
Výb r slajd  z prezentaceVýb r slajd  z prezentace
Podpora dlouhodobého kojeníPodpora dlouhodobého kojení

S laskavým svolením AndreyS laskavým svolením Andrey PolokovéPolokové a slovenskéhoa slovenského
sdružení na podporu kojení o.z.sdružení na podporu kojení o.z.MamilaMamila

www.www.mamilamamila..sksk

http://www.mamila.sk
http://www.mamila.sk


Mlá ata jsou rozd lenaMlá ata jsou rozd lena

nana „„cachecache“, „“, „carrycarry“ a“ a
followfollow tedy natedy na

„schovávaná“ , „nošená“ a„schovávaná“ , „nošená“ a
ty co „následují svojity co „následují svoji

maminku“.maminku“.
Miminka pat í doMiminka pat í do
kategoriekategorie „„carrycarry““ stejn ,stejn ,
jako vyšší primáti.jako vyšší primáti.

Miminka pot ebujíMiminka pot ebují
nep etržitý kontakt snep etržitý kontakt s
maminkou a neustálýmaminkou a neustálý
íjem mate ského mléka!íjem mate ského mléka!



Pro  se d ti p ed asn  odstavují poPro  se d ti p ed asn  odstavují po
6. m síci ?6. m síci ?

Absence t lesného kontaktu ihned po poroduAbsence t lesného kontaktu ihned po porodu
-- tedy problémy s kojením již od narozenítedy problémy s kojením již od narození

miminka.miminka.
Používání um lých náhrad prsuPoužívání um lých náhrad prsu (dudlíky, klobou ky na(dudlíky, klobou ky na
kojení, láhve)kojení, láhve)
Absence t lesného kontaktu pozd ji po poroduAbsence t lesného kontaktu pozd ji po porodu
–– dezorganizace spánkových cykl , tedy další problémy sdezorganizace spánkových cykl , tedy další problémy s
kojením (bolestivé kojení, nespokojené miminko u prsu,kojením (bolestivé kojení, nespokojené miminko u prsu,
atd.)atd.)
Nasazení hormonální antikoncepce po šestined líNasazení hormonální antikoncepce po šestined lí

Toto všechno vede ke snížení tvorby mléka!Toto všechno vede ke snížení tvorby mléka!



Pro  se d ti p ed asn  odstavují poPro  se d ti p ed asn  odstavují po
6. m síci ?6. m síci ?

íliš rychlé zavád ní p íkrm !!!íliš rychlé zavád ní p íkrm !!!
Další snižování tvory mléka!Další snižování tvory mléka!
Neinformovanost o dalším pr hu kojeníNeinformovanost o dalším pr hu kojení
–– neznalost milník  kojení!neznalost milník  kojení!
Mýtus, že d vodem na odstavení je p ílišMýtus, že d vodem na odstavení je p íliš
asté kojení (p es den, nebo v noci)asté kojení (p es den, nebo v noci) ––
tšinou od roku v ku dít te.tšinou od roku v ku dít te.



Pr h kojeníPr h kojení -- jednotlivé fázejednotlivé fáze

íprava prsíprava prs od za átku t hotenstvíod za átku t hotenství
Tvorba kolostra v t hotenstvíTvorba kolostra v t hotenství –– maminkamaminka
do porodnice p ichází s mlékem!do porodnice p ichází s mlékem!
6. m síc  výlu ného kojení6. m síc  výlu ného kojení
6.6.-- 18.m síc18.m síc –– ustanovení kojení spolu sustanovení kojení spolu s

íkrmyíkrmy -- úloha maminky: stále nabízetúloha maminky: stále nabízet
kojení podle pot eb d átkakojení podle pot eb d átka ––
nenahrazovat kojení p íkrmy!nenahrazovat kojení p íkrmy!



