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إننا في مملكة البحرين نحظى بقيادة رشيدة حكيمة تحث دائما على
االرتقاء بالصحة ووضع صحة وراحة المجتمع على رأس األولويات وتهتم
بمبدأ الوقاية وتعزيز ثقافة الوعي الصحي ،حيث ان المملكة كانت
ومازالت سباقة في تبني وإنجاز كل ما له دور في رفع صحة المجتمع.
ُ
ً
خصوصا في مجال
مبكرا في النهوض بصحة األم والطفل
وقد شاركت
الرضاعة الطبيعية.
ً
ماشيا لمبادئ الرؤية االستراتيجية لمملكتنا  2030من أجل تحقيق
وت
االستدامة في التنمية البشرية إلى جانب التزام مملكة البحرين وسعيها نحو تحقيق الهدف الثالث
من أهداف التنمية المستدامة والمعنية بصحة وجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

نحن متفائلون بالمستقبل ،ونعمل جاهدين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق حياة صحية
أفضل للجميع ال سيما أطفالنا ولألمهات من خالل إحياء المبادرات الهادفة لنشر ودعم الرضاعة
الطبيعية في مملكة البحرين.
.

الوكيل المساعد للصحة العامة
الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري
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اولت وزارة الصحة العناية واالهتمام بصحة األم والطفل منذ المراحل
ابتداء من صحة األم في فترة الحمل والمتابعة الدورية لحالة
المبكرة
ً
الجنين حتى مرحلة ما بعد الوالدة من خالل رعاية االمومة والطفولة،
وذلك بفضل الدعم واالهتمام الكبيرين من قبل الحكومة الموقرة،
والمتابعة الحثيثة من وزارة الصحة في توفير نظام صحي متكامل
يهدف إلى الصحة والرفاه للمواطنين وذلك ً
بدأ من أجل توفير أجياال
سليمة.

وتحرص مملكة البحرين بالعمل على الموائمة مع توصيات وسياسات منظمة الصحة العالمية
بأهمية مواصلة الرضاعة الطبيعية ألطول فترة ممكنة فقد سعت وزارة الصحة بانضمامها في هذا
النسق وذلك من اجل خلق بيئة داعمة لألمهات من اجل الرضاعة الطبيعية المبكرة والمستمرة.

مدير إدارة الصحة العامة
د .نجاة محمد أبو الفتح
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إن الرضاعة الطبيعية تعد من أهم الركائز التي يرتكز عليها بناء الجسم
السليم للطفل ،لذا فإن وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة
ً
ً
ً
خصوصا في
كبيرا في النهوض بصحة األم والطفل
شوطا
قطعوا
مجال تحسين الوضع الغذائي لهذه المراحل العمرية الحساسة حيث
تعتبر نافذة لصحة االفراد في المراحل المتقدمة لصحة االفراد إلى أن
ارتقت لمستويات عالمية في هذا المجال.

ً
دائما على احياء المبادرات التي تدعم الرضاعة الطبيعية في
ونحن في قسم التغذية حريصون
مملكة البحرين من اجل تحقيق اهدافنا بتكوين جهة منفذة رقابية والحث على تطبيق كافة القوانين
والتشريعات والتصدي للصعوبات من خالل تثقيف النشأ واستدامة الوعي لدى أفراد األسرة حيث
أن دور العائلة وبالخصوص األم هو من أهم العوامل المساهمة في تحقيق أهدافنا ،وذلك من
خالل الوعي الوطني المتنامي.

د .بثينة يوسف عجالن
رئيس قسم التغذية
رئيس لجنة دعم الرضاعة الطبيعية
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إن الرضاعة الطبيعية هي المعيار الذهبي لتغذيه الطفل فحليب األم يعد
الغذاء الطبيعي المتكامل األول المليء بالطاقة والمغذيات التي يحتاجها
الرضيع في األشهر الستة األولى من عمره.
إن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في دعم الرضاعة الطبيعية وإن هذه
اللجنة تضيف لإلنجازات السابقة ويأتي دورنا أن نحقق من خالل هذه اللجنة
كل األهداف التي تدعم وتساند الرضاعة الطبيعية في المملكة من خالل فرق
عمل مختلفة وتدريب العاملين الصحيين يعد من األولويات لما لهم من دور
كبير وأساسي في دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية .تدريب العامليين سيكون في مجال أساسيات الرضاعة
الطبيعية ،الخطوات العشر للمستشفيات الصديقة لألطفال ،تقديم المشورة لألمهات وقانون الرقابة على
استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن األم والقرارات الداعمة ستسهم في دعم وتشجيع األمهات لمواصلة
الرضاعة بعزم وإصرار.
كلنا أمل بأن المستقبل سيكون أفضل بإذن الله بتكاتف الجهود في جميع القطاعات في مملكتنا الغالية.

د .منى المهري
رئيس خدمات األمومة والطفولة بالرعاية الصحية األولية
نائب رئيس لجنة دعم الرضاعة الطبيعية

قائد فريق التدريب والتعليم المستمر للرضاعة الطبيعية
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نتفق جميعا ان الرضاعة الطبيعية اساس الحياة والغذاء االمثل للطفل.
ولكي نشجع االم وندعمها في اختيار االفضل لطفلها البد ان تتكاتف
الجهود ونعمل معا على اصعدة مختلفة ومع جهات متعددة لتحقيق
ذلك .وال شيء أفضل من تشجيع ودعم االم العاملة في البدء
واالستمرار في الرضاعة الطبيعية ،من خالل خلق بيئة داعمة وصديقة
لها ولطفلها في محيط العمل.
وهناك العديد من الدراسات التي تأكد ان رجوع المرأة المرضعة الى
العمل من شانه ان يكون سبب في االنقطاع عن الرضاعة قبل المدة المناسبة وان لو اتخذت كل
التدابير في اماكن العمل من اجل تشجيع ودعم االم العاملة في االستمرار في الرضاعة الطبيعية
من شانها زيادة نسبة الرضاعة .وليس هذا فحسب بل شأنها ايضا الزيادة في انتاجية االمهات
العامالت وتقليل ايام الغياب من العمل والتكاليف المرتبطة بالصحة.
ولذلك اخذ فريقنا هذه المهمة الصعبة .وهدفنا هو وضع ودعم السياسات والتشريعات وتبني
المبادرات الخاصة في اماكن العمل لحماية وتعزيز الرضاعة الطبيعية .وذلك من خالل التواصل مع
المؤسسات وأماكن عمل المرأة والجهات المهتمة.
نعمل معا من اجل توفير كل الضمانات والفرص لألمهات العامالت لالستمرار في الرضاعة
الطبيعية.

د .سنية الصالحي
استشاري طب عائلة في الرعاية الصحية االولية
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نظرة

عامة
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نظرة عامة
لبن األم مهم في تأمين األمن الغذائي للرضع فهو أول غذاء طبيعي يتناوله الرضيع ويعرف بأنه
الطعام الشامل والوحيد للرضيع حتى بلوغه عمر الستة أشهر ،وهو أفضل مصدر لتغذية الرضع
يوفر كل ما يلزم للرضيع من طاقة وعناصر مغذية في األشهر األولى من
وصغار االطفال حيث ّ
حياته ،كما يستمر ذلك اللبن في تغطية نحو نصف احتياجات الطفل التغذوية أو أكثر من ذلك خالل
األول ،ونحو ثلث تلك االحتياجات خالل العام الثاني من حياته ،ولقد أثبت
الشطر الثاني من العام
ّ
ً
تعقيما إلهيا ال مثيل له ،ال يحتاج إلى إعداد وغير قابل للتلوث
الدراسات واألبحاث ان لبن األم معقم
ً
دائما طازج ومتوافر وال يسبب أي حساسية للطفل ،درجة حرارته مثالية ومناسبة للطفل ،وينتج
وهو
لبن األم على  3مراحل مختلفة :اللبأ وهو أول أنواع الحليب والذي يخرج خالل الثالث األيام األولى
بعد الوالدة مباشرة ،وغني بالبروتينات واألجسام المضادة ،الحليب االنتقالي وهو الحليب الذي ينتج
بعد  4-3أيام من الوالدة ،ويستمر لمدة أسبوعين ،والحليب الناضج وهو الحليب الذي يستمر حتى
عمر السنتين.

