KOPSAVILKUMS: KRŪTS PIENA
AIZSTĀJĒJU APRITES STARPTAUTISKAIS
KODEKSS
Pilns teksts ir pieejams www.ibfan.org/English/resource/who/fullcode.html

1. Mērķis

Kodeksa mērķis ir zīdīšanas atbalstīšana un veicināšana, nodrošinot atbilstošu krūts
piena tirdzniecību un izplatīšanu.

2. Darbības sfēra

Kodekss attiecas uz krūts piena aizstājējiem, ja tie tiek tirgoti vai citādi atzīti pilnīgai vai
daļējai krūts piena aizstāšanai. Krūts piena aizstājēji var būt šādi ēdieni un dzērieni:
• mākslīgais maisījums zīdaiņiem
• citi piena produkti
• graudu putras zīdaiņiem
• dārzeņu biezenis
• tēja un sulas bērniem • mākslīgais maisījums pēc 6 mēnešu vecuma
Kodekss attiecas arī uz zīdaiņu pudelītēm un pupiņiem. Dažās valstīs ir paplašināta
kodeksa darbības sfēra, iekļaujot tajā māneklīšus un pārtikas produktus vai šķidrumus,
kurus izmanto kā krūts piena aizstājējus.

3. Reklāma

Augstāk minēto produktu publiska reklāma ir aizliegta.

4. Paraugi

Nav pieļaujama bezmaksas paraugu izsniegšana mātēm, viņu ģimenēm vai veselības
aprūpes darbiniekiem.

5. Veselības
aprūpes Iestādes

Veselības aprūpes iestādes nedrīkst izmantot šo produktu lietošanas veicināšanai. Tur
nedrīkst būt produktu izstādes, produktu plakāti un ražotāju vai izplatītāju veidotie
informācijas materiāli. Veselības aprūpes iestādes nedrīkst izmantot krūts piena 		
aizstājēju ražotāja vai izplatītāja piedāvātu vai apmaksātu darbaspēku, kas piedalās
bērnu aprūpē.

		
		

6. Veselības
aprūpes darbinieki

Nav pieļaujama dāvanu vai bezmaksas paraugu izsniegšana veselības aprūpes
darbiniekiem. Informācijai par produktiem jābūt zinātniskai un ar faktiem pamatotai.

7. Apgāde

Krūts piena aizstājēju bezmaksas piegāde vai arī piegāde par samazinātu cenu
jebkurās veselības aprūpes iestādēs nav pieļaujama.

8. Informācija

Informatīvajiem un izglītojošajiem materiāliem ir jāskaidro zīdīšanas priekšrocības, ar
mākslīgo ēdināšanu saistītais veselības risks, un mākslīgo maisījumu lietošanas izmaksas.

9. Etiķetes

Uz produktu etiķetēm ir skaidri jānorāda zīdīšanas priekšrocības, nepieciešamība
konsultēties ar medicīnas darbiniekiem, kā arī brīdinājums par iespējamu risku
veselībai. Uz etiķetēm nedrīkst būt zīdaiņu vai arī cita veida attēli un teksti, kas idealizē
mākslīgo maisījumu lietošanu.

10. Kvalitāte

Nepiemērotus produktus, tādus kā, saldināts iebiezinātais piens, nedrīkst ieteikt bērnu
ēdināšanai. Visiem produktiem jābūt augstas kvalitātes (Codex Alimentarius standarti), ir jābūt norādītam derīguma termiņam, ņemot vērā konkrētās valsts klimatu un
apstākļus, kur šie produkti tiks lietoti.
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