر               الغذائية  : وهو الغذاء الذي ينقصه عنصر واحد أو أكثر من الغذاء الناقص -1

. 

 وهو الغذاء الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية بنسب غير متوازنة . الغذاء الكامل :   -2

 : وهو الغذاء الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية بنسب متوازنة. الغذاء المتوازن -3

 

 -وظائف الغذاء بصورة عامة :

 تزويد الجسم بالطاقة . -1

 النمو .  -2

 ترميم األنسجة والمحافظة عليها .  -3

 الوقاية من أمراض سوء التغذية .  -4

 .  زيادة مقاومة الجسم ضد األمراض المعدية  -5

 

 

 



   -العناصر الغذائية :

   وهي كل مادة قابلة للهضم و االمتصاص و التمثيل وتؤدي وظيفة من وظائف الغذاء

 

 وهذه العناصر تشمل :  

 % من الجسم 1الكربوهيدرت وتشكل  -1

 % من الجسم 15البروتينات وتشكل  -2

 % من الجسم 16الدهون والشحوم وتشكل  -3

 % من الجسم 7-6المعادن و تشكل  -4

 الفيتامينات وتشكل نسبة قليلة جدا  -5

 % من الجسم 62-60الماء و يشكل  -6

 

 -تصنيف العناصر الغذائية :

 تصنف العناصر الغذائية حسب :

 وظيفتها :   -أ

 عناصر النمو وتشتمل على : البروتينات و الفيتامينات والمعادن  -1

 العناصر المنتجة للطاقة و تشتمل على : الكربوهيدرات والدهون ثم البروتينات  -2

 عناصر الوقاية من األمراض و تشتمل على : الفيتامينات والمعادن  -3

 تركيبها :   -ب

 الكربوهيدرات والدهون والبروتينات . العضوية و تشتمل على :  -1

 .  الغير عضوية و تشمل على : الفيتامينات والمعادن -2

------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 



 الوحدة النمطية الثانية 

 المقاييس والتوصيات الغذائية 

 -المقاييس و التوصيات الغذائية:

ت الغذائية لإلنسان والذي يحدد مستويات العناصر الغذائية األساسية الالزمة  و هو دليال الحتياجا

 -تختلف حسب :   يوميا لألشخاص األصحاء لسد أو استيفاء احتياجهما ليومي و هي

 العمر .  -1

 الجنس .  -2

 مقياس كتلة الجسم .  -3

 .  درجة النشاط و حركة الجسم -4

 

 -لتوصيات الغذائية : االفتراضات األساسية قبل استخدام دليل ا

 تحديد الحاجة إلى العنصر الغذائي حسب حالة الشخص الصحية .  -1

 تداخل العنصر الغذائي مع عناصر أخرى مثل اعتماد امتصاص الكالسيوم على     فيتامين د .    -2

  قابلية الجسم على تخزين بعض العناصر الغذائية الزائدة عن الحاجة لمدة تصل                 -3

إلى الشهر مثل )الفيتامينات الذائبة في الدهون( لذلك يجب القلق من عدم تواجدها في الغذاء 

 لعدة أيام أو أسابيع.  

 يجب أن يؤخذ بنظر االعتبار التداخل الغذائي و الدوائي .  -4

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات األوسط

 المعهد التقني الطبي/كوفة 

 التمريض   تقنيات قسم

 الثانية المرحلة 

   المحاضرة الثانية 

 العناصر الغذائية 

 )الكاربوهيدرات( 

 الكاربوهيدرات: 

وهي مركبات تتألف من الكاربون والهيدروجين و األوكسجين وتكون نسبة الهيدروجين إلى  

 1:2األوكسجين كنسبتها في الماء أي 

 

 مصادر الكاربوهيدرات :

 .   الحيواني: النشا المصادر الحيوانية مثل -1

 : وتشمل جميع النشويات الموجودة في السكريات والفواكه  المصادر النباتية  -2

 . والخضروات    

 

 تصنيف الكاربوهيدرات:

       : وهي السكريات التي ال يمكن تجزئتها إلى  سكريات أبسط مثل :     السكريات األحادية -1

 سكر العنب )الكلوكوز( و سكر الفواكه )الفركتوز( . 

 السكريات قليلة الوحدات: وهي على نوعين:  -2 

 : مثل سكر الشعير )المالتوز( و سكر المائدة )السكروز( .  السكريات الثنائية -أ

 .  :وهي التي ينتج من تحللها ثالث جزيئات من السكر األحاديالسكريات الثالثية  -ب

 تحللها أكثر من : وهي السكريات التي ينتج من  السكريات المجتمعة أو المعقدة -3

 . عشرة جزيئات من السكر األحادي مثل : النشا و النشا الحيواني



 وظائف الكاربوهيدرات:

%  45-40تزويد الجسم بالطاقة : تعتبر الكاربوهيدرات من العناصر لمصدرة للطاقة  بنسبة  -1

 من الطاقة الكلية للجسم . 

 سعرات حرارية .  4غرام من السكر ينتج عنه 1كل      

 تحسين عملية الهضم .  -2 

 .  تنظيم احتراق الدهون -3 

 

 االحتياج اليومي للكاربوهيدرات : 

 غرام/لكل كيلوغرام من وزن الجسم10-7الرضيع :  -1

 .  غرام/لكل كيلو غرام من وزن الجسم6-4الشخص البالغ : -2

 

   -تسوس األسنان :

نان مرض يصيب األسنان بعد بزوغها في الفم حيث تتغذى البكتريا الموجودة في الفم تسوس األس

المحتوى  تحلل  إلى  تؤدي  بدورها  وهذه  أحماض  وتنتج  األسنان  على  المتبقية  السكريات  على 

البكتريا  بتجمع  سعتها  تزداد  الميناء  في  فجوة  تتكون  حيث  السن  نخر  عليه  ويطلق  للسن  المعدني 

 لحامض حتى تصل إلى العاج وقد يستمر حتى يصل النخر إلى جذر السن .وازدياد كمية ا

 

 -الوقاية ضد تسوس األسنان :

العناية باألسنان من خالل تنظيفها باستعمال فرشاة األسنان و المعجون الحاوي على الفلورايد   -1

والمناطق القريبة ألنه يضعف تأثير الحامض على األسنان . و التركيز على تنظيف بين األسنان  

 من اللثة . 

 تجنب اإلفراط في تناول الليمون و الحوامض و المشروبات الغازية .  -2

المراعاة في استعمال األدوية المثبطة إلفراز اللعاب الذي يلعب دورا هاما في     -3

 المحافظة على توازن الشوارد في الفم . 



 األلياف الغذائية 

 األلياف الغذائية : 

عضوية قابلة لألكل و لكنها غير قابلة للهضم كليا من قبل األنزيمات الموجودة في  وهي مواد 

 الجسم وعليه ال يمكن تحليلها بصورة كاملة. 

 تصنيف األليف الغذائية :

 الذائبة في الماء و تشتمل على :  -أ

 أنصاف السليلوز.  -1 

 المواد البكتينية.  -2 

 الغير ذائبة في الماء و تشتمل على :  -ب

 السليلوز. -1 

 . الخشب البكتيني ) اللكنين( -2 

 

 المصادر:

 األلياف الغذائية بصورة عامة نباتية المصدر مثل : 

 الفواكه والشوفان و الشعير و المكسرات و تكون ذائبة في الماء. -1

 .القمح مع أغلفته و البقوليات مع قشرتها و الخضروات وهي غير ذائبة في الماء -2

 

 األلياف الغذائية:أهمية 

تمتاز بكونها ال تهضم في الجهاز الهضمي بصورة كاملة مما يؤدي إلى زيادة حجم كتل    -1

 البراز و بالتالي فأنها تخلص الجسم من المواد الكيمياوية والمواد المسرطنة.

 



ت  تعمل األلياف الغير ذائبة في الماء على سحب الماء إلى األمعاء مما يسهل خروج الفضال -2

 بسرعة أكبر فتقضي بذلك على اإلمساك. 

تمتاز األلياف الذائبة في الماء بقدرتها على البقاء فترة طويلة نسبيا داخل القناة الهضمية و بذلك   -3

تساعد على امتصاص العناصر الغذائية وهذه الحالة مفيدة للمصابين باإلسهال وكذلك تساعد على  

  ، قليلة  بدرجة  ولو  بالدم  السكر  الهضم تنظيم  أبطاء عملية  على  يساعد  فترة طويلة  بقائها  أن  كما 

 وعدم أجهاد عضالت القلب والجهاز الهضمي. 

 

 

 عالقة األلياف الغذائية بأمراض القلب والشرايين : 

ترتبط األلياف الغذائية الذائبة في الماء بأحماض الصفراء في األمعاء فتقلل بذلك نسبة الكولسترول  

 . حماية الجسم من أمراض القلب و تصلب الشرايينمما يساعد على  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 جامعة الفرات االوسط

 المعهد التقني الطبي/ كوفة 

 التمريض   تقنيات قسم

 المرحلة الثانية 
 المحاضرة الثالثة  

 الوحدة النمطية الخامسة

 )) الدهون (( 

 

في   تواجدها  ألهمية  الدهون  على  للتعرف  النمطية  الوحدة  هذه  من صممت  تعتبر  حيث  الغذاء 

المصادر الرئيسية إلنتاج الطاقة ودخولها في تركيب الهرمونات الجنسية وعالقتها بأمراض القلب 

 والشرايين 

 

 -الدهون:

بعضها   و  األوكسجين  و  الهيدروجين  و  الكاربون  أساسا  من  تتكون  متجانسة  وهي مركبات غير 

الماء و لكنها تذوب في المذيبات العضوية مثل  يحتوي على الفسفور و هذه المركبات ال تذوب في  

 البنزين . 

