
Săptămâna Mondiala a Alimentaţiei la Sân - 1-7 August 2018 
Informare 

 
Sloganul campaniei – alăptarea, fundament al vieții 
Alăptarea este o soluție universală care oferă tuturor un start corect și șanse egale în viață.  
Logo-ul prezintă „triada” Campaniei „Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân (SMAS)-Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă (ODD)” pentru doi adulți și un copil, fapt ce ilustrează și întărește importanța colaborării pentru protejarea, 
promovarea și susținerea alăptării. Ramurile, frunzele și germenii sugerează creșterea și dezvoltarea. Linia care 
continuă de la triadă și germinează în frunze reprezintă legătura dintre alăptare și alimentație, securitatea alimentară 
și reducerea sărăciei. Aceasta reflectă sloganul # SMAS2018, Alăptarea: Fundament al vieții. Culoarea ocru a graficii # 
SMAS2018 este compatibilă cu zona tematică privind „Informarea” campaniei SMAS-ODD. 
Obiectivele 
• Obiectivul general: asigurarea unei nutriții optime a copiilor până la vârsta de 24 de luni. 
• Obiective specifice: 
– Creșterea la 50%  a copiilor alimentați exclusiv la sân în primele 6 luni de viață, până în anul 2025, în acord cu 

obiectivului OMS. 
– Îmbunătățirea stării de sănătate şi alimentație a mamei şi copilului şi reducerea riscului de deces infantil şi 

matern. 
– Creșterea nivelului de informare, conștientizare și responsabilizare a populației privind alimentația și sănătatea 

nou născutului și copilului mic prin creșterea accesibilității la informații de specialitate de bază, precum și 
diseminarea unor noutăţi ştiinţifice legate de această temă. 

– Reducerea cheltuielilor pentru sănătate (reducerea cheltuielilor de spitalizare și tratament), din gospodărie 
(alăptarea este aceesibilă oriunde și oricând, este gratuită) și de mediu (laptele de mamă este ecologic, nu 
poluează).  

– Atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) până în anul 2030, prin conectarea fiecăruia dintre aceste 
obiective la alăptare. 

Tinte 
- profesioniștii din asistența medicală primară: medici de familie, moașe, asistente medicale generaliste, asistente 
comunitare, consilieri pentru alăptare, voluntari 
- gravide 
- femei care alăptează 
- membrii familiilor acestora 
 
Actiuni 
1. Informare 

 Creșteți nivelul de conștientizare a riscurilor și dezavantajelor alimentației artificiale, în special în rândul grupurilor 
populaționale vulnerabile. 

 Informați-i pe alții despre efectele pe termen lung ale unei alăptări optime. 

 Promovați alăptarea ca modalitate de reducere a amprentei de carbon. 

 Purtați dialoguri despre costurile la nivel de gospodărie şi ţară în ceea ce priveşte nealăptarea. 
2. Fundamentare 
a) Includeți protecția, promovarea și susținerea alăptării exclusive în programele de combatere a excesului de 
greutate și obezităţii. 
b) Informaţi autoritățile, că securitatea alimentară începe cu asigurarea alăptării optime. 
c) Integrați alăptarea în programele de studii universitare și postuniversitare pentru toate profesiile relevante. 
d) Integrați alăptarea în programele care abordează sănătatea maternă, a nou-născutului, a copilului și a 
adolescentului și dezvoltarea acestora. 
e) Asigurați-vă că, Ghidul Operațional al Organizației Națiunilor Unite din 2017 privind gestionarea alimentației 
pentru sugari și copii mici în situațiile de urgență, se aplică în toate situaţiile. 
3. Implicare 
- Implicarea organizațiilor care lucrează în domeniile: alimentaţiei, securității alimentare, ajutoarelor alimentare, 
mediului, schimbărilor climatice și reducerii sărăciei. 
- Includerea tinerilor în dezvoltarea domeniilor inovatoare care să ducă la schimbare. 
- Implicarea partenerilor și a altor membri din familie privind împărțirea sarcinilor și responsabilităților domestice 
(din gospodărie). 
- Construiți capacitatea echipelor multidisciplinare de profesioniști  în domeniul alăptării pentru a crea o rețea de 
sprijin pentru mame. 



