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андемијата на вирусот КОВИД-19 значајно влијаеше на здравјето, исхраната и општо на животот, вклучувајќи ги и одлуките на
новите родители поврзани со начинот на хранење на нивните
новороденчиња. Доењето игра важна улога во борбата против неухранетост, обезбедувајќи сигурна исхрана и намалувајќи ја нееднаквоста.
Ограничениот капацитет во заштита, промовирање и поддршка на доењето за време на пандемијата доведе до влошување на состојбата со
системот за поддршка на доењето, вон, како и во рамките на самиот
здравствен систем, автоматски водејќи кон потенцирање на нееднаквоста помеѓу земјите во светот.

#WBW2022 - светската недела на доењето 2022 се фокусира на зајакнување на капацитетите на делувачите кои имаат за цел да го заштитат, промовираат и поддржуваат доењето во сите нивоа на општеството. Овие делувачи го претставуваат ланецот за поддршка на
доењето (топол ланец). големувањето на капацитетот на делувачите
во овој ланец, преку соодветна едукација и трансформација на постоечките системи, ќе помогне во стварањето на здравствени установи кои што се пријателски настроени кон доењето, општествени
заедници и работни места кои нудат поддршка, обединети од национални одредби основани на научни и докажани информации.

Владата, здравствениот систем, работодавачите како и општествените заедници мора да бидат информирани, едуцирани и овластени да го зајакнат сопствениот
капацитет со цел обезбедување и одржување на опкружувања пријателски настроени кон доењето, и тоа за сите семејства во овој пост-пандемичен свет.

ЦЕЛИ НА #WBW2022

ИНФОРМИРАЊЕ

на луѓето за нивната улога во
зајакнување на топлиот ланец на
поддршка за доењето

ВТЕМЕЛУВАЊЕ

на доењето како дел од здравата и
безбедна исхрана и редукција на
нееднаквоста

АНГАЖИРАЊЕ

преку вклучување на индивидуи и
организации кои се дел од топлиот
ланец на поддршка за доењето

ПОТТИКНУВАЊЕ

на активности за зајакнување
на капацитетот на делувачи и
системи за трансформациска
промена

World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) е глобална мрежа на поединци и организации кои се посветени на заштита, промоција и поддршка на доењето ширум светот, основана на „Innocenti“
декларацијата, „Десетте врски за создавање на подобра иднина“ и Глобалната стратегија за исхрана на деца на WHO/UNICEF. WABA е со консултативен статус со UNICEF и е невладина организација со
специјален консултативен статус со економскиот и социјалниот совет на Обединетите Нации (ECOSOC).
WABA ја координира кампањата за светската недела на доењето.

