
Οι άνθρωποι είµαστε κοινωνικά όντα και πετυχαίνουµε καλύτερα όταν εργαζόµαστε από κοινού. Η σύµπραξη εξασφάλισε την επιβίωση του είδους µας αλλά η συνεργασία 
για έναν κοινό στόχο είναι εκείνη που είναι απαραίτητη για την ευηµερία µας. Οι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) των Ηνωµένων Εθνών µάς δίνουν την ευκαιρία µιας 
γενιάς για να συγκεντρώσουµε τις επιµέρους δράσεις και να ενισχύσουµε τις εκκλήσεις µας για βιώσιµη ανάπτυξη. Χρειάζεται να αναλάβουµε όποια δράση µπορούµε, στο 
επίπεδο που ο καθένας µας δρα. 

Οι αποδείξεις για τα οφέλη του θηλασµού µάς είναι ήδη γνωστές. Γνωρίζουµε ότι ο θηλασµός βοηθά στην επιβίωση των βρεφών και τα βοηθά να ακµάσουν, έχει 
µακροπρόθεσµες συνέπειες στην υγεία των γυναικών, παρέχει οικονοµικά οφέλη και συµβάλλει στην ευηµερία όλων. Η πρόκληση για τους υπέρµαχους του θηλασµού 
είναι να καταφέρουν να µεταφέρουν τις παγκοσµίως αποδεκτές πολιτικές σε θετικές δράσεις µέσα στις κοινότητες. 

Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Θηλασµού (ΠΕΘ) του 2017 επικεντρώνεται στο να Στηρίζουµε τον Θηλασµό – Μαζί. Μόνο µε το να εργαστούµε µαζί µπορούµε να υποστηρίξουµε 
τον θηλασµό µέσα στις κοινότητες και να πετύχουµε βιώσιµη ανάπτυξη µέχρι το 2030! 

Ξεκινώντας µε την ΠΕΘ 2017, η WABA θα δηµιουργήσει µια διαδικτυακή πλατφόρµα για να βοηθήσει 
τους υποστηρικτές να εργαστούν µε άλλους για να πετύχουν µακροπρόθεσµους στόχους. Η 
διαδικτυακή πλατφόρµα µπορεί να βοηθήσει στα εξής:

1. Εντοπισµός κενών και δράσεων 
Η ενότητα των Πηγών (Resources) θα έχει σχετικές πληροφορίες που θα βοηθούν στον εντοπισµό κενών και θα 
παρέχουν ιδέες για το πώς να αντιµετωπιστούν.

2. Εύρεση πιθανών συνεργατών
Η διαδικτυακή πλατφόρµα θα σας βοηθήσει να βρείτε συνεργάτες που επιθυµούν να συνεργαστούν για κοινούς 
σκοπούς και δράσεις. 

3. Μοίρασµα και µάθηση 
Η διαδικτυακή πλατφόρµα µπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε πιο αποτελεσµατικά τις συνεργασίες σας. 
Μοιραστείτε τις εµπειρίες σας από το κοινό σας έργο και µάθετε από τους άλλους! 

4. Αξιολόγηση και σχεδιασµός 
Η διαδικτυακή πλατφόρµα µπορεί να σας βοηθήσει να αξιολο γήσετε την εµπειρία και τα επιτεύγµατά σας και να 
σχεδιάσετε τις µελλοντικές σας δράσεις. 
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Ο θηλασµός είναι ζωτικό τµήµα της αειφόρου ανάπτυξης και µη 
διαπραγµατεύσιµο στοιχεία της παγκόσµιας δράσης για την καταπολέµηση 
του υποσιτισµού. Η αύξηση των ποσοστών αποκλειστικού και 
συνεχιζόµενου θηλασµού µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την διακλαδική και 
διαγενεακή σύµπραξη και τη συνεργασία. 

