
 
 

 

 

 

 مركز السدرة ينظم العديد من الفعاليات بمناسبة األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 

 المركز يخطط لتعيين استشاريات للرضاعة الطبيعية لمساعدة األمهات

 

 الدوحة، قطر

 

 2017أغسطس  1

 

، ينظم مركز السدرة للطب 2017أغسطس  7إلى  1بمناسبة األسبوع العالمي للرضاعة الطبية خالل الفترة من 
 والبحوث عدد من الفعاليات التثقيفية لألمهات للتعريف بفوائد الرضاعة الطبيعية للطفل الرضيع واألم والبيئة. 

 

أغسطس في عيادة التوليد بمبنى  3إلى  1ل الفترة من وفي هذا السياق سيقوم مركز السدرة بإقامة جناح تثقيفي خال
العيادات الخارجية حيث ُيمكن للمرضى والعائالت زيارة هذا الجناح أثناء تواجدهم في مركز السدرة كما سيمكنهم 
أيضًا حضور محاضرات تثقيفية عن الرضاعة الطبيعية خالل يومي الثاني والثالث من أغسطس. وسيتم إلقاء تلك 

ظهرًا. وستقوم  12:30صباحًا وحتى الساعة  11رات باللغتين العربية واإلنجليزية خالل اليومين من الساعة المحاض
المرشدات الصحيات والممرضات برفقة إحدى أخصائيات التغذية باإلجابة على أي أسئلة تطرحها األمهات وتقديم 

هذه المحاضرات التثقيفية ال تندرج في إطار المعلومات حول فوائد الرضاعة الطبيعية. وتجدر اإلشارة إلى أن 
المحاضرات المعتمدة للتعليم الطبي المستمر. ولمزيد من المعلومات يرجى النقر على هذا الرابط 

https://www.facebook.com/events/1772785299402946/ 

https://www.facebook.com/events/1772785299402946/
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يسعى مركز السدرة حاليًا إلى توظيف استشاريات للرضاعة الطبيعية من خالل حملة دولية للتوظيف من أجل توفير 
الرعاية التي تتمحور حول المرضى وأسرهم. ويأتي توظيف استشاريات الرضاعة استجابة للحاجة المتزايدة لتثقيف 

وتوجيه النصح واإلرشاد لألمهات الجدد بشأن كيفية النساء الحوامل بالمعلومات الهامة حول الرضاعة الطبيعية 
 الرضاعة الطبيعية السليمة ألطفالهن.  

 

وقالت شارمين ألين مديرة تمريض خدمات ما بعد الوالدة والرضاعة الطبيعية: "تشير اإلحصائيات الصادرة عن وزارة 
من األمهات يقمن بإرضاع أطفالهن  بالمائة فقط 29إلى أن  2012الصحة العامة وجهاز اإلحصاء القطري في عام 

رضاعة طبيعية خالصة لمدة ستة أشهر. ونأمل في أن نقوم بدور فعال لتشجيع األمهات في قطر على القيام 
بالرضاعة الطبيعية ألطفالهن نظرًا لما في الرضاعة الطبيعية من فوائد جمة لكل من الطفل واألم، فضاًل عن فوائدها 

استشارية للرضاعة الطبيعية كجزء من رعاية الحمل التي تقدمها الفرق  14سدرة بتوظيف البيئية. وسيقوم مركز ال
 الطبية في عيادة النساء والتوليد".      

 

وستعمل استشاريات الرضاعة الطبيعية كجزء من فريق من المتخصصين في الرعاية الصحية بهدف ضمان حصول 
شاملة تبدأ من استشارات الحمل وحتى ما بعد الوالدة. كما سيقوم النساء الحوامل واألمهات واألطفال على رعاية 

مركز السدرة بتنظيم محاضرات لألمهات قبل الوالدة مع تشجيع أفراد األسرة السيما اآلباء على حضور تلك 
ك لالمحاضرات من أجل االستفادة من المعلومات الخاصة بكيفية مساندة األم خالل المراحل المختلفة من حملها وكذ

 في فترة ما بعد الوالدة. 

 

 يمكن لمن لديها الرغبة في التقدم لشغل وظيفة استشارية رضاعة طبيعية التقدم بطلب التوظيف عبر هذا الرابط:
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 فوائد الرضاعة الطبيعية

 لألمهات

 راض مالوقاية من األمراض )وعلى سبيل المثال: سرطان الثدي وسرطان المبيض والنوع الثاني من داء السكري وأ
 القلب(

 تحفيز المخ على إفراز الهرمونات للحد من خطر اإلصابة باكتئاب ما بعد الوالدة 
 تساعد على فقدان الوزن 
 تساعد الرحم على الرجوع إلى حجمه الطبيعي بشكل أسرع 

 

 لألطفال

 الرضاعة الطبيعية الخالصة لألطفال خالل الستة أشهر األولى من عمر الطفل تحد من مخاطر:

 ية والربو واألكزيماالحساس 
 التهابات األذن والصدر والسعال ونزالت البرد 
 متالزمة موت الرضيع المفاجئ 
 داء السكري ومرض السمنة لألطفال 
 التردد على المستشفيات نتيجة إصابة الطفل باإلسهال والقيء وآالم البطن 

 

 للبيئة

  والوقودالرضاعة الطبيعية توفر الموارد الطبيعية كالماء والكهرباء 
 تساعد على الحد من إنتاج النفايات مقارنة بالحليب الصناعي 
  تضمن أعلى مستويات األمان والنظافة 
   توفر المال 
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 -انتهى -
 

 حول مركز السدرة للطب والبحوث

سيكون مركز السدرة للطب والبحوث مستشفى رائد ومؤسسة بحثية وتعليمية متطورة تركز على صحة وعافية 
قام المهندس المعماري المعروف سيزر بيلي بتصميم مبنى المستشفى وقد األطفال والنساء في المنطقة والعالم. 

 الرئيسي ومبنى العيادات الخارجية لمركز السدرة.
 

. رةرئيس مجلس إدارة مركز السديجسد مركز السدرة للطب والبحوث رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، 
ولن يقدم هذا المرفق عال التقنية والمتطور رعاية المرضى طبقا ألفضل المعايير العالمية فحسب، ولكنه سيساعد 

  أيضا في بناء الموارد والخبرات العلمية لقطر.

 

، حيث تقدم العيادات الخارجية 2016لسدرة بافتتاح مبنى العيادات الخارجية للمركز في األول من مايو قام مركز ا
 خدماتها للنساء واألطفال وفقا لنظام اإلحالة بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية األخرى في قطر.

 

اكات . ومن خالل الشر الديناميكية في قطربيئة التعليم والبحوث يشكل مركز السدرة للطب والبحوث جزًءا من 
المتينة مع المؤسسات الرائدة في العالم، يقوم مركز السدرة بخلق نظام بيئي ثقافي للمساعدة في تطوير االكتشافات 

 www.sidra.orgالعلمية من خالل االستثمار في البحوث الطبية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 
 

 لالستفسارات الخاصة بوسائل اإلعالم، يرجى االتصال بحاتم حسنين
 hhassanin@sidra.orgبريد الكتروني: 

 44041840هاتف: 
 قسم االتصاالت

 مركز السدرة للطب والبحوث
 قطر -الدوحة

http://www.sidra.org/
mailto:hhassanin@sidra.org
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