IBFAN Ελλάδας

Επιλογές από την Έκθεση Παραβιάσεων
του Διεθνούς Κώδικα, 2013

Με ποιους τρόπους οι εταιρείες
παραβιάζουν τον Κώδικα
Εμπορίας Υποκατάστατων
Μητρικού Γάλακτος
Τι είναι ο Κώδικας

Δωρεάν δείγματα ΥΓΜ 1ης βρεφικής ηλικίας

Ο Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος ψηφίστηκε
το 1981 από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA). Στοχεύει στην προώθηση
ασφαλούς και επαρκούς τροφής για τα παιδιά, προστατεύοντας το θηλασμό και
διασφαλίζοντας συνετή διαφήμιση των προϊόντων.
Ο ∆ιεθνής Κώδικας (∆Κ) αφορά όλα τα Yποκατάστατα Mητρικού Γάλακτος
(ΥΜΓ) όπως:
το γάλα σε σκόνη πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας
τα βρεφικά γάλατα ειδικής σύνθεσης
τα ειδικά γάλατα νηπιακής ηλικίας (για παιδιά 1-3 ετών)
τα προϊόντα στερεών τροφών για βρέφη κάτω των 6 μηνών
το βρεφικό τσάι
τα μπουκάλια σίτισης και τις τεχνητές θηλές
Σύμφωνα με το ΔΚ:
• απαγορεύεται η διαφήμιση των προϊόντων στο ευρύ κοινό
• απαγορεύεται η διανομή δειγμάτων και δώρων σε μητέρες και επαγγελματίες
υγείας
• απαιτείται παροχή πληροφοριακού υλικού υποστήριξης του θηλασμού και
προειδοποίηση κατά της χρήσης μπουκαλιού στο τάισμα
• απαγορεύονται εικόνες και κείμενα που εξιδανικεύουν τη χρήση
υποκατάστατων μητρικού γάλακτος
• απαγορεύεται η προώθηση των προϊόντων μέσα από τις δομές υγείας
• απαγορεύεται η δωρεάν ή χαμηλού κόστους προμήθεια προϊόντων
• απαιτείται οι πληροφορίες για το προϊόν να είναι πραγματικές και να βασίζονται
σε επιστημονικά στοιχεία
• απαγορεύονται οι εκπτώσεις και η άμεση επαφή με τις μητέρες
• απαιτούνται ετικέτες προϊόντων που να μην υπονομεύουν το θηλασμό, να
ενημερώνουν πλήρως για την ορθή χρήση του βρεφικού γάλακτος και για
τους κινδύνους από την κακή χρήση.

Δημοσιοποιήστε αυτή την έκθεση σε όλους τους σχετιζόμενους
με την βρεφική διατροφή στην Ελλάδα (εταιρείες, νοσοκομεία,
επαγγελματίες υγείας, γονείς , ευρύ κοινό)!

Χαρούμενα πρόσωπα, εκπτώσεις και
στερεές τροφές από τον 4ο μήνα

“Τώρα που ήρθε το αγγελούδι μου, θελω να
του δώσω τα πάντα. Ευτυχώς με την AVENT
έχω ότι χρειάζομαι” λέει μητέρα βρέφους
2 μηνών.

IBFAN GREECE
∆ΙΚΤΥΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΒΡΕΦΙΚΗ &
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

To Δίκτυο Δράσης για την Βρεφική και Παιδική Διατροφή – IBFAN Ελλάδας – είναι μη κυβερνητική
οργάνωση, μέλος του παγκόσμιου δικτύου ενεργοποιημένων πολιτών, γονέων και επαγγελματιών
υγείας International Baby Food Action Network.
Υπερασπίζεται το δικαίωμα των βρεφών και των
μικρών παιδιών να θηλάζουν, όπως και το δικαίωμα των γονιών να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την βρεφική διατροφή οι οποίες θα είναι
σύμφωνες με την επιστημονική γνώση και ανεξάρτητες από κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Το Δίκτυο υιοθετεί πλήρως τις Επτά Αρχές του
International Baby Food Action Network –
IBFAN, οι οποίες είναι:
• Το δικαίωμα των βρεφών στο υψηλότερο δυνατό
επίπεδο υγείας.
• Το δικαίωμα των οικογενειών σε επαρκή τροφή.
• Το δικαίωμα των γυναικών να θηλάζουν και να
κάνουν ενημερωμένες επιλογές που ακολουθούν επιστημονικά κριτήρια σχετικά με τη διατροφή του μωρού τους.
• Το δικαίωμα των γυναικών σε πλήρη υποστήριξη, ώστε να θηλάσουν αποκλειστικά για τους
6 μήνες και να συνεχίσουν το θηλασμό για δύο
χρόνια ή περισσότερο.
• Το ανθρώπινο δικαίωμα για υπηρεσίες υγείας
που ανταποκρίνονται στις βασικές τους ανάγκες.
• Το δικαίωμα των επαγγελματιών υγείας και των
καταναλωτών σε συστήματα υγείας που είναι
ελεύθερα από εμπορικές πιέσεις.
• Το δικαίωμα των ανθρώπων να οργανώνονται σε
διεθνή σύμπραξη ώστε να διασφαλίζουν αλλαγές που προστατεύουν την υγεία τους.

