
Jak podpo it tvorbu mlékaJak podpo it tvorbu mléka

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

zkušenostízkušeností
Dr.Dr.JackaJacka NewmanaNewmana

Pavlína KallusováPavlína Kallusová



Kdy se mate ské mléko za ínáKdy se mate ské mléko za íná
tvo it?tvo it?

Mate ské mléko se za íná tvo it již v 16.Mate ské mléko se za íná tvo it již v 16.
týdnu t hotenstvítýdnu t hotenství
Maminky do porodnice již s mlékem proMaminky do porodnice již s mlékem pro
svoje miminko p ichází!svoje miminko p ichází!



„„Nástup laktace“Nástup laktace“

…… je zastaralý termín!je zastaralý termín!
Pokud známe a podporujeme fyziologickéPokud známe a podporujeme fyziologické
procesy, miminko pije mléko hned poprocesy, miminko pije mléko hned po
porodu p i prvním samop isátí!porodu p i prvním samop isátí!



Jestliže dít  mléko nepijeJestliže dít  mléko nepije –– co je pot ebnéco je pot ebné
ud lat?ud lat?

ty i  jednoduché v ci!ty i  jednoduché v ci!



Je pot ebné zkontrolovatJe pot ebné zkontrolovat

1.p isátí miminka1.p isátí miminka
2.polohu miminka a maminky2.polohu miminka a maminky
3.pití3.pití –– zastavení v poklesu brady (pauza)zastavení v poklesu brady (pauza)
4.stla ování prsu4.stla ování prsu



Je našim úkolemJe našim úkolem

tyto základní v ci nau it maminky již vtyto základní v ci nau it maminky již v
porodnici, nebo p i návšt  maminky poporodnici, nebo p i návšt  maminky po
propušt ní z porodnice.propušt ní z porodnice.



Tvorba mléka stále není dostate náTvorba mléka stále není dostate ná

Jak toto poznáme?Jak toto poznáme?
Co m že být p inou snížené tvorbyCo m že být p inou snížené tvorby
mléka?mléka?



iny snížené tvorby mlékainy snížené tvorby mléka

Intervence, které byly b hem porodu a poIntervence, které byly b hem porodu a po
poroduporodu
Separace maminky a dít teSeparace maminky a dít te
Málo kontaktu k že na k žiMálo kontaktu k že na k ži
Používání náhrad prsuPoužívání náhrad prsu –– klobou ky,klobou ky,
dudlíky, lahvi kydudlíky, lahvi ky
Dokrmování UMDokrmování UM



Co dále m že být p inou sníženéCo dále m že být p inou snížené
tvorby mlékatvorby mléka

Hore naté onemocn ní maminkyHore naté onemocn ní maminky
Potíže s prsyPotíže s prsy –– retenceretence -- mastitidymastitidy
Užívání n kterých lékUžívání n kterých lék
Hormonální antikoncepceHormonální antikoncepce



Jaká známe doporu ení pro zvýšeníJaká známe doporu ení pro zvýšení
tvorby mléka?tvorby mléka?

Pro a protiPro a proti
asté kojení?asté kojení?

St ídání prs ?St ídání prs ?
Odsávání mléka n kolikrát denn ?Odsávání mléka n kolikrát denn ?
Homeopatie?Homeopatie?



Co skute  pomáhá?Co skute  pomáhá?

Kontakt k že na k žiKontakt k že na k ži
Odpo inek maminkyOdpo inek maminky

Ale hlavn :Ale hlavn :
Samoz ejm  vynikající p isátí miminkaSamoz ejm  vynikající p isátí miminka
Zajišt ní efektivního pitíZajišt ní efektivního pití
Stla ování prsuStla ování prsu
„Vypití jednoho prsu“ než maminka nabídne druhý„Vypití jednoho prsu“ než maminka nabídne druhý

Když nic z toho nezabírá?Když nic z toho nezabírá?



Bylinky na zvýšení tvorby mlékaBylinky na zvýšení tvorby mléka

PískavicePískavice –– eckéecké
senoseno
Benedikt léka skýBenedikt léka ský ––
listy a kv tylisty a kv ty
Nejlépe zabírají párNejlépe zabírají pár
týdn  po porodu, aletýdn  po porodu, ale
to neznamená, žeto neznamená, že
pozd ji nezabírajípozd ji nezabírají

Pískavice – ecké seno –
rozemletá semena

Benedikt léka ský – listy a kv t



Dávkování bylinDávkování bylin

3x denn  3 polévkové3x denn  3 polévkové
lžíce od každéholžíce od každého

inek je znát za 12inek je znát za 12 ––
24 hodin24 hodin
Maminka cítí, jak jejíMaminka cítí, jak její

že voní po pískaviciže voní po pískavici
Pokud nezabere do 72Pokud nezabere do 72
hodin, z ejm  jižhodin, z ejm  již
nebude fungovatnebude fungovat



Jak  bylinky poz ít?Jak  bylinky poz ít?

