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NNUUTTRRIITTIIOONNAALL  RREECCOOVVEERRYY  AANNDD  IIMMPPAACCTT  OOFF  TTHHEE  CCOONNSSUUMMPPTTIIOONN  OOFF  

MMOORRIINNGGAA  OOLLEEIIFFEERRAA  PPOOWWDDEERR    

IINN  PPRRIIMMAARRYY  AANNDD  CCUURRAATTIIVVEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  
  

MMaannssaallyy  SS..  
  
  

  SSttaattee--rreeggiisstteerreedd  nnuurrssee,,  SSaanntthhiiaabbaa  CClliinniicc  iinn  ZZiigguuiinncchhoorr,,  SSeenneeggaall  

  

  

  
II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  
OOuurr  hheeaalltthh  aass  hhuummaann  bbeeiinnggss  ddeeppeennddss  ttoo  aa  llaarrggee  eexxtteenntt  oonn  hhooww  wwee  eeaatt..  TThhee  oolldd  aaddaaggee  ssaayyss  tthhaatt  wwee  mmuusstt  

eeaatt  ttoo  lliivvee..  BBuutt  tthhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  wwee  mmuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  eeaatt,,  aanndd  ""kknnooww  hhooww""  ttoo  eeaatt,,  ffoorr  aann  uunnbbaallaanncceedd  ddiieett  

ccaann  bbee  aass  hhaarrmmffuull  aass  nnoott  hhaavviinngg  eennoouugghh  ttoo  eeaatt..  

TThhiiss  iimmbbaallaannccee  rreepprreesseennttss  aa  rreeaall  hheeaalltthh  pprroobblleemm  iinn  bbootthh  uunnddeerr--ddeevveellooppeedd  aanndd  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess..  IItt  

mmaayy  iinnvvoollvvee  oovveerr--eeaattiinngg  wwhhiicchh  ccaann  lleeaadd  ttoo  oobbeessiittyy,,  ddiiaabbeetteess,,  aanndd  hheeaarrtt  ddiissoorrddeerrss,,  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  aanndd,,  

oonn  tthhee  ootthheerr,,  nnoott  eeaattiinngg  eennoouugghh,,  wwhhiicchh  ccaauusseess  mmaallnnuuttrriittiioonn..  

IInn  AAffrriiccaa,,  2200--2255  mmiilllliioonn  cchhiillddrreenn  ssuuffffeerr  ffrroomm  mmaallnnuuttrriittiioonn..  IInn  SSeenneeggaall,,  bbeettwweeeenn  11998866  aanndd  11999933,,  tthhee  lleevveell  

rroossee  ffrroomm  55..88%%  ttoo  1122%%;;  aaddddeedd  ttoo  tthhiiss  wwaass  tthhee  ddeevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  CCFFAA  ffrraanncc  iinn  11999944,,  wwhhiicchh  ffuurrtthheerr  

iinnccrreeaasseedd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  cchhiillddrreenn  aaffffeecctteedd..  

  

  

IIII..  TTHHEERREE  AARREE  MMAANNYY  CCAAUUSSEESS  OOFF  MMAALLNNUUTTRRIITTIIOONN  AAMMOONNGG  CCHHIILLDDRREENN  

  

aa))  TThhee  mmaaiinn  ccaauussee  ooff  iinnffaanntt  mmaallnnuuttrriittiioonn  iinn  AAffrriiccaa  iiss  ppoovveerrttyy..  

