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WABA I СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО

КЛЮЧ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Препратки

КЪРМЕНЕТО

Нови доказателства, представени в британското медицинско 
списание Lancet, потвърждават, че оптималното кърмене може да 
спаси живота на 823,000 деца и да добави $ 302 млрд. в световната 
икономика годишно.  Кърменето полага основите на добро здраве 
за всички деца, както в краткосрочен така и в дългосрочен план, а 
също и в полза на майките. Въпреки това, световните нива на 
кърменето са в застой през последните две десетилетия. По-малко 
от 40% от децата под шестмесечна възраст са изключително 
кърмени. В действителност, жените са изправени пред много 
пречки за кърменето. Те могат да получат неточна информация от 
лекарят си, да липсва подкрепа за кърмене от партньора в 
домакинството, да нямат достъп до квалифицирано консултиране 
за кърмене, да бъдат изправени пред агресивен маркетинг на 
заместителите на кърмата или да бъдат принудени да се върнат на 
работа скоро след раждането. Тези пречки правят изключително 
трудно за жените да кърмят изключително първите шест месеца 
(без допълнителни течности или храна) и да продължат кърменето 
в продължение на две години или повече, както препоръчва 
Световната здравна организация.  Ние знаем какво трябва да се 
направи, за да подкрепим и даде възможност на майките да 
кърмят оптимално, но ние трябва да бъдем по-активни и да се 
ангажират повече хора да направят това в реалност. Свързването 
на кърменето с SDGs ни помага да направим това.

Загрижени ли сте за хората, планетата, просперитета и 
мира? Присъединете се към многото, които вярват в 
устойчивото развитие - хора, които в момента живеят по 
начин, който не вреди на идните поколения. Световна 
седмица на кърменето тази година се фокусира върху 
17-те Цели за устойчиво развитие (SDGs), които 
правителствата по света са се съгласили да се постигнат 
до 2030 г.   SDGs се базират на Целите за развитие на 
хилядолетието (MDGs) и обхващат редица въпроси като 
екология, икономика и равенство. Новите Цели за устой- 
чиво развитие се стремят да се преодолеят основните  
причини за бедността и предлагат визия за развитие,  
която да работи за всички хора, навсякъде. Световната  
седмица на кърменето 2016 бележи ново начало за нас,  
да работим заедно и да покажем как можем да постиг-
нем устойчиво развитие чрез защита, насърчаване и  
подкрепа на кърменето.

Да информира хората за новите цели за 
устойчиво развитие (SDGs), и как тяхното 
постигане може да бъде улеснено чрез 
подобряване на кърменето и храненето 
на бебето и малкото дете (IYCF).

Решително да утвърди кърменето като 
ключов компоненет на устойчивото 
развитие.

Диплянката обяснява как кърменето е свързано с 
всяка от SDGs поотделно (виж приложението) и по 
четирите тематични области. Тематичните области са 
тясно свързани с SDGs, които представляват 
най-силните връзки към кърменето. Тук ще намерите 
съответните SDGs в горната част на всяка страница. 
Всяка тематична област започва с кратък въображаем 
сценарий, който илюстрира връзката между 
кърменето и тематичната област на SDG. Това е 
последвано от някои полезни факти и цифри, които 
можете да използвате за вашата застъпническа 
кампания. И накрая, има някои примери за действия, 
които можете да предприемете на каквото и ниво да 
работите. В края ще намерите раздел за начини на 
работа за постигане на SDGs чрез устойчиви 
партньорства и върховенството на закона. Надяваме 
се, че ще прочетете с удоволствие диплянката и тя ще е 
полезна за работата ви.

Да насърчава различни действия на всички 
нива, свързани с кърменето и храненето на 
бебетата и малките деца в новата ера на 
Цели за устойчиво развитие.

Да обвърже и да се сътрудничи с широк 
кръг от участници за промотиране, защита 
и подкрепа на кърменето

Преведено и адаптирано 
на български от Ла Лече 

Лига България.
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ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ 1

Препратки

Да се замислим:

Каква роля има кърменето в промотирането на добро 
хранене и обезпечаване с храна във ваша общност?

