as

a lact ncia
mate na
salva vides
i a uda al
desenvolu ament
dels in ants

amoneda

>Ê ’aplicaci a tots els pa sos de pol
ti es plans i normati es
e pro
mo en la lactància com el on eni
sobre la protecci de la maternitat
de la
i e contrarresten l’impacte
negati dels s ccedanis com el odi
internacional de comercialit aci de
s ccedanis de la llet materna .

actua
en avo de la
lact ncia mate na
i la nut ici
in antil adequada
omentant

>Ê a formaci als professionals de
sal t i l’adopci de pràcti es ade
ades i dels
passos concrets per
afa orir l’alletament als centres sani
taris niciati a per a la
manit aci de
l’ ssist ncia al ai ement i la actàn
cia
d’
i
.
>Ê a informaci a escala social i com
nitària sobre els beneficis de l’alletament
matern i les pràcti es d’alimentaci
infantil ade ades a tra és de gr ps
de s port de mares l ders com nitaris i
mit ans de com nicaci .

és l’o anit aci de les acions nides dedicada a la in ncia que té e missi
ealitat la onvenci sob e els ets de l’ n ant a eu del m n.

e

t eballa en
a sos e millo a la vida de nens, nenes i adolescents a t avés
de o ames de desenvolu ament, acci umanit ia i actuacions d’incid ncia ol tica i
sensibilit aci .
ls d ets dels in ants s n una es onsabilitat de tot om.

e eb e més in o maci contacta
amb nosalt es a catalunya unice .es
o al eb
.unice .es

allo ca

, a celona
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Uneix-te per
la infància
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ig i in sig i el lloc de nai ement
laÊlletÊmaternaÊŽsÊelÊmillorÊalimentÊ
perÊalÊnad—Êi té grans beneficis per
al bon desen ol pament de l’infant i
també per a la mare

milions de nadons
de menys de cinc anys
mo en cada any al
m n e causes que
es od ien evita amb
mesu es tan sen illes
com

>Ê s l’aliment idoni per
conté
els n trients stos
e el nad ne
cessita i el protegei d’infeccions
al l rgies i altres malalties cr
ni es.

e idrataci per a la diarrea
ac na contra el arampi
os iteres contra la malària
ab per al rentat de mans
astilles per potabilit ar l’aig a
liments terap tics per tractar
la desn trici ag da
LactˆnciaÊmaterna

>Ê acilita el incle entre la mare i el
fill o la filla.

oorani

i l’ anit aci undial de la alut
ecomanen la lact ncia mate na
e clusiva ust des és del a t i du ant els ime s sis mesos i, com lementada
amb els aliments localment adequats, fins els dos anys de vida o més.

>Ê fa orei la rec peraci de la
mare i dismin ei el risc de patir
an mia osteoporosi o càncer de
mama i d’o ari.

ot i que dona el it salva i millo a
la vida de molts nens i nenes a tot el
m n, enca a i a milions d’in ants
que no se’n beneficien.
a on enci sobre els rets de l’ n
fant reconei el dret a ga dir de sal t
i ser eis sanitaris i di
e cal prendre
mes res per tal
e es coneg in els
principis bàsics de la sal t i la n trici
infantil i els beneficis de la lactància
materna article
.
treballa per protegir i pro
mo re l’alletament matern i donar
s port a les mares lactants arre del
m n per tal de fer realitat els drets dels
infants a la ida a la s per i ncia i al
desen ol pament.

atal n a de cada mares donen
el pit després del part. ls sis mesos
s n les mares e contin en alletant
i
an l’infant té n an s n de cada
mares.
a tend ncia és n clar i positi a g
ment de la lactància materna en espe
cial de les mares e alleten més enllà
del primer mig an de ida e és cla
per al nad .
e tal de omou e la salut mate noin antil
i l’alletament mate n a atalunya,
té
un conveni amb el e a tament de alut de la
ene alitat de atalunya des del
.

olt
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