Σύμφωνα με το ΔΚ oι κατασκευαστές και οι αρχικοί διανομείς των ΥΜΓ οφείλουν να πληροφορούν τα μέλη του προσωπικού μάρκετινγκ για τον
Κώδικα και τις ευθύνες που πηγάζουν από αυτόν.

Οι διεθνείς συστάσεις και η πραγματικότητα στην Ελλάδα του 2013
To 2001 η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας WHA 54, όρισε ως παγκόσμια σύσταση τους 6 μήνες αποκλειστικού
μητρικού θηλασμού, ακολούθως εισαγωγή ασφαλών,
κατάλληλων συμπληρωματικων τροφών και παράλληλη συνέχιση του θηλασμού για δύο χρόνια ή και περισσότερο. Παρόλα αυτά, στην χώρα μας η κατάσταση
στην βρεφική διατροφή συνεχίζει να είναι προβληματική. Παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα
των εγκύων και των επιτόκων (89%) επιθυμούν να θηλάσουν και πράγματι ξεκινούν, πολύ γρήγορα το ποσοστό των βρεφών που θηλάζουν αποκλειστικά, στους 3
μήνες πέφτει στο 10%, στους 6 μήνες στο 0,8% ενώ
στους 12 μήνες συνεχίζει να θηλάζει μόλις το 6%. Οι
μητέρες και τα παιδιά που συναντούν προβλήματα με
το θηλασμό, αντιμετωπίζουν εχθρικό περιβάλλον, την
κυρίαρχη κουλτούρα του μπιμπερό, την ανεξέλεγκτη
εμπορική πίεση για αντικατάσταση του μητρικού θηλασμού με ΥΜΓ, που τους αφαιρεί το δικαίωμα στον
θηλασμό με κάθε αφορμή.

Συνέδριο εταιρείας επαγγελματιών υγείας. Εταιρείες
ΥΜΓ περιλαμβάνονται στους χορηγούς και τους εκθέτες.
Η έκθεση του IBFAN Ελλάδας βασίζεται σε αναφορές παραβιάσεων του ∆Κ που στάλθηκαν από μέλη του συλλόγου και από ενεργοποιημένους πολίτες, μεταξύ Ιανουαρίου 2011 και Ιουνίου 2013. Συνολικά καταγράφηκαν 378
παραβιάσεις του ∆Κ, ως αποτέλεσμα 2,5 ετών συλλογικής
εθελοντικής προσπάθειας για τη συγκέντρωση στοιχείων
σχετικά με τις πρακτικές εμπορίας από τις εταιρείες ΥΜΓ
στην Ελλάδα.
Η πλήρης έκθεση παραβιάσεων 2013, η φόρμα παραβίασης του ∆Κ με αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσής της,
αλλά και πληροφορίες για τη βρεφική διατροφή και την
προστασία του θηλασμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του συλλόγου

www.ibfan.gr

Οι εταιρείες δεν προσφέρουν αντικειμενική
πληροφόρηση σχετικά με την διατροφή των
μικρών παιδιών
Σύμφωνα με το ΔΚ οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη παροχής αντικειμενικής και συνεπούς πληροφόρησης
σχετικά με θέματα που αφορούν τη διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών. Αυτή η αρμοδιότητα
καλύπτει τον προγραμματισμό, την παροχή, το σχεδιασμό και τη διάδοση της πληροφόρησης, αλλά και
τον έλεγχό της. Όσον αφορά την ελληνική νομοθεσία, η ΥΑ 2008, 7.1, 7.2 ορίζει τον ΕΟΦ ως τον αρμόδιο
φορέα εφαρμογής των παραπάνω υποχρεώσεων.
Στην πράξη όμως, οι εταιρείες δρουν ανεξέλεγκτα, προβάλλοντας στις διαφημίσεις των προϊόντων τους
ανυπόστατους ισχυρισμούς. Μερικά παραδείγματα:

