
  

ِ      133

  الفصل العاشر
  صحة الطفل

ال، و               نتائجيعرض هذا الفصل     أوزان األطف ل آ ة  حول عدة مواضيع هامة خاصة بصحة الطف يم   حال  التطع
ن   ال وع ين األطف ة ب يوع ومعالج سي ال   ش از التنف ات الجه الحمى والتهاب شائعة آ ال ال راض األطف اد أم ح

  .واإلسهال

  فل وزن الط1.10

اة، حيث                   د الحي ى قي يشكل وزن الطفل مؤشرًا هامًا لمدى تعرضه لخطر أمراض الطفولة وفرص البقاء عل
وتم .   آيلو غرام أآثر عرضة في المتوسط لوفاة الطفولة المبكرة         2.5يعتبر األطفال الذين تقل أوزانهم عن       

م     ، سؤال األمهات أوًال بالنسبة للمواليد خالل الخمس س    2007في مسح عام     ا إذا ت سابقة للمسح فيم نوات ال
ال      1.10ويبين الجدول   .  وزن الطفل بعد الوالدة    د      بأن جميع األطف ًا ق والدة       تقريب م وقت ال م وزنه ومن  .  ت

 آيلو غرام   2.5وزنهم قليل أي أقل من      % 11بين المواليد الذين تمكنت األم من إعطاء وزنهم، آان حوالي           
  .   آيلو غرام أو أآثر2.5آان وزنهم % 89وقت الوالدة، وأن 

ل من               الوأظهرت   ارهن أق ال األمهات الالتي أعم رتيبهم األول،       20بيانات أن أطف ذين ت ال ال  سنة، واألطف
والدة    2.5قل من أوأطفال األمهات المدخنات آانوا أآثر ميًال ألن يكون وزنهم   د ال و غرام عن ا أن  .   آيل آم

ى في المن               دن أعل م مت ذين وزنه ال ال اطق الحضرية            نسبة األطف ا في المن ة منه % 11و% 13(اطق الريفي
ة            ) على التوالي  ر البادي ا في غي والي   % 11و% 15(وفي مناطق البادية منه ى الت وب       )عل يم الجن ، وفي إقل

  ).على التوالي% 10، %11، %15(منه في إقليمي الشمال والوسط 

راوح من   حيث ت حسب المحافظة،   نسبة المواليد الذين أوزانهم متدنية    وتختلف اء    % 8ت في محافظة الزرق
ان   % 23إلى   ألم،                     .  في محافظة مع ل والمستوى التعليمي ل دني للطف وزن المت ين ال ة ب ك عالق ا أن هنال آم

ين   ا ب راوح م ات و % 24وتت ر المتعلم ات غي سبة لألمه ستوى  % 8بالن ديهن م ي ل ات الالت سبة لألمه بالن
  .تعليمي عاٍل
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وزنهم حسب الوزن عند الوالدة، والتوزيع عن ألحياء خالل السنوات الخمس السابقة للمسح الذي تم اإلدالء لمواليد اة انسب 1.10جدول 

الخصائص األساسية، ولحجم عند الوالدة االنسبي لجميع المواليد األحياء خالل السنوات الخمس سنوات السابقة للمسح حسب 
  2007األردن 

  نسبة جميع المواليد حسب حجم الطفل وقت الوالدة     )1(وزنهم عن  تم اإلدالء نسبة المواليد الذين
2.5اقل من  الخصائص األساسية

  آغم
 آغم أو 2.5

عدد األطفال المجموع أآثر

نسبة جميع 
المواليد الذين 

عن تم اإلدالء 
  وزنهم 

اصغر من  صغير جدًا
 المتوسط

اآبر من 
عدد األطفال المجموع ال اعرف المتوسط

              الوالدة عمر األم وقت
> 20  12.3  87.7  100.0  539  99.6  4.6  11.6  83.7  0.1 100.0  541  

20- 34  11.1  88.9  100.0  7,547  99.2  4.1  11.4  84.2  0.3 100.0  7612  
35– 49  10.3  89.7  100.0  1,691  98.8  4.7  9.9  84.9  0.5 100.0  1712  

             ترتيب المولود
1 12.5  87.5  100.0  2,150  99.5  4.1  13.1  82.8  0.0 100.0  2161  
2-3  11.4  88.6  100.0  3,778  99.5  4.5  11.5  83.9  0.1 100.0  3797  
4-5  9.7  90.3  100.0  2,363  98.9  3.9  9.7  85.9  0.4 100.0  2390  
6+  10.0  90.0  100.0  1,486  98.0  4.5  9.7  84.9  0.9 100.0  1516  

            حالة التدخين لالم
  904  100.0 0.0  80.5  11.9  7.6  99.2  897  100.0  83.3  16.7 التبغ/ تدخن السجائر

  8960  100.0 0.3  84.7  11.1  3.9  99.1  8,879  100.0  89.5  10.5 ال تدخن
             مكان اإلقامة
  8262  100.0 0.3  84.5  11.0  4.2  99.2  8,200  100.0  89.3  10.7  الحضر
  1601  100.0 0.3  82.9  12.2  4.6  98.4  1,576  100.0  87.0  13.0  الريف

             المحافظات
  3784  100.0 0.1  84.2  11.3  4.3  99.5  3,765  100.0  88.8  11.2  العاصمة
  615  100.0 0.2  88.4  9.6  1.8  99.2  610  100.0  89.9  10.1 البلقاء
  1486  100.0 0.0  89.4  8.0  2.6  99.7  1,481  100.0  92.2  7.8 الزرقاء
  242  100.0 0.0  84.7  10.7  4.5  99.1  240  100.0  86.6  13.4 مادبا
  1861  100.0 0.9  82.9  11.7  4.5  98.8  1,838  100.0  90.0  10.0  اربد

  479  100.0 0.2  77.6  14.9  7.3  98.1  470  100.0  84.6  15.4 المفرق
  290  100.0 0.2  83.0  12.9  3.8  99.4  289  100.0  87.6  12.4 جرش
  233  100.0 0.0  80.5  11.2  8.3  99.9  233  100.0  87.6  12.4 عجلون
  348  100.0 0.2  84.2  11.1  4.5  98.9  344  100.0  89.7  10.3 الكرك
  140  100.0 0.6  79.7  13.7  5.9  98.2  138  100.0  83.0  17.0  الطفيلة
  167  100.0 0.4  72.6  19.4  7.6  95.6  160  100.0  77.0  23.0  معان
  217  100.0 0.8  82.5  11.9  4.8  96.1  209  100.0  84.8  15.2  العقبة
             اإلقليم

  6127  100.0 0.1  85.9  10.3  3.7  99.5  6,096  100.0  89.6  10.4  الوسط
  2864  100.0 0.7  81.8  12.3  5.2  98.8  2,830  100.0  88.7  11.3  الشمال
  873  100.0 0.4  80.8  13.3  5.4  97.5  851  100.0  85.0  15.0  الجنوب

             منطقة البادية
  876  100.0 0.4  79.4  14.3  5.9  97.4  853  100.0  85.5  14.5  البادية

  8988  100.0 0.3  84.8  10.8  4.1  99.3  8,923  100.0  89.3  10.7  غير البادية
          المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  241  100.0 1.6  74.5  14.8  9.1  93.8  226  100.0  76.4  23.6  غير متعلمة
  591  100.0 1.6  78.0  13.0  7.5  95.9  567  100.0  80.2  19.8  ابتدائي
  1365  100.0 0.1  81.9  14.3  3.7  99.3  1,355  100.0  86.9  13.1  إعدادي
  4735  100.0 0.3  83.9  10.9  4.8  99.5  4,713  100.0  89.5  10.5  ثانوي

  2932  100.0 0.0  88.0  9.4  2.6  99.4  2,915  100.0  91.8  8.2  أعلى من الثانوي
             شرائح الرفاه 

  2541  100.0 0.7  78.4  14.5  6.4  98.0  2,491  100.0  83.4  16.6  األدنى
  2342  100.0 0.1  86.4  9.9  3.6  99.6  2,333  100.0  90.1  9.9  الثاني
  2061  100.0 0.4  87.3  8.6  3.7  99.4  2,049  100.0  91.3  8.7  الوسط
  1634  100.0 0.0  86.0  10.3  3.6  99.3  1,623  100.0  92.8  7.2  الرابع
  1285  100.0 0.1  84.9  12.0  3.0  99.6  1,281  100.0  89.1  10.9  األعلى

 9864 100.0 0.3 84.3 11.2 4.3 99.1 9,776 100.0 89.0 11.0 المجموع
  تعتمد على بطاقة التسجيل أو إفادة األم) 1(
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   تغطية التطعيم 2.10

دفتيريا                 شاملإن التطعيم ال   سل، ال ستة وهي ال ة من األمراض ال اق ( لألطفال للوقاي ديكي،     )الخن سعال ال ، ال
ات                      )التيتانوس(الكزاز ى خفض وفي دًا في أي استراتيجية تهدف إل م ج ، شلل األطفال والحصبة عنصر مه

ة            .  الالرضع واألطف  ر ذات أهمي ة تعتب سكانية ذات العالق ات ال ين الفئ آما أن التباينات في انتشار التطعيم ب
يم أمر             ،باإلضافة إلى ذلك  .  آبرى للمساعدة في تخطيط البرامج     شار التطع وافر المعلومات حول انت إن ت  ف

  .مهم لرصد وتقييم البرامج الموسعة للتطعيم

ال     " ابع لألمم المتحدة    انضم األردن إلى صندوق الطفولة الت      اء األطف ورة بق ام     " ث ك    .  1980في ع ذ ذل ومن
ة     .  التاريخ أصدرت وزارة الصحة بطاقة التطعيم وجعلتها متطلبًا للدخول إلى المدارس           ويتم إصدار البطاق

ل            يم للطف د أول تطع ة            .   من خالل مختلف مقدمي الخدمات عن ة والطفول سجيل في مراآز األموم د الت وعن
  . طفل بطاقة صحية تظهر المطاعيم التي تلقاها والوزن والطوليتسلم آل

سابقة                   ولقد وفر المسح معلومات عن تغطية التطعيم لكافة األطفال األحياء الذين ولدوا في الخمس سنوات ال
ال                        .  للمسح إن األطف ة، ف ة الصحة العالمي ل منظم ا من قب م تطويره واستنادًا إلى الخطوط العريضة التي ت

وم الثالثي                     يعتبرون   سل وثالث جرعات من المطع دفتيريا  (قد تلقوا تطعيمًا آامًال إذا تم تطعيمهم ضد ال ال
ى سن          ) والسعال الديكي والكزاز   ك حت سل       .   شهراً  12وشلل األطفال والحصبة وذل وم ال سبة لمطع ا بالن أم

ي      ى توص اء عل ك بن سريري األول وذل ين الفحص ال والدة أو ح ت ال ل وق اءه للطف ة فيجب إعط ات منظم
تم                    .  الصحة العالمية  ه ي ال، فان وم شلل األطف وم الثالثي الفيروسي ومطع سبة لمطع د    إأما بالن ا عن عطاءهم

