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الجفاف الحاد
Déshydratation aigue

دور ممرض االستقبال والتوجيه:
1. التعرف عىل الجفاف الحاد عند الطفل من خالل تسجيل املالحظات اآلتية:

 تاريخ ظهور األعراض عند الطفل: فجائية/ تدريجية- 

ــة ) اللســان، الفــم (، فقــدان -   أعــراض الجفــاف: عطــش، انخفــاض اليافــوخ، جفــاف األغشــية املخاطي

مرونة الجلد، اضطراب يف الوعي، قلة التبول...

األعراض املصاحبة: قيء، انعدام الشهية، آالم البطن، ارتفاع درجة الحرارة، - 

وجود حاالت إسهال يف محيط الطفل: احتامل العدوى- 

تطور منحنى النمو والوزن عند الطفل- 

تغري يف النمط الغذايئ للطفل- 

2. تحديد درجة الجفاف لدى الطفل

سلم الجفاف:

جفاف متوسط

فئة )أ(

جفاف حاد

فئة )ب(

جفاف وخيم

فئة )س(
نوامي، فاقد الوعيمتهيجعاديالحالة العامة

غائرتان جداغائرتانطبيعيتانالعينان

جاف جداجافرطباللسان

غائبةقليلةموجودةالدموع

ال يرشبيرشب بكرثةيرشب بصفة عاديةالعطش

ال ترجعترجع ببطءترجع بصفة عاديةالطية الجلدية

أكرث من ثالث ثواينما بني 2 و 3 ثواينأقل من ثانيتنيملء الشعريات الدموية
منخفض منخفضعادياليافوخ األمامي1

مرتفع جدا أكرث من 150/ دقيقةمرتفععاديتردد القلب

3. أخذ الثوابت: الوزن، درجة الحرارة، ضغط الدم، دقات القلب، التنفس

4. البحث عن عالمات الخطورة:

العمر أقل من ثالثة أشهر- 

فقدان الوزن بنسبة ٪ 10 - 

ظهورعالمات صدمة قلة الدم- 

فشل عملية تعويض السوائل عن طريق الفم- 

5. توجيه الطفل إىل القاعة املناسبة:

الجفاف من فئة )أ( و )ب(  قاعة الفحص- 

الجفاف من فئة )س( قاعة العالج واملراقبة الرسيرية- 

الجفاف الحاد

عبد اللطيف الغزواين - ممرض - إطار باملركز الصحي الجامعي، مراكش
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دور ممرض قاعة المراقبة الطبية:

جفاف من الفئة )س(جفاف من الفئة )ب(جفاف من الفئة )أ(

الرضاعة الطبيعية: ينصح األم بإرضاع 

طفلها طيلة مدة العالج

األمالح املعدنية )SRO(: يرشح لألم 

كيفية تحضريها وتقدميها للطفل.

التغذية: تقدم للطفل وجبات صغرية 

وعىل مراحل متعددة، مع اإلكثار من 

السوائل.

تقديم األمالح املعدنية للطفل عن 

طريق الفم: 15سنتلرت/كلغ/الساعة

تقييم حالة الطفل بعد 4 ساعات:

أخذ مجرى وريدي محيطي

مترير وصفة اإلرواء الوريدي  املحددة 

سلفا من قبل الطبيب.

الطفل يرفض رشب تحسن صحة الطفل

األمالح املعدنية

عدم تحسن صحته 

باألمالح املعدنية

متنح لألم وصفة طبية 

وتتابع عالج ابنها 

بالبيت

متريرها عرب األنبوب 

بطريق املعدة

اإلرواء عن طريق 

الوريد

ترسيمة اإلرواء الوريدي للجفاف الوخيم
Schéma de réhydratation IV

غياب وهط قلبي وعايئ

Sans collapsus

وجود وهط قلبي وعايئ

Avec collapsus

50 سنتلرت/كلغ/4 ساعات من محلول الغلوكوز 

٪5، ثم 50 سنتلرت/ كلغ/8 ساعات، ثم 50 

سنتلرت/كلغ/12 ساعة

10 إىل 20 سنتلرت/ كلغ من محلول الصوديوم 

0.9 ٪ ، و برسعة.

عند فشل العالج، نكرر الوصفة بنفس الطريقة 

)4 ساعات، 8 ساعات، 12 ساعة (.

ويف غياب نتيجة مرضية، يتم تنقيل الطفل إىل 

وحدة العناية املركزة.

نسبة اإللكرتوليتات يف املحلول: لكل 500 سنتلرت من محلول الغلوكوز ٪5، نضيف:

2.25 غرام من الصوديوم 	

1 غرام من الكالسيوم 	

1.5 غرام من البوتاسيوم 	

التمريـــض
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يجب عىل املمرض أيضا:

مراقبة الوظائف الحيوية للطفل: درجة الحرارة، دقات القلب، التنفس، ضغط الدم 	

مراقبة فعالية اإلرواء الوريدي 	

القيام بتحاليل الدم التي يحددها الطبيب 	

توعية األم حول أهمية الرضاعة الطبيعية، والصحة الغذائية، ومدى خطورة الجفاف الحاد عىل صحة الطفل. 	

جفاف وخيم /  صدمة قلة الدم
Déshydratation sévère / Choc hypovolémique

إنعاش الطفل، أوكسجني

مراقبة: درجة الحرارة، دقات القلب، التنفس، ضغط الدم، التشبع األكسجيني

أخذ مجرى وريدي محيطي

عند التعذر: مجرى مركزي، أو مجرى عظمي

دفعة من محلول الصوديوم 0.9% مبعدل 20 سنتلرت/كلغ

نكرر الدفعات حتى تتحسن حالة الطفل

استجابة سيئةاستجابة جيدة

استشفاء الطفل يف مصلحة طب األطفال

إمتام عملية اإلرواء الوريدي

استشفاء الطفل يف وحدة العناية املركزة

الجفاف الحاد


