
Dlaczego w sytuacji kryzysowej (np. wojna, naturalne
kataklizmy i katastrofy) nie należy przekazywać darowizn

mleka modyfikowanego i podobnych produktów?
 
 

 W międzynarodowych wytycznych dotyczących żywienia niemowląt i małych

dzieci w sytuacjach kryzysowych (OG-IFE*) WZYWA SIĘ DO

NIEPRZEKAZYWANIA, ANI DO NIEPRZYJMOWANIA DAROWIZN: produktów

zastępujących mleko kobiece (są to zwłaszcza wszystkie rodzaje mleka

modyfikowanego dla dzieci w wieku 0-3 lat), żywności uzupełniającej dla niemowląt

i małych dzieci oraz sprzętu do karmienia (w tym butelek do karmienia i smoczków

do nich oraz laktatorów
 

PONIEWAŻ:
 

Darowizny i niekontrolowane dystrybucje tych produktów bezpośrednio
zmniejszają karmienie piersią, zwiększają karmienie mieszanką, niedożywienie,

choroby i umieralność niemowląt i małych dzieci**



DLACZEGO?

1)  w sytuacjach kryzysowych z reguły nie ma podstawowej infrastruktury, ani
odpowiednich warunków do bezpiecznego przygotowania i podania mleka

modyfikowanego, co zwiększa ryzyko biegunki wśród niemowląt i małych dzieci, a
w konsekwencji ryzyko ich śmierci;

 
2) darowane produkty są często dostarczane w nadmiernych ilościach,

nieproporcjonalnie do potrzeb i nie są skierowane wyłącznie do tych osób, które
ich potrzebują, a w konsekwencji są one często niepotrzebnie stosowane przez

matki karmiące piersią, zaburzając ich laktację, podczas gdy w sytuacjach
kryzysowych karmienie piersią ratuje życie dzieci;

 
3) darowane produkty mogą być niebezpieczne, ponieważ często: 

- są przeterminowane, niewłaściwego rodzaju, niepewnej jakości, etc.;
- są etykietowane w języku nieznanym dla obdarowanych lub w sposób łamiący

Kodeks WHO**, w tym zniechęcający do karmienia piersią; 
- nie posiadają instrukcji przygotowania produktu i są dystrybuowane bez

zapewnienia niezbędnego pakietu pomocy (odpowiedni sprzęt do karmienia i
instruktaż/wsparcie dla opiekunów w zakresie bezpiecznego karmienia dziecka

sztuczną mieszanką w sytuacji kryzysowej);
 



 

4) darowizny mleka modyfikowanego nie są zazwyczaj dokonywane w
ramach stałej podaży, czyli nie są dostarczane tak długo jak długo

potrzebują tego dzieci, które muszą być karmione sztucznie;
 

5) darowana żywność uzupełniająca przeznaczona dla dzieci powyżej 6.
miesiąca życia m.in.:

- może nie spełniać norm żywieniowych i norm bezpieczeństwa, wymogów
dotyczących etykietowania  zawartych w Kodeksie WHO*** lub zaleceń WHO
zawartych w rezolucji WHA Guidance on Ending the Inappropriate Promotion

of Foods for Infants and Young Children; 
- może być kulturowo nieodpowiednia i może podważać zalecane praktyki

żywienia niemowląt i małych dzieci.
 



 

 
-
 wymagane produkty powinny zostać pozyskane i rozprowadzone przez
odpowiednie podmioty (w zależności od sytuacji są to zwłaszcza UNICEF lub UNHCR)
stosownie do oszacowanych potrzeb i w sposób zgodny z Kodeksem WHO***
(zasady nabywania i dystrybucji zostały zawarte w rozdz. 6 OG-IFE*); 

- możesz np. wesprzeć finansowo organizacje wyspecjalizowane w pomocy
humanitarnej zgodnej z wytycznymi międzynarodowymi, takie jak UNICEF lub UNHCR.

 

* Infant and Young Child Feeding in Emergencies. Operational Guidance for Emergency Relief Staff and Programme Managers, version 3.0 – October 2017,
http://www.ennonline.net/operationalguidance-v3-2017 
** IFE Core Group infographic Preventing and managing inaproppriate donations, https://www.ennonline.net/attachments/4343/Preventing-and-managing-
inappropriate-donations-of-BMS-(ENGLISH).pdf 
*** Kodeks WHO - Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami WHA 

 
 
 

     
 
 
 
 
 

Więcej na ten temat na https://prawoilaktacja.pl/index.php/category/sytuacje-kryzysowe/ 
 

Opracowano na podstawie: OG-IFE, IFE Core Group infographic Preventing and managing inaproppriate donations oraz IBFAN, ICDC (2018),
Code Essentials 2: Guidelines for Policy Makers on Implementing the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent
WHA resolutions, Penang: IBFAN S/B.

CO ZAMIAST DAROWIZN WW. PRODUKTÓW?
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