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A szoptatás védelme
közös felelősségünk

A COVID-19 járvány óriási kihívások elé állította a globális
közösséget. A túlélés, az egészség és a jólét mindenki
számára fontosabb lett, mint valaha. A szoptatás, mint az
élet alapja, hozzájárul a rövid és hosszú távú egészséghez,
a helyes táplálkozáshoz és az élelmezésbiztonsághoz
vészhelyzetekben és azon kívül is.

Emellett a szoptatás emberi jog, melyet
tisztelnünk, védelmeznünk és

gyakorolnunk kell.

A szoptatás védelmének és támogatásának létfontosságú
eleme a szoptatás közegészségügyi szemlélete, melyben a
kormányok és más érdekelt felek együttesen alakítanak ki
egy szoptatástámogató környezetet. A szoptatásra közös
felelősségként tekint és alkalmazza a szoptatástámogató
bizonyítékokon alapuló irányelveket. Az irányelvek és a
gyakorlat megfelelő módosítása jelentős változást hozhat

egy szoptatott gyermek szüleinek mindennapjaiban.
Ehhez szükség van az egészségügy fejlesztésére és jól
képzett személyzetre, akik tudnak elegendő időt és
megfelelő szaktudást biztosítani a magas színvonalú
támogatáshoz és ellátáshoz. Jogszabályokkal és azok
betartásával kell biztosítani az anyák és egyéb szülők
kiemelt csecsemőgondozási díját és szülési szabadságát.
További követelmény az Anyatejet Helyettesítő
Készítmények Marketingjének Nemzetközi Kódexe és a
vonatkozó Egészségügyi Világszervezet Közgyűlés (WHA)
határozatainak („Kódex”) teljes körű végrehajtása.
Bizonyított, hogy a multiszektorális közegészségügyi
módszerek javítják a szoptatási gyakorlatokat. Ezeket a
módszereket mind szélesebb körben és
kiegyenlítettebben kell alkalmazni.

A COVID-19 pandémia alatti szoptatást pozitív és negatív
hatások is érték. A legtöbb kormány által meghozott
lezárásoknak és korlátozásoknak köszönhetően a
szülőknek volt ideje otthon maradni, és a csecsemők
gondozására és táplálására összpontosítani. Másrészt
több országban is kialakult az a gyakorlat, hogy az anyákat
és a csecsemőket elválasztották egymástól a koronavírus
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fertőzés továbbadásának kockázata miatt. A WHO
javaslata, hogy az anyákat és a csecsemőket ne szeparálják
egymástól, mert a szoptatás nemcsak biztonságos, de
megelőzhető vele a magas csecsemőhalálozási arány is.
A szeparáció hatása a szoptatás megkezdésére, illetve
fenntartására rendkívül káros lehet. A túlterhelt
egészségügyi rendszerekben és a szociális távolságtartási
szabályok miatt szoptatási tanácsadáshoz és
támogatáshoz való hozzáférés is korlátozott. A
folyamatban lévő oltási tervvel meg kell védenünk a
szoptató szülőket a diszkriminációtól azáltal, hogy
bizonyítékokon alapuló irányelveket és programokat
alakítunk ki. A WHO és más hatóságok (CDC, ACOG, NHS)
útmutatást adtak ki ebben a kérdésben.

A tömegtájékoztatás és a digitális marketing egyre
növekszik. A szoptatás szempontjából különösen komoly
kihívást jelent az anyatej-helyettesítő tápszerek (AHT) által
történő kizsákmányolás a széles körű promóció és az
etikátlan marketing révén. Ezekre a gyakorlatokra kitér a
Kódex, és a nemzeti jogszabályoknak szabályozniuk kell
azokat. Ez az év a 40. évfordulója a Kódex létrejöttének.
Jóllehet, számos országban bíztató előrelépések
történtek, sok országban a Kódexet kevéssé ellenőrzik és
rendelkezéseit nem hajtják végre.

Tájékoztasd
az embereket a szoptatás

védelmének fontosságáról!

Szerveződj
egyénekkel és

szervezetekkel az
erőteljesebb hatás

érdekében!

Erősítsd meg,
hogy szoptatás támogatása
alapvető közegészségügyi

felelősség!

Segítsd elő
az intézkedéseket a
szoptatás védelme

érdekében, hogy ezáltal is
javuljon a közegészség!

A 2021. évi Szoptatás Világhete CÉLKITŰZÉSEI

A WABA „A szoptatás gondoskodó támogatási lánca”
kampánya a szoptató anya-baba párost helyezi a
középpontba, és követi az első 1000 napon át. Arra törek-
szik, hogy összekapcsolja az érdekelt feleket a különböző
pontokon az ellátás folytonosságának összehangolt
biztosítása érdekében. A támogatói lánc minden szerep-
lője vagy kapcsolódási pontja része lehet egy már létező
kezdeményezésnek, amilyen például a Bababarát Kórház
Kezdeményezés (BBKK) vagy más helyi egészségügyi
program. A támogatói láncban a következetes üzenetek
és hatékony tájékoztató rendszerek révén a szoptató
anya-baba páros folyamatos támogatásban és szoptatási
tanácsadásban részesül. Egy, a szoptatást védő és támo-
gató környezet biztonságot nyújt a szülőknek és
családoknak a tápszeripar befolyásával szemben.

A megfelelő szoptatási gyakorlat közegészségügyi kérdés,
amely társadalmi erőfeszítéseket és befektetéseket igé-
nyel. A Szoptatás Világhetén most arra emlékeztetünk
mindenkit, hogy a szoptatás védelme közös felelősségünk.
Itt az ideje, hogy mindannyian tegyünk érte: tájékoz-
tassunk, szerveződjünk, erősítsük meg és segítsük elő a
szoptatás védelmét és támogatását. Ez fogja elősegíteni a
gyermekek és családjaik túlélését, egészségét és jólétét, és
kulcsfontosságú a fenntartható fejlődési célok elérésében,
senkit sem hátrahagyva.

A 2021-es figyelemfelhívó kampány különböző szinteken
vizsgálja a szoptatás védelmét és támogatását érintő
kihívásokat: országos szinten, az egészségügyi rendszer
szintjén, munkahelyi és helyi közösségi szinteken. Ezen-
kívül megoldásokat kínál az egyes szinteket érintő
kihívásokra, és konkrét intézkedéseket tartalmaz a
szoptatás védelme és támogatása érdekében.

A közegészségügyi megközelítés
multiszektorális együttműködési

tevékenységeket foglal magában a szoptatás
védelme és támogatása érdekében az ellátási

folyamat minden szakaszában.
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Világszerte a nők jelentős többsége dönt úgy, hogy szop-
tatni fogja az újszülöttjét, de sajnos sokan a tervezettnél
korábban abbahagyják a szoptatást. A szoptatásbarát kör-
nyezet biztosításának komoly akadályai vannak. A fő
kiváltó okok a politikai akarat hiánya és az országos szintű,
hosszú távú befektetés hiánya a szoptatás védelme és
támogatása terén.