مكونات لبن األم
وبناء على االستهالك الغذائي لألم ،فـ"اللبأ"
يختلف التكوين الدقيق للبن األم بحسب عمر الرضيع
ً
غني بالبروتينات واألجسام المضادة لتقوية الجهاز المناعي للرضيع ،ويحتوي حليب األم على جميع
السوائل والعناصر الغذائية.
يشكل الماء النسبة األكبر من حليب األم ،ويغطي االحتياجات اليومية من الماء للرضيع ،كما ويحتوي
على البروتينات :وهم الغلوبولين المناعي وهي بروتينات خاصة تحارب العدوى والوقاية من
األمراض ،بروتين الالكتوفيرين الذي يساعد في امتصاص العناصر الغذائية ،وتثبيط نمو البكتيريا
المعتمدة على الحديد في الجهاز الهضمي.
ولحليب األم دور مهم في إمداد الطفل الرضيع بالطاقة الحتوائه على عدد من السكريات المتنوعة
ً
تركيزا.
ويحتل سكر الالكتوز األكثر
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كما وأنه يحتوي على الدهون التي تعطي تمد بالطاقة والفيتامينات وتحسن نكهة ومذاق الحليب
والتطور الحركي والعقلي
المناعية،
النمو واالستجابة
المناعية ،باإلضافة إلى تنظيم
وتعزز الوظائف
ُّ
َّ
ِّ
َّ
للطفل الرضيع ،وسالمة الجهاز العصبي.

أثر الر ضاعة الطبيعية على صحة الطفل
الرضع من األمراض المعدية والمزمنة فهو
ّ
الحسي والمعرفي وحماية
يسهم لبن األم في النماء
ّ
يحتوي على األجسام المضادة التي تعطي الطفل مناعة ضد العديد من أمراض الطفولة ،ويقلل
من خطر اإلصابة بعدوى الجهاز التنفسي "االلتهاب الرئوي" ويقي من اضطرابات الجهاز الهضمي
كالنزالت المعوية "اإلسهال" ،وفقر الدم والسمنة لدى األطفال ومرض السكري ،كما ويساعد على
الرضع الناجمة عن أمراض
ّ
الشفاء من األمراض بشكل سريع .ويساهم في خفض نسبة الوفيات
الطفولة الشائعة ،كما وأن الرضاعة الطبيعية ضرورية لتنمية الطفولة المبكرة وتدعيم نمو الدماغ
وزيادة معدل الذكاء .ولها دور فعال في تحسين عملية الهضم للطفل من خالل تحفير تفكيك
اإلنزيمات التي تعمل على تفريغ معدة الطفل بشكل أسرع.
أ ن اآلثار التي تترتب على عدم إ رضاع الطفل ت زيد من فرص احتمالية اإلصابة با لتهابات
األ ذن الحادة و أ مر اض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي باإلضافة إلى زيادة معدالت
اإلصابة بمرض السكري النوع الثاني وسمنة األطفال.

أثر الرضاعة الطبيعية على صحة األم
للرضاعة الطبيعية أثر كبير على صحة األم وذلك على المدى القصير والبعيد ،حيث أنها تساعد على
تحفيز إفراز هرمون األوكسيتوسين الذي يساعد على عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي ويقلل من
فرصة نزيف ما بعد الوالدة ،تأخير عملية التبويض وبالتالي تأخير احتمالية تكرار الحمل السريع حيث
ً
مانعا للحمل ،كما وإنها تساعد على التخلص من الوزن الزائد والمكتسب أثناء الحمل والمحافظة
تعد
على الوزن المثالي .وللرضاعة دور مهم في الوقاية من اإلصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض
وهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث وأمراض القلب على المدى البعيد.
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أثر الرضاعة الطبيعية على الصحة النفسية لألم
تؤثر الرضاعة الطبيعية بشكل إيجابي على الصحة النفسية بتعزيز االرتباط الوثيق
وا لشعور باألمان بين األم والطفل باإلضافة إلى الترابط والتقارب الجسدي والتواصل
البصري بينهما أثناء الرضاعة الطبيعية والذي ينعكس بصورة إيجابية على الصحة
النفسية لألم والرضيع وتقويتها.
كما وأن للرضاعة الطبيعية تأثير على الصحة النفسية لألم عن طريق تقليل اإلصابة باكتئاب ما بعد
الوالدة وهو أمر شائع بين األمهات.
وللرضاعة الطبيعية فوائد اقتصادية فهي ال تحتاج إلى التعبئة او النقل والتخزين او شراء زجاجات
اإلرضاع.

دور منظمة الصحة العالمية واليونيسف
أن الرضاعة الطبيعية هي عملية طبيعية فطرية ،وهي الحصن واألمان لسالمة الطفل ،فقد ّبينت
األمهات والعائلة بحاجة إلى دعم نشط لألخذ بالرضاعة الطبيعية
أن
ّ
مجموعة شاملة من البحوث ّ
واالستمرار فيها .ومن خالل ذلك فقد عرضت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اليونيسف
"منشورات " توضح الفوائد والمعلومات الالزمة حول الرضاعة الطبيعية باإلضافة إلى تخصيص
شعارات سنوية دورية من اجل االحتفال بأسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي
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شعارات االحتفال بأسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي
السنة

