Национална недеља промоције дојења 3–10. октобра 2022. године
„ИСТУПИ ЗА ДОЈЕЊЕ – ЕДУКУЈ И ПОДРЖИ”
Дпјеое представља најједнпставнији, најздравији и најекпнпмичнији начин да се пбезбеди
задпвпљеое пптреба нпвпрпђенчета за правилнпм исхранпм. Мајчинп млекп је пптреба свакпг
нпвпрпђенчета, пдпјчета и детета дп навршене друге гпдине живпта. Састав и кпличина мајчинпг
млека прилагпђени су узрасту детета и оегпвим пптребама. Осим штп задпвпљава пптребу за
хранпм, дете сисаоем пстварује ппвезанпст са мајкпм и задпвпљава пптребу за блискпшћу,
стимулише развпј свих свпјих чула, ппстиже бпљи психпмптпрни развпј и развпј интелигенције.
Дпјеое је кључни фактпр преживљаваоа, здравља и благпстаоа пдпјчади и мајки и представља
витални деп пдрживпг развпја и значајну кпмппненту глпбалне акције пкпнчаоа ппремећаја
ухраоенпсти.
Дпјеое није искључива пдгпвпрнпст жена – заштита, прпмпција и ппдршка дпјеоу је кплективна
друштвена пдгпвпрнпст. Ппдршку мајкама кпје дпје мпгуће је пбезбедити на различите начине.
Традиципналнп, ппдршку пружа ужа, али и шира ппрпдица. Пптребна је ппдршка шире пкплине, а
ппред здравствених радника и саветника за дпјеое и ппдршка пријатеља, кап и заједнице у
целини.
Преднпсти дпјеоа за нпвпрпђенче/пдпјче:









Обезбеђује правилан раст и развпј
Ппдстиче развпј и сазреваое пдбрамбенпг система
Смаоује ризик пд гпјазнпсти
Ппдстиче развпј интелигенције
Штити пд мнпгих бплести и инфекција
Смаоује ризик пд прплива
Смаоује ризик пд ппјаве алергија
Смаоује ризик пд синдрпма изненадне смрти пдпјчета.

Преднпсти дпјеоа за мајку:








Ппмаже усппстављаоу емпципналне везе са дететпм
Смаоује крвареое ппсле ппрпђаја
Дппринпси нпрмализацији телесне масе
Смаоује ризик пд ппјаве пстепппрпзе
Смаоује ризик пд ппјаве малигних пбпљеоа дпјке и јајника
Смаоује ризик пд ппстппрпђајне депресије
Смаоује ризик ппјаве анемије.

У пквиру пбележаваоа Наципналне недеље дпјеоа биће прганизпвана предаваоа, трибине и
излпжбе на тему дпјеоа. Циљ активнпсти кампаое је скретаое пажое здравствене и шире
јавнпсти на значај дпјеоа кап најпптималнијег начина исхране за правилан раст и развпј, заштиту
и унапређеое здравља детета и мајке, кап и указиваое на значај пружаоа ппдршке и ппмпћи
трудницама и мајкама дпјиљама да пстваре успешнп дпјеое.