TThhiiss  iiss  ffoolllloowweedd  bbyy::  

bb))  iiggnnoorraannccee::  wwoommeenn  aarree  nnoott  aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh  ffoooodd  ggrroouuppss  tthhaatt  aarree  ooff  uussee  ttoo  tthhee  bbooddyy,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  tthhee  

ggrroowwtthh  ooff  tthhee  cchhiilldd..  

cc))  ssoocciiaall  ffaaccttoorrss,,  wwiitthh  tthhee  vvaarriioouuss  ccoonnfflliiccttss  aanndd  wwaarrss  iinn  AAffrriiccaa  iinn  ggeenneerraall..  IInn  SSeenneeggaall,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  aatt  

ZZiigguuiinncchhoorr,,  tthhee  pprroobblleemm  ooff  rreeffuuggeeeess  aanndd  ddiissppllaacceedd  ppeerrssoonnss  iinn  oouuttllyyiinngg  ddiissttrriiccttss  aaggggrraavvaatteess  uunnbbaallaanncceedd  

ddiieettss..  

dd))  FFoooodd  ttaabbooooss::  ffoorr  eexxaammppllee,,  mmootthheerrss  rreeffuussee  ttoo  ggiivvee  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  eeggggss,,  ffoorr  ffeeaarr  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  bbeeccoommee  

dduummbb..    SSoommee  mmootthheerrss  bbeelliieevvee  tthhaatt  iiff  cchhiillddrreenn  eeaatt  ffiisshh  tthheeyy  wwiillll  bbeeccoommee  pprreeyy  ttoo  ppaarraassiitteess..  

ee))  FFoorrmmss  ooff  ddiiaarrrrhhooeeaa  rreepprreesseenntt  tthhee  pprriimmee  ccaauussee  ooff  ccoonnssuullttaattiioonn  aanndd  hhoossppiittaalliizzaattiioonn  iinn  oouurr  sseerrvviicceess..  

AAmmoonngg  ssiicckk  ppeeooppllee,,  tthheessee  ccoonnddiittiioonnss  aarree  aaggggrraavvaatteedd  bbyy  sseevveerree  mmaallnnuuttrriittiioonn  aanndd  aannaaeemmiiaa..  AA  mmaallnnoouurriisshheedd  

cchhiilldd  wwiillll  hhaavvee  aatt  lleeaasstt  sseevveenn  eeppiissooddeess  ooff  ddiiaarrrrhhooeeaa  aa  yyeeaarr..  

ff))  AAccuuttee  RReessppiirraattoorryy  IInnffeeccttiioonnss  [[AARRII]]..  MMaallnnuuttrriittiioonn  iiss  vveerryy  ccoommmmoonn  aammoonngg  nneewwbboorrnn  bbaabbiieess  aanndd  cchhiillddrreenn  

ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  AARRII..  IItt  ssoommeettiimmeess  ccaauusseess  pprroobblleemmss  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  iinnffeeccttiioonn..  

gg))  MMaallaarriiaa::  tthhee  ffrreeqquueennccyy  ooff  mmaallaarriiaa  ffuurrtthheerr  wweeaakkeennss  cchhiillddrreenn..  

hh))  PPaarraassiittoossiiss::  mmoorree  tthhaann  9900%%  ooff  cchhiillddrreenn  ssuuffffeerr  ffrroomm  ppaarraassiitteess..  

ii))  PPoooorr  wweeaanniinngg  mmeetthhooddss..  BBrreeaasstt--ffeeeeddiinngg  iinnffaannttss  aarree  aabbrruuppttllyy  ttaakkeenn  ooffff  tthhee  mmootthheerr''ss  bbrreeaasstt,,  bbuutt  wwiitthhoouutt  

aannyy  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  tthheeiirr  nneeww  ddiieett..  TThhiiss  bbrruuttaall  wweeaanniinngg  ggiivveess  rriissee  ttoo  eemmoottiioonnaall  sshhoocckk,,  wwhhiicchh  aaffffeeccttss  tthhee  

aappppeettiittee..  