 

 -المصادر الغذائية للدهون:

 مثل اللحوم و لحليب و منتجاته و صفار البيض .   -الحيوانية : -1

 مثل الذرة و السمسم .  -النباتية : -2

 

 -االحتياج اليومي:

 غرام/لكل كيلو غرام من وزن الجسم .  2-1 -الشخص البالغ : -1

 غرام/لكل كيلو غرام من وزن الجسم . 3-2 -الرضيع والطفل : -2

 



 -تصنيف الدهون:

      -: الدهون البسيطة  -1

 الشحم.  -أ   

 الزيت.        -ب    

 الشمع.  -ج   

 

    -:  الدهون المشتقة -2

 األحماض الشحمية. -أ    

 كليسيرول.  -ب    

 ستيرول أو كولسترول.  -ج   

 

    -:عقدة الدهون المركبة أو الم -3

 الدهون الفسفورية )دهن + فسفور(.  -أ    

 الدهون الكاربوهيدراتية )دهن + كاربوهيدرات(.  -ب     

 الدهون البروتينية )دهن + بروتين(. -ج   

 

 -األحماض الدهنية:

وهي عبارة عن مركبات عضوية تتألف من الكاربون و الهيدروجين و األوكسجين و تكون على  

 -و لها عمود زوجي من ذرات الكاربون وتكون على نوعين :شكل سلسلة مستقيمة 

و تتواجد في اللحوم ، الحليب و منتجاته ، صفار البيض    -: األحماض الدهنية الغير مشبعة  -1

 ،الكبد و الكلية. 

المشبعة    -2 الدهنية  وهي األحماض الدهنية التي ال يمكن للجسم تصنيعها و يتزود    -:األحماض 

 طريق الغذاء مثل زيت الزيتون , الذرة و السمسم و هي خالية من الكولسترول. الجسم بها عن 



 -الستروالت:

وهي عبارة عن كحوالت حلقية تحتوي على نواة و تتألف من أربعة حلقات و هذه الكحوالت تذوب 

 في الزيوت و الدهون و ال تتحلل قاعديا , مثال على هذه المركبات هو الكولسترول. 

 

 ملليليتر من الدم.  100غرام لكل 240-150عية للكولسترول في الدم للشخص البالغ النسبة الطبي

 

 -:مصادرالكولسترول

 داخلي: يتم تصنيعه داخل الجسم و العضو المسؤول هو الكبد.  -1

 خارجي: عن طريق الغذاء مثل صفار البيض و اللحوم والكبد.....الخ.  -2

 

 -:وظيفة الكولسترول

 راء.يولد األحماض الصف -1

 يدخل في تركيب الهورمونات الجنسية.  -2

 تكوين فيتامين د.  -3

 نقل األحماض الدهنية غير المشبعة.  -4

 يدخل في تركيب جدار الخلية.  -5

 

 

 

 

 



 الوحدة النمطية السادسة 

 (( )) البروتينات

 

الغذاء حيث   في  تواجدها  البروتينات ألهمية  للتعرف على  النمطية  الوحدة  هذه  تعتبر من صممت 

من  ويعتبر  المجاعات  في  التغذية  سوء  أنواع  أهم  يسبب  نقصها  و  للنمو  الضرورية  العناصر 

 المشاكل الرئيسية في هذه البلدان الفقيرة. 

 

 البروتينات:

وهي مركبات عضوية تتركب من الكاربون و الهيدروجين و األوكسجين والنتروجين . وتتكون  

 بشكل أساسي من األحماض األمينية. 

 

 -المصادر:

 مثل اللحوم و البيض والحليب.   -مصادر حيوانية:  -1

 مثل البقوليات والحبوب والخضروات.  -مصادر نباتية: -2

 

 -تصنيف البروتينات:

 *حسب المصدر:  

 بروتين حيواني.   -1     

 بروتين نباتي.    -2     

 -حسب األحماض األمينية األساسية:*

األساسية مثل   البروتين الذي يحتوي على جميع األحماض األمينية : و هو البروتين الكامل  -1

 البروتين الموجود في اللحم والحليب والبيض 



وهو البروتين الذي ينقصه واحد فقط من األحماض األمينية األساسية   -:  البروتين األقل أكتماال  -2

المثيونين( ينقصها  )الباقالء  مثل  البقوليات  في  الموجود  البروتين  )الرز    مثل  مثل  والحبوب 

 ينقصه الاليسين( و)السمك ينقصه التريبتوفان(. 

وهو البروتين الذي ينقصه أكثر من حامض أميني أساسي مثل البروتين    -:البروتين الناقص -3 

 الموجود في الخضروات.  

 

 -*حسب التركيب الكيميائي:

 تحللها أحماض أمينيه فقط. وهي البروتينات التي ينتج عند    -:البروتينات البسيطة  -1 

وهي البروتينات الناتجة من تحلل جزئي للبروتين بفعل الحرارة أو   -:البروتينات المشتقة   -2 

نتيجة عوامل أخرى ومن األمثلة على هذه البروتينات الببتيدات و هي عبارة عن خليط من  

 سالسل قصيرة من األحماض أألمينيه . 

البروتين   -مثل :   البروتينات التي تكون مرتبطة بعناصر أخرى  وهي  -:  البروتينات المرتبطة  -3 

 الدهني ، البروتين الفوسفوري ،البروتين النووي. 

 

ثريونين ،ليوسين ،آيزوليوسين ، فالين ، مثيونين ، فنيل االنين ,   -: األحماض األمينية األساسية

 تريبتوفان , الليسين و هستدين .  

 

جاليسين ، حامض األسبارتك ،حامض البرولين ، سستين ,    -:  ةاألحماض األمينية غير األساسي

 سيرين ، الرجين ، جلوتامين )يعتبر أساسي عند األطفال(. 

 

 -وظائف البروتينات:

 النمو.  -1

 ترميم أنسجة الجسم.  -2

 مصدر للطاقة بعد الكاربوهيدرات والدهون.  -3



 المحافظة على التوازن المائي.  -4

 تنظيم حموضة الدم.  -5

 تدخل في تركيب األنزيمات و الهورمونات -6

 

 

 -االحتياج اليومي للبروتينات:

 غرام/كيلو غرام من وزن الجسم. 1 --- -الشخص البالغ : -1

 غرام/كيلو غرام من وزن الجسم. 1,5 -الرضيع والطفل : -2

 غرام/كيلو غرام من وزن الجسم. 1,5  -------- -الحامل :  -3

 غرام/كيلو غرام من وزن الجسم  2 ----------:المرضع  -4

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات األوسط

 المعهد التقني الطبي/ كوفة 

 التمريض  تقنيات قسم

 المرحلة الثانية  

 المحاضرة الرابعة 

  

 الوحدة النمطية السابعة
 )) الطاقة (( 

 

 

 -الفكرة المركزية:

 تعريف الطاقة.  -1

 للطاقة.احتياج الجسم  -2

 توازن الطاقة.  -3

 القيمة الحرارية لألغذية. -4

 الجداول الغذائية. -5

 

 

 

 

 

 



 -الطاقة :

( وتعني  en( مشتقة من مقطعين يونانيين )energyهي القدرة على القيام بعمل ما و كلمة الطاقة )

و الطاقة (ergyفي  منها  صور  عدة  في  الطبيعة  في  الطاقة  وتوجد  فعال.  بمعنى  العمل  وتعني   )

إلى   من صورة  الطاقة  تتحول  أن  ممكن  و  والحرارية.  والميكانيكية  الكيميائية  الطاقة  و  الشمسية 

التركيب  بعملية  كيميائية  طاقة  إلى  الشمسية  الطاقة  بتحويل  تقوم   حيث  النباتات  في  كما  أخرى 

يتناول اإلنسان الضوئي وتخ  النبات على شكل كاربوهيدرات و بروتين و دهون و عندما  زن في 

 الغذاء يتم أكسدة هذه المواد العضوية بواسطة األوكسجين المأخوذ عن طريق الرئتين فتتحول إلى 

   CO2  و ماء و طاقة كامنة يستخدمها الجسم للقيام بوظائفه الحيوية ويخرج مقدار كبير من هذه

الجسم ونسبة  الطاقة ع يفقدها  إلى  لى شكل حرارة  الغذاء  في  المخزونة  الكيميائية  الطاقة  تحويل 

 %.25طاقة ميكانيكية حوالي

 

 -احتياج الجسم للطاقة:

يحصل الجسم على الطاقة عن طريق أكسدة الكاربوهيدرات و الدهون والبروتينات.و تكون حاجة  

 :  الجسم للطاقة بناء على الحاالت التالية

 

 حاجة إلى الطاقة للمحافظة على الحياة  ـ ال 1

 Basal) (BMRمثل )عمل القلب والرئتين... الخ ( . و تعرف هذه الطاقة بطاقة التمثيل القاعدي 

Metabolic Rate):و تقاس هذه الطاقة بالطرق التالية ) 

 أـ باالعتماد على وزن الجسم فقط

 كغم من وزن الجسم(.    1سعره لكل  25)  

 

 :     باالعتماد على وزن الجسم والجنس و لليوم الواحد و حسب الجدول التالي  -ب

 

 



 ( 1جدول رقم)

 

 الوزن بالكيلوغرام           رجل                              امرأة

 سعرةحرارية 1250سعرةحرارية           1350               40

   50               1500                "       "1400   "       " 

   60              1650                 "       "1550   "       " 

   70              1800                 "       "1700           " 

   80              1950                 "       "1850    " 

 

 

 

 باالعتماد على قياسات الطول و الوزن و الجنس و العمر و حسب المعادلة التالية:  -ج 

 

BMR) (Kcal/day)= 655+ (9.6xw) + (1.7xH) – (4.7xA) ) 

  = A   , العمر بالسنوات = H , الطول بالسنتيمتر   =Wوزن الجسم

 

( سنتمتر و  160( كيلو غرام و طولها )70مثال/ ما هي طاقة التمثيل القاعدي المرأة وزنها )

 ( سنه ؟  30عمرها )

 الحل / 

BMR) (Kcal/day)= 655+ (9.6xw) + (1.7xH) – (4.7xA)   ) 

30)     ×160)-(4.7 ×70)+(1.7×9.6+ )655 = 



272)- (141)                         +)655+ (672)= 

                                                 1458  = 

 

وتقاس مساحة سطح الجسم بالمتر المربع وذلك    دـ باالعتماد على مساحة سطح الجسم و العمر.