φαίνεται ανήσυχο; Γιατί τα υγιή
“Σας
μωρά είναι και χαρούμενα μωρά
”
Συμβάλλει φυσικά σε ένα υγειές
“ανοσοποιητικό
σύστημα
”
πρέπει να πλένεται πριν από
“ηκάθεθηλήθηλασμό,
το μητρικό γάλα
διατηρείται για 24 ώρες στους 4 C
”
Έντυπο της εταιρείας Milupa προς
επαγγελματίες υγείας

Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας της
Νutricia με «Pronutra+»

ο

Απόσπασμα από φυλλάδιο της Frezyderm

Οι εταιρείες δεν αναφέρουν την αρνητική επίπτωση που
έχει στο θηλασμό το μπιμπερό
Σύμφωνα με το ΔΚ και την ΥΑ 2008, 7.2 τα πληροφοριακά υλικά, (γραπτά ή οπτικοακουστικά), που έχουν σχέση με
τη διατροφή των βρεφών και στόχο να φθάσουν στις μητέρες, θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς πληροφορίες
σε σχέση με τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η μερική χορήγηση του μπιμπερό, στο θηλασμό.
Όμως στην πράξη, οι εταιρείες δεν κάνουν την παραμικρή αναφορά σε αυτό το θέμα στις διαφημίσεις και τις
ετικέτες των προϊόντων τους. Δείτε τα παρακάτω παραδείγματα:

Καταχώρηση σε
επιστημονικό περιοδικό
παιδιατρικής. Καμία
αναφορά στη αρνητικη
επίπτωση στο θηλασμό.

“Από τον 2ο μήνα, το
βρέφος μπορεί να θηλάζει
2 φορές την ημέρα και
παράλληλα να τρέφεται με
βιολογικό γάλα” προτείνει
ο παιδίατρος

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν κατά κόρον
εικόνες και κείμενα που εξιδανικεύουν τα ΥΜΓ
Σύμφωνα με το ΔΚ, η επισήμανση σχετικά με τα παρασκευάσματα για βρέφη δεν πρέπει να περιλαμβάνει εικόνες βρεφών ή άλλες εικόνες που εξιδανικεύουν τη χρήση του προϊόντος. Στην Ελλάδα εικόνες
ευτυχισμένων μωρών και οικογένειες είναι άφθονες. Ακόμα κι αν δεν υπάρχουν εικόνες των βρεφών,
χαριτωμένα ζωάκια διακοσμούν την προοπτική της τεχνητής διατροφής.
Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι μερικά μόνο από τα πολλά παραδείγματα
Ο αθέμιτος εξωραϊσμός της διατροφής με
ΥΜΓ ξεκινάει από την ίδια την ονομασία των
προιόντων, με λέξεις που εξιδανικεύουν:

• Pure
• Premium
• Gold
• Optimum

«Όποιος πιστεύει ότι
όλα τα γάλατα είναι
ίδια, δεν έχει μιλήσει
μαζί μου”

“Κοιμάμαι,
Μεγαλώνω. Τώρα τα
μωρά χορταίνουν τον
ύπνο τους.

• OK
• Plus
• Gentle Start

“Με προηγμένη σύνθεση ώστε να ανταποκρίνονται
στις ειδικές διατροφικές ανάγκες των βρεφών”