Ευτυχώς, η σηµασία της συνεργασίας αναγνωρίζεται ολοένα και 
περισσότερα ως καθοριστικός παράγοντας σε πολλές διεθνείς 
πρωτοβουλίες. Για παράδειγµα η καµπάνια του οργανισµού Women Deliver 
Προσφέρω για Καλό (Deliver for Good) και η καµπάνια του οργανισµού 
Every Woman Every Child Παγκόσµια Στρατηγική για την Υγεία των 
Γυναικών, των Παιδιών και των Εφήβων (Global Strategy for Women’s, 
Children’s and Adolescents’ Health) αναγνωρίζουν ότι η διασυνοριακή 
συνεργασία είναι θεµελιώδης για την επίτευξη των ΣΑΑ. Οι καµπάνιες αυτές 
θέτουν την πρόσβαση σε καλή τροφή ως κεντρική τους σύσταση. Ο 
θηλασµός περιλαµβάνεται ως στόχος για την εξασφάλιση της επιβίωσης 
της µητέρας και παιδιού καθώς επίσης και για την εξασφάλιση της υγείας 
και της διατροφής. 

Πρέπει να εισηγηθούµε στις κυβερνήσεις –είτε σε σύµπραξη µε οργανώσεις 
πολιτών είτε µε άλλους που εργάζονται για το κοινό καλό- να 
δηµιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στις γυναίκες και 
τα παιδιά να ευηµερήσουν. Πρέπει επίσης να εστιάσουµε στους νέους 
ανθρώπους και σε ευπαθείς οµάδες, όπως οι έφηβοι, οι ανύπαντρες 
µητέρες και οι πρόσφυγες. 

Ο θηλασµός δεν είναι θέµα των µόνο γυναικών ούτε αποκλειστική ευθύνη 
της γυναίκες – η προστασία, προώθηση και υποστήριξη του θηλασµού 
είναι συλλογική κοινωνική ευθύνη που έχουµε όλοι µας.

1.  Εισηγηθείτε την ένταξη του θηλασµού ως ζωτικού στοιχείου των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΣΑΑ), µέσα από τη σύνδεσή του µε όσο το δυνατόν περισσότερους ΣΑΑ 

2. Υιοθετήστε µια πολυτοµεακή προσέγγιση στην προώθηση του θηλασµού και την θέσπιση 
προγραµµάτων µε την ανάµιξη εκπροσώπων από τον τοµέα της διατροφής, της υγείας, της 
εργασίας και των οικονοµικών   

3. Χρησιµοποιήστε τη λογική της απόδοσης της επένδυσης ως επιχείρηµα προς τους φορείς 
λήψης αποφάσεων

4. Εργαστείτε από κοινού για την υιοθέτηση και θέσπιση αποτελεσµατικών διατροφικών 
πολιτικών, προκειµένου η διατροφή και ο θηλασµός να αντιµετωπίζονται ως θεµελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώµατα 

5. Διασφαλίστε ότι ο θηλασµός περιλαµβάνεται σε διατροφικά προγράµµατα τόσο σε αστικές όσο 
και αγροτικές κοινότητες 

ΣΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΙ�ΣΗ ΦΤ�ΧΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΑ
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Ο θηλασµός είναι σηµαντικός παράγοντας στην επιβίωση, την υγεία και την 
ευηµερία των παιδιών και των µητέρων. Με απλά λόγια, παρέχει στα βρέφη το 
καλύτερο δυνατό ξεκίνηµα στη ζωή. 