ل  وغ الطف ر البل بوعًا12، 8، 4عم ًا أس ل   تقريب وغ الطف د بل وم الحصبة عن ين يعطى مطع ي ح شهر ، ف ال
  .عمرالتاسع من ال

يم بطريقت       ة التطع ى معلومات حول تغطي م الحصول عل تم إطالع     : ينت يم التي ي ات التطع من خالل بطاق
ألم شفوية ل ات ال ا، ومن خالل اإلجاب ة عليه وم .  الباحث ة تق إن الباحث وافرة، ف يم مت ة التطع إذا آانت بطاق ف

ذآر المطاعيم التي أعطيت                .  بتدوين تواريخ التطعيم مباشرة في االستمارة      ستجيبة أن تت وقد طلب من الم
دم وجو ة ع ي حال ا ف ة  لطفله دتها الباحث ي وج يم الت ات التطع سبة بطاق د بلغت ن ل، وق يم للطف ة تطع د بطاق

ام           %)90( ين الجدول     %).  78 (2002، وهي أعلى مما آانت عليه في مسح ع شكل     2.10ويب  1.10  وال
ا من                   23-12نسبة األطفال الذين أعمارهم      ات، أي إم ة حسب مصدر المعلوم وا مطاعيم مختلف  شهرًا وتلق

ال في العمر        و.  يم أو من خالل إجابة األم     بطاقة التطع  ال          شهراً  23-12يمثل األطف وج من األطف  أصغر ف
  .الذين وصلوا العمر الذي يجب أن يتم عنده أخذ آافة المطاعيم

سل (من األطفال تلقوا آافة المطاعيم     % 94أن  وتشير البيانات إلى     سبة    )باستثناء مطعوم ال م تختلف الن ، ول
ة المطاعيم                  .  2002ح عام   عما آانت عليه في مس     وا آاف ذين تلق ال ال سبة األطف ك بلغت ن ا    (ومع ذل ا فيه بم

سل   ام                     %.  87) مطعوم ال سبة في مسح ع ه الن ا آانت علي ر عم اع آبي ك بارتف ك   %)28 (2002وذل ، وذل
ام                   د مسح ع وم بع ه آمطع م إدخال ذاك وت وطني آن يم ال امج التطع م يكن ضمن برن سل ل بسبب أن مطعوم ال

سل في          و.  2002 وم ال يهم مطع ا ف لوحظ وجود زيادة حادة في نسبة األطفال الذين تلقوا آافة المطاعيم، بم
ام     وم الحصبة               .  2007مسح ع وا مطع ذين تلق ال ال سبة األطف ال        % 94وبلغت ن شمل األطف سبة ت ذه الن وه
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ي    ي الفيروس وم الثالث صبة أو مطع وم الح ا مطع وا إم ذين تلق ي الف .  ال وم الثالث ون مطع ن ويتك ي م يروس
  .مطعوم مشترك ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية

 
 شهرًا الذين تلقوا مطاعيم محددة في أي وقت قبل المسح حسب مصدر المعلومات عن 23 - 12 نسبة األطفال في األعمار 2.10جدول 

  2007ألردن  شهرًا من العمر، ا12ونسبة المطعمين خالل الـ ) بطاقة التطعيم أو إفادة األم(التطعيم 
  :نسبة األطفال الذين تلقوا

   األطفالشلل   الثالثي 
 مصدر المعلومات

 3 2  1 3  2  1  السل
 الحصبة

جميع 
التطعيمات 
باستثناء 

 )1(السل

جميع 
  التطعيمات

ما فيها ب
  )2(السل

عدد لم يطعموا
األطفال

                                                                                          طعموا في أي وقت قبل المسح 
 1688  0.0  79.0 85.5  85.8  89.4  89.9 90.2  88.9  89.6 90.0  82.7 بطاقة التطعيم

  182  0.8  8.0 8.2  8.5  8.6  8.9  8.9  8.6  8.8  8.9  8.6 إفادة األم
 1870  0.8  87.0 93.7  94.3  98.0  98.7 99.1  97.4  98.4 98.9  91.3 أي منهما

 خالل نسبة المطعمين
 )3( شهرًا 12الـ 

89.5  98.4 97.4  96.0  98.6  97.6  96.6   85.8 85.2  79.2 1.3 1870 

  تشمل الحصبة، ثالث جرعات من مطعوم الثالثي والشلل) 1(
  والشلل تشمل السل، الحصبة، ثالث جرعات من مطعوم الثالثي ) 2(
. لألطفال الذين تم استيفاء المعلومات من األم تم افتراض أن نسبة الذين تم تطعيمهم خالل السنة األولى من العمر تشابه نسبة الذين تمت مشاهدة البطاقة التطعيمية  لهم) 3(

  2007 شهر الذين تلقوا مطاعيم محددة، األردن 23-12 نسبة األطفال الذين أعمارهم 1.10الشكل 
99 98 97 99 99 98 94
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9491
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60

80

100

السل ثالثي جرعة 1

ثالثي جرعة 2

ثالثي جرعة 3

شلل االطفال جرعة1

شلل االطفال جرعة 2

شلل االطفال جرعة 3

الحصبة
جميع التطعيمات باستثناءالسل

جميع التطعيمات

بة
نس
ال

  

شكل طفيف                ة من المطعوم الثالثي هي أعلى ب ة الجرعتين األولى والثاني ويشير الجدول آذلك إلى أن تغطي
ى و% 99حوالي ( ة% 98للجرعة األول ة ) للجرعة الثاني تم %).  97(من الجرعة الثالث ه ي الرغم من أن وب

شكل                   غالبًا إعطاء المطعوم الثالثي ومطعوم ال      ال أعلى ب ة مطعوم شلل األطف إن تغطي شلل في نفس الوقت، ف
ي وم الثالث ة ضد شلل  .  طفيف من المطع ة مع الثالث ى مقارن ين الجرعة األول وم ب دم تلقي المطع ا أن ع آم

  .  األطفال أعلى بشكل طفيف مما هو بين الجرعة األولى والجرعة الثالثة من المطعوم الثالثي

ارهم            تغطي 3.10يبين الجدول    ذين أعم ال ال ين األطف يم ب .   شهرًا حسب الخصائص األساسية    23-12ة التطع
امج                              شير إلى نجاح برن ا ي يم بغض النظر عن الخصائص األساسية، مم ة التطع سبة تغطي اع ن ويالحظ ارتف

ة              سكانية ذات العالق ات ال ة الفئ ة التط              .التطعيم في الوصول إلى آاف ة في تغطي ات طفيف اك تباين يم  إال أن هن ع
اث % 88من الذآور الذين تلقوا جميع المطاعيم مقابل % 86(حسب الجنس   ات    ).  من اإلن اك تباين ا أن هن آم

ا في                                 ة في الحضر أعلى منه سبة التغطي د آانت ن ين الحضر والريف، وق يم ب ة التطع ضًا في تغطي طفيفة أي



  

ِ      137

 التغطية في إقليمي الوسط      وآانت نسبة ).  في الريف % 77في الحضر لجميع المطاعيم مقابل      % 89(الريف  
  .والشمال، وفي مناطق غير البادية أعلى مما هي عليه لألطفال اآلخرين في هذه المناطق

) طبقًا لبطاقة التطعيم أو إفادة األم( شهرًا الذين تلقوا مطاعيم محددة في أي وقت قبل إجراء المسح 23-12 نسبة األطفال في األعمار 3.10جدول 
  2007ين لهم بطاقة تطعيم حسب الخصائص األساسية، األردن ونسبة األطفال الذ

 :نسبة األطفال الذين تلقوا
السلالخصائص األساسية الشلل   الثالثي

1  2 3 1  2 3 
 الحصبة

جميع 
التطعيمات 
باستثناء 

 )1(السل

جميع 
 التطعيمات

 بما فيها
  )2(السل

لم 
 يطعموا

 نسبة الذين
لهم بطاقات
 تطعيم

 عدد
األطفال

              الجنس

 899 87.9 0.9 85.7  92.0 93.3 97.2 98.5 99.1 96.6 98.3 90.999.0 ذآر
 971 92.4 0.8 88.2 95.2 95.3 98.7 98.9 99.2 98.2 98.5 91.698.7  أنثى

              ترتيب المولود
1 92.897.8 97.7 97.7 97.8 97.7 97.7 94.5 94.4 90.0 2.2 83.8 391 
2-3 92.299.6 99.3 97.8 99.6 99.3 98.6 95.1 93.8 87.7 0.4 90.0 761 
4-5 90.799.0 97.9 97.6 100.099.2 98.5 93.9 93.4 85.8 0.0 93.6 470 
6+ 87.198.0 97.7 95.8 98.2 97.7 95.8 92.8 92.6 82.3 1.7 95.0 248 

               مكان اإلقامة
 1564 91.0 0.9 89.0 94.3 94.9 98.1 98.8 99.1 97.5 98.6 92.798.8  الحضر
 306 86.8 0.5 77.1 90.6 91.5 97.2 98.3 99.5 97.0 97.6 83.999.5  الريف

               المحافظات
 755 88.5 1.0 90.0 93.1 94.3 98.0 99.0 99.0 96.7 98.4 94.898.4  العاصمة
 108 96.2 0.0 89.6 96.2 92.5100.0100.0100.0100.0100.0100.096.2 البلقاء
 260 96.9 0.7 87.3 95.8 95.8 98.7 98.7 99.3 98.7 98.7 90.699.3 الزرقاء
 43 96.8 0.7 86.2 95.4 95.4 98.7 98.7 99.3 98.7 98.7 88.199.3 مادبا
 348 87.7 0.8 92.4 96.3 96.8 98.7 99.2 99.2 98.7 98.7 95.399.2  اربد
 85 86.1 1.1 82.3 90.5 90.5 96.6 97.2 98.9 96.6 97.2 90.298.9 رقالمف

 59 91.5 0.6 85.0 94.1 94.1 98.3 99.4 99.4 98.3 99.4 89.199.4 جرش
 43 88.8 0.6 87.9 89.8 89.8 94.3 96.3 98.8 94.3 96.3 96.398.8 عجلون
 62 87.0 1.0 45.5 92.1 92.1 98.3 99.0 99.0 98.3 99.0 47.099.0 الكرك
 26 91.3 0.7 72.6 89.1 89.8 97.4 97.9 99.3 97.4 97.9 78.899.3  الطفيلة
 38 92.9 1.1 77.2 83.8 86.4 89.4 93.7 98.4 88.9 92.6 87.696.3  معان
 46 90.2 1.0 71.8 86.2 86.6 96.7 97.6 99.0 96.3 97.6 77.399.0  العقبة