  

  

IIIIII..  TTHHEE  MMAANNYY  DDIIFFFFEERREENNTT  CCAAUUSSEESS  OOFF  MMAALLNNUUTTRRIITTIIOONN,,  TTHHEE  LLIISSTT  OOFF  WWHHIICCHH  IISS  NNOOTT  

EEXXHHAAUUSSTTIIVVEE,,  LLEEAADD  TTOO  HHAARRMMFFUULL  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS..  

  
aa))  KKwwaasshhiioorrkkoorr  iiss  aa  ddiieettaarryy  iimmbbaallaannccee  iinnvvoollvviinngg  pprrootteeiinn  ddeeffiicciieennccyy..  IItt  aappppeeaarrss  aatt  tthhee  aaggee  ooff  1188  mmoonntthhss  ((aatt  

wweeaanniinngg))..  

bb))  MMaarraassmmuuss,,  wwhhiicchh  ccoonnssiissttss  iinn  aa  rreedduuccttiioonn  ooff  tthhee  ffoooodd  rraattiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tteerrmmss  ooff  ccaalloorriieess,,  ssttaarrttss  aatt  aa  

vveerryy  eeaarrllyy  aaggee,,  uussuuaallllyy  iinn  aabboouutt  tthhee  tthhiirrdd  mmoonntthh,,  wwiitthh  mmaaxxiimmuumm  ffrreeqquueennccyy  aatt  aabboouutt  sseevveenn  mmoonntthhss..  

TThheessee  ttwwoo  ppiiccttuurreess  aarree  rraarreellyy  iissoollaatteedd  aanndd  aarree  uussuuaallllyy  aassssoocciiaatteedd,,  ggiivviinngg  rriissee  ttoo  tthhee  iinntteerrmmeeddiiaattee  ffoorrmm  ooff  

mmaarraassmmiicc  kkwwaasshhiioorrkkoorr  oorr,,  aalltteerrnnaattiivveellyy,,  pprrootteeiinn--ccaallcciiuumm  mmaallnnuuttrriittiioonn..  

cc))  GGeeoopphhaaggyy::  mmaallnnoouurriisshheedd  cchhiillddrreenn  wwiillll  llooookk  ffoorr  ccoommpplleemmeennttss  ttoo  tthheeiirr  ffoooodd  iinn  ssaanndd,,  wwhhiicchh  llaayyss  tthheemm  

ooppeenn  ttoo  ppaarraassiittoossiiss,,  aanndd  tthheenn  aannaaeemmiiaa..  
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IIVV..  NNUUTTRRIITTIIOONNAALL  RREECCOOVVEERRYY  BBEEFFOORREE  TTHHEE  AADDVVEENNTT  OOFF  MMOORRIINNGGAA  OOLLEEIIFFEERRAA  

  

TThhee  sstteeppss  ffoolllloowweedd  bbyy  hheeaalltthh  cclliinniiccss  ttoo  ttrreeaatt  mmaallnnuuttrriittiioonn  wweerree::  
aa))  EEvvaalluuaattee  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  mmaallnnuuttrriittiioonn..  

bb))  EEvvaalluuaattee  uunnddeerrllyyiinngg  ddiissoorrddeerrss  

cc))  CChheecckk  tthhee  vvaacccciinnaattiioonn  ccaalleennddaarr..  

dd))  RReemmeeddyy  aanndd  ttrreeaatt  wwiitthh  aa  hhyyppeerrpprroottiiddiicc  ddiieett..  

ee))  GGiivvee  vviittaammiinn  AA  ssuupppplleemmeenntt..  

ff))  AAddvviissee  mmootthheerrss  aabboouutt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  bbrreeaasstt--ffeeeeddiinngg  tthheeiirr  bbaabbiieess  eexxcclluussiivveellyy    ffoorr    tthhee  ffiirrsstt  ssiixx  

mmoonntthhss  aanndd  ttoo  iinnttrroodduuccee  eennrriicchheedd  ggrruueell  ffrroomm  tthhee  ssiixxtthh  mmoonntthh  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ffoooodd  ggrroouuppss..  

gg))  PPrreeppaarree  hhoommee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  ffoollllooww--uupp  sscchheedduulleess..  

