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Какво Ви помогна  
да кърмите?

Подкрепа от страна на  
партньора

Обмяна на опит с други  
кърмещи майки

Подкрепа от страна на  
медицинския персонал и на 
консултант по кърмене

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО 2019

#КЪРМЕНЕТОЕЛЮБОВ

ОВЛАСТЯВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

КЪРМЕНЕТО Е ВЪЗМОЖНО

Какво прави кърменето трудно и как бихме могли да го подкрепим, за да подобрим здравето на нашите 
бебета? Ето какво казват майките и експертите в областта на храненето:

КАКВО КАЗВАТ МАЙКИТЕ

ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ

Защо  
кърменето беше 
предизвикателство  
за вас?

Здравословни  
проблеми при бебето

Липса на подкрепа от страна 
на медицинските специалисти, 
семейството и приятелите

Липса на подходящи условия

Липса на социална  
приемственост при кърмене  
за по-дълъг период

Как може да Ви подкрепи Вашият 
партньор, за да кърмите успешно?

Като ми помага в домакинските задачи

Отменя ме в грижите и успокоява-
нето на бебето докато спи

Като помага със стерили-
зирането на помпата за 
кърмене и приготвя  
здравословни храни  
и напитки за мен

Най-големите 
предизвикателства

Липса на квалифицирана 

подкрепа

Болка

Твърде малко или 

 прекалено голямо 

количество кърма

Устойчиви ползи от 
кърменето

Дългосрочни ползи за здравето 
на бебето и майката

Изграждане на стабилна връзка  
между майката и бебето

Кърмата е богата на хранителни  
вещества, които отговарят на индивиду-
алните нужди на бебето

Кърменето е естествен и екологичен 
процес, който не струва скъпо

От какво се  
нуждаете, във  

всекидневието си,  
за да кърмите?

Уединени помещения,  
подходящи за изцеждане на 

мляко и кърмене

Подкрепа от партньора и  
обществото

Квалифицирана подкрепа от 
консултант по кърмене и след 

изписването

Подкрепящо законодателство,  
например по-дълъг период  

на майчинство

Препоръки

Достъп до достоверна и  
навременна информация в  

периода на бременността и 
след раждането

Споделени знания и опит

Мотивиране на майки-
те, отнасяне към  
тях с уважение и  

намаляване на  
стреса

Ръководена от Подкрепена от
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ОВЛАСТЯВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ – КЪРМЕНЕТО Е ВЪЗМОЖНО

Инициативата е подкрепена от следните родителски организации:

Инициативата е подкрепена от следните медицински общности:
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