الشعار

2018

'Breastfeeding: Foundation of Life
الرضاعة الطبيعية أساس الحياة

2019

Empower Parents, Enable Breastfeeding
تمكين الوالدين ودعم الرضاعة الطبيعية

2020

Support breastfeeding for a healthier planet

2021
Protect Breastfeeding –A Shared responsibility
حماية الرضاعة الطبيعية مسؤولية مشتركة

تعتبر صحة األم والطفل وتوفير جودة الحياة لهما من أهم األولويات كما وإن جودة التغذية في
مرحلة الطفولة هي محدد رئيسي لصحة الفرد في المستقبل ،ومن هذا المنطلق وفي إطار سعي
حكومة مملكة البحرين لتوفير الرعاية الصحية كونها من ضمن أولويات برامج الحكومة التنموية والتي
عملت بها منذ أوائل التسعينات لتحقيق مبدأ "الصحة للجميع" ،وبدورها تسعى وزارة الصحة
بمشاركة جميع الجهات ذات العالقة ،على ضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية منظمة
ً
خصوصا في مجال الرضاعة الطبيعية،
ومتكاملة ،والنهوض بصحة األم والطفل
وقد كانت مملكة البحرين من الدول السباقة في تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية وذلك عبر
اعتماد المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم لعام  ،1981والذي نتج عنها صدور العديد من
القرارات كان أولها مرسوم أميري بقانون رقم ( )4في  7فبراير عام 1995م بشأن الرقابة على
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ً
ً
وزاريا في عام  1996بشأن تشكيل لجنة
أمرا
استعمال وتسويق بدائل لبن األم .وتالها صدور
ً
ومؤخرا تم اصدار قرار رقم ( )7لسنة  2018بتنظيم إجراءات وضوابط الرقابة
للرقابة على القانون.
على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن األم.
ومع التطور الثقافي في المجتمع والنمو المطرد لسوق منتجات بدائل لبن األم واألغذية ذات
االستخدامات الطبية والمكمالت الغذائية األخرى الموجهة لفئة صغار األطفال ،حيث برزت العديد من
الممارسات غير الصحية ذات عالقة وثيقة بالتغذية وسالمة الغذاء ،لذلك عملت وزارة الصحة على
إعادة تحديث سياسة وخطة العمل الوطنية للرضاعة الطبيعية من خالل إعادة تأسيس وتشكيل لجنة
الرضاعة الطبيعية في عام  ،2019من أجل مواجهة التحديات في هذا المجال وتحسين السياسات
الصحية الوطنية وتعزيز ثقافة الرضاعة الطبيعية في دعم الرضاعة الطبيعية منذ الوالدة وتحسين
ممارسات التغذية للرضع وصغار االطفال.
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أ رقام تعكس نسبة الرضاعة الطبيعية حول العالم
Country

Year

Iran

20032015

Ethiopia

2015

Sri Lanka
(Kandy
District)

2016

Mexico

2017

Africa

2017

Study
Prevalence of exclusive breastfeeding practice
in the first six months of life and its
determinants in Iran: a systematic review and
meta-analysis
Exclusive breastfeeding practice and associated
factors among mothers in Motta town, East
Gojjam zone, Amhara Regional State, Ethiopia,
2015: a cross-sectional study
Prevalence of exclusive breastfeeding and
barriers for its continuation up to six months in
Kandy district, Sri Lanka
Barriers and facilitators to breastfeeding during
the immediate and one month postpartum
periods, among Mexican women: a mixed
methods approach
Mapping exclusive breastfeeding in Africa
between 2000 and 2017

Indicator Percentage

Exclusive breastfeeding
(up to 6 months)

53%

Exclusive breastfeeding
(> 6 months)

50.1%

Exclusive breastfeeding
(up to 6 months)
The median duration of
EBF was 6 months.
Exclusive breastfeeding
(1 month postpartum)

50.8%

Exclusive breastfeeding
(>6 months)

37%

44.8%
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أرقام تعكس نسبة الرضاعة الطبيعية في الخليج العربي
Country

Year

Oman

2005
2012
2005

KSA

Study
National Nutrition
Strategy
Patterns of
breastfeeding practice
during the first 6
months of life in Saudi
Arabia

2016

Indicator

Percentage

Exclusive breastfeeding (6 months)
Exclusive breastfeeding (6 months)

31.3%
9.1%

Exclusive breastfeeding (6 months)
Breastfeeding + formula (6 months)
Introduce milk formula at the first 6 months
Liquids at the first 6 months.

1.7%
78.8%.
83.4%
94%

Initiation of breastfeeding:
within 1 hour
within 1 day
after 1 day

KSA
Abha

Emirates

2014 KNOWLEDGE, ATTITUDE

2014

Kuwait 20072008

Qatar

2017

AND PRACTICE
REGARDING EXCLUSIVE
BREASTFEEDING
AMONG MOTHERS
ATTENDING PRIMARY
HEALTH CARE CENTERS
IN ABHA CITY
Patterns of
breastfeeding practices
among infants and
young children in Abu
Dhabi, United Arab
Emirates

Predictors of
Breastfeeding Duration
among Women in
Kuwait:
Results of a Prospective
Cohort Study
Predictors of Continued
Breastfeeding at One
Year
among Women
Attending Primary
Healthcare Centers

Breastfeeding (at the first 6 months)
Exclusive breastfeeding (at the first 6
months)
initiate breastfeeding in the first day

Initiation of breastfeeding:
Within 1h
Within 5h
Within 10h
After 10h
Not initiate breastfeeding at all.
Exclusive breastfeeding (0–6 months)
Complementary feeding (6 months and
above)
Breastfeeding (6 months)
Exclusive breastfeeding (6 months)

43.6%
27%
21%

24.7%
7.3%
83.8

59.8%
28.6%
4.6%
2.6%
4.4%
44.3% 89%
89%
39%
2%

Initiation of breastfeeding:
Within 6 hours
Within 24 hours of delivery.
Use formula or other milk.

78.8%
21.2%
77.5%

Age when the formula or other milk was
introduced:
> 1 month

29.4%
19
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in Qatar: A CrossSectional Study

1–3 months
4–6 months
More than 6 m
Totally stopped breastfeeding:
at 0-6 months
7-11 months
12 months or more

40.6%
20.0%
10%
35.4%
6.6%
34.8%
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أرقام تعكس نسبة الرضاعة الطبيعية في مملكة البحرين
Country

Year

2000

2014

Study
Breastfeeding and Weaning
Practices in Bahrain: The Role of
Mothers' Education

Report on the situation of infant &
young child feeding in Bahrain
THE STATE OF INFANT AND YOUNG
CHILD FEEDING (IYCF)

20152017
Bahrain

2018

2019

2019

Obesity and Optimal Breastfeeding
Practices in Developing Countries:
A Double Staged Study
Primary Health Care – Ministry of
Health

Primary Health Care – Ministry of
Health

Knowledge, attitudes, and practice
regarding exclusive breastfeeding
in the kingdom of Bahrain

Indicator

Percentage

Initiation of breastfeeding within:
1 hour
6 hours
After 6 hours of birth.
Introduce food at the first 3 days of life.
Breastfeeding (age < 2years)
Exclusive breastfeeding under 6 months

39.8%
39.3%
20.9%
39.0 %
72%
30%

Introduction of solid, semi-solid or soft
foods (6-8 months)

98.6%

Bottle Feeding
Exclusive breastfeeding under 6 months

28.1%
33.5%

Exclusive breastfeeding:
2 months
4 months
6 months
Breastfeeding mixed:
2 months
4 months
6months
Exclusive breastfeeding:
2 months
4 months
6 months
Breastfeeding mixed:
2 months
4 months
6months
Exclusive breastfeeding
Breastfeeding with introduction soft
food 6 months

22.1%
19.1%
12.6%
76.8%
65.2%
58.9%
20%
19%
11%
71%
60%
56%
%35.3
%46.3

Table:1 World Breastfeeding Trends Initiative
21
WBTi- Assessment Report

Primary health care- Ministry of health 2018
معدالت الرض اعة الطبيعية والرض اعة الطبيعية الحصرية 2018

Primary health care- Ministry of health 2019
معدالت الرض اعة الطبيعية والرض اعة الطبيعية الحصرية 2019
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الجهود
الدولية

`

الجهود الدولية
هي جهود عالمية ترمي إلى تنفيذ ممارسات تحمي الرضاعة الطبيعية وتعززها وتدعمها وكذلك
الحد من الممارسات الخاطئة في تداول بدائل لبن األم وأغذية الرضع وصغار األطفال:

مبادرة المستشفيات الصديقة لألطفال BFHI
برنامج اعتماد دولي أطلقته منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة -اليونيسف عام 1992
لضمان تحويل جميع مرافق خدمات رعاية األمومة إلى مراكز تدعم الرضاعة الطبيعية من خالل تبني
"الخطوات العشر" والتي تشمل مجموعة من السياسات واإلجراءات التي ينبغي أن تنفذها جميع
المرافق التي تقدم خدمات االمومة والطفولة من اجل دعم وإنجاح الرضاعة الطبيعية.
ً
وقابال للقياس بتعزيز بدء الرضاعة
ثابتا
وقد تم تنفيذ هذه المبادرة في العديد من البلدان وكان أثرها
ً
الطبيعية في وقت مبكر واحتمال التعويل الحصري على رضاعة الطفل الطبيعية منذ والدته حتى
بلوغه ستة أشهر من العمر ،وقد وصل عدد المستشفيات الصديقة للطفل إلى  20000مستشفى
في  156دولة حول العالم
حديثا في ابريل  2018أصدرت منظمة الصحة العالمية واليونيسف توجيهات جديدة للعشر خطوات
وتعتبر التحديث األول منذ صدورها في عام  1989من أجل زيادة الدعم للرضاعة الطبيعية في
المرافق الصحية التي تقدم خدمات األمومة وحديثي الوالدة.

