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To Δίκτυο Δράσης για τη 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 τη βρεφική διατροφή,
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:
9 Το δικαίωμα των βρεφών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας.
9 Το δικαίωμα των οικογενειών για επαρκή τροφή.
9 Το δικαίωμα των γυναικών να θηλάζουν και να κάνουν ενημερωμένες επιλογές που ακολουθούν επιστημονικά κριτήρια σχετικά με τη διατροφή του
μωρού τους.
9 Το δικαίωμα των γυναικών για πλήρη
υποστήριξη, ώστε να θηλάσουν αποκλειστικά για τους πρώτους έξι μήνες
και να συνεχίσουν το θηλασμό για δύο
χρόνια ή περισσότερο.
9 Το ανθρώπινο δικαίωμα για υπηρεσίες
υγείας που ανταποκρίνονται στις βασικές τους ανάγκες.
9 Το δικαίωμα των επαγγελματιών υγείας και των καταναλωτών για συστήματα υγείας ανεξάρτητα από εμπορικές πιέσεις.
9 Το δικαίωμα των ανθρώπων να οργανώνονται σε διεθνή σύμπραξη, ώστε
να διασφαλίζουν αλλαγές που προστατεύουν την υγεία τους.
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Συντομογραφίες
ΔΚ: Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλατος.
ΠΟΥ: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας του ΟΗΕ.
WHA: World Health Assembly, Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του ΠΟΥ.
ΥΜΓ: Υποκατάστατο μητρικού γάλατος. Περιλαμβάνονται η βρεφική φόρμουλα και φόρμουλα
σε ακολουθίες συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων ‘ειδικών’ γαλάτων για μωρά όπως τα
‘υποαλλεργικά’ παρασκευάσματα, τα γάλατα για πρόωρα και άλλα. Επίσης περιλαμβάνονται
μπιμπερό, τεχνητές θηλές και πιπίλες, όπως και τροφές και άλλα πόσιμα που προωθούνται για
χρήση σε βρέφη κάτω των έξι μηνών ή ως υποκατάστατα μητρικού γάλατος (εμφιαλωμένο
νερό, χυμοί, τσάι, διαλύματα γλυκόζης, δημητριακά, βρεφικές κρέμες κλπ) και, τέλος, οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο προωθείται με τρόπους που υπονομεύουν τον συνεχιζόμενο μητρικό
θηλασμό για δύο χρόνια ή παραπάνω μαζί με επαρκείς και ασφαλείς συμπληρωματικές τροφές.
Έκθεση: Η Έκθεση Παραβιάσεων του ΔΚ 2013 του IBFAN Ελλάδας.
ΕΟΦ: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.
ΥΑ 2008: Υπουργική Απόφαση 2008 εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή
Ένωση για παρασκευάσματα για βρέφη.
Εγκύκλιος: Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας 1995 Υ3γ/36189/9-10-95 για τον μητρικό θηλασμό που αποστάλθηκε προς όλα τα νοσοκομεία της χώρας.
Σύστημα Υγείας: Ως σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ορίζονται όχι μόνο τα κυβερνητικά,
κρατικά ιδρύματα περίθαλψης μιας χώρας, αλλά και τα μη κυβερνητικά ή ιδιωτικά ιδρύματα ή
οργανώσεις που συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, στην υγειονομική περίθαλψη των μητέρων,
βρεφών και εγκύων, καθώς και οι βρεφικοί σταθμοί ή τα ιδρύματα βρεφικής φροντίδας. Περιλαμβάνει επίσης τους ιδιώτες επαγγελματίες του χώρου της υγείας, εκτός από τους φαρμακοποιούς.

H Έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για τις εταιρίες ΥΜΓ: Νουνού (Frisolac), Nutricia
(Almiron), Pfizer (S-26), Milupa (Aptamil), Frezyderm (Frezylac), Cana (Nativa/ Guigoz), Γερολυμάτος (Hipp), Humana, Medispes (Neomil), Nestlé (NAN), Novalac, Γιώτης (Sanilac), Biolac, Δέλτα
(Advance), Nutriben, Medela (Calma), Chicco, Philips (Avent), NUK.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο μητρικός θηλασμός συνιστά δικαίωμα για κάθε μητέρα. Στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία έχει υπογράψει η Ελλάδα, ο μητρικός θηλασμός αναγνωρίζεται
ως ένα πολύ σημαντικό μέσο για να επιτύχει κάθε παιδί στον κόσμο το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας, αναγνωρισμένο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Ο θηλασμός δεν είναι «πολυτέλεια»
ούτε απλά επιλογή τρόπου ζωής, αλλά σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Η Πολιτεία έχει
υποχρέωση να υποστηρίζει και να ενδυναμώνει τις μητέρες, ώστε να κάνουν καλές επιλογές
σίτισης για τα παιδιά τους. Κανείς δεν μπορεί να παρεμβαίνει στο δικαίωμα της δυάδας μητέρας – βρέφους να θηλάζει.
To 2001 η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας WHA -Απόφαση 54.2 όρισε ως παγκόσμια σύσταση τους έξι μήνες αποκλειστικού μητρικού θηλασμού, ακολούθως με ασφαλείς και κατάλληλες συμπληρωματικές τροφές και παράλληλη συνέχιση του θηλασμού για δύο χρόνια ή και
περισσότερο.
Ο μητρικός θηλασμός συνιστά επιτακτική ανάγκη δημόσιας υγείας. Δεν υπάρχει άλλη
τροφή πιο θρεπτική, που να παράγεται τοπικά, που να είναι οικονομική και διατηρήσιμη, όσο
το μητρικό γάλα. Η τεχνητή διατροφή των βρεφών αυξάνει τον κίνδυνο όχι μόνο για παιδικές
λοιμώξεις, αλλά επίσης και για χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα, όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι καρκίνοι σε παιδί και μητέρα, τα οποία λαμβάνουν
επιδημικές διαστάσεις.
Πολιτεία και Σύστημα Υγείας έχουν υποχρέωση να δημιουργήσουν περιβάλλον που
ενεργά προστατεύει, προωθεί και υποστηρίζει τον μητρικό θηλασμό. Οι γονείς χρειάζονται
προστασία από την επιθετική προώθηση της κουλτούρας του μπιμπερό και της τεχνητής διατροφής. Παρόλα αυτά, στη χώρα μας η κατάσταση στη βρεφική διατροφή συνεχίζει να είναι
προβληματική. Παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εγκύων και των επιτόκων
(89%) επιθυμούν να θηλάσουν και πράγματι ξεκινούν το θηλασμό, πολύ γρήγορα τα βρέφη που
θηλάζουν αποκλειστικά στους τρεις μήνες πέφτουν στο 10%, στους έξι μήνες μόλις το 0.8%
θηλάζει αποκλειστικά, ενώ στους δώδεκα μήνες συνεχίζουν να θηλάζουν μαζί με στερεές τροφές μόλις το 6% (2). Οι μητέρες και τα βρέφη τους από την εγκυμοσύνη ως τα πρώτα δύο με
τρία χρόνια της ζωής του παιδιού αντιμετωπίζουν ένα περιβάλλον εχθρικό προς τον μητρικό
θηλασμό. Η κυρίαρχη κουλτούρα γύρω τους είναι εκείνη της σίτισης με βρεφική φόρμουλα
με μπιμπερό και επιτείνεται από τη μη ελεγχόμενη εμπορική πίεση από τους κατασκευαστές
ΥΜΓ, καταστάσεις που οδηγούν σε πρόωρη διακοπή του θηλασμού. Παραβιάζεται, επομένως,
το δικαίωμα των μητέρων να θηλάζουν μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.
Το 1981 ψηφίστηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA) o Διεθνής Κώδικας
Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος (ΔΚ) ως μία σύσταση κάτω από τη Διακήρυξη
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο ΔΚ υιοθετήθηκε από σχεδόν όλα τα κράτη – μέλη του
ΟΗΕ. Υπήρχαν μόνο τρεις απουσίες κρατών – μελών και μία αρνητική ψήφος μόνο από τις
ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, το 2010 το Υπουργείο Υγείας της χώρας αυτής αναγνώρισε ως σημαντική
στρατηγική υποστήριξης του μητρικού θηλασμού τη συμμόρφωση των εταιριών ΥΜΓ με τον
ΔΚ.
Στην εισαγωγή του ΔΚ, τα συμβαλλόμενα μέρη που συμμετείχαν παραδέχονται ότι,
λαμβάνοντας υπόψη την ευπάθεια των βρεφών κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους,
καθώς και τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ακατάλληλες διατροφικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της περιττής και εσφαλμένης χρήσης υποκατάστατων μητρικού γάλατος, η
εμπορία (το μάρκετινγκ) υποκατάστατων μητρικού γάλακτος απαιτεί ειδικό χειρισμό, ο οποίος
καθιστά τις συνηθισμένες πρακτικές της αγοράς ακατάλληλες για τα συγκεκριμένα προϊόντα.
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Σκοπός του ΔΚ είναι να συμβάλλει στην παροχή ασφαλούς και επαρκούς διατροφής
στα βρέφη, προστατεύοντας και προωθώντας τον μητρικό θηλασμό και διασφαλίζοντας την
κατάλληλη χρήση των ΥΜΓ, όταν αυτά είναι απαραίτητα, με βάση την επαρκή πληροφόρηση
και μέσω κατάλληλου μάρκετινγκ και διανομής.
Ο ΔΚ ορίζει τους περιορισμούς στην προώθηση των ΥΜΓ στο σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης κάθε χώρας και αρθρώνει τις ευθύνες του συστήματος αυτού και των επαγγελματιών υγείας στην προστασία του θηλασμού ενάντια σε εμπορικές πιέσεις. Ως σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ορίζεται το σύνολο των κυβερνητικών, μη κυβερνητικών ή ιδιωτικών
ιδρυμάτων ή οργανώσεων που ασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, με τη φροντίδα υγείας των
μητέρων, των βρεφών και των εγκύων, καθώς και βρεφικά ιδρύματα και σταθμοί φροντίδας.
Περιλαμβάνονται επίσης οι επαγγελματίες υγείας στον ιδιωτικό τομέα.
Ως εμπορία (μάρκετινγκ) στον ΔΚ ορίζεται οποιαδήποτε προώθηση, διανομή, πώληση,
διαφήμιση του προϊόντος, δημόσιες σχέσεις και υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με αυτό.
Μετά την ψήφιση του ΔΚ ακολουθούν σχετικά Ψηφίσματα – Αποφάσεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (WHA) τα οποία επικαιροποιούν και αποσαφηνίζουν τον Κώδικα, σε μια
προσπάθεια να παραμένει ενημερωμένος ως προς την τελευταία επιστημονική γνώση και τις
νέες τάσεις στρατηγικών μάρκετινγκ των εταιριών. Τα Ψηφίσματα ανανεώνουν ή επεκτείνουν
συγκεκριμένες επιταγές του ΔΚ. Οι Αποφάσεις WHA έχουν την ίδια, πλήρη ισχύ με τον αρχικό
ΔΚ και, όταν γίνεται εφαρμογή του ΔΚ σε εθνικό επίπεδο, πρέπει αυτός να διαβάζεται μαζί με
όλες τις ακόλουθες σχετικές Αποφάσεις WHA.
O ΔΚ υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας ως η ελάχιστη απαίτηση για
την προστασία του μητρικού θηλασμού από την ανεξέλεγκτη προώθηση ΥΜΓ στις μητέρες.
Ως η απαραίτητη ελάχιστη προϋπόθεση, ο ΔΚ πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολό του, και όχι
μερικώς ή αποσπασματικά, ώστε να έχει αποτέλεσμα στην προστασία του μητρικού θηλασμού.
Ο ΔΚ και η προστασία του μητρικού θηλασμού αφορούν φυσικά όλες τις χώρες του κόσμου
και όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες ή φτωχές χώρες.
Για τα κράτη – μέλη του ΟΗΕ, ο ΔΚ έχει το χαρακτήρα σύστασης, άρα δεν υποχρεώνονται να τον ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία. Ο ΔΚ συνιστά οδηγία προς τις
κυβερνήσεις, σύσταση δημόσιας υγείας με ηθική υποχρέωση από την πλευρά των κρατών.
Ωστόσο, η ενσωμάτωση του ΔΚ και των επακόλουθων Ψηφισμάτων WHA έχει αναγνωρισθεί
για τις κυβερνήσεις ως ένα μέτρο το οποίο πρέπει να πάρουν, έτσι ώστε να εκπληρώσει μια
χώρα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη των Δικαιωμάτων του Παιδιού, συνθήκη που έχει υπερψηφίσει και η χώρα μας. H Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του
ΟΗΕ στο Γενικό της Σχόλιο Ν.15 το 2013 ξεκάθαρα εκφράζει την υποχρέωση των Κρατών να
εφαρμόσουν τον ΔΚ και την ευθύνη των εταιριών να συμμορφώνονται με τον ΔΚ. Σύμφωνα
με την Επιτροπή (παράγραφος 44), τα κράτη απαιτείται να εισαγάγουν στην εσωτερική τους
νομοθεσία, να εφαρμόσουν και να ενισχύσουν διεθνώς συμφωνημένα στάνταρ σχετικά με το
δικαίωμα του παιδιού στην υγεία, συμπεριλαμβανομένου του ΔΚ και των σχετικών συνακόλουθων Αποφάσεων WHA.
Από την άλλη πλευρά, ανεξάρτητα με την ενσωμάτωση ή όχι του ΔΚ στην εθνική νομοθεσία μιας χώρας, ανεξάρτητα δηλαδή από τυχόν μέτρα σε εθνικό επίπεδο, οι εταιρίες ΥΜΓ
(κατασκευαστές και διανομείς) υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τις επιταγές του
ΔΚ. Η WHA 63.23 του 2011 καλεί τους κατασκευαστές και διανομείς τροφίμων να συμμορφώνονται πλήρως με τις ευθύνες τους στο πλαίσιο του ΔΚ και με τα σχετικά ψηφίσματα WHA που
ακολούθησαν. Το ίδιο αναφέρει ρητά και η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ..
Η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας επέδωσε στους κατασκευαστές και διανομείς ΥΜΓ
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έναν συγκεκριμένο ρόλο, που πηγάζει από τον ΔΚ: πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους
υπεύθυνους για τον έλεγχο πρακτικών μάρκετινγκ και να λαμβάνουν μέτρα, ώστε να διασφαλίζουν ότι η διαγωγή τους σε κάθε επίπεδο είναι συμβατή με τον ΔΚ, ανεξάρτητα από το κατά
πόσο η κυβέρνηση έλαβε οποιαδήποτε μέτρα για να εφαρμόσει τον ΔΚ. Επειδή οι εταιρίες δεν
έχουν εκπληρώσει αυτήν τους την υποχρέωση, όπως προκύπτει από τις παραβιάσεις του ΔΚ
ανά τον κόσμο που αποδεικνύονται εδώ και δεκαετίες, το 2011 η Απόφαση WHA 63.23 κάλεσε
όλους τους κατασκευαστές και διανομείς βρεφικών τροφών να συμμορφωθούν πλήρως με
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ΔΚ και τις επακόλουθες σχετικές Αποφάσεις
WHA.
Η βιομηχανία έχει χρησιμοποιήσει και συνεχίζει να χρησιμοποιεί σε κάθε χώρα ευφάνταστες μεθόδους, αναζητώντας να παρακάμψει συγκεκριμένα στοιχεία και επιταγές του ΔΚ,
παράθυρα που ανοίγουν για ανεξέλεγκτη προώθηση των προϊόντων τους υπονομεύοντας την
προσπάθεια και την πίστη στην ικανότητα των μητέρων να θηλάσουν. Τα παράθυρα αυτά συνήθως οδηγούν σε επικαιροποιημένους περιορισμούς σε επακόλουθες σχετικές Αποφάσεις
WHA.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η βάση για τους περισσότερους εθνικούς νόμους σχετικούς με
το μάρκετιγκ των προϊόντων ΥΜΓ είναι η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2006/ 141/ΕC.
Στην Ελλάδα εφαρμόστηκε ως Υπουργική Απόφαση το 2008 (ΥΑ 2008). Η Ευρωπαϊκή Οδηγία,
ωστόσο, είναι πολύ αδύναμη σε σχέση με τον ΔΚ και τις σχετικές Αποφάσεις WHA που τον
ακολούθησαν, που ορίζονται ως ελάχιστη απαίτηση. Επομένως, είναι ανεπαρκής και ανίκανη
να προστατεύσει, στο βαθμό που πρέπει, τον μητρικό θηλασμό.
Το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας και της ελληνικής νομοθεσίας είναι στενότερο από αυτό
του ΔΚ. Συγκεκριμένα:
• Η ΥΑ 2008 ασχολείται μόνο με τα “παρασκευάσματα για βρέφη” ως τροφές, βγάζοντας
απ’έξω τεχνητές θηλές και μπιμπερό.
• Η ΥΑ 2008 δε συνιστά αποκλειστικό μητρικό θηλασμό για έξι μήνες. Επομένως, ανοίγει ένα παράθυρο για το μάρκετινγκ και την προώθηση βρεφικών τροφών και υγρών
ακόμα και από τους τρεις με τέσσερις μήνες της ζωής και όχι στο τέλος των έξι μηνών,
όπως απαιτείται από τις συστάσεις του ΠΟΥ, που υιοθετήθηκαν στην Απόφαση WHA
2001.
• Η ΥΑ 2008 δεν έχει καμία αναφορά στην αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης υπονόμευσης
του μητρικού θηλασμού μετά τους έξι μήνες και της προώθησης νηπιακών ροφημάτων
γάλατος μετά τους δώδεκα μήνες της ζωής.
• Συνολικά οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είναι πολύ στενότερου εύρους, ασαφούς και ατελούς χαρακτήρα σε σύγκριση με τον ΔΚ. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνουν
ανεπαρκείς προβλέψεις για το φορέα ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας, για τους τρόπους ελέγχου και για τις κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Δεν υπάρχει λόγος τα μωρά στην Ευρώπη να λάβουν λιγότερη προστασία από τα βρέφη
στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Μπορεί να υποφέρουν στον ίδιο βαθμό από διάρροια, αναπνευστικές λοιμώξεις και ωτίτιδα, όπως αποδεικνύεται και στη χώρα μας (4). Επιπλέον, οι νέες
τακτικές πώλησης που χρησιμοποιούνται στο Βορρά συχνά εξάγονται κατόπιν στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 11 Ιουνίου 2013, αποφάσισε νέες ρυθμίσεις για τα παρασκευάσματα για βρέφη, που θα ισχύουν για όλα τα κράτη της Ένωσης. Παρόλο που οι προτεινόμενες αλλαγές είναι και πάλι ανεπαρκείς σε σχέση με τα ελάχιστα στάνταρ που θέτει η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, θα υπάρξουν κάποιες θετικές εξελίξεις για τον περιορισμό στην
ανεξέλεγκτη προώθηση ΥΜΓ. Οι κύριες αλλαγές είναι νέες ρυθμίσεις που θα περιορίζουν την
προκαλούμενη σύγχυση από την παρόμοια αντιμετώπιση του ΥΜΓ από τη γέννηση με εκείνων
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από έξι και από δώδεκα μηνών (follow on formulas).Επιπλέον, θα θεσπιστούν νέοι κανόνες για
την απαγόρευση εικόνων που εξιδανικεύουν τη βρεφική διατροφή στις ετικέτες των follow-on
formulas.
Σύμφωνα με τον ΔΚ, άρθρο 11.4, η κοινωνία των πολιτών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
οι επαγγελματικές ομάδες, τα ιδρύματα και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες πρέπει να έχουν την ευθύνη να εφιστούν την προσοχή των κατασκευαστών ή των διανομέων σε δραστηριότητες που
παραβιάζουν και είναι ασυμβίβαστες με τις αρχές και το σκοπό αυτού του Κώδικα, έτσι ώστε
να μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επίσης να ενημερώνεται η αρμόδια κυβερνητική αρχή. Το IBFAN Ελλάδας σε αυτό το πλαίσιο σκοπεύει να συμβάλλει με τις δράσεις
του, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Έκθεσης, στη συστηματική και αποτελεσματική
ρύθμιση της αγοράς ΥΜΓ στην Ελλάδα, με στόχο τη μη υπονόμευση του μητρικού θηλασμού
για τις Ελληνίδες. Αναγνωρίζει, παράλληλα, ότι η δουλειά μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης
δεν μπορεί ούτε πρέπει να υποκαθιστά τη συστηματική κρατική δράση ελέγχου της αγοράς
ΥΜΓ προς όφελος της δημόσιας υγείας.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Έκθεσή μας παρουσιάζει αναφορές παραβιάσεων του ΔΚ που στάλθηκαν από μέλη
του συλλόγου και από ευαισθητοποιημένους γονείς και ενεργοποιημένους πολίτες και οι οποίες συλλέχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2011 και Ιουνίου 2013. Συνολικά καταγράψαμε τριακόσιες
εβδομήντα οχτώ παραβιάσεις του ΔΚ. Πρόκειται για το αποτέλεσμα τριών ετών συλλογικής
εθελοντικής προσπάθειας για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις πρακτικές εμπορίας
από τις εταιρείες και τους διανομείς ΥΜΓ που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Η φόρμα παραβίασης του ΔΚ με αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμη δημόσια στην ιστοσελίδα του συλλόγου www.ibfan.gr. Είναι μετάφραση της φόρμας από τα Αγγλικά που δημιουργήθηκε από το International Code Documentation Center (ICDC), το παγκόσμιο κέντρο νομικής
εξειδίκευσης του IBFAN. Οι αναφορές αποστέλλονται είτε ταχυδρομικά, είτε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή με διαδικτυακή αποστολή φόρμας, με συνοδευτικά έγγραφα, φωτογραφίες
κ.ά. Το Διαδίκτυο έχει κάνει τη συμμετοχική παρακολούθηση ευκολότερη. Σήμερα ακόμα περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις αναφορές σε ιστοσελίδες και στέλνουν αποδείξεις
μέσω φωτογραφιών και σαρώσεων.
Το IBFAN Ελλάδας συλλέγει τα στοιχεία σε αρχείο. Συγκεκριμένα ονόματα καταγγελλόντων, επαγγελματιών υγείας, μαιευτηρίων και νοσοκομείων δε δημοσιοποιούνται. Στόχος
είναι να αναδειχθούν πρακτικές που υποσκάπτουν τον μητρικό θηλασμό και η συστηματική
ανεξέλεγκτη προώθηση ΥΜΓ από εταιρίες που τα παρασκευάζουν ή τα διανέμουν και όχι να
στοχοποιηθούν συγκεκριμένοι επαγγελματίες υγείας ή δομές υγείας. Προστατεύουμε τις πηγές μας. Αυτή η ‘Εκθεση λοιπόν έχει στόχο να κατονομαστούν δημοσίως και να εκτεθούν οι
εταιρείες που παραβιάζουν τον ΔΚ στην Ελλάδα. Εάν ανησυχούν για την εταιρική τους δημόσια εικόνα στην Ελλάδα, οφείλουν να ανησυχούν και για τη μομφή που περιέχεται σε αυτήν
την Έκθεση και για τις δυνητικά αρνητικές συνέπειες από επενδυτές με τη δημοσίευση της
αλήθειας σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων από μέρους τους.
Ο κατάλογος που παρουσιάζουμε είναι κάθε άλλο παρά ένας ολοκληρωμένος ή πλήρης
κατάλογος των παραβιάσεων του Κώδικα. Στην πραγματικότητα είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η
συγκέντρωση αποδείξεων αντανακλά μόνο την κορυφή του παγόβουνου, ένα μόνο κομμάτι
από τα όσα συμβαίνουν πραγματικά στο χώρο της αγοράς. Παρουσιάζουμε μόνο ένα μικρό, μη
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αντιπροσωπευτικό δείγμα της υπονόμευσης του μητρικού θηλασμού που λαμβάνει χώρα στην
Ελλάδα. Το IBFAN Ελλάδας ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση εθελοντών δεν μπορεί ούτε πρέπει
να υποκαταστήσει τον ρόλο ελέγχου και επιτήρησης της πολιτείας. Μια συστηματική, τακτική
επιτήρηση των μεθόδων των εταιριών ΥΜΓ συνιστά υποχρέωση της Πολιτείας. Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα δώσει μια ακόμα πληρέστερη και πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της έλλειψης
επαρκούς προστασίας του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα.
Η ταξινόμηση των παραβιάσεων που ακολουθεί γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – τα άρθρα του ΔΚ και των επακόλουθων σχετικών Αποφάσεων WHA, και τις αντίστοιχες
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Κοινή Υπουργική Απόφαση 2008 και Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας 1995). Οι παραβιάσεις ταξινομήθηκαν σε είκοσι εννέα θεματικές ενότητες. Σε
παρένθεση, μετά τον τίτλο της κάθε κατηγορίας παραβιάσεων, αναφέρεται ο συνολικός αριθμός παραβιάσεων που έχουν καταγραφεί στο αρχείο μας, ενώ ακολουθεί αναλυτικότερη παρουσίαση κάποιων από αυτές, πιθανώς των πιο ενδεικτικών. Κάποιες από τις παραβιάσεις που
παρουσιάζονται αναλυτικά δε συνοδεύονται από αντίστοιχη φωτογραφία για λόγους οικονομίας χώρου της Έκθεσης, αλλά είναι διαθέσιμες στο αρχείο μας. Υλικό που παρατίθεται από
το διαδίκτυο ήταν διαθέσιμο με τις λεπτομέρειες που παρέχονται κατά περίπτωση έως και τον
Ιούλιο 2013.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ
1. Παραβίαση της υποχρέωσης για αντικειμενική και συνεπή πληροφόρηση σχετικά με τη διατροφή των μικρών παιδιών/ έλεγχος (Παραβιάσεις 1.1 – 1.46)
ΔΚ, Άρθρο 4.1: Οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη της διασφάλισης παροχής αντικειμενικής
και συνεπούς πληροφόρησης σχετικά με θέματα που αφορούν στη διατροφή των βρεφών και
των μικρών παιδιών, τα οποία απευθύνονται στις οικογένειες και σε όλους εκείνους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διατροφής βρεφών και μικρών παιδιών. Αυτή η αρμοδιότητα
πρέπει να καλύπτει τόσο τον προγραμματισμό, την παροχή, το σχεδιασμό και τη διάδοση της
πληροφόρησης, όσο και τον έλεγχό της.
ΥΑ 2008, 7.1, 7.2: Ο ΕΟΦ διασφαλίζει την αντικειμενική και πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τη
διατροφή των βρεφών και των νηπίων προς χρήση των οικογενειών και όλων όσοι απασχολούνται στον τομέα της διατροφής βρεφών και νηπίων σχετικά με το σχεδιασμό, τις διατάξεις,
τη μορφή και τη διάδοση πληροφοριών και τον έλεγχό τους. Ο ΕΟΦ ελέγχει ότι τα πληροφοριακά και μορφωτικά υλικά, γραπτά ή οπτικοακουστικά, που έχουν σχέση με τη διατροφή των
βρεφών και στόχο να φθάσουν στις κυοφορούσες και στις μητέρες των βρεφών και νηπίων,
περιλαμβάνουν σαφή πληροφοριακά στοιχεία.
Παρά την επιστημονική πραγματικότητα που αναδεικνύει τεκμηριωμένους τους κινδύνους υγείας λόγω μη θηλασμού (βλ. Παράρτημα 1 στο τέλος της Έκθεσης, σελίδα 78), η
πραγματικότητα της πληροφόρησης για τη βρεφική διατροφή στην Ελλάδα έχει ως εξής:
Παραβίαση 1.9: Ηλεκτρονική επιστολή της εταιρίας Numil προς μητέρα βρέφους έξι
μηνών. Μεταξύ άλλων αναφέρεται: “Οι διατροφικές ανάγκες αλλάζουν…Το βρεφικό γάλα
Almiron 2 της Nutricia έχει ειδικά μελετημένη σύνθεση για να καλύπτει αυτές τις ανάγκες και
επιπλέον ενδυναμώνει εσωτερικά (!) το μωρό σας. Αν μέχρι τώρα θήλαζες αποκλειστικά, θα
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χρειαστεί να εξοικειωθείς με την προετοιμασία του γάλατος και το τάισμα με μπιμπερό. Σίγουρα σε αυτή τη φάση μπορεί να βοηθήσει και ο μπαμπάς στο τάισμα...” Δηλαδή σαφής οδηγία
της εταιρίας για αποθηλασμό και υποχρεωτική σύνδεση της διατροφής μετά τους έξι μήνες με
σίτιση γάλατος με μπιμπερό.
Παραβίαση 1.17: Στην ιστοσελίδα της εταιρείας Humana (www.humana.gr) υπάρχει ενημέρωση σχετικά με το θηλασμό/συμβουλές για γονείς και ‘’Υπηρεσία παροχής προσωπικών
τηλεφωνικών συμβουλών’’.
Η σελίδα περιλαμβάνει τμήμα “Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον θηλασμό”. Μεταξύ άλλων
υπάρχει η εξής καταχώρηση: ‘’Επαρκεί το πρωτόγαλα; Καλή ερώτηση.
Κατά κανόνα επαρκεί για τα μωρά με φυσιολογικό βάρος κατά τον τοκετό, έως ότου αρχίσει
η παραγωγή του μεταβατικού μητρικού γάλατος. Ωστόσο, ορισμένα μωρά είναι ανήσυχα παρά
τον συχνό θηλασμό, επειδή διψούν. Στην περίπτωση αυτή βοηθά μια μικρή δόση τσαγιού με
βότανα ή λίγο βραστό νερό. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να δώσετε στο μωρό
πρόσθετα υγρά, π.χ. εμφανής έλλειψη υγρών, σταθεροποίηση του σακχάρου ή πολύ μεγάλη
απώλεια βάρους. Για όλα αυτά θα σας ενημερώσει σωστά η κλινική ή ο παιδίατρός σας. Η χορήγηση συμπληρωματικών υγρών κατά τις πρώτες ημέρες δεν εμποδίζει συνήθως το θηλασμό.
Σημαντικό: Πάντα τοποθετείτε πρώτα το μωρό στη θέση θηλασμού.’’ Δηλαδή πλήρης παραπληροφόρηση σχετικά με την κρισιμότητα εγκατάστασης αποκλειστικού μητρικού θηλασμού
από τη γέννηση. H επιστημονική σύσταση είναι εγκατάσταση από την πρώτη ώρα της ζωής
αποκλειστικού, αποτελεσματικού θηλασμού, σύμφωνα με τις ανάγκες και κατά απαίτηση του
βρέφους.