               اإلقليم
 1165 91.4 0.8 89.2 94.1 94.9 98.3 99.0 99.2 97.5 98.6 93.498.8  الوسط
 535 88.0 0.8 89.6 94.6 94.9 97.9 98.6 99.1 97.9 98.3 93.999.1  الشمال
 170 89.8 1.0 63.5 88.2 89.0 95.8 97.3 98.9 95.5 97.1 68.898.5  الجنوب

               منطقة البادية
 181 88.2 0.8 80.8 89.6 90.3 95.9 96.9 99.1 95.6 96.8 88.198.9  البادية

 1689 90.5 0.8 87.7 94.1 94.8 98.2 98.9 99.1 97.6 98.6 91.698.9  غير البادية
            المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

 40 88.2 4.4 58.9 84.6 86.1 89.3 92.0 95.6 89.3 91.5 67.194.7  غير متعلمة
 116 89.5 3.1 71.6 82.0 82.0 90.8 95.3 96.8 90.8 95.3 84.396.8  ابتدائي
 203 93.5 1.1 82.8 93.0 93.9 96.4 97.8 98.9 96.4 96.9 87.798.9  إعدادي
 909 89.1 0.9 89.8 95.3 95.9 98.8 98.9 99.1 98.2 98.9 92.699.1  ثانوي

 602 91.2 0.0 89.0 94.3 95.1 99.3 100.099.9 98.4 99.2 93.599.2  أعلى من الثانوي

               شرائح الرفاه 
 494 91.4 1.2 82.2 91.8 91.9 96.6 97.9 98.8 96.6 97.9 88.198.7  األدنى
 464 92.4 1.0 87.9 94.0 94.8 97.4 98.5 99.0 97.3 98.4 92.299.0  الثاني
 386 90.1 0.3 90.0 95.4 97.0 99.4 99.5 99.6 97.8 99.5 92.299.5  الوسط
 300 89.5 1.3 87.8 92.6 93.2 98.1 98.7 98.7 98.1 98.1 92.398.7  الرابع
 226 84.9 0.2 89.4 95.8 95.8 99.8 99.8 99.8 98.0 98.0 93.498.0  األعلى

               
 1870 90.3 0.8 87.0 93.7 94.3 98.0 98.7 99.1 97.4 98.4 91.398.9  المجموع

  صبة، ثالث جرعات من مطعوم الثالثي والشللتشمل الح) 1(
 .تشمل السل، الحصبة، ثالث جرعات من مطعوم الثالثي والشلل) 2(
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يم      لألم حيث آانت     حسب المستوى التعليمي  جوهرية  تباينات   3.10ويبين الجدول    ة في التطع سبة التغطي ن
ة أل وم    متدني ة مطع اعيم وخاص ع المط ات ولجمي ر المتعلم سيدات غي ال ال سل طف ر  % 59( ال ال غي ألطف

ل     انوي            % 89المتعلمات مقاب ى من الث يم األعل سيدات ذوات التعل ال ال ات في         ).  ألطف اك اختالف ا أن هن آم
لوا بشكل  يتغطية تطعيم األطفال حسب مستوى الرفاه لألسرة، فأطفال السيدات في شريحة الرفاه األدنى  يم              

سيدات ف             ال ال ى      اقل إلى تلقي آافة المطاعيم من أطف اه األعل ال األسر في          .  ي شريحة الرف ل أطف ا يمي بينم
شكل   طة ب اه المتوس ريحة الرف اعيم   أش ة المط ي آاف ى تلق ر إل شرائح   %) 90(آب ي ال ر ف ال األس ن أطف م

  . األخرى

   اتجاهات تغطية التطعيم 1.2.10

ة إن إحدى الطرق لقياس اتجاهات تغطية التطعيم هي مقارنة التغطية بين األطفال في أعمار     ين  .   مختلف ويب
دول  ارهم  4.10الج ن أعم ال مم سبة األطف ن   59-12 ن ى م سنة األول اعيم خالل ال وا مط ذين تلق هرًا ال  ش

ة               .  عمرهم حسب العمر الحالي للطفل     يًال ألي اتجاهات في تغطي ات دل ويمكن أن يوفر هذا النوع من البيان
  .التطعيم خالل السنوات الخمس السابقة للمسح

ونسبة   شهرًا من العمر12 شهر وقت إجراء المسح الذين تلقوا مطاعيم محددة خالل الـ 59 -12 األطفال الذين أعمارهم  نسبة4.10جدول 
 2007الذين لهم بطاقة تطعيم حسب العمر الحالي للطفل، األردن 

 :نسبة األطفال الذين تلقوا

العمر الحالي للطفل  الشلل الثالثي
 السل  باألشهر

1  2 3 1  2 3 
الحصبة

جميع 
التطعيمات
باستثناء 

 )1(السل

  جميع
)2(التطعيمات

لم 
يطعموا

نسبة 
الذين لهم 

 بطاقات 
تطعيم  
وشوهدت

 عدد
 األطفال

12 –23  89.5 98.4 97.4 96.098.6 97.696.685.8 85.2 79.2 1.3 90.3 1870 
24-35 77.1 98.2 98.0 97.398.2 97.897.386.9 83.3 68.2 1.6 90.2 1907 
36-47 76.8 97.9 97.8 96.698.0 97.997.087.4 84.1 69.2 1.7 88.7 1976 
48-59 72.0 97.2 96.5 95.597.3 96.695.789.1 85.4 66.2 2.6 73.1 1900 

               
 7652 85.6 1.8 70.7 84.7 96.498.197.596.787.3 97.5 97.9 78.9    المجموع
لألطفال الذين تم استيفاء المعلومات من األم .   تم استيفاء المعلومات من بطاقة التطعيم إن وجدت وفي حالة عدم توافرها أخذت المعلومات من األم:مالحظة

  . نسبة الذين تمت مشاهدة البطاقة التطعيمية لهمل مساويةتم افتراض أن نسبة الذين تم تطعيمهم خالل السنة األولى من العمر 
  تشمل الحصبة، ثالث جرعات من مطعوم الثالثي والشلل) 1(
  تشمل السل والحصبة، ثالث جرعات من مطعوم الثالثي والشلل ) 2(

 عدم وجود   4.10ويبين الجدول   .  وهناك تغير طفيف في تغطية التطعيم على مر السنوات الخمس الماضية          
دارها       حيث آانت   .  أي تغيير في تغطية التطعيم باستثناء مطعوم السل        ادة مق ك زي ة في       16هنال  نقطة مئوي

ى      59-48في الفئة العمرية    % 72(تغطية مطعوم السل     ة       % 90 شهرًا إل ة العمري ).   شهراً  23-12في الفئ
سل من                  ى    %66في حين ازدادت في السنوات الخمس السابقة تغطية جميع التطعيمات بما فيها ال %.  79 إل

ى   59-48بين األطفال في الفئة العمرية % 89من (يف أما مطعوم الحصبة فقد آان فيه تراجع طف         شهرًا إل
ة        % 90 يوتم إبراز بطاقات التطعيم لحوال     .  ) شهراً 23-12للفئة العمرية   % 86 ة العمري ال للفئ من األطف
سبة     12-23 ذه الن ت ه ين بلغ ي ح هرًا، ف ة  % 73 ش ة العمري هرًا59-48للفئ ي   .   ش سبب ف ود ال د يع وق

ات    ر                       انخفاض نسبة البطاق ى عدم تمكن األم من إب نًا إل ر س ات األآب اء المسح للفئ رزة أثن ات    المب از البطاق
ال التي                      إذ.  الصحية للباحثة  دى دور رياض األطف ا ل اظ به تم االحتف ا    يل أن هذه البطاقات عادة ما ي تحق به

  .الطفل
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   الجرعات اإلضافية2.2.10

ا        2.5.10 و 1.5.10يبين الجدوالن    ذين أعم ال ال سبة األطف شلل           59-24رهم   ن وم ال وا مطع ذين تلق  شهرًا ال
والحصبة، والمطعوم الثالثي   ) السحايا(والمطعوم الثالثي ومطعوم التهاب الكبد ومطعوم المستدمية النزلية         

ة  .  الفيروسي خالل أي وقت قبل إجراء المسح    وتعطى جرعات مطعوم شلل األطفال األولى والثانية والثالث
ة إلى ذلك، فإنه يتم إعطاء الطفل الجرعة الرابعة ضد الشلل عند الشهر التاسع              وباإلضاف.  عادة آل شهرين  

ة في      .  من العمر وجرعة مدعمة ضد الشلل عند الشهر الثامن عشر من العمر     ات جوهري م تالحظ تباين ول
ر من         ى أآث ًا إل ين األطف  % 99تغطية مطعوم الشلل للجرعات األولى والثانية والثالثة التي تصل تقريب ال ب

وم                     .   شهراً 24-59 ة من مطع وا الجرعة الرابع ذين تلق ال ال إال أن هنالك انخفاضًا جوهريًا بين نسبة األطف
ة     %) 92(شلل األطفال   وا الجرعة المدعم ذين تلق ة أن        %).  87(وال ى الحقيق ك إل سبب في ذل ود ال د يع وق

ل          2007مسح السكان والصحة األسرية لعام       ذين تق ارهم عن خمس سنوات،         قد غطى فقط األطفال ال أعم
سادسة من العمر                         ة وال سنة الرابع ين ال ا ب ال م ادة لألطف إن    .  في حين أن الجرعة المدعمة تعطى ع ذلك ف ل

  .نسبة آبيرة من األطفال الذين شملهم المسح آانوا صغارًا جدًا لتلقي الجرعة المدعمة

 المطعوم الثالثي لألطفال في الفئة العمرية       وآما ذآر سابقًا فان تغطية الجرعات األولى والثانية والثالثة من         
ة24-59 هرًا مرتفع ة  .   ش ة المدعم ة الجرع إن تغطي شلل ف وم ال ال لمطع و الح ا ه ه آم ن %) 88(إال أن م

امن عشر من العمر             (المطعوم الثالثي    شهر الث ر من الجرعة            ) التي تعطى عادة عند ال شكل آبي ل ب هي أق
  %).  99(الثالثة من المطعوم الثالثي 

    مطاعيم إضافية3.2.10

  التهاب الكبد البائي

د                 سي الكب شكل رئي اجم ب يم األساسي من ثالث          .  التهاب الكبد البائي هو مرض فيروسي يه ألف التطع ويت
شهر             ين ال ة ب ة والثالث ان الثاني والدة، وتعطى الجرعت د ال حقن تعطى في العضل، تعطى الجرعة األولى عن

شهر    ين ال شهر الثالث وب والي     األول وال ى الت سابع عشر عل شهر ال اني وال ائج في الجدول   .   الث وبينت النت
ة                      2.5.10 سبة مرتفع ائي هي ن د الب وم التهاب الكب وا مطع ذين تلق ال ال سبته        .   أن نسبة األطف ا ن د تلقى م فق

