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Што Ви помогна во текот на 
Вашето искуство со доењето?

Поддршката од мојот партнер

Размената на информации со 

други мајки кои дојат

Поддршката од персоналот  

во болницата и од  

советниците за доење

СВЕТСКА НЕДЕЛА НА ДОЕЊЕТО 2019

#ДОЕЊЕТОЕЉУБОВ

ДА ГИ ПОДДРЖИМЕ РОДИТЕЛИТЕ

ДА ГО ОВОЗМОЖИМЕ ДОЕЊЕТО

Што е она што го отежнува доењето и што може да направиме за да го поддржиме доењето и да го 
подобриме здравјето на нашите бебиња? Еве што велат мајките и експертите:

ШТО ВЕЛАТ МАЈКИТЕ

ОД ПЕРСПЕКТИВА НА ЕКСПЕРТИТЕ

Што  
претставува  
пречка за доењето  
во Вашата средина?

Здравствените проблеми на 

бебето

Недоволно поддршка од 

персоналот, семејството и 

пријателите

Недостиг на услови за хранење 

и измолзување

Неприфаќање на фактот дека 

бебето може да се дои подолго

Како може Вашиот партнер да се 
вклучи во Вашата доенечка приказна?

Помагајќи во домот

Да го смирува и да го  

проверува бебето додека спие

Да ги мие помагалата за  
доење и да подготвува/ 
обезбедува храна и  
течности за мене

Најголемите предизвици  
за доењето 

Недостаток на стручна практична 
поддршка и водење

Болка

Проблеми со лактацијата 
(создавање на  
премногу или  
премалку млеко)

Најзначајните 
предности на доењето

Долгорочен бенефит за здравјето  
на бебето и на мајката

Овозможува поврзување на мајката  
и бебето

Огромната хранлива вредност на  
мајчиното млеко, создадено да ги задоволи 
индивидуалните потреби на секое бебе

Високо еколошки и економичен начин на исхрана

Што би Ви  
помогнало за 

 секојдневно да  
го доите бебето?

Засебна просторија за  

доење и измолзување

Поддршка и прифаќање од 

мојот партнер и од општеството

Стручна помош од советник за 

доење и по исписот од болница

Законска рамка која  

овозможува разумен период на  

после-породилно боледување

Најдобри начини на поддршка

Информирање и едукација во текот на 
бременоста и по породувањето

Споделување на знаењето и 
искуствата во врска  

со доењето

Да ги мотивираме мајките,  
да ги почитуваме и  

да го намалиме  
притисокот врз нив

Овозможено од Поддржано од
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ДА ГИ ПОДДРЖИМЕ РОДИТЕЛИТЕ 
– ДА ГО ОВОЗМОЖИМЕ ДОЕЊЕТО

Оваа иницијатива за Светската недела на доењето е поддржана од следните родителски организации:

Оваа иницијатива за Светската недела на доењето е поддржана од следните професионални здруженија:
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