Παραβίαση 1.19: “Πληροφόρηση” της εταιρίας Milupa σε έντυπο προς επαγγελματίες υγείας. “Σας φαίνεται ανήσυχο;” -”Γιατί
τα υγιή μωρά είναι και χαρούμενα μωρά”.
Παραπλανητική πληροφόρηση που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό. Η επιστημονική πραγματικότητα είναι ότι οι βρεφικοί κολικοί είναι πιθανό να είναι πιο ήπιοι
με αποκλειστικό θηλασμό παρά με την τεχνητή διατροφή.
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Παραβίαση 1.21: Βίντεο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρίας Milupa και στην τηλεόραση. “Φαίνεται να μου ‘ξεφεύγουν’ πολύτιμα συστατικά;” Παραπλανητική πληροφόρηση που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό. Η επιστημονική πραγματικότητα είναι ότι τα
μωρά που δε θηλάζουν δε λαμβάνουν
πολύτιμα στοιχεία,
όπως ένζυμα, ορμόνες, ζωντανά κύτταρα, αντιφλεγμονώδεις, ανοσολογικούς
και αυξητικούς παράγοντες.

Παραβίαση 1.25: Πληροφόρηση της εταιρίας Nestlé στην ιστοσελίδα της. “Το μωρό σας
βρίσκεται πλέον στο Στάδιο 1 –από 4 μηνών – και παρόλο που ξεκινά και κοιμάται πολύ,
«ξυπνά» και ξεκινά να ανακαλύπτει τόσο τον κόσμο γύρω του, όσο και νέες συναρπαστικές γεύσεις! Αυτό σημαίνει ότι το μωρό σας είναι έτοιμο να προσθέσει νέες τροφές στο
διαιτολόγιο που βασίζεται στο μητρικό γάλα και/ή το βρεφικό παρασκεύασμα το οποίο
ήδη δεν του είναι αρκετό!» Παραπλανητική πληροφόρηση που υποσκάπτει την επιστημονική σύσταση για
αποκλειστικό μητρικό θηλασμό για έξι
μήνες.
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Παραβίαση 1.42: Ενημερωτικό φυλλάδιο της εταιρίας Frezyderm για τη «βιολογική βρεφική διατροφή». Διαθέσιμο σε σταντ στο χώρο υποδοχής κοινού σε μαιευτήριο. Το
μόνο διαθέσιμο έντυπο υλικό για τη βρεφική διατροφή στο μαιευτήριο. Μεταξύ άλλων
ανακριβειών περιλαμβάνει:
«Σωστός θηλασμός: διαρκεί από λίγα λεπτά έως και λίγο περισσότερο από μισή ώρα».
«Σωστός θηλασμός: πλύσιμο της θηλής και των χεριών της μητέρας πριν από κάθε
θηλασμό».
«Είτε θηλάζει είτε τρέφεται με βρεφικό γάλα, το μωρό μετά την πρώτη εβδομάδα της
ζωής του τρώει περίπου κάθε τρεις ώρες, συνολικά 8 γεύματα το 24ωρο».
«Στον 4ο μήνα λαμβάνει συνήθως 6 γεύματα την ημέρα και τη νύχτα κοιμάται αρκετές
συνεχόμενες ώρες».
«Από τον 2ο έως 4ο μήνα: Εάν θηλάζει και το μητρικό γάλα δεν επαρκεί, η διατροφή
του μπορεί να γίνει μικτή, δηλαδή να θηλάζει 1 – 2 γεύματα την ημέρα και παράλληλα
να παίρνει το βιολογικό γάλα που πρότεινε ο Παιδίατρος» (!)
«Μετά τον 4ο μήνα αρχίζει η προσθήκη ημιστερεών τροφών και το πρώτο τάισμα με το
κουτάλι».
«Από τον 6ο μήνα εισάγεται το γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας..» (θεωρώντας το δεδομένο
και χωρίς καμία αναφορά σε πιθανότητα συνέχισης του μητρικού θηλασμού).
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Παραβίαση 1.45: Ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό της εταιρίας Medela. «Ολοκληρωμένες λύσεις για μια υπέροχη εμπειρία θηλασμού για εσάς και το μωρό σας».
«Ειδικά σχεδιασμένο για την αποφυγή σύγχυσης θηλών. Το βρέφος επιστρέφει χωρίς
πρόβλημα στο στήθος της μητέρας του απολαμβάνοντας το μοναδικό δεσμό του θηλασμού για περισσότερο χρόνο». Ισχυρισμοί υγείας χωρίς επιστημονική ανεξάρτητη
τεκμηρίωση. Στο κομμάτι ‘Σίτιση’, φωτογραφίες από μπιμπερό της εταιρίας Calma, ¨το
νέο ειδικό μπιμπερό μόνο για μητρικό γάλα». Παραπομπή σε ιστοσελίδα της εταιρίας
ειδικά για το μπιμπερό. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο προϊόν προωθείται για
αποθήκευση και σίτιση με μητρικό γάλα, συνιστά και αυτό μπιμπερό και βρίσκεται υπό
τον έλεγχο μάρκετιγκ του ΔΚ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ακόμα ισχυρισμούς εταιριών ΥΜΓ σχετικά με την «ωφέλεια» των
προϊόντων τους, μέσα από έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό διαθέσιμο προς το ευρύ κοινό, που
εξιδανικεύουν την τεχνητή διατροφή, αντί να ενημερώνουν για τους επιστημονικά τεκμηριωμένους κινδύνους της:
“Εμπλουτισμένη διατροφή για ιδανική ανάπτυξη βρεφών”.
“Ανάπτυξη και ισορροπία, ανάπτυξη και προστασία… η σίγουρη επιλογή”.
“Υψηλή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα”.
“Το καλύτερο από τη φύση, το καλύτερο για τη φύση… παρόμοιο με το μητρικό γάλα… το γάλα
έχει αναπτυχθεί ακολουθώντας αποκλειστικά τα πρότυπα της φύσης, χωρίς κανένα συμβιβασμό”.
“Γνωρίζουμε τα μυστικά της άριστης βρεφικής διατροφής”.
“Ήρθε το πλήρες γάλα... Σωστή ανάπτυξη μετά από ένα καλό ξεκίνημα…”.
“Ενίσχυση της φυσικής άμυνας από τη γέννηση έως και 3 ετών…”.
“Περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά σε ιδανική αναλογία για την ανάπτυξη του
βρέφους”.
“Εμπλουτισμένη διατροφή για ιδανική ανάπτυξη βρεφών”.
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“Με μαλακή θηλή… η οποία εξομοιώνει τέλεια το μαστό της μητέρας για τα μωρά…”.
“Ηρεμία και αρμονία στην οικογένεια”.
“Εξασφαλίζετε για το μωράκι σας τη σωστή ανάπτυξη, όπως η φύση την προσφέρει”.
«Γερά παιδιά από κούνια».
“’Είναι απαραίτητο η μητέρα τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και κατά τη διάρκεια
του θηλασμού να ακολουθεί μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή”.
“Η σωστή διατροφή της μητέρας είναι αναγκαία για τη διατήρηση του θηλασμού”.
Ποιος ελέγχει αυτήν τη συστηματική παραπληροφόρηση των γονιών στην Ελλάδα; Τι
κάνει ο αρμόδιος φορέας για τη συμμόρφωση των εταιριών ΥΜΓ με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία; Σε ιστοσελίδες, σε φυλλάδια εταιριών, σε διαφημίσεις στην τηλεόραση, σε καταστήματα και σε ηλεκτρονικά καταστήματα, σε περιοδικά για γονείς, οι
οικογένειες εκτίθενται καθημερινά σε μη αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με τη
βρεφική διατροφή. Δεν εναπόκειται στις εταιρίες ΥΜΓ να αποφασίζουν για το τι θα
λέγεται σχετικά με τη βρεφική διατροφή, να «ενημερώνουν» για παθήσεις και συμπτώματα της βρεφικής ηλικίας, να ενημερώνουν για τον μητρικό θηλασμό, να παρέχουν διατροφικές συμβουλές, να οργανώνουν επιστημονικές ημερίδες. Πληροφόρηση υπάρχει άφθονη και ανεξάρτητη από εμπορικές πιέσεις που υπονομεύουν την υγεία των
παιδιών. Οι εταιρίες ΥΜΓ μπορούν και πρέπει να ενημερώνουν μόνο για τα προϊόντα
τους και πάντα σε συμμόρφωση με τις επιταγές του ΔΚ. Το γεγονός ότι δε συμμορφώνονται καν με τις ήπιου χαρακτήρα προβλέψεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας
είναι ενδεικτικό.
Επισημαίνουμε, τέλος, ότι η μη αντικειμενική πληροφόρηση για τη βρεφική διατροφή άμεσα από υλικό των εταιριών ΥΜΓ συνιστά μόνο την κορυφή του παγόβουνου.
Ο μεγαλύτερος όγκος προπαγάνδας υπέρ της τεχνητής διατροφής, κατά του μητρικού θηλασμού, της δημόσιας υγείας και της αντικειμενικής πληροφόρησης των γονιών
προκύπτει μέσα από κείμενα και συμβουλές ανώνυμα είτε δημοσιογράφων είτε επαγγελματιών υγείας σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, σοβαρά ανακριβή και μη τεκμηριωμένα, όπου συχνά μπορεί να υπάρχουν υπόγειες διασυνδέσεις, οικονομικές και άλλες
εξαρτήσεις από εταιρίες ΥΜΓ, για τα οποία ο έλεγχος γίνεται πιο δύσκολος αλλά και
πιο επιτακτικός.

2. Παραβίαση της υποχρέωσης να αναφέρεται η επίπτωση που έχει στο θηλασμό η παροχή ορισμένων γευμάτων με μπουκάλι ( μπιμπερό) (Παραβιάσεις 2.1 – 2.16)
ΔΚ, Άρθρο 4.2: Ενημερωτικό εκπαιδευτικό υλικό -γραπτό, ηχητικό, οπτικό- που να αναφέρει
την επίπτωση που έχει στο θηλασμό η παροχή ορισμένων γευμάτων με μπουκάλι ( μπιμπερό).
ΥΑ 2008, 7.2: Ο ΕΟΦ ελέγχει ότι τα πληροφοριακά και μορφωτικά υλικά, γραπτά ή οπτικοακουστικά, που έχουν σχέση με τη διατροφή των βρεφών και στόχο να φθάσουν στις κυοφορούσες
και στις μητέρες των βρεφών και νηπίων, περιλαμβάνουν σαφή πληροφοριακά στοιχεία σε
σχέση με όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
[…] γ) τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που παρουσιάζει για το θηλασμό η εισαγόμενη
μερική χορήγηση του θηλάστρου (μπιμπερό) […]

Και στην πραγματικότητα…
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Παραβίαση 2.6: Στις ετικέτες συσκευασιών Almiron 1 και Almiron 2 καμία αναφορά στην
αρνητική επίπτωση που έχει στο θηλασμό η παροχή ορισμένων γευμάτων μπιμπερό με
ΥΜΓ.