ذا من األطفال الجرعتين األولى والثانية والثالثة من هذا المطعوم والتباينات طفيفة في نسبة تغطية ه              % 99
  .    المطعوم حسب الخصائص األساسية للسيدات

  b(Hib)نوع ) المستدمية النزلية(األنفلونزا 

سحايا        المخ    (هو مرض بكتيري يمكن أن يتسبب في اإلصابة بمرض التهاب ال ) التهاب األغشية المحيطة ب
اة          ة             (لدى األطفال الرضع، والتهاب حاد في الله اء عملي ذي يغطي الحنجرة أثن سيج ال ام   الن ع الطع دى  ) بل ل

شهر                 .  األطفال األآبر سناً   اني وال شهر الث وم في ال ذا المطع ال جرعتين من ه ويجب أن يتلقى جميع األطف
وأشارت .  الرابع من عمر الطفل على التوالي، ويمكن إعطاء الجرعة الثالثة عند الشهر السادس من العمر              

وم     59-24ن أعمارهم من األطفال الذي% 99 إلى أن    2.5.10نتائج في الجدول    ال ذا المطع وا ه د تلق  شهرًا ق
ذاك        2002عما آانت عليه النسب في مسح         زيادة آبيرة   وب سبة آن ى  % 11 إذ بلغت الن د  .  للجرعة األول وق

  .آانت التباينات في تغطية التطعيم ضئيلة ال تذآر
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حسب بطاقة التطعيم أو (في أي وقت قبل إجراء المسح  شهرًا الذين تلقوا مطاعيم محددة 59 - 24 نسبة األطفال في األعمار 1.5.10جدول 

 2007، األردن )الجزء األول (ونسبة األطفال الذين لهم بطاقة تطعيم حسب الخصائص األساسية) إفادة أالم
  الخصائص األساسية الثالثي الشلل

1 2 3 4 
الجرعة 
2  1 المدعمة  3 

الجرعة 
 المدعمة

عدد 
 األطفال

           الجنس
  2963  88.5 99.3 99.4 99.5 87.1 91.8 99.2 99.4 99.6 ذآر
  2819 87.7 98.8 99.1 99.2 86.7 91.4 98.9 99.2 99.3  أنثى

           ترتيب المولود
1 99.2 99.1 99.1 92.0 87.3 99.0 98.9 98.9 88.5 1311  
2-3  99.5 99.4 99.1 90.7 86.3 99.6 99.4 99.3 87.9 2163  
4-5 99.5 99.5 99.4 92.8 88.8 99.5 99.5 99.4 89.6 1402  
6+ 99.4 99.2 98.4 91.4 85.1 99.1 99.0 98.1 85.9 906  

            مكان اإلقامة
  4887 88.8 99.1 99.2 99.3 87.5 91.9 99.1 99.4 99.4  الحضر
  895 84.5 98.8 99.2 99.4 83.6 89.8 98.8 99.1 99.4  الريف

            المحافظات
  2195 87.7 99.5 99.8 99.8 86.3 91.1 99.3 99.8 99.8  العاصمة
  367 89.6 100.0 100.0 100.0 88.7 90.9 100.0 100.0 100.0 البلقاء
  943 90.8 98.7 98.7 99.1 89.4 93.4 98.7 98.7 99.1 الزرقاء
  141 91.4 98.8 99.4 99.4 92.3 96.1 98.8 99.4 99.4 مادبا
  1053 90.9 98.7 98.7 98.7 89.6 94.0 99.2 99.2 99.2  اربد

  280 89.7 98.4 98.6 98.6 89.3 92.2 98.3 98.4 98.4 المفرق
  158 91.9 99.5 99.5 99.5 91.5 95.3 99.5 99.5 99.5 جرش
  144 94.2 99.5 99.5 99.5 94.2 95.9 99.5 99.5 99.5 عجلون
  201 74.5 98.7 98.9 99.5 72.6 85.2 99.1 99.3 99.5 الكرك
  83 79.1 99.4 99.6 99.8 78.5 84.0 99.4 99.8 99.8  الطفيلة
  94 70.8 94.9 96.0 97.0 70.3 81.5 95.6 96.3 98.1  معان
  124 69.8 97.1 98.2 98.8 67.9 76.0 97.6 98.6 99.0  العقبة
            اإلقليم

  3645 88.8 99.3 99.5 99.6 87.6 91.9 99.2 99.5 99.6  الوسط
  1635 91.1 98.8 98.9 98.9 90.1 94.0 99.1 99.1 99.1  الشمال
  502 73.4 97.7 98.3 98.9 72.0 82.0 98.1 98.7 99.2  الجنوب

            منطقة البادية
  502 84.7 97.8 98.5 98.9 84.4 90.1 97.9 98.5 99.0  البادية

  5281 88.4 99.2 99.3 99.4 87.2 91.7 99.2 99.4 99.5  غير البادية
          المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  154 76.6 93.6 98.5 98.8 72.6 80.2 93.6 98.7 99.1  غير متعلمة
  362 87.0 98.4 98.7 98.9 82.8 89.5 97.2 98.8 98.9  ابتدائي
  810 90.0 99.6 99.6 99.6 90.7 94.1 99.6 99.6 99.6  إعدادي
  2743 88.4 99.0 99.1 99.2 87.4 91.9 99.2 99.2 99.4  ثانوي

  1713 88.1 99.5 99.5 99.6 86.6 91.4 99.5 99.6 99.6  أعلى من الثانوي
            شرائح الرفاه 

  1428 87.5 98.4 99.0 99.3 85.8 91.1 98.2 99.2 99.5  األدنى
  1319 90.5 99.2 99.3 99.3 90.2 93.9 99.4 99.4 99.5  الثاني
  1210 89.7 99.6 99.6 99.7 89.3 92.9 99.6 99.6 99.6  الوسط
  1017 86.1 98.5 98.5 98.7 85.2 89.3 98.5 98.5  98.7  الرابع
  808 85.6 99.9 100.0 100.0 82.4 89.7 99.9 100.0 100.0  األعلى

             
 5782  88.1 99.0 99.2 99.4 86.9 91.6 99.1 99.3 99.4   المجموع
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 2007، األردن )الجزء الثاني( شهرًا حسب الخصائص األساسية 59 - 24 تطعيم األطفال في العمر 2.5.10جدول 
 )السحايا(المستدميه النزلية    التهاب الكبد البائي

  الخصائص األساسية
1 2 3 1 2 3 

 الحصبة
مطعوم 
الثالثي 
 الفيروسي

نسبة الذين لهم 
بطاقات تطعيم 
 وشوهدت

عدد األطفال

           الجنس
  2963 84.2 96.1 98.5 99.1 99.2 99.4 99.0 99.3 99.6 ذآر
  2819 83.9 95.7 98.4 98.6 99.0 99.0 98.6 99.1 99.2  أنثى

           ترتيب المولود
1 99.0 98.9 98.6 99.0 98.9 98.9 98.2 96.8 84.5 1311  
2-3  99.6 99.4 99.1 99.3 99.2 99.1 98.7 95.9 83.4 2163  
4-5 99.5 99.4 99.2 99.5 99.4 99.2 98.9 97.0 86.2 1402  
6+ 99.1 98.9 98.0 99.0 98.8 97.8 97.6 92.9 82.0 906  

            مكان اإلقامة
  4887 84.6 96.3 98.5 99.0 99.1 99.2 98.9 99.2 99.4  الحضر
  895 81.5 93.5 98.0 98.6 98.9 99.2 98.6 99.1 99.4  الريف

            المحافظات
  2195 87.1 96.0 98.9 99.5 99.8 99.8 99.1 99.8 99.8  العاصمة
  367 86.1 98.5 99.6 99.8 100.0100.0100.0100.0 100.0 البلقاء
  943 88.0 98.0 98.6 98.7 98.7 99.1 98.7 98.7 99.1 الزرقاء
  141 90.6 94.8 97.4 98.0 98.4 98.9 98.0 99.0 99.4 مادبا
  1053 77.8 95.5 97.9 98.5 98.5 98.5 98.7 98.7 98.7  اربد

  280 78.4 95.0 97.7 98.3 98.4 98.4 98.4 98.6 98.6 المفرق
  158 81.1 96.4 98.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 جرش
  144 75.3 96.7 98.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 عجلون
  201 78.8 92.2 99.3 97.0 97.5 98.2 97.9 98.4 99.8 الكرك
  83 81.4 96.7 98.8 99.4 99.6 99.8 99.4 99.6 99.8  الطفيلة
  94 84.1 85.0 94.6 94.4 95.8 96.7 94.7 96.0 97.0  معان
  124 78.4 90.9 94.8 96.9 97.9 98.6 96.9 97.9 98.6  العقبة

            اإلقليم
  3645 87.4 96.7 98.9 99.3 99.5 99.6 99.0 99.5 99.6  الوسط
  1635 78.0 95.6 98.0 98.7 98.7 98.7 98.8 98.9 98.9  الشمال
  502 80.1 91.3 97.2 96.9 97.6 98.3 97.3 98.0 99.0  الجنوب

            منطقة البادية
  502 84.6 92.5 96.7 97.6 98.3 98.8 97.6 98.4 98.9  البادية

  5281 84.0 96.2 98.6 99.0 99.2 99.3 99.0 99.3 99.4  غير البادية
          المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  154 77.9 89.5 91.6 93.2 97.9 98.7 93.0 98.0 98.8  غير متعلمة
  362 83.7 93.9 96.2 98.2 98.6 98.9 98.2 98.6 98.9  ابتدائي
  810 87.8 95.3 99.1 99.5 99.6 99.6 99.5 99.6 99.6  إعدادي
  2743 85.0 95.8 98.5 98.8 98.9 99.0 98.7 99.0 99.2  ثانوي

  1713 81.5 97.4 99.3 99.4 99.5 99.5 99.4 99.5 99.6  أعلى من الثانوي
              شرائح الرفاه 

  1428 85.2 94.5 97.4 98.2 98.8 99.2 97.7 99.0 99.3  األدنى
  1319 86.0 97.1 98.8 99.0 99.1 99.2 99.1 99.2 99.3  الثاني
  1210 85.0 97.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.6 99.7  الوسط
  1017 82.5 94.3 98.2 98.4 98.4 98.5 98.4 98.4 98.6  الرابع
  808 79.8 96.1 98.8 99.9 99.9 99.9 100.099.9 100.0  األعلى
 5782 84.1 95.9 98.5 98.9 99.1 99.2 98.8 99.2 99.4   المجموع

  الحصبة والمطعوم الثالثي

الغرض  .   بإتباع جدول روتيني يتألف من جرعتين إلعطاء مطعوم الحصبة 1989تمت التوصية منذ عام  
ى                    م يتجاوب مع الجرعة األول ذي ل دى الشخص ال ة هو إلحداث مناعة ل تم إعطاء   .  من الجرعة الثاني وي

شكل م           وم الحصبة ب ة من مطع وم الُثالثي الفيروسي    الجرعة الثاني تم إعطاء الجرعة    .  شترك مع مطع وي
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وم الثالثي الفيروسي فينصح              .  األولى عند بلوغ الطفل عامه األول      أما الجرعة الثانية التي تعطى مع مطع
  .بإعطائها ما بين السنة الرابعة والسادسة من عمر الطفل، أو قبل دخوله المدرسة

