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Millest juttu tuleb?

 Rinnapiimanädal ja 10 sammu beebisõbraliku 
haiglani

 Rinnapiimaasendajate turustamise 
rahvusvaheline koodeks 

 Gabrielle Palmeri raamat “The Politics of
Breastfeeding: when breasts are bad for
business”
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Rinnapiimanädal

 Rinnapiimanädalat korraldab World Alliance for Breastfeeding Action
(WABA). 

 Rinnapiimanädalat on tähistatud alates aastast 1992. Tänaseks 
tähistatakse rinnapiimanädalat 120 maailma riigis.

 Aeg: augusti esimene nädal.
Tegevus: Maailmas sadakond suuremat üritust rinnaga toitmist 
takistavatele teguritele tähelepanu juhtimiseks, informatsiooni 
jagamiseks. Artiklid erinevates meediaväljaannetes.
Eesti: Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing korraldab traditsioonilise 
laagri.

 Sellel aasta teema: imetamise alustamise toetamine 
tervishoiuasutustes, ehk 10 sammu beebisõbraliku haiglani. 
Tervishoiutöötajatel ja tervishoiuasutustel imetamise alustamise 
mõjutajatena on vastutusrikas roll. Olulised on nii tervishoiutöötajate 
teadmised ja hoiakud kui ka asutuste töö organiseerimine toetamaks 
imetamise alustamist.
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Beebisõbralik haigla

 WHO ja UNICEFi koostöös loodi Beebisõbraliku 
haigla algatus 1991 aastal. (Baby-Friendly Hospital
Initiative, BFHI). Mõeldud sünnitushaiglatele, et 
toetada imetamise alustamist. 

 Alates initsiatiivi algusest on 134 riigis 15 000 haiglat 
taotlenud beebisõbraliku haigla tiitlit. 

 Eestis on beebisõbralik haigla olnud Fertilitas ja 
alates aastast 2008 on ITKH. 

 Beebisõbraliku haigla tiitli saamiseks peab haigla 
täitma kümmet reeglit.
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10 sammu beebisõbraliku haiglani

 Reegel 1: omage kirjalikku imetamisstrateegiat, mida reeglipäraselt 
õpetatakse kogu meditsiinilisele personalile

 Reegel 2: treenige meditsiinipersonali vajalike vilumuste saamiseks
 Reegel 3: teavitage kõiki rasedaid imetamise kasulikkusest ja selle 

korraldamisest
 Reegel 4: aidake emal algatada imetamist juba pool tundi pärast 

lapse sündi
 Reegel 5: õpetage emadele, kuidas imetada ja laktatsiooni säilitada 

isegi siis, kui ema ja laps asuvad eraldi
 Reegel 6: vastsündinu söök ja jook on rinnapiim, kui arst ei ole 

määranud teisiti
 Reegel 7: võimaldage emal ja lapsel olla koos kogu ööpäeva
 Reegel 8: ergutage emasid imikut rinnaga toitma lapse nõudmisel
 Reegel 9: ärge andke rinnaga toidetavatele lastele lutti
 Reegel 10: soosige imetamise tugigruppide moodustamist ja 

suunake emasid nendesse pärast sünnitusmajast lahkumist
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Rinnapiimaasendajate turustamise rahvusvaheline koodeks
International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes

 Välja töötatud perioodil 1974–1981, vastu võetud Maailma 
Terviseassamblee poolt 1981 aastal. Reaktsioonina rinnaga toitmise 
osakaalu vähenemisele eri riikides ja asendajate tootjate võimetusele 
pidada kinni heade tavade kokkulepetest vabatahtlikult. 

 Vastu võetud resolutsioonina, mis ei ole otse kohustuslik riikide valitsustele. 
Riikide valitsused ja seadusandjad võtavad ise endale sobivas määras üle 
punktid. 

 Eestis reguleerib ala Toiduseadus ja Reklaamiseadus. Eestis ei ole 
rakendatud kõiki punkte (näiteks nõue mitte turustada lusikatoitu alla 6 kuu 
vanustele lastele

 Koodeksiga vastuolus olevatest juhtudest tuleks teatada 
Tarbijakaitseametile. Samuti ootab nende juhtude kohta informatsiooni 
IBFAN (International Baby Food Action Network), mis on ülemaailmne 
võrgustik, kelle eesmärk on muuta asendajate tootjate ja turustajate 
käitumist enam vastavusse koodeksiga.

