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Paket «Sretna beba»
- preporuka, dostavlja se

Poštovani,
Uredu pravobranitelja za djecu se još pred dvije godine obratio Savez društava «Naša djeca»
Hrvatske, navodeći u svom dopisu i njegovim prilozima kako paket «Sretna beba» nije u
skladu s Međunarodnim kodeksom o načinu marketinga i prodaje nadomjestaka za majčino
mlijeko, kao ni s čl. 24. Konvencije o pravima djeteta koji propisuje obvezu država
ugovornica da pružaju obavijesti, obrazovanje i potporu u pogledu prednosti dojenja. Savez je
također naveo kako su iz Paketa izostavljeni neki proizvodi koji su protivni Kodeksu, no ne
svi. Također je naveo kako je dobiveno ekspertno mišljenje UNICEF-a i IBFAN Geneva da
su u paketu bili sastojci hrane koje spomenuti Kodeks ne dozvoljava te da je zbog suprotnosti
Paketa pravilima Kodeksa obustavljen više godina uspješno vođen program UNICEF-a
«Rodilišta prijatelji djece».
Dana 24. lipnja 2004. godine zamolili smo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi da nam
temeljem članka 11. stavka 1. i 2. i članka 12. Zakona o pravobranitelju za djecu podnese
izvješće o tome da li je paket «Sretna beba» paket koji ima podršku ministarstva, te ako ima,
da li je u međuvremenu razmatrana usklađenost paketa s Međunarodnim kodeksom o načinu
marketinga i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko te s člankom 24. Konvencije o
pravima djeteta. Također smo molili izvješće i o svim drugim relevantnim okolnostima
slučaja.
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi obavijestilo nas je da je prema prethodnom mišljenju
Povjerenstva za pedijatriju razvidno da sadržaj poklon – paketa još uvijek nije usklađen s
Međunarodnim pravilnikom o načinu marketinga i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko
te da je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi s time upoznalo distributera poklon paketa uz
obvezu istoga da se mora pridržavati preporuka Povjerenstva.
Kako iz izvješća nije bilo razvidno da li je distributer u pismu obaviješten i o roku u kojem je
obvezan postupiti prema preporuci Povjerenstva te o mogućim posljedicama u slučaju
nepridržavanja preporuke, Ured se ponovno obratio ministarstvu tražeći dopunu izvješća.

U dopunjenom izvješću, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi nas je obavijestilo o tome
kako se distributer poklon paketa «Sretna beba» obvezao u najkraćem mogućem roku, sadržaj
paketa uskladiti s Međunarodnim pravilnikom o načinu marketinga i prodaje nadomjestaka za
majčino mlijeko te preporukama Povjerenstva za pedijatriju, te da je ministarstvo naknadno
dobilo izvješće distributera o nekim intervencijama i usklađenjima.
S tim u vezi, u povodu obilježavanja Međunarodnog dana dojenja uvažavajući inicijativu
Saveza društava «Naša djeca», Hrvatskog pedijatrijskog društva i Udruge Roda te činjenicu
da ni nakon dvije godine paket Sretna beba nije usklađen s citiranim Pravilnikom, molimo i
preporučamo Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi da odustane od projekta «Sretna beba» u
ovom obliku (dijeljenje paketa od strane medicinskih sestara, ispunjavanje anketnih listića i
uzimanje osobnih podataka rodilja koji se kasnije koriste u marketinške svrhe, podjela
propagandnih materijala o nadomjesnoj prehrani dojenčeta itd.), odnosno uloži napor u
osmišljavanju pomoći novorođenim bebama i njihovim majkama na način koji će biti
sukladan međunarodnim standardima i promicati dojenje kao najbolju prehranu u prvim
danima života.
Nadamo se da će se mjere Vlade Republike Hrvatske utvrđene Nacionalnim planom
aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine (Izrada i usvajanje Nacionalnog
programa za promicanje dojenja, nastavak programa u rodilištu «Deset koraka do uspješnog
dojenja», «Bolnica/rodilište prijatelj djece» i dr.) provesti sukladno rokovima i doprinijeti
promociji dojenja kao najboljeg načina prehrane dojenčeta na tragu preporuke 52. Odbora za
prava djeteta UN-a.
S poštovanjem,
Pravobraniteljica za djecu
Mila Jelavić, dipl. iur.
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