Οι εταιρείες παρέχουν δωρεάν δείγματα ΥΜΓ
Σύμφωνα με το ΔΚ και την ΥΑ 2008 οι παρασκευαστές και διανομείς παρασκευασμάτων για βρέφη δεν
πρέπει να προσφέρουν στο ευρύ κοινό ή στις εγκύους, στις μητέρες ή στα μέλη των οικογενειών τους,
δωρεάν ή σε χαμηλή τιμή προϊόντα, δείγματα ή άλλα διαφημιστικά δώρα, άμεσα ή έμμεσα μέσω του
συστήματος Υγείας ή των εργαζομένων σε αυτό. Όμως, αυτό δεν γίνεται σεβαστό από τις εταιρείες, οι
οποίες παρέχουν συστηματικά δωρεάν δείγματα. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα:
1. Δωρεάν δείγματα γεύματος ΥΜΓ 1ης και 2ης βρεφικής ηλικίας της εταιρείας Δέλτα. Δόθηκαν σε
επαγγελματία υγείας για να δοθούν σε μητέρα.
2. Κατάστημα πραγματοποιεί σεμινάριο «για τον μητρικό θηλασμό». Στο τέλος διανέμονται στους συμμετέχοντες δώρα που περιλαμβάνουν πιπίλες, μπιμπερό και
θηλές των εταιρειών Chicco και ΝUK.
3. Καταγγελία από μαιευτήριο: «Μόλις την πήγαν στον θάλαμο, υπήρχε πάνω στο κομοδίνο κουτί με γάλα σκόνη, χωρίς να ρωτήσουν τους γονείς και ενώ εκείνη είχε ζητήσει
αποκλειστικό θηλασμό».
4. Δωρεάν δείγμα ΥΜΓ 1ης βρεφικής ηλικίας Guigoz. Δόθηκε σε ιατρείο επαγγελματία υγείας για να δοθεί σε μητέρες.

Δωρεάν δείγματα ΥΓΜ 1ης βρεφικής
ηλικίας

∆εν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
για την προώθηση ΥΜΓ

Σύμφωνα με το ΔΚ, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
για την προώθηση ΥΜΓ. Η σχετική εγκύκλιος στη χώρα μας αναφέρει ότι απαγορεύεται η δωρεάν προσφορά ή/και η διαφήμιση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος από τα μαιευτήρια. Στις παραβιάσεις που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν
καλυφθεί τα στοιχεία των μαιευτηρίων.

Βιβλιάριο υγείας παιδιού με χορηγό
την εταιρεία Nutricia. Δίνεται σε νεογέννητα σε συγκεκριμένο μαιευτήριο. Μεταξύ άλλων στο οπισθόφυλλο,
η προτροπή «Επικοινωνήστε με τους
Ειδικούς της Nutricia» με λεπτομερή
στοιχεία επικοινωνίας, χωρίς χρέωση.

Καρτελάκι με τα στοιχεία του
νεογέννητου σε μαιευτήριο της
χώρας. Το Almiron της Nutricia, το
γάλα που θα καταναλώνει (!)

Προθήκη σε μαιευτήριο, με
προϊόντα της εταιρείας Frezyderm.

Οι εταιρείες προτείνουν χορήγηση τροφών ή άλλων υγρών ακόμα και πριν τους 6 μήνες ζωής

• WHA 39.28 [1986] αναφέρει ότι οποιαδήποτε στερεή ή υγρή τροφή δοθεί Ρόφημα βοτάνων προτείνεται από τη
ως συμπληρωματική διατροφή μπορεί να επιδράσει αρνητικά στο θηλασμό γέννηση και ρυζάλευρο από τον 4ο μήνα
και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει ούτε να προωθηθεί ούτε ενθαρρύνεται για
χρήση από βρέφη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
• WHA 54,2 [2001] ορίζει ως παγκόσμια σύσταση τους 6 μήνες αποκλειστικού θηλασμού, και μετα τη διάρκεια αυτή
ασφαλείς και κατάλληλες συμπληρωματικές τροφές και συνεχιση του θηλασμού για δύο ή περισσότερα χρόνια. Οι
εταιρείες θα πρέπει να επισημαίνουν τα προϊόντα τους να αντανακλούν την παρούσα σύσταση.
Βρεφικές κρέμες και άλλα παρασκευάσματα, όταν προωθούνται πριν τους 6 μήνες της ζωής, αντικαθιστούν και
υπονομεύουν τον αποκλειστικό θηλασμό, αυξάνοντας τους κινδύνους υγείας για το βρέφος (παχυσαρκία, γαστρεντερίτιδα, πνιγμός, λοιμώξεις, αλλεργίες).