Pr h kojeníPr h kojení -- jednotlivé fázejednotlivé fáze

2 rok života2 rok života –– kojení je možné považovatkojení je možné považovat
za pevn  ustanovenéza pevn  ustanovené
od 2od 2-- let m že platit: kojení nenabízet, alelet m že platit: kojení nenabízet, ale
ani neodmítat.ani neodmítat.
2,5 roku2,5 roku –– ed touto hranicí neexistujeed touto hranicí neexistuje

irozené odstavení !irozené odstavení !
4,6 let4,6 let-- pr rný v k pro „odstavení“pr rný v k pro „odstavení“
dít te na sv .dít te na sv .



Období výlu ného kojení skon iloObdobí výlu ného kojení skon ilo ––
co dál?co dál?

Zhruba od 6. m síce v ku dít te doporu ujemeZhruba od 6. m síce v ku dít te doporu ujeme
zavád nízavád ní Íkrm ,Íkrm , což znamená:což znamená:
pokra ovat v kojení, ke kterému sepokra ovat v kojení, ke kterému se IdáváIdává
další strava.další strava.

Kojení se stravou nenahrazuje!!!Kojení se stravou nenahrazuje!!!
astá otázka: „ Moje d átko sn dlo p íkrm aastá otázka: „ Moje d átko sn dlo p íkrm a

chce se ješt  nakojit, mohu ho ješt  nakojit?“chce se ješt  nakojit, mohu ho ješt  nakojit?“
Co byste mamince odpov ly?Co byste mamince odpov ly?



Dlouhodobé kojeníDlouhodobé kojení

Podpora maminek vPodpora maminek v
dlouhodobém kojenídlouhodobém kojení
je ješt  t žší, nežje ješt  t žší, než
podpora v samotnémpodpora v samotném
za átku kojení.za átku kojení.
ješt  více nepochopení aješt  více nepochopení a
mýt ,mýt ,
ješt  mén  podpory aješt  mén  podpory a
zkušeností,zkušeností,
daleko více nesouhlasu.daleko více nesouhlasu.



Dlouhodobé kojeníDlouhodobé kojení

…… je bohužel astoje bohužel asto
chápané jak n co prochápané jak n co pro
rozvojové zem  …rozvojové zem  …
ti v civilizovanýchti v civilizovaných
zemí nepot ebujízemí nepot ebují
kojení o nic mén !kojení o nic mén !

Nesprávná mentalitaNesprávná mentalita
tohoto problému je vtohoto problému je v
nás hlubocenás hluboce
zako en ná.zako en ná.



i dobré znalosti celé problematikyi dobré znalosti celé problematiky

…… se nenecháme chytit do pastíse nenecháme chytit do pastí
omyl  a mýt !omyl  a mýt !

Mýtus:Mýtus: „Po 6. m síci již mate ské mléko nesta í.“„Po 6. m síci již mate ské mléko nesta í.“
výsledek: p íliš rychlé zavázení p íkrmvýsledek: p íliš rychlé zavázení p íkrm

(v 6.m síci kojí asi jen 65% maminek)(v 6.m síci kojí asi jen 65% maminek)
O kolik více mate ského mléka vypije 6.m sí ní dít  oprotiO kolik více mate ského mléka vypije 6.m sí ní dít  oproti

novorozenci?novorozenci?
Existuje p edstava, že m síc po m síci dít  vypije více a více mExistuje p edstava, že m síc po m síci dít  vypije více a více mléka a vléka a v

6. m síci se už mléko nesta í tvo it.6. m síci se už mléko nesta í tvo it.
Mýtus:Mýtus: „Kojit aspo  6 m síc  a potom už je to celkem jedno, sta í„Kojit aspo  6 m síc  a potom už je to celkem jedno, sta í

tomu nechat volný pr h.“tomu nechat volný pr h.“



Nejen zdravotníci asto vidí kojeníNejen zdravotníci asto vidí kojení
jako p inu všech problém …jako p inu všech problém …

……nejvíce se spánkem.nejvíce se spánkem.
žný fyziologický pr h spánkužný fyziologický pr h spánku
je ozna ovaný jako „problém“je ozna ovaný jako „problém“
(obzvlášt  po 9. m síci).(obzvlášt  po 9. m síci).

strach z toho,  že p erušovaný spánek škodístrach z toho,  že p erušovaný spánek škodí
dít tidít ti -- matcematce -- neznalost spánkových cykl .neznalost spánkových cykl .

erušovaný spánek je naprosto fyziologický!erušovaný spánek je naprosto fyziologický!
Mýtus:Mýtus: „Dít  už by m lo spát celou noc.“„Dít  už by m lo spát celou noc.“
„Dít  už v noci nepot ebuje od maminky pít“.„Dít  už v noci nepot ebuje od maminky pít“.