بعد استخراج  الوزن بالكيلو غرام و الطول بالسنتيمتر و هنا يستخدم القانون التالي الذي غالبا ما  

 يعتمد عليه: 

 سنة من العمر:  19*لألعمار من الوالدة حتى 

Kcal/m2/hr)  =  55 – Age( years) ()BMR    ) 

 فوق سنة فما 20*لألعمار من  

Kcal/m2/hr  = 37 – Age – 20 BMR) ) 

-----------     

     10  

 ( سنة ؟  15مثال/ ما هي طاقة التمثيل القاعدي  لطفل عمره )

 الحل/  

Kcal/m2/hr)  =  55 – Age( years) ()BMR) 

55 - 15                                                                                =    

40                                                   = 

 

 

  سنة ؟ 35)مثال/ ما هي طاقة التمثيل القاعدي لرجل عمره )

 الحل /  

 Kcal/m2/hr  = 37 – Age – 20 BMR) ) 

              -------------    

                           10                                                  



  37 - ( 35 -20)                                                                             = 

                                                                           ------------ 

                         10                          

                                                                                        35.5 = 

 

 (EEAالطاقة المبذولة عند الحركة تسمى ) -2

(Energy exercise activity ) 

 

 

 (  2جدول رقم )                            

 



( 3جدول رقم )                           

 

 

 

 -توازن الطاقة:

عندما تكون الطاقة المكتسبة يوميا أكثر من احتياج الجسم فأن هذه الطاقة تخزن على هيئة دهون  

فيزيد بذلك وزن الجسم . أما إذا كانت الطاقة المكتسبة اقل من الطاقة المفقودة فأن وزن الجسم يقل  

و   الغذاء  المغطاة من  االحتياجات غير  لسد  المخزونة  الدهون  استهالك جزء من  يقل وزن بسبب 

سعره حرارية وهذا يعني أن    900كيلو غرام إذا كان النقص في السعرات الغذائية يعادل    1الجسم  

 كتلة الجسم تعتبر مؤشر لتوازن الطاقة في الجسم. 

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات األوسط

 المعهد التقني الطبي/ كوفة 

 التمريض  تقنيات قسم

 المرحلة الثانية 

 المحاضرة الخامسة  
 

  

 الوحدة النمطية الثامنة 

 )) الماء (( 

 
 -الفكرة المركزية:

 تعريف الماء.  -1 

 توزيع الماء في الجسم.  -2    

 وظائف الماء. -3    

 االحتياج اليومي للفرد. -4    

 األمالح القابلة للتأين. -5    

 وظائفها -6    

 

 

 

 

 



 -الماء:

طويل  وهو من أهم العناصر الغذائية على اإلطالق يمثل ثلثي وزن الجسم وبدونه ال تستمر الحياة  

 حيث يمكن العيش ألسابيع بدون غذاء لكن ال يمكن العيش أليام قليلة بدون الماء

 

   -توزيع الماء في الجسم: 

 -ي موزعة كاآلتي: % من وزن الجسم بالنسبة لإلنسان البالغ وه 60تمثل كمية الماء حوالي   

 

   -:السوائل المحيطة بالخاليا وخارج الخاليا -1  

وهي السوائل الموجودة في الدم و اللمف وسائل النخاع ألشوكي و إفرازات المعدة و األمعاء و       

 الصفراء و البنكرياس. 

 

   -السوائل داخل الخاليا :  -2  

ال43وتشكل       و  العمر  باختالف  تختلف  النسبة  وهذه  بين  %  الماء  يتنقل  و  الدهون.  نسبة  و  جنس 

التراكيز   ذات  المحاليل  بين  عادة  تحدث  و  األزموزية  الخاصية  بفعل  المختلفة  وجوده  أماكن 

إلى  العالي  التركيز  ذي  المحيط  من   الماء  ينتقل  حيث  نفاذ  شبه  غشاء  يفصلها  التي  و  المختلف 

 محيطين المحيط ذي التركيز الواطي إلى أن يتساوى التركيز في ال

 

 -وظائف الماء:

يعتبر الماء هو الوسط الذي تذوب فيه العناصر الغذائية و تنتقل من عضو آلخر حيث تؤدي   -1

 وظائفها. 

 يسهل عملية المضغ والبلع والهضم و األمتصاص و اإلخراج.  -2

 يحافظ على مستوى الضغط األزموزي داخل وخارج الخاليا.  -3

 المحافظة على درجة حرارة الجسم عند حدها الطبيعي. يلعب دور هام في  -4



يحمل المواد السامة و الضارة الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي إلى الكليتين للتخلص منها على   -5

 هيئة إدرار. 

يدخل في  تركيب و بناء خاليا الجسم و يساعد على التئام و تجديد األنسجة عند أصابتها بالجروح   -6

 و األمراض. 

 

 

 االحتياج اليومي للفرد والتوازن: 

كغم نتيجة تذبذب كميات الماء في الجسم أال أنه من   2ساعة بنحو   48يتغير وزن جسم اإلنسان خالل  

 الثابت أن جسم اإلنسان قادر و بشكل كبير على موازنة الماء الداخل إليه و المفقود. 

 

   -يحصل الجسم على الماء عن طريق:  *

 الشرب.  -1

 الغذاء.  -2

 عمليات التمثيل الغذائي. -3

 

     -*يفقد الجسم الماء عن طريق :

 التبول.   -1

 التنفس   -2

 التعرق    -3

 التبرز  -4

 

 3سم1500*تعادل كمية السوائل التي يجب تناولها تلك المفرزة على شكل بول نحو لترو نصف   



  3سم400على حوالي لتر من الماء عن طريق األغذية التي يتناولها و هي تعادل )*يحصل الجسم 

 سعره حرارية(.  1000لكل 

 1000لكل  3سم120( وهي تعادل)  3سم300تقدر كمية الماء الناتج عن التمثيل الغذائي بنحو) 

 سعره حرارية(.

 ساعة عن طريق البراز. 24/  3سم150* يفقد الجسم نحو   

 ساعة. 24/  3سم1300* تصل كمية الماء المفرزة عن طريق التعرق والتنفس إلى     

 لترمن الماء في اليوم وتزداد عند ارتفاع درجة الحرارة3* أي أن اإلنسان البالغ يحتاج إلى  

 

 

 -:  األمالح القابلة للتأين

 موجودة في السوائل خارج الخاليا.   ---الصوديوم والكلور  

 موجود في السوائل داخل الخاليا.   -------البوتاسيوم 

 

 -: وظائفها

 الجسم.توازن الماء في  -1

 توازن الحامضية والقلوية.  -2

 نقل النبضات العصبية. -3

 أنقباض العضالت.  -4

 عامل منشط لعدد من األنزيمات. -5

 الزمة لبناء البروتين و الكاليكوجين   -6   

 

 



 جامعة الفرات األوسط

 المعهد التقني الطبي/ كوفة 

 التمريض   تقنيات قسم

 المرحلة الثانية  

 المحاضرة السادسة  

 

 الوحدة النمطية التاسعة

 )) األمالح المعدنية ((  

 

 -الفكرة المركزية:

 تعريف األمالح المعدنية .  - 1 

 تصنيف األمالح المعدنية .  -2 

 الكالسيوم ومصادره و وظائفه .  -3 

 الحديد و مصادره و وظائفه .  - 4 

 اليود و مصادره و وظائفه .  -5 

 

   

 

 

 

 

 

 



 -األمالح المعدنية: 

                %                                                                                                                            6عنصر تشكل  21وهي مركبات غير عضوية و عناصر كيماوية يصل عددها إلى 

        -إلنسان و نموه تقسم إلى قسمين  :من وزن الجسم وهي مهمة لصحة جسم ا

الكبيرة    -1  تزيد عن    -:العناصر  نسبيا  كبيرة  بكميات  الجسم  يحتاجها  التي  مللغرام     100وهي 

 اليوم مثل الكالسيوم ،الفسفور ، المغنيسيوم ، الصوديوم ، البوتاسيوم ، الكبريت , الكلورايد. /

الدقيقة    -2  التي يحتاجها الجسم بكميات أقل من العناصر الكبيرة بما  وهي األمالح    -:العناصر 

 % منها مثل اليود ، النحاس ، الحديد ، الكوبلت ، المنغنيز ، الزنك , والفلور. 10يقارب

 

   -الكالسيوم :

%( من وزن   2-1,5و هو أكثر العناصر تواجدا في الجسم ،نسبته في اإلنسان البالغ تتراوح بين )

 % في السوائل خارج الجسم. 1العظام واألسنان و الباقي% في 99الجسم منها 

 

 -االحتياج اليومي : 

 ملليغرام / اليوم.  800البالغ :  -  

 غرام / اليوم.   1الطفل :  -  

 غرام / اليوم.  1,5الحامل والمرضع :   -  

 

 -المصادر :

 الحليب و مشتقاته ،الحبوب، التمر، البقوليات و الخضروات ذات األوراق الخضراء.    

   

 -الوظائف :

 يدخل في تركيب العظام واألسنان.   -1  

 ضروري لتخثر الدم. -2  



 ينظم أنقباض العضالت.   -3  

 يقوم بنقل النبضات العصبية .   -4  

   

   -أعراض نقص الكالسيوم :

 الكساح عند األطفال ولين العظام عند الكبار. *   

 اإلفراط في تناول الكالسيوم يؤدي إلى خلل في  وظيفة الغدة الدرقية.  *  

 امتصاص الكالسيوم له عالقة بفيتامين د، الفسفور و الحديد.  *  

 

 -الحديد: 

 هيموغلوبين و األنزيمات وأنسجة الجسم. غرام متوزعة في ال 5-3يحتوي جسم اإلنسان على   

  

 -األحتياج اليومي :

 ملليغرام.15-10الشخص البالغ :  -  

 ملليغرام. 18-14الحامل والمرضع :   -  

 .ملليغرام   0,6الطفل :  -  

  

 -المصادر :

 اللحوم الحمراء والبيضاء ،البيض، الخضروات، الفواكه و البقوليات مثل العدس .  - 

 

 

 



 -الوظائف :

 يدخل في تركيب الهيموغلوبين المسؤول عن نقل األوكسجين إلى الخاليا.  -1 

 يدخل في تركيب األنزيمات المسؤولة عن أكسدة المواد الكاربوهيدراتية و الدهنية  و         -2 

 تينية .                                                     البرو     

 ضروري للعضالت. -3 

    

 يؤدي إلى فقر الدم . -نقصه :

  

 تؤدي إلى داء الحديدية .  -زيادته :

 

 -اليود : 

 تقدر الحاجة إلى اليود بالنسبة *    

 ملليغرام/اليوم.    05,0للبالغين ب  -  

 ملليغرام/اليوم.   2,0-0،1للحامل ب  -  

   

 -المصادر :

 ملح الطعام الغني باليود.  -1 

 األسماك البحرية.  -2 

 الخضروات المزروعة في المناطق الساحلية مثل الطماطة و الخس والجزر.  -3 

     

 



 -الوظائف :

 يدخل في تركيب هرمون الغدة الدرقية )الثايروكسين( الضروري لعملية النمو والتكاثر  -1 

 والهضم و وظيفة القلب و العضالت .     