ى أن  سح إل ائج الم شير نت ن ا% 99وت ارهم م ذين أعم ال ال ن 59-24ألطف ى م ة األول وا الجرع هرًا تلق  ش
وم الحصبة  ى ) 2.5.10جدول (مطع ن % 96وتلق شكل م وم الحصبة ب ن مطع ة م ال الجرعة الثاني األطف
  . وم الثالثي الفيروسيمشترك مع المطع

ل  ألطفال األمهات الالتي لديه%) 99(آانت مرتفعة  نسبة تغطية مطعوم الحصبة     أن  وقد لوحظ    ن على األق
ر المتعلمات     إمستوى تعليمي    ا أن  %).92(عدادي مقارنة مع أطفال األمهات غي اك    آم ات  هن ة  تباين طفيف

ألم    ي ل ستوى التعليم ة وحسب الم ل واإلقام ب الطف ال حسب ترتي ي لألطف وم الثالث ة مطع سبة تغطي ي ن ف
ر      % 90مع  ألطفال األمهات ممن مستواهن التعليمي أعلى من الثانوي مقارنة          % 97( سيدات غي ال ال ألطف

  ). المتعلمات 

   التهابات الجهاز التنفسي الحادة  3.10

ال الرضع                   ال واألطف ات األطف سي لوفي سبب الرئي ًا ال ادة عالمي سي الح از التنف ات الجه إال أن .  تعتبر التهاب
ات الناتجة عن    التشخيص المبكر والعالج باستخدام المضادات الحيوية يمكن أن تمنع نسبة آبيرة من الوف          ي

ق سؤال األم في مسح             .  التهابات الجهاز التنفسي الحادة    ذه األمراض عن طري شار ه وتم تقدير حاالت انت
ام  سريع    2007ع التنفس ال صحوب ب سعال الم سة لل ارهم دون الخام ذين أعم ا ال ا إذا تعرض أطفاله ، فيم

لى حاالت اإلصابة بمرض التهابات     وتنطبق هذه األعراض ع   .  والقصير خالل األسبوعين السابقين للمسح    
ة استندت   أنوتجدر اإلشارة هنا إلى   .  الجهاز التنفسي الحادة    بيانات الوفيات التي تم جمعها هي بيانات ذاتي

  . مفهوم األم للمرض دون أي تأآيد من قبل متخصص في المجاالت الطبيةإلى 

ذين أصيبو       ا ة نسب 6.10يبين الجدول    ادة خالل           ألطفال دون سن الخامسة ال سي الح از التنف ات الجه ا بالتهاب
ال           ،وبشكل إجمالي .  األسبوعين السابقين للمسح   سبة هؤالء األطف شار      %.  5 فقد بلغت ن ويختلف مدى انت

ارهم        ذين أعم ال ال ل، فاألطف ر الطف سب عم ادة ح سي الح از التنف ات الجه م  11-6التهاب ت له هرًا آان  ش
ادة      الفرصة األآبر لإلصابة بأعراض التهابا     ة        %) 9(ت الجهاز التنفسي الح ات العمري ة الفئ ة مع آاف مقارن

ة في الحضر                .  األخرى ان اإلقام ود ومك ذا المرض حسب جنس المول شار ه اين طفيف في انت وهنالك تب
شار المرض               إأما بالنسبة للمحافظة، ف    .  والريف والبادية  راوح انت ًا واضحًا إذ ت ك تباين ا    بن هنال سبة أدناه ن

افظ% 2 ي مح ة وأف ا والطفيل ا عالتي مادب ون % 7ه افظتي العاصمة وعجل ي مح شار .  ف ان انت ذلك آ وآ
دخنات   ات الم ال األمه ين أطف ذا المرض ب دخنات  %) 8(أعراض ه ر الم ات غي ال األمه ع أطف ة م مقارن

ان                        . %)5( ا آ ر حسب المستوى التعليمي فبينم شكل آبي ذا المرض ب شار ه ال    % 7 وقد تباين انت من أطف
عراض التهابات الجهاز التنفسي الحاد، انخفضت هذه    ألالتي مستواهن التعليمي ابتدائي مصابين ب     السيدات ا 

ذا المرض         تتباين و.  ألطفال السيدات الالتي مستواهن أعلى من الثانوي      % 3النسبة إلى    سبة اإلصابة به  ن
ا       ى منه اه األعل ريحة الرف ي ش ل ف سبة أق ذه الن ت ه ث آان رة، حي اه األس ستوى رف سب م شرائح ح ي ال ف

 .  األخرى
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أعراض االلتهاب التنفسي ( نسبة األطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالسعال المصحوب بتنفس سريع وقصير 6.10جدول 
خالل األسبوعين السابقين للمسح، ونسبة األطفال الذين ظهرت عليهم عالمات االلتهاب الحاد الذين عولجوا في مرفق صحي ) الحاد

 2007ن مقدم خدمة ونسبة الذين عولجوا بأخذ مضاد حيوي حسب الخصائص األساسية، األردن أو م
 الذين لديهم أعراض اإللتهاب التنفسي الحاداألطفال دون الخامسة من العمر األطفال دون الخامسة

نسبة األطفال الذين  الخصائص األساسية
لديهم أعراض االلتهاب 

  )1(التنفسي الحاد
  العدد األطف

نسبة الذين عولجوا في 
مرفق صحي أو من قبل 
  )2(مقدم الرعاية الصحية

نسبة األطفال الذين 
 عدد األطفال تلقوا مضاد حيوي

      عمر الطفل باألشهر
  33  (90.7)  ) 92.9(  1,062 3.1  أشهر6اقل من 

6-11  8.9 955  78.2  74.6  85  
12- 23  6.4 1,870  74.9  92.3  120  
24- 35  5.1  1,907  67.3  91.3  96  
36- 47  4.1 1,976  65.8  82.9  81  
48- 59  3.8 1,900  83.8  90.5  72  

      الجنس
  282  89.8  78.5  4,917 5.7 ذآر
  206  83.4  70.1  4,751 4.3  أنثى

      حالة التدخين لالم
  72  (94.5)  (84.2)  879 8.1 التبغ/ تدخن السجائر

  416  85.8  73.4  8,790 4.7  تدخنال
       مكان اإلقامة

  433  86.6  74.0  8,096 5.4  الحضر
  54  90.8  83.2  1,572 3.5  الريف

       المحافظات
  250  83.0  73.3  3,692 6.8  العاصمة
  13  *  *  605 2.2 البلقاء
  42  (82.2)  (73.2)  1,469 2.8 الزرقاء
  4  8  *  237 1.5 مادبا
  95  (97.0)  (74.7)  1,826 5.2  اربد

  22  (88.1)  (86.3)  468 4.7 المفرق
  11  (85.1)  (59.7)  287 3.8 جرش
  15  83.1  69.6  230 6.7 عجلون
  21  (98.0)  (86.9)  338 6.3 الكرك
  2  *  *  137 1.6  الطفيلة
  5  *  *  164 2.8  معان
  8  (78.5)  (63.4)  215 3.6  العقبة
       اإلقليم
  308  83.6  74.3  6,003 5.1  الوسط
  144  93.2  74.8  2,811 5.1  الشمال
  36  92.6  81.4  854 4.2  الجنوب

       منطقة البادية
  33  78.4  83.9  863 3.9  البادية

  455  87.7  74.3  8,806 5.2  غير البادية
     م االلتحاق بهالمستوى التعليمي الذي ت

  11  *  *  238 4.7  غير متعلمة
  41  (74.6)  (55.6)  573 7.2  ابتدائي
  88  85.8  73.0  1,345 6.5  إعدادي
  264  87.7  77.2  4,612 5.7  ثانوي

  84  92.2  77.8  2,901 2.9  أعلى من الثانوي
       شرائح الرفاه 

  122  85.5  66.0  2,480 4.9  األدنى
  115  91.8  80.1  2,298 5.0  الثاني
  115  85.1  84.9  2,038 5.6  الوسط
  96  80.9  67.1  1,597 6.0  الرابع
  40  *  *  1,255 3.2  األعلى

 488 87.1 75.0 9,669 5.0   المجموع
  .  حالة موزونه25عدد حاالت اقل من تعتمد على * حالة غير موزونة 49-25عدد حاالت بين إلى األرقام بين قوسين استندت :  مالحظة

  )السعال المصحوب بالتنفس السريع والقصير(أعراض االلتهاب التنفسي الحاد )  1(
 باستثناء الصيدلية، الدآان، الطبيب الشعبي )  2(
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د     أيضًا6.10ظهر الجدول   أو اد ق سي الح  أن ثالثة أرباع األطفال الذين لديهم أعراض التهابات الجهاز التنف
المرض      % 79ثوا عن استشارة طبية أو عالج لهذا المرض، و        بح .  تناولوا مضادات حيوية خالل إصابتهم ب

ال               ان األطف ع أي نمط واضح، حيث آ م تتب سيدات ول وقد تباينت هذه النسب حسب الخصائص األساسية لل
ة الذآور أآثر ترددًا من األطفال اإلناث على مقدمي الخدمات الصحية وفي تلقي المضادات                    ا  .  الحيوي آم

ارة المرفق الصحي وتلقي             يًال لزي ر م ة أآث اطق الريفي بينت نتائج المسح أن األطفال الذين يقيمون في المن
  .المضادات الحيوية من األطفال الذين يقيمون في المناطق الحضرية

  انتشار الحمى 4.10

ال دون  ا ة نسب7.10ين الجدول  تعتبر الحمى نتيجة رئيسية لاللتهابات الحادة التي تصيب األطفال، ويب          ألطف
الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالحمى خالل األسبوعين السابقين للمسح ونسبة الذين تلقوا العالج حسب                 

سيدة ية لل ام.  الخصائص األساس شكل ع ال ، وب ؤالء األطف سبة ه د بلغت ن ام % 14فق سح ع ي م  2007ف
  .2002في مسح عام % 9مقارنة مع 

م    23-12 و 11-6 الحمى بين األطفال حسب عمر الطفل، فاألطفال الذين أعمارهم           ويختلف انتشار   شهرًا ه
والي  % 18 و 27(األآثر إصابة بالحمى     ال     ) على الت ة األطف شار        .  من بقي اين جوهري في انت وال يوجد تب

ة في الحضر والريف                .  الحمى حسب جنس الطفل    ان اإلقام اين جوهري حسب مك إال أنه يالحظ وجود تب
سبة من        )على التوالي % 12و% 15( راوح الن ى     % 5، وحسب المحافظة، حيث تت اء إل في محافظة الزرق

شار الحمى                  .  في محافظة اربد  % 20 ألم وانت ين المستوى التعليمي ل  حيث   ،وال يوجد هناك نمط واضح ب
ديهن ا     % 16ألطفال السيدات غير المتعلمات إلى      % 8تراوحت النسبة من     لمستوى  ألطفال السيدات ممن ل