تنفيذ رصد المدونة
تتـألف المدونـة مـن مجموعـة مـن التوصـيات التـي تهـدف إلـى تنظـيم تسـويق بـدائل لـبن األم
وزجاجـات الرضـاعة والحلمـات.
وتهـدف المدونـة إلـى وقـف التسـويق الشـرس وغيـر المالئـم لبـــدائل لـــبن األم ،والمساهمة في
"توفير التغذية المأمونة والكافية للرضع من خـالل حمايـة الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ،باإلضافة
إلى ضمان استخدام بدائل لـبن األم فـي حـال لزومهـا علـى النحـو الصـحيح وباسـتخدام أسـاليب
التوزيـع المالئمـة.
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االستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال
في عام  2002صدر إقرار من اجتماع جمعية الصحة العالمية من خالل منظمة الصحة العالمية
بالتعاون مع منظمة اليونيسف لتجديد االلتزام العالمي بالتغذية المالئمة للرضع وصغار األطفال،
وقد تم تطبيق هذه التوصيات ووضع استراتيجية وطنية لتغذية الرضع وصغار األطفال لدعم وتعزيز
الممارسات التغذوية السليمة المنتشرة داخل مملكة البحرين ،وقد تم تبني االستراتيجية في عام
.2006
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مملكة البحرين
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جهود مملكة البحرين
ً
قرارا وزاري تتضمن
منذ تبني مبادرة مستشفيات الصديقة لألطفال ،تم تشكيل لجنة بقرار وزاري
أطباء وممرضات وإداريين وكان من اهم أدوارها تقييم وضع الرضاعة الطبيعية وبحث تبني وتطبيق
َ
ً
وزاريا لتشكيل لجنة للرقابة على تطبيق المدونة
قرارا
هذه المبادرة في عام  ،1922كما وتم إصدار
الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم  ،1996وفي عام  2018تم إصدار قرار وزاري رقم  12بشأن
إعادة تشكيل لجنة دعم الرضاعة الطبيعية ودمج لجنة مراقبة تسويق بدائل لبن األم.

المب ادرات والحمالت القائمة في مملكة البحرين
-

الحملة الوطنية إلحياء مبادرة المستشفيات الصديقة لألطفال والتعريف بالقرار رقم  7لعام
2018

-

االحتفال بأسبوع الرضاعة الطبيعية " 7أغسطس  14-أغسطس" تم إطالقه بعام 2014

-

حماية حقوق األمهات من خالل منح إجازة وضع لمدة  60يوم وساعتين رعاية لرضاعة
مولودها لمدة عامين

-

التثقيف والتوعية بأهمية الرضاعة :اصدار عدد من الكتيبات التي تشجع على الرضاعة
الطبيعية

القوانين والتشريعات وااللتزامات الدولية لمملكة البحرين
 -1مرسوم بقانون رقم ( )3لسنة  1985بشأن مراقبة المواد الغذائية المستورة.
 -2المرسوم األميري بقانون ( )4لسنة  1995بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج
بدائل لبن األم.
 -3المرسوم القانون رقم  5لسنة  2002بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال االتفاقية التمييز ضد المرأة.
 -4المرسوم األميري رقم  35لسنة  2006بشأن السماح لألمهات العامالت بالحصول على 60
ً
يوما من األجر وإجازة أمومة ورعاية الطفل لمدة ساعتين.
 -5االستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال2006.
 -6اعتماد مخططات النمو الجديدة لمنظمة الصحة العالمية .2007
27
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 -7المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن األم.
 -8الدستور الغذائي Codex Aliment Arius
 -9منظمة توحيد دول مجلس التعاون الخليجي.
 -10قانون ( )37لسنة  2012بإصدار قانون الطفل.
 -11قرار رقم ( )7لسنة  2018بتنظيم إجراءات ضوابط الرقابة على استعمال وتسويق وترويج
بدائل لبن االم.

مرسوم بق انون رقم  4لسنة 1995
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قرار رقم  7لسنة 2018

لجنة دعم الرضاعة الطبيعية
ومراقبة تسويق بدائل لبن األم

في مملكة البحرين

لجنة دعم الرضاعة الطبيعية ومراقبة تسويق بدائل لبن األم
بناء على توصيات سعادة األستاذة فائقة بنت سعيد لصالح وزيرة الصحة بشأن إعادة تشكيل لجنة
ً
بناء للقرار رقم  23لعام ،2018
تشكيل لجنة الرضاعة الطبيعية ومراقبة تسويق بدائل لبن األم ً
والبدء بإطالق حملة موحدة في جميع المستشفيات الرئيسية الحكومية والخاصة في مملكة
البحرين تحت شعار (الرضاعة أساس الحياة) من أجل توفير بيئة صديقة لالم والطفل في كل زمان
وكل مكان ،وذلك بدعم كريم من مكافأة جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت ابراهيم
آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة.
ومن خالل هذه التوصيات فقد تم تعيين رئيس قسم التغذية بإدارة الصحة العامة الدكتورة بثينة
ً
ً
نائبا
رئيسا للجنة والدكتورة منى المهري رئيس خدمات االمومة والطفولة بالرعاية األولية
عجالن
للرئيس ،وعدد من منتسبي المؤسسات الصحية في مختلف القطاعات ذات العالقة باألمومة
والطفولة بمملكة البحرين " مستشفى السلمانية الطبي ،مستشفى العسكري ،مستشفى
الملك حمد الطبي"
وتهدف اللجنة لوضع خطط العمل واالستراتيجيات لضمان تطبيق السياسات والقوانين ودراسة
األهداف الموضوعة من قبل وزارة الصحة فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية لتحقيق أفضل مستوى
من الخدمات.
صورة من اجتماع لجنة الرضاعة الطبيعية برئاسة الدكتورة بثينة عجالن –
رئيس قسم التغذية وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف المؤسسات
الصحية والتي عقدت في يوليو 2019
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صورة من اجتماع لجنة الرضاعة الطبيعية لمتابعة أعمال اللجنة

الرؤية
-

مجتمع وطني يتمتع بالصحة من خالل إعادة إحياء الرضاعة الطبيعية كخيار مفضل لتغذية
جميع الرضع في األشهر األولى من الحياة ورفع نسبة الرضاعة الطبيعية في مملكة
البحرين.

-

خلو األسواق والمؤسسات الصحية من المخالفات المرصودة بنسبة مئة بالمئة من خالل
الحماية من التسويق غير الالئق.