Παραβίαση 2.7: ΥΜΓ Fresylac ok «Ηρεμώ και κοιμάμαι» από τη γέννηση. Ενημερωτικό
φυλλάδιο προς επαγγελματίες υγείας. Καμία αναφορά στην ανωτερότητα του μητρικού θηλασμού. Καμία αναφορά στις επιπτώσεις χορήγησης του συγκεκριμένου ΥΜΓ
για τον μητρικό
μητ
θηλασμό.
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Παραβίαση 2.9: Διαφημιστική καταχώρηση ΥΜΓ Guigoz δεύτερης
βρεφικής ηλικίας σε περιοδικό για
γονείς. «Εσύ, είσαι μωρό Guigoz;»
Καμία αναφορά στην αρνητική επίδραση του μπιμπερό ΥΜΓ όσον αφορά στην επιτυχία του μητρικού θηλασμού. Επένδυση στη δημιουργία
εταιρικής πίστης.

Παραβίαση 2.13: «Ενημερωτικό» φυλλάδιο για τη βρεφική διατροφή από
την εταιρία Frezyderm, ως η μόνη
γραπτή ενημέρωση σε χώρο αναμονής κοινού σε μαιευτήριο. Ενεργή
ενθάρρυνση εγκατάλειψης του αποκλειστικού θηλασμού «από τον δεύτερο μήνα», «να θηλάζει 1 -2 γεύματα
την ημέρα και παράλληλα να παίρνει
το βιολογικό γάλα που πρότεινε ο
Παιδίατρος».
16
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3. Να αναφέρεται η δυσκολία αναθεώρησης της απόφασης διακοπής του θηλασμού (Παραβιάσεις 3.1 – 3.10)
ΔΚ, Άρθρο 4.2: Ενημερωτικό εκπαιδευτικό υλικό -γραπτό, ηχητικό, οπτικό- που να αναφέρει τη
δυσκολία αναθεώρησης της απόφασης διακοπής του θηλασμού.
ΥΑ 2008, 7.2: 2. Ο ΕΟΦ ελέγχει ότι τα πληροφοριακά και μορφωτικά υλικά, γραπτά ή οπτικοακουστικά, που έχουν σχέση με τη διατροφή των βρεφών και στόχο να φθάσουν στις κυοφορούσες και στις μητέρες των βρεφών και νηπίων, περιλαμβάνουν σαφή πληροφοριακά στοιχεία σε σχέση με όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
[…] δ) τη δυσκολία επαναφοράς του θηλασμού όταν έχει διακοπεί […]

Και στην πραγματικότητα…
Παραβίαση 3.4: Παράθεση προϊόντων Frezylac από ηλεκτρονικό φαρμακείο. ΚΑΜΙΑ αναφορά στον μητρικό θηλασμό. Καμία αναφορά στους κινδύνους κακής χρήσης και δυσκολία αναθεώρησης της απόφασης διακοπής του μητρικού θηλασμού.
Παραβίαση 3.9: Ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις σε επιστημονικό περιοδικό
ΥΜΓ της εταιρίας Νουνού. ΚΑΜΙΑ αναφορά στην ανωτερότητα του μητρικού θηλασμού, στους κινδύνους περιττής χρήσης, στην αρνητική επίδραση της εισαγωγής ΥΜΓ
για τη
η συνέχιση
συν
του θηλασμού.
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4. Να αναφέρονται οι κίνδυνοι για την υγεία από την περιττή ή λανθασμένη χρήση ΥΜΓ (Παραβιάσεις 4.1 – 4.17)
ΔΚ, Άρθρο 4.2: Σε περίπτωση που το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό περιέχει πληροφορίες για τη χρήση των βρεφικών γαλάτων (infant formula), πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της χρήσης τους, τους κινδύνους για την υγεία από
ακατάλληλα τρόφιμα ή από ακατάλληλες μεθόδους σίτισης και, ειδικότερα, τους κίνδυνους
για την υγεία από την περιττή ή λανθασμένη χρήση των βρεφικών γαλάτων και άλλων υποκατάστατων μητρικού γάλατος.
ΥΑ 2008, 7.2: Στην περίπτωση που το υλικό αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
παρασκευασμάτων για βρέφη, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν και τις κοινωνικές και
οικονομικές επιπτώσεις της χρήσης τους, τους κινδύνους για την υγεία από ακατάλληλες
τροφές ή μεθόδους διατροφής και, ειδικότερα, τους κινδύνους για την υγεία από ακατάλληλη
χρήση παρασκευασμάτων για βρέφη.
Με τη διευκρίνιση ότι ο όρος “ακατάλληλη χρήση” περιλαμβάνει και τη χρήση χωρίς
τεκμηριωμένη ιατρική ένδειξη και ότι ο όρος “κίνδυνοι για την υγεία” περιλαμβάνει και τους
επιστημονικά τεκμηριωμένους κινδύνους της τεχνητής διατροφής που αναφέρθηκαν παραπάνω, στην ελληνική πραγματικότητα σχεδόν καμία εταιρία ΥΜΓ δεν παρατηρείται να παρέχει
την απαιτούμενη πληροφόρηση, είτε σε έντυπο είτε σε ηλεκτρονικό της υλικό, είτε προς το
ευρύ κοινό είτε προς επαγγελματίες υγείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Παραβίαση 4.10: Έντυπο ενημερωτικό υλικό για το ΥΜΓ Neomil προς επαγγελματίες
υγείας. “Το πλήρες γάλα”. ΚΑΜΙΑ αναφορά στην ανωτερότητα του μητρικού θηλασμού,
στην επίπτωση ορισμένων γευμάτων με μπιμπερό στην επιτυχία του θηλασμού, στη
δυσκολία αναστροφής της απόφασης μη θηλασμού, στους κινδύνους της τεχνητής διατροφής, ακόμα και στους κινδύνους λανθασμένης παρασκευής και στον τρόπο ασφαλούς χρήσης.
ης
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Παραβίαση 4.13: Ρυζάλευρο της εταιρίας Nutricia, ετικέτα συσκευασίας. “Από τον 4ο
μήνα”. Καμία αναφορά για τους κινδύνους για την υγεία και για το θηλασμό από ακατάλληλη ή περιττή χρήση.

5. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εικόνα ή κείμενο που
εξιδανικεύει τη χρήση ΥΜΓ (Παραβιάσεις 5.1 – 5.46)
ΔΚ, Άρθρο 4.2: Το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό δε θα πρέπει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εικόνα ή κείμενο που μπορεί να εξιδανικεύσει τη χρήση των υποκατάστατων μητρικού
γάλατος.
ΥΑ 2008: Η επισήμανση των παρασκευασμάτων για βρέφη δεν περιλαμβάνει εικόνες βρεφών
ούτε άλλες εικόνες ή κείμενα που να εξιδανικεύουν τη χρήση του προϊόντος. Μπορεί, ωστόσο,
να περιέχει σχήματα που διευκολύνουν την αναγνώριση του προϊόντος και που απεικονίζουν
τον τρόπο ετοιμασίας του.
Στην ελληνική πραγματικότητα, σχεδόν όλες οι εταιρίες ΥΜΓ καταπατούν αυτό το κομμάτι της νομοθεσίας. Οι εικόνες χαρούμενων βρεφών γεμίζουν τις διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα για γονείς, για επαγγελματίες υγείας, στις ιστοσελίδες τους και σε διαφημιστικά σποτ στην τηλεόραση. Ακόμα και χωρίς εικόνες ανθρώπινων βρεφών, δημιουργούν
λογότυπα με ανθρωπόμορφα χαριτωμένα ζωάκια, που φυσικά επίσης εξωραΐζουν την τεχνητή
διατροφή. Χρειάζεται, όπως στην ισχύουσα νομοθεσία στη Μεγάλη Βρετανία, συγκεκριμένη
πρόβλεψη του νομοθέτη ότι δεν επιτρέπονται σχετικά με βρέφη ή μικρά παιδιά αντικείμενα
(π.χ. αρκουδάκια, ζωάκια, παιχνίδια ή κρεβατάκια) ή ανθρωπόμορφοι χαρακτήρες, εικόνες και
λογότυπα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
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Παραβίαση 5.1: Ετικέτα συσκευασίας
δημητριακών της εταιρίας Νουνού
“Κοιμάμαι Μεγαλώνω” που “προστίθενται στο βραδινό γάλα του μωρού
από τον 4ο μήνα”. ΥΜΓ διαθέσιμο στα
σούπερ μάρκετ και φαρμακεία της
χώρας. Εικόνα εύρωστου βρέφους
που κοιμάται. “Τώρα τα μωρά χορταίνουν τον ύπνο τους” (!). Επένδυση
στη χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση,
εγκατεστημένη από την κουλτούρα
του μπιμπερό αντίληψη ότι υγιή μωρά
είναι αυτά που κοιμούνται συνεχόμενα τη νύχτα και όχι τα βρέφη που
φυσιολογικά κάνουν μικρά και συχνά
γεύματα κατά απαίτηση στο στήθος
της μητέρας τους.

Παραβίαση 5.9: Μητέρα και βρέφος
σε τρυφερή στιγμή. Ολοσέλιδη καταχώρηση με μπιμπερό ΑVENT της
εταιρίας Philips σε περιοδικό για γονείς. «..Θέλω να του δώσω τα πάντα!
Ευτυχώς με την Philips AVENT έχω
ό,τι χρειάζομαι». Στην επιστημονική
πραγματικότητα «τα πάντα» δίνονται
με αποκλειστικό μητρικό θηλασμό,
για τον οποίο δεν υπάρχει καμία αναφορά.
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Παραβίαση 5.20: Aptamil τηλεοπτικό βίντεο, διαθέσιμο και στο διαδίκτυο:
«Φαίνεται να μου ξεφεύγουν πολύτιμα συστατικά;» Χαρούμενα μωρά με μπιμπερό, κάποια εμφανώς όχι μεγαλύτερα των έξι μηνών. «Όλα τα απαραίτητα συστατικά, αυξημένη απορρόφηση». Η επιστημονική πραγματικότητα λέει ότι οι βρεφικές φόρμουλες
απέχουν πολύ από το
να έχουν «όλα τα απαραίτητα
συστατικά»
τα οποία διαθέτει το
μητρικό γάλα, ενώ μέταλλα όπως ο σίδηρος
απορροφώνται
πολύ
καλύτερα στο μητρικό
γάλα, παρά στο υποκατάστατο.

Παραβίαση 5.23: Ενημερωτικό έντυπο της
εταιρίας Nestlé προς επαγγελματίες υγείας. “Όποιος πιστεύει ότι όλα τα γάλατα είναι ίδια, δεν έχει μιλήσει μαζί μου”, λέει
το χαρούμενο βρέφος. Στο εσωτερικό του
φυλλαδίου “Με μοναδικό συνδυασμό συστατικών[...]. Βέλτιστο πρωτεϊνικό προφίλ παρόμοιο με του μητρικού […] Με προβιοτικό B
Lactis που υπάρχει στο μητρικό γάλα”. Ισχυρισμοί υγείας χωρίς ανεξάρτητη επιστημονική τεκμηρίωση, που “εξισώνουν” το ΥΜΓ με
το θηλασμό.
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Παραβίαση 5.38: Χαρούμενα μωρά στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού χώρου της
εταιρίας ΥΜΓ Humana. «Η Humana κυκλοφόρησε το 1950 στη γερμανική αγορά την
πρώτη βρεφική τροφή που ήταν παρόμοια με το μητρικό γάλα…». Στην επιστημονική
πραγματικότητα, οποιαδήποτε βρεφική φόρμουλα απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί «παρόμοια με το μητρικό γάλα», όπως περιληπτικά αποδεικνύεται σε πόστερ Καναδών ερευνητών (7).

Ο αθέμιτος εξωραϊσμός της διατροφής με ΥΜΓ ξεκινάει από την ίδια την ονομασία των
προϊόντων, που αφήνονται ανεξέλεγκτα να προσθέτουν στο όνομά τους λέξεις που εξιδανικεύουν, όπως:

• Pure
• Premium
• Gold
• Optimum
• OK
• Plus
• Gentle Start
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6. Έλεγχος σε δωρεές ενημερωτικού ή εκπαιδευτικού
εξοπλισμού ή υλικού από τους κατασκευαστές ή διανομείς (Παραβιάσεις 6.1 – 6.3)
ΔΚ, Άρθρο 4.3: Δωρεές ενημερωτικού ή εκπαιδευτικού εξοπλισμού ή υλικού από τους κατασκευαστές ή τους διανομείς πρέπει γίνονται, μόνο αν τους ζητηθεί και με τη γραπτή έγκριση
των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών ή στο πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών που δίνονται
από τις κυβερνήσεις για αυτόν το λόγο. Τέτοιος εξοπλισμός ή υλικό μπορεί να φέρει την επωνυμία ή το λογότυπο της επιχείρησης που κάνει τη δωρεά, αλλά δεν πρέπει να αναφέρεται σε
συγκεκριμένο όνομα προϊόντος που άπτεται του αντικειμένου αυτού του κώδικα, και πρέπει
να διανεμηθεί μόνο μέσω του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.
Και στην ελληνική πραγματικότητα…
Παραβίαση 6.3: Δωρεά «ενημερωτικού» υλικού με παραπλανητικές μη επιστημονικά
τεκμηριωμένες πληροφορίες για τη βρεφική διατροφή της εταιρίας Frezyderm σε μαιευτήριο της χώρας. Περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα ΥΜΓ της εταιρίας, και όχι μόνο
φυσικά την επωνυμία της επιχείρησης.

Η πολιτεία υποχρεούται να ελέγχει συστηματικά τυχόν δωρεές εκπαιδευτικού ή ενημερωτικού υλικού εταιριών ΥΜΓ προς δομές του συστήματος υγείας και προς επαγγελματικές
ομάδες της χώρας, διασφαλίζοντας ότι αυτές δεν υποσκάπτουν τον μητρικό θηλασμό. Οι καταναλωτές υγείας δικαιούνται να γνωρίζουν τις οικονομικές ή άλλες εξαρτήσεις του σημείου
του συστήματος υγείας όπου απευθύνονται.
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7. Απαγόρευση διαφήμισης ή προώθησης προς το ευρύ
κοινό (Παραβιάσεις 7.1 – 7.16)
ΔΚ, Άρθρο 5.1: Δεν πρέπει να γίνεται καμία διαφημιστική ή άλλου είδους προώθηση στο ευρύ
κοινό των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου αυτού του Κώδικα.
ΥΑ 2008, 6.1: Η διαφήμιση των παρασκευασμάτων για βρέφη πραγματοποιείται μόνο μέσω εκδόσεων που ειδικεύονται στη φροντίδα των βρεφών ή στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατόν μετά από γνώμη του ΕΟΦ, δι` αποφάσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να περιορισθεί περισσότερο ή να απαγορευθεί η
διαφήμισή τους.
Οι διαφημίσεις αυτές των παρασκευασμάτων για βρέφη υπόκεινται στους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 4 έως 8, και άρθρο 5 παρ. 9 στοιχείο β` και περιέχουν μόνο επιστημονικές και πραγματικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να υπονοούν ή να
δημιουργούν την πεποίθηση ότι η χορήγηση τροφής με θήλαστρο (μπιμπερό) δίνει ανάλογα ή
καλύτερα αποτελέσματα από τον μητρικό θηλασμό.
Στην ελληνική πραγματικότητα, το άρθρο αυτό του ΔΚ συστηματικά καταστρατηγείται
σε ιστοσελίδες, στην τηλεόραση, σε περιοδικά για γονείς, σε έντυπο διαφημιστικό υλικό, σε
δομές υγείας και σε καταστήματα, ιδιαίτερα για ΥΜΓ από τον τέταρτο μήνα της ζωής και έπειτα. Για παράδειγμα:
Παραβίαση 7.3: Προθήκη με ΥΜΓ της εταιρίας Nutricia σε χώρο αναμονής μαιευτηρίου
της χώρας. Από πάνω μεγάλο σταντ με γιατρό να εξετάζει χαρούμενα βρέφος: «Τα βρέφη χρειάζονται όση περισσότερη προστασία μπορείτε να τους δώσετε». Και βέβαια, αυτήν την ιδανική προστασία υπονοείται ότι δεν τους την παρέχει ο μητρικός θηλασμός,
αλλά τα προϊόντα Almiron.
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Παραβίαση 7.11: Τηλεοπτική διαφήμιση της εταιρίας Νουνού, διαθέσιμη και στο διαδίκτυο. Αφού παρουσιάζει διάφορα προϊόντα γάλατος της εταιρίας προοριζόμενα για
εγκύους, μητέρες και μεγαλύτερα παιδιά, η διαφήμιση τελειώνει με μια χαρούμενη
μαμά που ταΐζει ΥΜΓ σε μπιμπερό το εμφανώς μερικών μηνών βρέφος της – κρατά με
ένα χέρι το μωρό στην αγκαλιά της και με το άλλο κρατάει και δίνει το μπιμπερό. Αίτημα
του IBFAN Ελλάδας το 2013 προς το Εθνικό Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας να διακοη αυτής
α
πεί η μετάδοση
της διαφήμισης απορρίφθηκε.

8. Απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης παροχής δειγμάτων
(Παραβιάσεις 8.1 – 8.10)
ΔΚ, Άρθρο 5.2: Οι κατασκευαστές και οι διανομείς δεν πρέπει να παρέχουν, άμεσα ή έμμεσα,
σε έγκυες γυναίκες, μητέρες ή μέλη των οικογενειών τους, δείγματα των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου αυτού του Κώδικα.
ΔΚ, Άρθρο 7.4: Δείγματα των βρεφικών γαλάτων (infant formula) ή άλλων προϊόντων που
άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα ή του εξοπλισμού και των εργαλείων που
χρησιμεύουν στην παρασκευή ή τη χρήση τους, δεν επιτρέπεται να παρέχονται προς τους
επαγγελματίες υγείας εκτός εάν απαιτείται για λόγους επαγγελματικής αξιολόγησης ή επιστημονικής έρευνας. Οι επαγγελματίες υγείας δεν πρέπει να δίνουν δείγματα των βρεφικών
γαλάτων (infant formula) σε έγκυες γυναίκες, μητέρες βρεφών και νηπίων ή στα μέλη των
οικογενειών τους.
ΥΑ 2008, 6.3: 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.
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Η απαγόρευση αυτή είναι από τις εταιρίες άμεσα ή έμμεσα με επαγγελματίες υγείας
προς όλους, ακόμα και σε όσους γονείς δίνουν μπιμπερό. Και αυτό γιατί η συγκεκριμένη τακτική δε συνιστά γενναιοδωρία, αλλά αποτελεσματική τακτική υπονόμευσης του θηλασμού και
προώθησης πωλήσεων.
Και στην ελληνική πραγματικότητα…

Παραβίαση 8.1: Δωρεάν δείγματα
γεύματος ΥΜΓ πρώτης βρεφικής
ηλικίας της εταιρίας Δέλτα. Δόθηκαν
σε επαγγελματία υγείας για να δοθούν σε μητέρα.

Παραβίαση 8.3: Το Nestlé Baby
Club στο Facebook έκανε διαγωνισμό με δώρο τριάντα τσαντάκια γεμάτα με προϊόντα και
εκπτωτικά κουπόνια Nestlé, με
τα τσαντάκια να περιλαμβάνουν
και βρεφικές κρέμες «από τον
4ο μήνα».
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Παραβίαση 8.4: Κατάστημα
πραγματοποιεί
σεμινάριο
«για τον μητρικό θηλασμό».
Στο τέλος διανέμονται
στους συμμετέχοντες δώρα
που περιλαμβάνουν πιπίλες,
μπιμπερό και θηλές των
εταιριών Chicco και NUK.
.

Παραβίαση 8.6: Δείγμα ΥΜΓ
Frisolac πρώτης βρεφικής
ηλικίας δίπλα στο κρεβατάκι
νεογέννητου μητέρας που
έχει δηλώσει επιθυμία αποκλειστικού θηλασμού και χωρίς εκείνη να το ζητήσει, σε
μαιευτήριο της χώρας.

Παραβίαση 8.9: Μητέρα δείχνει σε διαδικτυακό βίντεο δωρεάν προϊόντα που στάλθηκαν στο σπίτι της από διάφορες εταιρίες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Συμπεριλαμβάνονται δείγματα ΥΜΓ - πιπίλες και μπιμπερό.
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Παραβίαση 8.10: Επώνυμη
μαρτυρία μητέρας σε μαιευτήριο: «Μόλις την πήγαν στο θάλαμο, υπήρχε
πάνω στο κομοδίνο κουτί
με γάλα σκόνη, χωρίς να
ρωτήσουν τους γονείς και
ενώ είχε ζητήσει αποκλειστικό θηλασμό».