 . يدخل في تركيب التراي آيودو ثايروكسين المسؤول عن تمثيل الغذائي في الجسم -2 

 

 -نقصه :  

   يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية و نقص إفراز الهورمونات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 جامعة الفرات األوسط

 المعهد التقني الطبي/كوفة 

 التمريض  تقنيات قسم

 المرحلة الثانية 

    المحاضرة السابعة

 

 

 

 الوحدة النمطية العاشرة 

 ))الفيتامينات الذائبة في الدهون(( 

 

 -الفكرة المركزية:

 تعريف الفيتامينات. - ا  

 الفيتامينات الذائبة في الدهون.  -2 

 مصادرها و وظائفها  -3 

 األمراض المسببة لنقصها. -4 

 األمراض الناتجة عن نقصها -5 

 

 

 

 

 



 الفيتامين 

كلمة مشتقة من أصل يوناني وتعني مركبات الحياة )فيتا=حياة و امين =مركبات( و هي مركبات 

كيميائية أضافية أو أساسية لحياة األنسان و سالمته  و الجسم اليستطيع أن يصنعها عضوية أو  

لكنها  و  بناءها  في  تدخل  ال  و  بالطاقة  الجسم  التمد  وهي  تؤخذ  أن  يجب  عليه  و  بنفسه  كليآ 

 ضرورية لتحويل الطاقة وتنظيم عملية التمثيل الغذائي. 

    -:  * تشتمل الفيتامينات الذائبة في الدهون على

 (                                                                                                                        K   -  E -  D - Aفيتامين )     

 

 -*العوامل المؤثرة على األستفادة من الفيتامينات:

 -طبيعتها: -1

                                                                 حالة المصابين  تقل قدرة الجسم على األستفادة منها فيبالنسبة للفيتامينات الذائبة في الدهون   

 بأمراض سوء أمتصاص الدهون. 

 

 -دورالبكتريا في األمعاء :  -2

الهضمي  وحامض الفوليك و في حالة أصابة الجهاز K بعض البكتريا تساعد على أنتاج فيتامين   

 بأحد األمراض قد تتأثر مقدرة هذه البكتريا على األنتاج . 

 

   -التداخل بين العناصر الغذائية المختلفة :  -3

   Eيزداد إذا أزدادت كمية الدهون غير المشبعة في الغذاء ألن فيتامين   Eأن األحتياج إلى فيتامين    

 يعمل كمادة مانعة ألكسدة هذه الدهون. 

 

 . س الفيتامينات مثل المخدرات والمشروبات الكحولية وجود مواد تعاك -4

 

 

 

 



 ((  A))  فيتامين

 -* مصادره :

 الحليب كامل الدسم والزبد -1

 الخضروات ذات األوراق الخضراء -2

 البطاطا الحلوة والجزر.  -3

 

   -* وظائفه :

 حماية األغشية المخاطية.  -1

 ضروري لبناء العظام و األسنان..  -2

 شبكية العين تتأقلم بسرعة مع كمية الضوء. يجعل  -3

 

 -* الحاالت المسببة لنقصه :

 سوء األمتصاص.  -1

 أمراض الكبد و الصفراء.. -2

  

 -: * نقصه 

 . يؤدي إلى األصابة بالعشو الليلي 

 

 

 

 



 ((  D )) فيتامين

 -* مصادره :

 . الحليب المدعم بالفيتامين والزبد -1

 صفارالبيض والسمك.   -2

 اللكبد وزيت الكبد.  -3

 

   -* وظائفه :

 يساعدعلى أمتصاص الكالسيوم والفوسفور في األمعاء.  -1

 نقل الكالسيوم من وإلى العظام.  -2

 

 -* الحاالت المسببة لنقصه :

 سوء األمتصاص.  -1

 أمراض الكبد والكلى.  -2

 نباتيات. األطفال الذين يرضعون من أمهات  -3

 

   -: * نقصه 

 .يؤدي إلى األصابة بالكساح عند األطفال ولين العظام عند الكبار 

 

 

 

 

 



 (( E)) فيتامين 

 -* مصادره :

 الزيوت النباتية والمرجرين.   -1

 الحبوب غير منزوعة القشرة.  -2

 .أوراق الخضروات داكنة الخضرة -3

 

   -* وظائفه :

 التحلل و يمنع تليف الكبد الناتج من العوامل المؤكسدة.حماية كريات الدم من  -1

 يقلل من أكسدة األحماض الدهنية غيرالمشبعة.  -2

 

 -* الحاالت المسببة لنقصه :

  سوء أمتصاص الدهون. -1

 األطفال المولودون قبل األوان )الخدج(.  -2

 

   -: * نقصه 

 يؤدي إلى العقم  

 

 

 

 

 



 ((   K )) فيتامين

 -* مصادره :

 .الحليب وأوراق الخضروات داكنة الخضرة

 

 -* وظائفه :

 الزم لتكوين البروثرومبين المسؤول عن تخثرالدم. 

 

 -* الحاالت المسببة لنقصه :

 مدمني المشروبات الكحولية.  -1

 المواليد الصغار.  -2

 مرضى الكبد والطحال.  -3

 المرضى المصابين بسوء األمتصاص.  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفرات األوسطجامعة 

 المعهد التقني الطبي/كوفة 

 التمريض   تقنيات قسم

 المرحلة الثانية  

 المحاضرة الثامنة 

 

 

 الوحدة النمطية الحادي عشر 

 )) المجاميع الغذائية (( 

 

 

 -الفكرة المركزية:

 العوامل المؤثرة على حاجة الفرد للعناصر الغذائية.  -1

 مجموعة الحليب ومشتقاته. -2

 مجموعة اللحوم و البيض و البقوليات. -3

 مجموعة الخضار والفواكه. -4

 مجموعة الخبز والحبوب.  -5

 

 

 

 

 

 

 



 -المجاميع الغذائية:

أن العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم تتوفر جميعها في الغذاء فصنفت األغذية إلى مجاميع  

 اعتمادا على العناصر المتوفرة فيها. 

 

 -المؤثرة على أحتياج الفرد للعناصر الغذائية:العوامل 

 ـ العمر.    1

 الجنس.   -2 

 النشاط الجسمي.   -3 

 اختالف درجات الحرارة. -4 

 

 -أبسط تقسيم لألغذية هو المتكون من المجاميع الرئيسية األربعة:

 ـ مجموعة الحليب ومشتقاته.1

 مجموعة اللحوم والبيض والبقوليات.  -2

 والفواكه.   مجموعة الخضار -3

 مجموعة الخبز و الحبوب.  -4

 

 -الحليب ومشتقاته : -1

     -يعتبر الحليب من أهم األغذية حيث يزود الجسم بكثير من العناصر المهمة مثل :  

 الكاربوهيدرات و البروتينات و الدهون و الفيتامينات والمعادن. 

 % . 35البروتين من أجود األنواع و تشكل  -     

 الكالسيوم و الفسفور و المغنيسيوم و لكنه مصدر فقير للحديد.  -     

 .( و الرايبوفالفين  A,D,E,Kيتامينات الذائبة في الدهون) الف -     



* وينصح بتناول كوبين من الحليب يوميا للكبار و ثالثة لألطفال و أربعة للمراهقين و الحوامل 

 غم من الحليب.  7-6و خمسة للمرضع . وكل غرام من الجبن يعادل  

 

 -اللحوم و البيض و البقوليات:  -2

تعتبر هذه المجموعة المصدر المهم للبروتينات ذات النوعية العالية الجودة و األمالح مثل )الحديد 

(. وتختلف Bو الفسفور( و الفيتامينات مثل )الثيامين  و الرايبوفالفن و النياسين ومجموعة فيتامين  

 نسبة البروتينات فيها حسب نوعية اللحوم 

 * الجزء المأخوذ من الحيوان.  

 اللحوم  -1  

الدجاج أو الطيور فأنها ال تختلف عن اللحوم األخرى أال أن نسبة الدهون                                 -     

 فيها أقل.  

 األسماك مصدر جيد للبروتين.  -     

ويمكن األتعاضة عن اللحوم الحمراء باللحوم البيضاء في بعض الحاالت                                  

)داء النقرس و أمراض القلب و الشرايين و ارتفاع نسبة   الكولسترول في الدم و  لمرضية مثل:  ا

 السمنة(

       البيض  -2

يحتوي على بروتين ذي النوعية الممتازة و الزالل يحتوي على نسبة عالية من البروتين و الماء و  

 .الرايبوفالفين

 أما صفار البيض  

 أعلى من الدهون و الحديد والفسفور والكالسيوم فيحتوي على نسبة    

 * البقوليات     

عالية من   منها وكذلك على نسبة  تحتوي على نسبة عالية من البروتينات خصوصا الجافة    

 الكاربوهيدرات. 

 

 



 -الخضار و الفواكه: -3

                  نسبة   الفواكه الطازجة تحتوي على نسبة عالية من الماء و نسب متفاوتة من السكر و  ـ 

 ضئيلة من البروتينات والدهون. 

تمتاز الفواكه بأنها مصدر مهم للفيتامينات واألمالح كما أنها تحتوي على كميات من األلياف    ـ     

 الغير قابلة للهضم التي تساعد في طرح الفضالت.

 مثل الحمضيات و المشمش  و الرقي والبطيخ. C بعض الفواكه تعتبر مصدر مهم لفيتامين   ـ 

 فف مصدر مهم للحديد. تعتبر التمور والتين والمشمش واألجاص المج  ـ 

 يعتبر البرتقال والتين مصدر جيد للكالسيوم والموز مصدر مهم للبوتاسيوم.   ـ 

           A الخضروات الورقية تحتوي على كميات مناسبة من الحديد والكالسيوم وفيتامين  ـ 

 وحامض الفوليك. 

