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Marketing nMarketing nááhradhrad
matemate skskéého mlho mléékaka

……mmáá vysoký podvysoký podííl nal na
poklesu kojenpoklesu kojeníí
pp eded asnasnéém dokrmovm dokrmováánníím umm um lýmlým
mlmléékemkem

Firmy vyrFirmy vyráább jjííccíí umum lláá mlmlééka a dka a d tsktskéé
vývýžživy majivy majíí obrovskobrovskéé zisky.zisky.



Statistiky kojených d tí

Kojené d ti v Jihomoravském kraji p i
po tu 100 d tí p i ro ní prohlídce
do 6ti týdn …………….82,8%
6 týdn  – 2 m síce…….81,2%
3 m síce – 5 m síc  ... 75,6%
6 m síc  a déle ………. 65%

Nekojené d ti …. 4,6%
Zdroj: Lakta ní liga



MarketingovMarketingováá strategie sestrategie se
zamzam uje nauje na

tt hotnhotnéé žženyeny
maminky po porodumaminky po porodu

MarketingovMarketingováá strategiestrategie
vyuvyužžíívváá zdravotnzdravotnííky.ky.



AgresivnAgresivníí marketingovmarketingovéé
kampankampan

……vzbuzujvzbuzujíí dojem,dojem, žže ume um lláá vývýžživa jeiva je
rovnocennou nrovnocennou nááhradou kojenhradou kojeníí..

Proto byl v roce 1981 SvProto byl v roce 1981 Sv tovýmtovým
zdravotnickým shromzdravotnickým shromáážždd nníím (WHA)m (WHA)
pp ijat Mezinijat Mezináárodnrodníí kodex marketingukodex marketingu

nnááhradhrad mate skéhomate ského mlmlééka.ka.



MezinMezináárodnrodníí kkodexodex
marketingu nmarketingu nááhradhrad
mate skéhomate ského mlmléékaka

…… jako prostjako prost edek ochrany zdravedek ochrany zdravíí dd ttíí nana
celceléém svm sv tt ..

JehoJeho úú elem je:elem je:
chrchráánit spolenit spole nost pnost p ed agresivned agresivníímm
marketingem spolemarketingem spole nostnostíí vyrvyráább jjííccíí
umum lláá mlmlééka.ka.



Veškeré služby v systému
pé e o matku a dít  by

ly být v souladu s
Mezinárodním kodexem

marketingu náhrad
mate ského mléka.



ReklamnReklamníí kampankampan
nn kterých firemkterých firem

…… mmajajíí za nza náásledeksledek
úústup kojenstup kojeníí v mnoha zemv mnoha zemííchch..

MajMajíí nnáásledný dopad a vlivsledný dopad a vliv
na zdravna zdravíí dd tsktskéé –– lidsklidskéé populacepopulace..



ZnZn nníí kodexu bylokodexu bylo
vypracovanvypracovanéé

…… ppo zasedo zasedáánníí se zse záástupci vlstupci vláádd
jednotlivých stjednotlivých stáátt

SvSv tovou zdravotnickou organizactovou zdravotnickou organizacíí
DD tským fondem Organizace spojenýchtským fondem Organizace spojených
nnáárodrod UNICEFUNICEF

Za pZa p íítomnostitomnosti
zzdravotnických institucdravotnických institucíí
mmimovlimovláádndníích organizacch organizacíí
pp edstaviteledstavitel potravinpotravináá skskéého prho pr myslumyslu



PrPráávnvníí zzáávaznost kodexuvaznost kodexu

Kodex je pouze doporuKodex je pouze doporu eneníí
KKodex nenodex neníí prpráávnvn zzáávaznývazný



Kodex …

…… kromkrom jinjinéého zakazuje propagovatho zakazuje propagovat
výrobky, ktervýrobky, kteréé jsou jeho pjsou jeho p edmedm tem.tem.



PP edmedm tem kodexu jsoutem kodexu jsou

pokrapokra ovacovacíí mlmléékaka
lahvelahve
dudldudlííkyky
kojeneckkojeneckéé vodyvody
klobouklobou ky na kojenky na kojeníí

dd tsktskéé ddžžusyusy
ajeaje

roztoky glukosyroztoky glukosy
obilnobilnéé kakaššee

nejen umnejen um lláá mlmlééka pro dka pro d ti do 6.ti mti do 6.ti m ssíícc ,,
ale takale takéé



ŽŽáádndnéé potraviny urpotraviny ur enenéé
pro dpro d titi……

……nesmnesmíí být propagovanbýt propagovanéé zpzp sobem, kterýsobem, který
by ohroby ohrožžoval kojenoval kojeníí..

