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SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  FFOORR  PPRREEGGNNAANNTT  AANNDD  BBRREEAASSTT--FFEEEEDDIINNGG  WWOOMMEENN  

WWIITTHH  MMOORRIINNGGAA  OOLLEEIIFFEERRAA  PPOOWWDDEERR  

  

SSaammbboouu  DDiiaattttaa  BB..  
  

  

mmiiddwwiiffee  aatt  tthhee  BBeellffoorrtt  ssttaattee  cclliinniicc  iinn  ZZiigguuiinncchhoorr,,  SSeenneeggaall  

  

  

  

  MMaallnnuuttrriittiioonn  iiss  aa  wwoorrllddwwiiddee  ssccoouurrggee..  IItt  iiss  rraammppaanntt  bbootthh  iinn  uunnddeerr--ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess,,  aass  aann  oouuttccoommee  ooff  

ffoooodd  ddeeffiicciieenncciieess  rreessuullttiinngg  ffrroomm  uunnddeerr--nnoouurriisshhmmeenntt,,  aanndd  iinn  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess,,  wwhheerree  iitt  iiss  dduuee  ttoo  oobbeessiittyy  

rreessuullttiinngg  ffrroomm  wweeaalltthh  aanndd  oovveerr--eeaattiinngg..  UUnnddeerr--nnoouurriisshhmmeenntt  aanndd  oovveerr--eeaattiinngg  bbootthh  hhaavvee  hhaarrmmffuull  ccoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  

tthhee  hheeaalltthh  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall..  

  

  IInn  AAffrriiccaa,,  mmaallnnuuttrriittiioonn  iiss  lliinnkkeedd  wwiitthh  sseevveerraall  ffaaccttoorrss::  

--  ggeeooggrraapphhiiccaall::  aarriidd  cclliimmaattee,,  ddrroouugghhtt;;  

--  eeccoonnoommiicc::  ppoovveerrttyy,,  uunneemmppllooyymmeenntt;;  

--  ssoocciiaall::  iiggnnoorraannccee,,  bbaadd  eeaattiinngg  hhaabbiittss,,  ffoooodd  ttaabbooooss  ffoorr  pprreeggnnaanntt  aanndd  bbrreeaasstt--ffeeeeddiinngg  wwoommeenn;;  

--  ddeemmooggrraapphhiicc;;  

--  ppoolliittiiccaall::  wwaarr,,  rreeffuuggeeeess,,  ddiissppllaacceedd  ppeerrssoonnss..  

AAllll  tthheessee  ffaaccttoorrss  mmaakkee  tthhee  mmaallnnuuttrriittiioonn  pphheennoommeennoonn  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccoonnttrrooll..  

  

  IInn  SSeenneeggaall,,  tthhee  pprreevvaalleennccee  ooff  mmaallnnuuttrriittiioonn  aammoonngg  pprreeggnnaanntt  aanndd  bbrreeaasstt--ffeeeeddiinngg  wwoommeenn  ttaalllliieess  wwiitthh  tthhee  

rraattee  ooff  mmaallnnuuttrriittiioonn  aammoonngg  cchhiillddrreenn;;  tthhiiss  rraattee  rroossee  ffrroomm  55..88%%  iinn  11998866  ttoo  1122%%  iinn  11999933..  

  TThhee  ddeevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  CCFFAA  ffrraanncc  iinn  11999944  mmaaddee  hhoouusseehhoollddss,,  wwhhoossee  ppuurrcchhaassiinngg  ppoowweerr  wwaass  aallrreeaaddyy  llooww,,  

eevveenn  mmoorree  iimmppoovveerriisshheedd..  IInn  ssuucchh  cciirrccuummssttaanncceess  tthhee  wwhhoollee  ffaammiillyy  iiss  aaffffeecctteedd;;    pprreeggnnaanntt  wwoommeenn,,  bbrreeaasstt--ffeeeeddiinngg  

wwoommeenn,,  aanndd  cchhiillddrreenn  iinn  ppaarrttiiccuullaarr..  