Το 2016 η ενότητα του [επιστηµονικού περιοδικού] Lancet  για τον θηλασµό 
(Lancet Breastfeeding Series) παρέχει µια επικαιροποιηµένη ανάλυση της 
διαθέσιµης έρευνας σχετικά µε τον θηλασµό. Η βελτίωση των πρακτικών γύρω 
από τον θηλασµό µπορούν να σώσουν τη ζωή 823.000 παιδιών και 20.000 
γυναικών τον χρόνο και συµβάλλουν σηµαντικά και µακροπρόθεσµα στην 
υγεία. Χρειάζεται να ληφθούν επείγοντα µέτρα για τον συντονισµό µιας 
παγκόσµιας δράσης για την προστασία, προώθηση και υποστήριξη του 
θηλασµού. 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO), η UNICEF και 20 άλλοι επιφανείς 
διεθνείς οργανισµοί και µη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ιδρύσει την 
παγκόσµια πρωτοβουλία για την υποστήριξη του θηλασµού (Breastfeeding 
Advocacy Initiative - BAI) για να ενώσουν τις φωνές των υπέρµαχων του 
θηλασµού. Ο στόχος αυτού είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη σηµασία 
του θηλασµού ως θεµέλιου για την επιβίωση του παιδιού και της µητέρας, για 
την υγεία και την ευηµερία, κάτι συνάδει και µε την Παγκόσµια Στρατηγική για 
την Υγεία των Γυναικών, των Παιδιών και των Εφήβων του οργανισµού Every 
Woman Every Child’s (EWEC). 

1.  1.Ενώστε τις δυνάµεις σας µε άλλες παγκόσµιες, τοπικές και εθνικές πρωτοβουλίες, για 
ευρύτερη απήχηση 

2.Εισηγηθείτε στους φορείς λήψης αποφάσεων για ευρύτερη πολιτική, οικονοµική και 
κοινωνική στήριξη  

3.Εναρµονίστε τις στρατηγικές και τα σχέδια εργασίας σας µε εκείνα των συµµάχων και 
συνεργατών σας 

4.Αξιοποιήστε στο έργο σας τις πιο πρόσφατες αποδείξεις για τα βραχυπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα οφέλη του θηλασµού

5. Εισηγηθείτε στην κυβέρνησή σας να εργαστεί προς την κατεύθυνση του παγκόσµιου στόχου 
της Παγκόσµιας Συνέλευσης Υγείας (World Health Assembly – WHA) 

ΣΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΙ�ΣΗ, ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
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Η υγεία του πλανήτη µας επηρεάζεται από τον τρόπο που σιτίζονται τα 
βρέφη. Το µητρικό γάλα είναι φυσική και ανανεώσιµη τροφή, περιβαλλοντικά 
ασφαλής, που παράγεται και προσφέρεται χωρίς µόλυνση, συσκευασία ή 
απορρίµµατα. Η βιοµηχανία υποκατάστατων µητρικού γάλακτος από την 
άλλη, έχει αρνητική επίδραση στο περιβάλλον, γεγονός που δεν γίνεται 
αντιληπτό από το κοινό. Η προστασία του θηλασµού συνδέει µ’ έναν ισχυρό 
τρόπο την ανθρώπινη ζωή µε την ευηµερία του πλανήτη. Είναι καιρός πια οι 
συζητήσεις για τον θηλασµό να προχωρήσουν πέρα από τη διατροφή και την 
υγεία. 

Η υγεία των µελλοντικών γενεών επηρεάζεται από την υγεία του πλανήτη. Η 
έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας καθώς και σε εντοµοκτόνα 
επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα µιας γυναίκας να θηλάσει µε ασφάλεια. 
Οργανισµοί όπως το Δίκτυο Δράσης για τα Εντοµοκτόνα (Pesticide Action 
Network) εργάζονται για την ανάδειξη των κινδύνων από την εργασία και τον 
θηλασµό σε µολυσµένα περιβάλλοντα. 

Κατ’ αρχήν χρειάζεται να εργαστούµε από κοινού µε οργανώσεις που 
ασχολούνται µε περιβαλλοντικά θέµατα και να κάνουµε τη σύνδεση ανάµεσα 
στον θηλασµό και την κλιµατική αλλαγή. Πρέπει να προωθήσουµε το µήνυµα 
ότι ο θηλασµός συµβάλλει στη µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος. Οι 
νεότερες γενιές πρέπει να ενηµερωθούν για την αρνητική επίδραση των 
υποκατάστατων µητρικού γάλακτος στο περιβάλλον. 
 