MarketingovMarketingovíí obchodnobchodnííci nesmci nesmíí vyhledvyhledáávatvat
kontakt s tkontakt s t hotnýmihotnými žženamienami

nebo s matkami malých dnebo s matkami malých d ttíí..



NepNep íípustnpustnéé jsou i ostatnjsou i ostatníí
formy marketinguformy marketingu

reklamnreklamníí zzáásilkysilky
letletáá ky, zky, záásilkysilky
brobrožžurkyurky
plakplakáátkytky
vzorky výrobkvzorky výrobk
kupkupóónyny
ddáárkyrky
videonahrvideonahráávkyvky



PotravinPotravináá skskéé koncernykoncerny

…… vvíí,, žže jediný zpe jediný zp sob, jak zvýsob, jak zvýššit odbytit odbyt
umum lých mllých mléék, je pk, je p esvesv dd it maminky,it maminky,

aby maby míísto kojensto kojeníí
radrad ji kupovali umji kupovali um lou výlou výžživu!ivu!

… j… jsou si vsou si v domdoméé jejich katastrofjejich katastrofáálnlnííhoho
dopadu na zdravdopadu na zdravíí u miliu milióónn dd ttíí na celna celéémm

svsv tt ..



UNICEF odhadujeUNICEF odhaduje,, žžee

……optimoptimáálnlníí zpzp sob výsob výžživyivy –– asnasnéé aa
výluvýlu nnéé kojenkojeníí s vhodným dopls vhodným dopl kovýmkovým
krmenkrmeníím by pm by p edeedeššlo zhruba dvlo zhruba dv mama
milimilióónn mm úúmrtmrtíí dd ttíí roro nn ..

www.www.imbciimbci..orgorg

http://www.imbci.org
http://www.imbci.org


PotravinPotravináá skskéé koncernykoncerny

…… vyrvyráább jjííccíí umum lláá mlmlééka se zaka se za azujazujíí dodo
tzv.tzv.ThreeThree KillingKilling IndustriesIndustries

((tt ii zabzabííjejjejííccíí prpr myslovmyslováá odvodv tvtvíí))
-- spolu s výrobou zbranspolu s výrobou zbraníí aa tabtabáákovýchkových

výrobkvýrobk ..



Principy kodexu bylyPrincipy kodexu byly
zpracovanzpracovanéé dodo
mezinmezináárodnrodníích dohodch dohod

Jedna z nich jeJedna z nich je DeklaracDeklaracee InnocentiInnocenti,,
kteroukterou schvschváálilo Svlilo Sv tovtovéé zdravotnickzdravotnickéé

shromshromáážždd nníí..
nn kterkteréé jejejíjí áásti byly psti byly p ijatijatéé do direktivdo direktiv
EU,EU,
jejjejíížž prostprost ednictvednictvíím je mom je možžnnéé principyprincipy
kodexu pkodexu p enenéést i do zst i do záákonkon lenskýchlenských
ststáátt EU.EU.



Slovensko pSlovensko p ijalo v roceijalo v roce
2001 z2001 záákonkon

…… regulujregulujííccíí alespoalespo áásteste nn marketingmarketing
umum lléého mlho mlééka.ka.

V roce 2009 probV roce 2009 prob hla jeho novelizace.hla jeho novelizace.



NeNežž eskeskáá vlvláádada

…… zaujme postoj k tzaujme postoj k tééto vto váážžnnéé
problematice, mproblematice, m žžeme zaeme za íít u sebe.t u sebe.

MusMusííme o problme o probléému vemu ve ejnejn hovohovo it!it!



MonitorovMonitorováánníí dodrdodržžovováánníí
kodexukodexu

……nenneníí jen zjen zááleležžitostitostíí ststáátntníích orgch orgáánn
PP ispisp t mt m žže kae kažždý obdý ob an!an!