  MMaallnnuuttrriittiioonn  aaggggrraavvaatteess  aallll  ppaatthhoollooggiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ffuurrtthheerr  wweeaakkeennss  pprreeggnnaanntt  aanndd  bbrreeaasstt--ffeeeeddiinngg  

wwoommeenn..  IItt  iiss  aallssoo  iinnvvoollvveedd,,  eeiitthheerr  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy,,  iinn  iinnffaanntt  aanndd  mmaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy  aanndd  ddiisseeaassee..  TThhee  rraattee  ooff  

mmaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy  iinn  SSeenneeggaall  iiss  558800  ppeerr  110000,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss  aanndd  tthhee  rraattee  ooff  iinnffaanntt  aanndd  jjuuvveenniillee  mmoorrttaalliittyy  iiss  114433  

oo//oooo  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  11999977  EEDDSS  ((ssuurrvveeyy  oonn  hheeaalltthh  iinnddiiccaattoorrss))..  

  

  IInn  tthhee  ffaaccee  ooff  tthhiiss  ppuubblliicc  hheeaalltthh  pprroobblleemm,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  SSeenneeggaall,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk  

((WWoorrlldd  FFoooodd  PPrrooggrraammmmee----WWFFPP))  aanndd  GGeerrmmaann  ggoovveerrnnmmeenntt  ccooooppeerraattiioonn,,  hhaass  iinnttrroodduucceedd  aa  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  

ssttrraatteeggyy  ttoo  ffiigghhtt  mmaallnnuuttrriittiioonn..  IItt  ccoonncceerrnnss  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  aass  ffrroomm  tthhee  ssiixxtthh  mmoonntthh  ooff  pprreeggnnaannccyy  aanndd  uupp  ttoo  ssiixx  

mmoonntthhss  ooff  bbrreeaasstt--ffeeeeddiinngg,,  aanndd  cchhiillddrreenn  aaggeedd  bbeettwweeeenn  ssiixx  mmoonntthhss  aanndd  tthhrreeee  yyeeaarrss..  TThhiiss  PPNNCC    ((ccoommmmuunniittyy  

nnuuttrriittiioonn))  pprrooggrraammmmee  pprroommootteess  uussee  llooccaall  pprroodduuccttss  ssuucchh  aass  mmiilllleett,,  mmaaiizzee  aanndd  bbeeaannss  ffoorr  iimmpprroovviinngg  nnuuttrriittiioonn..  

HHoowweevveerr,,  ffoollllooww--uupp  eevvaalluuaattiioonnss  hhaavvee  sshhoowwnn  tthhaatt  tthheessee  ttaarrggeett  ggrroouuppss,,  wwhhiicchh  aarree  ssuupppplleemmeenntteedd  ffoorr  aa  ssiixx--mmoonntthh  

ppeerriioodd,,  aarree  mmaallnnoouurriisshheedd  aaggaaiinn  aafftteerr  ttwweellvvee  mmoonntthhss  ooff  nnoo  ssuupppplleemmeennttaattiioonn..  SSoo  tthhee  ssuupppplleemmeennttaattiioonn  ssttrraatteeggyy  

llaassttiinngg  ffoorr  aa  ggiivveenn  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee    hhaass  nnoott  pprroodduucceedd  tthhee  aannttiicciippaatteedd  rreessuullttss..  

  TThhee  ssoolluuttiioonn  ttoo  mmaallnnuuttrriittiioonn  lliieess  iinn  pprreevveennttiioonn  aanndd  tthhiiss  ccaann  bbee  ddoonnee  iinn  sseevveerraall  wwaayyss..  BBuutt  tthhee  cchhooiiccee  ooff  

pprroodduucctt  mmuusstt  ccoommppllyy  wwiitthh  cceerrttaaiinn  ccrriitteerriiaa::  aacccceessssiibbiilliittyy,,  aavvaaiillaabbiilliittyy  oonn  tthhee  mmaarrkkeett,,  llooww  ccoosstt,,  eeaassee  ooff  pprreeppaarraattiioonn,,  

ggeenneerraall  aacccceeppttaannccee,,  ooff  bbeenneeffiitt  ttoo  tthhee  eennttiirree  ffaammiillyy,,  eeaassee  ooff  ccuullttiivvaattiioonn..  IInn  aa  nnuuttsshheellll,,  aa  pprroodduucctt  tthhaatt  ssoollvveess  tthhee  

pprroobblleemm  iinn  aa  llaassttiinngg  wwaayy..  

