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مستشفيات صديقة
للطفل بميشيغان

ميشيغان ،والية
صديقة للطفل
 1تتمتع األمهات الالتي تلدن في مستشفيات
صديقة للطفل بارتفاع في معدالت بدء الرضاعة
الطبيعية ،وبخصوصية تامة ،بما في ذلك األمهات
1
ذوي االحتياجات الخاصة.
 2يتمتع األطفال الذين يولدون في مستشفيات
صديقة للطفل بجميع العوامل الوقائية ،والهاضمة،
والمساعدة على النمو المتواجدة في اللبأ وحليب األم،
وتشملتغذية ُمثلى  ،وتحسن المناعة ،وانخفاض
2
في معدالت انتشار األمراض عند الرضع

 30.3 3بالمئة من األطفال المولودين بميشيغان
3
عام  ،2015وُ لدوا بمستشفيات صديقة للطفل.
 4تهيب شبكة ميشيغان للرضاعة الطبيعية
( )MIBFNبجميع مستشفيات التوليد في ميشيغان
أن يطبقوا الممارسات المستندة إلى األدلة العلمية،
والتي تتفق مع االتجاه الصديق للطفل.
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