
ЗАХРАНВАНЕ НА КЪРМАЧЕТО

 Захранването представлява замест-
ването на едно млечно хранене с по-гъста 
храна.
 След определена възраст млякото вече 
не може да задоволи всички потребнос-
ти на бързо развиващия се организъм от 
енергия, хранителни вещества, витами-
ни и микроелементи и затова се налага 
бебето да бъде захранено. 
 Препоръчително е захранването да 
стане най-рано след четвъртия - петия 
месец, тъй като преди това има риск 
от възникване на храносмилателни раз-
стройства и поява на алергични реакции 
-  колкото по-малко е детето, толкова 
по-незряла е храносмилателната му сис-
тема. 

 Препоръчително е да се пристъпи към 
него, когато бебето само прояви интерес 
към друга немлечна храна. 
 Не бива захранването да става по при-
нуда – това може да  създаде отрицателно 
отношение на бебето към яденето с лъжич-
ка и да го направи злоядо.

ВАЖНИ ПРАВИЛА

•  При въвеждането на нова храна детето 
трябва да бъде здраво.

•  Новата храна се дава в малки дози – 1–2 ч. л.,
като количеството постепенно се увели-
чава. Поетапното увеличаване на коли-
чеството се налага, за да се даде възмож-
ност на храносмилателната система да 
се адаптира. 

•  При въвеждането на нова храна трябва 
да се следи за появата на кожни обриви 
и храносмилателни смущения (подуване 
на корема, болки и куркане на червата, 
разстройство или запек). Ако се появят 
някои от тези симптоми, веднага тряб-
ва да преустановите даването на каква-
то и да е друга немлечна храна поне за 
3–4 дни. 

•  Новата храна се дава в началото, докато 
детето е още гладно, за да може да поеме 
желаното количество. Ако детето упори-
то отказва да приеме някоя нова храна, 
не бива да бъде насилвано. 

•  Предлаганата нова храна да става с 
лъжичка, не с биберон. 

•  Децата, родени със здравословни пробле-
ми или с ниско тегло, се захранват по-
късно под наблюдение от педиатър. 

ИЗДАВА РИОКОЗ гр. ПАЗАРДЖИК
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ЗА ДОБЪР СТАРТ В ЖИВОТА

Майчиното мляко е отлична храна за 
новороденото, която му осигурява нормален 
растеж и развитие. 

Кърмата съдържа над 100 съставки, които 
не могат да бъдат синтезирани в лабора-
торни условия.  Тя е богата на ензими, хор-
мони и растежни фактори, които доприна-
сят за естественото развитие на детския 
организъм. Съставът й се променя спрямо 
изискванията и потребностите на бебето.

Предимства на 
естественото хранене:

 А) За бебето:

•  Човешкото мляко съдържа ензими, хормо-
ни и имуноглобулини, които са незамени-
ми и не могат да се синтезират в адап-
тираното мляко. То е жива тъкан, която 
се променя, за да посрещне хранителните 
нужди на бебето и го защитава от болес-
ти.  

•  Съдържанието на мазнини в майчиното 
мляко се мени от месец на месец, от ден 
на ден и дори от час на час. Млякото, 

произвеждано за преждевременно родено 
бебе е по-богато на протеини и калории. 
В студен климат човешкото мляко съдър-
жа повече мазнини, а в топъл - повече вода. 
Майчиното мляко защитава бебето от 
болестотворни микроорганизми. Това е 
важно за все още незрялата му имунна сис-
тема. 

•  Кърмата съдържа антивирусни, анти-
бактериални, антигъбични и антипро-
тозоални фактори, също както и анти-
тела, които се борят с болестотворните 
агенти. Кърмените бебета имат по-ниска 
заболеваемост, анемия, диария, менингит, 
диабет, гастроентерит, астма, запек, 
алергии, болест на Крон, зъбни и речеви 
проблеми, рак в детска възраст, белодроб-
ни заболявания, катаракта, висок холесте-
рол и много други. 

 Коластрата е първото мляко, което се 
отделя след раждането и съдържа растежни 
фактори, подпомага съзряването на чрев-
ната стена, намалява тежестта на някои 
инфекции и предпазва от алергии. Тя е в него-
лямо количество и съдържа по-малко мазнини, 
млечна захар и водоразтворими витамини от 
майчиното мляко, но в нея има повече белтъ-
чини, мастноразтворими витамини  и някои 
минерални вещества.  
 Към края на първата седмица  от раж-
дането се образува т. нар. преходно мляко. 
Колкото по-рано се закърми бебето и колкото 
по-често се поставя на гърдата, толкова по-
рано се отделя зрялото мляко.

 Б) За майката:

•  Кърменето подтиска овулацията. Повечето 
жени нямат цикъл през периода на изклю-
чително кърмене. 

•  Кърменето помага на тялото да се приспо-
соби към многото промени, които се случ-
ват след раждането. Освобождава се хор-

мона окситоцин, който кара матката да 
се възвърне към състоянието си отпреди 
бременността, минимализирайки загу-
бата на кръв.

•  Кърменето изгаря допълнителни калории 
и повечето майки откриват, че отслаб-
ват бързо без диета. 

•  Кърменето е по-лесно от храненето с 
шише.  Кърмата е винаги готова, няма 
бутилки, които да бъдат мити и прена-
сяни, няма мляко, което да бъде охлажда-
но и после затопляно. Нощните хранения 
са по-лесни. 

•  Кърменето на бебето е емоционален акт, 
съществува уникална близост между 
майката и сучещото й бебе. 

•  Кърменето осигурява здравни преиму-
щества за майката. Рискът от рак на 
гърдата, на яйчниците, на шийката на 
матката и рискът от остеопороза са по-
малки за кърмещите жени.

 В) За семейството:

• Спестяване на средства.

НЯКОЛКО СЪВЕТА 
ЗА ПРАВИЛНО КЪРМЕНЕ

•  Устата на бебето е широко отворена, 
като горната и долна устни са обърнати 
навън;

•  Брадичката и нослето леко докосват гър-
дата;

•  Бебето е поело възможно най-голяма част 
от аеролата;

•  Нослето на бебето не е притиснато от 
гърдата и то диша свободно;

•  Суче дълбоко и ритмично, на кратки 
интервали;

•  След кърмене, гърдите на майката се усе-
щат меки и бебето изглежда задоволено.