9. Γραπτή ιατρική συνταγή για ξένο γάλα μόνο με υπογραφή και τεκμηρίωση ένδειξης (Παραβιάσεις 9.1 – 9.11)
Εγκύκλιος: η συνταγογράφηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος πρέπει να συνοδεύεται
από ιατρική γνωμάτευση, η οποία να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους το βρέφος δε δύναται να θηλάσει αποκλειστικά.
Αντ’ αυτού, στην ελληνική πραγματικότητα:

Παραβίαση 9.3: Μία από τις πολλές προτυπωμένες συνταγές που δίνονται κατά το εξιτήριο από
το μαιευτήριο σε μητέρα που θηλάζει αποκλειστικά ή έχει δηλώσει επιθυμία να θηλάσει αποκλειστικά, συνταγής που περιέχει συγκεκριμένης εταιρίας υποκατάστατα μητρικού γάλακτος
(Almiron1 της εταιρίας Nutricia και Kinderte ρόφημα της εταιρίας Milupa) και προτρέπει μέσα από
το μαιευτήριο και με τον επαγγελματία υγείας
τούς γονείς να τα προμηθευτούν σε βάρος του
αποκλειστικού θηλασμού. Περιλαμβάνει ημερομηνία και υπογραφή γιατρού, δεν περιλαμβάνει
όμως ιατρική ένδειξη - αιτιολογία για εγκατάλειψη του αποκλειστικού θηλασμού.
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Παραβίαση 9.11: Γραπτή συνταγή με το εξιτήριο από
δημόσιο μαιευτήριο σε μητέρα που θήλαζε αποκλειστικά και είχε δηλώσει επιθυμία να συνεχίσει στο σπίτι
αποκλειστικό θηλασμό. Περιλαμβάνει σύσταση για συγκεκριμένο ΥΜΓ (Aptamil 1).

10. Δεν πρέπει να υπάρχουν εκπτωτικά κουπόνια, δώρα,
ειδικές προσφορές. (Παραβιάσεις 10.1 – 10.17)
ΔΚ, Άρθρο 5.3: Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου, δεν πρέπει να υπάρχει διαφήμιση των σημείων πώλησης, προσφορά δειγμάτων ή οποιαδήποτε άλλο σύστημα
προώθησης που να απευθύνεται άμεσα στον καταναλωτή, ώστε να προκαλέσει πωλήσεις, σε
λιανικό επίπεδο, προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου αυτού του Κώδικα, όπως ειδικές
εκθέσεις, εκπτωτικά κουπόνια, δώρα, ειδικές προσφορές.
ΔΚ, Άρθρο 5.4: Οι κατασκευαστές και οι διανομείς δεν πρέπει να προσφέρουν σε έγκυες
γυναίκες ή μητέρες βρεφών και μικρών παιδιών οποιαδήποτε δώρα, αντικείμενα ή συσκευές
που μπορούν να προωθήσουν τη χρήση των υποκατάστατων μητρικού γάλατος ή τη σίτιση με
μπουκάλι (μπιμπερό).
ΥΑ 2008, 6.2: Η διαφήμιση των σημείων πώλησης, η προσφορά δειγμάτων ή οποιοδήποτε άλλο
μέσο προώθησης των πωλήσεων παρασκευασμάτων για βρέφη στον καταναλωτή σε επίπεδο
λιανικής πώλησης, όπως οι ειδικές επιδείξεις, τα κουπόνια εκπτώσεων, τα δώρα, οι ειδικές
πωλήσεις, οι
πωλήσεις κάτω του κόστους και οι πωλήσεις που συνεπάγονται την υποχρεωτική αγορά άλλων
εμπορευμάτων, δεν επιτρέπονται.
ΥΑ 2008, 6.3: 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.
Επισημαίνεται ότι ευθύνη να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με τη διάταξη αυτή
του ΔΚ και της ελληνικής νομοθεσίας δεν έχουν μόνο οι παρασκευαστές ΥΜΓ, αλλά και οι
διανομείς τους στα σημεία λιανικής πώλησης, άρα και τα σούπερ μάρκετ της χώρας, αλλά και
τα ηλεκτρονικά καταστήματα, που πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε τέτοιου είδους προώθηση ΥΜΓ.
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Αντ’ αυτού, στην ελληνική πραγματικότητα, παρατηρούνται εκπτώσεις ακόμα και για
ΥΜΓ από τη γέννηση, «επαναφορές τιμών», «επιστροφή ευρώ», 1+1 δώρο, έκπτωση, προσφορές, δώρα εκπαιδευτικά ποτηράκια και μπολάκια κ.ά..

Παραβίαση 10.5: Ράφι σούπερ μάρκετ με κουπόνια
και προσφορές χωρίς να διαχωρίζει σε ποια γάλατα αναφέρεται. Η «επαναφορά τιμών» σαν ταμπέλα
αφορούσε σε ΟΛΑ τα γάλατα, ανεξαρτήτως αν είναι πρώτης ή δεύτερης βρεφικής ηλικίας. Επιπλέον,
υπάρχουν δωράκια σε συσκευασίες και «επιστροφή 5
ευρώ» σε ΥΜΓ (γάλα και κρέμες) από τεσσάρων μηνών και έπειτα.

Παραβίαση 10.8 : Προσφορά
σε ράφι σούπερ μάρκετ μείον
0.50 ευρώ σε δημητριακά της
εταιρίας Νουνού «Κοιμάμαι
Μεγαλώνω» που «προστίθενται στο βραδινό γάλα του
μωρού από τον 4ο μήνα».
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Παραβίαση 10.11: Προσφορά
– έκπτωση σε γάλα πρώτης
βρεφικής ηλικίας των εταιριών
Frezyderm (Frezylac) και Γερολυμάτος (Hipp) σε ηλεκτρονικό
κατάστημα εμπορίας παραφαρμακευτικών ειδών.

11. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαφή
του προσωπικού με εγκύους ή μητέρες (Παραβιάσεις
11.1 – 11.9)
ΔΚ, Άρθρο 5.5: Το προσωπικό του μάρκετινγκ δεν πρέπει στο πλαίσιο των επαγγελματικών του
δραστηριοτήτων να επιδιώκει την άμεση ή έμμεση επαφή, οποιουδήποτε είδους, με έγκυες
γυναίκες ή με μητέρες βρεφών και μικρών παιδιών.
Kαμία «εκπαίδευση» μητέρων σχετικά με τη βρεφική διατροφή από εταιρίες ΥΜΓ δεν
επιτρέπεται. Η εκπαίδευση είναι ο ρόλος των ανεξάρτητων εκπαιδευτών, των επαγγελματιών
υγείας και των ομάδων υποστήριξης μητέρων που δεν έχουν έννομο συμφέρον από ένα συγκεκριμένο προϊόν ή εμπορικό σήμα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος των εταιρειών. Ο μόνος τους
ρόλος είναι να παράγουν ασφαλή προϊόντα και να πληροφορούν τους καταναλωτές με ειλικρίνεια (όχι με σκοπό την προώθηση) σχετικά με τη σύνθεση και τη χρήση αυτών των προϊόντων,
μέσω άμεσων και απλών ετικετών και αληθών, επιστημονικών πληροφοριών για τους επαγγελματίες υγείας.
Αντ’ αυτού, στην ελληνική πραγματικότητα, ακμάζει το ψηφιακό και άμεσο μάρκετινγκ
των εταιριών ΥΜΓ προς τους γονείς, ιδρύοντας Συλλόγους και Φόρουμ Μωρών και Μητέρων,
ώστε να δημιουργήσουν μία βάση δεδομένων για επικοινωνία. Μόλις μία έγκυος γυναίκα γίνει
μέλος σε έναν Σύλλογο Μωρών, η εταιρεία θα διατηρήσει το ενδιαφέρον της και θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη στο εμπορικό της σήμα. Αυτό γίνεται μέσω της προσεκτικής ατομικής
αποστολής στον κατάλληλο χρόνο μίας σειράς δώρων, όπως «ενημερώσεις» για τη βρεφική διατροφή και το θηλασμό, φυλλάδια, δείγματα προϊόντων, αρχείων και φωτογραφικών άλμπουμ
για το μωρό συνδυάζοντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικές αποστολές
και άμεσο μάρκετινγκ. Υπάρχουν ακόμα σε ετικέτες συσκευασιών ΥΜΓ και σε ιστοσελίδες
εταιριών ΥΜΓ διαθέσιμα τηλέφωνα – ακόμα και τηλεφωνικές γραμμές χωρίς χρέωση, «Ανοιχτές γραμμές Φροντίδας» - και άλλοι τρόποι επικοινωνίας με «ειδικούς» της εταιρίας για συμβουλές.
Οι εταιρίες ΥΜΓ παρερμηνεύουν τον ΔΚ θεωρώντας ότι αρκεί μια υπογραφή της μητέρας στο μαιευτήριο ή μια διαδικτυακή αποδοχή όρων, για να μπορούν να στέλνουν προωθητιIBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΕΦΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
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κό υλικό σε γονείς. Ο ΔΚ στην πραγματικότητα επιβάλλει ειδικούς περιορισμούς σε αυτήν την
κατηγορία προϊόντων για λόγους κινδύνου υπονόμευσης της δημόσιας υγείας και απαγορεύει
οποιαδήποτε επαφή της εταιρίας με γονείς, ακόμα και με εκείνους που συγκατατίθενται. Στη
Μεγάλη Βρετανία, η ρυθμιστική αρχή διαφημίσεων απαγόρευσε πρόσφατα ρητά οποιαδήποτε
άμεση επικοινωνία των εταιριών ΥΜΓ με γονείς και κοινό, ακόμα και με άτομα που έχουν συγκεκριμένα επιλέξει να λάβουν πληροφορίες από την εταιρία για τα ΥΜΓ.
Επιβάλλεται άμεση διερεύνηση από την Πολιτεία των διαφημιστικών δράσεων των εταιριών ΥΜΓ μέσω του κοινωνικού μάρκετινγκ, μέσω του blogging, του twitter, του facebook, των
health portals. Πρόκειται για νέες τακτικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες, για να προσφέρουν στις μητέρες μωρών ή σε δημοσιογράφους υλικά κίνητρα, ώστε να
προωθήσουν θετικά μηνύματα για ένα προϊόν ή εμπορικό σήμα. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες
αποδείξεις του διεθνούς ΙΒFAN σε άλλες χώρες, εταιρίες ΥΜΓ εφαρμόζουν την πρακτική να
στρατολογούν μητέρες ή δημοσιογράφους, για να αναρτούν μηνύματα σχετικά με τα προϊόντα τους σε blogs για γονείς, forums μηνυμάτων και on-line ομάδες γονέων. “Ουσιαστικά χρησιμοποιούν τις μητέρες για να συστήσουν και να πουλήσουν τα προϊόντα τους, συμπεριλαμβανομένων των μπιμπερό και των θηλών” (6).
Παραβίαση 11.1: Ηλεκτρονική επιστολή από την εταιρία Numil προς μητέρα που υπονομεύει τον αποκλειστικό θηλασμό, παρουσιάζοντας ουσιαστικά τη συνέχισή του πέραν του
τριμήνου ως μη απαραίτητη έως και άχρηστη: «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...»

Παραβίαση 11.5: «Humana-Hotline» στην
ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.humana.gr/
symvoules/tilefonikes-simvoules). «Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διατροφή του μωρού
σας, τηλεφωνήστε μας. Οι συνεργάτες μας
θα σας δώσουν τις πληροφορίες που σας
ενδιαφέρουν από το τηλέφωνο».. «Η επιλογή της σωστής βρεφικής τροφής είναι
υπόθεση εμπιστοσύνης. Είμαστε πάντα στο
πλευρό σας για τις απόλυτα εξατομικευμένες ερωτήσεις σας. Από το τηλέφωνο, το
διαδίκτυο, το φαξ ή το ταχυδρομείο! Αξιόπιστες συμβουλές για τη διατροφή του
μωρού σας!».. «Οι ειδικοί μας δέχονται και
απαντούν καθημερινά στα τηλεφωνήματά σας. Η θεματολογία των ερωτήσεων ξεκινάει από
το ποιο είναι το κατάλληλο για την ηλικία βρεφικό γάλα, πληροφορίες για το βρεφικό γάλα και
την πρώτη κρέμα ή προβλήματα πέψης, φθάνοντας στα στοιχεία για το υποαλλεργικό γάλα
και τη διατροφή χωρίς αγελαδινό γάλα». Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για Υπηρεσία
παροχής προσωπικών τηλεφωνικών συμβουλών και επικοινωνία μέσω φαξ, ταχυδρομείου και
ηλεκτρονικής επιστολής.
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Παραβίαση 11.8: Συμβουλές «ειδικών της
εταιρίας» Nutricia επαγγελματιών υγείας στην
ιστοσελίδα της, σχετικά με τη βρεφική διατροφή. Το κοινό παρακινείται να επικοινωνήσει προσωπικά με τους “ειδικούς”, όχι βέβαια
μόνο για πληροφορίες σχετικά με τη σίτιση
με ΥΜΓ, αλλά και για γενικά θέματα μητρικού
θηλασμού, βρεφικής διατροφής, βρεφικών
συμπτωμάτων και ασθενειών. (http://www.nutricia.
gr/ourexperts/Pages/Gnoriste_tis_eidikous_mas.aspx ,
http://www.nutricia.gr/ourexperts/Pages/epistimonikoi_
sinergates.aspx.)

12. Υποχρέωση των υγειονομικών αρχών να πληροφορούν
τους επαγγελματίες υγείας για τον Κώδικα και την
προστασία του θηλασμού (Παραβιάσεις 12.1 – 12.2)
ΔΚ, Άρθρο 6.1: Οι υγειονομικές αρχές των Κρατών Μελών πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, για να ενθαρρύνουν και να προστατεύουν το θηλασμό και να προάγουν τις αρχές
αυτού του Κώδικα. Επιπλέον, πρέπει να δίνουν τις σωστές πληροφορίες και συμβουλές στους
επαγγελματίες υγείας, όσον αφορά στις ευθύνες τους, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που διευκρινίζονται στο Άρθρο 4.2.
Αντ’ αυτού, στην ελληνική πραγματικότητα…

Παραβίαση 12.1: Εντοιχισμένη προθήκη σε μαιευτήριο της χώρας, με τα
προϊόντα της εταιρίας ΥΜΓ Γιώτης.
Έχουν ενημερώσει υγειονομικές
αρχές το συγκεκριμένο μαιευτήριο
και τους επαγγελματίες υγείας που
εργάζονται σε αυτό για τις ευθύνες
τους στην προστασία του μητρικού
θηλασμού και της δημόσιας υγείας;
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Παραβίαση 12.2: Μία από τις πολλές βιτρίνες φαρμακείου γειτονιάς, γεμάτη με βρεφικά
γάλατα πρώτης, δεύτερης, τρίτης βρεφικής ηλικίας, μπιμπερό, πιπίλες. Αναγραφή έκπτωσης. Ενημερώνονται οι επαγγελματίες υγείας σε όλες τις δομές υγείας της χώρας
για την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τον μητρικό θηλασμό ενάντια στην ανεξέλεγκτη προβολή ΥΜΓ; Παρόλο που οι φαρμακοποιοί εξαιρούνται ρητά από τις επιταγές
του ΔΚ, ο ρόλος τους σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, όπου έχουν ισχυρή παρουσία στην
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μπορεί να είναι σημαντικός. Το IBFAN Ελλάδας έχει
συμβάλει στη δημιουργία της Πρωτοβουλίας για Φιλικά προς τον Μητρικό Θηλασμό
Φαρμακεία (8).

13. Καμία εγκατάσταση συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για την προώθηση ΥΜΓ (Παραβιάσεις 13.1 –
13.19)
ΔΚ, Άρθρο 6.2: Καμία εγκατάσταση συστήματος υγειονομικής περίθαλψης δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την προώθηση βρεφικών γαλάτων (infant formula) ή άλλων προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα. Αυτός ο Κώδικας, εντούτοις, δεν
αποκλείει την παροχή πληροφοριών προς τους επαγγελματίες υγείας, όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 7.2.
Εγκύκλιος: απαγορεύεται η δωρεάν προσφορά ή/και η διαφήμιση υποκατάστατου μητρικού
γάλατος από τα μαιευτήρια.
Αντ’ αυτού, στην ελληνική πραγματικότητα…
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Παραβίαση 13.6: Βιβλιάριο
υγείας παιδιού με χορηγό
την εταιρία ΥΜΓ Nutricia.
Δίνεται σε νεογέννητα στο
συγκεκριμένο μαιευτήριο.
Μεταξύ άλλων στο οπισθόφυλλο υπάρχει η προτροπή
«Επικοινωνήστε με τους Ειδικούς της Nutricia» με λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας χωρίς χρέωση.

Παραβίαση 13.19: Δωρεάν
δείγμα ΥΜΓ πρώτης βρεφικής ηλικίας της εταιρίας
Nestlé. Δόθηκε σε ιατρείο
επαγγελματία υγείας για να
δοθεί σε μητέρα.
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14. Καμία αφίσα, διαφήμιση ή διανομή υλικού στις εγκαταστάσεις συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης
(Παραβιάσεις 14.1 – 14.13)
ΔΚ, Άρθρο 6.3: Οι εγκαταστάσεις των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την επίδειξη προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος
Κώδικα, για αφίσες ή διαφημίσεις σχετικές με τέτοια προϊόντα ή για τη διανομή υλικού που
παρέχεται από κατασκευαστή ή διανομέα, εκτός όσων διευκρινίζονται στο Άρθρο 4.3.

Αντ’ αυτού, στην ελληνική πραγματικότητα…

Παραβίαση 14.1: Καρτελάκι με τα στοιχεία
του νεογέννητου σε μαιευτήριο της χώρας.
Τα νεογέννητα στο συγκεκριμένο μαιευτήριο
«βαφτίζονται» - πριν καν λάβουν το πραγματικό τους όνομα - το Almiron της Nutricia, το
όνομα της εταιρίας ΥΜΓ που θα καταναλώνουν.
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Παραβίαση 14.7: Προτυπωμένο ιατρικό μπλοκάκι της εταιρίας ΥΜΓ Δέλτα με τα προϊόντα της
εταιρίας, για να συμπληρωθεί αναλόγως από τον
επαγγελματία υγείας και να δοθεί σε μητέρα.