Jsou velmi ho ké!Jsou velmi ho ké! aa
proto je maminkyproto je maminky
sypou do:sypou do:
ajeaje

mlékamléka
jídeljídel
Ideální je užívání vIdeální je užívání v

kapslíchkapslích



Pískavice se dále využívá…Pískavice se dále využívá…

uu poruch výživy,poruch výživy,
vv rekonvalescenci,rekonvalescenci,
neurastenii (chronický únavovýneurastenii (chronický únavový
syndrom),syndrom),
zlepšuje chu  kzlepšuje chu  k jídlu,jídlu,
snižuje hladinu krevního cukru asnižuje hladinu krevního cukru a
krevní tlak.krevní tlak.

ízniv  p sobí p i chorobáchízniv  p sobí p i chorobách
žlu níku, trávícího traktu jakožlu níku, trávícího traktu jako
celku.celku.

i kombinovaném podání zlepšujei kombinovaném podání zlepšuje
stavstav psoriatikpsoriatik (lupénka).(lupénka).
používá se na nezhojené rány, p ipoužívá se na nezhojené rány, p i
artróze,artróze,
na v edy, podlitiny.na v edy, podlitiny.

Její využití vJejí využití v potraviná ství je p edevším kpotraviná ství je p edevším k aromatizování sýr  a jakoaromatizování sýr  a jako
potraviná ské ko ení do masa, uzenin, polévek. Ve veterinární mepotraviná ské ko ení do masa, uzenin, polévek. Ve veterinární medicín  sedicín  se
používá jako prost edek podporující laktaci skotu a lepší p íjempoužívá jako prost edek podporující laktaci skotu a lepší p íjem potravy.potravy.



Dále tvorbu mléka zvyšujeDále tvorbu mléka zvyšuje
DomperidonDomperidon ……

…ú…ú inná látka, která je obsažena nap . vinná látka, která je obsažena nap . v
lékuléku MotiliumMotilium –– zrychluje tok mléka azrychluje tok mléka a

zvyšuje jeho tvorbu.zvyšuje jeho tvorbu.
kdy m že být užite ný i tehdy, kdy jekdy m že být užite ný i tehdy, kdy je

tvorba mléka „dostate ná“tvorba mléka „dostate ná“ –– i ešeníi ešení
bojkotu p i kojení.bojkotu p i kojení.



DomperidonDomperidon je lék,je lék,

který se podává p i:který se podává p i:
kompelxukompelxu dipeptickýchdipeptických potížípotíží

ipotížíchipotížích ss vyprázd ovánímvyprázd ováním
žaludkužaludku
gastroezofageálnímgastroezofageálním refluxurefluxu
nauzei a zvracení funk ního,nauzei a zvracení funk ního,
organického, infek ního aorganického, infek ního a
dietetického p vodudietetického p vodu

i zán tu jícnui zán tu jícnu



Informace o užíváníInformace o užívání DomperidonuDomperidonu
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DomperidonDomperidon

Se nesmí použít jako první volba p i ešení potížíchSe nesmí použít jako první volba p i ešení potížích
s kojením.s kojením.

že se použít až po zkontrolování všech aspektže se použít až po zkontrolování všech aspekt
–– po zajišt ní následujících opat ení:po zajišt ní následujících opat ení:

Dr. JackDr. Jack NewmanNewman



Opat ení ke zvýšení tvorby mlékaOpat ení ke zvýšení tvorby mléka

První kroky, které nelze opomenout:První kroky, které nelze opomenout:
Maximální zintenzivn ní fyzickéhoMaximální zintenzivn ní fyzického
kontaktukontaktu
Úprava polohy a p isátíÚprava polohy a p isátí
Stla ování prsStla ování prs
Vyhodnocení pití miminkaVyhodnocení pití miminka



i zvyšování tvorby mlékai zvyšování tvorby mléka

Je nanejvýš d ležité motivovat maminky,Je nanejvýš d ležité motivovat maminky,
aby odložily všechny um lé náhrady prsuaby odložily všechny um lé náhrady prsu
–– klobou ky, dudlíky, láhve, aby se takklobou ky, dudlíky, láhve, aby se tak
zajistilo co nejlepší p isátí miminkazajistilo co nejlepší p isátí miminka



