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Co to je bojkot?

Dít , které se kojilo relativn  dob e, za ne odmítat p isát se na prs a kojit se. Dít  plá e a
odtahuje se, když ho maminka chce p iložit k prsu, navzdory tomu, že je dít  zjevn  hladové.

asto se stává, že ím více se matka snaží dít  k prsu p iložit, tím více dít  protestuje. Typické
je, že dít  neodmítá kojení po celou dobu. P isaje se nap íklad v polospánku – p i usínání, p i
probouzení a celkem úsp šn  se m že kojit v noci. V bd lém stavu však dít  odmítá kojení
navzdory hladu a up ednostní nap íklad sání ru ky. Dít  m že kojení odmítat úpln  i v noci.

Kdy se bojkot vyskytuje a jak dlouho trvá?
že se vyskytnout kdykoliv, nejtypi ji však kolem 3. a 8-9. m síce v ku dít te. Bojkot se
že vyskytnout náhle bez p edcházejících signál  a nebo se situace postupn  zhorší v pr hu

kolika dn . M že odeznít v pr hu n kolika dní, týdne  až dvou, ale m že trvat celé týdny.

Pro  dít  odmítá prs?
A. Snížená tvorba mléka. V posledních dnech se dít  kojilo tak, že se p isálo na prs, pár

krát se napilo a potom už jen  sálo prs, potom natahovalo bradavku, p ípadn  se
odtahovalo a plakalo, sálo si ru ku. P i p eložení na druhý prs se situace zopakovala.
Dít  nemá dostate ný tok mléka, p ípadn  slabý p ísun mléka. Bylo opakovan
frustrované a to vedlo k áste nému, nebo úplnému odmítání prsu. N kdy do této situace

že vyústit i to, když dít ti dáváme dudlík, p ípadn  kojení kombinujeme s krmením
z láhve i když se po mnoho týdn  i m síc  se mohlo zdát, že dít ti používání dudlíku, i
láhve nevadí.

Pomoc:
1. Odstra te p ípadné p iny poklesu tvorby mléka uvedené v postupu Jacka

Newmana Pomalé p ibírání po po áte ním dobrém p ibírání etn  doporu ení
nepoužívání dudlíku a láhve

2. Zvyšte tvorbu mléka. Odst íkávejte si mléko vždy, když se dít  nekojí (odmítne
prs a nekojí se). Zásadní zvýšení tvorby mléka je v t chto p ípadech jedním
z d ležitých klí  k úsp chu.

3. Když se dít  p isaje, zvyšte p ísun mléka dít ti: postupujte podle postupu na
zvýšení p ísunu mléka (použijte stla ování prsu, když dít  saje, ale už nepije).
Pokud je to t eba, dokrmte dít  lakta ní pom ckou. V p ípad  starších d tí
pohárkem, nebo lži kou svým odst íkaným mlékem. Použijte farmakologické
prost edky na zvýšení tvorby mléka – jemn  rozemletá semena t chto bylin:
Pískavici – ecké seno, Benedikt léka ský 3x denn  3 polévkové lžíce.

4. Když se dít  delší dobu odmítá p isát a je pot ebné ho dokrmit. Dokrmte ho
pohárkem, nebo lži kou

5. Soust te se na doporu ení popsané v bod G) Co je pot ebné ud lat vždy –
spole ný jmenovatel

B. Emocionální šok. Jde o situaci, která byla pro dít  p ekvapiv  nová, neobvyklá a nebo
náhlá a n jakým zp sobem ho vylekala, zp sobila mu šok. V d sledku tohoto šoku se
odmítá p isát a to jen ve dne, p emž v noci, v polospánku nebo p i probuzení se nakojí
anebo úpln  odmítá kojení,  tedy i v noci. (Dít  nap íklad kousne maminku p i kojení a
ona hlasit  vyk ikne, což dít  vyleká. Matka s dít tem poprvé cestuje. Rodina se

est hovala apod.)
C. Matka dostala menstruaci.
D. Matka nechala dít  neobvykle déle (nap . den, nebo dva) v opatrování druhé osoby.
E. Matka se snaží d lat dít ti „režim“, natáhnout intervaly mezi kojením, anebo

„nau it“ dít , aby spalo celou noc a nedává mu v tu dobu prs, ani láhev.
F. ina bojkotu je neznámá.



Pomoc v bodech  B-F
Dít  se v bec nekojí.

1. Soust te se na doporu ení popsané v bod G) Co je pot ebné ud lat vždy –
spole ný jmenovatel.

2. Udržujte si tvorbu mléka. Odst íkávejte si mléko p ibližn  ve stejných intervalech
v jakých se dít  kojilo.

3. Odst íkaným mlékem nakrmte dít  lži kou nebo pohárkem.

    Dít  se p isaje jen v polospánku a v noci se nakojí (cca 3-4x za 24 hodin).
1. Soust te se na doporu ení popsané v bod G) Co je pot ebné ud lat vždy –

spole ný jmenovatel
2. Jestliže situace trvá více dn , udržujte si tvorbu mléka odst íkáváním vždy, když

se dít  odmítne p isát a nekojí se.
3. Když situace trvá více dní a dít  je t eba dokrmit, dokrmte ho odst íkaným

mlékem lži kou, nebo pohárkem.

G. Co je pot ebné ud lat vždy – spole ný jmenovatel.

Zintenzivn te spole ný kontakt s dít tem!

1. Bu te stále s dít tem.
2. Noste dít  v šátku, v babyvaku, i jiném nosi i
3. Sp te s dít tem v posteli.
4. Umožn te mu kontakt k že na k ži.
5. Vykoupejte se s ním.
6. Uspávejte ho v náru í, v šátku, ve vaku – ne s dudlíkem v ko árku!
7. Soust te se více na dít , než na domácí práce, p ípadn  jiné okolnosti, které vás

od dít te odpoutávají.
8. Pozitivn  s ním komunikujte: vykládejte si s ním, zpívejte mu, usmívejte se,

udržujte p i tom o ní kontakt.
9. Ve vhodné chvíli nabídn te dít ti prs, ale nenu te mu kojení tím, že mu ho budete

vnucovat. M žete p itom experimentovat s r znými polohami.
10. Vyhn te se tomu, abyste ze snahy o kojení ud lala boj a aby dít  p i tom plakalo.
11. Na kojení se snažte vystihnout okamžiky, kdy dít  není p i plném v domí

(usínání, probouzení, noc).
12. i pokusech o kojení odstra te rušivé elementy, nebo podn ty o kterých víte, že

dít  od kojení odvád jí.

Pamatujte si, že bojkot není signálem dít te, že se chce odstavit. P irozené odstavení
ichází nejd íve ve v ku 30 m síc  dít te.