В изолирана земя където гладът е повсеместен, майките са 
известни с това, че кърмят децата си, докато те станат 
малки деца. Тези майки знаят, че кърменето е препитание 
и безопасна храна за децата им. Когато възникне недостиг 
и гладът идва с пълна сила, те виждат, че малките деца, 
които не са кърмени са уязвими и често са първите, които 
умират. Особено в областите с ниски доходи, майките 
често спират кърменето само когато почувстват, че 
тяхното дете е голямо и достатъчно силно, за да не се 
нуждаете повече от тази защита. Обезкуражаването на 
майките да продължат да кърмят през 2-ра година от 
живота на детето им има възможни краткосрочни и 
дългосрочни последствия. Безопасната храна включва 
една невидима компонента - защита за неизвестното 
бъдеще чрез кърмене. Кърмата е достъпна форма на 
хранене и като такава е важен начин за намаляване на 
последиците от бедността.

Недохранване, включително неоптимално кърмене, са в 
основата на 45% от всички смъртни случаи на деца под 5 
всяка година.

Най-широко разпространената форма на недохранване, 
хранително спиране на развитието (ниска височина за 
възрастта), вече е широко разпространена при раждането 
и продължава да се увеличава рязко до 24-месечна 
възраст. Този прозорец от възможност за намаляване 
спирането на растежа е 1000 дни от зачеването до 
2-годишна възраст.

Ранните инвестиции в превенция на ниско рождено тегло, 
профилактика на спиране на развитието, и ранно 
иницииране и изключително кърмене, допринасят за 
намаляване на риска по-късно от затлъстяване и 
хронични заболявания.

Това, че не се кърми се асоциира с икономически загуби от
около 302 $ млрд годишно или 0.49% от световния брутен 
национален доход.

Семействата в целия свят харчат около $ 54 милиарда 
долара годишно за закупуване на адаптирано мляко.

Възрастните, които са били кърмени като деца, е 
установено, че имат по-високи доходи, отколкото тези, 
които не са били кърмени.

Проверете наличните местни статистически данни за 
кърменето в местните здравни заведения. Говорете с 
майките за техния опит. Планирайте действия си на 
база това, което ще научите за ситуацията.

Ангажирайте бащите в кърмаческите групи за помощ 
от майка на майка и обсъдете значението на тяхната 
подкрепа за храненето на бебето, и как те могат да 
подкрепят.

Помогнете на хората във вашата общност да видят 
кърменето, навременно въвеждане на твърди храни и 
продължителното кърмене до 2 години или след това 
като нормални. Например, момчета и момичета, се 
нуждаят да видят кърмеща жена, така че те да научат 
за това.

Уверете се, че местната здравни заведения, аптеки и 
магазини за хранителни стоки се придържат към 
Международния код за маркетинг на заместителите на 
кърма. Използвайте комплекта за мониторинг IBFAN да 
оцените спазването на Кода.

Работете с програми в земеделието, за да се разшири  
подкрепа при кърмене в селските общности.

Преведено и адаптирано 
на български от Ла Лече 

Лига България.



       
        

          
       

           
         
      

      

          
          
         

       
         

         
         

       
      

        
       

          

      
    

      

      
       

       
       

¹¹

       

¹¹

         

10

       
      

         

       
       

        
      

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ТОЗИ СЦЕНАРИЙ

ОЦЕЛЯВАНЕ, ЗДРАВЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ФАКТИ И ЦИФРИ ДЕЙСТВИЯ

•

•

•

•

•

1

2

3

4

ДОБРО ЗДРАВЕ И
БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

НАМАЛЯВАНЕ
НЕРАВЕНСТВАТА

УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ
И ОБЩНОСТИ

 

9.  Renfrew, MJ. et al. Preventing disease and saving resources: the potential contribution of increasing breastfeeding rates in the UK. UNICEF UK. 2012. 
10. Horta BL, de Mola CL, Victora CG. Breastfeeding and intelligence: systematic review and meta-analysis. Acta Paediatr Suppl 2015.
11. Victora, Cesar G et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong e ect. The Lancet. 2016.

