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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.

Στο έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε τις
σημαντικότερες δράσεις του IBFAN Ελλάδας κατά τον πρώτο
χρόνο παρουσίας του στη χώρα μας.

Το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012 έγινε η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του
IBFAN Ελλάδας και οι εκλογές για τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού
Συμβουλίου. Στην πρώτη συνεδρίασή του, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με
σύνθεση:
Πρόεδρος: Στέλιος Παπαβέντσης
Αντιπρόεδρος: Αγλαΐα Παπαδήμα
Γραμματέας: Νατάσσα Διάκου
Ταμίας: Λίνα Καμπουρίδου
Μέλος: Ελεάννα Ιωαννίδου
Αναπλ. Μέλη: Νίκος Βαράκης
Άννυ Γρηγοριάδου
Στέλλα Στόικου

Από την αρχή του πρώτου χρόνου δραστηριότητάς του, ο IBFAN Ελλάδας
οργάνωσε τμήματα αρμοδιοτήτων:
● Νομικό
● Επικοινωνίας
● Επιστημονικό
Τα τμήματα έθεσαν προτεραιότητες πάνω στις οποίες εργάστηκαν και
ταυτόχρονα ανταποκρίθηκαν σε πολλά έκτακτα γεγονότα που σχετίζονταν με
τη δράση του ΙΒFAN.

Από τις βασικότερες εργασίες του IBFAN
είναι η καταγραφή παραβιάσεων του
Κώδικα
Εμπορίας
Υποκατάστατων
Μητρικού Γάλακτος. Η Αναλυτική Έκθεση
Παραβιάσεων του IBFAN Ελλάδας 2013
και η περίληψή της, δημοσιεύθηκαν τον
Οκτώβριο
και
κοινοποιήθηκαν
σε
ελληνικούς και διεθνείς φορείς καθώς και σε
εταιρίες υποκατάστατων μητρικού γάλακτος.
Με
αφορμή
τον
εορτασμό
της
εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού στην
Ελλάδα, ο IBFAN παρουσίασε αυτήν την
έκθεσή την Παρασκευή 1/11/2013 στο
Δημαρχείο
της
Θεσσαλονίκης
σε
συνέντευξη τύπου.
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Για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού ο IBFAN Ελλάδας:
● εξέδωσε ενημερωτικό φυλλάδιο που μοιράστηκε σε εκδηλώσεις
● δημιούργησε αφίσες και αυτοκόλλητο σήμα αυτοκινήτου
● δημιούργησε ηχητικό σποτ και βίντεο για το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και την
τηλεόραση που προβλήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
● πήρε μέρος σε τηλεοπτικές εκπομπές
● ετοίμασε 2 ημερολόγια για κάθε έτος, το 2013 και το 2014

Ο IBFAN διατηρεί ενημερωμένη ιστοσελίδα http://ibfan.gr/ και σελίδα στο
facebook. Επιπλέον, λειτουργεί κλειστή ομάδα στο facebook για τα
εγγεγραμμένα μέλη.

