
 

 

 

Доењето е еден од најефикасните начини за чување на здравјето на детето. Мајчиното 

млеко е идеална храна за доенчињата. Безбедно, чисто и содржи антитела кои помагаат 

во заштитата од многу детски болести. Мајчиното млеко ја обезбедува целата енергија и 

хранливи материи што му се потребни на доенчето за првите месеци од животот и 

продолжува да обезбедува до половина или повеќе од нутритивните потреби на детето 

во текот на втората половина од првата година и до една третина во текот на втората 

година од животот. 

Ексклузивното доење до 6 месеци има многу придобивки за доенчето и за мајката. 

Една од главните придобивки е заштитата од гастроинтестинални инфекции на доенчето. 

Раното започнување на доењето после раѓањето го штити новороденчето од инфекции и 

ја намалува смртноста кај истото.  



Децата и адолесцентите кои биле доени како бебиња имаат помала веројатност да бидат 

со прекумерна телесна тежина или дебелина. Дополнително тие имаат подобри 

резултатите на тестовите за интелегенција и имаат високо образование. Подобрувањето 

на здравјето на детето и намалувањето на здравствените трошоци резултира со 

економски придобивки на поединецот, семејството и општеството. 

Подолго времетрање на доењето придонесува и за подобрување на здравјето и 

благосостојбата на мајките, го намалува ризикот од рак на јајниците и дојките. 

 СЗО и  УНИЦЕФ препорачуваат  рано започнување на доењето во рок од 1 час по 

раѓањето, ексклузивно доење во првите 6 месеци од животот и воведување на 

нутриционистички соодветна и безбедна дополнителна цврста храна на 6 месеци заедно 

со продолжување на доењето до 2-годишна возраст или повеќе. 

Светската недела на доењето започнува секоја година на 1-ви август и трае до 7-ми и има 

за цел да ги истакне огромните придобивки што доењето може да ги донесе и за 

здравјето и благосостојбата на бебињата и за здравјето на мајките. 

Темата на Светската недела на доењето за 2022 година е „Заложи се за доењето,  

едуцирај и поддржи“. Темата е насочена кон поттикнување на доењето, бидејќи тоа игра 

многу важна улога во раниот развој на бебето. 

Настанот секоја година го организира Светската алијанса за акција за доење (WABA), 

глобална мрежа која има за цел да го заштити, промовира и поддржи доењето ширум 

светот. На тој пат, таа работи со СЗО и УНИЦЕФ за да ја добие својата помош до 

вистинските луѓе во вистинските заедници. 

Се разбира, има многу различни барања за зафатените мајки, што значи дека жените кои 

можеби сакаат да ги дојат своите бебиња не секогаш добивале поддршка да го 

продолжат ова. Зафатените работни распореди, заедно со многуте други предизвици со 

кои се соочуваат модерните жени, може да значи дека жените не секогаш чувствуваат 

дека доењето на нивното дете е нешто што им е достапна опција. 

Неделите на доење имаат за цел да ја подигнат свеста за резултатите од доењето за 

здравјето и благосостојбата и важноста да се поддржат мајките да дојат онолку долго 

колку што сакаат. 
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