Telma Geovanini©WABA 2012

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ2

Препратки:

БЕЗ
БЕДНОСТ

Анна е родена в бедна градска зона. Майката на Анна е виждала 
широко рекламирани млека на прах, но тя и лелята на Ана 
винаги са вярвали, че майчиното мляко е най-добро. Седмиците 
минават, Анна е активна и се развива добре. Имунизациите и са 
извършени навреме и тя не се е разболявала, така че майка ѝ е в 
състояние да работи. Медицинската сестра в общността е 
обучена да оказва подкрепа на кърмещите и похвали майката на 
Анна, напомняйки ѝ, че кърменето също помага за защита на 
майките от болести като рак на гърдата. От време на време, 
парите за храна са малко, но за Анна храненето е улеснено тъй 
като тя суче през втората си година и се храни от храната на 
семейството. Годините минават и Анна отива на училище. 
Учителят забелязва колко бързо Анна научава, и информира 
майка ѝ. Майката на Анна знае, че млякото ѝ помогна на мозъка 
и очите на Анна да се развива добре, а малкото заболявания 
означават, че енергия на Анна е използвана да расте и да се учи. 
Анна е все още млада, но бъдещето ѝ е светло, защото тя е 
получила добро начало от майчиното си мляко, и този дар ще 
бъде важен през целия ѝ живот. Кърмата може да помогне на 
децата да се измъкнат от бедността, като им помага да постигнат 
по-високи нива на образование и доходи за по-добро бъдеще.

Финансовите разходи на програма за изпълнение на 
СЗО/ УНИЦЕФ Глобалната стратегия за хранене на бебето 
и малкото дете в 214 страни се оценява на $130 на живо 
раждане. "Инвестиции в ефективни услуги за 
увеличаване и поддържане на броя на кърмещите майки 
е вероятно да осигурят възвръщаемост в рамките на 
няколко години, може би най-малко една година."

Като цяло, бебета, които са кърмени имат 2.6 точка 
по-висок коефициент на интелигентност от некърмените 
бебета, с по-големи различия за по-голяма 
продължителност на кърменето.

Кърменето осигурява основата за здраве и благополучие 
през целия живот. Деца и майки, които не кърмят, са 
изложени на по-голям риск за много състояния, 
включително остри и хронични заболявания на децата, 
както и рак на гърдата и яйчниците при майките. 

823,000 деца умират годишно поради неоптимални 
практики при хранене на бебето.

20,000 смъртни случаи, дължащи се на рак на гърдата 
могат да бъдат предотвратени, ако майките кърмят 
оптимално. 
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Да се замислим:

Как изглежда кърменето във вашата общност? Колко 
болници или удобства за майките са Приятели на бебето?

Говорете с политици и други лидери за важността от 
повишаване процента на кърмещите за постигане на 
SDGs. Запазете кърменето в дневния ред.

Работете върху това да се гарантира, че всички майки 
в общността имат достъп до квалифицирана грижа за 
кърменето.

Застъпвайте се за национални здравни правила, които 
да гарантират, че Десетте стъпки към успешно 
кърмене са интегрирани в грижи за майката на всички 
родилни отделения.
Вижте: http://www.unicef.org/newsline/tenstps.htm

Застъпвайте се, кърменето да бъде подробно
разглеждано в учебната програма за обучение по 
време на стажа на всички лекари и медицински 
сестри.

Преведено и адаптирано 
на български от Ла Лече 

Лига България.
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ЧИСТА ЕНЕРГИЯ

 
 

ДЕЙСТВИЯ
ПО КЛИМАТА

ЖИВОТ
ПОД ВОДАТА

ЖИВОТ
НА ЗЕМЯТА

Jaime © WBW 2015

ДЕЙСТВИЯФАКТИ И ЦИФРИ

ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ3

Препратки:

Да се замислим:

Какво можете да кажете на младите хора от вашата 
общност за кърменето и околната среда?