مصدر جيد   لبزاليا و الفاصوليا الخضراء يعتبر الجزر و الطماطة و الفلفل األخضر و ا ـ 

 للكاروتين 

تزود الخضروات عدا البطاطا و البقوليات الطازجة سعرات حرارية قليلة و تعتبر من األغذية    ـ 

  .المائية الصالحة االستعمال في إنقاص الوزن

 

  

 -:   الحبوب  و  الخبز -4

 بوب على نسبة عالية من الكربوهيدرات.تحتوي الح   ـ 

  تحتوي على نسب متفاوتة من البروتين الذي يعتبر ذا قيمة غذائية واطئة نظرا    لنقص بعض    ـ 

 الحوامض األساسية فيه مثل الليسين و الثريونين و التربتوفان.

و تتركز في   B1تحتوي الحبوب على كميات جيدة من األمالح و الفيتامينات مثل فيتامين   ـ

 .  الطبقات الخارجية من الحبة و تتركز الدهون في الجني

 

 
 



 جامعة الفرات األوسط

 المعهد التقني الطبي/ كوفة 

 التمريض   تقنيات قسم

 المرحلة الثانية 

 المحاضرة التاسعة    

 

 
 الوحدة النمطية الثانية عشر

 )) الفيتامينات الذائبة في الماء ((  

 

 

 -الفكرة المركزية:

 الفيتامينات الذائبة في الماء. -1

 مصادرها ووظائفها. -2

 الحاالت المسببة لنقصها -3

 األمراض الناتجة عن نقصها. -4

    

 

 

 

 

 

 



 -الماء:الفيتامينات الذائبة في 

( و   B6( و بايريدوكسين )B2( و الرايبوفالفن ) B1الثايمين ) -وتشتمل على : 

 .  (  C(   و األسكوربيك أسيد) B12الكوبوالمين)

 

 (  B1الثايمين )فيتامين 

 -* مصادره :

 الحوم واألسماك.          -1

 الحبوب و البقوليات.  -2

 

   -*وظائفه:

 الطاقة.تمثيل الكلوكوز إلنتاج  -1

 . DNA&RNA يساعد على تكوين سكر الرايبوز األساسي ل -2

 الزم لسالمة األعصاب والشهية الطبيعية. -3

 

 -* الحاالت المسببة لنقصه:

 اإلدمان على المشروبات الكحولية.  -1

 نقص التغذية والجوع لفترة طويلة.  -2

 بعض األمراض المزمنة مثل أمراض الكلى.  -3

 الغثيان والتقيؤ. الحمل بسبب  -4

 . بعض حاالت سوء األمتصاص -5

 

 * نقصه :  

 يؤدي  إلى اإلصابة بالبري بري 



 ( (  B2فيتامين  ))الرايبوفالفن 

 -*مصادره :

 الحوم واألسماك.                    -1

 الحليب والبيض.  -2

 الحبوب غير منزوعة القشرة.      -3

 الخضروات الخضراء. -4

 

   -* وظائفه:

 ضروري لسالمة الجلد والعينين.  -1

 يدخل في تركيب بعض األنزيمات المسؤولة عن تمثيل الكلوكوز.  -2

 

 -* الحاالت المسببة لنقصه:

 مدمني الكحول الذين ال يتناولون بروتينات حيوانية و منتجات األلبان.  -1

 اإلصابة بالجروح والعمليات الجراحية.  -2

 ديد. نقص التغذية الش -3

 

 * نقصه : 

 يؤدي إلى اإلصابة بتشقق الجلد   

 

 

 ( (B6) فيتامين ) بايريدوكسين

 -* مصادره :

 الحوم واألسماك والدجاج.  -1



 الفول السوداني وفول الصويا. -2

 الحبوب منزوعة القشرة. -3

 

   -* وظائفه:

 تحويل الحمض أألميني تريبتوفان إلى نياسين.  -1

 وبناء األحماض األمينية.يدخل في عمليات هدم  -2

 أنتاج المضادات الحيوية في الجسم.  -3

 

 -* الحاالت المسببة لنقصه:

 مدمني الكحول.  -1

 استعمال حبوب منع الحمل.  -2

 حاالت سوء األمتصاص.  -3

 استخدام بعض األدوية. -4

 

 * نقصه  

   يؤدي إلى اإلصابة بفقر الدم والصرع عند األطفال.

 

 

 ( ( B12فيتامين  ) )كوبا المين 

 -*مصادره :

 الحوم واألسماك.  -1

 الحليب والبيض.  -2

 الكبد والدجاج.  -3



 -* الحاالت المسببة لنقصه:

 االعتماد على األغذية ذات المصدر النباتي.  -1

 بعد استئصال المعدة أو جزء منها.  -2

 . اإلصابة بالتهاب المعدة المزمن أو البنكرياس -3

 

 نقصه * 

 يؤدي إلى اإلصابة بفقر الدم.  

 

 

 (( (( C فيتامين

 -* مصادره :

 الخضروات ذات األوراق الخضراء.     -1

 الفواكه و خصوصا الحمضيات   -2

   اللحوم والكبد. -3

 

   -* وظائفه :

 يساعد على امتصاص عنصر الحديد.  -1

 ضروري لبناء الكوالجين  -2

 يحافظ على سالمة اللثة.  -3

 يساعد على التئام الجروح.  -4

 الزم لتكوين بعض الهورمونات.  -5

 . يساهم في تمثيل األحماض األمينية -6

 



 -* الحاالت المسببة لنقصه:

 مدمني الكحول.  -1

 كبار السن ذوي التغذية الفقيرة.  -2

 مرضى السل والتهاب الرئة.  -3

 

 * نقصه 

 . يؤدي إلى اإلصابة باإلسقربوط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات االوسط

 المعهد التقني الطبي /كوفة 

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  

 المحاضرة العاشرة  

 

 الوحدة النمطية الثالثة عشر 

 ))تغذية النباتيين((

 

 -الفكرة المركزية:

 تغذية النباتيين. -1

 الغذائية للنباتيين. األنظمة  -2

 المخاطر الغذائية للنظام النباتي.  -3

 الغذاء الطبيعي أو الصحي. -4

 .   التثقيف الغذائي -5

 

 

 

 

 

 



 -تغذية النباتيين:

و   الحبوب(   و  الفواكه  و  )الخضروات  النباتية  المصادر  على  الغذاء  في  االعتماد  نظرية  هي 

للغذاء )اللحوم و األسماك و الطيور(. و بصفة عامة يجب االمتناع عن تناول المصادر الحيوانية  

النباتي  الشخص  بأن  الدراسات  تفيد  كما  األسبوع  في  يومين  أو  ليوم  نباتي  شخص  كل  يكون  أن 

 يعيش فترة عمرية أطول و أنه أقل عرضة لإلصابة باألمراض المزمنة. 

 

 -األنظمة الغذائية للنباتيين:

 ات األلبان فقط . ـ النباتي الذي يعتمد على منتج1

 المشكلة المحتملة من هذا النظام هي معدالت منخفضة من الحديد و الزنك والطاقة .   

 النباتي الذي يعتمد على منتجات الحليب والبيض .  -2

 المشكلة المحتملة من هذا النظام هي معدالت منخفضة من السعرات الحرارية.   

 . النباتي الذي ال يتناول منتجات حيوانية على اإلطالق  -3

نقص                             و  الطاقة  من  منخفضة  معدالت  هي  النظام  هذا  من  المحتملة     المشكلة 

 ( B2و  B12و D والكالسيوم  باإلضافة إلى فيتامين ) الحديد و الزنك و البروتين 

 

 -توصيات غذائية للنباتيين: 

 اختيار الحبوب الخالصة و غير المعالجة .   -1 

   لتدعيم   (C)  تناول أطعمة متنوعة من الفاكهة و الخضروات كونها مصادر غنية بفيتامين -2 

 امتصاص الحديد . 

  المعتمدين على منتجات الحليب و البيض أن تكون المنتجات                                                                         ينصح النباتيين   -3  

قليلة الدسم و الحد من تناول صفار البيض إلى ثالثة فقط في األسبوع للحفاظ على نسبة  

 الكولسترول في الدم. 

تناولون المنتجات الحيوانية على اإلطالق بلجوء إلى المصادر ينصح النباتيين الذين ال ي   -4  

 .مثل فول الصويا B12الغذائية المدعمة بفيتامين 



الكميات المطلوبة من الحديد و   ادن لضمان حصول النباتي علىيوصى بتناول الفيتامينات المتعددة مع المع -5

 الزنك.

 

 -الغذاء الطبيعي أو الصحي:

 عامة في التخطيط الغذائي الصحي :هنالك إرشادات 

مراعاة احتياج الجسم من العناصر الغذائية حسب العمر و الجنس  و نوع العمل و الظروف   -1

 الجوية و الحالة الفسيولوجية مثل الحمل و الرضاعة.

 االسترشاد بالمجاميع الغذائية األربعة بحيث تحتوي على األقل صنف واحد من كل مجموعة .  -2

اة أن يكون الطعام شهيا و ذو مظهر جذاب و أن يكون بكميات تحقق التغذية الصحية  مراع -3

 المثلى و ذا قيمة غذائية عالية . 

أن يخلو الطعام من أي مواد سامة أو ضارة أي يجب مراعاة الشروط الصحية في األعداد   -4

 والتعقيم والتخزين . 

على المواد الغذائية الالزمة وكذلك فتح الشهية  التنويع في الطعام ألنه يساعد على الحصول   -5

 بتنويع الغذاء وطرق طهيه. 

اإلكثار من األطعمة الطازجة وخاصة الفواكه و الخضار و التقليل من السكريات و الحلويات و   -6

 الملح و األغذية المحفوظة.

 

 -التثقيف الغذائي :

اعه القيمة الغذائية واالحتياجات اليومية وهي حالة تثقيف الناس بمعلومات مختلفة عن الغذاء و أنو 

و   كافية  بكميات  تناولها  عدم  من  الناتجة  األمراض  و  وأهميتها  الرئيسية  الغذاء  ومكونات  للفرد 

 محاولة تغيير العادات الغذائية السيئة واستبدالها بالعادات الغذائية اليومية المفيدة .  

 

 



 -أساليب مختلفة:ويتم التثقيف الغذائي عن طريق وسائل و   

الزيارات المنزلية و فيها يتم االتصال باألسرة لبحث المشاكل األسرية من الناحية الغذائية و   -1

الصحية و تعليم األم أسس التغذية الصحية و ممكن تحقيق ذلك أيضا عن طريق وسائل األعالم  

 بطريقة سهلة و مقبولة. 