Õigem oleks kasutada nimetust imikute piimasegude ja 
nendega toitmise abivahendite turustamise koodeks
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Olulisemad punktid koodeksist (1)

 Keelatud on rinnapiimaasendajate ja nendega seotud toodete 
reklaam avalikkusele. 

 Keelatud on tasuta näidised või tasuta/alandatud hinnaga tooted.
 Rinnapiimaasendajaid ja nendega seotud tooteid ei tohi 

reklaamida tervishoiuasutustes.
 Keelatud on otsekontakt toodete turustajate ning emade ja nende 

perekondade vahel. 
 Keelatud on teha kingitusi tervishoiutöötajatele ja nende 

perekonnaliikmetele. 
 Toodete sildid peavad olema arusaadavas ja sobivas keeles, 

ning toodetel ei tohi olla kunstlikku toitmist idealiseerivaid pilte.
 Tervishoiutöötajatele tuleb anda vaid teaduslikult tõendatud ja 

faktilist informatsiooni
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Olulisemad punktid koodeksist (2)

 Riikide valitsuste ülesanne on tagada objektiivne ja üheselt 
tõlgendatav informatsioon imikute ja väikelaste toitumise kohta.

 Asendajatega toitmisel kasutatav informatsioon peab andma 
teavet rinnaga toitmise kasulikkusest ning hoiatama 
asendajatega toitmise ohtude ja kulude eest.

 Imikutele sobimatuid toite ei tohi reklaamida sarnaselt imikutele 
mõeldud toitudega.

 Tagada tuleb toitude ja toodete kõrge kvaliteet. Kvaliteedi 
tagamisel tuleb arvestada kasutamispiirkonna klimaatiliste- ja 
hoiutingimustega.

 Asendajate ja nendega seotud toodete tootjad ning turustajad 
peavad jälgima koodeksi täitmist ise, sõltumata riikide valitsuste 
tegevusest koodeksi rakendamisel.
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Gabrielle Palmer. Politics of
Breastfeeding: When breasts are bad for
business
 Teemad, millest juttu on:

 Rinnapiima bioloogilised omadused, nende uurimise 
ajalugu.

 Muutused ühiskondades ning nende mõju 
imetamiskäitumisele, naiste rollidele. Kuidas 
tööstusrevolutsioon laste ja emade tervist mõjutanud on?

 Kuidas teaduse ja tehnika saavutused ning riikide poliitikad 
on aidanud kaasa toitumiskriisidele arengumaades?

 Mida rahvusvahelised organisatsioonid on ette võtnud 
olukorra parandamiseks?

 Milline võiks olla rinnapiima hind maailmaturul? Kuidas 
võiks riikide majandus arvestada naiste tööd? 
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Nestlé boikott (ajalugu)

Henry Nestlé leiutas 1866 aastal
jahust suhkrust ja piimast segu
Farine Lactée. Ta pidas seda 
olevat sobivaks alternatiivseks
toiduks lastele, keda ei toideta
emapiimaga.
Mitmete ühinemiste tulemusena
tekkis 20. sajandi keskpaigaks
ülemaailmne korporatsioon, kes
turustas rinnapiimaasendajat ja
sadu muid tooteid üle maailma.
INFACT Canada andmetel on 40%
maailmas müüdavast asendajast 
toodetud Nestlé poolt.
Nestlé kasum aastal 2009 oli 9,58
miljardit dollarit. 

Nestlé milk nurses Lõuna-Aafrikas 1950 aastatel
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The Baby Killer

1974 aastal trükkis Briti 
heategevusorganisatsioon War
or Want raporti The Baby Killer. 
Raportis kirjeldatakse laste 
alatoitumist ja asendustoitude 
reklaami mõju laste tervisele. 
Raport mõjutas mitmeid 
organisatsioone astuma 
järgnevaid samme seoses Nestlé
tegevusega arengumaades
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Nestle boikott
1977 aastast peale paari kohtuprotsessi ja katseid veenda Nestlét

muuta vabatahtlikult oma turunduspraktikaid, alustati järjepidevat 
boikotti.

