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Световната седмица на кърменето се отбелязва ежегодно 

през първата седмица на август. Това е акцията с най-голям 

размах на движението за кърмене и се чества в повече от 120 

страни по света. Началото й е поставено през 1992 година. Създадена е от 

организацията – „Световен Алианс за активна подкрепа на кърменето” с 

цел възраждане и възстановяване на практиките за кърмене. От нея се 

определя и темата на седмицата, която тази година е „Подкрепа за 

кърмене - близо до майките”. Целта е да се насочи вниманието към най-

важната подкрепа от близките хора към кърмещите майки. 

Голяма част от бъдещите майки са твърдо решени да кърмят децата 

си. За съжаление се наблюдава често рязък спад в броя на кърмещите 

майки още от първите седмици до месец-два след раждането. На втория 

месец от раждането едва 13 % от бебетата са кърмени, а половината от тях 

започват смесено хранене. Майките имат кърма и могат да кърмят, но 

поради неправилна организация на кърменето и заради недостатъчна 

информация те спират да хранят бебето си с майчино мляко. Подкрепата за 

поддържане на кърмене може да се осигури по различни 

начини.Традиционно такава се предоставя най-вече от семейството. При 

промяната в обществената среда по-специално във връзка с урбанизацията, 

подкрепата за майките от по-широк кръг е от съществено значение. Под 

широк кръг се разбира обучени здравни специалисти, консултанти по 

кърмене, приятелки които са кърмещи майки или са кърмили преди време.  

Кърменето е естествен процес. Жената ражда най-често 2-3-пъти в 

живота и има нужда от всичкото внимание и подкрепа на света, за да даде 

най-доброто от себе си за правилното развитие и растеж на детето. 

Майките трябва да вярват във възможностите си, че ще се справят и ще 

кърмят децата. Всеизвестно е, по-дълго кърмените бебета са по-здрави и 

емоционално по-стабилни. 

По инициатива на Регионална здравна инспекция-Кюстендил ще се 

проведе КАМПАНИЯ СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО 1-7 

АВГУСТ, 2013г. 

със следните дейности: 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – КЮСТЕНДИЛ, отдел 

„Профилактика на болестите и промоция на здравето” организира среща с 

бременни жени и кърмещи майки, която ще протече в следния ред: 

презентация на тема „Кърменето - добър здравен старт за бебето.Често 

срещани проблеми за неуспешно кърмене” и дискусия. Срещата ще се 

http://az-jenata.bg/article/1442/Svetovna-sedmitza-na-karmeneto-1---7-avgust/


проведе на 1 август 2013г. (четвъртък), от 11.00 часа в РЗИ-Кюстендил, 

етаж 2, зала № 202 

В партньорство с МБАЛ „Св. Иван Рилски”, град Дупница на 

06.08.2013г.(вторник) от 14.00 часа в залата на болницата ще се проведе 

среща с бременни жени и кърмещи майки, която ще протече в следния ред: 

презентация на тема „Кърменето - добър здравен старт за бебето. Често 

срещани проблеми за неуспешно кърмене” и дискусия 

Ще бъдат предоставени здравно-образователни материали. 

В партньорство с МБАЛ „Св. Иван Рилски- 2003” , град Дупница  

на 08.08. 2013г. (четвъртък) от 12.00 часа в залата на болницата ще се 

проведе среща с бременни жени и кърмещи майки, която ще протече в 

следния ред: презентация на тема „Кърменето-добър здравен старт за 

бебето. Често срещани проблеми за неуспешно кърмене” и дискусия. 

Ден на отворени врати на 5 август за консултации при проблеми с 

кърменето: отделение Неонатология в МБАЛ „Д-р Никола Василев”, град 

Кюстендил. Консултиращ лекар д-р Ризова, специалист - неонатолог 

 

 

 

 