Το 2013, ο IBFAN Ελλάδας συμμετείχε σε συνέδρια και ημερίδες:
● Σεμινάριο-Συνέδριο Θηλασμού «ΜΙΛΕΝΑ ΡΟΥΣΚΟΒΑ» 27/2-3/3/2013,
Ξάνθη
● 43ο Συμπόσιο της Παιδιατρικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας 04/2013
● Ημερίδα της Ομάδας Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Θεσσαλονίκης,
11/2013
● Ημερίδα της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας
Ρεθύμνου 15/9/2013
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Ο IBFAN Ελλάδας διοργάνωσε το πρώτο σεμινάριο για τον Διεθνή Κώδικα
Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος στη Θεσσαλονίκη, στις 19-20
Οκτωβρίου 2013, με προσκεκλημένη την Joo Kean, Νομικό Σύμβουλο του
International Code Documentation Center του IBFAN.
Στις 14/9/13 ο IBFAN Ελλάδας συνδιοργάνωσε
με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
το πρώτο σεμινάριο για φαρμακοποιούς
με στόχο τη δημιουργία φαρμακείων
φιλικών προς το θηλασμό.
Το Μάιο του 2013 ο ΙBFAN παρουσίασε θέμα
σχετικά με το θηλασμό στο 3ο Γυμνάσιο Μίκρας
Θεσσαλονίκης, σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσε με
το Σύλλογο Γυναικών Καρδίας και το Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
● Επιστολή γνωριμίας - κάλεσμα για κοινή δράση, σε περισσότερες από 35
επιστημονικές εταιρείες και σχετικούς φορείς.
● Το «Γράμμα προς τον πρωθυπουργό» απεστάλη από πολλές μητέρες
προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ζητώντας του να πάρει
πρωτοβουλίες για την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού και την προστασία
της κοινωνίας από την επιθετική πολιτική των εταιρειών εμπορίας
υποκατάστατων μητρικού γάλακτος.
● Κατάθεση γραπτής νομοθετικής πρότασης για την κατοχύρωση της
προστασίας-προώθησης του μητρικού θηλασμού σε 9 φορείς του Δημοσίου,
όπως το Υπουργείο Υγείας και η Ειδική Μόνιμη Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Βουλή.
● Επιστολή προς το Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών Μαιευτών Αθήνας, για
σύγκρουση συμφερόντων, καθώς το Διεθνές Συνέδριο Μαιευτικής που
διοργανώθηκε από το Σύλλογο Μαιών της Τουρκίας (Αττάλεια 21-23
Νοεμβρίου 2013) και υποστηρίχθηκε από τον ελληνικό Σύλλογο, στηρήχθηκε
σε χορηγίες εταιρειών υποκατάστατων μητρικού γάλακτος.
● Επιστολή στον ΕΟΦ για τις λανθασμένες οδηγίες παρασκευής
υποκατάστατων μητρικού γάλακτος που υπάρχουν στις συσκευασίες τους.
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● Επιστολή - αίτηση στον Υπουργό Υγείας και τον ΕΟΦ για διενέργεια
ελέγχων σχετικά με την Έκθεση Παραβιάσεων 2013 του IBFAN Ελλάδας.
● Επιστολή - αίτηση ακρόασης προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων (με κοινοποίηση στους
Βουλευτές – μέλη της Επιτροπής) σχετικά με τις προτάσεις του IBFAN
Ελλάδας για την προώθηση του μητρικού θηλασμού στη χώρα.
● Επιστολή προς το Συμβούλιο Επικρατείας και το Υπουργείο Υγείας σχετικά
με την διάθεση υποκατάστατων μητρικού γάλακτος από τα σούπερ μάρκετ.
● Επιστολή προς την ομάδα έργου «Αλκυόνη: Εθνική Πρωτοβουλία
Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού» με προτάσεις και ιδέες.
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
● Επιστολή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με θέμα: «Χορήγηση φαρμάκων σε
θηλάζουσα μητέρα», που στάλθηκε με αφορμή λανθασμένες οδηγίες διακοπής
του θηλασμού σε μητέρα που έπρεπε να κάνει φαρμακευτική αγωγή.
● Επιστολή στη Δ/ντρια της Νεογνολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου σε σχέση με τις καταγγελίες γονέων για μη
δυνατότητα σίτησης των νοσηλευόμενων νεογνών με μητρικό γάλα.
● Επιστολή στο Τμήμα Προαγωγής Μητρικού Θηλασμού του Μαιευτηρίου
“Έλενα Βενιζέλου” σχετικά με λανθασμένες οδηγίες για περιορισμό του
θηλασμού μετά τους έξι μήνες σε δύο (πρωί – βράδυ).
● Επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία
Σοφία» με θέμα: «Παρεμπόδιση θηλασμού σε θηλάζουσα μητέρα από το
νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό στους χώρους του Νοσοκομείου».Ε
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
● Επιστολή διαμαρτυρίας στην εταιρεία Danone/Nutricia, σχετικά με τις
παραβιάσεις του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας υποκατάστατων μητρικού
γάλακτος στην Ελλάδα.
● Επιστολή στη ΔΕΗ για διαφήμηση στην οποία μια μητέρα ταΐζει το βρέφος
της με μπιμπερό.
● Επιστολή προς την Aegean Airlines σχετικά με τις οδηγίες για πιο άνετο
ταξίδι των μωρών. Με χαρά διαπιστώσαμε την ευαισθησία της εταιρείας να
βελτιώσει τις οδηγίες στο περιοδικό της, τοποθετώντας τον θηλασμό ως
πρώτη επιλογή για τις μητέρες.
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
● Καταγγελία διαφήμισης του προϊόντος FREZYLAC MOMMY της εταιρίας
Frezyderm και απόφαση που δικαίωσε την προσφυγή.
● Καταγγελία τηλεοπτικού διαφημιστικού σποτ της εταιρίας ΝΟΥΝΟΥ που όμως
δεν δικαιώθηκε.
ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ
● Ο IBFAN Ελλάδας στηρίζει τo δικαίωμα των
παιδιών να θηλάζουν όπου και όποτε το έχουν
ανάγκη και δημιουργεί σχετική αφίσα.
● Ο IBFAN Ελλάδας στηρίζει τη δράση
«Δίνω ζωή, Δώστε μου την γέννα που αξίζω».
● Ο IBFAN Ελλάδας στηρίζει τις δράσεις
Ταυτόχρονου Δημόσιου Θηλασμού που
οργανώνονται από τα Δίκτυα Μητρότητας
και Θηλασμού, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας
Θηλασμού (πρώτη εβδομάδα Νοεμβρίου), αλλά
και σε άλλες περιπτώσεις.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