4. Mobilizare 
• Promovați implementarea inițiativei „Spitalul: Prieten al Copilului” și a programelor comunitare care consiliază și 

sprijină mamele care alăptează. 
• Adoptați politicile şi măsurile sociale de protecție parentală care au la bază hotărârile Convenției Organizației 

Internaționale a Muncii (OIM) privind protecția maternității ca standard minim. 
• Puneți în aplicare și monitorizați în totalitate Codul internațional de comercializare a substituenților de lapte 

matern și deciziile relevante ale Adunării Mondiale pentru Sănătate. 
• Monitorizați impactul asupra mediului al lanțului de producție, distribuție și consum al „laptelui formulă” pentru 

sugari.  
• Pledați pentru o investiție mai mare în programele de alăptare la toate nivelurile. 
Studii și date statistice privind alimentația la sân în România1 

 Româncele își alăptează copiii în procent de 80%. 
Rata alăptării exclusive a copilului până la 6 luni este în creștere, ajungând la 29,8% în 2016, față de 12,6% în 2011 

 
 

 
 
Prevalența alăptării exclusive peste 6 luni este mai mare în mediul urban decât în mediul rural 

 
Vârsta foarte tânără (<19 ani) are procentul cel mai mic de alăptare exclusivă până la 6 luni (9%). Procentul crește 
progresiv, la 18% la 20-24 ani, 33% la 25-29 ani, atingând un maxim de 36% la mamele cu vârsta cuprinsă între 30-35 
ani. Procentul se mentine relativ ridicat si la intervalul de vârstă de 35-40 de ani (33%) si scade la 27% la mamele care 
au născut după 39 de ani.  
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Educația mamei crește șansa de alăptare exclusivă. Durata alăptării crește proporțional cu nivelul de instrucție: 51% 
dintre mamele cu studii superioare își alăptează copiii conform recomandărilor actuale  
( >6 luni). Procentul este mult mai mic la mamele cu studii postliceale (41%) și scade la jumătate la cele cu studii 
medii (25%) sau la cele cu nivel de instrucție sub 8 clase (23%). 
1. https://www.programsamas.ro/studiul-samas-privind-alaptarea-si-diversificarea-copilului-mic-2016/  accesat în 14.06.2018 

Educația perinatală privind alăptarea înainte de naştere a fost furnizată: 
 23% medicul de familie  
 15% asistentele din maternitate  
 12% medicul ginecolog  
 10% mai multe cadre medicale 
 5% educatori perinatali SAMAS 

32 % dintre mamele care alăptează exclusiv până la 6 luni au beneficiat de educaţie perinatală înainte de naştere 
 
Acțiuni la nivel național 

Strategia naţională sănătate 2014-2020:  
Aria strategică de intervenţie 1: „Sănătate publică„  
OG.1.  Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a femeii şi copilului 
OS 1.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a mamei şi copilului, reducerea riscului de deces infantil şi matern:    
Sănătatea gravidei şi copilului constituie în orice societate civilizată o prioritate de sănătate publică. Programul de 
sănătate al MS privind femeia sau copilul include o varietate de intervenţii vizând promovarea alăptării. 
Introducerea unui mesaj de sănătate publică în mediul audiovizual despre importanța alăptării exclusive în primele 
șase luni de viață ale copilului: 
«Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esenţială pentru o viaţă sănătoasă.» 
 Conform deciziei  Nr. 63/2017 din 14 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului 
Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, în cadrul 
calupurilor publicitare ce promovează alimente.  
Campania derulată de DSP-uri la nivel național în anul 2017 a avut zeci de mii de beneficiari ai materialelor distribuite 
ca postere, afișe, pliante, articole din presa scrisă, materiale în format electronic. 
Obiectivele campaniei mondiale: 
1. Prevenirea malnutriției sub toate formele sale 
Malnutriția se referă atât la subnutriție, cât și la excesul de greutate și bolile netransmisibile asociate. Această dublă 
povară a malnutriției are consecințe majore asupra sănătății pe termen scurt și lung.  
2. Asigurarea siguranței alimentare chiar și în perioadele de criză 
Securitatea alimentară înseamnă accesul la alimente pentru toți oamenii în orice moment. Este afectată de 
disponibilitatea, accesibilitatea alimentelor, și de momentele de criză, de ex. foamete, dezastre naturale, conflicte, 
degradarea mediului.  
3. Ruperea cercului sărăciei 
Foametea împinge familiile sărace într-o spirală descendentă și le împiedică să iasă din cercul sărăciei. 
Prevenirea malnutriției sub toate formele ei 
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Efectele pozitive pe termen lung ale unei alăptări eficiente asupra sănătății 
Există dovezi temeinice că o alăptare eficientă are numeroase efecte asupra: 
• Mamei: crește distanța dintre nașteri, reduce riscul de cancer mamar și ovarian și reduce riscul de hipertensiune 
arterială. 
• Copilului: combate bolile infecțioase, reduce incidența și severitatea diareei, reduce infecțiile respiratorii și otita 
medie acută, previne malocluzia și cariile dentare și sporește inteligența. 
Asigurarea securității alimentare chiar și în perioadele de criză  
 
