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Национална недеља промоције дојења у нашој земљи обележава се у периоду од 28.
септембра до 4. октобра под слоганом „ПОДРЖИ ДОЈЕЊЕ – ЗА ЗДРАВИЈУ ПЛАНЕТУ”.
Дом здравља је увек укључен у обележавање важних датума у Календару здравља СЗО
.

Светска недеља дојења сваке године се обележава у више од 170 земаља света како би
се повећало знање и свест о значају и предностима дојења и обезбедила подршка
дојењу. Светска алијанса за подршку дојењу (World Alliance for Breastfeeding Action –
WABA) иницирала је ову кампању како би се интензивирале активности на заштити,
промоцији и подршци дојењу, а сваке године пажња је усмерена на различите теме од
значаја за дојење.

Званични датум Светске недеље дојења на глобалном нивоу је од 1. до 7. августа, али се
државама, организацијама и институцијама предлаже да за обележавање и активности
поводом Светске недеље дојења изаберу најприкладније датуме у њиховим земљама. У
нашој земљи Национална недеља промоције дојења обележава се 40. недеље у години
која симболично представља трајање трудноће, а ове године обележиће се у периоду од
28. септембра до 4. октобра под слоганом „ПОДРЖИ ДОЈЕЊЕ – ЗА ЗДРАВИЈУ
ПЛАНЕТУ”. Слоган овогодишње Светске и националне недеље дојења указује нам на
важност дојења у очувању животне средине и њен утицај на климатске промене, као и
на императив заштите, промовисања и подршке дојењу за здравље људи и здравију
животну средину.
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Патронажне сестре Дома здравља истичу да дојење представља најједноставнији,
најздравији и најекономичнији начин да се обезбеди задовољење потреба
новорођенчета за правилном исхраном. Мајчино млеко је потреба сваког новорођенчета,
одојчета и детета до навршене друге године живота. Састав и количина мајчиног млека
прилагођени су узрасту детета и његовим потребама. Осим што задовољава потребу за
храном, дете сисањем остварује повезаност са мајком и задовољава потребу за
блискошћу, стимулише развој свих својих чула, постиже бољи психомоторни развој и
развој интелигенције. Дојење је кључни фактор преживљавања, здравља и благостања
одојчади и мајки и представља витални део одрживог развоја и значајну компоненту
глобалне акције окончања поремећаја ухрањености.

Начин на који се бебе хране утиче на очување наше планете. Мајчино млеко је природна,
обновљива храна која штити животну средину, произведена и испоручена без загађења,
паковања и отпада. Дојење доприноси смањену емисије угљен-диоксида. Са друге
стране, производња и потрошња адаптираних млечних формула има негативан утицај на
животну средину односно доприноси исцрпљивању природних ресурса, деградацији
животне средине и емисији гасова стаклене баште (угљен-диоксида, азот-моноксида,
метана и других) који изазивају глобално загревање и климатске промене. Све наведено
је важно јер очување наше планете утиче на здравље наших будућих генерација.

Дојење је једно од најбољих улагања за спашавање живота деце и побољшање
здравственог, социјалног и економског развоја појединаца и нације. Подршка дојењу има
краткорочни и дугорочни утицај на здравља наше планете. Потребно је заговарање за
дојење као јавноздравствену интервенцију која спашава животе и спречава инфекције и
болести у целој популацији.

Циљ кампање је скретање пажње здравствене и шире јавности на значај дојења у
обезбеђењу оптималне исхране, правилног раста и развоја, за заштиту и унапређење
здравља детета и мајке, заштиту животне средине, као и указивање на значај пружања
подршке и помоћи трудницама и мајкама дојиљама да остваре успешно дојење.
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