-

حماية ودعم وتعزيز الرضاعة الطبيعية الحصرية لألشهر الستة األولى من عمر الطفل،
ومواصلة الرضاعة الطبيعية مع التغذية التكميلية المناسبة حتى عمر السنتين.

األهداف العامة
-

مجتمع داعم من خالل دعم البرامج المجتمعية لتعزيز وتشجيع األمهات لممارسة الرضاعة
الطبيعية وتحقيق التغذية األمثل.

-

تحسين وتطوير المهارات التدريبية للعاملين الصحيين في المؤسسات الصحية وتطبيق
الخطوات العشر في المستشفيات كافة.

-

ضمان تطبيق السياسات والتشريعات القانونية التي تخدم الرضاعة الطبيعية "مرسوم
أميري-مرسوم بقرار -الئحة تنفيذية -تعميم".

-

التصدي للترويج المضلل الغير الئق في المؤسسات الصحية واألسواق والشركات المنتجة.

-

جمع ورصد البيانات والمؤشرات الخاصة بالممارسات المتعلقة بتغذية الرضع وصغار
األطفال.

-

طرح المبادرات الهادفة وتطبيقها على جميع المرافق والمؤسسات الصحية التي تقدم
خدمات االمومة والطفولة من أجل دعم وتعزيز الرضاعة الطبيعية.

-

كسب ثقة ودعم أصحاب القرار لدعم الرضاعة الطبيعية.
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دور اللجنة:
-

تمكين األم عن طريق رفع وعيها وثقافتها بأهمية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها وتدريبها،
وكسب الدعم على االرضاع من قبل المجتمع

-

تدريب العامليين الصحيين في جميع القطاعات الصحية لدعم وحماية الرضاعة الطبيعية.

-

التنسيق بين مختلف الجهات من اجل التعاون المجتمعي لتوحيد الجهود التي تدعم وتعزز
الرضاعة الطبيعية بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

-

إطالق حملة موحدة على مستوى مملكة البحرين تحت شعار "الرضاعة أساس الحياة" من
أجل توفير بيئة صديقة لألم والطفل في كل زمان وكل مكان.

-

العمل على تحقيق الهدف الوطني "االعتماد الدولي لجميع المؤسسات الصحية التي
تقدم خدمات االمومة والطفولة في مملكة البحرين من قبل منظمة الصحة العالمية
ومنظمة األمم المتحدة "اليونيسف" كمستشفيات صديقة للطفل وتطبيق الخطوات
العشر.

-

رفع المستوى التوعوي حول أهمية الرضاعة الطبيعية باستخدام كافة الوسائل اإلعالمية
ووسائل التواصل الحديثة.

-

تنظيم ومساندة الجهة المختصة في الرقابة على ضبط تسويق بدائل لبن األم ورصد
المخالفات بحسب القانون "قسم التغذية" وعرضها على اللجنة بشكل دوري.

-

وضع سياسات وخطط عمل لدعم الرضاعة الطبيعية داخل المؤسسات الصحية ذات الصلة.
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أعضاء فريق لجنة دعم الرضاعة الطبيعية
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الخطة الوطنية للجنة دعم الرضاعة الطبيعية لعام 2023-2022

المشاريع /المبادرات

آليات ومراحل التنفيذ

مؤشرات مقياس األداء

المعيار  /النسبة

الفترة الزمنية

المستهدف

لتحقيق

نسب االنجاز

كيفية احتساب نسب االنجاز

المؤشر

-1

-1

التوعية والتثقيف بأهمية الرضاعة الطبيعية ودعم وتمكين االم في المجتمع

حزمة فيديو ذو حرفية علمية

-اعداد سيناريوهات الفيديو،

انتاج السيناريو وتحديد الخبراء

ومهنية عالية يشمل حزمة من

-توفير الدعم العلمي ،توفير

المشاركين منفذة

المعلومات الشاملة لدعم

الدعم المادي.

نسبة نشر المادة اإلنتاجية في

الرضاعة

%100
بنسبة %30

2021-2020
2022-2023

%100

اعتماد السيناريو بالخبراء المشاركين

قيد التنفيذ
العدد الكلي من المشاهدين من

معظم وسائل النشر االلكترونية

احصائيات مواقع التواصل االجتماعي/
احتساب مجموع السكان من هذه الفئة
االناث والرجال من عمر  18الى 65
في مملكة البحرين

-2

تدشين حملة األمهات (الرضاعة

-إطالق انشطة تثقيفية

أساس الحياة) لتدريب االم على

توعوية تغطي جميع جوانب

مهارات الرضاعة وتمكين االم

الرضاعة الطبيعية وتستهدف

من خالل توفير المعلومات.

جميع افراد االسرة بشكل

 6أنشطة في السنة

 %80على األقل

2023-2021

%100

عدد األنشطة المنفذة  /المستهدفة

دوري من اجل تمكين االسرة.
توفير المواد التدريبية ()25مادة علمية مثل " أطفال
دمى ،تشريح ثدي صناعي،
شفاطة حليب األم .إلخ"

توفير المواد التدريبية

%100

مواد تدريبية موفرة

-تجهيز محتوى علمي

%100

توفير محتوى علم

محتوى علمي موفر

"المحاضرة والمادة العلمية
(7منشورات)
-العمل على صناعة هوية

%100

هوية منفذة

تنفيذ هوية مميزة

مميزه للمشروع

التنسيق مع المستشفياتالحكومية والخاصة واألماكن
العامة ذات الصلة
انشاء جدول عملي للحمالتخالل عام

-3

تشجيع المؤسسات واماكن
العمل على تمكين الرضاعة
الطبيعية

-

تحديد الجهات

استبيان بنظام ال  scoringلقياس

قيد التنفيذ

70%

 %80من نتائج مجموع االستبيانات في

نسبة االستفادة من الحملة

اليوم الواحد قاموا بتسجيل قيمة 5-4

من  0الى  5نقاط

في نظام ال  scoringللتقييم العام

نسبة المشاركين في الحملة الواحدة

للحملة.

(في حينه )

عدد 4مبادرات تشجيعية في السنة

%60

عدد  25مؤسسة تم التواصل معها

" %20لعام "2021

 %100لعام

(المجمعات التجارية-

" %40لعام -2022

2021

المؤسسات الحكومية

"2023

قيد التنفيذ في

عدد المؤسسات التي تم التواصل نعاها

والخاصة -المجلس االعلى

النصف الثاني

بالنسبة للعدد المستهدف.

للمرأة والجمعيات النسائية

لعام 2022

المستهدفة

ودور الحضانات).
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عدد األنشطة المنفذة على العدد

2023-2021

المستهدف لألنشطة.

-2تثقيف وتدريب العاملين الصحيين وذو العالقة بالقرار والقانون ودعم الرضاعة

 تدريب العاملين الصحيين على)a

اعداد محتوى المحاضرة /ورش

2023-2021

%80

المدونة الدولية لتسويق

عمل.

عدد  9من الورش /محاضرات السنة

العدد الكلي للورش التي تم تنفيذها

بدائل لبن األم (القانون

التنسيق مع اإلدارات المعنية

الواحدة

______________

والقرار)
)b
)c

العدد الكلي المحدد من

والمهارات األساسية

التنسيق لالعتماد واحتساب

لدعم الرضاعة الطبيعية.