  TThhiiss  pprroodduucctt  mmiigghhtt  wweellll  bbee  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa,,  bbeeccaauussee  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  hhaass  sshhoowwnn  nnoott  oonnllyy  tthhee  rriicchh  

ccoonntteenntt  ooff  tthhee  ppoowwddeerr  mmaaddee  ffrroomm  iittss  ddrriieedd  lleeaavveess  iinn  tteerrmmss  ooff  pprrootteeiinnss,,  eenneerrggyy,,  mmiinneerraall  ssaallttss,,  vviittaammiinnss  aanndd  ffiibbrreess,,  

bbuutt  aallssoo  iittss  aabbiilliittyy  ttoo  mmeeeett  ddaaiillyy  nnuuttrriittiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  pprreeggnnaanntt  aanndd  bbrreeaasstt--ffeeeeddiinngg  wwoommeenn  bbyy  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  ssmmaallll  qquuaannttiittiieess  ((2255  gg..))..  WWiitthh  aa  ddoossee  ooff  2255  ggrraammmmeess  ooff  MM..  oolleeiiffeerraa  lleeaaff  ppoowwddeerr,,  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  

ooff  pprreeggnnaanntt  aanndd  bbrreeaasstt--ffeeeeddiinngg  wwoommeenn  aarree  mmeett  aass  ffoolllloowwss::  pprrootteeiinn  2211%%,,  ccaallcciiuumm  8844%%,,  iirroonn  9944%%,,  vviittaammiinn  CC  

114433%%,,  vviittaammiinn  AA  6699%%,,  mmaaggnneessiiuumm  2266%%..  
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  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  ppoowwddeerr  hhaass  bbeeeenn  tteesstteedd  aammoonngg  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  aatt  tthhee  BBeellffoorrtt  cclliinniicc  ((ZZiigguuiinncchhoorr))  ttoo  

rreemmeeddyy  ccaasseess  ooff  aannaaeemmiiaa..  SSuupppplleemmeennttaattiioonn  iiss  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaabbllee  

  

PPrree--nnaattaall  

ccoonnssuullttaattiioonn  //  

HHaaeemmoogglloobbiinn  lleevveell  

PPNNCC11  PPNNCC22  PPNNCC33  BBrreeaasstt--ffeeeeddiinngg  

ppeerriioodd  

1111--1144gg      ttbbsspp  ttwwiiccee  ddaaiillyy  11ttbbsspp  ttwwiiccee  ddaaiillyy  11ttbbsspp  ttwwiiccee  ddaaiillyy  11ttbbsspp  ttwwiiccee  ddaaiillyy  uupp  

ttoo  66  mmoonntthhss  ffoorr  

pprreeggnnaanntt  wwoommeenn    

&&    

11  ttsspp  33  ttiimmeess  ddaaiillyy  

ffoorr  cchhiillddrreenn  

77--1100  gg      ttbbsspp  33  ttiimmeess  ddaaiillyy  ttbbsspp  22  ttiimmeess  ddaaiillyy    