  . التعليمي الثانوي

ذا                      % 70واظهر الجدول أن      ة أو عالج له شارة طبي وا عن است د بحث الحمى ق ذين أصيبوا ب ال ال من األطف
ر          . قد تناولوا المضادات الحيوية خالل إصابتهم بالمرض      % 85المرض، و  شكل آبي ذه النسب ب  وتباينت ه

رددًا على المرافق الصحية وتلقي المضادات       حسب الخصائص األساسية، حيث آان األطفال اإلناث أآثر ت        
شكل               ذا المرض وب ة الخاصة به الحيوية من األطفال الذآور، وقد تم البحث عن العالج أو االستشارة الطبي
ين اآلخرين                         ه في اإلقليم ر من وب أآث يم الجن .  شائع في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية وفي إقل

ة وفي إقليمي                      آما أن استعمال المضادات ال      اطق الريفي ر في المن شكل أآب ائع ب ة لمعالجة المرض ش حيوي
  .   الشمال والجنوب وفي مناطق البادية
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 نسبة األطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالحمى خالل األسبوعين السابقين للمسح، الذين عولجوا في مرفق 7.10جدول 

 2007 عولجوا بأخذ مضاد حيوي حسب الخصائص األساسية، األردن صحي أو من مقدم خدمة ونسبة الذين
  ولديهم أعراض الحمى األطفال دون الخامسة من العمر  دون الخامسة من العمر األطفال من بين 

نسبة المصابين  الخصائص األساسية
 عدد األطفال  بالحمى 

نسبة الذين عولجوا في 
مرفق صحي أو من قبل 

 )1(ةمقدم الرعاية الصحي

نسبة األطفال الذين
 عدد األطفالتلقوا مضاد حيوي

      عمر الطفل باألشهر
  110  74.6  60.8  1,062  10.4  أشهر6اقل من 

6-11  26.7  955  72.2  82.2  255  
12- 23  18.2  1,870  69.2  82.8  340  
24- 35  12.3  1,907  72.1  86.0  234  
36- 47  13.2  1,976  71.2  90.0  261  
48- 59  9.4  1,900  69.8  87.3  178  

      الجنس
  722  82.1  69.4  4,917  14.7 ذآر
  655  87.2  70.7  4,751  13.8  أنثى

            مكان اإلقامة
  1,190  84.2  68.9  8,096  14.7  الحضر
  187  86.8  77.0  1,572  11.9  الريف

       المحافظات
  621  82.1  66.5  3,692  16.8  ةالعاصم
  45  83.8  80.1  605  7.4 البلقاء
  77  (85.5)  (81.9)  1,469  5.2 الزرقاء
  17  81.3  78.0  237  7.2 مادبا
  359  87.0  67.4  1,826  19.6  اربد

  74  86.8  77.5  468  15.8 المفرق
  37  89.0  78.3  287  12.8 جرش
  40  85.1  70.8  230  17.3 عجلون
  55  89.8  77.5  338  16.4 الكرك
  12  89.1  80.7  137  8.9  الطفيلة
  19  81.7  73.9  164  11.6  معان
  21  83.1  77.8  215  9.9  العقبة
       اإلقليم
  760  82.5  69.1  6,003  12.7  الوسط
  509  87.0  69.9  2,811  18.1  الشمال
  108  87.0  77.3  854  12.6  الجنوب

       منطقة البادية
  102  79.4  71.5  863  11.8  البادية

  1,275  84.9  69.9  8,806  14.5  غير البادية
     المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  20  (87.9)  (84.5)  238  8.3  غير متعلمة
  73  71.6  57.1  573  12.7  ابتدائي
  196  92.0  72.0  1,345  14.6  إعدادي
  743  85.0  68.8  4,612  16.1  ثانوي

  345  81.8  73.4  2,901  11.9  أعلى من الثانوي
       شرائح الرفاه 

  330  80.8  69.2  2,480  13.3  األدنى
  329  87.0  70.5  2,298  14.3  الثاني
  283  83.7  69.7  2,038  13.9  الوسط
  252  84.2  65.0  1,597  15.7  الرابع
  183  88.3  78.1  1,255  14.6  األعلى
 1,377 84.5 70.0 9,669 14.2   المجموع
  .  حالة غير موزونة49-25 عدد حاالت بين إلىاألرقام بين قوسين استندت :  مالحظة

 باستثناء الصيدلية، الدآان، الطبيب الشعبي )  1(

  انتشار اإلسهال5.10

ين ا دول يب بوعين        8.10لج الل األس هال خ يبوا باإلس ذين أص ر ال ن العم سة م ال دون الخام سبة األطف  ن
من مجموع األطفال دون الخامسة من العمر   % 16وتبين أن   .  السابقين للمسح حسب الخصائص األساسية    

ا      قد أصيبوا باإلسهال في وقت ما خالل األسبوعين السابقين للمقابلة بزيادة مقدارها نقطة مئو               ة واحدة عم ي
  .  2002عام في آانت عليه نسبة اإلصابة 
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 نسبة األطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا باإلسهال خالل األسبوعين السابقين 8.10جدول 
 2007للمسح حسب الخصائص األساسية، األردن 

 عدد األطفال مع دمإسهال  إسهال فقط الخصائص األساسية اإلسهال خالل األسبوعين السابقين للمسح
    عمر الطفل باألشهر

  1062 1.2  17.2  أشهر6اقل من 
6 – 11  32.2  1.3 955  

12-23  24.7  0.7 1870  
24-35  12.9  0.5 1907  
36-47  9.9   0.6 1976  
48-59  7.9  0.3 1900  

    الجنس
  4917 0.9  15.8 ذآر
  4751 0.5  16.1  أنثى

    مصدر مياه الشرب
  9422 0.7  15.7 محسنه 

  247 0.5  26.1 غير محسنه 
    نوع المرحاض

  9336 0.6  15.8 جيد غير مشترك
  333 2.3  21.0 غير جيد ومشترك

     مكان اإلقامة
  8096 0.7  15.7  الحضر
  1572 0.8  17.4  الريف

     المحافظات
  3692 0.2  15.7  العاصمة
  605 0.6  11.4 البلقاء
  1469 0.1  8.9 الزرقاء
  237 0.6  8.6 مادبا
  1826 1.3  21.6  اربد

  468 2.0  19.9 المفرق
  287 1.7  17.8 جرش
  230 1.1  16.2 عجلون
  338 1.3  22.3 الكرك
  137 1.7  16.8  الطفيلة
  164 1.2  21.4  معان
  215 1.2  16.2  العقبة
     اإلقليم
  6003 0.3  13.3  الوسط
  2811 1.4  20.5  الشمال
  854 1.3  19.7  الجنوب

     منطقة البادية
  863 1.2  15.9  البادية

  8806 0.6  16.0  غير البادية
   المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  238 0.6  9.9  غير متعلمة
  573 0.6  14.3  ابتدائي
  1345 1.1  18.4  إعدادي
  4612 0.7  17.0  ثانوي

  2901 0.4  13.9  أعلى من الثانوي
     شرائح الرفاه 

  2480 0.9  18.3  األدنى
  2298 0.7  14.8  الثاني
  2038 1.0  17.0  الوسط
  1597 0.6  14.0  الرابع
  1255 0.0  14.2  األعلى
 9669 0.7 16.0   المجموع

  لتعريف الفئات7.2انظر جدول 

 شهرًا هم أآثر عرضة لحاالت       23-6ل، فاألطفال في الفئة العمرية      ويختلف حدوث اإلسهال حسب عمر الطف     
ة أخرى               ة عمري ال في أي فئ شار اإلسهال             .  اإلسهال من األطف ات في انت ضًا تباين اليم  حسب   وهنالك أي األق

ل % 21( شمال مقاب يم ال يم الوسط% 13في إقل ا (المحافظة حسب ، و)في إقل سبة أدناه اء % 9بن في الزرق
ى  ا إل ا ومادب سبة أعاله د والكرك% 22ن ي ارب هال ).  ف شار اإلس سبة انت ا تختلف ن ينآم ال حسب ب  األطف
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هال        االت اإلس ًا لح ل تعرض ة أق شرب المعالج اه ال ى مي دون عل ذين يعتم ال ال شرب، فاألطف اه ال صدر مي م
ذي    %).  26(، مقارنة مع أولئك الذين يشربون مياهًا غير معالجة     %)16( ال ال إن األطف ل ف ن يعتمدون  وبالمث

ة مع أولئك      %) 16(قل تعرضًا لحاالت اإلسهال      أفي منازلهم على وجود مرحاض جيد وغير مشترك          مقارن
  %).  21(الذين يعتمدون في منازلهم على وجود مرحاض غير جيد ومشترك 

ات في  .  من األطفال قد ظهر دم في برازهم% 1قل من أأيضًا أن    8.10يبين الجدول   و  وقد آان هناك تباين
ت      سبة آان ن الن شديد ولك هال ال ن اإلس وع م ذا الن شار ه ازلهم   % 2انت ي من ستخدمون ف ذين ي ال ال لألطف

  .مرحاض غير جيد واألطفال المقيمين في المفرق

  معالجة اإلسهال 1.5.10

دول  ين الج ية 9.10يب ة حسب الخصائص األساس وا المعالج هال وتلق ذين أصيبوا باإلس ال ال سبة األطف .   ن
اتهم عن المعالجة و                بين أن   وت ذين بحثت أمه دى     / نسبة األطفال الذين أصيبوا باإلسهال وال شارة ل أو االست

م البحث عن     .  وذلك خالل األسبوعين السابقين للمسح  %) 55(مرفق صحي بلغت أآثر من النصف        د ت وق
ة  ة العمري ي الفئ ال ف ين األطف ر ب شكل أآب ضًا االن( شهرًا 35-6عالج ب ديهن أي ان ل ذين آ ى ال شار األعل ت

ة،      .  ، واألطفال الذين آان لديهن دم في برازهم )لإلسهال ان اإلقام ات ملحوظة حسب مك وتوجد أيضًا تباين
ة                   اطق الريفي ى مرفق صحي في المن ذين أخذوا إل ال ال سبة في     %) 60(حيث أن نسبة األطف ى من الن أعل

ة     آما وجدت تباينات ملحوظة في هذه النسبة      %).  54(المناطق الحضرية    وبينت  .   حسب اإلقامة في البادي
ة   ق صحي مقارن دى مرف ة ل ي المعالج اًال لتلق ر احتم ات أآث ر المتعلم ات غي ال األمه ذلك أن أطف ائج آ النت

ى ي األعل ستوى التعليم ات ذوات الم ال لألمه ي .  باألطف سيدات ف ال لل ات أن األطف رت البيان ا أظه آم
يًال لت         ر م دى مرفق صحي من                   شريحتي الرفاه األعلى واألدنى أآث شارة ل لقي المعالجة أو للبحث عن است

