
Název onemocnění Projev onemocnění Správné tvrzení  Nesprávné tvrzení  
Lupus Protilátky v těle matky 

napadají její vlastní 
tkáně.  

Matka by měla kojit, 
protože protilátky, 
které se tvoří v těle 
matky, nemohou 
miminko poškodit.  
 

 Matka by neměla 
kojit, protože pokud 
tyto protilátky přejdou 
do mateřského mléka, 
tak budou později i 
napadat tkáně 
miminka. 

Reumatoidní artritída Imunitní systém matky 
poškozuje tkáně a 
buňky těla matky. 

Matka by měla kojit, 
protože trávicí enzymy 
v těle miminka dokáží 
zlikvidovat protilátky, 
které poškozují buňky 
a tkáně matky. 
 

 Matka by neměla 
kojit, když imunní 
systém matky 
poškozuje matku 
samotnou, znamená 
to, že i dítě bude 
v mateřském mléce 
dostávat látky, které 
budou poškozovat jeho 
imunitní systém. 

Hepatitida A Virové onemocnění, 
které se přenáší 
prostřednictvím 
kontaktu s výkaly 
nemocného. 

Matka by měla kojit, 
protože dítě se může 
hepatitidou A nakazit i 
když je krmeno láhví 
umělou výživou. 
 

 Matka by neměla 
kojit, protože virus 
hepatitidy A se může 
nacházet v mateřském 
mléce. 

Hepatitida B Virové onemocnění, 
které se přenáší  
sekrecí z pochvy, 
spermiemi, krví a 
podobně. 

Matka by  měla kojit, 
protože riziko nákaz u 
hepatitidy B je u 
kojených i nekojených 
dětí stejné.  
 

 Matka by neměla 
kojit, protože tak 
ochrání děťátko před 
přenosem 
onemocnění. 

Hepatitida C Virové onemocnění, 
které se přenáší 
infikovanými 
injekčními jehlami, 
kontaminovanou krví 
při transfuzi a 
podobně.  

Matka by i 
s hepatitidou C měla 
kojit, protože plné 
kojení  chrání dítě před 
nákazou. 

 Matka by 
s hepatitidou C neměla 
kojit, protože se dítě 
může nakazit,  
například, když matce 
krvácejí  bradavky. 

HIV Virové onemocnění, 
které způsobuje AIDS. 

Matka, která je HIV 
pozitivní by měla kojit, 
protože matka i dítě 
mohou již dnes 
dostávat efektivní 
léčbu. 

 Matka, která je HIV 
pozitivní by neměla 
kojit, aby dítě 
nedostalo HIV. Toto je 
jeden z důvodů nato, 
aby dítě nebylo 
kojeno. 

Herpes symplex Dva viry, které 
způsobují buď opar na 
rtu nebo vyrážky na 
genitáliích 

Pokud má matka 
herpes na prsu nebo 
na bradavce, měla by 
kojit, protože dítě se 
nakazilo virem herpesu 
ještě před tím, než 
matka věděla, že se jí 
vyrážka udělá. 

 Pokud má matka 
herpes na prsu nebo 
na bradavce, tak by 
neměla kojit, protože 
dítě může onemocnět 
a onemocnění je pro 
něj bolestivé a 
potencionálně 
nebezpečné. 

 

 



 

 

Název onemocnění Projev onemocnění Správné tvrzení  Nesprávné tvrzení  
Neštovice Způsobuje je herpes zoster 

a onemocnění  se 
projevuje drobnými 
vyrážkami po celém těle 

Pokud má matka neštovice 
měla by nadále kojit, 
protože volné mastné 
kyseliny v mateřském 
mléce mohou dítě pomoci 
ochránit. 

 Pokud má matka 
neštovice, měla by přestat 
kojit, aby je nedostalo i 
dítě. Neštovice jsou velmi 
nakažlivé. 

Pásový opar Onemocnění, které se 
vyskytuje u lidí, kteří před 
tím překonali neštovice 

Pokud má matka pásový 
opar, měla by kojit,  
protože toto je úplně jiná 
situace než u neštovic 

 Pokud má matka pásový 
opar měla by přestat kojit, 
protože vyrážky jsou 
nakažlivé. 