При всяко пътуване, първата крачка е от значение. Кърменето е 
първата практическа стъпка, която можем да направим, за да 
защитим не само здравето на бебетата и майките, но и здравето 
на нашата планета - от самото начало, чрез предоставяне на 
природосъобразна и устойчива храна за бебетата. Изкуственото 
хранене допринася за глобалното затопляне, което е причина за 
изменение на климата, с катастрофални резултати. 
Най-уязвимите групи от населението са най-лошо засегнати от 
по-силните и по-чести тайфуни, урагани и циклони. Сред 
разрушенията, причинени от природните бедствия, 
изкуственото хранене увеличава рисковете, тъй като липсата на 
чиста вода и инфраструктура затрудняват осигуряването на  
безопасна и ефективна подготовка на бебешка храна без 
адекватно охлаждане и чиста преварена вода; докато 
кърменето защитава детското здраве и осигурява комфорт за 
детето и неговата майка, които може да са загубили всичко. 
Консултантите по кърмене могат да работят със семействата за 
да облекчат страданията им, да окажат подкрепа на 
травмираните майки за да им дадат увереност да поддържат 
кърменето или да релактират.

Кърмата е "естествена, възобновяема храна", която е 
безопасна за околната среда, произведена е и доставена 
на клиента без замърсяване, опаковки, или отпадъци.

Производството на формула и използването ѝ генерира 
емисии на парникови газове (ПГ), които ускоряват 
глобалното затопляне и същевременно предизвикват
замърсяване и вредните емисии от извозване на 
отпадъците. Въпреки, че все още няма парично 
изражение, има екологични разходи, свързани с не 
кърменето на бебетата.

720 450 тона адаптирано мляко продавани ежегодно в 6 
азиатски страни, генерират почти 2,9 милиона тона 
парникови газове. Това е равно на близо 7 милиарда 
мили, преминати от среден лек автомобил или 1,03 
милиона тона депонирани отпадъци.

Смята се, че са необходими повече от 4000 л вода за 
производството на 1 кг на адаптирано мляко на прах.

Кърменето означава по-малко парникови газове,  по-
малко влошаване на околната среда и замърсяване.

Кърменето помага на преминаването към ниски емисии 
на въглерод на база изкопаемите горива. За 
производството на кърма няма нужда от електричество и 
не изисква никакъв гориво за транспорт, като по този 
начин се намаляват емисиите на въглероден двуокис, 
основният парников газ.

•

•

•

•

•

•

Препоръчайте на вашето правителство да включва 
подобряване на практиките за кърмене като част от 
работата си за постигане на Целите за устойчиво 
развитие.

Насърчавайте изследователите да определят  
количествено въглеродното въздействие на изкуственото 
хранене във вашата страна.

Използвайте тези данни за да се застъпите пред вашите 
правителства, да отпуснат средства за политики и 
програми за повишаване на кърменето успоредно с тези, 
отпуснати за намаляване на замърсяването на въздуха.

Включете кърменето във всеки списък от действия, за 
намаляване на  въглеродното и водно въздействие, и 
включете кърменето в разясненията за промените в 
климата.

Преведено и адаптирано 
на български от Ла Лече 

Лига България.
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ФАКТИ И ЦИФРИ ДЕЙСТВИЯ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ
И ИНФРАСТРУКТУРА

Майчиното мляко е основен хранителен ресурс, който трябва да бъде 
защитен. Около 830 милиона жени, предимно в развиващите се страни, 
са лишени от социална закрила на работното си място. Жените често са 
принудени да приемат зле платени, ниско-качествени работни места. 
Когато майките се върнат на работа, те имат по-малко време да се 
грижат за децата си. Склонни са към отказване от кърмене, децата 
боледуват по-често и изостават в училище. Производителността на 
работното място спада, тъй като служителите се нуждаят от повече 
свободно време за грижи за техните некърмени деца. Семейните 
финанси се влошават, поради увеличаване на разходите за  храна и 
лекарства. И все пак, по целия свят, правителствата наблягат на 
участието на жените в работния процес, като решение за икономически 
растеж, равенството между половете, както и намаляване на бедността. 
Неплатените грижи на жените в домакинството са важни за здравето, 
развитието и благосъстоянието на всички членове на семейството, и 
трябва да бъдат признати в стратегиите за икономическо и социално 
развитие. За да се намали неравнопоставеността  между половете на 