++  11  110000gg  iirroonn  ttaabb    

++  11  225500gg  VViiCC  ttaabb  

eevveerryy  tthhrreeee  ddaayyss  

ttbbsspp  22  ttiimmeess  ddaaiillyy    

++  11  110000gg  iirroonn  ttaabb    

++  11  225500gg  VViiCC  ttaabb  

eevveerryy  tthhrreeee  ddaayyss    

++  225500  mmll  mmoorriinnggaa  

jjuuiiccee  ffrroomm  ffrreesshh  

lleeaavveess  

11  ttbbsspp  ttwwiiccee  ddaaiillyy  

uupp  ttoo  ssiixx  mmoonntthhss  

ffoorr  pprreeggnnaanntt  

wwoommeenn    

&&    

11  ttsspp  33  ttiimmeess  ddaaiillyy  

ffoorr  cchhiillddrreenn  ffrroomm  

ssiixxtthh  mmoonntthh  

66--33..55gg  ttbbsspp  33  ttiimmeess  ddaaiillyy    

++  11  110000gg  iirroonn  ttaabb  

++  11  225500gg  VViiCC  ttaabb  

eevveerryy  tthhrreeee  ddaayyss  

++  225500  mmll  mmoorriinnggaa  

jjuuiiccee  ffrroomm  ffrreesshh  

lleeaavveess    

ttbbsspp  33  ttiimmeess  ddaaiillyy  

++  11  110000gg  iirroonn  ttaabb  

++  11  225500gg  VViiCC  ttaabb  

eevveerryy  tthhrreeee  ddaayyss  

++  225500  mmll  mmoorriinnggaa  

jjuuiiccee  ffrroomm  ffrreesshh  

lleeaavveess  

ttbbsspp  33  ttiimmeess  ddaaiillyy  

++  11  110000gg  iirroonn  ttaabb  

++  11  225500gg  VViiCC  ttaabb  

eevveerryy  tthhrreeee  ddaayyss  

++  225500  mmll  mmoorriinnggaa  

jjuuiiccee  ffrroomm  ffrreesshh  

lleeaavveess  

11  ttbbsspp  ttwwiiccee  ddaaiillyy  

uupp  ttoo  ssiixx  mmoonntthhss  

ffoorr  pprreeggnnaanntt  

wwoommeenn    

&&  

11  ttsspp  33  ttiimmeess  ddaaiillyy  

ffoorr  cchhiillddrreenn  ffrroomm  

ssiixxtthh  mmoonntthh  

  

SSuupppplleemmeennttaattiioonn  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ssttaaggee  ooff  tthhee  pprreeggnnaannccyy  aanndd  tthhee  hhaaeemmoogglloobbiinn  lleevveell..  TThhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ggiivviinngg  bbiirrtthh  

bbyy  bbrreeaacchh  ddeelliivveerryy  oorr  CCaaeessaarreeaann  sseeccttiioonn  mmuusstt  aallwwaayyss  bbee  aasssseesssseedd  pprreevviioouussllyy..  

TThhiiss  eexxppeerriimmeenntt  sshhoowwss  tthhaatt,,  wwiitthh  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  lleeaaff  ppoowwddeerr,,  aannaaeemmiiaa  iiss  rreemmeeddiieedd  aafftteerr  ssiixx  wweeeekkss  ooff  rreegguullaarr  

ddoosseess  ooff  2255  ggrraammmmeess  aa  ddaayy..  HHaaeemmoogglloobbiinn  cchheecckkss  aarree  mmaaddee  aatt  eeaacchh  pprree--nnaattaall  ccoonnssuullttaattiioonn  aanndd  rreeaaddjjuussttmmeennttss  

mmaaddee  bbaasseedd  oonn  tthhee  bbooxx  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  nneeww  hhaaeemmoogglloobbiinn  lleevveell..  

OOuutt  ooff  332200  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  ttaakkiinngg  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  ssuupppplleemmeenntt  ((AApprriill  11999999  ttoo  AApprriill  22000011)),,  224488  ggaavvee  bbiirrtthh  aatt  tthhee  

cclliinniicc..  TThhee  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  nneewwbboorrnn  iinnffaannttss  iiss  ssuummmmaarriizzeedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cchhaarrtt::  

  

NNuummbbeerr  ooff  iinnffaannttss  WWeeiigghhtt  

2211  44  kkgg  ++  

4488  bbeettwweeeenn  33..55  aanndd  33..99  kkgg  

116611  bbeettwweeeenn  33  aanndd  33..44  kkgg  

88    bbeettwweeeenn  22..55  aanndd  33  kkgg  

1100    <<22..55  kkgg,,  iinncclluuddiinngg  88  ttwwiinnss  

  

NNoo  mmaatteerrnnaall  ddeeaatthhss  oorr  ssttiillll--bbiirrtthhss  wweerree  rreeccoorrddeedd  aammoonngg  tthheessee  wwoommeenn  ttaakkiinngg  ssuupppplleemmeennttss..  