A Kódex implementálása elengedhetetlen. Jóllehet 136
ország tett már előrelépést néhány jogi intézkedés
átvételével, mégis a Kódex szabályaihoz teljes egészében
csak 25, részlegesen 42 ország szabályai illeszkednek. Bár
néhány országban léteznek ilyen jellegű jogszabályok,
ennek ellenére a termékek célcsoportjaival, a címkézéssel,
az egészségre vonatkozó állításokkal, az értékesítési
helyekkel és a keresztpromócióval kapcsolatos kérdések
továbbra is növekvő aggodalomra adnak okot. A hatékony
ellenőrzés és végrehajtás általában hiányzik.

ORSZÁGOS SZINT

A globális szoptatási arány továbbra is
alacsony: az újszülötteknek csak
43%-át kezdik meg szoptatni a
születéstől számított egy órán belül, és
a hat hónaposnál fiatalabb
csecsemők 41%-át szoptatják
kizárólagosan. Bár a szoptató nők
70%-a legalább egy évig folytatja a
szoptatást, kétéves korra a szoptatás
aránya 45%-ra csökken.

A szoptatási arányok különbsége
országok között és országokon belül
is fennáll. Például az Egyesült
Államokban a társadalmi-gazdasági
háttér miatt az egyes rasszok között
különbség mutatkozik a szoptatás
kezdetében és időtartamában.

Ahhoz, hogy 2025-ig elérjük azt a
globális célt, hogy a kizárólagos
szoptatás 50%-ra emelkedjen, 10 év
alatt további 5,7 milliárd dolláros vagy
újszülöttenként 4,70 dolláros beru-
házásra van szükség minden alacsony
és közepes jövedelmű országban.

Kihívások

Tények és számok

50%
2025

További akadály a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)
egyezményében felvázolt nemzetközi minimum-
követelményeknek megfelelő, államilag finanszírozott
anyasági és szülői szociális védelemre vonatkozó jog-
szabályok hiánya, ami jelenleg több, mint 800 millió női
munkavállalót érint. További nemzeti szintű akadályok,
többek között az ágazatok közötti koordináció hiánya, a
Bababarát Kórház Kezdeményezés (BBKK) gyenge végre-
hajtása, valamint a folyamatban lévő COVID-19 járvány és
más válságok következményei, amik sok szoptatni
szándékozó szülőt fosztanak meg a szükséges támogató
környezettől. Ez globális kérdés.
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Megoldások

Ezek az akadályok akkor leküzdhetőek, ha a szoptatás,
valamint az anyák és a csecsemők egészsége elsőbbséget
élvez. A közegészségügyi szinten alkalmazott bizo-
nyítékokon alapuló megközelítések lényeges különbséget
jelenthetnek a közösségek szoptatási arányában és
gyakorlatában. A politika és a vezetés által támogatott,
fenntartható és hosszú távú beruházások szükségesek. A
szoptatás mind egészségügyi, mind társadalmi előnyeire
vannak bizonyítékok, valamint arra is, hogy hogyan védjük,
támogassuk és segítsük elő. A szoptatás egészségügyi,
társadalmi előnyei bizonyítottak, illetve az is, hogy hogyan
védhetjük, támogathatjuk és segíthetjük azt.

Az országos programokhoz szükséges kulcsfontosságú
tényezők már ismertek, melyek alkalmazásával a szoptatás
mindenkinél javítható. Ezek megtalálhatóak például a
„Szoptatást Elősegítő Tényezők Modelljében (SZTM)”
(Breastfeeding Gear Model – BFGM). Ide tartozik a
bizonyítékokon alapuló érdekképviselet, a politikai
támogatás, az irányelvek és jogszabályok, a munkaerő
folyamatos képzése, a bizonyítékokon alapuló gyakorlatok
megvalósítása az egészségügyi intézményekben (pl. a BBKK)
és a helyi programok (pl. az anyatársi tanácsadás és
támogatás). Ugyancsak fontosak a szoptatáshoz való
hozzáállás változását elősegítő kommunikációs
kampányok, a kutatás és a kiértékelés megvalósítása,
valamint a hatékony, többszintű koordináció egy nagyon
aktív nemzeti szoptatástámogatási szerv bevonásával,
amely megkönnyíti és felgyorsítja a helyi és országos szintű
döntéshozatalt.

Az igazságos szociális védelem kulcsa, amely felhatalmazza
a szülőket és biztosítja jogaikat, magába foglalja a
jogszabályokat, a támogató munkahelyi politikákat és a
pozitív szemléletváltást. Tartalmazza a szülők szociális
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védelmi politikáját és olyan jogszabályokat, mint például az
államilag finanszírozott fizetett szabadság. A szülőbarát
munkahelyek mind a formális, mind az informális szektorban
szintén segítenek szoptatásbarát környezet kialakításában. A
nemzeti irányelveknek és programoknak hangsúlyozniuk
kell annak szükségességét, hogy mind az állandó, mind az
alkalmi szektor munkavállalói hozzáférjenek fizetett szülési,
apasági és szülői szabadsághoz az ILO ajánlásai szerint. A
nőknek legalább 18 hét, de lehetőleg hat hónap fizetett
szülési szabadságot kell biztosítani. Szintén elen-
gedhetetlen a munkahelyi szoptatástámogatás kiter-
jesztésének és minőségének javítása, ideértve a szoptatós
helyiségeket és a munkaidőbe beiktatott szoptatási
szüneteket.

A tápszermarketing szabályozása és ellenőrzése
létfontosságú, mivel ismert, hogy a tápszeripar világszerte
megsértette a kódexet, különösen a COVID-19 járvány
idején. A tömegmédia és a digitális marketing megugrása
rávilágít arra, hogy kapcsolatba kell lépni a különféle
érdekelt felekkel, különösen a közösségi médiával
foglalkozó vállalatokkal, hogy figyelmeztesse őket a
platformjaikon betartandó előírásokra. Itt az ideje, hogy a
nemzetközi egészségügyi testületek és kormányok
megvizsgálják, hogyan lehet szabályozni a tápszeriparnak
a közösségi média platformjain keresztüli digitális
marketingjét, és hogyan lehet felelősségre vonni a
vállalatokat. A szoptatás védelmének és támogatásának
minden eleme megköveteli a társadalom és a kormányzat
több ágazatának részvételét az összeférhetetlenségtől
mentes, közös felelősséggel rendelkező közegészségügyi
megközelítésben.
.
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Intézkedések a kormányok és a nemzeti szereplők számára

Erősítsék a szoptatás, valamint a csecsemők és kisgyermekek táplálásának védelmét a Kódex hatályba léptetésével,
elemeinek végrehajtásával és azok ellenőrzésével!