  .أطفال السيدات في شرائح الرفاه األخرى

ل      %) 25(وتم معالجة حوالي ربع األطفال     وع من محالي ق إعطائهم أي ن الذين أصيبوا باإلسهال عن طري
ل      % 20 الفمية، إذ تمت معالجة     اإلماهة وات محالي ال بإعطائهم عب ة من األطف م   %9، واإلماه  أعطيت له

ًا، وأعطي  وائل محضرة بيتي ل % 25س ا محالي ةإم ات اإلماه ت آمي ًا، وأعطي سوائل المحضرة بيتي  أو ال
ال المصابين      ام، ف   %). 46(زائدة من السوائل لحوالي نصف األطف شكل ع وا    % 57ن إوب ال تلق من األطف

المضادات الحيوية لحوالي نصف      وباإلضافة إلى ذلك، فقد أعطيت      .  أو السوائل الزائدة  /  و اإلماهةمحاليل  
ـ   ه ل ات بيتي ت عالج هال، وأعطي صابين باإلس ال الم ال، إال أن % 28األطف ن األطف ال % 22م ن األطف م

  .المصابين باإلسهال لم يتلقوا أي نوع من العالج إطالقًا

وًال أ     .  تختلف معالجة اإلسهال بشكل طفيف حسب عمر الطفل      نًا محل ال األصغر س ر  حيث أعطي األطف آث
ناً     ر س ال األآب سبة            .  من األطف ذلك بالن ف، وآ ال في الحضر والري ين األطف ة ب ات طفيف ضًا تباين وتوجد أي

ل           .  لجنس الطفل  ة فاألطفال في المناطق الحضرية أآثر ميًال لتلقي محالي ًا أو         اإلماه دة بيتّي سوائل المع  أو ال
  %).55(ة من األطفال في المناطق الريفي%) 58(عن طريق زيادة السوائل 
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 نسبة األطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا باإلسهال خالل األسبوعين السابقين للمسح، الذين تم أخذهم للمعالجة في مرفق9.10جدول 
ونسبة الذين تلقوا صحي ونسبة الذين تلقوا محاليل اإلماهة ونسبة الذين تلقوا سوائل زائدة، ونسبة الذين تلقوا محاليل جاهزة أو زيادة السوائل 

  2007معالجة أخرى حسب الخصائص األساسية، األردن 
  طرق معالجة أخرى المعالجة باستخدام اإلماهه 

الخصائص 
 األساسية

 نسبة الذين
 تم أخذهم

إلى مرفق 
 )1(صحي 

محاليل 
 جاهزة

محاليل 
زيادة أحدهمامعدة بيتيًا

السوائل

محاليل جاهزة، 
محاليل معدة 

زيادة ،أو بيتيًا
 السوائل

مضادات 
 حيوية

محاليل 
تعطى 
 بالوريد

محضرة 
/ بيتيًا
  أخرى

غير 
 مبين

لم 
يعالجوا

عدد األطفال
المصابين 
  باإلسهال

              العمر باألشهر
  182  33.0 0.0 20.8 0.0 37.5 48.7 31.0 28.7  16.8 16.9 54.4  6أقل من 

6 – 11  60.7 21.7 11.4  26.0 38.5 52.5  45.9 1.3 33.4 0.0 24.4  307  
12-23  57.3 23.6 6.5  27.2 49.9 62.2  54.2 0.5 28.3 0.0 15.1  462  
24-35  56.5 22.8 6.9  27.0 56.2 65.9  51.1 0.2 28.2 0.0 15.5  246  
36-47  48.5 14.2 8.7  20.5 46.9 55.4  46.6 0.6 30.5 0.9 21.2  196  
48-59  46.7 9.9 3.8  13.1 47.0 51.5  47.4 0.5 21.1 1.2 32.2  150  

              الجنس
  778  19.7 0.0 29.6 0.7 48.8  58.3 47.5 22.7  9.1 17.1 56.1 ذآر
  765  23.5 0.5 26.3 0.4 48.1  56.4 43.9 27.1  8.4 22.5 54.6 أنثى

             نوع اإلسهال
  1,467  22.3 0.2 27.7 0.5 47.6  56.4 45.4 23.9  8.2 19.0 54.2  دم في البراز

  67  6.7 0.0 37.7 1.1 63.2  74.1 54.1 43.5  21.3 33.5 79.6  إسهال
              مكان اإلقامة

  1,269  21.5 0.3 27.2 0.4 47.8  57.8 46.0 24.7  8.9 19.7 54.3  الحضر
  274  22.0 0.0 31.9 1.2 51.4  55.2 44.5 25.9  8.2 19.9 60.3  الريف

               المحافظات
  578  19.3 0.0 31.5 0.8 39.5  60.6 46.6 30.1  9.6 25.4 53.0  العاصمة
  69  23.3 0.0 28.1 0.0 49.4  56.4 39.4 28.0  4.3 24.8 52.7 البلقاء
  131  16.6 2.7 20.7 0.0 60.3  56.3 47.1 19.1  5.6 16.9 60.5 الزرقاء
  20  25.4 0.0 22.3 4.2 51.8  52.4 41.0 28.4  7.9 22.1 55.2 مادبا
  395  26.2 0.0 22.6 0.0 55.2  53.4 45.4 19.0  7.9 13.8 52.1  اربد

  93  21.6 0.0 30.6 1.7 57.8  53.1 43.7 22.6  10.6 15.4 64.4 المفرق
  51  21.1 0.0 37.0 1.3 55.7  57.7 44.2 28.4  11.6 21.1 67.4 جرش
  37  21.3 0.0 28.6 0.0 55.8  59.3 50.1 23.6  6.4 18.0 48.0 عجلون
  75  27.6 0.0 27.5 0.7 39.4  52.7 39.7 21.3  9.8 16.3 62.8 الكرك
  23  17.5 0.0 29.9 0.0 51.0  67.9 57.2 23.2  15.2 11.0 56.6  الطفيلة
  35  16.6 0.0 32.3 0.0 44.9  63.3 49.2 28.0  10.7 20.5 58.2  معان
  35  15.0 0.0 36.4 1.3 51.0  63.7 50.4 25.9  11.3 17.7 65.3  العقبة
               اإلقليم
  798  19.3 0.4 29.2 0.7 44.1  59.3 45.9 28.1  8.4 23.9 54.2  الوسط
  576  24.7 0.0 25.5 0.4 55.7  54.1 45.3 20.7  8.6 15.0 55.2  الشمال
  168  21.3 0.0 30.7 0.6 44.5  59.3 46.3 23.9  11.1 16.7 61.5  الجنوب

               منطقة البادية
  137  20.0 0.0 34.5 1.1 48.1  57.5 42.1 34.6  18.6 27.2 66.1  البادية

  1,406  21.7 0.2 27.4 0.5 48.5  57.4 46.1 23.9  7.8 19.0 54.3  غير البادية
           المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  24  18.5 0.0 33.7 0.0 59.6  59.9 33.3 35.3  9.8 31.3 73.5  غير متعلمة
  82  14.0 0.0 35.7 0.0 46.7  66.4 52.7 34.1  15.8 33.1 54.6  ابتدائي
  248  19.0 0.0 26.5 1.7 47.2  59.2 44.5 27.5  14.6 18.1 54.2  إعدادي
  785  22.1 0.4 26.6 0.2 48.7  56.9 46.1 22.5  6.8 18.5 58.4  ثانوي

  404  23.8 0.0 29.7 0.6 48.5  55.2 45.1 25.5  7.5 19.8 49.2  أعلى من الثانوي
                شرائح الرفاه 

  453  23.6 0.8 27.0 0.2 49.4  55.6 41.0 26.2  13.1 18.3 57.0  األدنى
  340  28.0 0.0 20.9 0.4 45.6  51.1 43.0 18.2  4.0 14.7 52.1  الثاني
  347  20.9 0.0 31.6 0.4 44.6  62.9 53.2 29.7  11.4 24.3 54.1  الوسط
  223  18.2 0.0 34.7 0.5 49.7  56.4 41.9 20.0  5.6 15.3 53.2  الرابع
  179  9.5 0.0 28.7 2.2 57.7  64.3 53.2 30.9  5.7 29.9 62.8  األعلى

                   
 1,543 21.6 0.2 28.0 0.6 48.5 57.4 45.7 24.9 8.8 19.8 55.4   المجموع
  . الجاهزة تتضمن المحاليل المحضرة  من عبوات الملح، ومحاليل معدة بيتيًا أو زيادة السوائلاإلماهة محاليل :مالحظة

  باستثناء الصيدلية، الدآان والطبيب الشعبي ) 1           (
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   الممارسات التغذوية خالل اإلسهال 2.5.10

ذيتهم                 ُتن صح األمهات لمعالجة أطفالهن الذين يعانون من اإلسهال بزيادة تناول آمية السوائل واالستمرار في تغ
سلبية على الوضع التغذوي للطفل            فيوتساعد هذه الممارسات    .  بشكل عادي  ار ال سوائل واآلث دان ال .   تقليل فق

ا   ات األطف ؤال أمه م س د ت ة، فق ة بممارسات المعالج يم المعرف هال خالل  ولتقي ن اإلس انون م انوا يع ذين آ ل ال
  .األسبوعين السابقين للمسح حول آمية السوائل واألطعمة التي أعطيت للطفل خالل فترة اإلسهال

ذين أصيبوا باإلسهال، في            % 46 أن آمية السوائل قد زيدت لحوالي        10.10ويبين الجدول    ال ال من األطف
ين أن  ن األ% 36ح هال ت   م صابين باإلس ال الم اطف ادة و   ؤم إعط سوائل آالع ة ال س آمي م % 18هم نف ت
ا هال  ؤإعط اء اإلس ل أثن وائل أق ل و % 10(هم س ا أق د م ى ح ر% 7إل ل بكثي اول  ).  أق ق بتن ا يتعل ا فيم أم

ادة و           % 4ن  إاألطعمة أثناء فترة اإلسهال، ف     ر من الع ى      % 27من األطفال قد تلقوا أطعمة أآث اء عل م اإلبق ت
ال              .  منفس آميات الطعام العادية له     ة أخماس األطف م إعطاء ثالث ام        %) 57(في حين ت ة الطع ل من آمي أق

  .هم أي طعامؤمن األطفال لم يتم إعطا% 3حوالي العادية و

ا  ال  آم ع األطف والي رب م     %) 24(أن ح د ت سح ق سابقين للم بوعين ال الل األس هال خ يبوا باإلس ذين أص ال
يات   سب التوص امهم ح ام   (إطع ة الطع س آمي ر ونف وائل أآث هال ) س رة اإلس الل فت ن % 43إال أن .  خ م

ا       األطفال قد استمرت أمهاتهم بإطعامهم آ      م إعط ادة، حيث ت ول    ؤالع ات       /  و ماهة اإلهم محل ادة آمي م زي أو ت
وهذه الممارسات شائعة بشكل أآبر بالنسبة لألطفال الذين يوجد في          .  السوائل لهم للتعامل مع حالة اإلسهال     