  

  

AAsssseessssmmeenntt  lliimmiittss  

  

MMoonniittoorriinngg  aanndd  ffoollllooww--uupp  wweerree  eexxppeennssiivvee  ffoorr  tthheessee  wwoommeenn,,  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  rreeffeerreennccee  cceennttrree  

ffoorr  hhaaeemmoogglloobbiinn  cchheecckk,,  tthheerree  bbeeiinngg  nnoo  hhaaeemmooggrraamm  iinn  tthhee  sseerrvviiccee..  

TThheerree  wweerree  aallssoo  pprroobblleemmss  mmeeeettiinngg  tthhee  ddeemmaanndd  ffoorr  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  ppoowwddeerr  

  

TThhee  ddrroopp--oouutt  rraattee  wwaass  2222..55%%  ooff  tthhee  wwoommeenn..  

  

AAmmoonngg  bbrreeaasstt--ffeeeeddiinngg  wwoommeenn,,  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  ppoowwddeerr  iinnccrreeaasseess  mmiillkk  pprroodduuccttiioonn,,  wwhhiicchh  mmeeaannss  

tthhaatt  tthhiiss  pprroodduucctt  ooffffeerrss  nnoott  iinnccoonnssiiddeerraabbllee  bbaacckk--uupp  ffoorr  wwoommeenn  eexxcclluussiivveellyy  bbrreeaasstt--ffeeeeddiinngg  tthheeiirr  iinnffaannttss..  

CCoonnssuummppttiioonn  ooff  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  pprrootteeccttss  iinnffaannttss  ffrroomm  cceerrttaaiinn  iinnffeeccttiioouuss  ddiisseeaasseess..  MMoonniittoorriinngg  tthhee  wweeiigghhtt  ooff  bbrreeaasstt--

ffeeeeddiinngg  iinnffaannttss  ((wweeiigghhiinngg  sseessssiioonnss))  rreevveeaallss  tthhaatt  8800%%  ooff  tthhee  cchhiillddrreenn  oouutt  ooff  tthhee  224488  hhaavvee  aann  iiddeeaall  wweeiigghhtt  iinn  rreellaattiioonn  

ttoo  tthheeiirr  aaggee,,  aanndd  tthhee    hheeaalltthh  ooff  mmootthheerrss  ttaakkiinngg  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  iiss  ssaattiissffaaccttoorryy..  

  

  

CCoonncclluussiioonn  

  

  AAsssseessssmmeenntt  ooff  ssuupppplleemmeennttaattiioonn  uussiinngg  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  ppoowwddeerr  aammoonngg  pprreeggnnaanntt  aanndd  bbrreeaasstt--ffeeeeddiinngg  

wwoommeenn  iiss  ffoorr  tthhee  mmoosstt  ppaarrtt  ppoossiittiivvee  aanndd  ssaattiissffaaccttoorryy..  II  sshhoouulldd  bbee  pplleeaasseedd  ttoo  sseeee  ttrraaiinniinngg  ccllaasssseess  aabboouutt  tthhee  

nnuuttrriittiioonnaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  sspprreeaaddiinngg  tthhrroouugghhoouutt  SSeenneeggaall,,  aanndd  II  sshhoouulldd  lliikkee  ttoo  sseeee  MMoorriinnggaa  oolleeiiffeerraa  

bbeeiinngg  iinnttrroodduucceedd  iinnttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  NNuuttrriittiioonn  PPrrooggrraammmmee,,  ssoo  aass  ttoo  eerraaddiiccaattee  mmaallnnuuttrriittiioonn  aatt  ffaammiillyy  aanndd  ccoommmmuunniittyy  

lleevveellss..  