 Cytomegalovirius (CMV) Virové onemocnění, které 
je potencionálně 
nebezpečné v těhotenství 
a které překoná většina 
lidí, přičemž příznaky 
mohou být nespecifické – 
rýma, teplota a únava. 
Nakažený člověk může 
vylučovat tento virus 
mnoho měsíců nebo let, 
potom co onemocněl 

Pokud má matka CMV a 
miminko se narodí 
předčasně, tak by matka 
měla kojit, protože to stav 
miminka nezhorší. 

 Pokud se miminko 
narodí předčasně a matka 
má CMV, nemělo by se 
kojit, aby se nezhoršily 
příznaky CMV, které 
získalo v děloze, jako 
například problémy s játry 
nebo neurologické 
problémy. CMV se může 
nacházet v mateřském 
mléce. 

Infekční mononukleoza Onemocněné způsobené 
Eppstein-Barrovým virem a 
může zahrnovat teplotu, 
vyrážky v krku, zvětšení 
lymfatické uzliny a někdy 
zvětšenou slezinu a 
hepatitidu 

Matka s infekční 
mononukleózou by měla 
dále kojit, protože kojení 
před onemocněním chrání 
a matka byla infekční ještě 
před tím, než věděla, že je 
nemocná. 

 Matka s infekční 
mononukleózou musí 
přestat kojit, protože může 
trvat i více týdnů, než se 
infekční mononukleóza 
vyléčí. 

Rubeola - zarděnky Vir, který během 
těhotenství může způsobit, 
že se miminko narodí 
malé, neslyšící a 
nevidomé, s různými 
neurologickými 
abnormalitami anebo 
onemocnění jater. 

Matka s rubeolou by měla 
kojit, protože situace 
v těhotenství je jiná než 
během kojení 

 Matka s rubeolou by 
neměla kojit, protože se 
jedná o velmi závažné 
onemocnění. 

Lidský papilomavirus Způsobuje výrůstky na kůži 
na různých místech těla 
 

Matka s HPV může kojit, 
protože  HPV na kůži není 
stejný  jako HPV v trachey 
a na hlasivkách  

 Matka s HPV by neměla 
kojit, pokud má miminko  
výrůstky v trachey a na 
hlasivkách, protože  mu 
může přenést více viru ze  
svojí kůže 

 

 

 

 

 



Název onemocnění Projev onemocnění Správné tvrzení  Nesprávné tvrzení  
Stafylokoková infekce Bakterie, která může 

způsobit různé nemoci 
jako například zánět krku. 

Pokud má matka 
stafylokokovou infekci tak 
by měla pokračovat 
v kojení, protože kojení 
podporuje schopnost 
miminka bojovat proti této 
infekci. 

 Pokud má matka 
stafylokokovou infekci, 
měla by přestat kojit, 
protože takováto infekce 
může mít závažná průběh. 

Tuberkulóza (TBC) Onemocnění, které 
způsobuje Mycobakterium 
tuberculosis a které může 
kromě plic napadnout 
kteroukoliv část těla. 

Pokud má matka TBC, tak 
by měla kojit a zároveň se 
léčit. 

 Pokud má matka TBC, 
neměla by kojit, protože 
může vykašlávat bakterie 
nebo se bakterie mohou 
nacházet v mléku. 

Syfilis Onemocnění, které 
způsobuje Treponema 
pallidum, které prochází 
třemi stádii a je přenosné 
sexuálně. 

Pokud má matka syfilis, tak 
by měla kojit a při tom se 
léčit. 

 Pokud má matka syfilis, 
tak by neměla kojit, aby se 
nenakazilo i miminko. 

Skleróza multiplex Chronické neinfekční 
zánětové onemocnění 
centrálního nervového 
systému, napadá mozek, 
míchu a zrakové nervy, 

Pokud má matka sklerózu 
multiplex, tak může kojit 
až do přirozeného 
odstavení a při tom se 
léčit. 

 Pokud má matka 
sklerózu multiplex, může 
kojit první tři měsíce po 
porodu a potom se musí 
začít léčit. 

Poporodní deprese Neinfekční onemocnění, 
které patří do rukou  
psychoterapeuta anebo 
psychiatra. 

Pokud má matka 
poporodní depresi, tak by 
měla v kojení pokračovat, 
protože je to potřebné pro 
její psychické i fyzické 
zdraví, stejně jako budoucí 
zdraví jejího miminka. 

 Pokud má matka 
poporodní depresi, musí 
přestat kojit, protože 
vysoká hladina prolaktinu 
její psychický stav 
zhoršuje. 

 

 

 

 