ساعات التدريب

المحاضرات/الورش في السنة

سياسة دعم رضاعة
الطبيعية

تتم التغطية على  3مراحل:
المرحلة  :1تغطية الرعاية
الصحية األولية
المرحلة  :2الرعاية الصحية
الثانوية
المرحلة  :3المراكز
المستشفيات الخاصة

عمل ورشة عمل من مدرب معتمد

التعاون مع مدرب معتمد

دوليا

لعمل الورشة ودعوة الفئات

عدد ورشة واحدة في السنة

المستهدفة.
-توفير راعي او منظم .
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%100

2021

%100

تنفيذ الورشة

-3التشجيع على تبني الخطوات العشر للمستشفيات الصديقة لألطفال
المستشفيات الخاصة:
.1

مستشفى رويال بحرين

.2

مستشفى اإلرسالية األمريكية

.3

مستشفى ابن النفيس

.4

مستشفى الكندي التخصصي

.5

مستشفى عوالي

.6

مستشفى الشرق األوسط

.7

مستشفى النور التخصصي

.8

مدينة الملك عبد الله الطبية

.9

مستشفى األمل

 .10مستشفى الهالل
 .11مستشفى السالم التخصصي
 .12المستشفى الملكي للنساء واألطفال

المستشفيات الحكومية الخاضعة للضمان الصحي:
(مجمع السلمانية الطبي – مستشفى جد حفص للوالدة)
مستشفيات قوة دفاع البحرين:
( مستشفى الملك حمد الجامعي – مستشفى قوة دفاع البحرين)
%100

2023-2020

%100

مبادرة تطبيق المستشفيات

دعوة المستشفيات الحكومية

عدد  4مستشفيات حكومية/خاصة

الصديقة لألطفال

والخاصة ذات الصلة (فقط

في السنة طبقت خطوتين او اكثر

قسم الوالدة واألمومة)

من الخطوات العشر للمستشفيات

السنة طبقت خطوتين او أكثر من

لتبيني المبادرة.

الصديقة لألطفال

الخطوات العشر للمستشفيات الصديقة

عدد  4مستشفيات حكومية/خاصة في

لألطفال

اعتماد  DPPSك نموذج (تم

قيد التنفيذ

اختيار سياسة مجمع

_______________
العدد الكلي المستشفيات الحكومية

السلمانية الطبي كنموذج)

والخاصة ذات العالقة بالوالدة
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اإلنجازات

الفعاليات 2022-2021

صناعة هوية للجنة
سعت لجنة دعم الرضاعة الطبيعية بخلق هوية تربط بين الطابع
البحريني والرضاعة الطبيعية ،برمز يمثل امرأة بحرينية وهي
تحمل رضيعها بوضعية عملية اإلرضاع ،تم استوحاء فكرة
التصميم من خالل الزي التراثي الشعبي للمرأة وهو الثوب
نشل ،حيث زين بعلم مملكة البحرين باإلضافة إلى عقد
اللولو الذي يرمز ألهم ثروات وخيرات المملكة ،كما ان وضعية
الطفل تجسد أهمية ودور وتعزيز الرضاعة الطبيعية.

محاضرات تعريفية بالقانون والقرار في جميع المراكز الصحية
قام قسم التغذية بتقديم عدد من المحاضرات حيث بدأت الحمالت التوعوية منذ  2017ومنذ
صدور القرار وذلك لتهيئة العاملين الصحيين في جميع المراكز الصحية والتعريف بالقانون
والقرار ،حيث تم تغطية أكثر من  %70من المراكز الصحية.
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عقد ورش عمل ذات العالقة بتغذية الرضع وصغار األطفال والتعريف بالقانون والقرار
أقام قسم التغذية منذ بداية صدور قرار رقم  7لسنة  2018بتنظيم إجراءات ضوابط الرقابة على
استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن االم ،بالعديد من ورش العمل التوعوية للموظفين في
مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة ،كما وتم تقديم عدد من المحاضرات التوعوية
للشركات المستوردة لبدائل لبن األم للتعريف بالقانون والقرار وضرورة االلتزام بالبنود الخاصة.


ورشة عمل للشركات ذات العالقة بتغذية الرضع وصغار األطفال
تحت رعاية الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم بنت إبراهيم الهاجري تم إقامة ورشة
عمل لمندوبي وأصحاب الشركات المستوردة لمنتجات بدائل لبن االم في مبنى دار رفيدة
بتاريخ  3يوليو  ،.2018وذلك من أجل تهيئة التجار بتطبيق كافة البنود المتعلقة بقانون وقرار
الرضاعة الطبيعية واالشتراطات الخاصة لبدائل لبن األم وااللتزام بها.
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ورشة عمل توعوية للموظفين الصحيين في مختلف القطاعات الخاصة والحكومية
ً
تزامنا مع األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية  12أغسطس  2018تحت رعاية األستاذة فائقة
بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة ،واستهدف جميع المختصين والمعنين بتغذية الرضع وصغار
األطفال من األطباء والممرضات واإلداريين في القطاع الحكومي" الرعاية الثانوية" والقطاع
الخاص والعيادات الخاصة بالنساء والوالدة واألطفال ،وقد شارك فيها ما يزيد عن  200موظف
صحي.
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ورشة عمل عن القانون والقرار بشأن تنظيم إجراءات وضوابط الرقابة على استعمال
وترويج وتسويق بدائل لبن األم واإلبالغ عن المخالفات
تحت رعاية سعادة الوكيل للصحة األولية الدكتورة جليلة السيد قدمت الدكتورة منى المهري رئيس
خدمات األمومة والطفولة للرعاية األولية والدكتورة سنية الصالحي محاضرة لموظفي الرعاية األولية
من الممرضات واألطباء في المراكز الصحية عبر الفضاء اإللكتروني ،حيث تم عرض اهم بنود قانون
رقم  4لسنة  1995بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن األم وقرار رقم ( )7لسنة
 2018بتنظيم إجراءات وضوابط الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن األم .وبذلك تم
مناقشة كيفية التعامل مع اهم المشاكل المتعلقة بالرضاعة الطبيعية داخل المراكز الصحية وما هي
المخالفات المترتبة على ذلك ،على ان يتم إعادة تقديم المحاضرات للرعاية الثانوية والمؤسسات
الصحية الخاصة ومجمع السلمانية الطبي.
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المواضيع والمقاالت المنشورة في مختلف وسائل االعالم المقروءة والمرئية
-

موافقة الحكومة على مشروع قرار "تنظيم إجراءات وضوابط الرقابة على استعمال وتسويق
وترويج بدائل لبن األم" (تم النشر في موقع وزارة الصحة تاريخ 2018/3/6

-

برنامج "نستله" ..نحو أجيال سليمة" ..والتي تتماشى اهداف مملكة البحرين برامجها الصحية
سيما لدى األطفال وطلبة المدارس
الصحة
واالستراتيجيات والتي تهدف إلى تحسين
العامة ال ّ
ّ
ّ
مما يضمن أجيال مستقبلية صحية( ...تم النشر في موقع وزارة الصحة تاريخ )2018/6/18
ّ

-

تنظم ورشة حول تنظيم استعمال وتسويق بدائل لبن األم بشأن الحملة الوطنية إلحياء مبادرة
المستشفيات الصديقة لألطفال (تم النشر في موقع وزارة الصحة تاريخ 2018/7/9

