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CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKTÁPLÁLÁS
Az Egészségügyi Világszervezet negyvenhetedik közgyűlése meghallgata az elnök beszámolóját a
csecsemő- és kisgyermektáplálásról.
Visszaidézte a WHA 33.32, WHA 34.22, WHA 35.26, WHA 37.30, WHA 39.28, WHA 41.11,
WHA43.3, WHA 45.34 és WHA 46.7 számú határozatokat, amelyek a csecsemő- és kisgyermektáplálással, a megfelelő táplálási módszerekkel és a vonatkozó kérdésekkel foglalkoztak.
Újra megerősítete, hogy támogatja mindezen határozatokat, és megismétli ezen irányú javaslatait
a tagállamok felé.
Felhívta a fgyelmet, hogy az anyatej magasabb rendű a mesterséges tápláléknál, hiszen ez a cse csemőtáplálás biológiai normája, és minden eltérés etől a normától növekvő kockázatot jelent
a csecsemő és az anya egészségére.
1. MEGKÖSZÖNI az elnöknek a beszámolót.
2. SÜRGETI a tagállamokat, hogy hozzák meg a következő intézkedéseket:
1) Hatékony, összefogot tárcaközi együtműködéssel támogassák az egészséges csecsemő- és
kisgyermektáplálást, a Világkiáltvány és cselekvésterv az egészséges táplálkozásért (Nemzetközi
Táplálkozástani Konferencia, Róma, 1992) egyezménnyel egybehangzóan. Az együtműködés
része legyen:
a) az egészségügyi dolgozók, civil szervezetek, közösségek és a nagyközönség fgyelmének felhívása a szoptatás fontosságára és arra, hogy a szoptatás magasabb rendű, mint bármilyen más cse csemőtáplálási módszer
b) az anyák segítése abban a döntésben, hogy szoptassanak-e - ehhez távolítsanak el minden gátló
és zavaró tényezőt, amivel az anyák az egészségügyi intézményekben, a munkahelyen vagy a
közösségben szembekerülhetnek
c) az intézkedés, hogy minden érintet egészségügyi dolgozó részesüljön oktatásban a megfelelő
csecsemő- és kisgyermektáplálási módszerekről, beleértve azoknak az elveknek az alkalmazását,
amelyeket a WHO és az UNICEF által közösen kiadot állásfoglalás a szoptatásról és a szülészeti
szolgáltatásokról megfogalmaz (Protecting, promoting and supporting breastfeeding, WHO
1989)
d) annak ösztönzése, hogy a megfelelő kiegészítő táplálás csak körülbelül hat hónapos kortól kez dődjön, a szoptatás emellet továbbra is folytatódjon; a kiegészítő táplálás helyi élelmiszerek
biztonságos és megfelelő mennyiségével történjen.
2) Tegyenek róla, hogy az egészségügyi ellátó rendszeren belül sehol se jelenjen meg adomány
- sehol se kapjanak ingyenes vagy árengedményes ellátmányt anyatejet helyetesítő készítmé nyekből vagy egyéb, a Kódex tárgykörébe tartozó termékből.

3) Rendkívüli óvatossággal járjanak el a sürgősségi szükségmegoldó intézkedések tervezése, meghozatala és támogatása során: védjék, támogassák és ösztönözzék a szoptatást, és biztosítsák
azt, hogy az anyatejet helyetesítő készítmények és a Kódex tárgykörébe tartozó többi termék
adományai csak akkor kerüljenek alkalmazásra, ha adotak a következő feltételek:
a) olyan csecsemőkről van szó, akiket mindenképpen anyatejet helyetesítő készítménnyel kell táp lálni – azoknak az irányelveknek az alapján, amelyek az anyatejet helyetesítő készítményekkel
táplálandó csecsemők egészségügyi és társadalmi-gazdasági körülményeire vonatkoznak (WHO
A39/8 Add.1, 1986. április 10.)
b) az ellátmány biztosítása folyamatos egészen addig, amíg az érintet gyermekeknek szükségük
van rá
c) az ellátmányt nem használják propaganda-célokra.
4) Tájékoztassák a munkaerőpiacot, a munkaadói és munkavállalói szervezeteket arról, milyen sokszoros előnnyel jár a szoptatás a csecsemő és az anya számára egyaránt, és ez milyen anyavédelmi lépéseket feltételez a munkahelyeken.
3. KÉRI az elnököt:
1) Járjon közbe az összes érintet félnél, hogy együtműködés jöjjön létre a Közgyűlés jelen és
vonatkozó határozatainak a maguk teljességében való hatályba léptetésében.
2) Dolgoztasson ki egy átfogó globális stratégiát és cselekvéstervet arra, hogyan lehet megnövelni
az országok teljesítőképességét a csecsemő- és kisgyermektáplálási gyakorlatok javítása terén beleértve a szoptatási trendek és gyakorlatok országos felülvizsgálati módszereinek és szem pontjainak kidolgozását is.
3) Kérésükre támogassa a tagállamokat abban, hogy ellenőrizhessék a csecsemő- és kisgyermektáplálási gyakorlatokat és trendeket az egészségügyi intézményekben és az othonokban az új,
egységesítet szoptatási mutatók segítségével.
4) Sürgesse a tagállamokat, hogy indítsák el a bababarát kórházi rendszert, és kérésükre támogassa
őket ennek a rendszernek a megvalósításában, különösen abban, hogy javítsák az összes érintet
egészségügyi és adminisztratív dolgozó alap- és továbbképzési tantervét.
5) Kérésükre nyomatékosan támogassa a tagállamokat abban, hogy a Nemzetközi kódex és a
vonatkozó határozatok elveit és célját hatályba helyezzék, és javasolja a tagállamoknak egy
olyan keret létrehozását, amely jól használható a megtet lépések ellenőrzésére, és megfelel az
adot ország körülményeinek.
6) A többi érintet féllel folytatot konzultációk során és a WHO normatív funkciójának részeként
dolgozzon ki egy olyan útmutatót, amely szabályozhatná az anyatejet helyetesítő készítmények és a Nemzetközi kódex tárgykörébe tartozó egyéb termékek használatát szükségesetekben
– a tagállamok felelős hatóságai az országos körülmények fgyelembevételével ezeket
használhatnák arra, hogy biztosítsák az optimális csecsemőtáplálási feltételeket.
7) Kijelölt kutatóintézetekkel együtműködve gyűjtesse össze a legfrissebb adatokat arról, hogyan
növekszik a szoptatot gyermekek száma, és készítessen hozzájuk használati és értelmezési
útmutatót.
8) Szerezzen még több technikai és anyagi forrást ahhoz, hogy a WHO jobban támogathassa a
tagállamokat a csecsemőtáplálás, valamint a Nemzetközi kódex és az azt követő vonatkozó
határozatok megvalósítása terén.
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