ORVOSOK FOGADALMA A SZOPTATÁS
ELŐSEGÍTÉSÉRE, VÉDELMÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁRA

FELISMERVE, hogy a szoptatás egyedülállóan fontos a csecsemők és kisgyermekek, illetve édesanyjuk
egészsége, fejlődése és életben maradása szempontjából;
… a szoptatás optimális esetben a szülés után azonnal megkezdődik az újszülött bőr-bőr kontaktusba helyezésével; az első 6 hónapban kizárólagosan, majd megfelelő hozzátáplálás mellett 2 éves korig vagy tovább folytatódik;
… semmi nem helyettesíti az anyatej komplex és dinamikus tápanyag, ellenanyag, növekedési faktor és élő
sejt összetételét, ami az embercsecsemők számára a tökéletes táplálékká teszi azt;
… a nőknek joguk van ahhoz, hogy a csecsemőtáplálással kapcsolatos döntéseiket teljes és pontos információk alapján hozzák meg, és megérdemlik, hogy az orvostársadalom szakszerű támogatását élvezzék az optimális
szoptatás eléréséhez;
… a szoptatás egy veszélyeztetett természeti erőforrás, amely létfontosságú a csecsemőkorra jellemző immunhiányos állapot átvészeléséhez, és amelynek szüksége van az én védelmemre és támogatásomra, a megfelelő
támogatás biztosításához a képességeimet megfelelő szinten kell tartani, illetve fejleszteni kell;
…orvosi szerepemet a hatás gyakorlás, a tekintély és a bizalom jellemzi, de vezérelvem mindenek fölött a „ne
árts!”;
… az Innocenti Nyilatkozatok célkitűzései fontosak a szoptatás védelme, előmozdítása és támogatása szempontjából, és azokat be kell építeni a munkámba és a felelősségi körömbe;
…mind az anya, mind a csecsemő gondozását, beleértve a terhesség és a szülés alatti orvosi beavatkozást, a
szoptatásra gyakorolt lehetséges hatások figyelembevételével kell végezni;
…a csecsemőtáplálásra vonatkozó adatoknak a szokásos egészségügyi adatgyűjtés részét kell képezniük, és
azokat ennek megfelelően kell figyelemmel kísérni;
…a jelenlegi marketinggyakorlatok – beleértve az anyatejpótló készítmények ingyenes vagy olcsó szétosztását a kórházakban vagy az egészségügyi ellátórendszer bármely más részében – félreértést és kiegyensúlyozatlan
tájékoztatást eredményeznek, és részrehajlóvá teszik az egészségügyi dolgozókat és anyákat a csecsemőtáplálással kapcsolatban;
… kormányom az Egészségügyi Világszervezet 1994-ben tartott Közgyűlésén megerősítette, hogy az anyatejhelyettesítő termékek forgalmazása és promóciója nem történhet sehol az egészségügyi ellátórendszerben vagy
az egészségügyi dolgozók által, és a szoptatás előmozdítása, támogatása és védelme érdekében sürgősen lépéseket kell tenni; és
…az egészség előmozdítása, valamint a megbetegedések és a halálozás megelőzése mindenütt a felelős egészségügyi szolgáltatók feladata és kötelessége:
Én, _________________________________ ezúton fogadom, hogy megteszem a magam részét annak érdekében, hogy előmozdítsam, védjem és támogassam az optimális szoptatást, biztosítsam, hogy a jövő orvosainak
képzése magában foglalja az összes bizonyítékokon alapuló és szükséges ismeretet és készséget, hogy vezető
szerepet vállalok a szoptatást támogató munkacsoportban, és munkálkodom a négy Innocenti-cél eléréséért: a
több ágazatot átfogó vezetés megteremtéséért, annak biztosításáért, hogy a szülészeti intézmények kövessék a
Tíz Lépést, hogy kapjon támogatást a WHO anyatejhelyettesítő termékek forgalmazására vonatkozó nemzetközi kódexe és az anyatejhelyettesítő termékek ingyenes vagy olcsó forgalmazásának megszüntetése egészségügyi rendszerben, valamint legyen elérhető a fizetett szülési szabadság minden anya számára és legyen általános a szoptató anyák munkahelyi támogatása.
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