Kojení d tí po 6.m síci je op edenoKojení d tí po 6.m síci je op edeno
mnoha mýty!mnoha mýty!

Myslíme si, že:Myslíme si, že:
„Odstavení mezi 1„Odstavení mezi 1--2 rokem je2 rokem je
vnímáno jako ideální, protoževnímáno jako ideální, protože

potom už je to t žší.“potom už je to t žší.“
„Odstavování za íná prvním„Odstavování za íná prvním

íkrmem.“íkrmem.“

Máme p edsudkyMáme p edsudky i mluvícím ai mluvícím a
hajícím kojeným d tem.hajícím kojeným d tem.

íkáme si:íkáme si: „A co když p jde do„A co když p jde do
školky?“školky?“



Maminky mají hr zu z odstavováníMaminky mají hr zu z odstavování

pro dít  je to období ná  a plá e ,pro dít  je to období ná  a plá e ,
pro maminkupro maminku -- období bolestivých prs .období bolestivých prs .

Maminky nev dí, že p irozené odstaveníMaminky nev dí, že p irozené odstavení
že prob hnout jinak!že prob hnout jinak!



Maminky své d ti nej ast jiMaminky své d ti nej ast ji
ostavují z d voduostavují z d vodu
ekávání a tlaku okolíekávání a tlaku okolí

Spole nost zdaleka nedoce ujeSpole nost zdaleka nedoce uje
psychologické aspekty kojení:psychologické aspekty kojení:
Strach ze závislosti dít te naStrach ze závislosti dít te na
prsuprsu –– „dít  je„dít  je závislákzávislák““
Vnímání kojení jako omezeníVnímání kojení jako omezení ss
hlediska životního stylu, jídla,hlediska životního stylu, jídla,
spánku, manželského života.spánku, manželského života.
Snaha o návrat do normáluSnaha o návrat do normálu,,
hledání p edcházejícíhohledání p edcházejícího
života:, „A  už to všechnoživota:, „A  už to všechno
skon í!“skon í!“



Maminky nejsou p ipravené naMaminky nejsou p ipravené na
dlouhodobé kojenídlouhodobé kojení

Maminky…Maminky…
ekávají zm ny v kojeníekávají zm ny v kojení

po roce v ku dít te: „Popo roce v ku dít te: „Po
ur itém ase klesneur itém ase klesne
frekvence kojení.“frekvence kojení.“
jsou negativnjsou negativn
fascinovány frekvencífascinovány frekvencí
kojeníkojení –– „On chce být„On chce být
stále u prsu.“stále u prsu.“
mají v pov domímají v pov domí
zkreslenou atmosféruzkreslenou atmosféru
„romantiky“ obklopující„romantiky“ obklopující
kojení.kojení.



Nové t hotenství a kojeníNové t hotenství a kojení

Zde dochází k nejv tšíZde dochází k nejv tší
paradox m!paradox m!
Kojícím ženámKojícím ženám
podsouváme hormonálnípodsouváme hormonální
antikoncepci a t hotnýmantikoncepci a t hotným
ženám zakazujeme kojitženám zakazujeme kojit

A co tandemové kojení?A co tandemové kojení?
Kdo dohlédne jehoKdo dohlédne jeho
nes etných výhod?nes etných výhod?

ináší obrovskéináší obrovské benefitybenefity
celé rodin !celé rodin !

hotné maminky by m ly být v kojení maximáln
podporovány!



Obrovský  tlak a propagaceObrovský  tlak a propagace
um lých mlékum lých mlék

Kolik je d tí, které se za celýKolik je d tí, které se za celý
život s um lým mlékemživot s um lým mlékem

bec nepotká???bec nepotká???
V n jakém bod  na um léV n jakém bod  na um lé

mléko dojde minimáln  vmléko dojde minimáln  v
podob  instantních kaší.podob  instantních kaší.

