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“Грудне вигодовування - ключ до сталого розвитку”
(1-7 серпня - Всесвітній тиждень грудного вигодовування)

Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування проводиться щорічно з 1
по 7 серпня за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. Близько 170
країн світу приймають участь в його проведенні. Мета заходу – акцентування
уваги громадськості на цінності грудного вигодування та популяризація
здорового способу життя.
Під час проведення Всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування буде
проведено Всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування:
«Підтримаємо грудне вигодовування разом». В Україні тиждень грудного
вигодування проводиться з 2001 року.
Грудне вигодування – це ідеальне харчування, яке сприяє здоровому росту і
розвитку дитини. Основу грудного молока складають особливі білки, які
відрізняються високою біологічною цінністю, легко перетравлюються і
всмоктуються. Грудне вигодовування сприяє здоров’ю і мами і малюка. Воно
знижує ризик раку молочної залози і яєчників, діабету II типу і післяпологової
депресії. Всесвітньою організацією охорони здоровя рекомендовано
продовжувати грудне вигодовування щонайменше до досягнення дитиною
дворічного віку.
Медичних працівників закладів охорони здоров’я з підтримки грудного
вигодовування готують за спеціальною навчальною програмою.
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