DomperidonDomperidon na zvýšení tvorbyna zvýšení tvorby
mléka fungujemléka funguje

…… obzvlášt  v t chto situacích:obzvlášt  v t chto situacích:
Pokud si maminka odsává mléko v nemocniciPokud si maminka odsává mléko v nemocnici
pro nemocné, nebo nedonošené miminkopro nemocné, nebo nedonošené miminko ––
tvorba mléka asto poklesne kolem 4tvorba mléka asto poklesne kolem 4--5 týdne po5 týdne po
porodu. P in je mnohoporodu. P in je mnoho -- nesmíme opomíjetnesmíme opomíjet
všechny další d ležité opat ení pro udržení avšechny další d ležité opat ení pro udržení a
zvýšení tvorby mléka!zvýšení tvorby mléka!
DomperidonDomperidon dostává úrove  tvorby mléka zp t,dostává úrove  tvorby mléka zp t,
nebo ji dokonce zvyšuje.nebo ji dokonce zvyšuje.

Dr. JackDr. Jack NewmanNewman



KdyKdy DomperidonDomperidon dob e funguje?dob e funguje?

V situaci, kdy se maminkám rapidn  snížíV situaci, kdy se maminkám rapidn  sníží
tvorba mléka z nap íklad z d vodu užívánítvorba mléka z nap íklad z d vodu užívání
hormonální antikoncepcehormonální antikoncepce –– i nitrod ložníi nitrod ložní

lísko s hormony!lísko s hormony!
Hormonální antikoncepce snižuje tvorbuHormonální antikoncepce snižuje tvorbu

mléka!mléka!
Pro zvýšení tvorby mléka je nutnéPro zvýšení tvorby mléka je nutné

hormonální antikoncepci vysadit.hormonální antikoncepci vysadit.



DomperidonDomperidon také funguje,také funguje,

u maminek, kteréu maminek, které
v porodnici odsávají mléko pro nedonošené,v porodnici odsávají mléko pro nedonošené,
nebo nemocné miminko, ale nepoda ilo se jimnebo nemocné miminko, ale nepoda ilo se jim
rozvinout plnou tvorbu mléka,rozvinout plnou tvorbu mléka,
se snaží rozvinout plnou tvorbu mléka na kojeníse snaží rozvinout plnou tvorbu mléka na kojení
adoptovaného dít te,adoptovaného dít te,
se snaží odstranit dokrmování um lým mlékem.se snaží odstranit dokrmování um lým mlékem.



Nežádoucí ú inkyNežádoucí ú inky DomperidonuDomperidonu

Neexistuje 100% bezpe ný lék!Neexistuje 100% bezpe ný lék!
Bolest hlavy, která zmizí po n kolika dnechBolest hlavy, která zmizí po n kolika dnech
užívání, nebo po snížení dávky (nej ast jšíužívání, nebo po snížení dávky (nej ast jší
nežádoucí ú inek)nežádoucí ú inek)

e v b ichu maminkye v b ichu maminky
Sucho v ústechSucho v ústech
Zm ny menstruace, obvykle její vymizení, jeZm ny menstruace, obvykle její vymizení, je
možné i nepravidelné krvácení. B hemmožné i nepravidelné krvácení. B hem
správného kojení je obvyklé nemít menstruaci isprávného kojení je obvyklé nemít menstruaci i

kolik m síckolik m síc



Dlouhodobé užíváníDlouhodobé užívání DomperidonuDomperidonu

kolik málo maminek, kterékolik málo maminek, které DomperidonDomperidon
užívaly dlouhodob  po mnoho m síc ,užívaly dlouhodob  po mnoho m síc ,
obvykle déle než rok, když p estaly užívatobvykle déle než rok, když p estaly užívat
DomperidonDomperidon, náhle ze dne na den, hlásily, náhle ze dne na den, hlásily
pocity úzkosti, nespavost, strachu, ztrátupocity úzkosti, nespavost, strachu, ztrátu
chutí do jídla a další p íznaky.chutí do jídla a další p íznaky.