Növeljék a támogatást a szoptatási arányok javításának érdekében a születéstől kezdve két éves korig és azon túl!

Erősítsék meg az ellenőrző rendszereket, amelyek nyomon követik a nemzeti és globális szoptatási célok elérése felé
vezető irányelvek és gyakorlatok előrehaladását!

Képviseljék az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésén, hogy határozzanak meg hatékony módokat a tápszergyártó
vállalatok digitális marketingstratégiáinak ellenőrzésére!

Szisztematikusan nézzék át és értékeljék azokat az irányelveket és programokat, amelyek biztosíthatják és javíthatják a
szoptatás egészségügyi, gazdasági, társadalmi és kulturális környezetét, a bizonyítékokon alapuló szakpolitikai
eszközök segítségével!

Léptessenek életbe az anyaság és a szülők szociális védelmét valamint a munkahelyi szoptatás támogatását szolgáló
jogszabályokat mind az állandó, mind az alkalmi munkavállalói szektorban!

Biztosítsanak nemzeti iránymutatásokat a szoptatás megfelelő és időben történő támogatásáról, összhangban a WHO
útmutatásával a COVID-19 és más vészhelyzetek összefüggésében!

Szorgalmazzák a multiszektorális megközelítést a nem anyatejes táplálás költségeinek vizsgálatakor, hangsúlyozva a
szoptatás védelmének, elősegítésének és támogatásának közös felelősségét a társadalom minden szintjén!

SZERZŐI JOGI KÖZLEMÉNY: A WABA a Berni Egyezmény alapján a Szoptatás Világhete logóinak és kampányanyagainak szerzői jogi tulajdonosa. Ez a szerzői jog tisztességes felhasználás tárgyát képezi,
a WABA, mint szerzői jogú fél feltüntetésével. A logókat és anyagokat semmilyen módon nem szabad felhasználni, amely közvetlenül vagy közvetetten károsítja a WABA hírnevét és / vagy megítélését,
akár tartalmilag, akár összefüggéseiben, akár asszociációjában. Az előzetes írásbeli hozzájárulást mindig meg kell kérni, mielőtt a logókat és anyagokat bármilyen kereskedelmi tevékenységben
felhasználnák, vagy adaptációkat / módosításokat végeznének (e-mail: wbw@waba.org.my ). A logókat és anyagokat semmilyen olyan eseményben és / vagy tevékenységben nem szabad felhasználni,
amelyet anyatej-helyettesítők, cumisüvegek vagy cumik gyártásával, forgalmazásával vagy reklámozásával foglalkozó vállalatok szponzorálnak, támogatnak vagy szerveznek. További információt a
www.worldbreastfeedingweek.org oldalon talál.

A World Alliance for Breastfeeding (WABA) egyének és szervezetek globális hálózata, amelynek feladata a szoptatás védelme, elősegítése és támogatása az egész világon, az Innocenti Nyilatkozatok, a
„Ten Links for Nurturing the Future” és a WHO / UNICEF csecsemők és gyermekek táplálására vonatkozó globális stratégiája alapján. A WABA konzultáns státusban van az UNICEF-nél, és az ENSZ
Gazdasági és Szociális Tanácsánál (ECOSOC) speciális tanácsadó státuszú civil szervezet. A WABA koordinálja minden évben a Szoptatás Világhete kampányt.

WABA, PO Box 1200 10850 Penang, Malaysia | Tel: 60-4-658 4816 | Fax: 60-4-657 2655 | Email: wbw@waba.org.my | Web: www.worldbreastfeedingweek.org

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS: a WABA szeretné megköszönni a következők munkáját:
Közreműködők : Amy Brown, David Clark, Elizabeth Zehner, Frances Mason, Hussein Tarimo, JP Dadhich, Katelyn Yuen, Miski Abdi, Nia Umar, Prashant Gangal, Rafael Pérez-Escamilla,

Rahmat Hidayat, Revathi Ramachandran
Lektorok : Allesandro Iellamo, Claudio Schuftan, Elien Rouw, Fatmata Fatima Sesay, Hiroko Hongo, Irma Chavarria de Maza, Jeanette McCulloch, Judy Canahuati, Julie Smith, Julie Ware,

Kathleen Anderson, Kathy Parry, Khalid Iqbal, Larry Grummer-Strawn, Lesley Oot, Linda Smith, Lisa Mandell, Marina Ferreira Rea, Maryse Arendt, Michele Griswold,
Mona Al-Sumaie, Nadrah Arifin, Paige Hall Smith, Roger Mathisen, Rufaro Madzima, Rukshana Haider, Zaharah Sulaiman

Szerkesztők : Amal Omer-Salim, Revathi Ramachandran, Thinagaran Letchimanan
Design & Layout : Chuah Pei Ching, Nisha Kumaravel
Tanácsadó : Felicity Savage
Designer : C-Square Sdn Bhd

https://apps.who.int/iris/handle/10665/42590
https://apps.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-collective-investmentcase/en/index.html
https://worldbreastfeedingtrends.org/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/149022
https://www.phaionline.org/wp-content/uploads/2020/11/IF-Rec-for-Action-Brief-Nov-2020.pdf
https://www.phaionline.org/wp-content/uploads/2020/11/IF-Rec-for-Action-Brief-Nov-2020.pdf
https://publichealth.yale.edu/bfci/
https://publichealth.yale.edu/bfci/
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Parental-Leave-Family-Friendly-Policies-2019.pdf
https://worldbreastfeedingweek.org/2019/action-folder/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332639
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332639
https://www.ennonline.net/operationalguidance-v3-2017
https://www.aliveandthrive.org/en/resource/cost-not-breastfeeding-interactive-tool
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A WHO-nak a csecsemők és kisgyermekek számára
készült élelmiszerek nem megfelelő promóció-
jának megszüntetéséről szóló útmutatója tartal-
maz egy ajánlást, miszerint a tápszergyártók ne
hozzanak létre összeférhetetlen helyzeteket az
egészségügyi rendszerekben dolgozóknál. Az
egészségügyi rendszereknek, az egészségügyi
szakmai szervezeteknek és a civil szervezeteknek is
kerülniük kell az ilyen összeférhetetlenségeket.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER SZNTJE

Kihívások, megoldások és intézkedések az egyes szinteken - Az egészségügyi rendszer szintje

A WHO-nak a szoptatás védelméről,
támogatásáról és elősegítéséről szóló,
az egészségügyi intézményekben
történő új bevezetési útmutatója a
BBKK kezdeményezés keretében
magában foglalja a Kódexnek való
teljes megfelelést, mint a tíz lépés
egyikét.

