
  اإلضراب عن الطعام
 

 .معينة شكوى وييدف إلى رفع الوعي حول االحتجاج ىو شكل من أشكال اإلضراب عن الطعام *
 ".الطعامسفط " شكل من أشكال، ٔنكُٓا جًيعاً تشًم ىناك عدد من االختالفات في أنواع االضراب عن الطعام *

عاو ٔانششاب عهٗ حذ سٕاء، ْٕٔ أيش َادس انحذٔث ألَّ يقٕد إنٗ انًٕخ انسشيع ْٕٔ يا عٍ انطعاو ْٕ حيٍ يشفط انًعشب تُأل انط "الجاف"االضراب * 

 .نٍ يًٓم انًعشب في تحقيق أْذافّ

 .تُأل انًعشب نهًاء فقػ، ٔنكٍ قذ يشًم ْزا انُٕع يٍ اإلظشاب تُأل تعط انًعادٌ ٔانسكش أٔانفيتاييُاخوىو ما يعني في العادة " التامانصٕو "

 .تتعًٍ انسًاح تتُأل انكشتْٕيذساخ ٔانًعادٌ ٔانفيتاييُاخ أٔ انًكًالخ انغزائيح األخشٖ تكًياخ يتفأتحاإلضراب عن الطعام  من أنواع أخرى*

آخش إنٗ تختهف انًخاغش انصحيح انًشتثطح تاإلظشاب عٍ انطعاو يٍ شخص ، ٔأٌ يكٌٕ ظاساً تانصحح من أنواع اإلضراب عن الطعام نوع يمكن ألي *

 .االظشاب يذجٔيا يتُأنّ يٍ يياِ ٔغيشْا إظافح إنٗ يقذاس يا يفقذِ يٍ ٔصٌ ٔقثم اإلظشاب عٍ انطعاو عتًاداً عهٗ عًش انشخص ٔٔظعّ انصحي ٔرنك ا

شض انسكش يم يثانكايُح انصحيح  انحاالخااليتُاع عٍ انطعاو قذ يتسثة في تفاقى أيح يشاكم صحيح كايُح، تم أٌ انصياو قذ يتسثة في صيادج خطٕسج تعط * 

 .نهحياجٔسشيعاً تٓذيذاً يثاششاً رنك يشكم قرحة المعدة وقد أو  القمب واألوعية الدموية وأمراض أيشاض انكهٗٔ

 

أدناه ىي ألولئك الذين  الفترة الزمنية) :ألعراضل المتوقع الطبيالتسلسل 
 (تسمسلال طيلت تغذيةالمزيد من ال؛ لماء فقطايتناولون 

ليوم الثالث والسابع سيشعر المضربون البالغون في الفترة بين ا .1
األصحاء بوضع معقول إلى حد ما، طالما حافظوا عمى تناول مقدار كاٍف من 

 .، وسييدأ الشعور بالجوع بعد انقضاء اليوم الثاني أو الثالث(لتر 2)الماء 
بعد ذلك بوقت قصير، سيشعر المضرب عن الطعام بأعراض  .2

 .ء الذي قد يكون معو مجرد الوقوف أمرًا صعباً الدوخة والتعب واإلعيا
بعد األسابيع القميمة األولى، سينتاب المضرب عمى األرجح شعورًا  .3

 .بالبرودة وألم في البطن وىو أمر شائع
خالل الفترة األخيرة من الشير األول، ستظير أعرض الخمول  .4

 .الذىني وسرعة التييج
ي ادخال المضرب عن بحمول األسبوع الرابع، قد يكون من الضرور  .5

 .الطعام إلى المستشفى لتمقي العالج
بين األسبوع الرابع والخامس، وفي حال كان المضرب عن الطعام  .6

ال يتناول  الفيتامينات فسيعاني من ازدواج في الرؤية ودوار شديد و تقيؤ مع 
 .صعوبة في البمع وكل ذلك نتيجة تمف األعصاب

ما بعد ذلك، سيعاني المضرب عن الطعام من اليوم األربعين و  .7
مع عدم القدرة عمى التماسك، وفقدان لمسمع والبصر مع احتمال  اً حاد اً تشويش

 ي الوعائينييار القمبااللوفاة في نياية المطاف بسبب اوستقع . حدوث نزيف
وذلك بين اليوم الخامس والخمسين واليوم السابع  وعدم انتظام ضربات القمب

 .ل فترة اإلضرابوالخمسين خال
بعض مضاعفات سوء التغذية األخرى ستصيب  الكمى والكبد  .8

والجياز المناعي ووظائف القمب، كما ستضعف قابمية التئام الجروح وتزيد 
 .قابمية العدوى طوال فترة االضراب عن الطعام

 :لتوصياتا 

طبيب  لرعاية جميع المضربين عن الطعام أن يخضع  ينبغي .1
 .مباشرة رعاية طبيةلتقديم الميارات السريرية والسمطة موثوق لديو 

ىم عمى وجو الخصوص عرضة األطفال والمراىقون  .2
عمى عدم قوة حثيم بكل ، وينبغي متناع عن الطعاممضاعفات االل

داخل سوء التغذية من الممكن أن يتعالوة عمى أنو . عن الطعام االضراب
في اإلخالل بنمو الجياز ذلك كما يمكن أن يتسبب ، مع نمو العظام

 .دماغي وىو أمر غير قابل لمعالج مف تحدوث  العصبي  بما في ذلك
وبصفة عامة ال يممك األطفال والمراىقون القدرة عمى اتخاذ القرار لتقييم 
اآلثار الناجمة والمترتبة عمى االضراب عن الطعام، وال يمكنيم بالتالي 

 .اتخاذ قرار واٍع حول اإلضراب عن الطعام
ليتر من  2عمى استيالك حوالي ينبغي تشجيع المضربين عن الطعام . 3

كميات صغيرة من الكربوىيدرات تناول المياه يوميا، إضافة إلى 
 .العصبي تمف الجياز والفيتامينات لمنع 

عند البدء في تناول الطعام بعد االنقطاع عنو فإن استيالك الطعام . 4
فإن العودة " متالزمة إعادة التغذية" يجب أن يتم  ببطء لتجنب ما يسمى

لمتغذية بعد فترة انقطاع عن األكل قد تحث عمى حدوث عدد من 
قد التعقيدات األيضية والفيزيولوجية القاتمة بسبب عممية انتقال السوائل مما 
 .يتسبب في حدوث شذوذ بأجيزة القمب والتنفس والجيازالعصبي العضمي

ب عن الطعام في العودة لألكل بعد فترة فإنو عندما يبدأ المضر وىكذا ، 
 .صيام طويمة، فإنو يجب أن يكون ذلك تحت إشراف ومراقبة الطبيب

 

 


