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CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKTÁPLÁLÁS
Az Egészségügyi Világszervezet harminckilencedik közgyűlése
visszaidézte a WHA 27.43, WHA 31.47, WHA 33.32, WHA 34.22, WHA 35.26 és WHA 37.30 számú
határozatokat, amelyek a csecsemő- és kisgyermektáplálással foglalkoztak.
Meghallgata az elnök beszámolóját és értékelését a csecsemő- és kisgyermektáplálás haladásáról
(WHA 39/8/1986).
Elismerte, hogy Az anyatejet helyetesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexe bevezetésével minden országban jelentősen javult a csecsemő- és kisgyermektáplálás helyzete.
Tudatában van, hogy a Nemzetközi kódex elfogadása óta eltelt öt évben számos tagállam jelentős
erőfeszítéseket tet a Kódex megvalósításának érdekében, de még mindig sok csecsemőtáplálásra alkalmatlan termék népszerűsítése és használata tapasztalható. Ezért további kitartó és összehangolt együtműködésre van szükség, hogy elérjük a Kódex teljes körű bevezetését és betartását, valamint a nem megfelelő termékek marketingjének és az anyatejet helyetesítő készítmények helytelen népszerűsítésének beszüntetését.
Nagy megelégedéssel nyugtázta azokat az irányelveket, amelyek az anyatejet helyetesítő készítményekkel táplálandó csecsemők egészségügyi és társadalmi-gazdasági körülményeire vonatkoznak (WHA 39/8/Add. 1/1986) - a Nemzetközi kódex 6. cikkelyének 6. paragrafusa értelmében.
Nyugtázta továbbá az irányelvek 47. paragrafusában található kijelentést: "Mivel a kórházban
vagy szülőothonban születet gyermekek döntő hányada végighordot csecsemő, életének első
24-48 órájában kolosztrumon kívül semmi egyéb táplálékra nem szorul - ez többnyire az az idő,
amit a csecsemő édesanyjával intézményi körülmények közöt tölt. Csak a csecsemők nagyon
kis hányada szorul rá valóban anyatejet helyetesítő készítményre: ezt a szükséges csekély
mennyiséget az intézmények úgy kezeljék, hogy ne akadályozza a szoptatás védelmét és
támogatását a többség számára".
1. JÓVÁHAGYJA az elnök beszámolóját.
2. SÜRGETI a tagállamokat, hogy hozzák meg a következő intézkedéseket:
1) Vezessék be a Nemzetközi kódexet, ha ezt még nem teték meg.
2) Tegyenek róla, hogy egészségügyi ellátó rendszereik gyakorlatai és eljárásai a Nemzetközi
kódex elveivel és céljával egybehangzóak legyenek.
3) A lehető legjobban aknázzák ki minden érintet fél - az egészségügyi szakmai szervezetek, a
civil szervezetek, a fogyasztói szervezetek, a gyártók és a forgalmazók - segítségét, általában
véve a szoptatás védelme és támogatása érdekében, és specifkusan annak érdekében, hogy a
Kódex bevezetésre kerüljön, és bevezetése, valamint követelményeinek betartása ellenőrizhető
legyen.

4) Keressék az együtműködést a Kódex 2. cikkelyének tárgykörébe tartozó termékek gyártóival és
forgalmazóival, hogy azok megadják az összes információt, ami a Kódex bevezetésének
ellenőrzéséhez szükséges.
5) Adjanak teljes és részletes tájékoztatást az elnöknek a Kódex bevezetéséről.
6) Tegyenek róla, hogy az a csekély mennyiségű anyatejet helyetesítő készítmény, ami a csecsemők kisebbségének kell a szülészeteken, a normális beszerzési csatornákon keresztül jusson az
intézménybe, nem ingyenes vagy árengedményes ellátmány formájában.
3. KÉRI az elnököt:
1) Javasoljon egy egyszerűsítet és egységesítet nyomtatványt a tagállamok számára, hogy ezzel
is könnyítse a Kódex bevezetésének értékelését és ellenőrzését és a WHO-nak készítet beszámolót; valamint kérje a WHO-t egy olyan összefoglaló beszámoló elkészítésére, ami sorra veszi
a Kódex valamennyi cikkelyét.
2) Különösen a következőkre hívja fel a tagállamok és egyéb érdekelt felek fgyelmét:
a) Minden étel és ital, amit azelőt kap a csecsemő, hogy a kiegészítő táplálás megkezdése táplálko zástanilag szükséges lenne, akadályozhatja a szoptatás megkezdését vagy fenntartását, ezért ebben az időszakban nem szabad sem támogatni, sem ösztönözni ezt a gyakorlatot.
b) A néhány országban most bevezetet gyakorlat, mely szerint a csecsemőket speciális tejkészítményekkel (ún. "követő tápszerekkel") táplálják, teljességgel szükségtelen.
(Eredeti kiemelések)