Παραβίαση 14.10: Στιλό σε
ιατρείο. Το βλέμμα του γονιού εκτίθεται στο όνομα
ΥΜΓ Novalac Premium.
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15. Κανένας στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με
αμοιβή από κατασκευαστές (Παραβιάσεις 15.1 – 15.2)
ΔΚ, Άρθρο 6.4: Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης
προσωπικό το οποίο θα παρέχεται ή θα αμείβεται από κατασκευαστές ή διανομείς.
ΔΚ, Άρθρο 7.3: Κανένα οικονομικό ή υλικό κίνητρο για την προώθηση των προϊόντων που
άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα δεν επιτρέπεται να προσφέρεται από τους
κατασκευαστές ή τους διανομείς στους επαγγελματίες υγείας ή τα μέλη των οικογενειών
τους, ούτε πρέπει αυτά να γίνονται δεκτά από τους επαγγελματίες υγείας ή τα μέλη των οικογενειών τους.
Το IBFAN Ελλάδας δε διαθέτει στοιχεία – αποδείξεις για αμοιβή στελεχών του συστήματος
υγείας από κατασκευαστές ΥΜΓ. Ωστόσο, είναι χρέος της Πολιτείας να διερευνήσει ερωτήματα για υπόγειες οικονομικές, υλικές και άλλες διασυνδέσεις και δεσμεύσεις επαγγελματιών
υγείας και ολόκληρων δομών υγείας με εταιρίες ΥΜΓ. Το ΙΒFAN Ελλάδας θέτει τα παρακάτω
ερωτήματα:
Οι «ειδικοί», επαγγελματίες υγείας και σύμβουλοι που επικοινωνούν άμεσα με γονείς
μέσω των γραμμών φροντίδας και των ιστοσελίδων των εταιριών ΥΜΓ, ανώνυμα ή επώνυμα, καθώς και οι «επιστημονικοί συνεργάτες» των εταιριών πληρώνονται ή έχουν
άλλα οφέλη από τις εταιρίες αυτές; Αν ναι, εργάζονται ταυτόχρονα σε άλλες θέσεις
στο σύστημα υγείας, δημόσιο είτε ιδιωτικό; Κάτι τέτοιο είναι ασυμβίβαστο και δεν πρέπει να επιτρέπεται.
Διαπιστώνεται ότι μαιευτήρια της χώρας διαθέτουν αποκλειστικά συγκεκριμένη μάρκα
ΥΜΓ και επιτρέπουν προωθητικές ενέργειες συγκεκριμένης εταιρίας. Το ίδιο συμβαίνει και με συγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας που προωθούν συστηματικά και αποκλειστικά συγκεκριμένο ΥΜΓ. Έχει υποχρέωση η Πολιτεία να αποσαφηνίζει τέτοιου
τύπου εξαρτήσεις που δυνητικά υπονομεύουν τη δημόσια υγεία; Έχει δικαίωμα ο καταναλωτής υγείας τουλάχιστον να πληροφορείται για τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων;

16. Επίδειξη σίτισης με ΥΜΓ μόνο σε οικογένειες που
πρέπει να τα χρησιμοποιούν (Παραβιάσεις 16.1 – 16.2)
ΔΚ, Άρθρο 6.5: Η σίτιση με βρεφικά γάλατα (infant formula), είτε τυποποιημένα είτε παρασκευαζόμενα στο σπίτι, πρέπει να επιδεικνύεται μόνο από επαγγελματίες υγείας ή άλλους εργαζόμενους της κοινότητας, εάν είναι απαραίτητο. Η επίδειξη πρέπει να γίνεται μόνο στις μητέρες
ή τα μέλη της οικογένειας που πρέπει να τα χρησιμοποιούν.
Αντ’ αυτού, στην ελληνική πραγματικότητα, καταγράφονται δεκάδες μαρτυρίες με μητέρες που γέννησαν σε μαιευτήρια της χώρας, ξεκίνησαν με αποκλειστικό θηλασμό ή εξέφρασαν την επιθυμία τους για αποκλειστικό θηλασμό και, παρόλα αυτά, οδηγήθηκαν για “ενημέρωση” από επαγγελματία υγείας μέσα στο μαιευτήριο. Στις ενημερώσεις αυτές παρευρίσκονται
μητέρες όλων των νεογέννητων που είτε θηλάζουν αποκλειστικά είτε μεικτά είτε καθόλου. Η
συζήτηση για τη βρεφική διατροφή εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στην ομαδική επίδειξη της
παρασκευής ΥΜΓ και στον τρόπο σίτισης με μπιμπερό. Απαιτείται ρητή απαγόρευση της ομαδικής επίδειξης της τεχνητής διατροφής στα μαιευτήρια σε θηλάζουσες μητέρες και έλεγχος
για την τήρησή της. Η επίδειξη θα πρέπει να γίνεται μόνο σε συγκεκριμένη μητέρα που για
συγκεκριμένο ιατρικό λόγο ενδείκνυται να χρησιμοποιήσει ΥΜΓ.
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17. Οι πληροφορίες που δίνονται πρέπει να περιλαμβάνουν επεξήγηση των κινδύνων λανθασμένης χρήσης
(Παραβιάσεις 17.1 – 17.7)
ΔΚ, Άρθρο 6.5:[...]επίσης οι πληροφορίες που δίνονται πρέπει να περιλαμβάνουν μία σαφή
επεξήγηση των κινδύνων που συνεπάγεται η λανθασμένη χρήση.
WHA 2005, 58.32: Να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους εγγενούς επιμόλυνσης του βρεφικού
γάλατος σε σκόνη και, για να το εξασφαλίσουν, αυτή η πληροφορία να είναι εμφανής μέσω
χαρακτηριστικών προειδοποιήσεων στις συσκευασίες αυτού.
Το ΥΜΓ δεν είναι αποστειρωμένο προϊόν, αλλά ενέχει κίνδυνο επιμόλυνσης ήδη από τη
συσκευασία του με μικρόβια, όπως το Enterobacter Sakazaki και η σαλμονέλα (9). Η απόφαση
WHA 2005 – με ισχύ όμοια με αυτή του αρχικού ΔΚ –επιβάλλει την αναγραφή στις συσκευασίες της πληροφορίας ότι το προϊόν δεν είναι αποστειρωμένο, προειδοποίησης λανθασμένης
παρασκευής και των σωστών οδηγιών προετοιμασίας, δηλαδή την προσθήκη της σκόνης γάλατος σε νερό όχι κάτω των εβδομήντα βαθμών Κελσίου. Αντ’ αυτού, οι περισσότερες συσκευασίες ΥΜΓ στη χώρα συνεχίζουν να περιλαμβάνουν λανθασμένες οδηγίες παρασκευής για τους
γονείς. Το ίδιο συμβαίνει με τις οδηγίες των εταιριών στις ιστοσελίδες τους και σε γραπτές
οδηγίες επαγγελματιών υγείας.

Παραβίαση 17.3: Οδηγία από μαιευτήριο
για προσθήκη της σκόνης γάλατος Frisolac
(Friesland) σε χλιαρό νερό.
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Παραβίαση 17.4: Συσκευασία Almiron AR “αντι-αναγωγικού” ΥΜΓ για ηλικίες από μηδέν
έως έξι μηνών. Σύσταση για προσθήκη της σκόνης στους σαράντα βαθμούς Κελσίου.

18. Έλεγχος δωρεών ή προσφορών ΥΜΓ σε χαμηλή τιμή
(Παραβίαση 18.1)
ΔΚ, Άρθρο 6.6 και 6.7: Επιτρέπονται δωρεές ή προσφορές σε χαμηλή τιμή προς ιδρύματα ή
οργανώσεις προμηθειών βρεφικών γαλάτων (infant formula) ή άλλων προϊόντων που άπτονται
του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα, είτε για τη χρήση εντός των ιδρυμάτων είτε για διανομή εκτός αυτών. Αυτές οι προμήθειες πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να διανέμονται μόνο
σε βρέφη που πρέπει να σιτιστούν με υποκατάστατα μητρικού γάλατος. Εάν οι προμήθειες
αυτές διανεμηθούν προς χρήση εκτός των ιδρυμάτων, αυτό πρέπει να γίνει μόνο από τα συγκεκριμένα ιδρύματα ή τις οργανώσεις. Τέτοιου είδους δωρεές ή προσφορές σε χαμηλή τιμή
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές ή τους διανομείς ως κίνητρο για
πωλήσεις. Όπου οι προσφερόμενες προμήθειες βρεφικών γαλάτων (infant formula) ή άλλων
προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα διανέμονται εκτός ενός ιδρύματος, το συγκεκριμένο ίδρυμα ή η οργάνωση πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν
ότι οι προμήθειες μπορούν να συνεχιστούν για όσο χρονικό διάστημα τις έχουν ανάγκη τα
ενδιαφερόμενα βρέφη. Οι δωρητές, καθώς επίσης και τα σχετικά ιδρύματα ή οι οργανώσεις,
πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη συγκεκριμένη ευθύνη.
WHA 1986, 39.28: Προτρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι μικρές ποσότητες υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, οι οποίες απαιτούνται για μειοψηφία βρεφών, διατίθενται μέσω
των κανονικών οδών προμηθειών και όχι μέσω επιδοτούμενων ή δωρεάν παροχών.
WHA 1994, 47.5: Επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του 1986, 1990 και 1992 για τον
τερματισμό του “δωρεάν ή χαμηλού κόστους προμηθειών» και επεκτείνει την απαγόρευση
σε όλα τα τμήματα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης; Ουσιαστικά, αντικαθιστά τις
διατάξεις του άρθρου 6.6 του αρχικού Κώδικα.
ΥΑ 2008, 7.4: Ο ΕΟΦ παίρνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι χορηγίες ή πωλήσεις με μειωμένες
τιμές παρασκευασμάτων για βρέφη, σε ινστιτούτα ή οργανισμούς, είτε πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα εν λόγω ινστιτούτα είτε πρόκειται να διατεθούν εκτός αυτών, να χρησιμοποιούνται μόνο ή να διατίθενται μόνο για βρέφη, τα οποία πρέπει να τρέφονται με παρασκευάσματα
για βρέφη, και μόνο για όσο χρονικό διάστημα το χρειάζονται τα βρέφη αυτά.
40
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Εδώ γεννιούνται πολλά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης: Ποιος ελέγχει τον τρόπο
που γίνονται οι προμήθειες ΥΜΓ στα μαιευτήρια, νοσοκομεία και ιατρεία της χώρας – φυσικά
και δημόσια και ιδιωτικά; Ο ΔΚ με τις μετέπειτα αποφάσεις WHA απαγορεύει δωρεάν ή χαμηλού κόστους προμήθειες σε οποιοδήποτε κομμάτι του συστήματος υγείας. Αλλά και η ελληνική νομοθεσία:
• Αναφέρεται σε «ινστιτούτα ή οργανισμούς», όχι σε μαιευτήρια.
• Ορίζει ρητά ότι μπορούν να δίνονται μόνο σε βρέφη που πρέπει να τρέφονται με ΥΜΓ,
όχι σε αποκλειστικά θηλάζουσες μητέρες.
• Ορίζει ότι θα πρέπει να διατίθενται για όσο χρονικό διάστημα τα χρειάζονται τα βρέφη
αυτά, δηλαδή δεν μπορούν να δίνονται δωρεάν σε μαιευτήρια της χώρας, να δίνονται
έπειτα δωρεάν σε νεογέννητα και όταν αυτά πάρουν εξιτήριο να πρέπει οι γονείς τους
να τα αγοράζουν. Ή θα αγοράζονται κανονικά από τα μαιευτήρια ή θα αγοράζονται
κανονικά από τους γονείς του νεογέννητου ή – π.χ. σε ίδρυμα βρεφών –πρέπει να δίνονται δωρεάν για όλη τη διάρκεια σίτισης του βρέφους. Δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία το σύστημα «Πάρε δωρεάν το πρώτο, πλήρωσε κανονικά τα πολλά επόμενα».
Ο αρμόδιος φορέας έχει υποχρέωση να ελέγξει το σύστημα υγείας για τον τρόπο που γίνονται οι προμήθειες ΥΜΓ και ειδικότερα:
• Για τυχόν οικονομικές και άλλες διευκολύνσεις που προσφέρουν οι εταιρίες ΥΜΓ σε
μαιευτήρια, ιδιαίτερα όταν είναι κοινή εμπειρία το γεγονός ότι πολλά από αυτά διαθέτουν και προωθούν συγκεκριμένη μάρκα ΥΜΓ.
• Για τυχόν σύστημα επ’ αμοιβή ή με άλλα ευεργετήματα προώθησης συγκεκριμένου
ΥΜΓ σε ιατρεία και κλινικές.

Τέλος, οι δομές του συστήματος υγείας έχουν υποχρέωση να δημοσιοποιήσουν το σύστημά τους προμηθειών ΥΜΓ.

19. Πληροφόρηση προς επαγγελματίες υγείας βασισμένη σε πραγματικά επιστημονικά στοιχεία (Παραβιάσεις 19.1 – 19.5)
ΔΚ, Άρθρο 7.2: Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές και τους διανομείς
προς τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τα προϊόντα που άπτονται του αντικειμένου του
παρόντος Κώδικα πρέπει να περιορίζονται σε επιστημονικά και πραγματικά στοιχεία. Αυτού
του είδους οι πληροφορίες δεν πρέπει να υπαινίσσονται ούτε να δημιουργούν την πεποίθηση
ότι η σίτιση με το μπουκάλι (μπιμπερό) είναι ισοδύναμη ή ανώτερη του μητρικού θηλασμού.
Η ενημέρωση αυτή πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που διευκρινίζονται στο
Άρθρο 4.2.
Αντ’ αυτού, στην ελληνική πραγματικότητα…
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Παραβίαση 19.4: Ενημερωτικό φυλλάδιο της εταιρίας Frezyderm για επαγγελματίες
υγείας. Περιλαμβάνει εικόνες που εξιδανικεύουν την τεχνητή διατροφή, ισχυρισμούς
που δεν έχουν τεκμηριωθεί στην ανεξάρτητη επιστημονική βιβλιογραφία («μειωμένη
αντιγονικότητα» του frezylac HA με μερικώς υδρολυμένη πρωτεΐνη, προβιοτικά για
«ενίσχυση της φυσικής άμυνας του οργανισμού» κ.ά).

Παραβίαση 19.5: Δισέλιδη διαφημιστική καταχώρηση της εταιρίας Νουνού σε επιστημονικό περιοδικό. Μεταξύ άλλων, ισχυρισμοί ότι «περιέχει LC-PUFAs τα οποία συμβάλλουν
στη βέλτιστη ανάπτυξη του νευρικού και οπτικού συστήματος» και «περιέχει νουκλεοτίδια που ενισχύουν
το ανοσοποιητικό
σύστημα του βρέφους». Στην πραγματικότητα, βρέφη
που δε θηλάζουν
έχουν πιο αδύναμο
ανοσοποιητικό σύστημα σε σύγκριση με βρέφη που
θηλάζουν, ενώ η
προσθήκη νουκλεοτιδίων δεν έχει
αποδειχθεί να ενισχύει κλινικά την
άμυνα των βρεφών
που δε θηλάζουν.
Περιλαμβάνει ακόμα εικόνα βρέφους
η οποία εξιδανικεύ42
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ει την τεχνητή διατροφή και προώθηση «πρότυπου συστήματος παιδικής διατροφής
Νουνού» από τη γέννηση έως τη νηπιακή ηλικία, προς δημιουργία εταιρικής πίστης.
Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ανωτερότητα του μητρικού θηλασμού, καμία προειδοποίηση για την αρνητική επίδραση που μπορούν να έχουν τα ΥΜΓ για το θηλασμό,
καμία αναφορά στους κινδύνους για την υγεία από περιττή ή λανθασμένη χρήση, ούτε
καν οι λέξεις «σημαντική προειδοποίηση» ή «προσοχή». Οι εταιρίες ΥΜΓ στην «ενημέρωση» και το υλικό τους προς επαγγελματίες υγείας λαμβάνουν πολύ λιγότερα μέτρα
περιορισμού της διαφήμισης σε σύγκριση με όσα επιβάλλονται από τον ΔΚ και την ελληνική νομοθεσία για υλικό τους προς το ευρύ κοινό. Επιδιώκουν με αυτήν την τακτική
να παρακάμψουν τους περιορισμούς και μέσα από τους επαγγελματίες υγείας να περάσουν μηνύματα ανεξέλεγκτης προώθησης και μη αντικειμενικής πληροφόρησης και
προς τους γονείς.

20. Γνωστοποίηση προσφοράς προς επαγγελματία υγείας/ συγκρούσεων συμφερόντων (Παραβιάσεις 20.1 –
20.5)
ΔΚ, Άρθρο 7.5: Οι κατασκευαστές και οι διανομείς των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα πρέπει να γνωστοποιούν στο ίδρυμα με το οποίο συνδέεται ένας
επαγγελματίας υγείας οποιαδήποτε προσφορά γίνεται προς αυτόν ή για λογαριασμό του, σχετική με υποτροφίες, εκπαιδευτικά ταξίδια, ερευνητικές επιχορηγήσεις, συμμετοχή σε επαγγελματικά συνέδρια ή ανάλογες δραστηριότητες. Παρόμοιες γνωστοποιήσεις πρέπει να γίνονται και από τον αποδέκτη.
WHA 2005, 58.32: (Τα κράτη – μέλη) να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση και η παροχή άλλων παρόμοιων κινήτρων στους νομοθέτες και επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι εργάζονται σε
χώρους σχετικούς με την υγεία και περίθαλψη βρεφών και παιδιών, δεν προκαλούν συγκρούσεις συμφερόντων.
ΔΚ, Άρθρο 11.4: Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι επαγγελματικές ομάδες, τα ιδρύματα
και τα ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει να έχουν την ευθύνη να εφιστούν την προσοχή των κατασκευαστών ή των διανομέων σε δραστηριότητες που είναι ασυμβίβαστες με τις αρχές και
το σκοπό αυτού του Κώδικα, έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει
επίσης να ενημερώνεται η αρμόδια κυβερνητική αρχή.
Σύμφωνα με το ΠΔΥ 58.32 (2005), η οικονομική στήριξη και άλλα κίνητρα για προγράμματα και επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στον κλάδο της υγείας των βρεφών και των
μικρών παιδιών δεν πρέπει να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων. Η έρευνα σχετικά με τη
διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών, που μπορεί να αποτελεί τη βάση για τις δημόσιες πολιτικές, πρέπει να περιλαμβάνει μία δήλωση σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων
και να υπόκειται σε ανεξάρτητη αξιολόγηση από ομότιμους.
Οι επαγγελματίες υγείας και οι επαγγελματικές ενώσεις έχουν ηθική και νομική υποχρέωση να προλαμβάνουν, να αναφέρουν, τουλάχιστον να δηλώνουν δημόσια συγκρούσεις
συμφερόντων. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ίδιες οι εταιρίες ΥΜΓ.
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“Σε ό,τι αφορά τον κώδικα δεοντολογίας και διακυβέρνησης, η Παγκόσμια Παιδιατρική
Ένωση (IPA) θα επανεξετάσει την πολιτική της σε σχέση με τα είδη χρηματοδότησης στα οποία
είναι ανοικτή [...] Οι εταιρείες που εργάζονται στις βιομηχανίες καπνού, όπλων και αλκοόλ, για
ευνόητους λόγους, εξαιρούνται από τους υποστηρικτές. Οι εταιρείες που παράγουν υποκατάστατα μητρικού γάλατος για βρέφη απαγορεύονται αυστηρά, καθώς οι δραστηριότητές τους
έρχονται σε σύγκρουση με τους στόχους μας για αποκλειστικό θηλασμό για τα μωρά.”
Απόσπασμα Μηνύματος από τον
Dr. Chok Wan CHAN, Πρόεδρο της Παγκόσμιας Παιδιατρικής Ένωσης (IPA), 2008

Παραβίαση 20.1: Πανελλήνιο συνέδριο εταιρίας επαγγελματιών υγείας. Εταιρίες ΥΜΓ
περιλαμβάνονται στους χορηγούς και τους εκθέτες

Παραβίαση 20.3: Ενημερωτικό φυλλάδιο
της εταιρίας ΥΜΓ Chicco με προϊόντα της
εταιρίας. Η μόνη ενημέρωση για τη βρεφική διατροφή στην ιστοσελίδα ένωσης επαγγελματιών υγείας. Περιέχει πληροφορίες
και οδηγίες χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση
που μπορούν να υποσκάπτουν τον μητρικό
θηλασμό για το ευρύ κοινό, όπως οδηγία
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να πλένονται οι θηλές πριν και μετά το θηλασμό, να διατηρούνται διαστήματα τουλάχιστον
δύο ως τριών ωρών μεταξύ των γευμάτων. Ασαφείς παραθέσεις όπως «Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συμβουλεύει τις μητέρες να θηλάζουν τα μωρά τους πρώτους έξι μήνες και
στη συνέχεια να δίνουν το γάλα τους προσθέτοντας σταδιακά συμπληρωματικές τροφές» ή
«η διατροφή στο στήθος [ ...] είναι πλήρης και δεν απαιτεί συμπληρώματα, τουλάχιστον κατά
τους πρώτους μήνες της ζωής του» προκαλούν σύγχυση στον αναγνώστη. Άλλες παραθέσεις
αγχώνουν χωρίς τεκμηρίωση και κάνουν το θηλασμό πιο δύσκολο για τη μητέρα, όπως «Να
θυμάστε ότι οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή μεταφέρεται στο μητρικό γάλα, ακόμα και σε
περιορισμένες ποσότητες, για αυτό συνιστάται να μην παίρνετε φάρμακα κατά τη γαλουχία»,
ή η σύσταση μέτρησης ανάπτυξης του νεογνού ανά εβδομάδα ή «Ψυχολογικά τραύματα, βίαια
συναισθήματα και άγχος είναι οι κύριες αιτίες για τη μείωση ή την εξαφάνιση του μητρικού
γάλατος». Η «ενημέρωση» της εταιρίας Chicco ολοκληρώνεται με εικόνες μπιμπερό και αποστειρωτή.

Παραβίαση 20.4: Εκπαιδευτική ημερίδα οργανωμένη από την εταιρία Milupa για τη βρεφική διατροφή, σε συνεργασία με κρατικό νοσοκομείο. Παρουσιάζεται έρευνα της
εταιρίας σχετικά με τη νηπιακή διατροφή, δίνεται ιστοσελίδα της εταιρίας – με την
ονομασία «πρωτεΐνη με μέτρο» - για «εκπαίδευση» των γονιών σχετικά με την πρόληψη της παχυσαρκίας μέσω κατανάλωσης νηπιακών ροφημάτων γάλατος (!), με απώτερο βέβαια στόχο την επιστημονική επικύρωση των νηπιακών ροφημάτων γάλατος,
την προώθησή τους, αλλά και την προώθηση του εταιρικού σήματος και των ΥΜΓ της
εταιρίας για μικρότερες ηλικίες.
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Παραβίαση 20.5: Πανελλήνιο συνέδριο επαγγελματιών υγείας 2013.
Τσάντα ιατρικού συνεδρίου που περιέχει όλα τα πρακτικά και τις σημειώσεις του συνεδρίου. Όλοι οι
συμμετέχοντες επαγγελματίες πρέπει να φέρουν το λογότυπο Nutricia
Almiron στους ώμους τους!

