حقوق الرضاعة الطبيعية:
دلٌل األم
فوائد الرضاعة الطبيعية لألطفال:










تقوٌة نظام المناعة بالجسم
انخفاض احتمالٌة اإلصابة بالحساسٌة
انخفاض إمكانٌة اإلصابة بالسمنة
انخفاض إمكانٌة اإلصابة بداء السكري
انخفاض نسبة اإلصابة بأمراض الجهاز
التنفسً السفلً مثل االلتهاب الرئوي
انخفاض إمكانٌة اإلصابة باألمراض المعدٌة
المعوٌة
انخفاض إمكانٌة اإلصابة بعدوى األذن
انخفاض إمكانٌة اإلصابة بالربو
انخفاض احتمالٌة الوفاة نتٌجة متالزمة الموت
المفاجئ عند الرضع ()SIDS

تلتزم مصلحة الصحة العمومٌة بمترو ناشفٌل وشركائها المحلٌٌن بتوفٌر بداٌة صحٌة
للرضع تشمل تدعيم ،وحماية ،وتشجيع الرضاعة الطبيعية.
إننا نعتقد أنه من حق كل أم أن تحصل الفرصة الالزمة والدعم الكافً إلرضاع طفلها
حٌث تعٌش ،أو تعمل ،أو تتعبد ،أو تلد .فلبن الثدي ٌقدم أفضل العناصر الغذائٌة
الالزمة لنمو الطفل وتطوره ،وبناء نظام مناعة قوي .وال تزال األبحاث جارٌة
للوقوف على أهمٌة الرضاعة الطبٌعٌة للرضع واألمهات على حد سواء .وتوصً
العدٌد من المؤسسات والجمعٌات مثل األكادٌمٌة األمٌركٌة لطب األطفال ،والجمعٌة

فوائد الرضاعة الطبيعية لألم:





انخفاض إمكانٌة اإلصابة بسرطان الثدي
انخفاض إمكانٌة اإلصابة بسرطان المباٌض
انخفاض إمكانٌة اإلصابة بداء السكري
انخفاض إمكانٌة اإلصابة بتخلخل العظام

المصادر :مﺼلﺤة الﺼﺤة والﺨﺪمات اإلنﺴانٍة بالوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة

األمٌركٌة ألطباء األسرة ،والكلٌة األمٌركٌة ألطباء النساء والتولٌد ،وأكادٌمٌة طب
الرضاعة الطبٌعٌة بضرورة أن ٌتلقى الرضع غذائهم من خالل لبن الثدي خالل العام
األول على األقل.
وتحقق الرضاعة الطبيعية معدالت نجاح أكبر عندما تتوفر لألمهات بيئة داعمة وهذا
يشمل العائلة ،واألصدقاء ،والمجتمع ،ومقدمي الخدمات الصحية ،ومقدمي خدمات
التأمين ،وأماكن العمل ،وصانعي السياسات.

قانون تينيسي للرضاعة الطبيعية
وفقا ً للفقرة رقم :68-58-101
لك الحق قانونا في إرضاع طفلك طبيعيا في أي مكان
سواء أكان عاما أو خاصا متى ما كان مسموحا ً لك
بالتواجد فٌه.

وتتضمن هذه الوثٌقة خمس استراتٌجٌات موصى بها لمساعدتك على تحقٌق أهدافك
بخصوص الرضاعة الطبٌعٌة باإلضافة لتعرٌفك بحقوقك القانونٌة كأم مرضع.
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قبل وصول طفلك:
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اطلبي المعلومات التالية بمقابل ال يتضمن أية فوائد تجارية:






عندما تعودين للعمل:
بموجب قانون حماية المريض والرعاية
الممكن توفيرها (قانون الرعاية الممكن
توفيرها لعام  )2009وتعديالته ،والفقرة
السابعة من قانون معايير العمل العادلة
( )FLSAو  TCA 50.1.305قومً بطلب

كٌف تستفٌدٌن أنت وطفلك من الرضاعة الطبٌعٌة غذائٌاً ،وطبٌاً،
وعاطفٌا ً.
كٌف تتوقعٌن الرضاعة الطبٌعٌة وكٌف تستعدٌن لها.
كٌف تفهمٌن بعض التحدٌات التً ٌمكن أن تواجهك ،وأٌن ٌمكن لك
البحث عن المساعدة المجتمعٌة.
ما هً سٌاسة مكان العمل أو الدراسة الخاص بك قبل العودة للعمل
أو الدراسة.
كٌف تستمرٌن فً الرضاعة عندما تعودٌن للعمل أو المدرسة.