Dr. JackDr. Jack NewmanNewman



DomperidonDomperidon v mate ském mlécev mate ském mléce

MnožstvíMnožství DomperidonuDomperidonu, které se b hem kojení dostane, které se b hem kojení dostane
do mléka je tak malé, že se neo ekávají žádné nežádoucído mléka je tak malé, že se neo ekávají žádné nežádoucí

inky na dít .inky na dít .
Matky nám b hem dlouhých let užívání nehlásily žádnéMatky nám b hem dlouhých let užívání nehlásily žádné

íznaky, alespo  ne takové, které lze jednoznaíznaky, alespo  ne takové, které lze jednozna
ipsat na vrubipsat na vrub DomperidonuDomperidonu..

Jisté množství léku dít  p es mléko dostane, ale je toJisté množství léku dít  p es mléko dostane, ale je to
mizivé procento v porovnání s tím, co d ti dostanou p imizivé procento v porovnání s tím, co d ti dostanou p i
lé ení nevolnosti.lé ení nevolnosti.
Pamatujte si, že tento lék se asto podává d tem naPamatujte si, že tento lék se asto podává d tem na
reflux.reflux.

Dr. JackDr. Jack NewmanNewman



DomperidonDomperidon

…… zatím není v eské republice doporu ován jakozatím není v eské republice doporu ován jako
laktagogum.laktagogum.

V tomto sm ru využíváme vedlejšího ú inku tohoto léku.V tomto sm ru využíváme vedlejšího ú inku tohoto léku.
Pro zvyšování tvorby mléka je to nejdostupn jší aPro zvyšování tvorby mléka je to nejdostupn jší a

nejbezpe jší lék ov ený 20letými zkušenostminejbezpe jší lék ov ený 20letými zkušenostmi
Dr.Dr. JackaJacka NewmanaNewmana a dalších léka .a dalších léka .

ejm  n jakou dobu potrvá, než se pozitivní vliv tohotoejm  n jakou dobu potrvá, než se pozitivní vliv tohoto
léku na zvýšení tvorby mléka bude pln  využívat, stejnléku na zvýšení tvorby mléka bude pln  využívat, stejn

jako vedlejší ú inky u jiných lé iv.jako vedlejší ú inky u jiných lé iv.



Pokud je kojící maminka t hotnáPokud je kojící maminka t hotná

…… bylinky, ani léky pro zvýšení tvorby mlékabylinky, ani léky pro zvýšení tvorby mléka
se nepoužívají, protože nefungují!se nepoužívají, protože nefungují!



Jaké jsou p iny snížení tvorbyJaké jsou p iny snížení tvorby
mléka pozd ji po porodu?mléka pozd ji po porodu?



Jaké jsou p iny snížení tvorbyJaké jsou p iny snížení tvorby
mléka pozd ji po porodu?mléka pozd ji po porodu?

ŠŠpatné p isátí d átkapatné p isátí d átka
Kojení podle asuKojení podle asu
Málo t lesného kontaktuMálo t lesného kontaktu
Rychlé zavád ní p íkrmRychlé zavád ní p íkrm
Nahrazování kojení p íkrmyNahrazování kojení p íkrmy



sledek…sledek…

Tvorba mléka se snížíTvorba mléka se sníží
Tok mléka je menší a d ti na tutoTok mléka je menší a d ti na tuto
skute nost reagují tak, že se u prsu kroutí,skute nost reagují tak, že se u prsu kroutí,
jsou nespokojené, pouští se a sají sijsou nespokojené, pouští se a sají si
ru kuru ku
Situace m že vyústit až do bojkotu kojeníSituace m že vyústit až do bojkotu kojení
Špatné prospívání dít teŠpatné prospívání dít te



Bojkot kojeníBojkot kojení

i ešení bojkotu kojení se znalost ai ešení bojkotu kojení se znalost a
aplikace t chto p ípad  velmi vyplatí!aplikace t chto p ípad  velmi vyplatí!

Jak se bojkot kojení u d átka projevuje?Jak se bojkot kojení u d átka projevuje?
Zvýšení toku mléka je vždy prvním krokemZvýšení toku mléka je vždy prvním krokem

i ešení bojkotu kojení.i ešení bojkotu kojení.



Pokud tvorba mléka klesne natolik,Pokud tvorba mléka klesne natolik,

…… že je nutné podatže je nutné podat
dokrm, podáváme hodokrm, podáváme ho
vždy lakta nívždy lakta ní
pom ckou.pom ckou.

lesný kontaktlesný kontakt
maminky s d átkem,maminky s d átkem,

asté sání bradavkyasté sání bradavky
pomáhají tvorbupomáhají tvorbu
mléka zvyšovat.mléka zvyšovat.



kuji za pozornostkuji za pozornost


