
POLITIKA SPITALORE MIQËSORE ME FËMIJËT
1. Spitali ynë ' Foshnja miqësore " të ndaluar. Për këtë arsye, Përfitimet e qumështit të gjirit dhe 
përpjekje për të promovuar rëndësinë e ushqyerjes me gji.

2. Punëtorët shëndetësor, 15 orë në lidhje me përfitimet dhe rëndësia e qumështit të gjirit të 
nënës, teorikisht, ata do të marrin 3 orë trajnim praktik.

3. Përfitimet e ushqyerjes me gji për gratë shtatzëna dhe lindjes të cilët pranohen në klinikën tonë 
spital, informacion në lidhje me rëndësinë e ushqyerjes me gji dhe gji metodë është dhënë dhe 
pranuar që informacioni të procesohet në dosje.

4. Në spitalin tonë, mbështetjen e të gjitha nënave që kanë lindur; fëmija nuk është një problem 
shëndetësor, përveç nëse është përcaktuar për fillimin e ushqyerjes me gji brenda periudhës së 
parë gjysmë ore.
Teknika Ushqyerja me gji është mësuar në praktikë.

5. Gratë shtatzëna dhe nënat që lindin, të shikojmë sa herë që duan, ata mund të mësojnë; fletë-
palosje emzirme- rëndësinë dhe përfitimet e dhënë.

6. Asnjë ushqim tjetër përveç qumështit të gjirit, përveç nëse nevojat mjekësore të sapolindur.

7. Fëmijë fëmijë të qëndrojnë së bashku 24 orë në ditë dhe sa herë që ju doni me nënën
siguruar nga nënat që japin gji.

8. Foshnjave ushqehen me gji, bedel ose biberon lloji, të cilat mund të ndikojnë negativisht në 
ushqyerjen me gji nuk është e rekomanduar për asgjë.

9. Si e bën atë të mësojnë se si ata mund të vazhdojnë nënat gji dhe foshnjave në sekretimin 
e qumështit në momentet që ata ishin ndarë.

10. Pasi u shkarkohet në nënat e tyre mund të vazhdojë dhënien e gjirit, mund të përballet me 
sorun- s në gjendje për të zgjidhur, të informuar për detajet ata kanë nevojë për të bërë kontrolle 
të rregullta. 

11. Nuk janë nënat dhe familjet në spitalin tonë brenda mundësive të linjës telefonike 24 orë.
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