أسئلة وأجوبة متداولة
تغيير الماركة التجارية لتركيبة الحليب االصطناعي ("فورميوال") لألطفال الرضّع في برنامج  WICبميشيغان

ابتدا ًء من صرف المخصصات في شهر نوفمبر ،سيقدّم برنامج  WICفي ميشيغان تركيبة الحليب االصطناعي ماركة ( Similacسيميالك) بدالً
من ماركة ( Enfamilإنفاميلْ ).
يُرجى الرجوع إلى جدول تغيير تركيبة الحليب االصطناعي لمعرفة ماهيّة تركيبات ماركة  Similacالتي سيت ّم تقديمها.
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لماذا يقوم برنامج  WICبتغيير الماركة التجارية لتركيبة الحليب االصطناعي القياسية لألطفال الرضّع؟
• يُفرض على برنامج  WICإعطاء تركيبات الحليب االصطناعي بأفضل قيمة للوالية.
هل جميع ماركات تركيبات الحليب االصطناعي التجارية مثل بعضها؟
• إن جميع تركيبات الحليب االصطناعية القياسية المصنوعة لألطفال الرضّع األصحاء تستوفي جميع المعايير العالية التي
ي  Similacو  Enfamilالتجارية على
تفرضها إدارة الغذاء والدواء ( )FDAللجودة والتغذية .تحتوي ك ّل من تركيبات ماركت ّ
منتجات متشابهة لتستوفي احتياجات الطفل (على سبيل المثال ،تركيبات تحتوي على نسبة خفيفة من الالكتوز؛ تركيبات
لتخفيف النيّق والغازات؛ وتركيبات لتخفيف البصاق ،وتركيبات مصنوعة من الصويا ،وتركيبات مصنوعة من الحليب).
ي تغيير ماركة التركيبة التجارية؟
إن حالة طفلي جيدة على تركيبة ماركة  .Enfamilهل يجب عل ّ
• نعم ،يجب عليك تغيير ماركة الحليب االصطناعي التجارية ابتدا ًء من صرف المخصصات في شهر نوفمبر لطفلك .لن يقدّم
برنامج  WICبعد اآلن مختلف أنواع تركيبات الحليب االصطناعي لماركة  .Enfamilونحن نتف ّهم أن هذا التغيير قد يكون
مخيفا ً لك .نرجو أن تعلمي أن معظم األطفال الرضّع يتقبّلون ك ّل من تركيبات  Enfamilو  Similacويستفيدون جيداً عليهما
ألنهما متشابهان جداً لبعضهما البعض.
• وسوا ًء كان طفلك يرضع تركيبة  Enfamilلشهر واحد أو لعدة أشهر ،فسيتعيّن عليه أو عليها التحويل إلى  .Similacسيعمل
موظفو برنامج  WICمعك لمساعدتك في جعل هذا التغيير سلسا ً بأكبر قدر ممكن.
ي أن أتوقّعها عندما أقوم بتغيير ماركة تركيبة الحليب لطفلي؟
ما األشياء التي عل ّ
• من الطبيعي أن يعاني الطفل من بعض األعراض البسيطة عند تغيير ماركة تركيبة الحليب .على سبيل المثال ،قد يبدو لون
براز الطفل مختلف ا ً أو تكون رائحته مختلفة ،أو قد تالحظين بعض البص اق .إذا كانت لديك مخاوف ،فيُرجى االتصال بعيادة
 WICالتابعة لها.
• يُرجى االتصال بمق ّدم الرعاية الصحية المسؤول عن طفلك إذا رأيت أعراض ا ً مثل الطفح الجلدي أو اإلسهال أو اإلمساك أو
القيء.
لم يتح ّمل طفلي من قبل تركيبة  .Similacهل سيواجه مشاكل اآلن؟
• ينمو ويتطور طفلك في استمرار يوما ً بعد يوم ،وقد يكون تجاوز مشاكل تركيبة الحليب االصطناعي.
هل سيحصل طفلي على نفس كميّة الحليب االصطناعي؟
• نعم ،سيتّبع برنامج  WICنفس المبادئ التوجيهية لكمية التركيبة المقدّمة ،بنا ًء على عمر طفلك.
لقد رأيت أوزانا أخرى من تركيبة  Similacفي المتجر .هل من الممكن الحصول على تركيبتي بوزن آخر؟
التسوق
قائمة
في
درج
م
ال
ّ
• ال يمكن لبرنامج  WICإالّ أن يقدّم أحجاما ً معيّنة فقط من التركيبة .ال يمكنك إالّ شراء الوزن/النوع ُ
الخاصة ببرنامج  WICفقط.
تحصل أسرتي على تركيبة حليب اصطناعي بوصفة خصوصية من برنامج  .WICهل سيتعيّن علينا التغيير إلى شيء آخر؟
• إذا كان أحد أفراد أسرتك يحصل على تركيبة خصوصية تتطلّب لوصفة من الطبيب ،فال يزال يمكنه أو يمكنها الحصول على
تلك التركيبة الخصوصية.

هذه المؤسسة ملتزمة بتكافؤ الفرص في األعمال التي تقدمها.
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Similac Advance
 Enfamil Regulineو Enfamil Infant
َْ
ْ
(إنفاميل إنفنت و إنفاميل ريغيوالين)
(سيميالك آدڤانس)

Similac Soy Isomil

Enfamil ProSobee

(سيميالك صوي ْآيسوميل  -تركيبة من فول الصويا)

(إنفاميل پروسوب  -تركيبة من فول الصويا)

Similac Total Comfort

Enfamil Gentlease

(إنفاميل َج ْنتلي  -لتخفيف ّ
النيق)

(سيميالك توتال ْ
كومفورت  -سهل الهضم)

Enfamil AR

Similac for Spit Up

(إنفاميل آيه آر  -لتخفيف البصاق)

(سيميالك فور سبت آب  -للبصاق)

ّ
هناك منتجات  Similacإضافية متوفرة عند الطلب

Similac Sensitive

ْ
ّ
سنسيتف – لتخيف ّ
ساسية ضد اللكتوز)
النيق والبصاق بسبب ح
(سيميالك
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