
Příloha č. 6 Přehledná tabulka rezolucí WHO

Rok Číslo Rezoluce

1981 WHA34.22            Kodex přijat drtivou většinou WHA (118 pro, 1 proti, 3 

absence). 

           Zdůrazňuje, že minimálním požadavkem je přijetí a 

dodržování Kodexu. Členské státy jsou naléhavě žádány, 

aby zaváděly Kodex do národní legislativy, směrnic a dalších

vhodných opatření.  

1982 WHA35.26           Uznává, že komerční propagace náhražek mateřského 

mléka přispívá ke zvýšení podílů dětí, krmených umělou 

výživou a volá po obnovení zavádění a monitorování Kodexu

na národní a mezinárodní úrovni. 

1984 WHA37.30            Požaduje, aby Generální ředitel spolupracoval při 

zavádění a monitorování Kodexu a pečlivém sledování 

propagace a používání stravy nevhodné pro kojence a malé 

děti s členskými státy. 

1986 WHA39.28            Žádá členské státy, aby zajistili malé množství 

náhražek mateřského mléka, které bude potřebovat jen 

malá část kojenců normálním způsobem zásobování, a ne 

poskytováním vzorků zdarma nebo jejich dotováním. 

           Nasměrovává pozornost členských států na: 

 Jakákoliv strava či pití, podávané dítěti před 

obdobím zavádění příkrmů může interferovat 

s kojením a neměla by být proto ani propagována 

ani doporučována pro kojence v tomto období. 

 o          Praktika podávání pokračujícího mléka 

kojencům „ není nutná ”. 

1988 WHA41.11            Žádá Generálního ředitele o právní a technickou pomoc

členským státům při sestavování či zavádění Kodexu do 

národní legislativy. 

1990 WHA43.3            Zdůrazňuje tvrzení WHO/UNICEF týkající se “ochrany, 

propagace a podpory kojení: speciální úlohy služeb pro 

matky ” která vedla v roce 1992 k Iniciativě Baby-Friendly 

Hospital. 

           Žádá členské státy, aby zajistily, že principy a cíle 

Kodexu jsou plně obsaženy v národní politice zdraví a 

výživy. 

1994 WHA47.5 ·           Opětovně zdůrazňuje dřívější výzvy z let 1986, 

1990 a 1992 k ukončení “dotovaných vzorků či vzorků 

zdarma” a rozšiřuje zákaz na všechny části zdravotnického 



systému; efektivně nahrazující ustanovení článku 6.6 

Kodexu. 

           Poskytuje pokyny pro darování náhražek mateřského 

mléka za stavů ohrožení. 

1996 WHA49.15            Vyzývá členské státy, aby zajistily, že: 

1.     marketing komplementární výživy nebude 

interferovat s kojením (výlučným, ani pokračujícím);

2.     finanční podpora zdravotníků nevytvářela střet 

zájmu; 

3.    monitorování Kodexu bylo prováděno nezávislým,

transparentním způsobem nezávisle na komerčních 

zájmech. 

2001 WHA54.2            Nastavuje celosvětové doporučení “6 měsíců” 

výlučného kojení, s bezpečnou a odpovídající 

komplementární výživou a pokračováním v kojení do 2 let 

věku či déle. 

2002 WHA55.25            Schvaluje Celosvětovou strategii výživy kojenců a 

malých dětí, která omezuje úlohu producentů výživy na 1. 

Zajištění kvality jejich produktů a 2. Dodržování Kodexu a 

následných rezolucí WHA, stejně jako národních směrnic.  

           Uznává úlohu optimální výživy kojenců pro snížení 

rizika obezity. 

          Varuje, že opatření, týkající se mikroživin, by neměla 

podrývat výlučné kojení. 

2005 WHA58.32            Žádá členské státy, aby: 

1.     Zajistily, že výživová a zdravotní prohlášení 

ohledně náhražek mateřského mléka budou 

povolena jen, pokud to umožní legislativa; 

2.     Si byly vědomy rizika kontaminace práškové 

kojenecké formule a zajistily, aby tato informace 

byla dostupná na značení výrobku; 

3.     Zajistily, aby finanční podpora a další motivace 

pro zdravotníky, pracující s kojenci a malými dětmi, 

nebyly ve střetu zájmu. 

2006 WHA59.11            Členské státy se musí ujistit, že reakce na pandemii 

HIV nezahrnuje darování či propagaci náhražek mateřského

mléka, která není v souladu s Kodexem.  

2006 WHA59.21            Připomíná si 25té výročí přijetí Kodexu; vítá Deklaraci  

Innocenti 2005 a žádá WHO, aby zmobilizovalo technickou 

podporu pro v zavádění a monitorování Kodexu. 



2008 WHA61.20            Žádá členské státy, aby zvýšily úsilí při monitoraci a 

zajišťování národních směrnic a vyvarování se střetu zájmu.

           Prošetří bezpečné používání donorovaného mléka 

mléčnými bankami pro náchylné děti, maje na paměti 

zákony, kulturní a náboženské zvyky státu.  

2010 WHA63.23            WHA žádá členské stát, aby vytvořily a posílily 

legislativní a regulační opatření pro kontrolu marketingu 

náhražek mateřského mléka a dodržovaly tak Kodex a 

následné rezoluce.             Ukončit nevhodnou propagaci 

kojenců a malých dětí a nepovolit žádná výživová či 

zdravotní tvrzení ohledně výživy pro kojence a malé děti. 

           Zajistit, aby za stavů ohrožení bylo potřebné množství 

náhražek mateřského mléka nakoupeno a distribuováno 

podle přísných kritérií.  

2012 WHA65.60            WHA žádá členské státy, aby uvedly do praxe 

komplexní zavádění plánu výživy matek, kojenců a malých 

dětí, včetně:  

o          Vytvoření a posílení legislativy, regulačních a dalších

opatření pro kontrolu marketingu náhražek mateřského 

mléka. 

o          Zavedení adekvátních mechanismů pro boj 

s možným střetem zájmů v oblasti výživy. 

           generální ředitel je žádán, aby: 

o          ujasnil nevhodnou propagaci výživy pro kojence  a 

malé děti jak je uvedeno v WHA 63.23. 

o          Vytvořil postupy a nástroje pro boj se střetem 

zájmu při vytváření politiky a zavádění výživových 

programů. 

2014 WHA67(9)            Generální ředitel byl požádán, aby vysvětlil a ujasnil do

konce roku 2015 význam “ ukončení nevhodné propagace 

výživy pro kojence a malé děti ” jak je uvedeno v rezoluci 

WHA63.23 o výživě kojenců a malých dětí. 