Számos egészségügyi rendszer nem képes jelenleg
hatékony tájékoztatást és támogatást nyújtani a
szoptatáshoz az ellátás teljes időszakában, így a szoptató
csecsemőket gondozó családok kiszolgáltatottá válnak a
tápszeripar befolyásának. A BBKK nem megfelelő
megvalósítása és végrehajtása ahhoz vezet, hogy az
egészségügyi rendszerek nem nyújtanak megfelelő támo-
gatást és védelmet a szoptatáshoz. Az egészségügyi
rendszeren belüli következetlen és ellentmondó üzenetek
átadása, az egészségügyi dolgozók megfelelő képzett-
ségének hiánya mind a szoptatástámogatási
ismeretekkel, mind a Kódex szerinti felelősségükkel
kapcsolatban, valamint a nagy munkateher és az erőfor-
rások rossz elosztása befolyásolják az ellátás mennyiségét
és minőségét.

Attól kezdve, hogy az első közforgalmú tápszert a 19.
század végén kifejlesztették, a gyártók az egészségügyi
dolgozókhoz fordultak, hogy segítsenek nekik bemutatni
termékeiket az újdonsült anyáknak és csecsemőiknek. A
2020-as Kódex Helyzetjelentés megállapította, hogy
nagyon kevés ország vezetett be olyan szigorú
intézkedéseket, amelyek szükségesek lennének a termé-
kek egészségügyi rendszerben történő promóciójának
csökkentéséhez. Az International Baby Food Action

Network - International Code Documentation Center
(IBFAN-ICDC) által közzétett időszakos ellenőrzési
jelentések dokumentálták, hogy a tápszeripar folyama-
tosan megsérti a Kódex rendelkezéseit. Ráadásul az
egészségügyi rendszeren belüli összeférhetetlenségi
helyzetek továbbra is nagy aggodalomra adnak okot,
például hogy az egészségügyi dolgozók pénzt kapnak a
tápszerminták kiosztásáért vagy ajándékokat kapnak a
tápszergyártóktól.

A COVID-19 járvány megakadályozza az anyáknak és
gyermekeiknek szóló szolgáltatások nyújtását és igény-
bevételét. A világjárvány a rossz szociokulturális
lakosságra még nagyobb hatással bír, és a szakadék egyre
növekszik. A járvány a szoptatástámogatási források
elvonásához vezetett az egészségügyi rendszerben. A
helyzetet tovább súlyosbították az egészségügyi
rendszerek szintjén bekövetkezett Kódex-sértések. A WHO
az iránymutatásban egyértelműen azt javasolta, hogy a
COVID-19 gyanús vagy igazoltan fertőzött anyák
újszülöttjei bőrkontaktusba kerülhessenek, ösztönözzék
őket a szoptatás megkezdésére és folytatására, valamint
tegyék lehetővé számukra, hogy együtt maradhassanak
csecsemőjükkel. Néhány kormány azonban ezeknek
ellentmondó irányelveket vezetett be egészségügyi
rendszereikben.

Azon 136 ország közül, ahol érvényben
vannak a Kódexszel kapcsolatos jogsza-
bályok, csak 79-ben van általános tilalom
az egészségügyi létesítményekben
történő promócióra, és csak 30-ban van
olyan intézkedés, amely az egészségügyi
dolgozóknak szóló minden ajándék vagy
ösztönzés teljes megtiltását szorgalmazza.

Kihívások

Tények és számok

https://apps.who.int/iris/handle/10665/260137
https://apps.who.int/iris/handle/10665/260137
https://apps.who.int/iris/handle/10665/260137
https://bmjopen.bmj.com/content/9/8/e029035.long
https://apps.who.int/nutrition/bfhi/en/index.html
https://apps.who.int/iris/handle/10665/255197
https://apps.who.int/iris/handle/10665/255197
https://doi.org/10.1186/s13006-018-0153-1
https://doi.org/10.1186/s13006-018-0153-1
https://doi.org/10.26596/wn.201782284-287
https://doi.org/10.26596/wn.201782284-287
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332183
https://worldnutritionjournal.org/index.php/wn/article/view/151
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mcn.13088
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332639
http://dx.doi.org/10.1136/bmjnph-2020-000184
http://dx.doi.org/10.1136/bmjnph-2020-000184
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332183
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332183
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Sürgesse a felülvizsgált BBKK Tíz Lépésének megvalósítását az egészségügyi rendszer minden olyan területén, amely az
anyák és a gyermekek egészségét célozza!

Fektessen be a szoptatási tanácsadással és a Kódexszel kapcsolatos képzésbe minden olyan egészségügyi dolgozó
esetében, aki az anyák és gyermekek részére egészségügyi szolgáltatásokat nyújt!

Különítsen el forrásokat az alapellátásban a szoptatástámogatás fedezetére!

Biztosítsa a Kódex szisztematikus és rendszeres ellenőrzését az egészségügyi rendszer minden részén!

Kerülje el az összeférhetetlenséget az egészségügyi szolgáltatók körében, követve a WHO útmutatóját a csecsemők és
kisgyermekek számára készült élelmiszerek nem megfelelő promóciójának megszüntetéséről!

Támogassa a nemzeti egészségügyi szakmai szövetségeket, hogy ne fogadjanak el támogatást vagy szponzorációt a
tápszergyártó cégek részéről!

Hozzon létre támogató láncot a szakmaközi csapatmunka előmozdításával az egészségügyi rendszeren és a közösségen
belül az ellátás folyamatos biztosítása érdekében!

Integrálja a szoptatással kapcsolatos ismereteket és készségeket az egészségügyi dolgozók alapozó és továbbképző
tananyagába a WHO Csecsemők és kisgyermekek táplálása: minta fejezet c. dokumentum segítségével.

Ha az egészségügyi rendszerek bevezetik a BBKK Tíz
Lépését, annak pozitív kihatásai lesznek a szoptatásra. A
bizonyítékok azt mutatják, hogy ha minél több BBKK
lépést hajtanak végre, annál nagyobb az esély a szoptatás
javulására. Az egészségügyi dolgozók szoptatással
kapcsolatos oktatása és képzése javítja a BBKK-val
kapcsolatos ismereteiket, hozzáállásukat és a lépések
betartását. A szoptatással kapcsolatos tanácsadás, a
gyakorlati és érzelmi támogatás mind a szakértő, mind a
laikus emberek számára a megfelelő képzéssel elenged-
hetetlen a szoptatás időtartamának és kizárólagosságának
növeléséhez. Egy támogató lánc az ellátás teljes
folyamatában következetes üzeneteket és jó visszajelző
rendszereket fog nyújtani, hogy minden szoptatott
csecsemővel rendelkező család időben megkapja a
szükséges támogatást.