21. Οι εταιρίες ΥΜΓ έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις
σχετικά με τον ΔΚ (Παραβίαση 21.1)
ΔΚ, Άρθρο 8.1: Σε συστήματα με κίνητρα πωλήσεων για το προσωπικό μάρκετινγκ, δεν πρέπει
να περιλαμβάνεται το σύνολο των πωλήσεων των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου
του παρόντος Κώδικα στον υπολογισμό των επιμισθίων (bonus), ούτε πρέπει να καθορίζονται
ποσοστώσεις ειδικά για τις πωλήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων. Αυτό δε σημαίνει ότι
απαγορεύεται η καταβολή επιμισθίων βάσει των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιεί μία
εταιρεία σε άλλα προϊόντα που διατίθενται από αυτήν.
Γνωρίζει κάποιος αρμόδιος φορέας εάν οι εταιρίες ΥΜΓ συμμορφώνονται με αυτήν τη
διάταξη; Έχει δικαίωμα το ευρύ κοινό και υποχρέωση η Πολιτεία να γνωρίζει αν το προσωπικό
αυτών των εταιριών λαμβάνει bonus με βάση τις πωλήσεις ΥΜΓ;
ΔΚ, Άρθρο 11.5: Οι κατασκευαστές και οι αρχικοί διανομείς των προϊόντων που άπτονται του
αντικειμένου αυτού του Κώδικα οφείλουν να πληροφορούν όλα τα μέλη του προσωπικού μάρκετινγκ για τον Κώδικα και τις ευθύνες τους που πηγάζουν από αυτόν.
Από την εμπειρία επαγγελματιών υγείας που είναι μέλη του συλλόγου μας, σχεδόν όλο
το προσωπικό των εταιριών ΥΜΓ που έρχεται σε επαφή με γιατρούς δε γνωρίζει καν τι είναι ο
ΔΚ. Πώς διασφαλίζει και πώς υποχρεώνει η Πολιτεία τις εταιρίες να εκπαιδεύουν τον προσωπικό τους επαρκώς στη μη υπονόμευση του μητρικού θηλασμού;
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ΔΚ, Άρθρο 11.2 και 11.3: Ο έλεγχος της εφαρμογής αυτού του Κώδικα εναπόκειται στις κυβερνήσεις που ενεργούν χωριστά, αλλά και συλλογικά μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
όπως προβλέπεται στις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Οι κατασκευαστές και
οι διανομείς των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου αυτού του Κώδικα, καθώς και οι
αρμόδιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι επαγγελματικές ενώσεις και οι οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις για το σκοπό αυτό.
Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή αυτού του Κώδικα, οι κατασκευαστές και οι διανομείς των προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου αυτού
του Κώδικα πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους για τον έλεγχο των πρακτικών
εμπορίας που εφαρμόζουν σύμφωνα με τις αρχές και το σκοπό αυτού του Κώδικα, καθώς και
για τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν ότι η συμπεριφορά τους σε κάθε επίπεδο ακολουθεί
τις αρχές αυτές.
WHA 1996, 49.15: Η παρακολούθηση του Κώδικα να διενεργείται με ανεξάρτητο και διαφανή
τρόπο, χωρίς την ανάμειξη εμπορικών συμφερόντων.
WHA 2010, 63.23: Καλούμε τους παρασκευαστές και τους διανομείς βρεφικών τροφίμων να
συμμορφωθούν πλήρως με τις υποχρεώσεις τους βάσει του Κώδικα και των μεταγενέστερων
ψηφισμάτων WHA.
ΔΚ, Άρθρο 8.2: Το προσωπικό που ασχολείται με την προώθηση των προϊόντων που άπτονται
του αντικειμένου του παρόντος Κώδικα δεν πρέπει, στο πλαίσιο των εργασιακών του καθηκόντων, να εκτελεί εκπαιδευτικές λειτουργίες σε σχέση με έγκυες γυναίκες ή μητέρες νηπίων
και μικρών παιδιών. Αυτό δε σημαίνει ότι τέτοιο προσωπικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
άλλες λειτουργίες από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μετά από αίτημα και με τη γραπτή έγκριση των αρμόδιων αρχών της σχετικής κυβέρνησης.
ΥΑ 2008, 7.3: Η παροχή πληροφοριακού ή άλλου μορφωτικού υλικού εκ μέρους των παρασκευαστών ή των πωλητών γίνεται μόνο μετά από αίτημα και με τη γραπτή έγκριση του ΕΟΦ ή με
βάση τις οδηγίες που δίδονται από τον ΕΟΦ για το σκοπό αυτό.
Το υλικό αυτό φέρει την ονομασία της χορηγούσας εταιρείας ή το εμπορικό της σήμα, αλλά
δεν αναφέρεται η μάρκα του παρασκευάσματος για βρέφη και διανέμεται μόνο μέσω του
εθνικού συστήματος υγείας.

Παραβίαση 21.1: Ενημέρωση της εταιρίας Nutricia και “εκπαίδευση” του κοινού και των γονιών για «τροφική αλλεργία» μέσω επαγγελματία υγείας
της εταιρίας. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο
και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
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22. Στις ετικέτες να αναγράφεται «Σημαντική Ειδοποίηση» (Παραβιάσεις 22.1 -22.20)
ΔΚ, Άρθρο 9.2: Οι κατασκευαστές και οι διανομείς βρεφικών γαλάτων (infant formula) πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε εμπορευματοκιβώτιο έχει ένα σαφές, ευδιάκριτο και εύκολα
αναγνώσιμο και κατανοητό μήνυμα τυπωμένο πάνω σε αυτό ή σε μία ετικέτα που δεν μπορεί
εύκολα να αποκολληθεί από αυτό, σε κατάλληλη γλώσσα, και το οποίο περιλαμβάνει όλα τα
ακόλουθα σημεία: α) τις λέξεις “Σημαντική Ειδοποίηση” ή αντίστοιχές τους [... ].
Στην ελληνική πραγματικότητα, η «Σημαντική Ειδοποίηση» είναι, για τα ΥΜΓ πρώτης
βρεφικής ηλικίας, μία σημείωση με μικρά γράμματα – συχνά πιο μικρή από τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας και τις «γραμμές φροντίδας» - καθόλου «ευδιάκριτη και εύκολα αναγνωρίσιμη». Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα «ειδικών» γαλάτων, όπως και σε μπιμπερό και πιπίλες
και σε βρεφικές κρέμες από τεσσάρων μηνών, παραλείπεται εντελώς οποιαδήποτε αναφορά
σημαντικής ειδοποίησης για την ανωτερότητα και τη σύσταση αποκλειστικού θηλασμού. Πλήρης παράλειψη παρατηρείται και σε ενημερωτικά φυλλάδια των εταιριών προς επαγγελματίες
υγείας.
Σύμφωνα με τη διεθνή Μη Κυβερνητική Οργάνωση Save the Children, η νομοθεσία πρέπει να εξειδικεύει το μέγεθος των σημειώσεων, ώστε οι προειδοποιήσεις υγείας να καλύπτουν
τουλάχιστον το 1/3 του πακέτου του ΥΜΓ.

Παραβίαση 22.2: Ενημερωτικό φυλλάδιο προς
επαγγελματίες
υγείας για το ΥΜΓ Frisolac
Premature για πρόωρα
βρέφη. Καμία ειδοποίηση και καμία αναφορά
στον μητρικό θηλασμό.
Σύμφωνα με την επιστημονική πραγματικότητα, η προστασία του μητρικού θηλασμού για τα
πρόωρα, λιποβαρή ή άρρωστα βρέφη είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη, δεδομένου ότι το
μητρικό γάλα σε αυτές τις περιπτώσεις κυριολεκτικά σώζει ζωές.
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Παραβίαση 22.21: «Ειδική» κρέμα της Nutricia. Καμία ειδοποίηση ή αναφορά στον μητρικό θηλασμό.

23. Οι κυβερνήσεις έχουν υποχρεώσεις απέναντι στον
ΔΚ (Παραβιάσεις 23.1 – 23.2)
ΔΚ, Άρθρο 11.1: Οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την εφαρμογή των αρχών
και του σκοπού του παρόντος Κώδικα, σύμφωνα με το κοινωνικό και νομοθετικό τους πλαίσιο,
συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης εθνικής νομοθεσίας, κανονισμών ή άλλων κατάλληλων
μέτρων. Για το λόγο αυτό, οι κυβερνήσεις πρέπει να επιδιώκουν, όπου απαιτείται, τη συνεργασία με τον ΠΟΥ, τη UNICEF και άλλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Οι εθνικές πολιτικές και τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των κανονισμών που υιοθετούνται για
την εφαρμογή των αρχών και του σκοπού αυτού του Κώδικα, πρέπει να δημοσιοποιούνται και
να ισχύουν εξίσου για όλους εκείνους που εμπλέκονται στην παρασκευή και την εμπορία των
προϊόντων που άπτονται του αντικειμένου αυτού του Κώδικα.
Παραβίαση 23.1: Διαδικτυακή διαφήμιση
της εταιρίας Γερολυμάτος για ΥΜΓ Hipp.
Εικόνες βρέφους με μπιμπερό HIPP. Εικόνες βρεφών που εξιδανικεύουν. Προβολή γάλατος πρώτης βρεφικής ηλικίας.
Ισχυρισμοί περί «υποαλλεργικού γάλατος». «Ό,τι καλύτερο.. Από τη Φύση..
Για τη Φύση..». Προστατεύει η πολιτεία
τους γονείς, ώστε να έχουν έγκυρη και
βασισμένη σε επιστημονικές αποδείξεις
ενημέρωση σχετικά με τη βρεφική διατροφή; Ελέγχει τις εταιρίες ΥΜΓ για μη
υπονόμευση του μητρικού θηλασμού;
Ποιος ελέγχει τυχόν υπονόμευση του
μητρικού θηλασμού και παραβίαση της
ελληνικής νομοθεσίας σε τηλεοπτικές
και διαδικτυακές διαφημίσεις εταιριών
ΥΜΓ;
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ΔΚ, Άρθρο 11.6: Σύμφωνα με το Άρθρο 62 του καταστατικού χάρτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Constitution of WHO), τα κράτη- μέλη θα ενημερώνουν σε ετήσια βάση τον
Γενικό Διευθυντή (Director-General) για τα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με την εφαρμογή
των αρχών και το σκοπό του παρόντος Κώδικα.
ΔΚ, Άρθρο 11.7: Ο Γενικός Διευθυντής (Director-General) υποβάλλει έκθεση στα ζυγά έτη προς
την Ολομέλεια του ΠΟΥ (World Health Assembly) όσον αφορά στην κατάσταση εφαρμογής
του Κώδικα. Επιπλέον, παρέχει, κατόπιν αιτήσεως, τεχνική υποστήριξη προς τα κράτη- μέλη
που συντάσσουν εθνική νομοθεσία ή κανονιστικές διατάξεις ή λαμβάνουν άλλα αρμόζοντα
μέτρα για την εφαρμογή και την προώθηση των αρχών και του σκοπού του παρόντος Κώδικα.
WHA 1988, 41.11: Ζητά από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΗΕ να παράσχει νομική και τεχνική
βοήθεια στα κράτη - μέλη για την κατάρτιση ή την εφαρμογή του Κώδικα σε εθνικό επίπεδο.

Η ελληνική Πολιτεία δικαιούται και έχει χρέος να ζητήσει τεχνική υποστήριξη από τον
ΠΟΥ για τη βελτίωση της εθνικής νομοθεσίας.

24. Να αποτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε τροφίμου ή
υγρού πριν από τους έξι μήνες ζωής (Παραβιάσεις
24.1 – 24.22)
WHA 1986, 39.28: Η χρήση οποιουδήποτε τροφίμου ή υγρού, προτού η συμπληρωματική σίτιση
να είναι διατροφικά αναγκαία, μπορεί να επηρεάσει το θηλασμό και, ως εκ τούτου, δε θα πρέπει ούτε να προωθηθούν ούτε να ενθαρρυνθούν για χρήση σε βρέφη κατά την περίοδο αυτή.
WHA 1996, 49.15: Καλεί τα κράτη- μέλη να διασφαλίσουν ότι: Συμπληρωματικά τρόφιμα δε
θα διατίθενται στην αγορά ούτε θα χρησιμοποιούνται για να υπονομεύσουν τον αποκλειστικό
θηλασμό για έξι μήνες και τον συνεχιζόμενο θηλασμό πέραν των έξι μηνών.
Βρεφικές κρέμες και άλλα έτοιμα παρασκευάσματα, όταν προωθούνται πριν από τους έξι
μήνες της ζωής, αντικαθιστούν και εκτοπίζουν τον αποκλειστικό μητρικό θηλασμό, αυξάνοντας
τους κινδύνους υγείας για το βρέφος (παχυσαρκία, γαστρεντερίτιδα, πνιγμός, λοιμώξεις,
αλλεργίες).

50

IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΕΦΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Παραβίαση 24.6: Σακχαρούχο «ρόφημα βοτάνων»
Kinderte, ΥΜΓ της εταιρίας Milupa, με σύσταση
χρήσης από τη γέννηση. Καμία αναφορά στον
μητρικό θηλασμό στη συσκευασία ούτε στη δυσκολία εγκατάστασης αποκλειστικού θηλασμού,
όταν χρησιμοποιούνται άλλα υγρά. Διαθέσιμο ευρέως στα σούπερ μάρκετ.

Παραβίαση 24.11: Βρεφική
κρέμα βανίλια Νουνού, από
τον τέταρτο μήνα (δηλαδή
από τριών μηνών και έπειτα
(!)), με εικόνα χαρούμενου
βρέφους στη συσκευασία.
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Παραβίαση 24.13: Κρέμα ρυζάλευρο Nutricia, από τον τέταρτο μήνα. Καμία αναφορά
στον μητρικό θηλασμό στην συσκευασία. «Γνωρίζατε ότι.. μετά τον τέταρτο μήνα [...]
το μωρό σας θα αρχίσει να καταναλώνει τις πρώτες στερεές τροφές. Ένα γεύμα γάλατος θα αντικατασταθεί από σούπες και βρεφικές κρέμες» (!).

Παραβίαση 24.16: Πολλαπλές παραβιάσεις του ΔΚ
από την εταιρία Νουνού:
1) Εικόνα χαμογελαστού
βρέφους, 2) βρεφική
κρέμα «μετά τον τέταρτο
μήνα», 3) έκπτωση 20%
σε ράφι σούπερ μάρκετ.
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25. H πρακτική της χορήγησης τροποποιημένων νηπιακών
γαλάτων είναι μη αναγκαία (Παραβιάσεις 25.1 – 25.9)
WHA 1986, 39.28: Η πρακτική της χορήγησης ειδών τροποποιημένου γάλατος σε βρέφη και
νήπια άνω των έξι μηνών είναι “μη αναγκαία”.
ΥΑ 2008, 5.8, 5.9: Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής
ηλικίας επισημαίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ των προϊόντων αυτών και να αποφεύγουν κάθε κίνδυνο σύγχυσης μεταξύ των
παρασκευασμάτων για βρέφη και των παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας.
Οι απαιτήσεις, οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως
8 ισχύουν και για:
α) την παρουσίαση των εν λόγω προϊόντων, και ιδίως για το σχήμα, την όψη ή τη συσκευασία
τους, για το υλικό που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία, για τον τρόπο με τον οποίο είναι
διευθετημένο, καθώς και για το χώρο στον οποίο εκτίθενται.
Η ελάχιστη συνιστώμενη διάρκεια μητρικού θηλασμού από τον ΠΟΥ είναι τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής. Οτιδήποτε προωθείται προς αντικατάσταση του θηλασμού σε αυτήν την
περίοδο είναι υποκατάστατο μητρικού γάλατος και βρίσκεται στον έλεγχο του ΔΚ, άρα και τα
νηπιακά γάλατα για νήπια ενός ως δύο ετών. Ισχυρισμοί ότι τα ειδικά «ροφήματα γάλακτος»
μετά το έτος «υπερέχουν διατροφικά από το κοινό αγελαδινό γάλα» δεν έχουν αποδειχθεί
επιστημονικά, πόσο μάλλον η διατροφική υπεροχή τους σε σχέση με το μητρικό γάλα. Επιπλέον, εγείρονται ερωτήματα για τις επιστημονικές αποδείξεις περί ασφάλειάς τους (υψηλή
συγκέντρωση σακχάρων, κίνδυνος παχυσαρκίας, υγείας δοντιών) αλλά και για το υψηλότερο
κόστος τους.
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Βρεφική Διατροφή της κυβέρνησης της Αυστραλίας το 2013 αναφέρουν ρητά στη σελίδα 12: «Τα νηπιακά γάλατα και οι ειδικές και/ ή συμπληρωματικές τροφές για μεγαλύτερα βρέφη και νήπια δεν είναι απαραίτητα για υγιή παιδιά. Από
δώδεκα μηνών και έπειτα, τα νήπια θα πρέπει να καταναλώνουν το φαγητό της οικογένειας,
σύμφωνα με τις αρχές ‘Australian Dietary Guidelines’ που αφορούν όλες τις ηλικίες.»

