ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ/ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
Επιλέξτε, αντιγράψτε κι επικολλήστε το κείµενο της επιστολής στο δικό σας πρόγραµµα
επεξεργασίας κειµένων
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ ________________:

η
Η 20 Παγκόσµια Εβδοµάδα Μητρικού Θηλασµού 2012 που εορτάζεται και στην Ελλάδα
παρουσιάζει µια πολύτιµη ευκαιρία για να υπενθυµίσει στους Έλληνες τα οφέλη και τη
σηµασία του µητρικού θηλασµού. Το φετινό θέµα, «Κατανοώντας το παρελθόν,
σχεδιάζοντας το µέλλον», θα βοηθήσει τους Έλληνες να γιορτάσουν την πολύτιµη συµβολή
των γυναικών που θηλάζουν για την υγεία και την ευηµερία των βρεφών και των µικρών
παιδιών. Επίσης, επιτρέπει στη κοινωνία µας να αναπτύξει δοµές που ενθαρρύνουν και
υποστηρίζουν τις µητέρες να εφαρµόσουν τις συστάσεις για µητρικό θηλασµό, όπως
εγκρίθηκαν από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ) και συνιστώνται από το Ελληνικό
Υπουργείο Υγείας:
Αποκλειστικός µητρικός θηλασµός για τους πρώτους έξι µήνες της ζωής, µε εισαγωγή
ασφαλών και κατάλληλων συµπληρωµατικών τροφών ξεκινώντας στους έξι µήνες, και
συνέχιση του θηλασµού για τουλάχιστον δύο χρόνια ή περισσότερο.
Ψήφισµα της ΠΣΥ 54.
2 Μαΐου 2001

Σε µια εποχή όπου οι κοινωνίες µας ανησυχούν για τα αυξανόµενα ποσοστά παιδικής
παχυσαρκίας, διαβήτη και καρδιαγγειακής νόσου, ο αποκλειστικός θηλασµός παρέχει έναν
άνευ κόστους τρόπο για την προστασία της υγείας των βρεφών και των µητέρων τους και
για τη µείωση του κινδύνου αυτών των χρόνιων ασθενειών. Όταν τα βρέφη δεν θηλάζουν
διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο καρκίνου παιδικής ηλικίας, άσθµατος, λοιµώξεων των αυτιών
και του αναπνευστικού, αλλεργιών, διαβήτη και γαστρεντερικών λοιµώξεων. Έχουν επίσης
χαµηλότερη βαθµολογία σε τεστ νοηµοσύνης και λεξιλογίου σε σχέση µε θηλάζοντα
συνοµήλικά τους. Ως ενήλικες διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο καρδιοαγγειακών
νοσηµάτων και παχυσαρκίας. Για τη µητέρα, ο µη θηλασµός σηµαίνει µεγαλύτερο κίνδυνο
καρκίνου του µαστού, των ωοθηκών και άλλων καρκίνων.
Για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Θηλασµού, και για να επιβεβαιωθεί η
πολύτιµη συµβολή χιλιάδων θηλαζουσών µητέρων στην υγεία των νεαρότερων πολιτών

µας, ζητάω µε σεβασµό από το Υπουργείο σας:
• Να υποστηρίξει την εφαρµογή του Διεθνούς Κώδικα Εµπορίας Υποκατάστατων Μητρικού
Γάλακτος και των σχετικών Ψηφισµάτων της Παγκόσµιας Γενικής Συνέλευσης Υγείας για
την εξάλειψη της επιρροής των εταιρειών εµπορίας και προώθησης βρεφικού γάλακτος και
παιδικών τροφών στην απόφαση της µητέρας να θηλάσει.
• Να παρέχει οικονοµική βοήθεια στην πρωτοβουλία για φιλικούς προς τα βρέφη χώρους
έτσι ώστε να συµβάλει στην ανάπτυξη δοµών υποστήριξης του θηλασµού σε υπηρεσίες
µητρότητας και στη κοινότητα.
• Να αυξήσει τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων διατροφής για βρέφη και µικρά παιδιά για
την παροχή υποστήριξης στο θηλασµό σε µητέρες που ανήκουν σε κοινωνικές οµάδες
υψηλών αναγκών.
Με εκτίµηση,

(Το όνοµά σας)
Κοινοποίηση: IBFAN Ελλάδας
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