
 
 

 

 
 أهمية الرضاعة الطبيعية في محاضرة لحملة "صحتك أوالً"

 
قطر من خالل "صحتك أوالً"  –نظمت واٌل كورنٌل للطب : 0202مارس  02 –الدوحة 

الدكتور  استضافت، حٌث حول أهمٌة الرضاعة الطبٌعٌة "اسأل المختص" محاضرة ضمن سلسلة
محمد إلٌاس خان، استشاري رضاعة طبٌعٌة فً قسم النساء والوالدة فً مستشفى الخور التابع 

 لمؤسسة حمد الطبٌة. 
 

، بل فحسب عتبر غذاء مكّمالً حلٌب األم ال ٌتوعٌة األم على أن وتحدث الدكتور خان عن ضرورة 
واألطفال، ألنه ٌوّفر مجموعة من العناصر الغذائٌة المهمة نمّو حدٌثً الوالدة الغذاء األساسً ل وه

 لتكوٌن الجسم كالبروتٌنات الحٌوٌة والفٌتامٌنات والمعادن والدهون والكربوهٌدرات.
 

ٌمّدهم بالقوة ألنه  واألطفال وقال خان: "ٌعتبر حلٌب األم بكل بساطة أفضل غذاء لحدٌثً الوالدة
وٌساعدهم على النمو واكتساب المناعة لمقاومة األمراض، نظراً لما ٌحتوٌه من عناصر غذائٌة 

نمّو الدماغ. وٌكمن دورنا كأخصائٌٌن فً مجال  علىمتنوعة كاألحماض الدهنٌة مثالً التً تساعد 
، دأ طبٌعً فً الحٌاةاعتماد ثقافة الرضاعة الطبٌعٌة كمبالرعاٌة الصحٌة، أن نشجع األمهات على 

الرضاعة الطبٌعٌة  باتتوهناك الكثٌرات مّمن متنّوع  المحلً فً قطر مجتمعالخصوصاً وأن 
 ". خارج ثقافتهن

  
لرضاعة الطبٌعٌة، فهو استشاري معتمد موضوع المن أشّد المناصرٌن ٌُعرف الدكتور خان بأنه 

واستشارات مشجعة خدمات لألمهات إدارة ورعاٌة الرضاعة الطبٌعٌة الذي ٌقّدم مركز  من قبل
ومساندة وفقاً للمعاٌٌر العالمٌة. ومن هذا المنطلق، ٌعمل الدكتور خان على ترسٌخ مبادرة "نعم 

وتقدٌم الدعم الالزم لهن وفقاً لبرامج الرضاعة الطبٌعٌة للرضاعة الطبٌعٌة" فً أذهان األمهات 
 ٌر الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمٌة ومنظمة الٌونسٌف. والمعاٌ

 
تحدٌد مواعٌد فً عٌادة وما بعدها وٌسمح ب الوالدةما قبل عملٌة الرعاٌة هذا المركز ل سهّ ٌ

إمكانٌة زٌارة عٌادة الرضاعة الطبٌعٌة فً مستشفى الوكرة مع  الرضاعة الطبٌعٌة مرة فً األسبوع
 .العاملة ولألم التً تضع مولودها األول وللحاالت الطارئةٌومٌاً خصوصاً لألم 

 
  -انتهى  -

 
 التعليق على الصور المرفقة:

الدكتور محمد إلٌاس خان، استشاري رضاعة طبٌعٌة فً قسم النساء والوالدة فً : 0صورة
 محاضرة حول أهمٌة الرضاعة الطبٌعٌةخالل  مستشفى الخور التابع لمؤسسة حمد الطبٌة،

 جانب من الحضور: 0صورة
 



 

 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 

وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 
درٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتمدٌن برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة ت

من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب 
قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل للطب 

عٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على ص
كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى 
الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 

 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
weill.cornell.edu-http://qatar/  

 
 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:

 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 قطر -واٌل كورنٌل للطب 
 +475 55565555جوال: 
 +475 55482554مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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