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KOJENÍ V PRVNÍCH DNECH PO PORODU

Jak užít a ne p ežít první dny po narození miminka,

… které jsou pro nejednu maminku velmi náro né. Velmi nespokojené miminko a mnoho rad
od zdravotník , p itom každá jiná… Mnohdy to nechce mnoho, aby se erstvá maminka
dostala do velmi náro né psychické i fyzické situace. K této situaci ale nemusí dojít, pokud
všichni budou respektovat základní pot ebu novorozeného miminka, kterou je kontakt k že
na k ži se svojí maminkou a to nejen první hodiny po porodu, ale po celou dobu
setrvání v porodnici a potom doma.
     Ideální je, pokud je miminko ihned po porodu položeno nahé, jen jemn  osušené, na nahé

icho svojí maminky, kde s ní po porodu získá nazp t kontakt, díky n muž budou
zabezpe eny jeho základní t lesné funkce (t lesná teplota, srde ní innost a dýchání) a bude
se moci samo p iplazit a p isát na mamin in prs. Pokud to miminko ud lá samo bez jakékoli
pomoci, p isaje se úpln  nejlépe a p isání nebude maminku bolet. V tomto d ležitém procesu
je miminko osídleno p irozenými bakteriemi z t la jeho maminky, což má zásadní vliv na
pozitivní vývoj jeho imunitního systému pro celý život.

V p ípad , že se samop isátí miminka bezprost edn  po porodu nepoda í zajistit, o to
ležit jší je pro miminko a maminku, aby pokra ovali v neustálém kontaktu k že na k ži

hned jak to bude možné na pokoji šestined lí. Miminko na b iše maminky m že odpo ívat,
spinkat, kojit se a seznamovat se se svojí maminkou a maminka tak jednoduše zajistí
všechny jeho pot eby i když m že zatím jen ležet, nap íklad po operativním porodu.
Tímto si maminka zásadním zp sobem posílí v domí, že svému miminku dokáže
poskytnou vše co pot ebuje, aniž by musela vyvíjet zvýšené úsilí.
     D átko ví, že je se svojí maminkou díky tomu, že s ní má t lesný kontakt a že cítí její

ni. Jsou to jeho základní pot eby, které pokud jsou napln ny, zajistí další optimální vývoj
mozku. Miminko, které spinká zavinuté v postýlce nepozná, že je se svojí maminkou i když je
s ní v porodnici na pokoji šestined lí. Proto je d ležité, aby narozené miminko bylo se svojí
maminkou v co nejužším kontaktu ideáln  k že na k ži na jednom l žku. Tento postup
doporu uje i sv tová zdravotnická organizace v deseti krocích k podpo e kojení:
http://www.tensteps.org/step-7-successful-breastfeeding.shtml a maminka, které je neustálý
kontakt s miminkem odpírán se m že na tato doporu ení odkázat. Pamatujte si, že pokud

lo miminko n jaké adapta ní potíže po porodu, o to více musí být se svojí maminkou
co nejdéle v kontaktu k že na k ži.

která miminka po porodu ublinkávají plodovou vodu a možná delší dobu neprojeví zájem o
kojení. To ale není d vod pro to, aby miminko nebylo se svojí maminkou v t sném kontaktu a
aby mu bylo odpíráno kojení. Tato miminka se zkrátka p isají a nakojí v moment , kdy o n j
projeví zájem v t sné blízkosti svojí maminky.