-

انطالق أعمال لجنة دعم الرضاعة الطبيعية ومراقبة تسويق بدائل لبن األم( .تم النشر في
جريدة األيام تاريخ ) 2019/6/18
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تنظيم آليات وسياسات المؤسسات الصحية
 -1إصدار السياسات الخاصة بالرضاعة الطبيعية
وفي إطار سعي اللجنة إلصدار عدد من السياسات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية وسياسات
تغذية الرضع ،فقد عمد قسم التغذية العالجية بمستشفى السلمانية الطبي بعمل سياسات
واشتراطات وتعميمها على جميع المنشآت الصحية ،حيث تم التطرق للبنود المتعلقة بالرضاعة
الطبيعية وإدراج استمارة إلقرار األم بالموافقة على استخدام الحليب االصطناعي لألطفال
الذي تقل أعمارهم عن  6أشهر ،وذلك ضمن إجراءات من أجل رفع نسبة الرضاعة الطبيعية
ال حصرية وتعريف األم بأهمية الرضاعة الطبيعية الحصرية والحرص على تطبيق الخطوات
العشر من قبل الطاقم الطبي.
كما عمد قسم التغذية بإدارة الصحة العامة إلى اصدار سياسة لترخيص األغذية الخاصة
الستخدام المستشفيات من بدائل لبن االم  ،RTF-RDAوذلك من اجل ضبط االستهالك
والتداول ،باإلضافة إلى اصدار سياسة الرقابة على التسويق والترويج لبدائل لبن األم وضبط
تحرير المخالفات الخاصة بقانون وقرار الرضاعة الطبيعية.
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 -2إعادة تحديث وإصدار للقرار رقم  7لسنة  22018من اجل تنظيم عملية توزيع بدائل لبن
األم داخل المستشفيات والهبات العينية وآلية ترخيص األغذية الخاصة من خالل:


ضوابط استيراد أغذية المستشفيات وأغذية الرضع وبالخصوص ( )RTF/RTDالحليب الجاهز
لالستعمال وتطبيق سياسة الشراء في المستشفيات الحكومية والخاصة.



ً
مجانا في المراكز الصحية لألطفال الستخدامه لألغراض
اشتراطات توفير بدائل لبن األم
االجتماعية الستعمال األسر المحتاجة مما أدى لخفض الطلب على بدائل لبن االم في
المراكز الصحية بشكل ملحوظ.



رعاية الفعاليات والمساهمة في التدريب.



اشتراطات تقديم التبرعات العينية للمؤسسات الصحية.
 -3تنظيم زيارات مندوبين شركات بدائل لبن األم.
قامت الجهة ال معنية بمنع زيارات المندوبين خالل فترة تواجد االم او األب أو المرضى
في المؤسسات الصحية ،وذلك عبر تنظيم الزيارات لألطباء بعد الموافقة من الجهة
المسؤولة بإدارة المؤسسات الصحية ضمن ضوابط وسياسات متفق عليها ،ولم يتم
رصد او التبليغ عن أي مخالفة منذ سنتين.
 -4تنظيم وتنسيق المحاضرات المقدمة من الشركات ذات العالقة ببدائل لبن األم داخل
المراكز الصحية
أخذ الموافقة المسبقة من رئيس قسم األمومة والطفولة وإدارة التدريب في
المؤسسات الصحية الحكومية ،حيث يتم مراجعة محتوى المحاضرة قبل عرضها والتأكد
من خلوها من أي عروض ترويجية أو مخالفات
 -5تنظيم إقامة المحاضرات للعاملين الصحين داخل او خارج المؤسسات الصحية
اخذ الموافقة المسبقة من قسم التغذية ومراجعة محتوى التقديم والتحقق من خلوه
من أي عروض ترويجية او مخالفات.
 -6منع توزيع العينات المجانية والمطويات على الكادر الطبي واالمهات والمرضى
" تم رصد مخالفة واحدة خالل عام .2021
 -7انخفاض عدد البالغات للمخالفات في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية
والخاصة اقل  2-0مخالفة خالل عامين.
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 -8نسبة عدد منتجات بدائل األم المستهلكة في المراكز الصحية تدنت وذلك وفق معايير
وسياسات قامت بها المراكز لتقنين استعمال بدائل لبن األم.
MILK ADAPTED POWDER 450 GM.
22C20-36-05300
2020

2019

2018

Year

8119

11017

12342

Quantity

RTF Prem ature Formulas

22C20-36-06055
2020

2019

2018

Years

400

487

866

Quantity

RTF Term Form ulas
22C20-36-06056
2020

2019

2018

Years

1372

1890

3650

Quantity

توفير غرفة للرضاعة الطبيعية
 .1مجمع السلمانية الطبي :تحت رعاية الدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد لشؤون
المستشفيات افتتح مجمع السلمانية الطبي األربعاء  16أكتوبر 2019م غرفة الرضاعة الطبيعية،
وبالتبرع من شركة إيكوم ميدل إيست ليمتد – البحرين ومساهمتها في صيانة غرفة الرضاعة
الطبيعية تجسد اهتمامها والتزامها بمسؤوليتها االجتماعية مما لها من أهمية في توفير بيئة
صحية مالئمة لجميع األمهات المرضعات بمجمع السلمانية الطبي.ألثرها الكبير في
االرتقاء بمستوى الخدمات العالجية المقدمة للمرضى ،وأثرها في االرتقاء بصورة القطاع
الصحي في مملكة البحرين.
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.2

التسهيالت التجارية :أطلقت شركة البحرين للتسهيالت

ً
تحقيقا
التجارية مبادرة تخصيص غرفة رعاية لموظفاتها وذلك
لمبادئ تمكين المرأة في عملها والنهوض بتعزيز دورها في
المجال الوظيفي ،وذلك لنشأة بيئة نظيفة معقمة ومالئمة
والتي تهدف إلى دعم مبادرة الرضاعة الطبيعية من خالل
تعزيز مفهوم الرضاعة الطبيعية في أوساط األمهات
العامالت.

 .3جمعية مصارف البحرين :أنشأت الجمعية غرفة خاصة
للرعاية للموظفات الحوامل والمرضعات ،في إطار
مساعيها لتشجيع مؤسسات القطاع المصرفي لألخذ
بأفضل الممارسات الداعمة للمرأة العاملة وبما يتيح
لهن بيئة مراعية الحتياجاتهم في بيئة العمل.

.4

مجمع ستي سنتر البحرين :خصص المجمع

غرفة خاصة للرعاية في جميع دورات المياه الخاصة
بالسيدات.
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 .5الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
دشنت الهيئة برعاية الدكتورة مريم عذبي الجالهمة
بمشاركة رئيسة لجنة تكافؤ الفرص مشروع غرفة
الرضاعة الطبيعية.
 .6سوق البراحة :امتاز سوق البراحة بتوفير غرفة للرضاعة
ً
توفيرا لبيئة دائمة لألم والطفل في األماكن
وذلك
العامة.

الرقابة على أغذية الرضع وصغار األطفال وتطبيق المدونة الدولية للتسويق
ً
استنادا للقوانين والقرارات الصادرة بشان الرقابة
على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن األم
وقرار الضبطية القضائية ،قام قسم التغذية
بتفعيل دور الرقابة على المحالت التجارية عبر
الزيارات الميدانية التفقدية وتلبية عدد من
الشكاوى حول الترويج الغير الئق لبدائل لبن األم
في المحالت والمؤسسات التجارية ،وقد تم رصد
عدد من المخالفات الخاصة بمنتجات بدائل لبن
األم ،حيث تم استدعاء ممثلي من المؤسسات
المخالفة وإزالته المنتج باإلضافة إلى تحرير عدد
من المحاضر للشركات والمؤسسات المخالفة ،باإلضافة إلى انه قد تم إنشاء سجل إلكتروني لتسجيل
نوع المخالفة المرصودة واإلجراءات المتخذ وعدد إجمالي المخالفات.
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توزيع المخالفات حسب نوعها
نوع المخالفة

النسبة

اعالن مخالف

2.4

اعالن في مؤسسة صحية

17.1

ترويج مخالف في محالت تجارية

41.5

مواد تثقيفية مخالفة (نشرات ،كتب،
مجالت ،اشرطة)..

