در این شماره
-------------------------------

 -مقرره تغذی اطفال به عوض شیر مادر

د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

مدیر مسوول :قانونمل عبدالظاهر وزین
معاون :شاه جهان بیگزاد
شماره بیست و دوم ( )۰۳دلو ۲۰۵۵
نمبر مسلسل ۵۶۶ -

تیلفون۲۵۲۶۲ :

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیك افغانستان
شهر کابل
شماره ()۲۶۵
تاریخ۲۰۵۵/۶/۲۲ :
در مورد مقرره تغذی اطفال به عوض شیر مادر
شورای وزیران جمهوری دموکراتیك افغانستان تصویب مینماید:
مقرره تغذی اطفال به عوض شیر مادر منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد.
جنرال نظر دمحم
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معاون اول رئیس شورای وزیران
جمهوری دموکراتیك افغانستان
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مقرره تغذی اطفال به عوض شیر مادر
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره بتاسی از حکم ماده ( )۳۲قانون صحت عامه جمهوری دموکراتیك افغانستان و سفارش نامه  ۱۸۹۱سازمان
صحی جهان بمنظور تامین اهداف آتی وضع گردیده است:
 -۱تامین صحت و سالمت مادر ،طفل ،بهبود تغذی طفل متناسب با استعداد مالی خانواده از طریق تشویق مادر به
تغذیه طفل در قدم اول با شیر مادر و در قدم دوم تغذی با غذا های متمم شیر مادر.
 -۳تهیه و تامین غذای سالم برای اطفال با استفاده از مواد صحی بر اساس معلومات موثق و صحی بعوض شیر مادر.
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ماده دوم:

اصطالحات آتی درین مقرره مفاهیم ذیل را افاده میکند:

عوضی شیر مادر :ترکیبی از مواد مختلفه طبیعی است که عالمه فابریك بصورت مطبوع یا مصور روی محفظه
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حاوی محصوالت مذکور چاپ میباشد.

سمپل :نمونه محصوالتیست که عوض شیر مادر بصورت رایگان توزیع میگردد.

البراتوار :البراتوار وزارت صحت عامه است که موظف به تحلیل مواد غذائیست.
فابریك :موسسه ایست که محصوالت عوضی شیر مادر را تولید و عرضه میدارد.

فصل دوم
تبلیغ ،ترویج و آموزش در مورد عوضی های شیر مادر
ماده سوم:
وزارت صحت عامه بمنظور تنویر اذهان خانواده ها در مورد استفاده از عوضی های شیر مادر معلومات کافی الزم
را برای تغذیه طفل تهیه ،پالن تطبیقی آنرا طرح معلومات را پخش و از تطبیق پروگرام نظارت بعمل میاورد.
ماده چهارم:
مطالب معلوماتی و آموزشی برای ارتقای سطح دانش زنان حامله و مادران شیرده در مورد تغذی طفل که توسط
وسایل ارتباط جمعی به نشر میرسد باید حاوی نکات آتی باشد:
 -۱مزایای شیردهی مستقیم از طریق پستان مادر.
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 -۳آماده ساختن مادر به شیردهی متداوم از پستان.

 -۲توضیح تاثیرات منفی صحی و روحی تغذیه اطفال با شیر چوشك از عوضی های شیر مادر.
ماده پنجم:
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مطالب مندرجه ماده چهارم توسط مولدین و توزیع کنندگان با موافقه رسمی وزارت صحت عامه صورت میگیرد.
ماده ششم:

( ) ۱به مقصد تنویر اذهان عامه با ارتباط مزایای شیر مادر ،تغذی مادران حامله و شیرده ،خطرات ناشی از استعمال
غیر صحی عوضی های شیر مادر ،وزارت صحت عامه وقتا فوقتا به طبع رساله های کوچك ،پوسترها و نشر
پروگرام های رادیویی و تلویزیونی بپردازد.
( )۳موضوع تغذی طفل با شیر مادر و خطرات ناشی از طرز استفاده غیر صحی از عوضی های شیر مادر در
پروگرامهای درسی موسسات عالی تربیه معلم و مکاتب متوسط اناث شامل گردد.
( ) ۲بغرض استفاده بهتر از مواد غذایی محلی ،بهبود کیفی در طرز تهیه و نگهداشت صحی ،پروگرام های نمایش
تهیه مواد غذایی توسط مراکز حمایه طفل و مادر ،مراکز صحی اساسی و آمریت های صحت عامه والیات و
کودکستانها اجرا میگردد.

فصل سوم
تورید ،تولید و لیبل گذاری
ماده هفتم:
محصوالت غذایی ایکه عوض شیر مادر تهیه میگردد باید دارای کیفیت عالی بوده مطابق به معیار های بین المللی،
طرزالعمل تغذیه صحی کودکان و اطفال (کودکس المنیت) عرضه و توزیع گردد.
ماده هشتم:
تاجر وارد کننده مکلف است تا نمونه های عوضی های شیر مادر را قبل از تورید جهت معاینه به البراتوار تحلیل
مواد غذایی سپرده بعد از کسب اجازه کتبی به تورید و عرضه آن اقدام ورزد.
ماده نهم:
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( ) ۱لیبل محفظه های عوضی شیر مادر باید مطبوع ،عام فهم و دارای معلومات کافی در باره طرز استفاده صحی آن
باشد.

( )۳لیبل نباید بآسانی از محفظه جدا گردد.

صحی و خطرات ناشی از عدم رعایت حفظ الصحه باشد.
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( ) ۲لیبل بیکی از زبانهای ملی با کلمات واضع و خوانا تحریر و دارای رهنمایی کافی در مورد طرز تهیه ،استفاده

( )۴در لیبل باید طرز استفاده از عوضی های شیر مادر بصورت جدول توضیح گردد.

( ) ۵لیبل محفظه باید حاوی معلومات در باره اجزای ترکیبی عوضی های شیر مادر ،طرز نگهداشت ،تاریخ تولید و
آخرین میعاد با نظر داشت شرایط جوی منطقه باشد.

فصل چهارم
احکام نهایی
ماده دهم:
تبلیغ و تشویق مادران به استفاده از عوضی ها بجای شیر مادر از طریق اشتهار ممنوع است.
ماده یازدهم:
توزیع نمونه های عوضی شیر مادر بمقصد انحراف اذهان مادران و یا انصراف آنها از تغذی اطفال توسط پستان
مجاز نیست.
ماده دوازدهم:

اتخاذ نمایند.
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( )۱مراجع صحی مکلف است مطابق احکام این مقرره تدابیر مقتضی را جهت ترویج ،تشویق و حمایه شیردهی مادر

( )۳مراجع ذیربط مکلف باجرا و تطبیق احکام این مقرره میباشند.
ماده سیزدهم:
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این مقرره بعد از تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر میگردد.

اشتراک ساالنه
داخل کشور
خارج کشور

 ۰۳۳افغانی
 ۶۳دالر امریکایی
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محصلین با ارائه تصدیق  ۲۶۳افغانی
بهای یك شماره ( )۶۳افغانی
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