Pokud není neustálý kontakt maminky s miminkem zajišt n, m že se spustit kaskáda
patologických d , které mohou vyústit v to, že se miminko nebude chtít k prsu
maminky p isávat nebo že bude kojení pro maminku velmi bolestivé. Do této kategorie
nesprávných d  se adí ty situace, které jsou, bohužel, považovány za normální –
fyziologické, ale jsou d sledkem odd lení miminka od maminky.
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Nej ast jší d sledky odd lení maminky od miminka, které jsou považovány za
normální:

Bolestivé p isávání miminka
Bolestivé nalití prsou po porodu
Miminko, které se nechce p isát

Jestliže se tyto dv  situace maminky objeví, je to signál k podniknutí okamžitých
opat ení k náprav !
Bolestivé p isávání miminka
Jestliže se miminko nemohlo samo p isát k prsu, další p isávání mohou být pro maminku
bolestivá. Bolestivé p isávání je t eba eliminovat zajišt ním správné p né polohy pro
asymetrické p isátí, p i kterém p isání nebolí. Mnohdy jedno jediné špatné p isátí miminka
zp sobí poran ní, které maminku velmi bolí také proto, že poran ní osídlí kvasinka.
Doporu uje se bradavky ošet ovat reklamovanými mastmi. Ale pozor! Všechny b žn
doporu ované masti obsahují lanolín, který má možná hojivé ú inky, avšak je „potravou“ pro
kvasinky a proto p i bolestivém p isávání tyto masti nepomáhají. Nejlepší lé bou je samo
mate ské mléko a p ístup vzduchu.
Bolestivé nalití prsou po porodu
Bolestivé nalití prs  primárn  nedoporu ujeme chladit obklady, ale položením nahého
miminka na nahý hrudník maminky. Získané teplo nalité prsy zm í a díky kontaktu zvýšená
tvorba prolaktinu zajistí,  že mléko za ne samo z prsu odtékat. Miminko, které zatím spí na
prsou maminky se v okamžiku probuzení m že samo a dob e na prs p isát a mléko vypít. Toto
je naprosto funk ní a fyziologický postup, který by m l být maximáln  podporován.
Miminko, které se nechce p isát
Tato situace se asto eší použitím silikonového klobou ku na bradavku, na který se miminko
„nasune“. Tento postup d razn  nedoporu ujeme, také proto, že použití klobou ku zcela
zabra uje p enosu imunologické informace z miminka na maminku  - t lo maminky tedy
nedostává informace o tom, jaké protilátky má pro miminko vytvo it. Klobou ek, také krom

tšího poran ní bradavek, m že zp sobit mnoho dalších potíží, které se neukáží hned. Jedná
se o zablokované mlékovody, kvasinkové infekce, snižování tvorby mléka, atd.
Miminko, které se nechce p isát pot ebuje co nejvíce kontaktu k že na k ži se svojí
maminkou. V moment , kdy se dosyta prospí na t le svojí maminky má ideální p íležitost se

isát na jakýkoliv tvar bradavky.

Co nejvíce kontaktu s maminkou k že na k ži je spole ný jmenovatel pro ešení všech
starostí a trápení p i narození miminka, jako je nap íklad:

miminko, které velmi plá e,
miminko, které spí a je t žké jej vzbudit,
miminko, které se kojí obtížn .

Všechny tyto situace mohou vyústit až ke zbyte nému dokrmování miminka.
itom je daleko jednodušší pomoci miminku, aby vypilo všechno mléko, které je pro n j

v prsu p ipraveno pomocí zajišt ní správné p né polohy pro asymetrické p isátí a
stla ováním prsu v moment , kdy miminko saje.

Vážení d tí p ed a po kojení
Další velmi neú innou a pro maminky velmi stresující situací v porodnici je hodnocení
vydatnosti kojení miminka pomocí vážení p ed a po kojení. Už samotná manipulace a

ebalování miminka a jeho vážení zp sobí promeškání velice jemných signál  d átka o
kojení. K prsu se pak dostává velmi pozd  a jeho nakojení je pro maminku velmi obtížné nebo
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se p isání nemusí poda it v bec. Vážení je velice nep esná a neužite ná metoda. Každá váha
váží jinak v rozmezí + - 30 ml. M že dojít ke zbyte nému vystrašení maminky, ale k také
k falešnému uklidn ní. Daleko ú inn jší je pozorování dít te p i kojení, ovšem ne každý umí
bez vážení zhodnotit to, jestli miminko na prsu skute  pije a jestli pije dostate .
Kontaktujte proto šikovnou poradkyni p i kojení, která je vyškolená slovenským sdružením
na podporu kojení MAMILA o.z. a toto umí zhodnotit a nau í vás to.