Οι επαγγελματίες υγείας χορηγούν συνταγή για ξένο γάλα χωρίς τεκμηρίωση ένδειξης

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ελληνικού κράτους, η συνταγογράφηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος πρέπει να είναι ενυπόγραφη και να συνοδεύεται από ιατρική γνωμάτευση, η οποία να εξηγεί τους λόγους για
τους οποίους το βρέφος δε δύναται να θηλάσει αποκλειστικά. Όμως,
στην πραγματικότητα αυτός ο κανονισμός καταπατείται συνεχώς και οι
περισσότερες μητέρες φεύγουν από το μαιευτήριο με μία συνταγή σαν
αυτές, στο χέρι.

Οι εταιρείες προβάλλουν αβάσιμους ισχυρισμούς περί υγείας και ιδανικής διατροφής
Σύμφωνα με τον ΔΚ, δεν θα πρέπει τα ΥΜΓ να προωθούνται με ισχυρισμούς που σχετίζονται με καλή
διατροφή και ενίσχυση της υγείας, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητώς στα σχετικά πρότυπα του Codex Alimentarius ή στις εθνικές νομοθεσίες. Σε παράβαση αυτού του κανονισμού,
οι εταιρείες βρε- φικών και παιδικών γαλάτων
και τροφών διαγκονίζονται για το ποια διαθέτει προϊόντα σχεδιασμένα πιο κοντά στο μητρικό γάλα και περισσότερο ενισχυτικά της υγείας. Τα πρεβιοτικά, τα προβιοτικά, τα bifidus
(φιλικά βακτήρια), η λουτεΐνη, το DHA, το ΑΑ,
το Optipro, το LCPUFA, τα immunofortis, τα
Almiron Growing προωθείται
Nativa Gentle ισχυρίζεται
Ωμέγα 3 και η λακτοφερίνη είναι μόνο μερικά
ως απαραίτητο για την
πως αποτρέπει τους
παραδείγματα των περίπλοκων επιστημονιανάπτυξη του ανοσοποιητικού
κολικούς και μειώνει τη
κών
όρων που έχουν σκοπό να εντυπωσιάσουν
συστήματος του μωρού.
διάρκεια του κλάματος
και να μπερδέψουν ταυτόχρονα. Οι εταιρείες
εξιδανικεύουν τα προϊόντα ισχυριζόμενες ότι
αυτά τα πρόσθετα ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, βελτιώνουν την όραση, προλαμβάνουν τις λοιμώξεις, μειώνουν τον κίνδυνο
της αλλεργίας και άλλα. Στην πραγματικότητα
αυτοί οι ισχυρισμοί είναι παραπλανητικοί και
ως επί το πλείστον αβάσιμοι.
Επειδή τα υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να
παράσχουν ένα τέτοιο πλεονέκτημα έναντι
Nestle NAN “Ενισχύει την
Aptamil Plus
του θηλασμού και επειδή η τεχνητή διατροφυσική άμυνα του οργανισμού” “για δύσκολα και αχόρταγα μωρά” φή αναμφισβήτητα αυξάνει τους κινδύνους
για την υγεία, αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εγγενώς παραπλανητικοί.

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν παρόμοιες ετικέτες για
προϊόντα που προορίζονται για διαφορετικές ηλικίες
Σύμφωνα με τον Δ.Κ., τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας πρέπει να επισημαίνονται έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ των προϊόντων αυτών και να αποφεύγεται
οποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ των παρασκευασμάτων για βρέφη και των παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας.

Σε παράβαση αυτής της σύστασης, οι εταιρείες χρησιμοποιούν ετικέτες που διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους,
ντα πο
για προϊόντα
που εκτείνονται από την πρώτη βρεφική ηλικία έως τη νηπιακή. Οι φωτογραφίες που παρατίθενται εδώ αποτελούν μόνο παραδείγματα, Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μια «συνέχεια» στο υποσυνείδητο του καταναλωτή, που
δεν θα εγκαταλείψει εύκολα μια μάρκα προϊόντος για κάποια άλλη,
μπαίνοντας σε ένα ιδιότυπο «σύστημα διατροφής». .
Μέρος της «άρρηκτης αλυσίδας» προϊόντων αποτελούν
ζ υσ
υσες
ες!
τελευταία τα «ειδικά» γάλατα για έγκυες και θηλάζουσες!