وى الغذائي و من ثم مد يد العون و وضع برنامج أجراء المسموحات الغذائية للتعرف على المست  -2

 غذائي مناسب. 

 التوجيه من خالل المراكز الصحية و مراكز الرعاية الصحية األولية و نشر الوعي التغذوي .  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات االوسط

 المعهد التقني الطبي/كوفة 

 التمريض   تقنيات قسم

 المرحلة الثانية 

    عشر الحادي المحاضرة

 

 الوحدة النمطية الرابعة عشر

 ))تقييم الحالة الغذائية((

 

 

 -الفكرة المركزية:

 تقييم الحالة الغذائية . -1

 أهداف التقييم الغذائي . -2

 الطرق المستخدمة في تقييم الحالة الغذائية.  -3

 .الرسم البياني للنمو  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -تقييم الحالة الغذائية: 

أجراء عملية مسح للتعرف على الواقع الغذائي و معرفة المسائل الغذائية و تحليل أسبابها حيث هو  

يقوم األطباء بتنظيم قوائم للمرضى و تشخيص أمراضهم و أخصائي التغذية يقوم بعمل مسموحات 

تلبيتها  مدى  و  حفظها  و  طهيها  طرق  و  أصنافها  و  مكوناتها  و  األغذية  بأنواع  تتعلق  غذائية 

 حتياجات الغذائية. لال

 

   -أهداف التقييم الغذائي :

    لتحديد المسائل   الحصول على المعلومات و البيانات و الحقائق المرتبطة بالواقع التغذويـ 1

 الغذائية و وضع الحلول المناسبة . 

                                    بأذن هللا و تعليم   مدى عالقة التغذية بالصحة و القدرة على العمل وأطاله عمر اإلنسان بيان -2

 أسس التغذية لشرائح المجتمع المختلفة . 

 

 -الطرق المستخدمة في تقييم الحالة الغذائية :

   -التقييم الطبي أو ألسريري : -1

بنظر  التغذية و يؤخذ   و يجري عادة في المستشفيات بالتنسيق بين الطبيب المختص و أخصائي    

 االعتبار الحالة المرضية و العالج الدوائي و تداخله مع التغذية. 

 -التقييم ألمختبري و البايوكيميائي : -2

تعرض       و  البايوكيميائية  و  المختبرية  التحليالت  نتائج  على  الحصول  خالل  من  عادة      يجري 

 و لمراحل العمر المختلفة.   هذه التحاليل على أخصائي التغذية لتحديد البرنامج الغذائي المثالي

 -تقييم المقاييس الجسمانية : -3

 -و تعتمد على عدة قياسات منها: 

 الطول  -1  

 الوزن  -2  

 محيط العضد -3  



 محيط الرأس -4  

 قياس الدهن  -5  

 العمر -6  

و توجد طرق لتقدير السمنة أو البدانة عن طريق قياس سمك طبقة الدهن ونسبتها للمساحة الكلية  

 للعضو في أماكن مختلفة من الجسم . 

 

 -الرسم البياني للنمو:

أفضل طريقة لرصد و تقييم الحالة الغذائي للطفل تكمن في أستخدام طريقة الرسم البياني للنمو و  

من المفيد جدا تفسير فائدته لألم ليزيد اهتمامها بتغذية طفلها و أن منحني النمو يهيئ دليال لالتجاه  

 الصحيح الذي ينبغي أن يسير فيه وزن الطفل.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 الوسطجامعة الفرات ا

 المعهد التقني الطبي/كوفة 

 التمريض   تقنيات قسم

 المرحلة الثانية 

 المحاضرة الثانية عشر  

 

    الوحدة النمطية الخامسة عشر

 ))المشاكل الغذائية في العالم(( 

 

 -الفكرة المركزية:

 سوء التغذية .  -1 

 العوز الغذائي . -2 

 فقر الدم .  -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   المشاكل الغذائية في العالم وفي العراق خاصة                 

 -سوء التغذية : 

 وهي الحاالت الناتجة عن نقص في واحد أو أكثر من العناصر الغذائية .   

 

 -أسباب سوء التغذية: 

 :   أسباب رئيسية  -أ  

 األسباب:   و نوعا و من هذه وهي األسباب التي تؤدي إلى فشل في تناول الغذاء المالئم كما   

 كالفقر و األسعار المرتفعة للغذاء.        أسباب اقتصادية :   -1  

 بأنواع األطعمة ذات القيمة الغذائية المرتفعة. الجهل :  -2   

 مثل الكآبة واألرق . أسباب نفسية :   -3   

 على الكحول و المخدرات والتدخين . دمان : اإل -4   

 كعدم القدرة على تناول الطعام مثل المعوقين والمسنين . أسباب فيزيائية :   -5   

 مثل تناول الشاي مع أو بعد الطعام . العادات الغذائية الخاطئة :   -6   

 : مثل عدم تناول لحم البقر عند الهندوس .  المعتقدات الدينية -7   

 في المعدة تسبب نقص بعض الفيتامينات . لعمليات الجراحية : ا  -8   

 مثل الزالزل و القحط والمجاعات .  الكوارث الطبيعية :  -9   

 

 :   أسباب ثانوية -ب

 وهي األسباب التي تؤدي إلى سوء التغذية بالرغم من توفر غذاء مالئم في الظاهر و    



 وتشمل :    

 مثل التقيؤ المستمر و اإلسهال المزمن اضطرابات في الهضم و االمتصاص :    -1   

 و أصابه األمعاء بالطفيليات.           

 والذي ينتج عنه نقص الحديد . النزيف المزمن :   -2    

 التي تعيق امتصاص بعض العناصر الغذائية.  مثل األدويةتناول بعض األدوية :  -3    

 

 -العوز الغذائي:  

 -و ينشأ عن ذلك نقص عنصر معين من العناصر الغذائية ومن األمثلة على ذلك :     

 C .  نتيجة نقص فيتامين اإلسقربوط :   -1   

 .   A: نتيجة نقص فيتامين   العشو الليلي -2   

 . D : نتيجة نقص فيتامين  الكساح -3   

 . B1 نتيجة نقص فيتامين البريبري :  -4   

 نتيجة نقص النياسين. البالغرا :   -5    

 

 -فقر الدم:

 -وهو على أنواع منها:     

 السبب هو تناقص مخزون الحديد في الجسم نتيجة  فقر الدم بسبب نقص الحديد: -1

 عدم التوازن بين كمية الحديد في الغذاء و بين متطلبات الجسم من جهة أخرى . 

 و حامض الفوليك .  B12فقر الدم نتيجة نقص فيتامين  -2   

 .  B12:  و يكون أيضا نتيجة نقص فيتامينفقر الدم الخبيث -3   

 فقر الدم خالل الحمل  -4   

 



 جامعة الفرات االوسط

 المعهد التقني الطبي/كوفة 

 التمريض   تقنيات قسم

 المرحلة الثانية 

 المحاضرة الثالثة عشر  

 

    الوحدة النمطية السادسة عشر                  

 ))المشاكل الغذائية في العالم((                          

 
 

 -الفكرة المركزية:  

 تضخم الغدة الدرقية . -1  

 . نقص البروتين والطاقة -2  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 -:  تضخم الغدة الدرقية

نقص عنصر    إلى  نتيجة  يؤدي  مما  الثايروكسين  تركيب هرمون  في  يدخل  الذي  الغذاء  في  اليود 

تضخم الغدة الدرقية و تعالج بإعطاء اليود أو هرمون الثايروكسين أو التداخل الجراحي في بعض  

 الحاالت . 

 

 -: نقص البروتين والطاقة

البروتين     تغذية  سوء  مصطلح  في    -أن  السائدة  الغذائية  الحالة  عن  يعبر  االنتشار  الواسع  طاقة 

يعتبر   و  أكثر  Marasmus)والمارازمس  Kwashiorkor ) )  الكواشيوركورعصرنا   )

 .  الحاالت انتشارا

 

Marasmus)  :)- 

العناصر الغذائية و هو الجوع  بوجود نقص في الطاقة الكلية باإلضافة إلى النقص في جميع   يتصف

 المهلك عند الطفل الصغير في السنة األولى من العمر والفطام. 

 

 -أعراض المرض:  

 ضعف النمو.   -1  

 فقدان األنسجة الدهنية.   -2  

 ضعف أو فقدان األنسجة العضلية.          -3  

 فقدان الوزن.     -4  

 تغيرات في الشعر و الجلد.    -5  

 كبد.  تضخم ال  -6  

 فقر الدم.  -7  

 شعور دائم بالجوع .   -8  

 .  اإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل التدرن -9  

 



  

 -طرق الوقاية :

 القضاء على مسببات المرض وهي الفقر و الجوع  والمرض .  -1   

 اإلرشاد و التثقيف الصحي .  -2   

 مكافحة األمراض المعدية و اإلسهال .   -3   

 االبتعاد عن الرضاعة الصناعية و االعتماد على الرضاعة الطبيعية .  -4   

 

 -العالج:

 تزويد الطفل بالماء و الشوارد الكهربائية .   -1   

 تزويد الطفل بالغذاء المتوازن .   -2   

 

 

Kwashiorkor)  ) 

البروتين و إلى درجة أقل نقص العناصر الغذائية األخرى و هو شائع هو حالة ناتجة عن نقص     

األطفال)   و  3-2بين  البالغين  بين  يظهر  قد  و  لفترة طويلة  للبروتين  يفتقد غذائهم  ( سنوات عندما 

   .الكبار

 

 -أعراض المرض:

 انعدام الشهية.   -1    

 ضعف االستجابة.   -2   

 الشعور باالنكماش .  -3   

 سقوط الشعر.    -4   

 تشقق الجلد.       -5   

 تضخم الكبد .    -6   



 فقرالدم .  -7   

 

 

 -طرق الوقاية و العالج: 

 ضرورة تناول األغذية الغنية بالبروتين مثل الحليب و البيض واللحوم.  -1    

 تثقيف األمهات حول الرضاعة الطبيعية.   -2   

 مكافحة األمراض المعدية وحاالت اإلسهال المزمن .   -3   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات االوسط

 المعهد التقني الطبي/كوفة 

 قسم تقنيات التمريض  

 المرحلة الثانية  

 عشر الرابعة  المحاضرة

 

 

 الوحدة النمطية السابعة عشر

 ))تقييم االستهالك الغذائي((

 

 -الفكرة المركزية:

 تقييم االستهالك الغذائي.  -ا   

 طرق تقييم االستهالك الغذائي.   -2 

 طرق البحث الغذائي في مجال التغذية.   -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقييم االستهالك الغذائي

المجتمع و التعرف و هو التعرف بشكل تام على تأثير التطبيقات و الممارسات الغذائية على صحة  

لمشاكل   المناسبة  الحلول  وضع  من  المتخصصين  يمكن  أنه  كما  المتوفرة  الغذائية  المصادر  على 

التغذية المختلفة كما يجب أن يتصف التشخيص بالموضوعية والطرق المناسبة للفئة المراد مسحها 

. 

