
#WBW2021 ја истакнува важноста на доењето и неговата заштита и ја потенцира заедничката 
одговорност во остварување на истата. Земјите треба да делуваат, да надгледуваат и да 
ја засилат националната легислатива да биде во согласност со Интернационалниот Код 
за маркетинг на замена за мајчино млеко и последователните резолуции на Светското 
Здравствено Собрание (т.н. Код). 

Информирање
на луѓето за важноста на 

заштита на доењето 

Ангажирање
со индивидуалци и 

организации за поголемо 
влијание 

Потенцирање
дека поддршката за доење е 

круцијална јавна здравствена 
одговорност

Поттикнување
акција за заштита на доењето 

со цел подобрување на јавното 
здравје 
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World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) е глобална мрежа на индивидуалци и организации кои се посветени на заштита, промоција и поддршка на доењето ширум светот, базирана на „Innocenti Declarations“, 
Дестетте линкови за создавање на подобра иднина и Глобалната Стратегија за исхрана на деца на WHO/UNICEF. WABA е со конзулативен статус со  UNICEF и невладина организација со специјален конзулативен 
статус со Економијата и Советот на Обединетите Нациии (ECOSOC). WABA ја координира кампањата на светската недела на доењето.   
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Властите и останатите структури мора да работат сплотено со цел 
да овозможат пријателска средина во поглед на доењето. Мораме 

да го заштитиме доењето, заедно! 

Недостатокот на 
политичка волја и 
долгорочно инвестирање 
во заштита и поддршка 
на доењето на локално – 
национално ниво, води 
кон значителни бариери 
во создавање на средина 
која е погодна за доење.

Во моментов многу 
од здравствените 
системи не се во 
можност да обезбедат 
континуирана 
ефективна поддршка за 
доењето и соодветни 
информации. 

Многу од вработените 
родители немаат адекватна 
социјална заштита, вклучувајќи 
јавно платено отсуство, 
политики на работното 
место кои се погодни за 
родители – простории, паузи, 
флексибилитет во работниот 
договор кои овозможуваат 
поддршка за доење на 
работното место. 

Социјалните норми и 
традиционалните начини 
на делување во заедницата 
најчесто претставуваат пречка 
во оптимизација на доењето. 
Недостатокот на системи за 
поддршка на доењето на ниво 
на заедница претставува уште 
поголем предизвик во промоцијата, 
поддршката и заштитата на доењето. 