Το προσωπικό των εταιρειών επιδιώκει έμμεση ή
άμεση επαφή με μητέρες και μέλλουσες μητέρες
E-mail από την εταιρία Numil προς μητέρα: «Το μωρό σου είναι σχεδόν τριών μηνών και η διακοπή
του θηλασμού μπορεί να είναι μια απ’ τις σκέψεις που θα σε απασχολήσουν. Αν έχεις πρακτικά
τη δυνατότητα, καλό θα ήταν να συνεχίσεις το θηλασμό, αποκλειστικό ή μη, μέχρι τον έκτο
μήνα. Nα έχεις όμως υπόψη σου πως και μέχρι τώρα έχεις προσφέρει στο μωρό σου όλα τα απαραίτητα για ένα σωστό ξεκίνημα…». Είναι φανερή η υπονόμευση του αποκλειστικού θηλασμού, καθώς
παρουσιάζεται η συνέχιση του πέραν του 3μήνου ως μη απαραίτητη έως και άχρηστη.
Σύμφωνα με τον ΔΚ, δεν πρέπει το προσωπικό των εταιρειών να επιδιώκει την άμεση ή έμμεση επαφή, με
μέλλουσες μητέρες ή με μητέρες βρεφών και μικρών παιδιών, στα πλαίσια των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Παρ’ όλα αυτά, οι εταιρείες προσπαθούν να προσεγγίσουν τις μητέρες μέσα από τις ιστοσελίδες
τους, ή δημιουργώντας «συλλόγους» και «φόρουμ», προσφέροντας «ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας», διοργανώνοντας «ενημερωτικές» εκδηλώσεις σε καταστήματα κλπ.
Οι εταιρίες ΥΜΓ παρερμηνεύουν τον ΔΚ θεωρώντας ότι αρκεί μια υπογραφή της μητέρας στο μαιευτήριο ή μια online
αποδοχή όρων για να μπορούν να στέλνουν προωθητικό υλικό σε γονείς. Ο ΔΚ στην πραγματικότητα επιβάλλει ειδικούς
περιορισμούς σε αυτήν την κατηγορία προιόντων για λόγους
κινδύνου υπονόμευσης της δημόσιας υγείας και απαγορεύει οποιαδήποτε επαφή της εταιρίας με γονείς, ακόμα και με
εκείνους που συγκατατίθενται. Παρατείθενται 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα παραβίασης αυτού του κανονισμού.

H Nutricia και οι «Ειδικοί της». Επιδίωξη
επικοινωνίας με το κοινό για «συμβουλές»,
με ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, live chat και
e-mail.

∆ιαπιστώσεις & Συμπεράσματα
Σε χρονικό διάστημα 2,5 ετών (Ιανουάριος 2011- Ιούνιος 201)
καταγράφηκαν 378 παραβιάσεις του ΔΚ, που κατατάσσονται σε
29 κατηγορίες. Όπως είναι κατανοητό, οι καταγραφές αυτές είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Καθημερινά όλοι μας γινόμαστε μ
μάρτυρες –ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε– παραβιάσεων του ΔΚ στο super
market, στο ιατρείο,
στην κλινική, από την
τηλεόραση, τα περιοδικά κλπ.
Το δικαίωμα των βρεφών και των μητέρων να επιλέγουν το θηλασμό καταστρατηγείται συστηματικά από την ανεξέλεγκτη και επιθετική προώθηση της κουλτούρας του μπιμπερό και της τεχνητής διατροφής. Δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε που οι μητέρες
στην Ελλάδα δεν καταφέρνουν να θηλάσουν για όσο καιρό θέλουν
και όσο συνιστάται και είναι οι τελευταίες που πρέπει να κατηγορούμε για την κατάσταση της βρεφικής διατροφής στην χώρα.