Παραβίαση 25.5: Almiron Growing up της Nutricia, ενημερωτικό φυλλάδιο προς επαγγελματίες υγείας. Εικόνα νηπίου
που εξιδανικεύει, μη τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί ότι «ωφελεί τα νήπια» και «συμβάλλει φυσικά σε ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα». Αναλυτικός «Δεκάλογος για την ενίσχυση της άμυνας των νηπίων», όπου περιλαμβάνονται
πολλοί ισχυρισμοί για την «ενίσχυση» της άμυνας του παιδιού από τα νηπιακά γάλατα, αλλά ούτε λέξη για τα οφέλη
του συνεχιζόμενου μητρικού θηλασμού για το παιδί.
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Παραβίαση 25.5

Παραβίαση 25.9: Τηλεοπτική διαφήμιση της εταιρίας Nestlé. «Από την πρώτη στιγμή σε
προστάτευα και θα σε προστατεύω για πάντα. Όταν σε θήλαζα, σου έδωσα την προστασία μου για να χτίσεις τη φυσική σου άμυνα. Τώρα, το ΝΑΝ2 είναι εδώ για να με βοηθήσει να σε προστατεύω. Το μόνο βρεφικό γάλα με προβιοτικά bifidus ba, όπως αυτά που
υπάρχουν στο μητρικό γάλα. «. Υπονοεί ότι τελείωσε η περίοδος προστασίας του βρέφους της με το δικό της γάλα και είναι πλέον παρελθόν, άρα υπονοεί ότι σε αυτήν την
ηλικία του βρέφους (αφού για αυτήν την ηλικία προορίζεται το σκεύασμα) η μητέρα θα
σταματήσει να θηλάζει, καθώς δεν αιτιολογείται με κάποιο άλλο τρόπο αυτή η διακοπή.
Η εντύπωση που αποκομίζει ο θεατής είναι ότι υπάρχει κάποιο διάστημα στο οποίο ο
θηλασμός λήγει όσο το βρέφος είναι ακόμα μικρό (η εικόνα δείχνει ένα μωρό μερικών
μηνών). Επίσης η εντύπωση που αποκομίζει ο θεατής είναι ότι το υποκατάστατο «προστατεύει» εξίσου με το μητρικό γάλα, εφόσον σημειώνεται εμμέσως πλην σαφώς, ότι
«σε προστάτευα με το
θηλασμό, τώρα σε
προστατεύω με αυτό
το χ προϊόν» Στην
πραγματικότητα, φυσικά, το μητρικό γάλα
συνεχίζει να προστατεύει, ενώ όλα τα
ΥΜΓ ενέχουν κινδύνους για την υγεία
του παιδιού.
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26. Δεν επιτρέπονται για τα ΥΜΓ διατροφικοί ισχυρισμοί
και αξιώσεις περί υγείας (Παραβιάσεις 26.1 – 26.35)
WHA 2010, 63.23: (Τα κράτη – μέλη) να τερματίσουν την ακατάλληλη προώθηση τροφίμων
για βρέφη και παιδιά και να διασφαλίσουν ότι οι ισχυρισμοί για τη διατροφή και την υγεία δεν
πρέπει να επιτρέπονται για τα τρόφιμα για τα βρέφη και για τα παιδιά, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητώς στα σχετικά πρότυπα του Codex Alimentarius ή στις εθνικές
νομοθεσίες.
ΥΑ 2008: Η επισήμανση των παρασκευασμάτων για βρέφη και των παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες
για σωστή χρήση των προϊόντων και να μην αποθαρρύνει το θηλασμό. Η χρήση όρων όπως
“εξανθρωπισμένο” (humanized), “εξομοιωμένο με το μητρικό” (maternalized), “προσαρμοσμένο”
(adapted) ή παρομοίων απαγορεύεται.
Η τρέχουσα διαφοροποίηση των εμπορικών σημάτων κάνει κύκλους με λειτουργικές
αξιώσεις. Τα πρεβιοτικά, τα προβιοτικά, τα bifidus (φιλικά βακτήρια), η λουτεΐνη, το DHA, το
ΑΑ, το Optipro, το LCPUFA, τα immunofortis, τα Ωμέγα 3 και η λακτοφερίνη είναι μόνο μερικά
παραδείγματα των περίπλοκων επιστημονικών όρων που έχουν σκοπό να εντυπωσιάσουν και
να μπερδέψουν ταυτόχρονα. Εξιδανικεύουν οι εταιρίες τα προϊόντα τους, 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, χωρίς να στηρίζονται σε
ανεξάρτητες επιστημονικές αποδείξεις (10, 11, 12, 13). Ως αποτέλεσμα έχουν την υποτίμηση
του θηλασμού και των οικογενειακών τροφών που παρασκευάζονται στο σπίτι. Αυτού του είδους το μάρκετινγκ μπορεί να δημιουργήσει επίσης εξάρτηση από ακριβά, επεξεργασμένα,
συσκευασμένα, μη παραγόμενα τοπικά τρόφιμα.
Επειδή τα υποκατάστατα του μητρικού γάλατος δεν μπορούν σε καμία περίπτωση
να παράσχουν ένα τέτοιο πλεονέκτημα έναντι του θηλασμού και επειδή η τεχνητή διατροφή αναμφισβήτητα αυξάνει τα ποσοστά θνησιμότητας, τις μεταδοτικές ασθένειες, τα χρόνια
και αυτοάνοσα νοσήματα, αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εγγενώς παραπλανητικοί. Η επιστημονική
πραγματικότητα είναι επίσης ότι, εφόσον οι εταιρίες ΥΜΓ έχουν καταφέρει με ανάλογη τεχνολογία να προσθέσουν στα προϊόντα τους συστατικά που υπάρχουν και στο μητρικό γάλα και
που αποδεικνύεται από ανεξάρτητη έρευνα και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ότι ωφελούν,
παρά βλάπτουν, τότε τα συστατικά αυτά έχουν υποχρέωση να τα περιλαμβάνουν σε όλα τα
ΥΜΓ, χωρίς πρόσθετους ισχυρισμούς για την προστασία της υγείας.
Η Επιτροπή Διατροφής της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας (SACN) έκρινε το 2007
ότι «εφόσον ένα συστατικό είναι αδιαμφισβήτητα ωφέλιμο, όπως έχει αποδειχθεί σε ανεξάρτητες επιστημονικές ανασκοπήσεις δεδομένων, θα ήταν μη ηθικό να μην περιλαμβάνεται στα
προϊόντα για βρέφη. Επομένως, θα έπρεπε να είναι ένα απαιτούμενο συστατικό του βρεφικού
γάλατος, με στόχο να μειωθούν οι υπάρχοντες κίνδυνοι υγείας που σχετίζονται με την τεχνητή
διατροφή. Αντίθετη πρακτική δεν είναι προς το καλύτερο συμφέρον των παιδιών, και αποτυγχάνει να αναγνωρίσει την κρίσιμη διαφοροποίηση αυτών των προϊόντων από άλλα τρόφιμα».
Ακόμα και για την αδύναμη ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, «για τα προϊόντα στη συσκευασία των οποίων αναγράφεται ο ισχυρισμός ότι μειώνουν τον κίνδυνο
αλλεργίας στις πρωτεΐνες γάλατος, κατατίθενται στον ΕΟΦ επιπλέον τα αντικειμενικά και
επιστημονικώς τεκμηριωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς». Έχει ελέγξει ο
ΕΟΦ την επιστημονική εγκυρότητα αυτών των ισχυρισμών υγείας; Έχει ελέγξει ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά τουλάχιστον η ασφάλεια και ο μη κίνδυνος για την υγεία των βρεφών
από τα διάφορα πρόσθετα συστατικά των ΥΜΓ;
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Παραβίαση 26.1: Ενημερωτικό φυλλάδιο
προς επαγγελματίες υγείας για το ΥΜΓ πρώτης βρεφικής ηλικίας Frisolac Comfort. «Τα
Frisolac Comfort και Frisomel Comfort αποτελούν ιδανική και άμεση λύση στην ανακούφιση από: τις αναγωγές, τη δυσκοιλιότητα και
τους κολικούς...». «Ενδείκνυται για σίτιση
βρεφών με προβλήματα πέψης». Καμία λέξη
για τον μητρικό θηλασμό. Καμία ανεξάρτητη
επιστημονική επιβεβαίωση. Πολλές μητέρες
έχουν αποθηλάσει αναίτια ή έχουν διακόψει
πρόωρα τον αποκλειστικό θηλασμό, αποδεχόμενες την προπαγάνδα των εταιριών και
δίνοντας ΥΜΓ αντί για μητρικό στο βρέφος
τους που παρουσιάζει τα παραπάνω συμπτώματα.

Παραβίαση 26.9: Ιστοσελίδα της εταιρίας ΥΜΓ
Γερολυμάτος. «HiPP HA Combiotic από τη γέννηση [...] Υποαλλεργικό γάλα για βρέφη [...]
Χαμηλό σε ποσοστά αλλεργιογόνων ουσιών
και παρόμοιο με το μητρικό γάλα [...]ακολουθώντας τα πρότυπα της φύσης χωρίς κανένα
συμβιβασμό..». Ψευδείς ισχυρισμοί που εξομοιώνουν το ΥΜΓ με το μητρικό γάλα.
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Παραβίαση 26.14: Milupa Aptamil Plus, πρώτης βρεφικής ηλικίας, φυλλάδιο για επαγγελματίες υγείας. «Για αχόρταγα και δύσκολα μωρά [...] Εύπεπτο και χορταστικό
[...] Συμβάλλει στην άριστη ανάπτυξη του
βρέφους [...] Ενισχύει τη φυσική άμυνα [...]
Βοηθάει στην πρόληψη της παχυσαρκίας
(!) [...] Με συνδυασμό λειτουργικών συστατικών...». Η επιστημονική πραγματικότητα
λέει ότι ο μη θηλασμός αυξάνει τον κίνδυνο παιδικής παχυσαρκίας και έχει ως συνέπεια μειωμένη άμυνα του οργανισμού.

Παραβίαση 26.29: Almiron Growing Up (Nutricia).
«Συμβάλλει φυσικά σε ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα». «Με pronutra, μοναδικό συνδυασμό επιλεγμένων συστατικών».Οι ισχυρισμοί υγείας μέσα σε σχέδιο «ασπίδας».

IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΕΦΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

57

Παραβίαση 26.32: «Το «Νativa Gentle Start [...]
αποτρέπει την εμφάνιση των κολικών και μειώνει τη διάρκεια του κλάματος κατά 2 ½ ώρες την
ημέρα». «Ηρεμία και Αρμονία στην οικογένεια».
Ψευδείς ανυπόστατοι ισχυρισμοί υγείας. Καμία
αναφορά στον μητρικό θηλασμό.

27. Γάλα για θηλάζουσες - προώθηση (Παραβιάσεις 27.1 –
27.2)
Πρόσφατος τρόπος παράκαμψης του ΔΚ. Εταιρίες ΥΜΓ παράγουν και γάλα σε σκόνη
«ειδικό» για εγκύους και θηλάζουσες μητέρες. Προωθούν έτσι το εταιρικό σήμα τους στις οικογένειες, από την εγκυμοσύνη προς τα πρώτα χρόνια του παιδιού, πουλώντας ένα αχρείαστο
προϊόν για μια γυναίκα με φυσιολογική διατροφή, με κρυφό στόχο τη δημιουργία εταιρικής
πίστης και τη δέσμευση στην αγορά των επόμενων γαλάτων ΥΜΓ για βρέφη.
Παραβίαση 27.1: Tηλεοπτική και διαδικτυακή διαφήμιση της εταιρίας ΥΜΓ Frezyderm για «ειδικό» γάλα για εγκύους και θηλάζουσες μητέρες Mommy. “Για υγιή ανάπτυξη του εμβρύου
και «ποιοτικό» (!) θηλασμό.» «Και αποκλειστικά για το μωρό μου,
Frezylac Pure». Η διαφήμιση κλείνει με κουτιά
γάλατος πρώτης, δεύτερης και τρίτης βρεφικής ηλικίας να φαίνονται στη σειρά. Καμία
προειδοποίηση σχετικά
με τον μητρικό θηλασμό. Μετά από αίτημα
του ΙBFAN Ελλάδας
στο Εθνικό Συμβούλιο
Ελέγχου Επικοινωνίας
το 2013, η διαφήμιση
αποσύρθηκε.
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28. Προώθηση «ειδικών» γαλάτων που προορίζονται για
φυσιολογικά βρέφη με φυσιολογικές εκδηλώσεις (Παραβιάσεις 28.1 – 28.12)
Ένας ευφάνταστος τρόπος αύξησης των πωλήσεων των εταιριών ΥΜΓ είναι ο κατακερματισμός της αγοράς σε “ειδικά” γάλατα για προβλήματα σε φυσιολογικά βρέφη – για την
“πρόληψη αλλεργίας”, για δυσκοιλιότητα, για αναγωγές, για κολικούς, για “περισσότερο ύπνο
και ηρεμία”. Φυσιολογικές εκδηλώσεις φυσιολογικών βρεφών μετατρέπονται σε παθολογικές
καταστάσεις και λόγο “ειδικής” αντιμετώπισης. Με τον τρόπο αυτό υποσκάπτεται ο μητρικός
θηλασμός – δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αυτός διακόπτεται για να δοθεί στο βρέφος
“ειδικό” γάλα – και παράλληλα δημιουργείται εταιρική πίστη στο εταιρικό σήμα. Φυσικά, τα
γάλατα αυτά είναι επιπλέον κατά πολύ ακριβότερα για την οικογένεια.

Παραβίαση 28.1: «Βοηθήστε στην επίλυση των διατροφικών προβλημάτων επιλέγοντας
τις νέες προηγμένες φόρμουλες της σειράς S-26 Gold [...] S-26 GF για βρέφη με ήπιες
έως μέτριες αναγωγές [...] Με προηγμένη σύνθεση, ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές διατροφικές ανάγκες των βρεφών […] Επαναφέρουν την ηρεμία στο βρέφος και
στην οικογένεια [...] Όταν το διατροφικό πρόβλημα επιλυθεί, τα βρέφη μπορούν να
συνεχίσουν να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η κανονική σειρά
S-26 GOLD [...]». Αλήθεια, μπορεί να υπάρχει ποτέ για τη μητέρα η επιλογή του επαναγαλακτισμού – επιστροφής του μωρού στο στήθος;
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Παραβίαση 28.2: “Αντιαναγωγικό” γάλα για βρέφη από τη γέννηση της εταιρίας Frezyderm.
Δείγμα δωρεάν που δόθηκε
από αντιπρόσωπο της εταιρίας
σε επαγγελματία υγείας για να
δοθεί σε μητέρα.

Παραβίαση 28.8: Ενημερωτικό φυλλάδιο
της εταιρίας Nestlé για το ΥΜΓ από την
γέννηση NAN Sensitive. «Για την αντιμετώπιση μικροπροβλημάτων (!) πέψης σε
βρέφη με ευαίσθητο πεπτικό σύστημα”.
Εικόνα βρέφους που γελάει. Καμία λέξη
στο φυλλάδιο για τον μητρικό θηλασμό.
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29. «Σύστημα» διατροφής (Παραβιάσεις 29.1 – 29.20)
ΥΑ 2008, 5.8, 5.9: Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής
ηλικίας επισημαίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν σαφή
διάκριση μεταξύ των προϊόντων αυτών και να αποφεύγουν κάθε κίνδυνο σύγχυσης μεταξύ
των παρασκευασμάτων για βρέφη και των παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας.
Πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη ρητής απαγόρευσης της προώθησης γκάμας προϊόντων ΥΜΓ για διαφορετικές ηλικίες με τρόπο που τοποθετεί την εταιρία (brand) στο κέντρο
της προσοχής της διαφήμισης αντί για συγκεκριμένο προϊόν. Οι συσκευασίες πρώτης βρεφικής ηλικίας πρέπει να διαφέρουν σημαντικά από τις υπόλοιπες. Οι διανομείς πρέπει να προβάλλουν τα προϊόντα ευδιάκριτα, σε ευκρινώς διαφορετικά σημεία.
Στόχος των εταιριών είναι η δημιουργία εταιρικής πίστης στον καταναλωτή και η κρυφή
προώθηση των ΥΜΓ από τη γέννηση, μέσα από την προώθηση των ΥΜΓ δεύτερης βρεφικής
ηλικίας και των νηπιακών γαλάτων. Ο στόχος αυτός και οι τακτικές διασταυρούμενης προώθησης των διαφόρων ηλικιών ΥΜΓ επιτυγχάνεται ακόμα καλύτερα με την πρόσφατη απόφαση
της Πολιτείας να διατίθενται όλα τα ΥΜΓ στα σούπερ μάρκετ της χώρας.

Παραβίαση 29.1: Ράφι σε σούπερ μάρκετ. ΥΜΓ πρώτης, δεύτερης, τρίτης
βρεφικής ηλικίας σε παράθεση χωρίς
διαχωρισμό. Με παρόμοιες συσκευασίες και ετικέτες. Καρτέλες “επαναφοράς τιμών” διάχυτες παντού.
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Παραβίαση 29.2: Δωρεάν δείγματα ΥΜΓ
της εταιρίας Δέλτα. Εντελώς ίδια συσκευασία για πρώτης ή δεύτερης βρεφικής ηλικίας τροφές. Διαφέρουν μόνο τα
νούμερα που αφορούν τις συνιστώμενες
ηλικίες χρήσης.

Παραβίαση 29.6: Ετικέτα βρεφικής κρέμας της εταιρίας Nutricia. Σε κάθετη στήλη, “Δοκιμάστε όλα τα προιόντα της οικογένειας Nutricia”. Όλες οι κρέμες και γάλατα διαφόρων ηλικιών χωρίς διαφοροποιήσεις στη συσκευασία και ετικέτα. Στην ιστοσελίδα της
εταιρίας αναφέρεται η φράση “Η προϊοντική διαδρομή του μωρού σας” (!).
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Παραβίαση 29.20: Πανομοιότυπες εικόνες ΥΜΓ διαφορετικών ηλικιών στη σειρά. Εσκεμμένη θόλωση των αχρείαστων νηπιακών γαλάτων με το ΥΜΓ από τη γέννηση, με κοινή
συνισταμένη το ισχυρό στην εικόνα εταιρικό σήμα και λογότυπο της εταιρίας και όχι
την ενημέρωση για συγκεκριμένο προϊόν.
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η προστασία, προαγωγή και υποστήριξη
του μητρικού θηλασμού είναι υποχρέωση της Πολιτείας και του συστήματος υγείας (15). Η
προστασία αναφέρεται πάντα πρώτη, γιατί προηγείται κάθε άλλης προσπάθειας και συνιστά
απαραίτητη προϋπόθεση, χωρίς την οποία δεν πρόκειται να είναι αποτελεσματική η προαγωγή
του θηλασμού και η υποστήριξη της θηλάζουσας μητέρας. Οι μητέρες έχουν δικαίωμα πρώτα
από όλα σε λεπτομερή, ανεξάρτητη και αντικειμενική πληροφόρηση με βάση τις τελευταίες
επιστημονικές ενδείξεις, ανεξάρτητα του πώς επιλέγουν τελικά να θρέψουν το βρέφος τους.
Η αντικειμενική και ανεξάρτητη από εμπορικές πιέσεις ενημέρωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για μια πραγματικά ενημερωμένη επιλογή των γονιών στη βρεφική διατροφή.
Παρόλο που δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα σχετικά με τις κακής ποιότητας και μη ενημερωμένες πρακτικές βρεφικής διατροφής με έναν Κώδικα Μάρκετινγκ ΥΜΓ,
είναι, ωστόσο, ένα αναγκαίο προαπαιτούμενο πρώτο βήμα για τη βελτίωση της κατάστασης. Η
προστασία του μητρικού θηλασμού από την ανεξέλεγκτη προώθηση των ΥΜΓ είναι σημαντικό
κομμάτι της γενικότερης προστασίας του θηλασμού (που μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα ενημέρωσης της κοινής γνώμης, των ΜΜΕ, προστασίας του θηλασμού εκτός σπιτιού και μέτρα
προστασίας της εργαζόμενης θηλάζουσας με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο). Η προαγωγή
του θηλασμού και η υποστήριξη της θηλάζουσας δεν μπορεί παρά να ακολουθεί στους στόχους ενός Εθνικού Προγράμματος για τη Βρεφική Διατροφή στη χώρα, γιατί έχουν αληθινές
πιθανότητες να επιτύχουν, μόνο εφόσον το δικαίωμα της δυάδας για θηλασμό προστατεύεται
ενεργά από τους ιθύνοντες.
Είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας για Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία. Στο πλαίσιό της, όμως, είναι αναγκαίο να υπάρχει πρώτη και απαράβατη προϋπόθεση, για την έναρξη ακόμα της διαδικασίας από ένα μαιευτήριο, να προστατεύεται ο μητρικός
θηλασμός στους χώρους του από την ανεξέλεγκτη προώθηση υποκατάστατων. Η αντίστοιχη
πρωτοβουλία της UNICEF UK στη Μεγάλη Βρετανία έχει μεριμνήσει για την απόλυτη τήρηση
του Διεθνούς Κώδικα στο πρώτο ακόμα στάδιο πιστοποίησης (16).
Όπως γίνεται σαφές από την Έκθεσή μας, το δικαίωμα των βρεφών και των μητέρων να
επιλέγουν θηλασμό συστηματικά καταστρατηγείται από την ανεξέλεγκτη και επιθετική προώθηση της κουλτούρας του μπιμπερό και της τεχνητής διατροφής. Δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε που οι μητέρες δεν μπορούν να θηλάσουν όσο θέλουν και όσο θα έπρεπε στην Ελλάδα,
ενώ είναι οι τελευταίες που πρέπει να κατηγορούμε για την κατάσταση της βρεφικής διατροφής στη χώρα. Αντί να επιρρίψουμε ευθύνες στην «αδιάφορη» Ελληνίδα μητέρα που δεν
προσπαθεί τον «δύσκολο» θηλασμό, ας μιλήσουμε καλύτερα για τη φροντίδα που πρέπει να
υπάρξει από την Πολιτεία και για ασύδοτες εταιρίες ΥΜΓ που συντηρούν την κυριαρχία της
τεχνητής διατροφής, υποδεέστερης με βάση την επιστημονική πραγματικότητα για την υγεία
των παιδιών μας και για τη δημόσια υγεία.
Οι τομείς προώθησης από τις εταιρίες ΥΜΓ χωρίς έλεγχο αφορούν:
• Στην άμεση επαφή με εγκύους, μητέρες και ευρύ κοινό: μέσα από περιοδικά για γονείς,
τηλεοπτικές διαφημίσεις, ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, baby clubs, email,
forums και ταχυδρομικές αποστολές.
• Στην ιατρική συνενοχή, τη διάβρωση του Συστήματος Υγείας σε επίπεδο μαιευτηρίων, νοσοκομείων δημόσιων και ιδιωτικών, ιδιωτικών ιατρείων, συνεδρίων και ιατρικής
έρευνας. Η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας από τις εταιρίες ΥΜΓ δε γίνεται
στο πλαίσιο του ΔΚ. Αντίθετα, πολλές φορές γίνεται πολύ πιο επιθετική προώθηση σε
σύγκριση με εκείνη προς το ευρύ κοινό, χωρίς να διατηρούνται τα στοιχειώδη προσχήματα, με κρυφό στόχο την παραπληροφόρηση των επαγγελματιών υγείας και, μέσω
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αυτών, και του κοινού.
Στην επένδυση στο εταιρικό σήμα και στην εταιρική πίστη του καταναλωτή, μέσα από
μη αναγκαία προϊόντα και στον κατακερματισμό της αγοράς (νηπιακά γάλατα, γάλατα
για εγκύους και λεχώνες, “ειδικά” γάλατα) που έχουν εσκεμμένα παρόμοια συσκευασία, λογότυπα και εικόνες, ώστε να μοιάζουν με τα γάλατα πρώτης βρεφικής ηλικίας
και επενδύουν διαφημιστικά στο όνομα της εταιρίας παρά σε συγκεκριμένο προϊόν. Η
επένδυση των εταιριών στα νηπιακά γάλατα είναι τεράστια: αναμένεται να εμφανίσουν
τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ όλων των παρασκευασμάτων για βρέφη τα επόμενα
χρόνια. Αυτός είναι ο τρόπος των εταιριών να παρακάμπτουν την όποια απαγόρευση διαφήμισης γαλάτων για μικρότερες ηλικίες. Η διαφήμιση και η άλλου είδους προώθηση
αυτών των γαλάτων, με τον τρόπο που γίνεται και εμμέσως διαφημίζει και τα προϊόντα
μικρότερων ηλικιών, θα προκαλέσει σύγχυση και θα υπονομεύσει το θηλασμό.
Στην προώθηση σε χώρους πώλησης, όπως ηλεκτρονικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ, με εκπτώσεις, προσφορές, 1+1, δώρα.

