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CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKTÁPLÁLÁS

Az Egészségügyi Világszervezet negyvenkilencedik közgyűlése meghallgata az elnök beszámoló-
ját a csecsemő- és kisgyermektáplálásról.

Visszaidézte többek közöt a WHA 33.32, WHA 34.22, WHA 39.28 és WHA 45.34 számú határoza-
tokat, amelyek a csecsemő- és kisgyermektáplálással, a megfelelő táplálási gyakorlatokkal és a 
vonatkozó kérdésekkel foglalkoztak.

Visszaidézte, és újra megerősítete a WHA 47.5 határozat kívánalmait a csecsemő- és kisgyermek-
táplálással kapcsolatban, beleértve azt a  nyomatékos kérést, hogy ösztönözni kell a megfelelő 
kiegészítő táplálási gyakorlatokat.

Aggódik amiat, hogy az egészségügyi intézmények és a minisztériumok esetleg enyhe nyomásnak 
vannak kitéve, hogy helytelenül anyagi vagy egyéb támogatást fogadjanak el a csecsemő- és 
gyermekegészségügyi szakképzéshez.

Nyugtázta az egyre növekvő érdeklődést  Az anyatejet  helyetesítő készítmények marketingjének  
nemzetközi  kódexe és  az  azt  követő  vonatkozó  közgyűlési  határozatok  megvalósításának 
ellenőrzése iránt.

1. MEGKÖSZÖNI az elnöknek a beszámolót.

2. HANGSÚLYOZZA, hogy továbbra is szükség van Az anyatejet helyetesítő készítmények market-
ingjének  nemzetközi  kódexe,  az  azt  követő  vonatkozó  közgyűlési  határozatok,  az  Innocenti  
Kiáltvány és a Világkiáltvány és cselekvésterv az egészséges táplálkozásért egyezmény megvalósí-
tására.

3. SÜRGETI a tagállamokat, hogy hozzák meg a következő intézkedéseket:

1) Tegyenek róla, hogy a kiegészítő élelmiszerek marketingje és felhasználási módja ne ássa alá a 
kizárólagos és a fenntartot szoptatást.

Helytelen  a  kiegészítő  élelmiszerek  olyan  marketingje,  amely  aláássa  a  kizárólagos  szoptatást  a  
csecsemő 6 hónapos koráig és a fenntartot szoptatást (6 és 24 hónapos kor között).

2) Tegyenek róla, hogy a csecsemő- és gyermekegészségügy területén dolgozó szakemberek anyagi 
támogatása ne vezessen érdekellentéthez – különös tekintetel a WHO/UNICEF bababarát kór-
házak rendszerére.

A gyártók érdekei szemben állhatnak a szoptatós anyák és gyermekeik érdekével. Ha az egészségügyi  
szakemberek támogatást vagy bármilyen anyagi segítséget kapnak a csecsemőtáplálásra szakoso-
dot cégektől, az könnyen pártossághoz vezethet, ami összeegyeztethetetlen a bababarát kórházi  
rendszerrel és a szoptatás ügyével.



3) Tegyenek róla, hogy  a Nemzetközi kódex és az azt követő vonatkozó közgyűlési határozatok 
megvalósításának ellenőrzése átlátható módon, függetlenül történjék, mentesen minden keres  -  
kedelmi befolyástól.

4) Tegyenek róla, hogy megfelelő lépések történjenek a szoptatás ösztönzésére, beleértve az elsőd-
leges egészségügyi ellátás relációjában folyó egészségügyi tájékoztatást és oktatást.

5)  Tegyenek róla,  hogy  egészségügyi  ellátó rendszerük gyakorlatai  és  eljárásai  egybehangzóak 
legyenek Az anyatejet helyetesítő készítmények marketingjének nemzetközi  kódexe   elveivel és   
céljával.

A Kódexet minden országban az egész egészségügyi ellátó rendszeren belül be kell tartani.

6) Adjanak teljes és részletes tájékoztatást az elnöknek a Kódex megvalósításáról.

4. KÉRI az elnököt, hogy minél hamarabb ossza ki a tagállamoknak a WHO/NUT/96.4 számú doku-
mentumot, amely a csecsemő- és kisgyermektáplálás sürgősségi eseteiben követendő alapelve-
ket tartalmazza.

Dőlt betű: az UNICEF megjegyzései
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