7.3

عينات مجانية

9.8

تبرعات من الشركة إلى المؤسسات
الصحية

4.9

هدايا إلى موظفي الصحة

0.0

اتصال الشركة باألم او بأحد أفراد العائلة

0.0

هدايا إلى األم أو أحد افراد اسرتها

2.4

بطاقة غذائية ناقصة

2.4

بطاقة غذائية مخالفة

0.0

تسويق للمنتجات في وسائل التواصل

7.3

أخرى

4.9

اإلجراءات المتخذة في المخالفات المرصودة
اإلجراء المتخذ

النسبة

مخاطبة المسؤول عن المخالفة

20

تحرير محضر

55

تحويل إلى الشؤون القانونية

17.5

اغالق المحضر

5

أخرى

2.5
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نشر قانون وقرار الرضاعة الطبيعية على كافة المؤسسات الصحية الخاصة

قام قسم التغذية بالتعاون مع الهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية ،بنشر قانون
وقرار الرضاعة الطبيعية على كافة المؤسسات
والعيادات ذات العالقة باألمومة والطفولة،
من

البدء

اجل

المؤسسات

بالزيارات

والسعي

التفقدية

لهذه

عدد

من

لعقد

المحاضرات حول إعادة التعريف بقانون وقرار
الرضاعة الطبيعية.

الزيارات التفقدية في المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات األمومة والطفولة
ً
انطالقا من آلية الرقابة على المؤسسات الصحية ذات العالقة باألمومة والطفولة ،تم التنسيق مع
مستشفى ابن النفيس الطبي كبداية انطالقة
من اجل التعاون في دعم الرضاعة الطبيعية
والتشجيع على تبنى مبادرة المستشفيات
الصديقة لألطفال ،والتطلع لعمل محاضرات
توعوية

للتعريف

بالقانون

والقرار

وطرح

السياسات المتبعة داخل مجمع السلمانية
الطبي كنموذج يحتذى به باإلضافة إلى تدريب
العاملين الصحيين.
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برنامج تدريب مربيات الحضانات

تم تقديم برنامج تدريب بجامعة البحرين استهدفت مربيات األطفال في
دور الحضانة لمدة  4أيام –  3ساعات باليوم في ديسمبر .2019

الفعاليات
نظم قسم التغذية بالتعاون مع فريق سحابة أمل مبادرة هادفة أجل تعزيز
المفاهيم الصحية والرضاعة الطبيعية من خالل عدد من الجوالت عبر الوحدة
كال
المتنقلة ،وذلك تحت رعاية وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح وبحضور ً
من الدكتور مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة ومشاركة الدكتورة نجاة
ً
وعددا من
ابو الفتح مدير إدارة الصحة العامة
الجهات المشاركة ،حيث تعمل هذه الحمالت
الهادفة على تعزيز خطط القطاع الصحي،
ومستوى الوعي ،وقد تم تغطية عدد من
الجوالت للوحدة المتنقلة في المجمعات
المعززة للصحة.

ومن خالل الجوالت تم عرض عدد من المجسمات التوضيحية عن
الرضاعة الطبيعية وطباعة المواد التثقيفيةـ باإلضاعة إلى تقديم
النصائح واإلرشادات لألم.
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موائمة المواصفات الخاصة ببدائل حليب األم واألغذية التكميلية للرضع وصغار األطفال
بتوصية من االجتماع التاسع للجنة الخليجية للتغذية بمجلس الصحة الخليجي ومقترح إلنشاء
وبناء على ذلك قام قسم التغذية
شبكة خليجية للرقابة على أغذية الرضع وصغار األطفال،
ً
بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتغذية في المملكة العربية السعودية بموائمة المواصفات
الخاصة ببدائل حليب األم واألغذية التكميلية للرضع وصغار األطفال ،وعليه تم العمل على
إعداد تقرير خاص بموائمة المواصفات الخاصة ببدائل حليب األم واألغذية التكميلية للرضع
وصغار األطفال بناء على التوصية ورفعه الى اللجنة الخليجية "فبراير ."2020
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االجتماعات
اجتماع انطالق أعمال لجنة دعم الرضاعة الطبيعية ومراقبة تسويق بدائل لبن األمعقد قسم التغذية بإدارة الصحة العامة أول اجتماعات لجنة دعم الرضاعة الطبيعية ومراقبة
تسويق بدائل لبن األم فور صدور قرار إعادة تشكيل اللجنة ،وبالتالي دأب األعضاء للبدء بإطالق
أعمال مشاريع دعم الرضاعة الطبيعية ومناقشتها.
حيث تم تقديم عرض مبسط عن أهم األهداف والطرق المقترحة لتحقيقها .وقد قام االعضاء
خالل االجتماع بتقديم اقتراحاتهم وتجاربهم في دعم الرضاعة الطبيعية مؤكدين على أن هذه
الخطوة بداية طريق االنجازات في مجال دعم الرضاعة الطبيعية.
كما وتم التأكيد على أهمية رفع المستوى التوعوي حول أهمية الرضاعة وذلك باستخدام كافة
الوسائل التوعوية كاإلعالم ووسائل التواصل الحديثة.

-
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 اجتماع أعضاء لجنة دعم الرضاعة الطبيعية ومراقبة تسويق بدائل لبن األمعقد قسم التغذية اجتماع ألعضاء لجنة الرضاعة الطبيعية وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وتحديد أهداف

الفرق المعنية واألعضاء المنتسبة لكل فريق " مرفقات".

-

االجتماعات الدورية لفرق لجنة الرضاعة الطبيعية

اجتم ع كل قائد فريق مع أعضاءه من أجل مناقشة ومتابعة بنود آليات التنفيذ والبدء فيه "مرفقات "

االنضمام الجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة األمراض الغير سارية
-

شاركت الدكتورة بثينة عجالن رئيس قسم التغذية باجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة األمراض الغير
سارية ومناقشتها مع أعضاء اللجنة وذلك في مقر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ،وقد عقد

االجتماع  18فبراير 19-فبراير .2020
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توفير المواد األساسية لبرنامج الرضاعة أساس الحياة
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الخاتمة

الخاتمة
إن تبني هذه المبادرات يسهم في تحقيق أهداف وغايات السياسات والقوانين والتشريعات المتبعة
لتحسين الرفاهية لالم والطفل وتطوير الحالة الغذائية والتي تعتبر حجر أساس في أي مشروع لتنمية
الصحة والموارد البشرية وبالخصوص تغذية األطفال.
وتتطلب هذه المبادرات تنسيق من شتى القطاعات واستهداف الجهود الوطنية بشكل أفضل،
وسوف تعود هذه الجهود خالل السنوات القادمة بزيادة في معدالت الرضاعة الطبيعية الحصرية
لألشهر الستة االولى من حياة الطفل واستمراريتها ألطول فترة ممكنة حتى عمر السنتين من أجل
تحقيق اهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
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