Τα µηνύµατα προώθησης χρειάζεται να περιλαµβάνουν περιβαλλοντικά ζητήµατα όπως η µείωση της υπερβολικής 
χρήσης εντοµοκτόνων και λιπασµάτων. Χρειάζεται επίσης να δοθεί προτεραιότητα σε συνεργασίες µε λαϊκές 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε φτωχές και περιθωριοποιηµένες οµάδες. Τέλος, ο Διεθνής Κώδικας Εµπορίας 
Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος αποτελεί ένα πλαίσιο ρύθµισης της βιοµηχανίας φόρµουλας. Ο Κώδικας αυτός 
συµβάλλει στην προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και του δικαιώµατος στον θηλασµό. Οφείλουµε να εργαστούµε 
προκειµένου να εξασφαλίσουµε ότι εφαρµόζεται και η εφαρµογή του αυτή παρακολουθείται συστηµατικά. 

1. Χρήση συνδέσεων ανάµεσα στον θηλασµό και το περιβάλλον ως µέρος της προώθησής σας

2. Ανάδειξη του θηλασµού ως φυσικής και ανανεώσιµης µεθόδου σίτισης των βρεφών

3. Ευαισθητοποίηση ως προς το πώς ο θηλασµός συµβάλλει στη µείωση του ανθρακικού 
αποτυπώµατος 

4. Ενηµέρωση της νεολαίας για την περιβαλλοντική επίδραση της σίτισης µε φόρµουλα 

5. Εξασφάλιση της πλήρους εφαρµογής του Κώδικα και της συστηµατικής παρακολούθησης της 
εφαρµογής του. 

ΣΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ 
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Όταν ο θηλασµός χρειάζεται να συνδυαστεί µε αµειβόµενη εργασία, ιδίως 
κάτω από επισφαλείς συνθήκες, οι προκλήσεις µπορεί να είναι τεράστιες. �ς 
εκ τούτου, οι πολιτικές και η νοµοθεσία που προστατεύουν το δικαίωµα της 
γυναίκας να θηλάσει και να εργαστεί, είναι απαραίτητες. 

Η Σύµβαση 183 του Διεθνή Οργανισµού Εργασίας (ILO) για την Προστασία 
της Μητρότητας ζητά δράσεις και νοµοθεσία σε κάθε χώρα για τη βελτίωση 
της προστασίας της µητρότητας. 

Πρώτα, πρέπει να δούµε αλλαγή στη στάση. Ο θηλασµός και η εργασία 
πρέπει να αντιµετωπιστούν ως ζητήµατα δικαιωµάτων και ισότητας των δύο 
φύλων. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η Καµπάνια Ενδυνάµωσης των 
Γονέων (Empowering Parents Campaign ) από τη WABA, η οποία προσκαλεί 
για την υπεράσπιση της ενεργούς ανάµιξης τόσο των ανδρών όσο και των 
γυναικών µε την προώθηση της ισότιµης µεταχείρισης των δύο φύλων τόσο 
στην αµειβόµενη εργασία όσο και στην εργασία φροντίδας στο σπίτι. 

Πρέπει επίσης να χρησιµοποιήσουµε στοιχεία και αποδείξεις. Το 2004, το 
Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή (IBFAN) ξεκίνησε την Παγκόσµια 
Πρωτοβουλία για τις Τάσεις στον Μητρικό Θηλασµό (World Breastfeeding 
Trends Initiative - WBTi) προκειµένου να αξιολογήσει και να 
παρακολουθήσει την εφαρµογή καίριων πολιτικών και προγραµµάτων 
σχετικών µε τον θηλασµό, σε εθνικό επίπεδο. 

Δυστυχώς, εκατοµµύρια γυναίκες παραµένουν χωρίς προστασία. Ο θηλασµός αποτελεί µέρος του 
παραγωγικού κύκλου και οι γυναίκες θα πρέπει να µπορούν να συνδυάσουν τον θηλασµό µε την 
αµειβόµενη εργασία χωρίς µειονεξία και διακρίσεις. Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι πιο φιλικοί προς 
τον θηλασµό. Πρέπει να εργαστούµε από κοινού για να εξασφαλίσουµε ότι οι γυναίκες τόσο στις 
επίσηµες όσο και τις ανεπίσηµες δοµές εργασίας απολαµβάνουν της γονεϊκής κοινωνικής προστασίας 
που χρειάζονται. 