Είναι εμφανές ότι οι εταιρίες ΥΜΓ δρουν στην Ελλάδα χωρίς περιορισμούς, καθώς γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος από την Πολιτεία ούτε και επιβαλλόμενες κυρώσεις, παρά το γεγονός ότι, ανεξάρτητα με αντιμετώπιση του ζητήματος από την πλευρά
της ελληνικής Πολιτείας, έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τον ΔΚ - τον οποίο
έχουν ψηφίσει - και να αυτοελέγχονται.
Στην Ελλάδα σήμερα οι περισσότερες γυναίκες επιθυμούν να θηλάσουν, αλλά οι περισσότερες από αυτές δεν τα καταφέρνουν, γιατί πέφτουν πάνω στο κυρίαρχο και ανεξέλεγκτο
τείχος της κουλτούρας του μπιμπερό και της τεχνητής διατροφής. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος
στην ασυδοσία των εταιριών που αποτρέπει μεγάλο ποσοστό των μητέρων στη χώρα μας να
εκπληρώσουν τους στόχους θηλασμού των παιδιών τους.
Αν το επιχείρημα της δημόσιας υγείας δεν αρκεί για να κινητοποιήσει τους ιθύνοντες,
ίσως το οικονομικό επιχείρημα ακούγεται πιο ισχυρό: Σύμφωνα με έρευνα της UNICEF UK
στη Μεγάλη Βρετανία, υπολογισμοί για μερικές μόνο ασθένειες για τις οποίες ο μητρικός
θηλασμός έχει προστατευτική δράση αποκαλύπτουν δυνητικά μειωμένο κόστος για το εθνικό
σύστημα υγείας από μια μικρή έστω αύξηση των ποσοστών θηλασμού κατά σαράντα εκατομμύρια λίρες τον χρόνο, με τα αληθινά νούμερα να είναι πιθανόν πολύ υψηλότερα.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Βελτίωση της υπάρχουσας νομοθεσίας
Σύμφωνα με την απόφαση WHA 2011, 63.23, τα κράτη – μέλη καλούνται να αναπτύξουν
ή/και να ενισχύσουν νομοθετικά, ρυθμιστικά ή/και άλλα μέτρα, για να ελέγξουν την εμπορία
των υποκατάστατων του μητρικού γάλατος, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ ο Διεθνής Κώδικας Μάρκετινγκ των υποκατάστατων του μητρικού γάλατος και τα σχετικά ψηφίσματα που
εγκρίθηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση WHA 2012, 65,
απαιτείται η δημιουργία αποτελεσματικών διυπουργικών κυβερνητικών μηχανισμών, ώστε να
διευκολυνθεί η υλοποίηση μέτρων γύρω από τη διατροφή, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής στη διατροφή των βρεφών και νηπίων.
Η διεθνής εμπειρία και έρευνα δείχνει ότι μια πλήρης νομοθεσία προστασίας του μητρικού θηλασμού μπορεί να επιφέρει πραγματικά θετικές αλλαγές στη βρεφική διατροφή (18).
Στο πρόσφατα εγκεκριμένο από την ελληνική Πολιτεία πρόγραμμα προαγωγής μητρικού θηλασμού «Αλκυόνη», περιλαμβάνεται το παραδοτέο Π14 που συνίσταται σε : «Πρόταση
για σχέδιο υπουργικής απόφασης για προάσπιση του Κώδικα Εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλακτος» (19).
H Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξέτασε
την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας τον Ιούνιο του 2012, στη δέκατη
έκτη της Συνεδρία. Εξέδωσε έκθεση με τις καταληκτικές παρατηρήσεις της και τις συστάσεις
προς την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων συστήνει: «Να ενισχυθεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος
των ρυθμίσεων της αγοράς που ήδη ισχύουν σχετικά με τα υποκατάστατα μητρικού γάλατος
και να διασφαλιστεί ότι αυτοί οι κανόνες και ρυθμίσεις τηρούνται και παρακολουθούνται σε
τακτική βάση. Να λαμβάνεται δράση και να υπάρχουν κυρώσεις ενάντια σε όσους παραβιάζουν αυτές τις ρυθμίσεις».
Με δεδομένο τη συστηματική υπονόμευση του μητρικού θηλασμού στη χώρα και με
κριτήριο τη βελτίωση των τραγικών ποσοστών αποκλειστικού και συνεχιζόμενου μητρικού θηλασμού, απαιτείται η πλήρης ενσωμάτωση του ελάχιστου προαπαιτούμενου για την προστασία
του μητρικού θηλασμού και κατ’ επέκταση της δημόσιας υγείας, δηλαδή του ΔΚ και των ακόλουθων σχετικών Αποφάσεων WHA, στην ελληνική νομοθεσία. Ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη βρεφική διατροφή και ανατροφή πρέπει να περιλαμβάνει:
• Την προστασία από την ανεξέλεγκτη προώθηση ΥΜΓ μέσω πλήρους υιοθέτησης του
ΔΚ και των ακόλουθων σχετικών Αποφάσεων WHA. Η νομοθεσία πρέπει να συμπεριλάβει στον ορισμό των ΥΜΓ τα ροφήματα γάλατος έως δύο ετών, τα λεγόμενα «ειδικά»
γάλατα, τα μπιμπερό και τις τεχνητές θηλές. Η νομοθεσία επιβάλλεται να απαγορεύσει
ρητά κάθε διαφήμιση οποιουδήποτε ΥΜΓ προς το ευρύ κοινό, σε έντυπα ή ηλεκτρονικά
μέσα. Η νομοθεσία πρέπει ακόμα να επιβάλλει τους ίδιους αυστηρούς κανόνες για την
ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας από τις εταιρίες ΥΜΓ.
• Ειδικές προβλέψεις για προστασία και διευκολύνσεις της δυάδας θηλάζοντος βρέφους
– μητέρας εκτός σπιτιού, σε δημόσιους χώρους. Το IBFAN Ελλάδας κατέθεσε το 2012
σχετική νομοθετική πρόταση (διαθέσιμη στο www.ibfan.gr ).
• Ειδικές προβλέψεις και διευκολύνσεις για περαιτέρω προστασία της θηλάζουσας εργαζόμενης μητέρας, ειδικά για τις κατηγορίες γυναικών που απασχολούνται στον ιδιωτικό
τομέα, στον ανεπίσημο τομέα ή είναι αυτοαπασχολούμενες ή είναι άνεργες.
• Ειδικές ρυθμίσεις για τον έλεγχο της δράσης των εταιριών ΥΜΓ σε διαδίκτυο και μέσα
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κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν διεθνή πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
(βλ. electronic media marketing guidelines and penalties, κυβέρνηση της Αυστραλίας (20)).
Ειδικές προβλέψεις για τη ρύθμιση της αγοράς νηπιακών γαλάτων και ροφημάτων γάλατος μετά το πρώτο έτος ζωής. Σαφής απαγόρευση τακτικών διασταυρούμενης προώθησης.
Ειδικές προβλέψεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων σε ιατρικά συνέδρια, ιατρική έρευνα, πανεπιστήμια. Ανάπτυξη ενός σχετικού
με τα ΥΜΓ Κώδικα Δεοντολογίας για επαγγελματίες υγείας, όπως έχει γίνει σε άλλες
χώρες (Βρετανία, Νέα Ζηλανδία). Η νομοθεσία στην Ινδία απαγορεύει ρητά τη χρηματοδότηση των συναντήσεων των επαγγελματιών υγείας από εταιρίες ΥΜΓ.

Η νομική ομάδα του IBFAN Ελλάδας, με τη διαθέσιμη τεχνική καθοδήγηση του διεθνούς
IBFAN, μπορεί να συνδράμει στην κατάθεση αναλυτικού νομοθετικού πλαισίου με βάση τον
ΔΚ.
Όπως προβλέπεται ρητά από τον ΔΚ και τις επακόλουθες αποφάσεις WHA, η ελληνική κυβέρνηση δικαιούται και οφείλει να λάβει σχετική τεχνική βοήθεια από τον ΠΟΥ.
Η UNICEF Ελλάδας απαιτείται να συμβάλλει περισσότερο στην προσπάθεια για την προστασία του μητρικού θηλασμού και της βρεφικής διατροφής στη χώρα, κατά τα πρότυπα του
παραρτήματος της Μεγάλης Βρετανίας UNICEF UK.

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη βρεφική διατροφή
Όποιο νομοθετικό πλαίσιο και να υπάρχει, δεν πρόκειται να φέρει αποτελέσματα, αν δεν
υπάρχει βούληση εφαρμογής του, ταυτόχρονα με σαφείς και αναλυτικές προβλέψεις εξειδικευμένου και τακτικού ελέγχου τήρησης του ΔΚ. Απαιτείται:
• Η ανάδειξη ενός εξειδικευμένου φορέα της Πολιτείας με έργο την επίβλεψη των προωθητικών δράσεων των εταιριών ΥΜΓ, την τακτική τους επιτήρηση, τη συλλογή και
αξιολόγηση των παραβιάσεων που υπονομεύουν τον μητρικό θηλασμό. Προτείνεται
σχετικά η θέσπιση ενός ανεξάρτητου διυπουργικού οργάνου με τη συνεργασία ανεξάρτητων επιστημόνων του χώρου και ενός ειδικού σώματος τακτικού, μη προγραμματισμένου ελέγχου όλων των δομών υγείας.
• Για τον τακτικό έλεγχο της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, πρέπει να υπάρχει εμφανές σύστημα χρηματοδότησης από το κράτος, από την αρχή της εφαρμογής της νομοθεσίας και με συγκεκριμένη ανάπτυξη και θεσμούς που ευοδώνουν αυτόν τον έλεγχο.
• Σε μαιευτήρια, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρεία να υπάρχει ενθάρρυνση και πρόβλεψη καταγραφής παραβιάσεων του ΔΚ, έτσι που ο καταναλωτής υγείας να μπορεί να
καταγράφει στον τόπο του περιστατικού τι συνέβη, το παράπονό του να φτάνει στον
ορισμένο υπεύθυνο μητρικού θηλασμού στα νοσοκομεία και στις διοικήσεις των νοσοκομείων και να λαμβάνεται σχετική δράση.
• Πρόβλεψη για τακτική και υποχρεωτική δημοσιοποίηση των παραβατών. H αρνητική
δημόσια εικόνα αποδεικνύεται συχνά αποτελεσματικό αποτρεπτικό εργαλείο.
• Σύμφωνα με τη διεθνή Μη Κυβερνητική Οργάνωση Save the Children, η ευθύνη της αποτροπής παραβιάσεων του Κώδικα πρέπει να ενσωματωθεί στην εργασία των πιο υψηλά
ιστάμενων στελεχών των εταιριών σε κάθε χώρα. Η δουλειά τους πρέπει να περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι δε συμβαίνουν παραβιάσεις του Κώδικα στην περιοχή όπου
είναι υπεύθυνοι. Τα στελέχη αυτά πρέπει να λογοδοτούν στις ίδιες τις εταιρίες τους
και πρέπει να αναδεικνύονται νομικά ως προσωπικά υπεύθυνοι, εάν παρατηρούνται παραβιάσεις του Κώδικα.
• Τακτική συνεργασία στο θέμα αυτό της Πολιτείας με την κοινωνία των πολιτών, οργανώσεις μητέρων και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως το IBFAN Ελλάδας .
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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 προσπάθειες για προαγωγή του
μητρικού θηλασμού.
Το IBFAN Ελλάδας οργανώνει τον Οκτώβριο 2013 το πρώτο σεμινάριο στην Ελλάδα για τον
ΔΚ και την προστασία του μητρικού θηλασμού. Οι προσπάθειες αυτές με τη συνδρομή της
Πολιτείας χρειάζεται να γενικευθούν και να μην περιορίζονται σε συμμετοχές εθελοντικού
χαρακτήρα, αλλά να αφορούν κάθε εμπλεκόμενο επαγγελματικά άμεσα ή έμμεσα στη βρεφική
διατροφή.
Η εκπαίδευση πρέπει να αφορά και τους διαμορφωτές πολιτικής και το ευρύ κοινό. Το προσωπικό των εταιριών υποχρεούται επίσης να γνωρίζει πλήρως τον ΔΚ και τα όρια προώθησης
και διαφήμισης ΥΜΓ που επιβάλλονται.

Θέσπιση αυστηρών κυρώσεων
Το υπάρχον νομικό πλαίσιο (ΥΑ 2008, Άρθρο 9) αναφέρεται σε παλιά νομοθετικά διατάγματα που προφανώς χρήζουν αναθεώρησης. Ως αποτέλεσμα, κυρώσεις δε γνωρίζουμε να έχουν
επιβληθεί σε εταιρίες ΥΜΓ στην Ελλάδα.
Απαιτείται σύγχρονη, αναλυτική νομοθετική πρόβλεψη για αυστηρές κυρώσεις ανά συγκεκριμένη παραβίαση της ελληνικής νομοθεσίας. Η συμμόρφωση των εταιριών και η επιβολή
των κυρώσεων πρέπει να ανατεθεί στη Ρυθμιστική Αρχή που θα αναλάβει συνολικά το θέμα.
Σημαντικό μέσο συμμόρφωσης αποτελεί η έκθεση στη δημοσιότητα των εταιριών που είναι
συστηματικοί παραβάτες και υπονομευτές της δημόσιας υγείας.
Σε πρώτη φάση, απαιτείται έναρξη διαλόγου της Πολιτείας με τις εταιρίες ΥΜΓ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην άμεση συμμόρφωσή
τους ώστε να μην υπονομεύεται ο μητρικός θηλασμός στη χώρα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Καλούμε όλους τους σχετικούς και αρμόδιους φορείς να συνδράμουν με τα μέσα που
διαθέτουν στην περαιτέρω δημοσιοποίηση αυτής της Έκθεσης και στη διανομή της προς όλους
τους σχετιζόμενους με τη βρεφική διατροφή στην Ελλάδα - εταιρίες, νοσοκομεία, επαγγελματίες υγείας, ευρύ κοινό και γονείς - , προς ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση.
Σε μια χώρα που βρίσκεται στη δίνη βαθιάς οικονομικής κρίσης και στα όρια ανθρωπιστικής κρίσης, οι εταιρίες ΥΜΓ έχουν ηθική και νομική υποχρέωση να μην υπονομεύουν τη
δημόσια υγεία.
Στα δύσκολα αυτά χρόνια της οικονομικής κρίσης, ας τολμήσουμε να επενδύσουμε
στην υγεία όλων των παιδιών στη χώρα, στην κατάκτηση του καλύτερου δυνατού επιπέδου
υγείας των νέων γενιών και στα κρίσιμα πρώτα τρία χρόνια της ζωής που καθορίζουν την ψυχοκινητική ανάπτυξη και διαμορφώνουν ευαισθησίες για χρόνιες ασθένειες που εμφανίζονται
δεκαετίες αργότερα. Το έκαναν άλλες χώρες που περνούσαν από περίοδο φτώχειας, με θαυμαστά αποτελέσματα. Λέγεται μέριμνα για την παιδική ηλικία: ας την αποφασίσουμε και εμείς
δυναμικά και απαρέγκλιτα.
Είμαστε σίγουροι ότι θα ενεργήσετε προς το συμφέρον της υγείας των παιδιών μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Κίνδυνοι υγείας λόγω μη θηλασμού (21)
ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΑ ΒΡΕΦΗ
Βρέφη που δε θήλασαν καθόλου, σε σύγκριση με βρέφη που θήλασαν αποκλειστικά για
τουλάχιστον τρεις ή έξι μήνες, παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης οξέων λοιμώξεων
των ώτων (μέση ωτίτιδα) κατά 100%.
Βρέφη που θήλασαν αποκλειστικά για λιγότερο από τρεις μήνες, σε σύγκριση με βρέφη
που θήλασαν αποκλειστικά για τουλάχιστον τρεις μήνες ή παραπάνω, εμφανίζουν αυξημένο
κίνδυνο για έκζεμα (ατοπική δερματίτιδα) κατά 47%.
Βρέφη που δε θήλασαν καθόλου, σε σύγκριση με βρέφη που θήλασαν έστω και λίγο
(never breastfed vs ever breastfed), παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διάρροιας και
εμετών (γαστρεντερικής λοίμωξης) κατά 178%.
Βρέφη που δε θήλασαν ποτέ, συγκριτικά με βρέφη που θήλασαν αποκλειστικά για τουλάχιστον τέσσερις μήνες, έχουν 257% μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσηλευθούν για παθήσεις
αναπνευστικού κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους.
Βρέφη που θήλασαν για λιγότερο από τρεις μήνες, σε σύγκριση με βρέφη που θήλασαν
έστω και μη αποκλειστικά για τρεις μήνες ή παραπάνω και έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό
ατοπίας, παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άσθματος κατά 67%.
Βρέφη που θήλασαν για λιγότερο από τρεις μήνες, σε σύγκριση με βρέφη που θήλασαν
έστω και μη αποκλειστικά για τρεις μήνες ή παραπάνω και έχουν αρνητικό οικογενειακό ιστορικό ατοπίας, παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άσθματος κατά 35%.
Βρέφη που δε θήλασαν καθόλου, σε σύγκριση με βρέφη που θήλασαν έστω και λίγο
(never breastfed vs ever breastfed), παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παιδικής παχυσαρκίας κατά 32%.
Βρέφη που δε θήλασαν καθόλου, σε σύγκριση με βρέφη που θήλασαν έστω και λίγο
(never breastfed vs ever breastfed), έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2 (μη ινσουλινο-εξαρτώμενου) κατά 64%.
Βρέφη που δε θήλασαν ποτέ, συγκριτικά με βρέφη που θήλασαν – έστω και μη αποκλειστικά - για περισσότερο από έξι μήνες, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης οξείας
λεμφοβλαστικής λευχαιμίας κατά 23%.
Βρέφη που δε θήλασαν ποτέ, συγκριτικά με βρέφη που θήλασαν – έστω και μη αποκλειστικά - για περισσότερο από έξι μήνες, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης οξείας
μυελογενούς λευχαιμίας κατά 18%.
Βρέφη που δε θήλασαν καθόλου, σε σύγκριση με βρέφη που θήλασαν έστω και λίγο
(never breastfed vs ever breastfed), παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για Σύνδρομο Αιφνίδιου
Θανάτου Βρεφών κατά 56%.
ΠΡΟΩΡΑ ΒΡΕΦΗ
Επιπρόσθετα, πρόωρα βρέφη που δεν πήραν καθόλου μητρικό γάλα, σε σύγκριση με
πρόωρα βρέφη που πήραν έστω και λίγο μητρικό γάλα, έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης
νεκρωτικής εντεροκολίτιδας κατά 138%.
ΜΗΤΕΡΕΣ
Μητέρες που δε θήλασαν καθόλου, συγκριτικά με μητέρες που θήλασαν, παρουσιάζουν 4% μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού για κάθε χρόνο που δε θήλασαν (δηλαδή
αν μια μητέρα θήλασε για τρία χρόνια, τότε η μητέρα που δε θήλασε έχει 12% μεγαλύτερο
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε σύγκριση με εκείνη που θήλασε).
Μητέρες που δε θήλασαν ποτέ, σε σύγκριση με εκείνες που θήλασαν έστω και λίγο
(never breastfed vs ever breastfed), παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των
ωοθηκών κατά 27%.
Πηγή: U.S. Department of Health and Human Services. The Surgeon General’s Call to Action to Support
Breastfeeding, 2011.
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