Novorozenecká žloutenka
Pokud je kojení již od za átku dob e podpo eno samop isátím, miminko m že pít mléko od
prvních okamžik  po narození. asto se ale maminkám íká, že ješt  mléko nemají a eká se
na druhý, t etí den, což je veliký mýtus, který má za následek to, že tedy miminko první dny
mléko nepije, neodchází první stoli ka nazývaná smolka, ve které se hromadí bilirubin, který
vzniká p irozeným procesem rozpadu ervených krvinek, mimo jiné také na bilirubin, který
má odejít p i dobrém kojení smolkou z t la miminka ven. Bilirubin se tak dostává zp t do
krevního ob hu d átka, jeho hladina tedy stoupá a je navržena lé ba fototerapií.
Nejnov jší v decké poznatky potvrzují, že každé zdravé, dob e a pln  kojené miminko
má vyšší hladiny bilirubinu oproti miminku krmenému um lou výživou. Zvýšené hladiny
bilirubinu tedy nejsou pro zdravé, donošené d átko nijak nebezpe né. Nejnov jší v decké
studie potvrzují, že bilirubin je pro t lo d ležitým antioxydantem, který naopak pomáhá dít ti
v boji s p ípadnými patogeny, které mohou d átko ohrozit v d sledku jiné nemoci.
Každopádn  nejlepší prevencí pro udržení fyziologických hladin bilirubinu, je dobré kojení
hned od po átku, p ípadn  pomoc s kojením zajišt ním správné polohy pro vynikající
asymetrické p isátí, díky n muž dít  m že získat co nejvíce mléka a stla ováním prsu.

Jestliže je vašemu miminku navržena fototerapie, je velmi d ležité domluvit se sest kami,
aby vám umožnili kojení kdykoliv, kdy o to miminko projeví zájem s tím, že jeho plá  je
velmi pozdní signál. V p ípad , že se vám toto nepoda í zajistit, hned, jakmile fototerapie
skon í je nanejvýš d ležité zajistit miminku co nejvíce kontaktu k že na k ži spole ným
ležením a nošením. Neprodlen  kontaktujte šikovnou poradkyni p i kojení, která vám pom že
zajistit co nejlepší polohu p isátí miminka, pom že vám zhodnotit, zda-li miminko pije dost
mléka, nau í vás d átko nosit a kojit v šátku. Jedin  kontakt k že na k že pom že miminku
v synchronizaci spánku a bd ní a tedy k dobrému kojení. D ti nejsou spavé v d sledku
žloutenky, ale jsou velmi unavené z odlou ení od maminky, kdy nekone  dlouhé chvíle
plá í a jakmile se ocitnou v náru i maminky, okamžit  usínají. Tyto d ti se nejd íve musí na

le maminky (kone  v p átelském prost edí) dob e vypsat a potom se mohou dob e kojit.

Všechna trápení maminek a d tí, potažmo tedy i zdravotník  zp sobuje odd lování d tí od
maminek, které ni í naprogramované vzorce chování d tí i maminek. Zdravotníci potom mají
v pov domí, že maminky jsou v hormonální nevyváženosti, kterou ale nezp sobuje nic jiného
než to, že je maminka fyzicky odd lena od svého dít te a zcela podv dom  a automaticky u ní
nastává proces smutn ní. Smutek, žal, špatná a podrážd ná nálada, baby blues, poporodní
deprese, jak se asto tyto situace nazývají nejsou fyziologickým projevem nálad maminek po
porodu, ale reakcí na odd lení miminka od maminky.

eji vám, abyste si první chvíle s vaším miminkem užily a vzpomínaly na n  s radostí,
nikoliv s bolestí a proto stojí  za to vynaložit všechno úsilí k tomu, aby vaše d átko od vás
nebylo odlou ené ani na malou chvilinku.
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