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CĂTRE,
CORESPONDENŢII DE PRESĂ
Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân 1-7 August 2016
“ALĂPTATUL: O CHEIE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ !”

În acest an, Organizaţia Mondială pentru promovarea alimentaţiei la sân are plăcerea să anunţe
sloganul „Săptămânii Mondiale a Alimentaţiei la Sân” pentru anul 2016 care este:
“ALĂPTATUL: O CHEIE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ !”
Tema campaniei „Sâptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân 2016” este sustenabilitatea, dezvoltarea
durabilă, felul în care alăptatul este privit ca un element cheie în modul nostru de gândire, în ceea ce
priveşte asigurarea bunăstării încă de la naştere, a respectului reciproc şi grija comună pe care o purtăm
acestei lumi.
Ea se concentrează pe cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD), pe care guvernele din
întreaga lume au fost de acord să le realizeze până în anul 2030. ODD se bazează pe Obiectivele de
Dezvoltare ale Mileniului (ODM) şi acoperă o serie de probleme cu privire la ecologie, economie şi
capitaluri proprii. Noile ODD abordează cauzele profunde ale sărăciei şi oferă o viziune de dezvoltare
funcţională pentru toţi oamenii, din întreaga lume. Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân 2016
marchează un nou început pentru toţi, în ceea ce priveşte modul în care putem realiza o dezvoltare durabilă,
prin protejarea, promovarea şi sprijinirea alăptării.
Beneficiile alimentaţiei la sân pentru copil: asigură o creştere fizică şi psihică echilibrată; protejează
copilul de infecţii microbiene, virotice şi fungice şi reduce severitatea desfăşurării lor; este uşor digerabil;
are temperatură optimă; este steril; reduce riscul enterocolitei necrozante şi a retinopatiei la prematuri;
reduce riscul diabetului zaharat de tip I şi tip II (mai ales alăptarea exclusivă 6 luni); reduce riscul
obezităţii şi al hipercolesterolemiei; previne malnutriţia; reduce riscul anemiei feriprive; reduce riscul
dezvoltării limfomului, leucemiei, bolii Hodgkin, ale bolilor intestinale cronice (boala Crohn, colita
ulceroasă, celiachie) în copilărie şi a bolilor cardio-vasculare din perioada de adult; reduce riscul morţii
subite; reduce riscul alergiei şi al astmului bronşic dacă alăptarea durează cel puţin 4 luni; favorizează
dezvoltarea muşchilor feţei, a dentiţiei şi a vorbirii; asigură o dezvoltare cerebrală, cognitivă şi vizuală
optimă; interdependenţa reciprocă prin alăptare a mamei şi copilului, fundamentează legătura mamă - copil
şi reduce tulburările emoţionale şi de adaptare a copilului în adolescenţă.
Beneficiile alimentaţiei la sân pentru mamă: ajută involuţia uterină rapidă după naştere şi previne
hemoragiile postpartum; este protectiv împotriva cancerului de sân şi ovar şi a osteoporozei
postmenopauzale; duce la pierderea surplusului de grăsime câştigat în timpul sarcinii şi reduce riscul
obezităţii pe termen lung; contraceptiv (98%) numai pe perioada alăptării exclusive; scade necesarul de
insulină la mamele diabetice; diminuă efectele endometriozei şi ajută la stabilizarea bolii; este mai
comodă şi mai puţin obositoare, laptele de mamă nu trebuie preparat, copilul este portabil; are rol în
împlinirea feminităţii şi dezvoltarea instinctelor materne; realizează o legătură strânsă cu copilul; economie
pentru familie.
Beneficiile pentru societate: se economisesc banii pentru achiziţionare de lapte praf; scad cheltuielile
pentru tratarea bolilor acute şi cronice ale copilului; are efect ecologic pozitiv; populaţie sănătoasă.
Dezavantajele alimentaţiei artificiale: îmbolnăviri mai frecvente (infecţioase, boli cronice); alergie la
Înt/Red.as.pr Jalba Adriana.

1

proteinele laptelui de vacă (diareea cronică, scădere în greutate, erupţii alergice); mai greu digerabil;
încărcare osmotică mare; obezitate; risc de rahitism sau anemie; creşte riscul diabetului zaharat; nu conţine
substanţe biologice; prepararea inadecvată creşte riscul malnutriţiei şi infecţiei; poate produce probleme
dentare (datorită tetinei); nu produce schimbări biologice în organismul mamei, nu stimulează afecţiunea;
încarcă bugetul familiei.
Situaţia cazurilor conexe alăptării la sân în judeţul nostru:
Anul
Total 2011
Total 2012
Anul 2013
Anul 2014
Anul 2015

Gravide
2952
3113
1938
1806
1656

Natalitate
3076
3257
3077
3078
3303

Întreruperi de sarcină
809
549
644
594
562

În conformitate cu Ordinul MS/MAI nr. 380/106/2011 privind modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la
Ordinul Ministrului Sănătăţii si al Ministrului Administratiei şi Internelor nr. 267/1253/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001, acordarea gratuită de lapte praf pentru
copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern în judeţul Hunedoara s-a
desfăşurat astfel :
- în anul 2011 au fost eliberate 1264 reţete pentru lapte praf
- în anul 2012 au fost eliberate 2257 reţete pentru lapte praf
- în anul 2013 au fost eliberate 2522 reţete pentru lapte praf
- în anul 2014 au fost eliberate 1970 reţete pentru lapte praf
- în anul 2015 au fost eliberate 1017 reţete pentru lapte praf
În 28 .07.2016, ora 13 ºº , se va organiza la Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara, str. 22
Decembrie nr. 58, în Sala de festivităţi, un simpozion pentru celebrarea campaniilor:

-

„Săptămâna Mondiala a Alimentaţiei la Sân”
“ALĂPTATUL: O CHEIE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ !”
„Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei (WhepD) „
PREVINE HEPATITA - ACTIONEAZA ACUM !
„Luna Naţională a Informării despre Efectele Consumului de Alcool” – iulie 2016

De asemenea pe parcursul saptămânii 1-7 August 2016 se vor organiza acţiuni de informare a
femeilor gravide şi lehuze la maternităţile spitalelor din judeţ.

Acţiunile IEC planificate vor sublinia importanţa alăptatului la sân pentru mame, copii şi societate
în general. Protejarea, promovarea şi susţinerea alimentaţiei la sân este un scop vital.
Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara invită reprezentanţii mass-mediei să susţină eforturile
organizatorilor Săptămânii Mondiale a Alimentaţiei la Sân 2016, prin reflectarea potrivită a evenimentelor
aferente, ca o contribuţie la mai multă sănătate pentru copiii noştri şi pentru noi înşine.
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