1.Υποστηρίξτε την γονεϊκή κοινωνική προστασία για όλες τις γυναίκες τόσο στις επίσηµες όσο και στις ανεπίσηµες δοµές 

2. Συνεργαστείτε µε εργατικά σωµατεία και εργοδότες για να εξασφαλίστε συµβάσεις συλλογικής διαπραγµάτευσης που  να 
υποστηρίζουν τους εργαζόµενους γονείς

3. Συνεργαστείτε µε εργοδότες  για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για χώρους εργασίας φιλικούς προς την οικογένεια και 
βρεφονηπιακών σταθµών µέσα στους χώρους εργασίας ή κοντά σ’ αυτούς 

4. Ελάτε σε επαφή µε πανεπιστήµια για τη διενέργεια διεπιστηµονικής έρευνας για την διαπίστωση κενών και την 
ανάπτυξη µοντέλων βέλτιστης πρακτικής

5. Πάρτε µέρος στην Παγκόσµια Πρωτοβουλία για τις Τάσεις στον Μητρικό Θηλασµό (World Breastfeeding Trends Initiative 
- WBTi) στη χώρα σας 

6. Ξεκινήστε καµπάνιες ευαισθητοποίησης και αλλαγής στάσης, π.χ. για την κανονικότητα του θηλασµού σε δηµόσιους 
χώρους 

ΣΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓ�ΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

4

John Musisi © WABA 2013 



1. Εκπαιδεύστε οµάδες µαιών, νοσοκόµων, ιατρών, διατροφολόγων, υπευθύνων για τη δηµόσια υγεία και κοινωνικών λειτουργών σχετικά µε τον θηλασµό και τη 
διατροφή των βρεφών και των παιδιών 

2. Επικεντρωθείτε στην υποστήριξη του θηλασµού σε ευπαθείς οµάδες, π.χ. έφηβες και ανύπαντρες µητέρες

3. Υιοθετήστε µια προσέγγιση ως προς το φύλο σ’ ό,τι αφορά την προστασία, προώθηση και υποστήριξη του θηλασµού, συνεργαζόµενοι µε οργανισµούς που 
προωθούν τα ζητήµατα των γυναικών περιλαµβάνοντας και τον ρόλο του πατέρα 

4. Εµπλέξτε όλους τους τοµείς της κοινωνίας στην προστασία, προώθηση και υποστήριξη του θηλασµού, π.χ. γιορτάστε στην τοπική σας κοινότητα της 
Παγκόσµια Εβδοµάδα Μητρικού Θηλασµού! 

ΣΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΘΕΡΜΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ 

Η WABA θα ήθελε να ευχαριστήσει τους ακόλουθους για τη συνεισφορά, τα 
σχόλια, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη στην δηµιουργία του Φακέλου 
Δράσης: 
A. Karuna, David Clark, Decalie Brown, Eilen Rouw, Etienne Franca, France Begin, 
Frenny Jowi, Gary Barker, Irum Taqi, Janet Lewis, JP Dadhich, Julie Taylor, Kathy 
Parry, Katja Iversen, Maaike Arts, Michele Griswold, Nana Taona Kuo, Noraida 
Endut, Paige Hall Smith, Prashant Gangal, Regina Da Silva, Roger Mathiesen, Ruti 
Levtov, Susan Rothenberg και Taru Jindal. Τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής 
της WABA: Anne Ba�erjee, Felicity Savage, Mimi Maza Rukhsana Haider, Maryse 
Arendt. Το περιεχόµενο δηµιουργήθηκε από τη Δηµιουργική Οµάδα της WABA 
σε συνεργασία µε τις Girls' Globe bloggers. Εκτυπώθηκε από την JUTAPRINT. Η 
παρούσα εργασία χρηµατοδοτείται από  τη Σουηδική Υπηρεσία Διεθνούς 
Συνεργασίας για την Ανάπτυξη (Sida).