работното място, жените се 
нуждаят от подкрепа да 
съчетават своите продуктивни 
и репродуктивни функции, 
включително кърменето, като 
например платен отпуск по 
майчинство, платени почивки 
за кърмене, гъвкаво работно 
време и наличие на стаи, 
където необезпокоявано да 
кърмят децата си.

Да се замислим:

Каква подкрепа получават жените относно кърменето, след 
като се върнат на работа във вашата общност

Връщане на работа на жени в майчинство води до 
намаляване продължителността на кърмене с 

Всеки допълнителен месец на платен отпуск по 
майчинство понижава  нивата на детската смъртност с 

Само 53% от страни, отговарят на изискванията на 
Международната организация по заетостта за 
продължителност на майчинството от 14 седмици. 16

Политики, защитаващи отпуска по майчинство са 
ефективни за увеличаване ниватана изключително 

Наличието на стаи за кърмене и платени почивки за 
хранене на бебето, могат да подобрят кърменето в 

Разберете каква е политиката на вашата страна за защита на 
майчинството. Също така, разберете там където живеете, вида 
на отпуск и удобствата на работното място, които  местните 
работодатели осигуряват.

Застъпете се, на всички нива  и между секторите, за нуждите и 
правата от защита на майчинството на работещите във 
формални и неформални сектори.

Насърчавайте политици и служители във вашата страна да 
оценяват състоянието на текущата политика  по майчинство и 
родителски права; да защитават и да откриват пропуски в 
обезпечяването, използвайки съществуващи инструменти 
като например Световни тенденции в кърменето (WBTi).
Виж: http: //worldbreastfeedingtrends.org/

Насърчаване на платен отпуск за майчинство, на политики за 
защита равенство между половете, обхващаща триада от 
грижи и които подкрепят съвместно родителство и 
кърменето.

Разговори  с местни работодатели за това какво те могат да 
направят на работните си места в подкрепа на кърменето. 
Насърчаване трансформацията на работните места, с 
тенденция за превръщането им в удобни за семейството. Това 
би следвало да включва:
      а. Осигуряване на достъпни детски ясли, които улесняват и 
подкрепят кърменето.
      б. Подходящи  места  в или в близост до работните, с 
необходимите  удобства  за комфортно и безопасно кърмене, 
изцеждане или съхраняване на мляко. 
      в. Гъвкаво работно време, почивки за кърмене или 
намалено работно време и работа от разстояние.
      г. Безопасна и хигиенна работна среда за всички 
работници  и особено за бременни и кърмещи майки, която 
няма да доведе до намаляване на заетоста или по-ниско 
заплащане. 

Преведено и адаптирано 
на български от Ла Лече 

Лига България.



УСТОЙЧИВО ПАРТНЬОРСТВО
И ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА

Infographic, A basic typology of multi-stakeholder partnerships (from Peterson et al, 2014)
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ДЕЙСТВИЯДА РАБОТИМ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

Спонсорство: WABA не приема спонсорство на всякакъв вид от компании, произвеждащи заместители на кърма и  на свързаните с тях оборудване и / или допълващи храни, които изместват кърменето.
WABA насърчава всички участници в  Световната седмица на кърменето да уважават и следват тази етична позиция.
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МИР И СПРАВЕДЛИВОСТ
СИЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