● Δημιουργία online συστήματος εγγραφής μέλους στην ιστοσελίδα του ΙΒFAN.
● Δήλωση συλλόγου στο Eθνικό Mητρώο μη Kυβερνητικών Oργανώσεων.

…ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Τον Σεπτέμβριο του 2013 δημοσιεύθηκε η Πρόταση Σχεδίου Δράσης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού από το Συνήγορο του Παιδιού, μετά από
διαβούλευση με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως ο IBFAN Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, στο σημείο 51 της Πρότασης του Συνηγόρου του Παιδιού
αναφέρεται ότι θα πρέπει να αναληφθούν «ενέργειες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού για την αξία και τα θετικά αποτελέσματα
του μητρικού θηλασμού και έλεγχος τήρησης των κανονισμών εμπορίου
και γενικά των τρόπων διακίνησης όσο αφορά τα υποκατάστατα του
μητρικού γάλατος».
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ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
● Πρωτοβουλία για Φιλικά προς τον Μητρικό Θηλασμό Φαρμακεία που
ξεκίνησε το 2012 με συνεργασία του IBFAN Ελλάδας και της Ελληνικής
Εταιρίας Φαρμακευτικής Πρακτικής. Δημιουργία της ιστοσελίδας για
φαρμακοποιούς http://www.f-thilasmos.gr/ και της online εξέτασης για
φαρμακοποιούς που θέλουν να πιστοποιήσουν τα φαρμακεία τους ως φλικά
προς το θηλασμό.
● Σύνταξη εγγράφου από κοινού με τον Σύνδεσμο Θηλασμού Ελλάδας (La
Leche League Greece) για τα οφέλη του συνεχιζόμενου θηλασμού άνω του
έτους. Χρησιμοποιήθηκε από μητέρες σε δικαστικές διαμάχες, ώστε να
υπερασπιστούν το διακαίωμα στο θηλασμό πέραν του πρώτου έτους.
● Συμμετοχή στο Κοινωνικό Ιατρείο Ρεθύμνου.
● Εκστρατεία με συγκέντρωση υπογραφών, ώστε να γίνει Νόμος του κράτους
ο Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος.
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