Η Παγκόσµια Συµµαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασµό (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) είναι ένα παγκόσµιο δ  τυο ιδιωτών και οργανισµών που ενδιαφέρονται για την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του µητρικού θηλασµού σε 
όλο τον κόσµο. Βασίζεται στη Διακήρυξη Innocenti, στους Δέκα Κρίκους για την Ανατροφή του Μέλλοντος (Ten Links for Nurturing the Future) και στη Στρατηγική για τη Βρεφική και την Παιδική Διατροφή της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) και της UNICEF. 
Κυριότεροι συνεργάτες της είναι το Διεθνές Δίκτυο Δράσης για την Παιδική Διατροφή  (International Baby Food Action Network - IBFAN), ο Διεθνής Σύνδεσµος Θηλασµού (La Leche League International - LLLI), ο Διεθνής Σύνδεσµος Συµβούλων Θηλασµού 
(International Lactation Consultant Association - ILCA), η Διεθνής Οργάνωση (Wellstart International), η Ιατρική Ακαδηµία για τον Θηλασµό (Academy Of Breastfeeding Medicine - ΑΒΜ). Η WABA συµβουλεύει τη UNICEF και ως µη-κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) 
αποτελεί ειδικό σύµβουλο του  Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου του ΟΗΕ (Economic and Social Council of the United Nations - ECOSOC). 

WABA, PO Box 1200 10850 Penang, Malásia Tel: +60 4 658 4816 Fax: +60 4 657 2655

ΧΟΡΗΓΙΑ: Η WABA δεν δέχεται χορηγίες από κανενός είδους εταιρείες που 
παράγουν υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, συναφή εξοπλισμό και 

συμπληρωματικές τροφές που υποκαθιστούν τον θηλασμό. Η WABA καλεί 
όλους τους συμμετέχοντες στην Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 

να σεβαστούν και να ακολουθήσουν αυτή την ηθική στάση.

www.worldbreastfeedingweek.org | WBW Archives: www.worldbreastfeed-
ingweek.net

WABA ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ (ΠΕΘ) l 1-7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017*

*1-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ             

1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Βίκυ Μπαζούλα – Παπαδάκη, Σύμβουλος Θηλασμού της La Leche 
League International, 
Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος – La Leche League Greece
Email: vicky@itcrete.eu 

Εύα Δουκάκη, Σύμβουλος Θηλασμού της La Leche League 
International, 
Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος – La Leche League Greece 
Email: eva_doukaki@yahoo.gr

Βέλτιστες πρακτικές σίτισης βρεφών 
Ο θηλασµός είναι ζωτικής σηµασίας για την υγιή ανάπτυξη και το 
µεγάλωµα των παιδιών. Έχει επίσης σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία των 
µητέρων. 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) και η UNICEF συστήνουν: 
∙ Έναρξη του θηλασµού µέσα στην πρώτη ώρα της ζωής του µωρού
∙ Ο αποκλειστικός θηλασµός για τους 6 πρώτους µήνες είναι ο βέλτιστος 

τρόπος σίτισης των βρεφών 
Αποκλειστικός θηλασµός – το βρέφος λαµβάνει µόνο µητρικό γάλα χωρίς 

συµπληρωµατικές τροφές ή άλλα υγρά, 
ούτε καν νερό

∙ Θηλασµός κατ’ απαίτηση
∙ Καθόλου χρήση µπουκαλιών, 

ψευδοθηλών, πιπίλας
∙ Μετά τους 6 µήνες το βρέφος χρειάζεται 

συµπληρωµατικές τροφές ενώ 
συνεχίζεται ο θηλασµός µέχρι τα δύο του 
έτη ή και περισσότερο

