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ДОЈЕЊЕ – БЛАГОДЕТ И У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ
Мало је ствари данас око којих постоји такав консензус у
медицинској струци, на општедруштвеном нивоу у нашој земљи,
али и уопште на глобалном светском нивоу као што је потреба
за здравим потомством – здравом децом.
Поводом светске недеље подршке дојењу 28.09. – 4.10. 2020.
Удружење педијатара Србије подсећа да је природна исхрана –
дојење, не само најбоља и бесплатна већ и исхрана која је
темељ будућег доброг здравља и основа за превенцију бројних
обољења и патолошких стања у старијем узрасту.
У контексту актуелне епидемиолошке ситуације, Удружење
посебно истиче да присуство Covid-a 19 у мајке није разлог
за недојење, прекид дојења или одвајање мајке од свога
детета. До сада није доказано присуство вируса у мајчином
млеку, нити пренос болести овим путем. SZO, Unicef, CDC,
ECDC али и све релевантне неонатолошке и педијатријске
асоцијације и удружења саветују дојење, уз придржавање
уобичајених мера за спречавање ширења заразе, као методу
избора исхране новорођенчади и одојчади и током
пандемије Covid 19.
Проценат искључиво дојене деце у Србији је испод светског
просека и на крају петог месеца живота износи тек негде око
15%.
Педијатри Србије се придружују апелу за подршку дојењу, са
жељом да се недавно започети тренд повећања постотка дојене
деце у Србији настави, са поруком:
„Драге маме будите храбре и верујте у себе. За успешан подој је
потребно само да донесете одлуку да дојите, све остало је ствар
природе. Ваше млеко је један од најважнијих природних
ресурса. Никада није сталног састава. Мења се током
подоја,
прилагођава годишњем добу, полу и узрасту
детета. Одлука да дојите позитивно утиче на здравље вас и
вашег детета, економски помажете породицу и доприносите
заштити планете Земље.“
За Удружење Педијатара Србије
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