Az emberi erőforrásokba történő befektetés, valamint az
egészségügyi rendszer bármely szintjén dolgozók képzése
és megtartása, ideértve a szociális munkásokat is,
szükséges ahhoz, hogy javuljon a kapacitásuk a
szoptatással kapcsolatos tanácsadás és támogatás
nyújtásához. 2021 az Egészségügyi Dolgozók és
Gondozók Nemzetközi Éve, ami lehetőséget nyújt arra,
hogy szorgalmazzuk az egészségügyi dolgozók fokozott
védelmét és munkájukba való befektetést, beleértve a
szoptatás támogatásában részt vevőket is.

Kihívások, megoldások és intézkedések az egyes szinteken - Az egészségügyi rendszer szintje

A Kódex meghatározza az egészségügyi dolgozók konkrét
felelősségeit, ezért az egész személyzetet érzékenyíteni és
oktatni kell a Kódex rendelkezéseivel és az összefér-
hetetlenség elkerülésének szükségességével kapcso-
latban. A BBKK nagyszabású megvalósításába és a
közösségi alapú szoptatási tanácsadásba történő
befektetés segít megvédeni és támogatni a szoptatást,
mivel a Kódex betartása szerepel a felülvizsgált BBKK-ban.
A Kódex és az összeférhetetlenségi követelmények
szisztematikus ellenőrzése, jelentése és végrehajtása az
egészségügyi létesítményekben megvédi az egészségügyi
rendszereket a tápszeripar befolyásától.

A kormányok és az egészségügyi rendszerek feladata
annak biztosítása, hogy a BBKK megvalósuljon mind az
állami, mind a magánegészségügyi szektorban. Ez
különösen fontos a folyamatban lévő COVID-19 járvány
idején és azon túl is. Az országoknak nyomon kell
követniük a járvány szoptatásra gyakorolt hatását, meg
kell vizsgálniuk a szoptatott csecsemők családjainak,
különösen a rossz szociokultúrális csoportokba tartozók
igényeit, és hatékony módszereket kell kidolgozniuk, hogy
segítsék a szoptatással kapcsolatos céljaikat elérni. Ez
leginkább az egészségügyi rendszeren belüli és azon
kívüli összes szereplő bevonásával és koordinálásával
valósítható meg. Lényegében ez azt jelenti, hogy létre kell
hozni egy támogató láncot, amely hangsúlyozza az egyes
résztvevők szerepét és közös felelősségét a szoptatás
támogatásában és védelmében.

Megoldások

Intézkedések az egészségügyi rendszer döntéshozói és az
egészségügyi dolgozók számára

https://apps.who.int/nutrition/bfhi/en/index.html
https://www.who.int/activities/promoting-baby-friendly-hospitals/ten-steps-to-successful-breastfeeding
https://apps.who.int/iris/handle/10665/280133
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=12360
https://www.aafp.org/afp/2017/0415/od1.html
https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/international-code-marketing-breastmilk-substitutes-resources/guide-to-working-within-the-code/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/260137
https://apps.who.int/iris/handle/10665/260137
https://www.rcpch.ac.uk/news-events/news/rcpch-statement-relationship-formula-milk-companies
https://doi.org/10.1177%2F0890334417726305
https://doi.org/10.1186/s13006-020-00337-1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/44117
https://www.who.int/activities/promoting-baby-friendly-hospitals/ten-steps-to-successful-breastfeeding
https://www.who.int/activities/promoting-baby-friendly-hospitals/ten-steps-to-successful-breastfeeding
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mcn.12294
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333691
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333691
https://doi.org/10.1089/bfm.2017.0040
https://doi.org/10.1089/bfm.2017.0040
https://doi.org/10.1002/14651858.CD001141.pub5
https://doi.org/10.1002/14651858.CD001141.pub5
https://doi.org/10.1177%2F0890334417726321
https://doi.org/10.1186/s13006-016-0097-2
https://www.who.int/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021
https://www.who.int/campaigns/annual-theme/year-of-health-and-care-workers-2021
https://doi.org/10.1111/mcn.12637
https://doi.org/10.1111/mcn.13088
https://waba.org.my/warm-chain/
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MUNKAHELYI SZINT

Kihívások, megoldások és intézkedések az egyes szinteken - Munkahelyi szint

A foglalkoztatott szülők a világ számos részén nem
rendelkeznek megfelelő szociális védelemmel, ideértve az
állami finanszírozású fizetett szabadságra vonatkozó
szabályokat, a szülőbarát munkahelyi előírásokat, a
szoptatási/fejési helyiségeket, a fizetett szoptatási
szüneteket és a rugalmas munkavégzést a szoptatás
támogatására. Számos foglalkoztatott nő és szülő a
szoptatási céljai eléréséhez elégtelen anyasági és szülői
védelemben részesül.

A nőknek gyakran vissza kell térniük a munkába egy rövid
időtartamú szülési szabadság után, és nem kapnak
támogatást a munkahelyen a szoptatás folytatásához. A
munkáltatók nem tudják, hogy a szoptatás támogatása
miként lehet előnyös a vállalkozásuk, valamint a
munkavállalók és azok családjai számára. Számos
munkáltatónak nincs világos elképzelése arról, hogy a
szoptató munkavállalónak mire van szüksége ahhoz, hogy
a szülési szabadságról sikeresen térjen vissza a munkába.
További akadály, hogy a különböző típusú munkahelyek
eltérő erőforrásokkal és feltételekkel rendelkezhetnek a
támogató programok megvalósításához, például egy

multinacionális vállalat valószínűleg több lehetőséggel
rendelkezik, mint egy kis- vagy középvállalkozás.

A globális munkaerő több, mint fele (61,2%) az alkalmi
munkavállalói gazdaságban dolgozik, és nem tartozik a
szociális védelmi rendelkezések hatálya alá. Az alkalmi
munkavállalói gazdaságban dolgozókat általában nem
képviseli hivatalos szakszervezet, és számos akadállyal
szembesülnek a szoptatáskor, például a munkahelyüktől
távol élnek, szünetek nélküli hosszú órákat vagy veszélyes
munkakörnyezetben dolgoznak. Ezekkel a tényezőkkel a
szoptatás még nagyobb kihívást jelent.

A szoptatás munkahelyi támogatásának hiánya megnyitja
a kaput a tápszeripar célzott marketingje számára, amely
az egészségügyi kockázatok mellett a háztartások
gazdasági terheit is növeli. A COVID-19 járvány
sokféleképpen érintette a nők munkahelyi szoptatási
tapasztalatait, gyakran rontva a helyzeten. A dolgozóknak
kevés idő áll rendelkezésükre, és olyan korlátozásokkal kell
szembenézniük, mint például a szociális távolságtartás,
ami megnehezíti a fejést.

