كيف يستفيد أرباب األعمال من دعم الرضاعة

مقتبس من دراسة جدوى لتقنين الرضاعة الطبيعية

يضمن لك االستثمار في برنامج دعم الموظفات المرضعات تحقيق عوائد استثمار تصل إلى -3إلى ،1-وذلك عن طريق اإلبقاء
على الموظفين األكفاء بشكل أكبر ،وزيادة اإلنتاجية ،وخفض تكاليف الرعاية الصحية ،وأيام التغيب عن العمل بسبب المرض.

تعد شريحة النساء أصحاب
األطفال والرضع،
الشريحة األسرع
نموا من القوى
ًّ
العاملة اليوم.

يمكن للموظفات المرضعات مواصلة العمل
بشكل طبيعي
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من النساء الموظفات عند الحمل،
يعودون إلى القوة العاملة عند بلوغ
على
تجد الشركات التي تنجح في اإلبقاء
أطفالهم عمر الثالثة أشهر.

موظفيها األكفاء بعد الوالدة ،أن هنالك
عنصرين يشكالن الفارق الحقيقي:

يتمتع أرباب األعمال الداعمين للرضاعة الطبيعية في سياساتهم،
بانخفاض في معدل تغيب الموظفين.
يعزز حليب األم الجهاز المناعي للرضع مما يساعد على حمايتهم من
أمراض الطفولة المنتشرة من عدوى والتهابات جلدية.
وألن األطفال الذين تم إرضاعهم طبيعيًا هم عادة أكثر صحة ،يمضي
اآلباء واألمهات وق ًتا أكثر في العمل عوضًا عن إضاعته في االعتناء
باألطفال المرضى.

معدل اإلبقاء على الموظفين في الشركات الداعمة
لبرامج الرضاعة الطبيعية

تقلل الرضاعة الطبيعية
من تكلفة الرعاية الصحية
يترجم انخفاض تكاليف الرعاية الصحية للرضع إلى انخفاض دعاوى
التأمين في العمل.
تزداد معدالت زيارة األطباء عند األطفال الذين لم يخضعوا للرضاعة
الطبيعية ويمضون أيامًا أكثر بالمستشفيات ،ويحتاجون إلى وصفات طبية
أكثر من أقرانهم الذين تم إرضاعهم طبيع ًّيا .تنخفض معدالت خطر اإلصابة
ببعض األمراض مثل سرطان الثدي قبل سن اليأس عند األمهات الذين
أرضعوا صغارهم رضاعة طبيعية.

الشركات المطبقة لبرامج دعم الرضاعة الصحية
متوسط دولي
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معدالت أقل لدوران الموظفين
تزداد احتماالت رجوع الموظفات إلى أعمالهم بعد الوالدة ،عندما يوفر
مقر العمل بيئة داعمة الستمرار عملية الرضاعة الطبيعية.

المزيد من الفوائد
ألرباب األعمال...
يحسن الرضا الوظيفي واإلنتاجية

تعني قدرتك على إبقاء الموظفين األكفاء وأصحاب الخبرة بعد الوالدة،
تعني تقليل /أو التخلص من التكاليف المرتبطة بتوظيف طاقم عمل
مؤقت ،أو تعيين طاقم جديد وتدريبه

يزيد من مستوى الوفاء ،والروح المعنوية بين جميع الموظفين
يعزز صورة العمل المالئمة ألفراد العائلة ومختلف الفئات العمرية في المجتمع

هل أنت جاهز لتحقيق االستفادة القصوى
من تطبيقك لبرنامج دعم الرضاعة بمقر عملك؟

www.mibreastfeeding.org/workplace