اَتً:
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في مرفق الرعاية الطبية:


قومً بطلب ما ٌلً:









نسخة ورقٌة من سٌاسة الرضاعة الطبٌعٌة فً المستشفٌات.
التأكد من تمتع الطاقم الطبً بالمهارات الالزمة لتنفٌذ السٌاسة.
االطالع على فوائد وأسلوب إدارة الرضاعة الطبٌعٌة.
كٌفٌة بدء الرضاعة الطبٌعٌة خالل ساعة أو ساعتٌن بعد الوالدة.
تعلم كٌفٌة اإلرضاع من الثدي حتى لو كنت بعٌدا ُ عن طفلك.
عدم إعطاء طفلك أٌة أطعمة أو مشروبات بخالف لبن الثدي ما لم
ٌكن ذلك بموجب تعلٌمات طبٌة.
إبقاء طفلك الذي ال ٌعانً من أي مشاكل صحٌة فً غرفتك دائما ً.
تأكدي من أن الطاقم العامل معك ٌستطٌع تقدٌم الدعم الذي تحتاجٌه
لعملٌة الرضاعة الطبٌعٌة.

قبل مغادرة مرفق الرعاية الطبية ،قومي بطلب ما يلي:

مواد مطبوعة تحوي معلومات عن الرضاعة الطبٌعٌة قائمة على األدلة
واألبحاث ذات الصلة بمقابل ال ٌتضمن أٌة فوائد تجارٌة.
 عدم الحصول على مجموعة التخلص من اللبن التً تحوي الغذاء
البدٌل للبن األم.
 الحصول على معلومات حول موانع الحمل التً تتوافق مع
الرضاعة الطبٌعٌة.
 معرفة مجموعات دعم الرضاعة الطبٌعٌة فً محٌطك.
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إذا قررت إيداع طفلك إحدى مرافق العناية باألطفال فيمكنك طلب ما يلي:
ذ
في مرفق العناية باألطفال:




خطة غذائٌة تتضمن استخدام لبن األم المحلوب.
وجود طاقم مؤهل ومدرب للعناٌة باألطفال والتعامل مع لبن الثدي
المخزن ،ومتطلبات التغذٌة باستخدام لبن الثدي المحلوب ،وكذلك
تحدٌد الحاجات الغذائٌة الخاصة بالطفل الذي ٌتم تغذٌته من خالل
الرضاعة الطبٌعٌة.
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لك الحق بموجب القانون فً الحصول
على وقت راحة مناسب لحلب اللبن
أثناء العمل.
لك الحق قانونا فً الحصول على
مكان ،بخالف الحمامٌ ،تمتع بقدر
مناسب من الخصوصٌة لحلب لبن
الثدي أثناء العمل.
لك الحق قانونا فً الحصول على
تعوٌضات لتغطٌة ما ٌلزم إلدرار اللبن
وذلك من خالل حسابات الصرف
المرنة ،أو حسابات المدخرات
الصحٌة( .للحصول على مزٌد من
المعلومات ٌرحى االطالع على IRS
)Publication 502

بالنسبة للوالدين بالتبني
اطلبً ما ٌلً:

قبل وصول المولود:
 معلومات وتعلٌمات حول أفضل السبل لبدء
إرضاع طفلك المتبنى طبٌعٌا ً وكٌفٌة
اإلعداد لذلك.

في مرفق الرعاية الطبية:
إذا كنت أما ً تخططٌن لتقدٌم طفلك للتبنً ،وترٌدٌن
إرضاعه طبٌعٌاً ،قومً بطلب اَتً:
 تعاون طاقم المستشفى ،واإلخصائٌٌن
االجتماعٌٌن ،والعائلة المتبنٌة معك من
أجل دعم أهدافك بخصوص إرضاع
طفلك أو التبرع بلبن ثدي محلوب لطفلك.
إذا كنت أما ً تتلقٌن طفالً تم عرضه للتبنً ،قومً بطلب
ما ٌلً:
 دعم طبً لتحقٌق أهدافك بخصوص
الرضاعة الطبٌعٌة.

قومي بزيارة موقعنا اإللكتروني:
www.NashVitality.org
ممول بالكامل من قبل مﺼلﺤة الﺼﺤة والﺨﺪمات اإلنﺴانٍة بالوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة فً إطار قانون االسترداد وإعادة االستثمار لعام
.2009