ل األمهات              آما أن ممارسات    .  برازهم دم  ًا من قب ر تطبيق رة اإلسهال هي أآث اء فت التغذية الموصى بها أثن
  .تعليمي ابتدائي والسيدات الالتي يعشن ضمن األسر في شريحة الرفاه األعلىاهن المستوالالتي 
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بوعين السابقين للمسح حسب آمية السوائل والطعام ألطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا باإلسهال خالل األسل ينسبالتوزيع ال 10.10جدول 

المعطاة لهم مقارنة مع الكمية المعتادة، ونسبة األطفال الذين تم زيادة آمية السوائل لهم واستمر بإرضاعهم خالل إصابتهم باإلسهال، ونسبة األطفال الذين
  2007اإلسهال حسب الخصائص األساسية، األردن  وزيادة السوائل خالل إصابتهم باإلماهةاستمر بإرضاعهم وأعطوا محاليل 
  آمية الطعام المعطاة آمية السوائل المعطاة

الخصائص 
نفس  أآثر األساسية

 الكمية
اقل نوعًا 

 ما
اقل 
بكثير

لم 
يعطى 
شيء

نفس  أآثرالمجموع
 الكمية

اقل 
نوعًا 
 ما

اقل 
 بكثير

لم 
يعطى 
 شيء

لم يعطى 
طعام 
 إطالقًا

ال 
اعرف 

غير / 
 مبين

المجموع

نسبة الذين 
أعطوا سوائل 

زائدة وتم 
االستمرار 
)2،1( بإرضاعهم

نسبة الذين 
استمر 

إرضاعهم 
وأعطوا محاليل 

االماهه أو 
 زيادة السوائل

عدد 
األطفال 

المصابين 
باإلسهال

                 العمر باألشهر
  182 37.1 11.3 100.0 2.3  60.0  23.49.11.31.8 5.4100.02.2 3.2  31.051.29.1  6أقل من 

6 - 11  38.540.911.5  8.5 0.6100.06.1 37.125.118.31.8  11.6  0.0 100.0 25.4 44.7 307  
12-23  49.931.110.7  8.2 0.1100.02.8 23.636.732.03.1  1.7  0.0 100.0 26.9 46.4 462  
24-35  56.224.09.2  10.50.0100.01.8 26.231.735.74.4  0.1  0.0 100.0 25.3 42.9 246  
36-47  46.933.514.0  5.5 0.2100.06.6 22.341.127.90.9  1.2  0.0 100.0 26.9 41.0 196  
48-59  47.042.46.8  2.7 1.1100.00.5 29.937.929.72.0  0.0  0.0 100.0 22.8 33.9 150  

                   الجنس
  778 40.2 23.3 100.0 0.5  11.8  26.627.327.03.4 1.2100.03.3 6.4  47.536.88.1 ذآر
  765 44.8 25.0 100.0 0.0  8.3  27.634.823.91.6 0.7100.03.7 8.0  43.934.712.8 أنثى

                  حالة اإلسهال
  1,467 41.6 24.0 100.0 0.3  10.3  27.330.925.12.5 0.9100.03.7 6.8  45.436.710.2 ال يوجد دم

  67 61.3 29.7 100.0 0.0  6.6  25.536.727.93.4 10.31.2100.00.0  54.118.416.0  يوجد
                   مكان اإلقامة

  1,269 41.9 23.3 100.0 0.3  9.5  27.929.326.62.5 0.7100.03.9 7.8  46.036.29.4  الحضر
  274 45.2 28.0 100.0 0.0  12.7  23.439.020.52.7 2.2100.01.7 4.4  44.533.615.3  الريف

                   المحافظات
  578 42.9 18.4 100.0 0.7  9.8  25.925.730.41.9 10.70.2100.05.5  46.634.48.1  العاصمة
  69 47.5 23.7 100.0 0.0  10.7 19.137.821.910.5 11.31.2100.00.0  39.431.017.1 البلقاء
  131 36.6 20.2 100.0 0.0  9.4  20.528.831.26.4 12.12.0100.03.7  47.129.39.6 الزرقاء
  20 43.6 21.6 100.0 0.0  10.7  40.721.425.30.0 15.31.9100.01.9  41.035.06.8 مادبا
  395 38.5 27.8 100.0 0.0  9.9  31.831.423.11.1 1.1100.02.6 2.2  45.441.410.0  اربد

  93 41.6 29.6 100.0 0.0  12.3  29.535.715.33.3 2.8100.03.8 1.6  43.740.211.7 المفرق
  51 50.9 30.8 100.0 0.0  12.9  26.843.212.32.7 0.0100.02.0 2.1  44.234.818.9 جرش
  37 51.5 34.3 100.0 0.0  10.9  25.142.315.13.0 0.8100.03.6 2.1  50.130.616.4 عجلون
  75 44.0 25.7 100.0 0.0  8.2  32.936.222.00.7 0.7100.00.0 6.7  39.740.112.9 الكرك
  23 53.3 40.3 100.0 0.0  8.9  26.235.326.42.4 0.7100.00.9 3.0  57.226.312.9  الطفيلة
  35 55.5 38.1 100.0 0.0  12.7  22.045.918.20.6 2.7100.00.6 5.3  49.227.315.4  معان
  35 49.0 30.7 100.0 0.0  8.9  17.242.928.03.0 1.4100.00.0 8.0  50.428.311.8  العقبة
                   اإلقليم
  798 42.3 19.2 100.0 0.5  9.8  24.827.229.73.3 11.10.6100.04.7  45.933.39.1  سطالو

  576 41.0 28.8 100.0 0.0  10.6  30.633.920.41.7 1.2100.02.8 2.1  45.339.911.5  الشمال
  168 48.7 31.3 100.0 0.0  9.4  26.539.523.11.4 1.3100.00.2 6.2  46.333.113.2  الجنوب

                   منطقة البادية
  137 46.6 24.9 100.0 0.0  11.3  29.728.923.93.9 2.0100.02.2 6.6  42.138.710.6  البادية

  1,406 42.1 24.0 100.0 0.3  10.0  26.931.225.72.4 0.8100.03.6 7.2  46.135.410.4  غير البادية
              التعليمي الذي تم االلتحاق بهالمستوى 

  24 41.4 11.9 100.0 0.0  10.5  32.031.722.03.7 4.9100.00.0 1.6  33.344.815.4  غير متعلمة
  82 53.4 32.7 100.0 5.1  13.2  28.929.916.41.1 0.9100.05.4 5.6  52.732.97.8  ابتدائي
  248 40.6 22.3 100.0 0.0  14.5  29.723.324.92.0 1.1100.05.6 6.8  44.536.511.0  إعدادي
  785 42.5 26.0 100.0 0.0  10.1  27.834.122.53.5 0.8100.02.0 6.9  46.134.312.1  ثانوي

  404 41.5 20.6 100.0 0.0  6.7  23.629.933.71.2 0.9100.04.9 8.7  45.138.17.2  أعلى من الثانوي
                   شرائح الرفاه 

  453 41.4 21.1 100.0 0.9  12.3  32.127.821.82.1 0.7100.03.0 6.7  41.039.612.0  األدنى
  340 36.8 24.2 100.0 0.0  10.9  27.235.021.72.2 0.9100.03.0 6.1  43.037.312.6  الثاني
  347 47.8 30.5 100.0 0.0  11.7  29.532.421.33.3 1.8100.02.0 5.3  53.232.77.0  الوسط
  223 36.8 19.7 100.0 0.0  5.9  15.929.741.32.2 15.70.4100.05.0  41.929.712.2  الرابع
  179 52.7 24.7 100.0 0.0  4.8  24.030.730.63.2 0.3100.06.6 3.6  53.236.26.8  األعلى
 1,543 42.5 24.1 100.0 0.3 10.1 27.131.025.52.5 0.9100.03.5  7.2 45.735.710.4  وعالمجم

 .معالجة اإلسهال بيتيًا"منظمة الصحة العالمية /طبقًا لمؤشر اليونسيف )1(
   هم آمية آبيرة، نفس الكمية أو أقل خالل فترة اإلصابة باإلسهالؤيشمل استمرار التغذية؛ األطفال الذين تم أعطا )2(
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ال                            سريعة في إعطاء األطف ادة ال اتج عن اإلسهال هي الزي سوائل الن دان ال ة لفق إن االستجابة البسيطة والفعال
ل في إعدا              اإلماهةالسوائل من خالل عبوات محاليل       ذه المحالي شمل استخدام ه وات    ، والتي قد ت  ماهة اإلد عب

لديهن معرفة %) 94( أن غالبية السيدات 11.10ويبين الجدول .  آواسال بمحلول األوالتي تعرف في األردن  
من آافة % 90وتصل نسبة المعرفة بهذه العبوات إلى ما يزيد عن         .   لمعالجة اإلسهال  ماهةاإلبعبوات محاليل   

ة     ة العمري ي الفئ سن ف ي ال صغيرات ف ات ال تثناء األمه سيدات باس نة 19-15ال سيدا%)69( س ر ، وال ت غي
  %).89(والسيدات الالتي يقمن في محافظة العقبة %) 74(المتعلمات 

لسابقة للمسح ويعرفن  سنة الالتي لديهن أطفال خالل الخمس سنوات ا49-15 السيدات ة نسب11.10جدول 
  2007 أو السوائل المحضرة بيتيًا لمعالجة اإلسهال حسب الخصائص األساسية، األردن ماهةاإلعن عبوات 

 ائص األساسيةالخص
نسبة السيدات الالتي يعرفن عن 
عبوات محاليل االماهه أو محاليل 

 عدد السيدات السوائل المحضرة

   العمر
15-19 69.3  124  
20-24 91.7 986  
25-34  94.9 3344  
35-49 95.6 1992  

    مكان اإلقامة
  5417 94.3  الحضر
  1029 93.5  الريف

    المحافظات
  2469 93.7  العاصمة
  396 91.7 البلقاء
  966 95.5 الزرقاء
  157 91.2 مادبا
  1261 95.5  اربد

  298 93.5 المفرق
  185 95.1 جرش
  150 96.8 عجلون
  229 95.1 الكرك
  88 93.3  الطفيلة
  107 92.2  معان
  140 89.2  العقبة
    اإلقليم

  3987 93.8  الوسط
  1894 95.2  الشمال
  564  92.8  الجنوب

    منطقة البادية
  536 91.3  البادية

  5910 94.4  غير البادية
 المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به 

  155 74.3  غير متعلمة
  351 92.4  ابتدائي
  917 94.4  إعدادي
  3058 93.8  ثانوي

  1964 96.4  أعلى من الثانوي
    شرائح الرفاه 

  1508 91.5  األدنى
  1501 93.1  يالثان

  1378 96.4  الوسط
  1153 95.3  الرابع
  906 95.5  األعلى
 6446 94.2   المجموع

ORS : المحضر بالملحماهةاإلتعني محلول  
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