Προτάσεις
Βελτίωση της υπάρχουσας νομοθεσίας και διασφάλιση της εφαρμογής της

Σύμφωνα με την απόφαση Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHA) 2011, 63.23, τα κράτη–μέλη καλούνται να
αναπτύξουν ή/και να ενισχύσουν νομοθετικά, ρυθμιστικά και άλλα μέτρα, για να ελέγξουν την εμπορία
των ΥΜΓ, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ ο ΔΚ και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από την WHA.
Με δεδομένη τη συστηματική υπονόμευση του μητρικού θηλασμού και με στόχο τη βελτίωση των ιδιαίτερα χαμηλών ποσοστών αποκλειστικού και συνεχιζόμενου μητρικού θηλασμού, απαιτείται η πλήρης
ενσωμάτωση του ελάχιστου προαπαιτούμενου για την προστασία του και κατ’ επέκταση την προστασία
της δημόσιας υγείας, δηλαδή του ΔΚ, στην ελληνική νομοθεσία.
Η νομική ομάδα του IBFAN Ελλάδας, με την καθοδήγηση του διεθνούς IBFAN, μπορεί να συνδράμει στην
κατάθεση αναλυτικού νομοθετικού πλαισίου με βάση τον ΔΚ. Επιπλέον, όπως προβλέπεται ρητά από τον
ΔΚ και τις επακόλουθες αποφάσεις WHA, η ελληνική κυβέρνηση δικαιούται και οφείλει να λάβει σχετική τεχνική βοήθεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Εκπαίδευση στην προστασία της βρεφικής διατροφής και του μητρικού θηλασμού

Όλοι οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αναγνωρίζουν την ακατάλληλη διαφήμιση ΥΜΓ, να αναφέρουν
παραβιάσεις του ΔΚ και να υποστηρίζουν τις προσπάθειες προαγωγής του μητρικού θηλασμού.
Το IBFAN Ελλάδας οργανώνει τον Οκτώβριο 2013 το πρώτο σεμινάριο στην Ελλάδα για τον ΔΚ. Οι προσπάθειες αυτές, με την συνδρομή της πολιτείας, χρειάζεται να γενικευθούν και να μην περιορίζονται σε
συμμετοχές εθελοντικού χαρακτήρα.
Η εκπαίδευση πρέπει να αφορά τους διαμορφωτές πολιτικής, το ευρύ κοινό, αλλά και το προσωπικό των
εταιρειών που υποχρεούται να γνωρίζει πλήρως τον ΔΚ και τα όρια στην προώθηση και διαφήμιση των ΥΜΓ.

∆ιασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας

α) Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας εξειδικευμένος φορέας της πολιτείας με έργο την επίβλεψη
των προωθητικών δράσεων των εταιριών ΥΜΓ και τη συλλογή και αξιολόγηση των παραβιάσεων που
υπονομεύουν το μητρικό θηλασμό.
β) Θα πρέπει να υπάρχει ενθάρρυνση και πρόβλεψη καταγραφής παραβιάσεων του ΔΚ, σε μαιευτήρια,
νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρεία, έτσι που ο καταναλωτής υγείας να μπορεί να καταγράφει στον
τόπο του περιστατικού τι συνέβη και το παράπονό του να φτάνει στον ορισμένο Υπεύθυνο μητρικού
θηλασμού στα νοσοκομεία και στις διοικήσεις των νοσοκομείων.
γ) Σημαντική θα ήταν η τακτική και υποχρεωτική δημοσιοποίηση των παραβατών. H αρνητική δημόσια
εικόνα αποδεικνύεται συχνά αποτελεσματικό αποτρεπτικό εργαλείο.
δ) Σύμφωνα με την διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children, οι αρμοδιότητες των υψηλά
ιστάμενων στελεχών των εταιριών πρέπει να περιλαμβάνει την διασφάλιση ότι δεν συμβαίνουν παραβιάσεις του ΔΚ στην περιοχή όπου είναι υπεύθυνοι. Τα στελέχη αυτά πρέπει να λογοδοτούν στις ίδιες
τις εταιρίες τους και πρέπει να καθίσταξται προσωπικά, νομικά υπεύθυνοι σε περίπτωση παραβίασης
του ΔΚ.
ε) Τέλος, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η τακτική συνεργασία της πολιτείας με την κοινωνία των πολιτών,
οργανώσεις μητέρων και μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως το IBFAN Ελλάδας.

Στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ας τολμήσουμε να επενδύσουμε στην υγεία των παιδιών, στην κατάκτηση του καλύτερου δυνατού επιπέδου υγείας των νέων γενιών. Το έκαναν άλλες χώρες που περνούσαν περίοδο
φτώχειας, με θαυμαστά αποτελέσματα. Λέγεται μέριμνα για την παιδική ηλικία. Ας την αποφασίσουμε και εμείς
δυναμικά και απαρέγκλιτα!

Σας καλούμε να ενεργήσετε προς το συμφέρον της υγείας
των παιδιών μας!

