
 

 

 

 

 

 

Световна седмица на кърменето  2014 година 

 
Всяка година традиционно от 1 до 7 август се отбелязва Световната седмица на 

кърменето. Тя се чества в повече от 120 страни по света. Началото е поставено през 

1992 година. Създадена е от организацията WABA ( World Alliance for Breastfeeding) – 

Световен алианс за активна подкрепа на кърменето.  

Тази година мотото и темата на Световната седмица на кърменето е 

„Кърменето: Печеливша цел за цял живот”. Темата утвърждава колко важно е да се 

увеличи закрилата, популяризирането и подкрепата за кърмене. 

Храненето е един от най-важните фактори, определящ физическото и 

психическото развитие и здравословното състояние на кърмачетата и малките деца. 

Кърмачетата са особена рискова група по отношение на храненето, поради техния бърз 

растеж, ускорено развитие на мозъка, ускореното съзряване на имунната система, по-

голямата честота на инфекциозни заболявания сред тях и повишената им физическа 

активност. 

Кърмата е най-добрата храна за новороденото дете, осигурява му най-

здравословния старт в живота. Майчиното мляко има оптимален за бебето състав. То 

осигурява всички хранителни вещества, енергия и течности, от които детето има нужда 

през първите шест месеца от живота си. Кърмата е изключително чиста като продукт, 

лесно смилаема и се усвоява напълно от нежната храносмилателна система на 

новороденото. Тя съдържа антитела от майката  и защитава детето от инфекции, 

стомашни разстройства и алергии. 

Кърменето определено носи много ползи и за майката. То е естествен процес и 

създава силна емоционална връзка между майка и бебе. Кърменето е „технически” 

много по-лесно изпълнимо от храненето с шише и много по-евтино за семейството. 

Процесът на кърмене предизвиква бързо свиване на матката на родилката и намалява 

кървенето след раждане. Кърменето помага за по-бързото намаляване на теглото на 

кърмачката, тъй като за образуването на кърмата се изразходва енергия, получена от 

мастните депа на майката. Кърменето намалява риска от рак на гърдата, матката и 

яйчниците в по-късна възраст на жената. 

През 1990 година ООН постави пред правителствата на отделните страни осем 

глобални цели, т.нар. „Цели на хилядолетието за развитие”, за да могат те да се 

борят с бедността и да насърчават здравословно и устойчиво развитие до 2015 година. 

Научният комитет по храните при ООН посочва връзката между кърменето и 

всяка една от целите по следния начин: 

 

Цел 1: Преодоляване на крайната бедност и глада. 

Изключителното кърмене и кърменето до 2-годишна възраст дават на децата 

висококачествена енергия и хранителни вещества и могат да спомогнат за 

предотвратяване на глад и недохранване. Кърменето е достъпно за всички и не 

обременява семейния бюджет, за разлика от изкуственото хранене. 

 

 



Цел 2: Постигане на начално образование за всички. 

Кърменето и подходящото допълващо хранене значително намаляват риска от 

изоставащо развитие, подобряват умственото развитие и допринасят за ученето. 

 

Цел 3: Насърчаване равенството между половете. 

Кърменето е възможност за равен старт в живота на всяко едно дете. Кърменето 

е уникално право на жените и трябва да се подкрепя от обществото, например 

посредством нормативни документи, закрилящи майките. 

Цел 4: Намаляване на детската смъртност. 

Детската смъртност може да бъде намалена с около 13% единствено с 

подобряване на практиките на кърмене и с още 6% - с подобрения в допълващото 

хранене със захранващи храни.Около 50-60% от смъртността при децата под 5 години е 

вследствие на лошо хранене. 

 

Цел 5: Подобряване на здравословното състояние на майките. 

Кърменето се свързва с по-малка майчина кръвозагуба след раждането и с 

намален риск от рак на гърдата, рак на яйчниците, рак на ендометриума и остеопороза. 

Кърменето допринася и за увеличаване на интервалите между ражданията, като 

намалява риска бременостите да са твърде скоро една след друга. 

 

Цел 6: Борба с ХИВ / СПИН, малария и други болести. 

Изключителното кърмене, заедно с антивирусна терапия за майките и бебетата, 

може да намали пренасянето на ХИВ от майка на дете. 

 

Цел 7: Осигуряване на устойчива околна среда. 

Кърменето е свързано с по-малко отпадъци от производството на бебешки млека 

и млечни продукти. 

 

Цел 8: Създаване на глобално партньорство за развитие. 

„Глобалната стратегия за храненето на бебето и малкото дете” насърчава 

едновременното сътрудничество на много сектори и може да разчита на различни 

партньорства за подкрепа на развитието на децата посредством програми за кърмене и 

хранене. 

 

 

Програма на седмицата – ВАРНА 

 

31 юли, 17:00 часа 
Подкрепа за кърмене на мами и техните бебчовци 

Карин Дом, Местност Свети Никола ПК 104 (зад Пикадили парк) 

Организатор: Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ 

За контакт: Веселина Василева (консултант по кърмене към НАПК) – 0878 138 216 

 

1 август, 10:00 часа 
Ла Лече Лига лекция, тема: „Кърменето: печеливша цел за цял живот!“ 

Център “Mam’s & Me” (до кръстовището на бул. „Осми приморски полк“ и бул. „Васил 

Левски“) 

 

1 август, 10:00 часа 
Голямото кърмене – Варна 2014 г. Нека се съберем най-много кърмещи майки на едно 



място, за да подобрим миналогодишния рекорд от майки, кърмещи в продължение на 1 

минута едновременно своите бебета/деца! 

Морската градина, на поляната на кривото дърво 

С подкрепата на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ 

 

 

 

 

 

5 август, 10:00 часа 
Бебешко кафе с Ла Лече Лига, тема: „Заповядайте и задайте въпросите си за кърменето, 

захранването и отбиването!“ 

Детски клуб „Невеляшка”, ул. Кестен 14 (под ВиК) 

 

10:00 часа 
Подкрепа за кърмене. Среща за бъдещи и настоящи майки. 

Морската градина (под Пантеона) 

Организатор: Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ 

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

 

6 август, 10:00 часа 
Ла Лече Лига лекция, тема: „Защо да изберем да кърмим? Подготовката за кърменето.” 

Регионална здравна инспекция- Варна, ул. „Брегалница” №3, Музей „Човекът и 

неговото здраве”, етаж 1 

Актуална информация на: http://www.facebook.com/lllvarna 

 

7 август, 10:00 часа 
Отбелязване на Световната седмица на кърменето. 

Мол Варна, Capella Play 

Организатор: Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ 

За контакт: доц д-р Ружа Панчева (асистент МУ-Варна и консултант по кърмене 

към НАПК) – 0899 659 873 

 

 

 

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” 

Регионална здравна инспекция- Варна 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/lllvarna