O to vO to vííce odbornce odborníík na výk na výžživu divu d ttíí, kter, kteréémumu
nenneníí lhostejnlhostejnéé,, žže bohate bohatíí lidlidéé pro svojepro svoje
sobecksobeckéé zzáájmy objmy ob tujtujíí zdravzdravíí aa žživotyivoty

milimilióónn dd ttíí na celna celéém svm sv tt !!



MusMusííme zaujmoutme zaujmout
zodpovzodpov dný pdný p íístupstup

Jako zdravotnJako zdravotnííci, odbornci, odbornííci na kojenci na kojeníí aa
vývýžživu divu d ttíí,,

bychombychom nemnem li zprostli zprost edkovedkováávat reklamuvat reklamu
a reklamna reklamníí prezentace firem vyrprezentace firem vyráább jjííccíí
umum lláá mlmlééka a dalka a dalšíší výrobky, ktervýrobky, kteréé jsoujsou

pp edmedm tem kodexu.tem kodexu.



NezpomNezpomíínejemenejeme,, žže kodexe kodex
se ale týkse ale týkáá taktakéé

LahvLahvíí
DudlDudlííkk
PP ííkrmkrm
PiPišškotkot , su, suššeneneekk
DD tsktskýchých ajaj

LetLetáákk
BroBrožžurur
DDáárkrk



RozhodnRozhodn me se svobodnme se svobodn
a informovana informovan

Je dJe d leležžititéé matkmatkáám poskytovat takovm poskytovat takovéé
informace, kterinformace, kteréé jsou v souladu sjsou v souladu s

Kodexem.Kodexem.



UpozorUpozor ujme mujme méédiadia

…… asopisy,asopisy, webové stránkywebové stránky, kter, kteréé
informujinformujíí maminky, aby si uvmaminky, aby si uv domildomilyy svojisvoji
zodpovzodpov dnost vdnost v i kodexu i kdyi kodexu i kdyžž jejjej
zatzatíímm eskeskáá vlvlááda nepda nep ijala.ijala.

Argumenty o potArgumenty o pot ebeb financfinancíí neobstojneobstojíí..



MusMusííme se postavit tomu,me se postavit tomu,
emu skuteemu skute nn vv íímeme

Co takhle doCo takhle do asopisu pro maminkyasopisu pro maminky
umumíístnit reklamu na cigarety?stnit reklamu na cigarety?

ŽŽe jsme se zble jsme se zblááznili?znili?
UrUr itit jistjist ekneme,ekneme, žže ne!e ne!

NenNeníí to tak dto tak dáávno, co mnohvno, co mnohéé asopisyasopisy žžilyily
z reklamy na cigarety a alkohol.z reklamy na cigarety a alkohol.

NynNyníí umumíístit reklamu na cigarety a alkoholstit reklamu na cigarety a alkohol
jijižž žžáádnou redakcidnou redakci asopisu aniasopisu ani

nenapadne!nenapadne!



JestliJestližže poradkyne poradkyn aa
zdravotnzdravotníícici

……radradíí maminkmaminkáám proti kodexu, nim proti kodexu, ni íí celoucelou
snahu ostatnsnahu ostatníích o zmch o zm nu, protonu, protožže matoue matou
veve ejnost a ukazujejnost a ukazujíí vlastnvlastnííkk m mm méédidiíí,, žžee
„„poruporuššovováánníí kodexu vlastnkodexu vlastn nevadnevadí“í“..



Zkusme podporu kojenZkusme podporu kojeníí
posunout do novposunout do novéé ffáázeze

……. stejn. stejn , jako na Slovensku., jako na Slovensku.

Do fDo fááze, kdy nebudeme dze, kdy nebudeme d lat kompromisy!lat kompromisy!



HledejmeHledejme eeššeneníí!!

Komunikace s mKomunikace s méédii:dii:
vvyjadyjad ovováánníí nesouhlasu s produkty, kternesouhlasu s produkty, kteréé
odporujodporujíí kodexukodexu
apelování naapelování na ministerstvministerstvoo zdravotnictvzdravotnictvíí
oslovování poslanc , senátor , abyoslovování poslanc , senátor , aby
pochopili význam kodexu.pochopili význam kodexu.



Táhn me všichni za jeden
provaz!



kujeme všem za
pozornost

… za investici
asovou

i finan ní
šíme se na další setkávání s vámi!

Kolektiv pracovník  Centra nad je a
pomoci o.s.,Brno