Κοινός Στόχος για το Κοινό Καλό 
Μια σηµαντική πλευρά των συνεργασιών είναι το θέµα της σύγκρουσης 
συµφερόντων. Στο πλαίσιο της σίτισης των βρεφών και των παιδιών, η σύγκρουση 
συµφερόντων δεν αφορά µόνο τους επαγγελµατίες υγείας. Μπορεί να προκύψει 
για οποιονδήποτε (συµπεριλαµβανοµένων των µη επαγγελµατιών υγείας ή των 
εκπαιδευτών υγείας) και για οποιοδήποτε οργανισµό (π.χ. νοσοκοµεία, ΜΚΟ ή 
κρατικούς φορείς) που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της βέλτιστης σίτισης 
για τα βρέφη και τα παιδιά, όταν αποδέχονται δώρα, χορηγίες ή οποιαδήποτε 
άλλη πηγή χρηµατοδότησης από τη βιοµηχανία παιδικών τροφών. 

Είναι σηµαντικό να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συµφερόντων και να 
επιλέγονται προσεκτικά συνεργάτες που είναι διατεθειµένοι να 
υπερασπιστούν το κοινό συµφέρον και όχι το εµπορικό συµφέρον. Για 
να αποφευχθεί ή να µειωθεί ο κίνδυνος της σύγκρουσης συµφερόντων 
χρειάζεται να τεθούν δικλείδες ασφαλείας. 

Ενώ χτίζονται ακόµα οι συνεργασίες, ο Διεθνής Κώδικας Εµπορίας 
Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος και όλες οι περαιτέρω Αποφάσεις 
της Παγκόσµιας Συνέλευσης Υγείας (WHA) θα πρέπει να αποτελούν 
προτεραιότητα ως απαραίτητα µέτρα προστασίας. Εδώ θα βρείτε 
συνδέσµους για περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιµο υλικό σχετικά µε 
τη σύγκρουση συµφερόντων h�p://ibfan.org/sponsorship-and-coi

Το σύνθηµα Υποστηρίζοντας τον Θηλασµό – Μαζί µας υπενθυµίζει ότι όλοι έχουµε κάποιο ρόλο να παίξουµε στη δηµιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος προκειµένου 
οι γυναίκες να θηλάζουν µε επιτυχία. Αυτό µπορούµε να το πετύχουµε µε το να προσελκύσουµε πολιτική στήριξη, την προσοχή των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και τη συµµετοχή 
µιας γκάµας ηθοποιών, κυρίως νέων. 

Η WABA καλεί τους συνεργάτες της να εργαστούν από κοινού στο να διευρυνθεί ο κύκλος του ακτιβισµού γύρω από τη δυάδα µητέρας-παιδιού. Η καµπάνια µας Θερµή Αλυσίδα 
Υποστήριξης για τον Θηλασµό  (Warm Chain of Support for Breastfeeding) στοχεύει στο να συνδέσει διάφορους φορείς σε συντονισµένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, ώστε 
να παρέχεται συνεχόµενη φροντίδα για τις µητέρες και τα µωρά για το διάστηµα των πρώτων 1.000 ηµερών. Πληροφορίες που συνάδουν µεταξύ τους και συστήµατα κατάλληλης 
παραποµπής µέσα σε όλο το εύρος της θερµής αλυσίδας είναι εκείνα τα στοιχεία που θα εξασφαλίσουν τα οφέλη που έχει να κερδίσει η δυάδα µητέρας-παιδιού από τη 
συνεχιζόµενη υποστήριξη και τη βοήθεια από εξειδικευµένο προσωπικό. 

Για να πετύχει ο θηλασµός χρειάζεται συλλογική προσπάθεια. Χρειάζεται να φέρουµε σε επαφή εκείνους που φέρνουν την αλλαγή σε επίπεδο κοινοτικό, τοπικό, κρατικό και 
παγκόσµιο προκειµένου να υπάρξει συλλογική δράση και επίδραση. Τότε, όλες οι µητέρες θα ενδυναµωθούν µέσα από µια ικανοποιητική και αποτελεσµατική εµπειρία 
θηλασµού.


