Nemzetközi Csecsemőtáplálási Akcióhálózat (IBFAN)
Állásfoglalás

Támogatás és érdekellentét
Mivel az egészségügyi dolgozók és szakemberek1 alapvető szerepet játszanak a csecsemő-és
kisgyermek-táplálási gyakorlat kialakításában;
Mivel a szoptatás illetve az optimális csecsemő- és kisgyermek-táplálási gyakorlat támogatása és
elősegítése2, valamint a szülőknek a szoptatás felsőbbrendű értékéről való objektív és következetes
tajékoztatása jelentősen hozzájárul a jobb közegészség, különösen a csecsemők túlélési, egészségi
és fejlődésbeli feltételeinek javításához;
Mivel a legtöbb, tápszereket és bébiételeket, valamint cumisüvegeket és cumikat gyártó cég
promóciós csatornaként használja az egészségügyet;
Mivel a Csecsemő- és kisgyermektáplálási globális stratégia, melyet az Egészségügyi Világtanács
(WHA) 2002. májusában, az UNICEF Végrehajtó Tanácsa pedig 2002. szeptemberében fogadott el,
az érdekellentét elkerülése érdekében olyan csecsemő- és kisgyermek-táplálási program
megvalósítására szólít fel, amely összhangban van az elfogadott alapelvekkel.3
Mivel a WHA 1996. évi 49.15 számú határozata felszólítja a kormányokat, biztosítsák, hogy „a
csecsemő- és kisgyermek-egészségügy területén dolgozó szakemberek anyagi támogatása ne
okozzon érdekellentétet, különös tekintettel a WHO/ UNICEF bababarát kórház kezdeményezésre.”
Mivel a 2005. évi 58.32. számú WHA határozat tovább sürgeti a tagállamokat, biztosítsák, hogy „a
programokhoz adott anyagi támogatás és más ösztönző eszközök ne okozzanak érdekellentétet a
csecsemő- és kisgyermek-egészségügy területén dolgozó szakemberek számára.”
Mivel a csecsemő- és kisgyermek-táplálásra, a gyermekegészségre és gyermekfejlődésre
vonatkozó tudományos, valamint a programhoz kapcsolódó információkról szóló, kereskedelmi
befolyástól mentes, nyílt vita és párbeszéd támogatja az egészségügyi dolgozókat és szakembereket,
hogy hatékony stratégiát tudjanak kialakítani;
Mivel az olyan, csecsemők és kisgyermekek egészségével és táplálkozásával kapcsolatos,
kutatások, konferenciák, szemináriumok, műhelymunkák és más tudományos találkozók, amelyeket
tápszergyártó vállalatok támogatnak, potenciális érdekellentéthez vezetnek; és
Mivel a Csecsemő- és kisgyermektáplálási globális stratégia 44. paragrafusa világosan leírja a
gyártók szerepét, amelyet a Kódex és az idevonatkozó WHA határozatok szigorú betartására valamint
a Codex Alimentarius által előírt a minőségi, biztonsági és címkézési követelményeknek való
megfelelésre korlátoz,

Az IBFAN hiszi, hogy:
a csecsemő - és kisgyermek-táplálás bármely vonatkozásával kapcsolatos konferenciát,
szemináriumot, műhelymunkát vagy más találkozót sem anyagi, sem természetbeni juttatással
semmilyen módon, sem közvetlenül, sem közvetetten nem támogathat olyan cég, amely
csecsemőtápszerek, bébiételek vagy más, csecsemők és kisgyermekek táplálására szolgáló termék
gyártásában, forgalmazásában illetve reklámozásában érdekelt.

Az IBFAN ezért felszólítja:
1. A kormányokat gondoskodjanak arról, hogy a gyermekek egészségével és fejlődésével
kapcsolatos programok kereskedelmi érdekektől mentesek legyenek, és biztosítsák, hogy az
egészségügyi dolgozók és szakemberek, különösen a gyermekegészségügyben dolgozók ne
kerülhessenek potenciális érdekellentétet hordozó helyzetbe.
2. Az összes egészségügyi dolgozót, beleértve az egészségügyi szakembereket és
szervezeteiket, hogy ne fogadjanak el semmiféle adományt vagy anyagi eszközt, pénzbeli vagy
természetbeni segítséget olyan cégektől, amelyek a csecsemők és kisgyermekek egészségével és
fejlődésével, különösen a csecsemőtáplálással kapcsolatos tevékenységben kereskedelmileg
érdekeltek.
3. A közérdekű civilszervezeteket és más társadalmi csoportokat, hogy ne keressenek, vagy
fogadjanak el adományt, anyagi eszközt, vagy más természetbeni juttatást, kiállítási standra, vagy
promóciós anyagok terjesztésére való kérelmet olyan cégektől, amelyeknek kereskedelmi érdeke van
a csecsemő- és kisgyermek-táplálásban;
4. A nemzetközi szervezeteket, donorügynökségeket, hogy tartózkodjanak olyan találkozón való
részvételtől vagy annak támogatásától, amit bármilyen módon olyan cégek támogatnak, amelyeknek
kereskedelmi érdeke fűződik a csecsemő- és kisgyermek-tápláláshoz;
5. A kereskedelmi szektort, hogy kövesse a Csecsemő- és kisgyermektáplálási globális stratégia
44. paragrafusának betűjét és szellemét, és minimum követelményként tartsa be a Nemzetközi kódex
előírásait és az azt követő WHA határozatokat.
1 Egészségügyi szakemberek közé soroljuk: az orvosokat, nővéreket, szülésznőket, gyógyszerészeket, táplálkozási
szakértőket, dietetikusokat, adminsztrátorokat és a köz- és magánegészségügyi intézményekben dolgozó személyzetet.
2 A globális közegészségügyi javaslat szerint, a csecsemőket életük első hat hónapja során kizárólagosan szoptatni kellene
az optimális növekedés, fejlődés és egészség elérése érdekében. A továbbiakban pedig a csecsemők növekvő tápanyag
igényének kielégítése érdekében, megfelelő tápértékű és biztonságos kiegészítő táplálékot kellene kapniuk, miközben két éves
korukig vagy azon túl folytatódik a szoptatás (Csecsemő- és kisgyermektáplálási globális stratégia), : WHA határozat 55.25,
2002)
3 „A szakemberek érdekellentétbe kerülnek, amikor érdekeik vagy elkötelezettségük miatt saját független véleményükben
vagy olyan személyek iránti hűségükben, akik felé [etikai vagy jogi] kötelességgel tartoznak, kell kompromisszumot kötniük”.
Rodwin M.A. (1993) Medicine, money and morals: physicians’ conflicts of interest. New York and Oxford University Press
(különös hansúllyal).