 

 -طرق تقييم االستهالك الغذائي :

   -االستهالك العائلي للطعام :  -أ

بالوسائل   يهدف إلى تقدير ما  تستهلك العائلة ككل خالل فترة زمنية محددة و يتم هذا التقدير  و 

 التالية :

الغذائية التي   حساب مصاريف الغذاء و ذلك بتسجيل كافة نفقات المشتريات من المنتجات  -1  

 تستهلكها العائلة خالل األسبوع . 

استهلكتها العائلة  ت و أنواع المواد الغذائية التيقوائم الغذاء وذلك عن طريق المسح لكميا  -2  

 خالل يوم. 

السجل الغذائي أي أن تحتفظ العائلة بسجل تدون فيه كافة أنواع األغذية الموجودة في البيت   -3  

 مضافا إليها كميات المواد الغذائية التي تدخل البيت يوميا. 

 يوم واحد.   الغذاء المجهز والمستهلك في وزن الطعام المستهلك من قبل العائلة ويتم بوزن   -4   

 

 -استهالك األفراد للطعام : -ب

 لحساب استهالك األفراد للغذاء نستعمل الوسائل التالية : 

أنواع كميات   على الذاكرة في التقدير و يتم عن طريق سؤال الفرد عما يتذكره من االعتماد -1   

 الغذاء التي أستهلكها في يوم واحد . 

 ( أيام . 7-3يحتفظ الفرد بسجل يدون فيه ما تنوله من األغذية خالل )   سجل الغذاء -2  

 ساعة .   24وزن الطعام المتناول خالل   -3  



تاريخ الغذاء و من خالل ذلك يمكن قياس و بيان عدد المرات التي يتناولها الفرد لنوع معين   -4  

 من الغذاء. 

 

األ حساب  و  األمثل  األسلوب  اختيار  بعد  هذه و  ترجمة  و  بتفسير  الباحث  يقوم  المتناولة  غذية 

 البيانات و أجراء اإلحصائيات و مقارنتها بالجداول الغذائية اليومية المقررة .

 -و يستطيع كل شخص مراقبة و تقييم غذاءه اليومي باستخدام األسلوب البسيط التالي:

    عالمة 20                                 مجموعة الحليب ومنتجاته -1

 عالمة 15الحمضيات)الليمون والبرتقال(                               -2

 عالمات 5الفواكه )الموز و التفاح والعنب(                             -3

 عالمة 20الخبز و الكعك والبسكويت و الرز والبرغل                 -4

 عالمات 10يات            زيت الزيتون و الزبدة و الحلويات و المرب -5

 عالمات 10الخضروات الخضراء                                          -6

 عالمة 20اللحم و الدجاج و السمك و البقوليات                         -7

 عالمة  100المجموع    =   

العالمات   مجموع  بلغ  المجموع   85فإذا  بلغ  إذا  آو  ممتاز  الغذاء  كان  أكثر   و 

 فمادون فأن الغذاء غير كامل و بحاجة إلى تعديل.  70كان الغذاء جيدا وإذا بلغ  70-80

 

   

 طرق البحث الغذائي في مجال التغذية : 

و بدون   بناء جسمه و عقله  ما من شك أن للغذاء أهمية كبرى في حياة اإلنسان فهو يعتمد عليه في   

غذاء صحي سيتعرض ألمراض شتى ولكي يوصف الغذاء بأنه كامل من الناحية الصحية و القيمة  

 -:  الغذائية يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية

 يجب أن تكون كمية الطعام مناسبة للشخص بحيث تزوده بالطاقة الالزمة.   -1   



و الوقاية   لالزمة  للنمو  و تجديد الخالياالغذاء  على  العناصر  الغذائية  ا  يجب أن يحتوي   -2   

بالطاق الجسم  تجهيز  و  األمراض  الكاربوهيدرامن  و  البروتينات  مثل  و  ت  ة  الدهون  و 

 الفيتامينات والمعادن.  

 يجب تواجد المواد غير العضوية الضرورية بنسب طبيعية في الغذاء.  -3   

 الشخص بالملل و فقدان الشهية. الطعام متنوع حتى ال يصاب  يجب أن يكون  -4   

التخلص من   يجب أن يحتوي الطعام على بعض المواد السيليلوزية لتساعد األمعاء على  -5   

 الفضالت بسهولة. 

 الطعا مشهيا وجيد الطهي وسهل الهضم.  يجب أن يكون  -6   

واد الكيميائية        يجب أن يكون الطعام نظيفا و خاليا من الميكروبات  و الطفيليات و الم   -   7      

 الضارة أو السامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات االوسط

 المعهد التقني الطبي/كوفة 

 قسم تقنيات التمريض  

 المرحلة الثانية  

 عشر الخامسة  المحاضرة

 

 

 عشر الثامنة الوحدة النمطية

 )) التغذية أثناء الحمل (( 

 
 

 -الفكرة المركزية:

 التغييرات خالل الحمل المرتبطة بالتغذية.  -1 

 المشاكل التي تعاني منها الحامل ذات العالقة بالتغذية.  -2 

 االحتياج اليومي من العناصر الغذائية والطاقة للمرأة الحمل. -3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -: التغيرات خالل الحمل المرتبطة بالتغذية

 كيلوغرام .  11يزداد وزن الجسم أثناء الحمل بمعدل  -1

 ( كيلوغرام كون هذه 1،5تكون الزيادة في الوزن حوالي )  -خالل األشهر الثالث األولى : -أ    

المرحلة تتضمن تطور الجنين ونموه  أما  الزيادة  في الوزن  تكون قليلة نسبيا و كذلك بسبب       

األ على  التركيز  ويكون   . )الوحام(  والتقيؤ  الغثيان  من  الحامل  تعانيه  الغنية  ما  غذية 

 بالبروتينات والحديد والفيتامينات . 

 

( كيلوغرام  ويصل وزن  5تكون الزيادة في الوزن حوالي  )   -خالل األشهر الثالثة الثانية :  -ب    

( غرام ويكتمل خاللها تطور األعضاء واكتمالها ماعدا الرئتين . أما  زيادة 500الجنين إلى )

اء واألمالح و بالتالي زيادة حجم البالزما  ،  وزيادة وزن  وزن األم  فأنها نتيجة انحباس الم

الرحم والسائل األمنيوسي ،  والثدي ، وترسبات الشحوم. ويكون التركيز على األغذية الغنية   

بالعناصر الخاصة بالبناء  كاللحوم والكبد  و البقوليات و أغذية الطاقة كالخبز واألرز بمعدل  

 أعلى من المرحلة األولى . 

:  -ج    األخيرة  الثالثة  األشهر  )  -خالل  حوالي  الوزن  الجنين 5يزداد  وزن  ويصل  كيلوغرام   )

( كيلوغرام حيث تصبح عظام الجنين أصلب ويكسو جسمه طبقة من الدهن فيكون   3،5إلى)

التركيز في  هذه المرحلة  على  األغذية  الغنية  بالبروتينات  مثل  الكبد  و البيض  واللحوم   

 باإلضافة إلى أغذية الطاقة .   والحليب

 

                                                      و الفيتامينات  الشعور باإلرهاق والتعب وللحد من ذلك عليها تناول األغذية الغنية بالبروتينات  - 2

 واألمالح المعدنية واألغذية التي تزود الجسم بالطاقة . 

 

 -الحامل ذات العالقة بالتغذية :المشاكل التي تعاني منها 

الصداع وارتفاع ضغط الدم وإفراز البروتين باإلدرار و الوذمة : نتيجة أحباس الماء            -1 

 واألمالح  في الجسم ونتيجة تناول غذاء ناقص وغير متوازن . 

التخفيف   كالغثيان والتقيؤ في أشهر الحمل األولى ولتجنب ذلك أو   -االضطرابات الهضمية :  -2 

من هذه األعراض يجب اإلكثار من تناول الخبز والبسكويت واإلقالل من تناول األغذية  

 الغنية بالدهون . 



3-  : والبواسير  السوائل     -اإلمساك  من  اإلكثار  يجب  ذلك  ولتجنب  األخيرة  الحمل  أشهر  في 

 واأللياف الغذائية وممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة . 

 أن ارتفاع نسبة السكر في دم األم يؤدي إلى ارتفاعه في دم الجنين وبالتالي   -ل :سكرية الحم   -4

يؤدي إلى زيادة كميات الدهون و الكاليكوجين    يزداد إفراز األنسولين من بنكرياس الجنين مما

 يجعل الوالدة صعبة .   المخزونة وزيادة وزن الجنين مما

 

 

 -االحتياج الغذائي لألم الحامل: 

هناك حاجة لمزيد من البروتين لمواجهة متطلبات النمو السريع للجنين والزيادة  -روتين:الب  -1  

في حجم ووزن الرحم والثدي والمشيمة والسائل األمنيوسي ويفضل أن يكون البروتين من  

 مصادر حيوانية. 

لعضالت و  خاصة الكالسيوم والفسفور لبناء عظام الجنين والحديد لبناء ا  -األمالح المعدنية : -2  

 الهيموغلوبين. 

