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İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği
03.02.2021 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
Toplumun ve onu oluşturan bireylerin, sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında ekonomik ve sosyal
yönden gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında, mutlu, huzurlu ve güvence altında varlığını
sürdürebilmesinde yeterli ve dengeli beslenme en temel koşullardan biridir. Bebek beslenmesinde ilk 6 ay
anne sütü verilmesinin önemi bebeğin beslenme, büyüme, gelişim ve hastalıklardan korunması için ideal
içeriğe sahip olmasından kaynaklanır. “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları”
kapsamında, İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından Altın Bebek Dostu İl olarak çalışmalarımız devam etmektedir.
İlimiz 2015 yılı içinde Altın Bebek Dostu İl ünvanı almıştır. Altın Bebek Dostu İl kriterlerinde tüm
kurumlarla işbirliği içinde olunması gerekmektedir.Bunun yanında Bebek Dostu Destekleyici Kuruluşların
sayısının arttırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda;
• İlde doğum yapılan tüm sağlık kuruluşları ve aile hekimliği birimlerinin bebek dostu olmalarının
sağlanarak programın gereklerini yerine getirmeleri ve her yıl İl Sağlık Müdürlüğü tarafından
değerlendirmelerinin yapılmasına,
• Konu ile ilgili İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından hazırlanan afişlerin Belediye tarafından reklam ve
büyük tanıtım panolarının ana caddelerde asılmasına, Belediyeye ait şehir içi otobüslerinde afişlerin
asılmasının sağlanmasına,su faturalarına “Anneler, bebeğinize ilk 6 ay sadece anne sütü veriniz”
ibaresinin eklenmesine, 1-7 Ekim Emzirme Haftasında belediye anonsu ile her gün “Anneler daha
sağlıklı nesiller için bebeğinize ilk 6 ay sadece anne sütü veriniz.” “ 6 aydan sonra ek gıda ile birlikte 2
yaş ve ötesine kadar çocuğunuzu emziriniz.” “Anne sütü bebeğinizi hastalıklardan korur ve daha
sağlıklı gelişmesini sağlar.” “Anne sütü ile beslenme her bebeğin doğal hakkıdır ve yaşama şansını
artırır.”İbarelerinin halka duyurulması için Zonguldak Belediye Meclisinde görüşülmesine,
• Tüm Kurumlarda anne sütünü teşvik edici afişlerinin asılmasına, el broşürlerinin dağıtılmasının
sağlanmasına,
• Eczanelerde mama satışına yönelik bilgilendirme ve emzirmeye destek olmak üzere mama , emzik ve
biberonların tezgah arkasına yerleştirilmesinin sağlanmasına, mama, yalancı meme ve biberon
satışlarının marketler, bakkallar ve eczanelerde satışı sırasında, aynı reyonlarda İl Sağlık
Müdürlüğünce hazırlanan veya izin verilen anne sütü ile ilgili eğitim afişlerinin bulundurulmasına,
Uluslararası mama kodu yasasına uygun hareket edilmesinin sağlanmasına,
• Halka açık alanlarda ailelere ve annelere yönelik; mama kullanımının teşvik edici özendirici tarzda
numune, promosyon, reklam, tanıtım vb. gibi anne sütü kullanımını engelleyen satış uygulamalarının
kaldırılmasına,
Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına,
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 03.02.2021
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