  

WWiitthh  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa,,  nnuuttrriittiioonnaall  rreeccoovveerryy  aanndd  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  mmaallnnuuttrriittiioonn  aarree  nnoowwaaddaayyss  eeffffeeccttiivvee  iinn  

cceerrttaaiinn  hheeaalltthh  eessttaabblliisshhmmeennttss,,  aanndd  aatt  lloowweerr  ccoosstt..  

  

FFrroomm  MMaayy  11999999  ttoo  JJuullyy  22000011,,  332200  cchhiillddrreenn  wweerree  ggiivveenn  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  ssuupppplleemmeennttss  ttoo  tthheeiirr  ddiieettss  aatt  tthhee  

SSaannttiiaabbaa  cclliinniicc  iinn  ZZiigguuiinncchhoorr..  

222200  ooff  tthhee  cchhiillddrreenn  wweerree  ccllaassssiiffiieedd  aass  ggrreeeenn  ((nnoorrmmaall)),,  7700  yyeellllooww  aanndd  2211  rreedd  ((mmaallnnuuttrriittiioonn  iinnddiiccaattoorrss))..  TThhee  

rreeccoovveerryy  ooff  yyeellllooww  cchhiillddrreenn  wwaass  vveerryy  eevviiddeenntt,,  aanndd  tthhoossee  iinn  tthhee  rreedd  ggrroouupp  aarree  oonn  tthhee  ppaatthh  ttoo  rreeccoovveerryy  

((88//2211))  wwiitthh  ssaattiissffaaccttoorryy  wweeiigghhtt  iinnccrreeaassee..  TThhee  ootthheerr  1133  wweerree  ggiivveenn  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff  ttrreeaattmmeenntt  ssuucchh  aass  

vviittaammiinn  AA,,  iirroonn,,  aanndd  aannttiibbiioottiiccss  bbeeccaauussee  tthheeyy  wweerree  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  ootthheerr  ddiissoorrddeerrss..  

TThhee  hheeaalltthh  ooff  tthhee  cchhiillddrreenn  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  AARRIIss,,  mmeeaasslleess,,  mmaallaarriiaa  aanndd  ddiiaarrrrhhooeeaa  hhaass  iimmpprroovveedd  aa  lloott..  WWhheerree  

tthhee  llaatttteerr  iiss  ccoonncceerrnneedd,,  wwrroonngg  ddiieettss,,  ccaauusseedd  bbyy  ppoooorr  hhyyggiieennee,,  hhaavvee  bbeeeenn  ggrreeaattllyy  rreedduucceedd  tthhaannkkss  ttoo  aaddvviiccee  

ggiivveenn  ttoo  mmootthheerrss..  

TTooddaayy,,  tthhee  uussee  ooff  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  bbyy  wwoommeenn  iinn  oouurr  sseerrvviicceess----mmoorree  pprreecciisseellyy  aatt  SSaannttiiaabbaa----hhaass  rreemmeeddiieedd  

cceerrttaaiinn  ccaasseess  ooff  mmaallnnuuttrriittiioonn..  UUssee  iiss  ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd::  aa  tteeaassppoooonn  aaddddeedd  ttoo  eevveerryy  cchhiilldd''ss  mmeeaall    ffoorr  

mmaallnnoouurriisshheedd  cchhiillddrreenn,,  aanndd  aa  tteeaassppoooonn  tthhrreeee  ttiimmeess  ddaaiillyy  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  ttrreeaattmmeenntt..  

  

RRaaiissiinngg  aawwaarreenneessss,,  oonn  aa  wwiiddee  ssccaallee,,  aabboouutt  tthhee  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthhiiss  ttrreeee  hhaass  bboorrnn  ffrruuiitt  iinn  PPrriimmaarryy  CCuurraattiivvee  

CCoonnssuullttaattiioonnss  [[PPCCCC]]..  

