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WHO Mezinárodní kodex marketingu náhražek
mateřského mléka

WHO Dodržování WHO kodexu marketingu náhražek mateřského 
mléka.

ČR Dodržování WHO kodexu marketingu náhražek mateřského 
mléka.

Matky a těhotné ženy uvádějí, že nedostaly žádné reklamní materiály,
vzorky, kupóny či dárkové balíčky, obsahující náhražky mateřského mléka
a pomůcky pro výživu dětí. Matky a těhotné ženy potvrzují, že
neabsolvovaly skupinové školení ohledně přípravy, skladování a podávání
náhražek mateřského mléka.
Manažer potvrzuje, že žádní zaměstnanci výrobců či distributorů náhražek
mateřského mléka, kojeneckých lahví, saviček a dudlíků nemají žádný
přímý či nepřímý kontakt na těhotné ženy či matky. Vědecké informace
ohledně těchto  produktů jsou poskytovány klinickými instruktory, kteří
pak proškolují personál nemocnice.
Personál uvádí nejméně dva důvody, proč je důležité nedá- vat matkám

vzorky či propagační materiály, týkající se pro- duktů, jenž spadají pod
kodex zdarma. Personál předvede, že nádoby a lahve s náhražkami

mateřského mléka jsou uskladňovány tak, aby nebyly na očích ostatním,
kojícím matkám.
Dokumenty ukazují, že zařízení nedostává vzorky zdarma, nevědeckou
literaturu, materiály či vybavení, peníze nebo podporu pro školení personálu
a jiné vzdělávací akce od výrobců či  distributorů  náhražek  mateřského
mléka, kojeneckých lahví, saviček a dudlíků. Výzkumné granty musí být
zpřístupněny. Ze souhrnů záznamů a receptů lze vyčíst, že veškeré náhražky

mateřského mléka, včetně speciální formule a dalších pomůcek, byly
zařízením nakoupeny za tržní cenu.
Tištěné informace  pro  klienty  včetně  posterů  jsou v souladu s

výše zmíněnými kritérii.



Ověření Kodexu marketingu náhražek mateřského mléka

Ano Ne V přípravě

Náhražky mateřského mléka, výrobky či

propagační materiály, které spadají pod Kodex,

nejsou propagovány, distribuovány  nebo

zobrazovány.

Výukové    materiály    včetně    posterů,

kalendářů, videí nesmí obsahovat reklamu na

náhražky mateřského mléka, kojenecké lahve,

savičky a dudlíky

Vybavení včetně měřících pásek na děti, vah

a kancelářských potřeb nesmí být

sponzorováno výrobci formule

Všechny obchody, které jsou provozovány  ve

zdravotnickém zařízení, jsou informovány o

Kodexu a nepropagují výrobky spadající pod

Kodex ani je neprodávají se slevou.  Jsou

prodávány  pouze  zákazníkům, kteří  si je

vyžádají.

Vzdělávání personálu a lékařů není

sponzorováno výrobci formule

Nemocniční  fondy  nepřijímají  dary  od výrobců

formule

Nákup formule, speciální formule a fortifikátorů, používaných v zařízení, 

včetně těch používaných na JIP, splňuje následující:

Ano Ne V přípravě

Nepropaguje produkty, spadající pod Kodex

Žádným způsobem neprofituje z nákupu pro-

duktů spadajícího pod Kodex

Náhražky mateřského mléka a kojenecké láhve

jsou nakupovány stejným způsobem jako

ostatní léky

Nakoupené množství je realistické a v souladu

s  očekávaným  malým  množstvím  potřebné 

formule

Ke smlouvě o nákupu formule nepatří žádné 

položky navíc zdarma nebo za nižší cenu



Souhrn Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka a
relevantních rezolucí

Kodex obsahuje těchto 10 významných opatření:

1. Žádná reklama těchto výrobků na veřejnosti.

2. Žádné vzorky zdarma matkám.

3. Žádná propagace produktů ve zdravotnických zařízeních.
4. Žádné poradkyně, vyslané výrobci formule, které radí matkám.
5. Žádné dárky ani vzorky zdarma zdravotníkům.

6. Žádné věty či obrázky, které idealizují umělou výživu, včetně obrázků 
dětí na obalu výživy.

7. Informace pro zdravotníky by měly být vědecké a pravdivé.

8. Všechny informace o umělé výživě, včetně značení, by měly vysvětlovat 
výhody kojení, náklady na umělou výživu a její rizika.

9. Nevhodné produkty, jako slazené kondenzované mléko, by neměly být 

propagovány jako vhodné pro děti.

10. Všechny produkty by měly mít vysokou kvalitu a brát v úvahu klimatické a 
skladovací podmínky dané země.