 ( لبناء أنسجة الجنين وعظامه. A-B-C-Dوخصوصا فيتامين)   -الفيتامينات: -3  

 تحتاج الحامل إلى كمية أكبر من السعرات الحرارية عن طريق تناول األغذية الغنية   -الطاقة:  -4  

 األنسجة . بالدهون و الكاربوهيدرات للحفاظ على البروتين واستغالله  لبناء 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 جامعة الفرات االوسط

 المعهد التقني الطبي/كوفة 

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  

   عشر السادسةالمحاضرة 
 

 عشر تاسعةالوحدة النمطية ال

 )) تغذية المرضع ((

 

 -الفكرة المركزية:

 العوامل المؤثرة على مكونات حليب األم وإفرازه. -1

 االحتياج اليومي من العناصر الغذائية والطاقة للمرضع .  -2

 اإلرشادات الخاصة بإرضاع الطفل .  -3

 

 

 

 

 

 

 



 تغذية المرضع : 

تحتاج المرضع إلى تغذية إضافية فالطفل حيث الوالدة ما يزال يعتمد كليا على أمه في تغذيته   

 للمحافظة على صحتها وصحة   طفلها . ونموه لذا فالمرضع تحتاج لغذاء متوازن وبكميات أكبر 

 

 -العوامل المؤثرة على إفراز الحليب ومكوناته وإدراره :

 تغذية األم وكمية السوائل التي تتناولها.   -1  

 فترات الراحة وممارسة الرياضة. -2  

 مدى سعادة األم ورغبتها في أرضاع طفلها.   -3  

 كل رضعة. عدد مرات الرضاعة والفترة التي تستغرقها   -4  

 وضع الطفل الوليد بجانب األم بعد الوالدة.   -5  

 

 االحتياج الغذائي اليومي للمرضع:

 سعرة /اليوم .  500الطاقة : تحتاج المرضع إلى أضافة  -1   

 غرام /اليوم  20البروتينات : تحتاج المرضع إلى أضافة  -2   

 المعادن : تحتاج المرضع إلى كميات إضافية من الكالسيوم والحديد . -3   

   ( و   B2 , B1 , D , C , A الفيتامينات : تحتاج المرضع إلى كميات إضافية من فيتامين ) -4  

 الثيامين 

 الغنية تنصح  المرضع  باإلكثار  من   تناول  الحليب  و  منتجاته  و السوائل و عصير الفواكه -5 

طاقة  و زيادة عدد وجبات الغذاء إلى أربعة وجبات يوميا واالبتعاد عن المنبهات وحبوب  بال

   منع الحمل ألنها تقلل من إفراز الحليب.

 



 -اإلرشادات الخاصة بإرضاع الطفل :

 الراحة الجسدية والنفسية واالسترخاء خالل الرضاعة والتعامل بهدوء مع الرضيع .  -1   

 غسل اليدين بالماء والصابون والثدي بالماء الفاتر.   -2   

الطفل بحيث يكون رأسه أعلى من جسده   -3   أثناء الرضاعة ووضع  أو االنحناء  الجلوس     يمكن 

وأبعا وساده  على  مستنده  بذراع  ظهره  التنفس   وإسناد  عملية  لتسهيل  أنفه  عن  الثدي  د 

 واإلرضاع . 

الماء والسكر ألن ذلك    استعمال البدء بالرضاعة بعد الوالدة وقتما تستطيع األم واالبتعاد عن  -4  

 قد يجعله يرفض الرضاعة الطبيعية. 

دقيقة( من ثدي واحد ثم استراحة لخمس  15-10مدة الرضاعة يجب أن تكون كافية )من   -5  

 دقائق  ثم أرضاع الطفل من الثدي اآلخر. 

 عند امتالء الثدي بسبب نوم الطفل أو عدم أرضاعه ألي سبب يحب تفريغ الثدي.  -6  

في األشهر األربعة األولى يحتاج الرضيع إلى الرضاعة الليلية وبعد ذلك يستطيع النوم لفترة   -7  

 م . طويلة ليال ألنه سيكون قادرا على إشباع نفسه قبل النو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات االوسط

 المعهد التقني الطبي/كوفة 

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  

 عشر  سابعةالالمحاضرة 

 

 الوحدة النمطية العشرون 

 )) تغذية المراهقين(( 

 

 

 -الفكرة المركزية:

 تغذية المراهقين .  -1  

 األحتياج الغذائي اليومي للمراهق .  -2  

 العوامل المؤثرة على األحتياج الغذائي اليومي .   -3  

 

    

 

 

 

 

 

 



 تغذية المراهقين: 

وتنتهي    الجسم  على  البلوغ  عالمات  بظهور  وتبدأ  البلوغ  إلى  الطفولة  من  االنتقال  هي  المراهقة 

المرحلة   وتتميز هذه  البلوغ  الجسميبالدخول في مرحلة  التناسلية   بالنمو  السريع ونضوج األجهزة 

وتطور الصفات النفسية والعقلية وقد يتعرض المراهق في هذه المرحلة إلى فقدان الشهية أو التمادي 

في تناول أنواع معينة من األغذية أو إهمال وجبة الفطور وغير ذلك لذا يجب توجيه عناية خاصة 

 ول غذاء متكامل ومتزن ليكون هناك نمو ونضوج سليم .  للفرد في هذه المرحلة وحثه على تنا

 

  -األحتياج الغذائي ليومي للمراهق:

تناول    -1    من  اإلكثار  يجب  ولذلك  الرئيسية  الغذائية  للعناصر  الحاجة  تزداد  المراهقة  فترة  في 

الطاقة حيث يحتاج  األغذية الغنية بالبروتينات عالية القيمة الحيوية والكالسيوم والحديد وزيادة  

 سعرة حرارية/اليوم . 3000-2500المراهق إلى 

 أكواب من الحليب وكميات كافية من الفواكه والخضروات.  4-2يجب تناول   -2   

 .  Bيحتاج المراهقون إلى كميات أضافية من فيتامين   -3   

 

 : العوامل المؤثرة على األحتياج الغذائي اليومي للمراهق 

ت النفسية خالل مرحلة المراهقة كثيرا ما تسوء العادات الغذائية ولتجنب حدوث نتيجة للتغيرا  -1  

وجبتهم   وتنظيم  بغذائهم  واالهتمام  للمراهقين  الرعاية  توجيه  يجب  النمو  وتأخر  التغذية  سوء 

 الغذائية في هذه المرحلة. 

ل البروتينات سرعة نمو الجسم يتوجب اإلكثار من بعض العناصر الغذائية الضرورية للنمو مث   -2 

 وبعض الفيتامينات. 

يستوجب   -3  التناسلية مما  األجهزة  لنضوج  الضرورية  الهورمونات  نسبة  ترتفع  المرحلة  في هذه 

 اإلكثار من بعض العناصر الغذائية الغنية بالبروتينات والكولسترول 

 . تناول المنبهات بكثرة والتدخين والمشروبات الكحولية تؤثر على تغذية المراهق -4 

 

 



 والعشرون الواحد الوحدة النمطية

 )) تغذية المسنين ((  

  

 

 

 -الفكرة المركزية:

 تغذية المسنين. -1    

 األحتياج الغذائي اليومي للمسنين.   -2   

 العوامل المؤثرة على االستهالك الغذائي اليومي لدى المسنين.   -3   

 البرنامج الغذائي المثالي للمسنين.    -4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تغذية المسنين : 

أن المقصود بتقدم العمر هو تعديل في العمليات الكيماوية والحيوية التي تحدد التغيير في التركيب   

البنائي والوظيفي للخاليا واألنسجة بتقدم العمر والشخص المسن هو الشخص الذي تصل فيه نسبة  

 %.  65هذه التغييرات  إلى 

  

 

 : العوامل المؤثرة على االستهالك الغذائي لدى المسنين  

الجسم   ـ1   أعضاء  لمعظم  الوظيفية  القدرة  في  انخفاض  و  للخاليا  الغذائي  التمثيل  عمليات  تناقص 

وقلة النشاط العضلي وضعف في سرعة االستجابة للمؤثرات العصبية وبطئ جريان الدم في 

 الكليتين وكل هذه التغيرات بطبيعة الحال تؤثر على نمط التغذية ونوع الغذاء.

ا  -2   المعدة ضعف حاسة  في  الهيدروليك  إفراز حامض  قلة  أن  للطعام كما  الشهية  يقلل  لذوق مما 

 يقلل من كفاءة الهضم و األمتصاص.  

 اختالل إفراز الصفراء يؤدي إلى صعوبة هضم الدهنيات وكثرة الغازات. -3  

 بطئ الحركة الدودية لألمعاء يؤدي إلى اإلمساك وهذا بدوره يؤدي إلى قلة الشهية للطعام.    -4  

المضغ   -5   عنه صعوبة  ينتج  الصناعية  األسنان  كفاءة طقم  عدم  أو  كليا  أو  جزئيا  األسنان  فقدان 

يكون   أن  بالضرورة  ليس  الذي  الغذاء  نوع  تحديد  إلى  المسن  يدفع  مما  الهضم  سوء  وبالتالي 

 وازن أو متكامل مما يؤدي إلى سوء التغذية. مت

اإلصابة ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين وداء السكر وهذا يتطلب حميات غذائية    -6 

 خاصة.  

 

 األحتياج الغذائي: 

و   والفيتامينات  المعدنية  واألمالح  بالبروتينات  غنيا  يكون  أن  يجب  المسنين  لدى  المثالي  الغذاء  أن 

 :  االعتدال في النشويات والسكريات و اإلقالل من الدهون وتوصي المنظمات الغذائية بما يلي

 سعرة/اليوم. 1800السعرات الحرارية :ـ  بالنسبة للمرأة المسنة  ـ1   

 سعرة/اليوم. 2200وبالنسبة للرجل المسن                                 



 وغرام من وزن الجسم/اليوم. غرام/كيل0,9البروتينات :ـ  بمعدل  ـ2   

 % من أجمالي الطاقة. 20الدهون :ـ  تمثل حوالي  -3   

 

 

 البرنامج الغذائي المثالي للمسنين:ـ 

 الحليب ـ يوصى بثالثة أكواب يوميا أو أكثر.  ـ1  

ـ    ـ2   والدواجن  والسمك  وسهل 100اللحم  جيدا  الناضج  المثروم  اللحم  تناول  ويفضل  يوميا    غرام 

 الهضم.

 الخضروات ـ وجبة واحدة على األقل من الخضروات ذات األوراق الخضراء.  ـ3  

 الفواكه ـ مرتان أو ثالث مرات يوميا على هيئة عصير طازج أو مبروش .   -4  

 

 

 

 

 

 

 

       

 