Boikotiga ühinesid religioossed organisatsioonid USAs ning kiiresti 
laienes boikott USAst, Austraaliasse, Kanadasse ja Uus-
Meremaale. 

USA Senat eesotsas Edward Kennedyga viib 1978 aastal läbi 
kuulamise seoses ebaeetiliste turundusvõtetega arengumaades.

Nestlé ja teiste tootjate tahtmatus muuta oma käitumist pani tööle 
rahvusvahelised organisatsioonid. WHO ja UNICEF arutavad 
1979 aastal rinnaga toitmist ja alustavad tegevust koodeksi 
koostamisega.  Luuakse ka IBFAN, kes hakkab jälgima 
ettevõtete käitumise kooskõla koodeksiga ja toetama boikotti.

Baby Milk Action
http://www.babymilkaction.org/pages/history.html
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Nestlé boikott

Tänaseks toetatakse boikotti 20 riigis.
Boikoteerivate institutsioonide seas on 
näiteks Suurbritannias: 
Mitmed kirikud ja religioossed ühingud
Tervisedendajate ühendused ja haiglad (Essex county hospital, Royal College of
Midwives jne)
Kohalikud omavalitsused (Cambridge, Greenwich, Oxford, Leeds)
Ametiühingud
Terve rida parlamendiliikmeid
Heategevusorganisatsioonid 
Ülikoolide tudengite organisatsioonid (Sheffield University, Kings College London, 
Oxford University, Imperial College London, Manchester University jne). 
Lisaks äriettevõtted, poodideketid.

14

Boikoteeritavad tooted, Kanada näide
Coffee: Nescafé, Taster's Choice, Ricore, Ricoffy, Nespresso, Bonka, Zoégas, Loumidis.
Water:Nestlé PURE LIFE, Nestlé Aquarel, Perrier, Evian, Montclair, Vittel, Contrex, S. Pellegrino, 

Acqua Panna, Levissima, Vera, Viladrau, Arrowhead, Poland Spring, Santa Maria, La Vie, Deer 
Park, Al Manhal, Ozarka, Hepar, Aberfoyle.

Other Beverages: Nestea, Nesquik, Nescau, Milo, Carnation, Libby's, Caro.
Shelf Stable Dairy Products: Nestlé, Nido, Nespray, Ninho, Carnation, Milkmaid, La Lechera, Moca, 

Klim, Gloria, Svelty, Molico, Nestle Omega Plus, Bear Brand, Coffee-mate, LC1, Chmyto La 
Laitiere, Sveltesse, Yoco.

Breakfast Cereals: Nestlé, Nestlé Quik. 
Infant Foods: Nestlé (this includes Good Start, SMA, Follow-Up, Follow-Up Soy, Alsoy, Nursoy, Nestlé

Baby Cereal), Nan, Lactogen, Beba, Nestogen, Cérélac, Neslac, Nestum, Guigoz.
Performance Nutrition: PowerBar.
HealthCare Nutrition: Nutren, Peptamen, Modulen.
Culinary Products: Maggi, Buitoni, Thomy, Winiary.
Frozen Foods: Maggi, Buitoni, Stouffer's, Hot Pockets.
Ice Cream: Nestlé, Frisco, Motta, Camy, Savory, Peters, Haagen Dasz, Movenpick.
Refridgerated Products: Nestlé, Buitoni, Herta, Toll House.
Chocolate, Confectionary, and Biscuits: Nestlé, Crunch, Cailler, Galak/Milkybar, KitKat, Quality Street, 

Smarties, Baci, After Eight, Baby Ruth, Butterfinger, Lion, Aero, Polo, Frutips.
Food Services and Professional Products: Chef, Davigel, Minor's, Santa Rica.
Pet Care: Friskies, Fancy Feast, Alpo, Mighty Dog ,Gourmet, Mon Petit, Felix, Purina Dog Chow, Pro 

Plan, ONE, Beneful, Tidy Cats.
Pharmaceutical Products: Alcon, Galderma.
Cosmetics: L'Oreal, Laboratoires Innéov, Maybelline, Garnier, Lancome, Biotherm, Ralph, Lauren, 

Giorgio Armani, Guy Laroche, Matrix, Redken.


