
 

  

1 – 7 август 2017 година 



  От 1 до 7 август за 25-ти пореден път отбелязваме  Световната 

седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа 

и защита на кърменето.  

Кърменето е неотменна част от глобалните усилия за здравето и 

благополучието на децата и майките. Акцентът на Световната седмица 

на кърменето тази година е върху това, как да се обединят усилията на 

институции, медицински специалисти, доброволчески организации, 

медии, цялото общество – всички заедно играят ключова роля в 

подкрепата на майките. 

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.  

Световната здравна организация препоръчва изключително 

кърмене (без допълнителни течности или храна) през първите шест 

месеца от живота на детето и продължаване на кърменето до две години 

или повече.   

Кърменето предоставя висококачествени хранителни вещества и 

достатъчно енергия, допринася за намаляване на риска от затлъстяване 

и редица хронични болести в по-късен етап от живота на детето. 

Кърменето осигурява предпоставките за здраве и благополучие през 

целия живот на детето. Кърменето е безопасен и сигурен източник на 

хранителни вещества за малкото дете, дори при хуманитарни кризи. 

Кърменето е естествен и евтин начин за хранене на бебето и 

малкото дете и не натоварва бюджета на домакинството, в сравнение с 

изкуственото хранене. Кърменето допринася за намаляване на 

бедността. В много страни по света недохранването е реален проблем  и 

е причина за 45% от детската смъртност на децата до пет години. 

Подобряванито на практиките, свързани с кърменето може да спаси 

живота на над 800 хиляди деца и 20 хиляди жени и да подобри  

значително здравето на децата и майките в дългосрочен план. 



Бебетата, които са кърмени имат коефициент на интелигентност 

средно с 2.6 пункта по-висок от този на некърмените, разликата в 

коефициента на интелигентност е по-голям при по-продължително 

кърмене. 

Кърменето е уникално право на жените и те трябва да бъдат 

подкрепени от обществото, работодателите си и собственото си 

семейство да кърмят. Всеки допълнителен месец платено майчинство 

намалява детската смъртност с 13%.  Кърменето изгражда и близост 

между майката и бебето, което означава и по-спокойни и щастливи жени 

на работното място. Кърмещите жени, които са подкрепяни от 

работодателите си са по-продуктивни и лоялни. 

Кърмата е „естествена, възобновяема” храна, която е безопасна за 

околната среда, произведена и доставена без замърсяване, опаковки или 

отпадъци. Производството на адаптирани млека генерира емисии на 

парникови газове. За да се произведе 1 кг адаптирано мляко са 

необходими около 4 000 литра вода. 

 

 В гр.Варна Световната седмица на кърменето ще бъде отбелязана 

на 3 август (четвъртък) от 10.00 часа със среща – разговор за кърменето 

с бъдещи и настоящи майки и татковци. 

Място на срещата: пред Летния театър в Морската градина. 

Организатор: Национална асоциация „Подкрепа за кърмене”. 

За контакт: Симонета Попова - консултант по кърмене към НАПН 

– 0884/183-504. 

 

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” 


