
 

 

Световна седмица на кърменето 2022 
 
„Да се застъпим за кърменето – обучение и подкрепа“  е темата на 

световната кампания през тази година.  

От 1 до 7 август много страни по света ще отбележат за 30-и пореден път 

Световната седмица на кърменето – глобалната инициатива за 

насърчаване, подкрепа и защита на кърменето. Целта е отново да се 

фокусира вниманието на обществото върху факта, че успехът на 

кърменето зависи не само от действията на двойката майка – бебе, но и от 

подкрепата и действията на семействата, общностите, хората, които 

взимат политически решения, здравните системи, работодателите, 

гражданските организации, медиите, обществото. Защото всички в 

обществото имат съществена роля за изграждането на благоприятна среда 

за кърменето, в която то да е норма. 

Пандемията COVID-19 повлия върху кърменето в две посоки: от една 

страна, оставайки вкъщи, родителите са имали повече време да се 

съсредоточат върху грижите за бебетата си; от друга страна, в много 

страни, включително и в България, майките и бебета оставаха разделени в 

следродилните отделения въпреки препоръките на СЗО те да остават 

заедно, защото кърменето е не само безопасно, но и предотвратява 

високата неонатална смъртност. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332639
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332639


Проучванията в цял свят показват, че майчиното мляко е най-подходящата, 

най-пълноценната и най-лесно усвоимата храна за кърмачето. 

Кърменето има предимства както за бебето, така и за майката. Ето най-

важните от тях: 

Предимства за бебето: 
 Бебетата, хранени с майчино мляко, боледуват много по-рядко от тези 

които, са приемали адаптирано мляко. При тях бактериалните инфекции се 

срещат 10 пъти по-често, менингитът – 4 пъти, диарията – 5 пъти, ушните 

инфекции – 3-4 пъти по-често. 

 Кърменето намалява риска от алергии. През първите месеци от живота 

кърмата защитава организма на бебето от потенциални алергии. 

 Бебетата, хранени с адаптирано мляко, реагират по-слабо на ваксините и 

образуват по-малко антитела срещу болестите. Кърменето, от друга страна, 

повишава ефективността на ваксините, като осигурява и допълнителен 

имунитет към различни заболявания. 

 Сукането подпомага правилното развитие на съзъбието и челюстта. 

Бебетата, хранени от шише, по-бавно развиват ясен говор и по-често се 

нуждаят от стоматологично лечение. 

 Деца, които са били кърмени, имат по-висок коефициент на 

интелигентност. Кърмата съдържа мазнини и други съставки, които 

подпомагат развитието на мозъка. 

 Децата, които са били кърмени през първите 6 месеца от живота си, много 

по-рядко страдат от болести на дихателната и храносмилателната система. 

При тях много по-рядко се срещат инфекции на дихателните пътища, 

пневмония, грип, разстройства и алергии. 

 Променящият се вкус на кърмата (в зависимост от храната на майката) 

подготвя детето за разнообразието от вкусове, с които ще се запознае след 

захранването. 

 Кърменето удовлетворява емоционалните нужди на бебето. 

 Кърменето намалява вероятността от болести на бъбреците, тъй като 

кърмата съдържа по-малко сол и протеини от адаптираното мляко. 

 Кърменето намалява риска от болести на сърцето в зряла възраст. 

 Кърмата е по-лесно смилаема. 

 Кърмените бебета много рядко получават кожни екземи. 

 Прясната кърма никога не е бактериално замърсена. 

 Кърмата не съдържа продукти на генното инженерство и синтетични 

растежни хормони. 

 Кърмата естествено потиска болката на бебето. 

 Майчиното мляко е винаги с нужното съотношение на мазнини, 

въглехидрати и протеини. 

 При кърмените деца смъртността до третата година е по-ниска. 



Предимства за майката: 

 

 Кърменето намалява риска от развитие на рак на гърдата в по-късна 

възраст. 

 Кърменето намалява риска от рак на матката и яйчниците. 

 По време на кърменето се отделя хормон, който подпомага свиването на 

матката след раждането. 

 Сукането подпомага отслабването на майката след раждане. 

 Кърменето понижава инсулиновите нужди на кърмещите жени, което е 

особено важно при захарен диабет. 

 Кърменето понижава шанса от развитие на остеопороза през 

климактериума. 

 Кърменето предпазва майката от желязодефицитна анемия. 

 Кърменето е по-лесно от изкуственото хранене. 

 Кухнята  винаги е с майката. 

 Кърменето е безплатно. 

 Кърменето осигурява повече сън за майката и бащата. 

  

Вие кърмите правилно, ако: 

 

 Устата на бебето е широко отворена, като горната и долната устни са 

обърнати навън. 

 Брадичката и нослето леко докосват гърдата. 

 Бебето е поело възможно най-голяма част от ареолата. 

 Нослето на бебето не е притиснато от гърдата и то диша свободно. 

 Суче дълбоко и ритмично, на кратки интервали. 

 Чувате го да преглъща ритмично. 

 Зърната ви се чувстват добре след първите няколко кърмения. 

 Главата и тялото на бебето са в една линия. 

 Бузките му не са засмукани навътре и не се чуват цъкащи звуци. 

 След кърмене гърдите на майката се усещат меки и бебето изглежда 

задоволено – бебето е пъргаво, активно и покрива нормите за развитие за 

възрастта си. 

По време на настоящата Световна седмица на кърменето си напомняме, че 

защитата на кърменето е споделена отговорност. Време е всички да 

гарантираме, да се ангажираме и да насърчим действията за защита и 

подкрепа на кърменето. Това ще спомогне за осигуряване на оцеляването, 

здравето и благополучието на децата и техните семейства. 

 


