
 
 

 

 

НЯКОИ ФАКТИ И ЦИФРИ......... 

 

 

Кърменето полага основите на добро здраве за всички деца, както 

в краткосрочен, така и в дългосрочен план, а също – носи много 

ползи за майките. Оптималното кърмене може да спаси живота на 

823 хиляди деца годишно в световен мащаб. 

 

Кърменето е най-достъпната и безопасна форма на хранене.  

Кърменето е естествен и евтин начин за хранене на бебето и 

малкото дете. То е достъпно за всички и не натоварва бюджета на 

домакинството, в сравнение с изкуственото хранене. Семействата 

в цял свят харчат около 54 милиарда долара годишно за 

закупуване на адаптирано мляко. Кърменето допринася за 

намаляване на бедността. 

 

Световната здравна организация препоръчва изключително 

кърмене (без допълнителни течности или храна) през първите 

шест месеца от живота на детето и продължаване на кърменето 

до две години или повече. Това оптимално кърмене предоставя 

висококачествени хранителни вещества и достатъчно енергия, 

допринася за намаляване на риска от затлъстяване и редица 

хронични болести в по-късен етап от живота на детето. 

Кърменето осигурява предпоставките за здраве и благополучие 

през целия живот на детето.  

 

Кърменето защитава детското и майчиното здраве и осигурява 

комфорт на детето и неговата майка. Деца и майки, които не 

кърмят са изложени на по-голям риск от остри и хронични 

заболявания, както и на рак на гърдата и яйчниците при майките. 

 



Кърменето и адекватното допълнително хранене значително 

допринасят за умственото и когнитивното развитие на детето. 

Като цяло, децата, които са кърмени имат 2.6 точки по-висок 

коефициент на интелигентност от некърмените деца. 

 

Кърмата е „естествена, възобновяема” храна, която е безопасна за 

околната среда, произведена и доставена без замърсяване, 

опаковки или отпадъци. Производството на адаптирани млека 

генерира емисии на парникови газове, които ускоряват 

глобалното затопляне и същевременно предизвикват замърсяване 

и вредни емисии от извозване на отпадъците. Кърменето означава 

по-малко парникови газове и по-малко замърсяване на околната 

среда. 

 

Кърменето е уникално право на жените и те трябва да бъдат 

подкрепени от обществото, работодателите и собствените си 

семейства  да кърмят оптимално. Кърмещите жени, които се 

подкрепят от работодателите си са по-продуктивни и лоялни. 

Защита на майчинството и други политики на работното място, 

дават възможност на жените да съчетават кърменето с другата им 

работа или заетост. Наличието на стаи за кърмене, платени 

почивки за храненето на бебето, безопасната и хигиеничната 

работна среда, гъвкаво работно време или работа от разстояние 

на майките могат да подобрят и удължат кърменето. 
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