ΥΠΟΔΟΜΗ
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ







Διαθέτουν τυπωμένο:


Αντίγραφο της πολιτικής του φαρμακείου, την σχετική με το θηλασμό και τη βρεφική διατροφή.



Αντίγραφο του «ΘΗΛΑΣΜΟΣ & ΦΑΡΜΑΚΑ: Κλινικός οδηγός για φαρμακοποιούς».



Αντίγραφο του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος.

Διαθέτουν για το κοινό έντυπο υλικό που αφορά:


Τη χρήση των φαρμάκων κατά τη περίοδο του θηλασμού.



Τα οφέλη του μητρικού θηλασμού



Τους κινδύνους από τη μη ενδεδειγμένη χρήση υποκατάστατων μητρικού γάλακτος.



Την διαδικασία του θηλασμού.



Την άντληση – αποθήκευση – απόψυξη του μητρικού γάλακτος.



Τις φιλικές ως προς το θηλασμό νοσοκομειακές πρακτικές.



Την ύπαρξη ειδικών επί του θηλασμού και ομάδων υποστήριξης



Πηγές τεκμηριωμένης πληροφόρησης.



Την φροντίδα του βρέφους.



Την ορθή προετοιμασία, χρήση και αποθήκευση των ΥΜΓ.

Διαθέτουν τυπωμένα και τοποθετημένα σε εμφανή σημείο για το κοινό, αντίγραφα του φύλλου αναφοράς παραβίασης της
πολιτικής υπέρ του μητρικού θηλασμού.



Διαθέτουν γραπτό μητρώο στο οποίο βρίσκονται καταχωρημένοι οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι θηλασμού, οι εθελοντές
σύμβουλοι θηλασμού και οι ομάδες υποστήριξης θηλασμού που εργάζονται τοπικά καθώς και τα στοιχεία επικοινωνία τους.



Διαθέτουν σε εμφανή θέση:






Το λογότυπο της πρωτοβουλίας

Διαθέτουν ανά πάσα στιγμή:


Είτε πρόσβαση σε εξειδικευμένη βάση δεδομένων (LactMed, E-Lactancia)



Είτε έντυπο εξειδικευμένο οδηγό φαρμάκων.

Σε ότι αφορά τον Κώδικα:


Τα προϊόντα που είναι υπό τον έλεγχο του Διεθνούς Κώδικα φυλάσσονται σε μη εμφανές – μη προσβάσιμο για το
κοινό σημείο.



Τα υποκατάστατα μητρικού γάλακτος αγοράζονται στην κανονική τιμή της αγοράς.



Τα υποκατάστατα μητρικού γάλακτος διατίθενται στην κανονική τιμή της αγοράς.



Τα υποκατάστατα μητρικού γάλακτος διατίθενται μόνον κατόπιν ειδικής ένδειξης.



Χρησιμοποιούν εικόνες μητέρων που θηλάζουν.



ΔΕΝ χρησιμοποιούν εικόνες μητέρων που σιτίζουν τα βρέφη τους με υποκατάστατα μητρικού γάλακτος.



Συμμετέχουν και προβάλλουν προωθητικές εκστρατείες που οργανώνονται υπέρ του μητρικού θηλασμού.



ΔΕΝ συμμετέχουν και ΔΕΝ προβάλλουν προωθητικές εκστρατείες προς όφελος των υποκατάστατων μητρικού
γάλακτος (είτε με την μορφή εκπτώσεων είτε με την μορφή δωρεάν αντικειμένων που συνοδεύουν τα εν λόγω
προϊόντα).



Διαθέτουν (προαιρετικά) έναν κατάλληλο, διακριτικό χώρο στο φαρμακείο στον οποίο οι μητέρες έχουν τη δυνατότητα να
θηλάσουν.