Csak 39 országban került ratifikálásra az ILO
2000. évi Egyezmény az anyaság védelméről
(183. sz.). 185 országból 99-ben éri el vagy
haladja meg a fizetett szülési szabadság a
minimális 14 hetet, 57 ország biztosít 14-17 hét
szabadságot, és csak 42 ország teljesíti vagy
nyújt többet 18 hetes szabadságnál. Kevés
helyen éri el azt a hat hónapot, amelyet a WHO
ajánl a kizárólagos szoptatáshoz. Az apasági
csak 100, a szülői szabadság csak 66 országban
vehető igénybe.

A fejlődő országokban a munka-
vállalók 90%-a, a közepes bevételű
országokban 67%-uk, a magas
jövedelmű országokban pedig
18%-uk dolgozik az alkalmi mun-
kavállalói szektorban. Az alkalmi
munkavállalói gazdaságban dol-
gozó nők nem rendelkeznek
megfelelő anyasági és munkahelyi
jogosultságokkal ahhoz, hogy
dolgozhassanak és folytathassák a
szoptatást.

Kihívások

Tények és számok

38 alacsony és közepes
jövedelmű ország legfris-
sebb adatai azt bizonyítják,
hogy a szülési szabadság
meghosszabbítása potenci-
álisan csökkenti a dolgozó
nők szoptatásának aka-
dályait.

https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Breastfeeding-Family-Friendly%20Policies-2019.pdf
https://doi.org/10.3390/ijerph16040529
https://doi.org/10.1186/s13006-016-0084-7
http://www.breastfeedingtas.org/about/barriers_to_breastfeeding
https://doi.org/10.1111/ijmr.12143
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://doi.org/10.1186/s12889-020-09013-9
https://doi.org/10.1186/s12889-020-09013-9
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
https://doi.org/10.1111/jmwh.13199
https://doi.org/10.1111/jmwh.13199
https://doi.org/10.1177/1035304620983608
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::no:11300:p11300_instrument_id:312328
https://waba.org.my/paw-chart-2019/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_711798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_711798.pdf
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01044-2
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01044-2
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332351
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Az ILO C183. számú Egyezménye az anyaság védelméről
védi mind az állandó, mind az alkalmi munkavállalói
gazdaságban dolgozó nőket az anyasággal kapcsolatos
gazdasági veszteségektől, nemek közötti
megkülönböztetéstől és egészségügyi kockázatoktól. A
konkrét intézkedések magukba foglalják a fizetett szülési
szabadságot, az anya és a gyermek egészségügyi ellátását,
a munkahelyvédelmet és a megkülönböztetés-
mentességet, a terhes és szoptató nők munkahelyi
egészségvédelmét és a munkahelyi szoptatás
támogatására irányuló intézkedéseket. Emellett a szülői
szociális védelmi intézkedések, amelyek mindkét szülő
számára állami finanszírozott fizetett szabadságot
biztosítanak, valamint a rugalmas munkahelyi
rendelkezések is támogatják a szoptatást és a nemek
közötti egyenlő szülői tevékenységet is.

Az alkalmazottak számára a szoptatás és a fizetett munka
sikeres kombinálásához szükséges a munkakörnyezetben
megfelelő idő, tér és támogatás megteremtése. Ez magába
foglalja a kényelmes szoptatási helyeket, a lefejt anyatej

Lépjen kapcsolatba a különböző érintett felekkel olyan szoptatásbarát munkahelyek létrehozása céljából, amelyek
például szoptatási helyiségek, fizetett szoptatási szünetek és rugalmas munkarend révén nyújtanak támogatást!

Támogassa az állami finanszírozású fizetett szülői szabadságot, amely lehetővé teszi a kizárólagos szoptatást, és
elősegíti az apák vagy partnerek részvételét a gyermekgondozásban és a háztartási munkában!

Alkosson meg, léptessen hatályba, majd ellenőrizze a végrehajtását olyan vonatkozó rendelkezéseknek, amelyek az
alkalmi munkavállalók szülési és szociális védelmét is fedezik!

Javasolja megfelelő képzettségű és képességű személyzet felvételét a munkahelyekre, hogy tanácsot adhassanak a
szülőknek a szoptatással kapcsolatban, például önkéntes segítőket, egészségügyi szakembereket és szoptatási
tanácsadókat!

Dolgozzon a kormányokkal és a munkaadókkal együttműködve a törvények felülvizsgálatán és módosításán, hogy azok
az összes munkavállaló anyai és szülői szociális védelmét biztosítsák!

Hozzon létre szoptatásbarát munkahelyeket, amelyek megfelelnek a Kódexnek. Ez magába foglalja a tápszerek
gyártásával, reklámozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalatok szponzorálásának elkerülését!

tárolásának lehetőségét, a rugalmas munkaidőt és a
fizetett szoptatási szüneteket, valamint a támogató
munkahelyi irányelveket. A munkára vonatkozó
intézkedéseknek azt is biztosítaniuk kell, hogy a szülői és
apasági szabadság ne veszélyeztesse a szülési szabadság
meglévő juttatásait. Ezeknek a rendelkezéseknek lehetővé
kell tenniük az apák vagy partnerek számára, hogy
prioritásként kezeljék a családdal kapcsolatos
felelősségeket, és partnereikkel együttműködve úgy
alakíthassák ki gondozási és szoptatási csapatukat, hogy
közben a munkahelyi elvárásoknak is megfelelnek.

A szülői szociális védelem úgy érhető el, ha hatékony
háromoldalú partnerség van az érintett felek, azaz a
kormányok, a munkaadók és a szakszervezetek között,
amelyek együttműködnek a civil társadalmi
szervezetekkel és a helyi önkormányzatokkal. Ezek az
érdekelt felek együtt azonosíthatják az anyasági és szülői
védelem, valamint a munkavállalók támogatásának
megoldásait mind az állandó, mind az alkalmi
munkavállalói gazdaságban. Az olyan járványok és
egészségügyi vészhelyzetek idején, mint a COVID-19, a
munka körülményei megváltoznak, és célzott
beavatkozásokat igényelnek a szoptató munkavállalók
változó igényeinek kielégítése érdekében.

