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معاون محترم بهداشت دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
موضوع :انتظارات در زمینه هفته ترویج تغذیه با شیر مادر و چگونگی برگزاری آن
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله میفرمایند:
لَیسَ لِلصَّبِّی لَبَنٌ خَیرٌ مِن لَبَنِ اُمِِّه .هیچ شیری برای نوزاد بهتر از شیر مادر نیست.
همانطور که مستحضرید شناخت روزافزون مزایای بی شمار تغذیه با شیر مادر بر سالمت ،اقتصاد و محیط
زیستتتت مو

گردیده که نهضتتتت ترویج تغذیه با شتتتیرمادر امروزه به عنوان راهبردی برای توستتتپه پایدار

ک شورهای هان مطرح شود .این راهبرد در بپد سالمت؛ پی شگیری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر نظیر سوء
تغذیه ،چاقی و دیابت ،سالمت روان و ارتقای تکامل کودکان و سالمت زنان و در بپد اقتصادی و ا تماعی؛ تامین
امنیت غذایی ،شکستن چرخه فقر ،ارتقای نیروی کار و حفاظت از محیط زیست را شامل می شود .در همین راستا
و نظر به تقویت سیا ست ملی ترویج تغذیه با شیر مادر کودکان مقت ضی ا ست برنامه تبلیغ گ سترده و همه انبه
ترویج تغذیه با شیر مادر را در مرداد ماه و هفته هانی شیر مادر م صادف با دهم تا شانزدهم مرداد مطابق با
شتتپار امستتات هفته هانی ترویج تغذیه با شتتیر مادر نتوانمندستتازی والدین ،تقویت تغذیه با شتتیر مادر ،حات و
آیندهن به ا را درآید .در این را ستا و متنا س با شپار ام سات انتظار می رود دان شگاههای علوم پز شکی اقدامات
زیر را به انجام رسانند:
 .1هماهنگی با صدا و سیمای ا ستانی برای ا ستفاده از ظرفیتهای تلویزیون ا ستان برای فرهنگ سازی و ترویج
تغذیه با شتتتیر مادر ر برای ستتتهولت هماهنگی می توانید به بند رچ) ماده  73قانون احکام دائمی کشتتتور در
خصوص اختصاص صرف یک درصد از اعتبارات هزینه ای طی قرارداد با صدا و سیما به فرهنگ سازی و
آگاهی بخ شی و اطالع ر سانی ربخ شنامه شماره  622231مورخ  73/7/67سازمان برنامه و بود ه ک شور
استناد نمایید)
 .2هماهنگی با شورای شهرها /شهرداریها در خ صوص ا ستفاده از بیلبوردها ،ای ستگاهها و قطارهای مترو و
ستتایر فضتتاهای مربو به تبلیغات محیطی مهم و در مپرد دید همگان برای اطالع رستتانی در مورد ترویج
تغذیه با شیر مادر در ماه مرداد و به خصوص هفته هانی شیر مادر ر 61تا  61مرداد)
 .7هماهنگی با استتتانداری/فرمانداری رطرح موعتتوع در کارگروه متناظر ستتا ) در خصتتوص الزام ستتازمانهای
ذیربط برای همکاری در زمینه ترویج تغذیه با شتتیر مادر ،ا رای قانون مربو و در نظر گرفتن این مناستتبت
در برنامه ریزیها برای آموزش خانواده ها
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 .4هماهنگی با دفاتر ائمه مپه و ماعات م سا د در خ صوص طرح مو عوع در آن مقطع زمانی و اخت صاص
موعوع سخنرانی قبل از نماز به شیر مادر
 .5برگزاری شنواره ها به منظور ترویج تغذیه با شیر مادر در مکانهای مناس در سطح شهر
 .1انجام تبلیغات و برگزاری شنواره به منظور ترویج تغذیه با شیر مادر متناس با شپار سات در بیمارستانها
و مراکز درمانی
 .3استفاده از قابلیتهای فضاهای مجازی محلی برای انجام تبلیغات و اطالع رسانیها
با تو ه به اهمیت موعوع خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی به عمل آید.