“Нужно е цяло село да се отгледа дете” е нашият призив към 
всеки един от нас, за да изиграе своята роля в изграждането 
на идеалното село. Имаме нужда от закони, които са 
справедливи и до които всички ние имаме достъп. Нужно ни е 
още да намерим нов и по-добът начин да работим заедно. 
16-тата Цел за устойчиво развитие насърчава справедливите, 
мирни и приобщаващи общества. Ние всички сме колективно 
отговорни за нашите деца и бъдещето, което те ще наследят. 
Деца въплъщават бъдещето на човечеството. Всяко дете има 
потенциал, който може да се осъществи само, ако се спазват 
правата и са изпълнени отговорностите. Конвенцията за 
правата на детето защитава правата на децата. Жените също 
имат права срещу неравностойно положение или различно 
третиране сравнено с мъжете, в обществото или на работното 
място. Има много да се направи, за да се изгради нашето 
бленувано село. За да се повиши процента на кърмещите, 
трябва да преодолеем много предизвикателства: неадекватни 
правителствени политики, липсата на информация и съвети, 
липса на подкрепа от общността и агресивни продажби на 
заместители на кърмата. Имаме нужда от глобално 
партньорство за преодоляването им. 17-тата Цел за устойчиво 
развитие ни напомня, че "многото ръце правят лека работа" ... 
Ние трябва да работим заедно, за да постигнем селото, което 
искаме. Световна седмица на кърменето свързва, правещите 
промените на ниво общност, страна и регион, за да се 

  обединят за глобални действия. Ние трябва да разширим 
нашия съюз и да работим заедно с другите отвъд 
настоящите тенденции на кърменето, и заедно да 
постигнем устойчиво развитие и човешки права. Ние 
можем да оцелеем като вид, само като признаем този 
баланс и взаимозависимост.

Сътрудничество 
между малък кръг от 
партньори, за да се 
приложи програма 
за решаване на 
конкретен аспект от 
социален проблем

Платформа за текущо 
сътрудничество около 
един или повече 
социални въпроси, 
подравняване партньори 
(обикновено> 5) в 
подкрепа на общ дневен 
ред и съвместни 
инвестиции

Инициатива на базата на 
дългосрочни ангажименти 
към обща програма от 
група на участници от 
различни сектор, 
необходима за 
осъществяване на цялата 
система на климата около 
социален проблем

Споделяйте широко доказателствата за стойността на 
кърменето, особено сред тези с власт и влияние. Контролът на 
действията и резултатите е решаващ за да се изградят 
доказателствата. 

Насърчаване на положително отношение към кърменето. 
Колкото повече се говори за кърменето, толкова по-ефективни 
ще бъдат нашите послания.

Препоръчвайте включването на програми за кърмене към 
всички здравни програми и увеличаване

Привеждане в изпълнение на закона, включително и Между- 
народния код за маркетинг на заместителите на кърма тъй като 
промотирането на тези продукти подкопава кърменето като 
най-добрата първа храна. Новородените не са в състояние да 
направят своя избор и правителствата са длъжни да ги защитят.

Международните конвенции определят договорените 
глобални норми. Работа в партньорство в общността, на 
национално и по-високо ниво, искайки конвенциите за правата 
на децата и жените, като например защитата при майчинството, 
да са отразени в законите на всяка страна и да бъдат 
изпълнявани.

Разберете доказателствата за значението на 
кърменето и интервенциите, които са необходими, за 
да се увеличи броя на кърмещите майки.

Запознайте се със съответните международни 
конвенции както и с законите, подзаконовите актове и 
правителствените политики във вашата страна.

Идентифицирайте потенциалните съюзници и 
работете с тях. Създайте завладяващ общ случай за 
промяна. Изберете от 3 до 5 приоритети и 
разработете общ набор от действия.

Бъдете нащрек за конфликт на интереси при избора 
на съюзници и поддръжници.

Стимулирайте кампанията си с хора, които имат 
множество умения.

Разпределяйте времето и ресурси, включително и 
парите. Планирайте добре и останете отговорни.

Благодарности
WABA изказва своите благодарности на:

Преведено и адаптирано на 
български от Ла Лече Лига 

България.