Kihívások, megoldások és intézkedések az egyes szinteken - Munkahelyi szint

Megoldások

Intézkedések a munkáltatók, a szakszervezetek és a
munkavállalók számára

http://www.ilo.org/dyn/normlex/de/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312328
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-beijing/documents/publication/wcms_537934.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-beijing/documents/publication/wcms_537934.pdf
https://doi.org/10.1186/s40985-017-0067-2
https://doi.org/10.1186/s40985-017-0067-2
https://doi.org/10.1089/bfm.2012.0119
https://www.aliveandthrive.org/en/resource/toolkit-workplace-lactation-support-program/
https://waba.org.my/warm-chain-card/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_515115.pdf
https://www.unicef.org/media/73206/file/Breastfeeding-room-guide.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332351
https://doi.org/10.1111/1468-0009.12340
https://www.familyinitiative.org.uk/breastfeeding
https://www.aliveandthrive.org/en/resource/yearly-financing-need-providing-paid-maternity-leave-informal-sector-indonesia
https://doi.org/10.1177/2165079916666547
https://doi.org/10.1177/0890334419871229
https://lactationmatters.org/
https://lactationmatters.org/
https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternity-protection/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_210468.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/briefingnote/wcms_410183.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/briefingnote/wcms_410183.pdf
https://doi.org/10.1177/0890334410390045
http://mprp.itcilo.org/allegati/en/m1.pdf
https://www.aliveandthrive.org/en/node/10206
https://www.aliveandthrive.org/en/node/10206
https://www.unicef.org/documents/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-context-covid-19-key-steps
https://apps.who.int/nutrition/topics/global-breastfeeding-collective/en/index.html
https://apps.who.int/nutrition/topics/global-breastfeeding-collective/en/index.html
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Minden akadály, amit az országos, az egészségügyi
rendszer és munkahelyi szinten említettünk, végső soron
érinti a helyi közösségeket és az egyéneket is. A közösség
társadalmi normái és hagyományos gyakorlatai gyakran
akadályozzák az optimális szoptatást. Az alacsony
szoptatási ráták esetében gyakran a „cumisüvegező” vagy
„vegyesen tápláló” kultúrák érvényesülnek. A gyermek
táplálásával kapcsolatos döntéseket a partner és a tágabb
család befolyásolja, illetve a tágabb közösség is. Továbbá,
a helyi szintű szoptatástámogatási rendszerek hiánya
megnehezíti a szoptatás védelmét, elősegítését és
támogatását.

A vállalatok most új módszereket alkalmaznak promóciós
tevékenységeik során, például olyan, az ipar által
támogatott szervezeteket, akik alulról indulóként, még
akár civil szervezetként is pózolnak. Ezek a módszerek a
saját belsős közegészségügyi kampányok, meg-

A tápszercégek a digitális marketing
segítségével reklámozzák termé-
keiket az anyáknak olyan programok
révén, mint az indonéziai
„mombassador” (anyakövet az „anya”
+ „nagykövet” szavakból, a fordító
megjegyzése), megsértve ezzel a
nemzeti előírások rendelkezéseit.

Tápszeradományozásról és a helyzet
kihasználásáról a COVID-19 járvány
idején számos országban beszá-
moltak, többek között Kanadában,
Indiában, Olaszországban, Pakisz-
tánban, a Fülöp-szigeteken és az
Egyesült Királyságban.

Egy 2020-ban végzett tanulmány
arra jutott, hogy a tápszercégek
megsértették a sérülékeny újdonsült
szülőket, beleértve a dolgozó szülők
igényeit is, és egyénileg célzott
kommunikációt folytatnak irányuk-
ba, készségesen bemutatva a
tápszerek könnyen elérhető
választékát.

Kihívások, megoldások és intézkedések az egyes szinteken - Közösségi szint

Kihívások

Tények és számok

alapozatlan egészségre vonatkozó állítások használata,
bébiételek kereszttámogatása, a tömeg- és közösségi
média használata, a digitális marketing és influenszerek
bevonása. A vállalatok hírességeket, influenszereket, sőt,
egészségügyi dolgozókat is nyíltan vagy burkoltan
használnak termékeik reklámozásához, ezáltal aláásva az
optimális szoptatást.

Vészhelyzetek és katasztrófák idején a közösségeket és az
egyéneket különösen veszélyeztetik a tápszeripar
általános promóciói és adományai, amelyek mind a
nemzeti törvényeket, mind a Kódexet sértik. A
tápszercégekről kiderült, hogy profitálnak a COVID-19
járvány idején a szoptatással kapcsolatos zavartságból és
félelmekből, aktívan úgy népszerűsítve termékeiket, mint
„biztonságosabb alternatívákat”, s ezzel megsértve a
Kódexet.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180185
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180185
https://doi.org/10.1111/mcn.12180
https://doi.org/10.1016/j.jped.2017.10.005
https://doi.org/10.1016/j.jped.2017.10.005
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133547
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133547
https://doi.org/10.3390/nu11102266
https://doi.org/10.1002/14651858.cd001141.pub5
https://doi.org/10.26596/wn.201782323-330
https://doi.org/10.26596/wn.201782323-330
https://toxicfreefuture.org/how-to-spot-a-front-group/
https://toxicfreefuture.org/how-to-spot-a-front-group/
https://www.marchofdimes.org/partners/enfa.aspx
https://doi.org/10.1136/bmj.m875
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2020-07-30/the-baby-brands-turning-indonesian-instagram-into-free-formula-milk-ads
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32119-X
https://www.opendemocracy.net/en/5050/infant-formula-companies-are-exploiting-covid-19-pandemic/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/infant-formula-companies-are-exploiting-covid-19-pandemic/
https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-020-00597-w
https://doi.org/10.1136/bmj.m875
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332490
https://doi.org/10.1093/pubmed/fdw024
http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003574
http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003574
https://elischolar.library.yale.edu/ysphtdl/1944/
https://static1.squarespace.com/static/59f75004f09ca48694070f3b/t/5fc525eb61e25426e1dce161/1606755838012/Online_marketing_report_final.pdf
https://www.unicef.org/rosa/stories/misinformation-and-formula-milk-donations-are-threatening-breastfeeding-during-covid-19
https://www.unicef.org/rosa/stories/misinformation-and-formula-milk-donations-are-threatening-breastfeeding-during-covid-19
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Sürgesse a kormányt a Kódexre vonatkozó nemzeti jogszabályok megalkotására, végrehajtására, és határozottabb
nyomon követésére a 2020-as Kódex Helyzetjelentés felhasználásával!

Hozzon létre egy felhasználóbarát, hatékony rendszert a Kódexsértések bejelentésére, és ösztönözze a helyi közösséget
a jogsértések jelzésére!

Fejlessze a közösségi szoptató csoportok kapacitását, amelyek folyamatos támogatást nyújthatnak a szoptatott
csecsemők családjai számára mind a személyes, mind a digitális platformokon keresztül!

Konzultáljon a helyi szoptatási tanácsadókkal, önkéntes segítőkkel vagy egészségügyi szakemberekkel, ha bármilyen
szoptatási nehézséggel néz szembe!

Biztosítsa a szoptató anyák és családok támogatásának folyamatosságát azáltal, hogy összekapcsolja a közösségi
szoptató csoportokat az egészségügyi rendszerrel!

Bátorítsa a szoptatástámogató szakembereket, hogy legyenek jelen a közösségi médiában, hogy korrekt információkat
és támogatást nyújtsanak!