Optimizarea practicilor de alăptare pentru sugari și copii mici (IYCF) 
Alăptarea eficientă este vitală pentru sănătatea și bunăstarea femeilor și copiilor pe tot parcursul vieții lor. 
OMS și UNICEF recomandă: 
• Începerea precoce a alăptării în termen de o oră de la naștere. 
• Alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață. 
• Alăptarea continuă până la 2 ani sau mai mult, cu introducerea unor alimente complementare (solide) și sigure, 
adecvate din punct de vedere nutrițional, după vârsta de 6 luni. 
Ruperea cercului sărăciei 
Costurile economice și de mediu ale nealăptării  
Costurile nealăptării, pe termen scurt și lung afectează întreaga societate în următoarele moduri: 
• Copiii care nu sunt alăptați au IQ-uri mai mici, reducându-le astfel șansele de a beneficia de o educație bună și, 
ulterior, obținerea de câștiguri mai mari. 
• Ratele scăzute ale alăptării contribuie la creșterea îmbolnăvirii, generând astfel costuri mai ridicate pentru îngrijirea 
sănătății și tratament. 
• Producția, ambalarea, depozitarea și distribuția  preparatelor pentru sugari contribuie la deteriorarea mediului. 
 
LEGĂTURA DINTRE ALĂPTARE ȘI ODD 
Dezvoltarea durabilă se referă în esență la ecologie, economie și echitate.  
Legăturile dintre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și alăptare. 

 

 
 
„Săptămâna Mondială a Alăptării” este coordonată de Alianța Mondială de Acțiune pentru Alăptare (WABA), o rețea 
globală de persoane și organizații implicate în protejarea, promovarea și sprijinirea alăptării la nivel mondial, având la 
bază Declarația Innocenti, Zece link -uri pentru hrană în viitor și OMS / UNICEF Strategia globală pentru sugari și copii 
și hrănirea tinerilor. Partenerii de bază ai WABA sunt Academia de Medicină a Alăptării (ABM), Rețeaua 
Internațională de Acțiune pentru Alimentația Copiilor (IBFAN), Asociația Internațională de Consultanță a Alăptării 
(ILCA), Liga Internațională La Leche (LLLI), și Wellstart International. WABA are un statut consultativ cu UNICEF și un 
ONG cu statut special, consultativ al Consiliului Economic și Social al Națiunilor Unite (ECOSOC). 
Copyright © 2018 Săptămâna Mondială Alăptării 
COPYRIGHT: WABA susține toate drepturile Convenției de la Berna asupra imaginii cunoscute sub denumirea de SDG-
WBW18, afișată aici. Acest drept de autor este supus unei utilizări corecte, cu atribuirea corespunzătoare WABA. 
Imaginea poate fi folosită pentru celebrarea Săptămânii Mondiale a Alăptării și a altor activități legate de protecția, 
promovarea și susținerea alăptării. Imaginea nu trebuie schimbată în nici un fel, sau folosită în vreun fel care să 
dăuneze reputației WABA, fie prin conținut, context sau asociere. Trebuie avută întotdeauna permisiunea înainte ca 
imaginea să fie utilizată în orice activitate comercială. Imaginea cunoscută sub numele de SDG-WBW18 nu trebuie 
utilizată în nici o activitate sponsorizată de companiile care produc sau comercializează înlocuitori de lapte matern, 
echipamente asociate și alimente complementare. WABA încurajează raportarea oricărei încălcări a acestei poziții 
etice la adresa: waba@waba.org.my 
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ISTORICUL CAMPANIILOR  - 1991-2017 
1-7 August 2017 - Parteneriatul Durabil și Statul de Drept 
În 2016, WABA a început „călătoria” de 15 ani pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), prin 
conectarea fiecăruia dintre aceste obiective la alăptare. Dar, nu putem realiza o dezvoltare durabilă fără parteneriate 
cu mai multe nivele, la toate eșaloanele. 
A 25-a celebrare a „Săptămânii Mondiale a Alăptatului”, din 2017, este despre a activa împreună în scopul binelui 
comun. 
Campania 2016 
Alăptatul: o cheie pentru o  dezvoltare  durabilă 
Campania „Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân 2016”, se concentrează pe cele 17 „Obiective de Dezvoltare 
Durabilă” (ODD), pe care guvernele din întreaga lume și-au propus să le atingă până în 2030.¹  
Referință: 1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Dvelopment. WHA resolution 70/1. 2015 

           
 

           
 

           
 



            
 

           
 

           
 

           
 



           
 

           
 

           
 

           
 



           
 

 

 
 


