
 

 

 

1 – 7 август 2018 година 



 

От 1 до 7 август за пореден път отбелязваме Световната седмица на кърменето. Тази 

година тя е под надслов „КЪРМЕНЕТО – ОСНОВА НА ЖИВОТА”. Инициатор на Световната 

седмица на кърменето е Световният алианс за кърмене (WABA) – глобална мрежа от лица и 

организации, занимаващи се със защитата, популяризирането и подпомагането на кърменето в 

световен мащаб.  

Логото, избрано за тазгодишното издание на Световна седмица на кърменето представя 

„триадата“ на родителите и тяхното дете и подчертава значението на съвместните усилия за 

защита, насърчаване и подкрепа на кърменето. Клоните, листата и кълновете са символ на 

растежа и развитието. 
 

Кърменето е оптималния начин за хранене на бебетата – здравословен, достъпен, 

безопасен, екологично чист, незамърсяващ околната среда, икономически изгоден. Кърменето 

дава най-добрия старт в живота на бебетата и има дългосрочни ефекти за здравето и 

интелектуалното развитие на детето.  
 

Кърменето предотвратява глада и недохранването във всичките му форми, гарантира 

хранителната сигурност на децата дори и в периоди на криза, то е евтин начин за хранене на 

децата и допринася за намаляване на бедността.  
 

Кърменето в първия час от раждането защитава новородените деца от инфекции и спасява 

живота. Когато децата са кърмени частично или изобщо не са кърмени са изложени на 

повишен риск от смърт, причинена от стомашни разстройства или други инфекции.  
 

Кърменето подобрява коефициента на интелигентност, училищните способности и 

присъствие и се свързва с по-големи доходи по време на зрелия живот. Кърменето намалява 

риска от рак на гърдата за майката.  

http://waba.org.my/


 

Храненето, хранителната сигурност и намаляването на бедността са от основно значение 

за постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие на Обединените нации. А ЦЕЛИТЕ 

спрямо кърменето тази година са: 

 

ИНФОРМАЦИЯ, достъпна за всички хора, за връзките между доброто хранене, хранителната 

сигурност, намаляването на бедността и кърменето. 

 

 

 

ЗАТВЪРЖДАВАНЕ на кърменето като основа на живота. 

 

 

 

АНГАЖИРАНЕ на личности и организации за по-голямо 

въздействие. 

 

 

 

ПОДБУЖДАНЕ на действия за насърчаване на кърменето 

като част от доброто хранене, хранителната сигурност и 

намаляването на бедността. 

 
 



„Кърменето спасява живота“, посочва генералния директор на Уницеф, Хенриета Фор, 

подчертавайки, че „неговите ползи помагат за поддържането на здравето на децата през 

първите дни и продължават дори в зряла възраст. Кърменето на децата в първите две години 

означава да се спаси всяка година живота на повече от 820 000 деца под пет годишна възраст. 

Но кърменето се нуждае от подкрепа, насърчение и ориентация. С тези основни стъпки, 

изпълнени правилно, можем значително да подобрим процента на кърмещите майки по света и 

да дадем на децата възможно най-добро начало за техния живот“. 

 

 
 

Световната здравна организация (СЗО) и Детският фонд към ООН (Уницеф), публикуваха 

нов НАРЪЧНИК, съдържащ 10 стъпки за увеличаване на подкрепата при кърменето в 

здравните структури, предоставящи услуги за майките и новородените. Практическото 

ръководство насърчава младите майки да кърмят и информира здравните работници как най-

добре могат да подкрепят кърменето. 



10 СТЪПКИ КЪМ УСПЕШНО КЪРМЕНЕ 

1. Да има политика за кърменето, изготвена в писмен вид, с която да се запозне целият 

медицински и обгрижващ персонал. 
 

2. Да се обучи целият персонал, предоставящ здравни грижи за придобиване на уменията, 

които са необходими за прилагането на тази политика. 
 

3. Да се информират всички бременни жени за ползата и правилното осъществяване на 

кърменето. 
 

4. Да се помогне на майките да започна да кърмят в рамките на половин час след раждането. 
 

5. Да се покаже на майките как да кърмят и как да поддържат наличието на кърма, дори ако се 

наложи да бъдат отделени от бебетата си. 
 

6. Да не се дават на новородените никакви други храни или напитки, различни от кърма, освен 

когато това се налага по лекарско предписание. 
 

7. Да се позволи на майките и новородените да бъдат заедно 24 часа на ден. 
 

8. Да се насърчава кърменето при всяко желание на новороденото. 
 

9. Да не се дават на кърмачетата биберон или други видове залъгалки за успокояване. 
 

10. Да се насърчава създаването на групи за подкрепа и да се насочват майките към тях при 

изписването им от здравното заведение. 

 



Програма на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” – 2018 г. гр.Варна: 

2 август, 16:30 часа 

Среща-разговор с бъдещи и настоящи майки и татковци по повод Световната седмица на 

кърменето 2018 под надслов „Кърменето основа на живота“. 

Ще Ви разкажем за това колко важно е кърменето да започне възможно най-рано след 

раждането, какъв е състава на майчиното мляко и как се променя през време на кърменето, 

какви са ползите от кърменето, като основа на живота. 

Пред Летния театър, в Морската градина, Варна 

6 август, 14:00 часа 

Консултантите на НАПК Варна ще гостуват като гост-лектори в АГ Болница „Проф. д-р Д. 

Стаматов“ – Варна на организираната по повод Световната седмица на кърменето лекция на 

тема: Кърменето – основа на живота. 

АГ Болница „Проф. д-р Д. Стаматов“ Варна 

1-7 август  

Посещение на доброволни консултанти по кърмене в Родилните отделения в град Варна в 

рамките на Световната седмица на кърменето 2018 

 

За контакт: Дияна Петрова (консултант по кърмене към НАПК) 0887 202 642  

Мария Бонева (консултант по кърмене към НАПК) 0887 665 884 