Vonja be a közösségeket a vezetők, a nőszervezetek, a férficsoportok és más meglévő közösségi struktúrák révén a
szoptatással kapcsolatos párbeszédbe, a Szoptatás Világhetét használva platformként!

A közösség különböző szintjeinek közös felelőssége a
kisgyermekes családok többféle módon történő védelme
és támogatása. A családok, a barátok és az ismerettségi
hálózatok csoportjai, a közösségi vezetők, a civil
szervezetek, az érdekvédők és a média egyaránt fontos
szerepet játszhatnak. A szűkebb és a tágabb család
létfontosságú szerepet játszhat a napi támogatás és
védelem biztosításában, ha tagjai együtt dolgoznak
csapatként.

A fizikai és a virtuális közösségi csoportok értékes
támogatást nyújthatnak az anya-baba páros számára és
védhetik a szoptatást azáltal, hogy éberen figyelnek az ipar
promóciójára és marketingjére. Stratégiai és innovatív, a
család és a közösség minden tagját megcélzó magatartás-
változtatási üzenetekre van szükség a szoptató csecsemők
támogatásának megerősítéséhez. A társadalmi-kulturális
szempontból megfelelő és következetes kommunikációt
mind a mainstream, mind a közösségi média

platformokon keresztül kell közvetíteni, a közösségi
vezetők és az influenszerek segítségével.

Szükséges jobban felhívni a nyilvánosság figyelmét az
anya-baba páros jogainak védelme és a Kódex
rendelkezéseinek fontosságára. A civil társadalom
szószólóinak ébereknek kell lenniük, azonosítaniuk kell a
Kódexet sértő digitális tápszermarketinget és fel kell
tárniuk a káros gyakorlatok szabályozásának módját. A
mainstream média megvédheti és támogathatja a
szoptatást, ha szakértőkkel együttműködve közvetíti az
elfogulatlan és helyes információkat.

Elengedhetetlen a különféle érintett felek közötti
párbeszéd a helyi közösség szintjén, és konszenzusra jutás
arról, hogy miként lehet létrehozni egy szoptatásbarát
közösséget, amelyet társadalmi normának, a Kódex
szabályainak megfelelőnek és összeférhetetlenség-
mentesnek tekintenek. Ez segít megerősíteni, hogy a
szoptatás védelme és támogatása az egész közösség
közös felelőssége.

Kihívások, megoldások és intézkedések az egyes szinteken - Közösségi szint

Megoldások

Intézkedések a közösség tagjai, szervezetek és családok
számára

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332183
https://www.bpni.org/wp-content/uploads/2020/08/SS-App-launch-Nupur.pdf
https://doi.org/10.1177%2F0890334418757957
https://ilca.org/why-ibclc-falc/
https://www.llli.org/
https://doi.org/10.1186/s13006-020-00337-1
https://doi.org/10.1186/s13006-020-00337-1
https://www.unicef.org/azerbaijan/breastfeeding-mini-parenting-master-class
https://waba.org.my/wbw/
https://doi.org/10.1093/cdn/nzz141
https://doi.org/10.1186/1746-4358-1-19
https://doi.org/10.1089/bfm.2019.0044
https://doi.org/10.1089/bfm.2019.0044
https://sbccimplementationkits.org/fbo-breastfeeding/home-page/about-this-i-kit/the-role-of-religious-leaders-and-faith-communities/
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61693-1
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61693-1
https://waba.org.my/advocate/
https://doi.org/10.1177%2F0890334417706906
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177434
https://doi.org/10.1177%2F2055207619853397
https://doi.org/10.1186/s12889-019-7331-y
https://doi.org/10.1186/s12889-019-7331-y
https://www.facebook.com/mbfpc/posts/training-on-monitoring-of-the-malaysian-code-of-ethics-for-the-marketing-of-infa/2266597883385740/
https://www.facebook.com/mbfpc/posts/training-on-monitoring-of-the-malaysian-code-of-ethics-for-the-marketing-of-infa/2266597883385740/
https://www.aliveandthrive.org/en/inspire
https://www.aliveandthrive.org/en/inspire
https://waba.org.my/media/
https://investpenang.gov.my/mou-aims-to-make-penang-breastfeeding-friendly/
https://investpenang.gov.my/mou-aims-to-make-penang-breastfeeding-friendly/
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A minden szülőt minden szektorban megillető
szociális védelem, amely magába foglalja a szülői
szabadságokat (szülési szabadság, apaszabadság)
és a munkahelytámogatást, védik a szülők
szoptatási jogait.

Ezt a kormányok, munkáltatók,
szakszervezetek, civil szervezetek és
önkormányzatok közötti együttmű-
ködés által lehet elérni.

A szoptatás közegészség-
ügyi megközelítése, amely
során a kormányok és más
érintettek együttműköd-
nek azért, hogy egy

multiszektoriális szoptatásbarát környezetet
teremtsenek, elengedhetetlen része a szoptatás
védelmének és támogatásának.
Ennek megteremtéséhez szükséges olyan
bizonyítékokon alapuló irányelvek kiala-
kítása és bevezetése, amelyek már
ismerten hatásosak a szoptatás védelmére
és támogatására.

Minden olyan egészségügyi dolgozónak, aki
anyák vagy gyermekek részére egészségügyi
szolgáltatást nyújt, részesülnie kell képzésben
szoptatási tanácsadás, a kódex rendelkezései és
az összeférhetetlenség témákban.

Az egészségügyi rendszeren belüli szak-
maközi csapatmunka előmozdítása, vala-
mint a szociális munkásokkal és helyi
csoportokkal való kapcsolattartás elősegíti
a támogatói lánc kialakítását a szoptatott
csecsemők számára az első 1000 nap alatt.

A Kódex ugyanolyan
jelentőséggel bír ma, mint
40 éve, hogy megvédje a
családokat az etikátlan
marketingtől és minden
promóciótól.

Az egyes országoknak a Kódex
rendelkezéseivel összhangban lévő
nemzeti jogszabályokat kell alkotniuk,
melyeket betartanak és ellenőriznek.

KULCSÜZENETEK

Az anyatejet helyette-
sítő tápszereket (AHT)
gyártó vállalatok ki-
használják a digitális
platformokat a termé-
kük nyilvános marketingjéhez, ez a gyakorlat jól
láthatóvá vált a COVID-19 pandémia idején.

Mindannyiunknak éberebbnek kell
lennünk a tápszergyártó vállalatok
digitális marketing stratégiáival szemben
és ki kell találnunk, hogyan fékezzük meg
azokat.

A nem támogató társadalmi normák, a hagyo-
mányos táplálási gyakorlatok és az agresszív
tápszermarketing helyi szinten gyakran
akadályozzák az optimális szoptatást.

A helyi szintű szereplők közötti
együttműködés segíti a szoptatás
védelmét és támogatását minden
család részére.


