ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΟΜΗ ΥΓΕΙΑΣ
Επιλέξτε, αντιγράψτε κι επικολλήστε το κείµενο της επιστολής στο δικό σας πρόγραµµα
επεξεργασίας κειµένων

Αγαπητέ [Διευθυντής κλινικής, επικεφαλής τµήµατος ή άλλος υπεύθυνος],

Ως τακτικός πελάτης των υπηρεσιών σας, έχω παρατηρήσει πως πακέτα δώρων που
περιέχουν δείγµατα βρεφικού γάλακτος έχουν διανεµηθεί σε µέλλουσες και νέες µητέρες
που επισκέπτονται την κλινική σας.
Η διανοµή δωρεάν δειγµάτων, κουπονιών και διαφηµιστικών φυλλαδίων από εταιρείες
παραγωγής και εµπορίας βρεφικού γάλακτος απαγορεύεται σύµφωνα µε τους όρους του
Διεθνούς Κώδικα Εµπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) και των σχετικών Ψηφισµάτων της Παγκόσµιας Γενικής
Συνέλευσης Υγείας που η Ελλάδα έχει εγκρίνει.
Συγκεκριµένα, «Καµία υπηρεσία του συστήµατος υγείας δε θα πρέπει να χρησιµοποιείται
για τον σκοπό της προώθησης βρεφικού γάλακτος ή άλλων προϊόντων εντός του πεδίου
εφαρµογής του παρόντος Κώδικα. ...» Άρθρο 6.2
Ο στόχος του Διεθνούς Κώδικα είναι η άρση των εµπορικών πιέσεων για τη διατροφή των
βρεφών µε ΕΓΑΒ (επεξεργασµένο γάλα αγελάδας για βρέφη) και η προστασία ενάντια στη
διανοµή µεροληπτικών πληροφοριών σε εγκύους και νέες µητέρες.
Αυτό δεν είναι ένα ασήµαντο θέµα επιλογών της µητέρας. Τα βρέφη που διατρέφονται µε
ΕΓΑΒ 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.
Εξαιτίας αυτών των κινδύνων για την υγεία καθώς και του αυξηµένου κινδύνου θανάτου
κατά τη µετανεογνική περίοδο (µια πρόσφατη µελέτη σηµειώνει 21% υψηλότερη
µετανεογνική θνησιµότητα σε βρέφη που τρέφονται µε ΕΓΑΒ στις ΗΠΑ) η συµµόρφωση µε

τον Διεθνή Κώδικα είναι πολύ σηµαντική. Είµαι βέβαιος ότι θέλετε να εκπληρώσετε τις
υποχρεώσεις σας για συµµόρφωση µε τον Κώδικα και να υποστηρίξετε τις µητέρες για να
κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για τα µωρά τους, βοηθώντας στη δηµιουργία ενός
περιβάλλοντος που ενθαρρύνει το θηλασµό.
Είµαι βέβαιος ότι η κλινική σας θα θελήσει να κάνει το καλύτερο για τις µητέρες και τα
µωρά. Ανυποµονώ να δω να εφαρµόζετε µια πολιτική φιλική προς το θηλασµό κι ένα τέλος
στην πρακτική διανοµής δωρεάν δειγµάτων βρεφικού γάλακτος, κουπονιών ή φυλλαδίων
από εταιρείες εµπορίας ΕΓΑΒ, που υπονοµεύει το θηλασµό.
Με εκτίµηση,

(Το όνοµά σας)
Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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IBFAN Ελλάδας
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