Po odstavení maminky vPo odstavení maminky v
drtivé v tšin  p echází nadrtivé v tšin  p echází na

um lé mléko.um lé mléko.



Zamysleme se nad tímto výrokem:Zamysleme se nad tímto výrokem:

„„Um lou výživu je t ebaUm lou výživu je t eba
dít ti podávat do 3dít ti podávat do 3

let!“let!“

.. a je jedno, kdy se.. a je jedno, kdy se
skon í s kojením?skon í s kojením?



Kojení nemá žádné výhody!Kojení nemá žádné výhody!
Kojení je norma!Kojení je norma!

Ve všech médiích se píše o výhodáchVe všech médiích se píše o výhodách
kojení, ale nikde se auto i nezmi ují okojení, ale nikde se auto i nezmi ují o
rizicích um lé výživy!rizicích um lé výživy!



Dlouhodobé kojení je velmiDlouhodobé kojení je velmi
nedocen né!nedocen né!

WHO: Už malý nár st v po tu dlouhodobWHO: Už malý nár st v po tu dlouhodob
kojených d tí by dokázal zabránitkojených d tí by dokázal zabránit
10%všech úmrtí d tí pod 5 let, zdaleka10%všech úmrtí d tí pod 5 let, zdaleka
nejen v rozvojových zemích.nejen v rozvojových zemích.
Kojení sehrává zásadní a podce ovanouKojení sehrává zásadní a podce ovanou
roli p i lé  a prevenci d tských nemocí.roli p i lé  a prevenci d tských nemocí.



Dlouhodobé kojení je velmiDlouhodobé kojení je velmi
nedocen né!nedocen né!

Práv  p i dlouhodobém kojeníPráv  p i dlouhodobém kojení
se mají naplno možnost projevit všechny jeho výhody!!!se mají naplno možnost projevit všechny jeho výhody!!!
je nižší nemocnost dlouhodob  kojených d tí,je nižší nemocnost dlouhodob  kojených d tí,
je menší výskyt alergií.je menší výskyt alergií.

které imunitní faktory jsou v mate ském mléce vekteré imunitní faktory jsou v mate ském mléce ve
druhém roce života p ítomné ve vyšších dávkách, než vdruhém roce života p ítomné ve vyšších dávkách, než v

prvním, protože tehdy jsou d ti vystavené v tšímuprvním, protože tehdy jsou d ti vystavené v tšímu
množství infekcí.množství infekcí.

(Jack(Jack NewmanNewman))



Dlouhodobé kojení je velmi d ležitéDlouhodobé kojení je velmi d ležité
pro matkupro matku

Snižuje riziko rakovinySnižuje riziko rakoviny
lohy alohy a endomteriaendomteria..

Chrání protiChrání proti osteoporozeosteoporoze..
Snižuje riziko revmatickéSnižuje riziko revmatické
arttritidyarttritidy..
Snižuje pot ebu inzulínuSnižuje pot ebu inzulínu
diabeti ek b hem kojení.diabeti ek b hem kojení.
Kojící maminky zpravidlaKojící maminky zpravidla
leh eji po poroduleh eji po porodu
zhubnou.zhubnou.



Takže kdy a kdo má kojení skon it?Takže kdy a kdo má kojení skon it?

Odstavení má být milník,Odstavení má být milník,
který dít  dosáhne a nakterý dít  dosáhne a na
který je hrdé, ne cíl, kekterý je hrdé, ne cíl, ke
kterému ho mámekterému ho máme
dotla it.dotla it.
Je d ležité ukon it kojeníJe d ležité ukon it kojení
bez lží, bez út ku odbez lží, bez út ku od
odpov dnostiodpov dnosti
Kojení se nedá vnutitKojení se nedá vnutit
dít ti, které je p ipravenédít ti, které je p ipravené
na odstavení!na odstavení!



kuji vám za pozornost!kuji vám za pozornost!