TThheessee  ccoonnssuullttaattiioonnss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  oonnee  aanndd  aallll,,  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ttoo  cchhiillddrreenn  ffrroomm  bbiirrtthh  ttoo  ffiivvee  yyeeaarrss..  IItt  iiss  

rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  mmootthheerrss  ttoo  ttaakkee  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  ppoowwddeerr  aanndd  bbrreeaasstt--ffeeeedd  tthheeiirr  cchhiillddrreenn;;  aass  ssoooonn  aass  tthhee  

cchhiilldd  iiss  ssiixx  mmoonntthhss  oolldd,,  tthheeyy  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  ssttaarrtt  aaddddiinngg  ppoowwddeerr  ttoo  tthhee  cchhiilldd''ss  ffoooodd  ,,  aatt  aa    ddoossee  ooff  oonnee  

tteeaassppoooonn  ppeerr  mmeeaall  eevveerryy  ddaayy..  FFoorr  cchhiillddrreenn  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  ppaarraassiitteess  aanndd  ggeeoopphhaaggyy,,  tthhee  ssaammee  ttrreeaattmmeenntt  iiss  

aapppplliieedd  aanndd  hhaass  pprroodduucceedd  eexxcceelllleenntt  rreessuullttss..  

FFoorr  mmaallaarriiaa,,  tthhee  pprroobblleemm  ooff  hhyyppooggllyyccaaeemmiiaa  iiss  ddeeaalltt  wwiitthh  bbyy  uussiinngg  aa  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  lleeaaff  jjuuiiccee  pprreeppaarreedd  

ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  

  

  

VV..  HHOOWW  TTOO  PPRREEVVEENNTT  MMAALLNNUUTTRRIITTIIOONN  

  
aa))  RReedduuccee  ppoovveerrttyy  bbyy  iinnttrroodduucciinngg  ssmmaallll  iinnccoommee--ggeenneerraattiinngg  pprroojjeeccttss,,  mmiiccrroo--ggaarrddeennss,,  ppoouullttrryy  rruunnss  eettcc..  

bb))  EEdduuccaattee  mmootthheerrss  aabboouutt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ffoooodd  ggrroouuppss,,  ffoooodd  hhyyggiieennee,,  wwaatteerr  aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  

cc))  PPrreevveenntt  mmeeaasslleess  bbyy  vvaacccciinnaattiioonn..  

dd))  PPrreevveenntt  ccoonnfflliiccttss..  

  

  

VVII..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

  
CChhiilldd  ssuurrvviivvaall  pprrooggrraammmmeess  mmuusstt  ddeeaall  wwiitthh  iinnccrreeaasseedd  rriisskkss  ccrreeaatteedd  bbyy  mmaallnnuuttrriittiioonn..  

TToo  aacchhiieevvee  tthhiiss,,  hheeaalltthh  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  NNGGOOss,,  tthhee  SSttaattee,,  aanndd  vvoolluunntteeeerrss  mmuusstt  aallll  ppooooll  tthheeiirr  eeffffoorrttss  ttoo  rraaiissee  

ppeeooppllee''ss  aawwaarreenneessss  aabboouutt  tthhiiss  ttrreeee  ooff  lliiffee  bbyy  eessttaabblliisshhiinngg  llaarrggee  nnuummbbeerrss  ooff  ppllaannttaattiioonnss,,  ddiissppeennssiinngg  mmuucchh  

mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  iinnttrroodduucciinngg  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  pprroodduuccttss  aatt  lloottss  ooff  ssaalleess  oouuttlleettss..  

  

MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  iiss  aa  pprroodduucctt  tthhaatt  iiss  hheellppiinngg  ttoo  ssoollvvee  tthhee  pprroobblleemm  ooff  mmaallnnuuttrriittiioonn  iinn  aa  llaassttiinngg  aanndd  

ssuussttaaiinnaabbllee  wwaayy,,  bbeeccaauussee  ooff  iittss  llooccaall  aavvaaiillaabbiilliittyy..  

  


