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Podpora kojení 





Kojení není jen pití mléka! 

• výlučné kojení: 
• prevence obezity u dítěte i v dospělosti 

• snížení kojenecké úmrtnosti 

• nižší výskyt onemocnění – atopický ekzém, otitis media, infekce HCD, 
infekce GIT 

• pro matku nižší riziko poporodních depresí, ca prsu a vaječníků, 
DM II. typu, osteoporózy, revmatoidní artritidy 

• antikoncepční účinky 

vztahová vazba 
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Vzájemný pohled 

Dítě cítí vůni matky 

Dítě cítí chuť mléka 

Dotýká se matčiny pokožky 

Zezadu cítí matčin 

dotyk 

Pohybuje se spolu 

s matkou 

Poslouchá  

matčin hlas 

Autor: Nils Bergman 
Je v kontaktu kůže na kůži 

Zepředu ho matka ohřívá 

Podněty stimulující mozek dítěte 
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Složení mateřského mléka 

• složení specifické pro živočišný druh 

• odpovídá životnímu stylu, genetické výbavě, potřebám mláděte 
• netopýří mléko málo vody, mořských savců více tuku, primátů více 

sacharidů 

• složení se mění v průběhu času dle potřeb dítěte 

• během kojení předání informací o potřebách matce 

 

• vzhledem k variabilitě neexistuje standardní vzorek MM 
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Složení mateřského mléka 

• energie: 280–290 kJ/100 ml 
• B : T : S = 7–10 : 50 : 40 

• bílkoviny: 0,9–1,3 g/100 ml 
• poměr syrovátka/kasein – stravitelnost 

• tuky: 4 g/100 ml 
• lipáza – snadnější trávení, bohaté na PUFA (DHA), cholesterol 

• sacharidy: 7 g/100 ml 
• Lac (vstřebatelnost Ca, Fe), Fru, Gal (galaktolipidy pro vývoj CNS) 

• oligosacharidy – podpora mikrobioty 

Hygiena dětí 8 Podpora kojení 



DHA 

cholesterol 
látky podporující 

mikrobiotu 



Doporučení WHO 

do ukončeného 6. měsíce 
výlučné kojení 

 

 

do 2 let věku dítěte i déle 
zavádění místní výživné stravy za současného 

kojení 
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Další doporučení 

• Evropský kodex proti rakovině (2014) 
• Kojení snižuje riziko výskytu rakoviny u matky. 

Je-li to možné, kojte své dítě. 

• WHO 
• Kojení je nejefektivnější metodou pro ochranu 

a podporu zdraví dětí. 

• názor alergologů* 
• Nejúčinnější prevencí potravinových alergií  

je výlučné kojení 4–6 měsíců. 
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*Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy. Doporučení pracovní skupiny gastroenterologie a výživy ČPS 
pro výživu kojenců a batolat. Česko-slovenská pediatrie. 2014, roč. 69, č. S1, s. 12-13. ISSN 0069-2328.  



Zvýšení rizik při nekojení 

• dítě 
• zánět středního ucha 

• gastroenteritida 

• atopický ekzém 

• závažné infekce DCD 

• nekrotizující enterokolitida 

• SIDS 

• obezita 

• diabetes mellitus I. a II. typu 

• astma 

• leukemie 
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 • matka 
• poporodní deprese 

• diabetes mellitus II. typu 

• ca prsu a vaječníků 

Zdroj: Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka 
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vyšší náklady na 

zdravotnickou péči 

negativní ekologický 

dopad 

Zdroj: Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka 



Podpora kojení „černá na bílém“ 

WHO, UNICEF: 

• 1981 – Mezinárodní kodex marketingu náhrad MM 

• 1991 – Baby-friendly hospital initiative 

• 1991 – Deset kroků pro úspěšné kojení (WHO, UNICEF) 

 

ČR: 

• 2007 – Standardní praktické pokyny pro kojení v ČR (akt. 2015) 
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Mezinárodní kodex marketingu náhrad MM 
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„(...) jestliže se rozhodnete 
krmit z lahve, budete mít proti 
kojícím maminkám dvě hlavní 
výhody. Za prvé nemusíte 
krmit vždy sama (…) za druhé 
budete vědět, kolik mléka vaše 
dítě vypije.“ 

„(…) láhev pro kojené děti. Udržuje 
naučený přirozený způsob sání stejně 
jako při kojení (…) usnadňuje dítěti 
přechod od prsu k lahvičce a zpět (…)“ 

„(…) první volba, co nejblíže přirozenému kojení.“ 
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Mezinárodní kodex marketingu náhrad MM 

• 1979 – sjezd WHO, UNICEF, zástupců vlád a výrobců náhrad 
mateřského mléka – přijat 1981 

• doporučeno zapracovat do legislativy jednotlivých států 

 

• cíl – přispět k zajištění adekvátní a bezpečné výživy pro kojence 
prostřednictvím podpory a ochrany kojení před nevhodným 
marketingem náhrad mateřského mléka, lahví a dudlíků 

 

• v ČR není právně závazný 
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Opatření kodexu 

• Žádná reklama těchto výrobků na veřejnosti 

• Žádné vzorky zdarma matkám 

• Žádná propagace produktů ve zdravotnických zařízeních 

• Žádné poradkyně, vyslané výrobci formule, které radí matkám 

• Žádné dárky ani vzorky zdarma zdravotníkům 

• Žádné věty či obrázky, které idealizují umělou výživu, včetně 
obrázků dětí na obalu výživy 
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Opatření kodexu 

• Informace pro zdravotníky by měly být prokazatelné a pravdivé 

• Všechny informace o umělé výživě, včetně značení, by měly 
vysvětlovat výhody kojení, náklady na umělou výživu a její rizika 

• Nevhodné produkty, jako např. slazené kondenzované mléko, by 
neměly být propagovány jako vhodné pro děti 

• Všechny produkty by měly mít vysokou kvalitu a brát v úvahu 
klimatické a skladovací podmínky dané země 
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Zapamatujte si: 

Náhrada mateřského mléka 

by měla být využívána vždy až jako 

poslední možnost! 
 

Ideálně jen v případech indikovaných lékařem. 
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Baby-friendly hospital initiative (BFHI) 

• iniciativa WHO a UNICEF (1991) 

• celosvětová snaha o ochranu, podporu 
a propagaci kojení 

• v ČR má plaketu BFHI 65 z 96 porodnic 

• recertifikace po 5 letech  

 

• k získání certifikátu splnit kritéria: 

• „Deset kroků k úspěšnému kojení“ 
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Seznam BFHI nemocnic v ČR: 
http://www.kojeni.cz/maminkam/bfh/seznam-bfh-nemocnic/ 
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! rev. 2017 ! 
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Kojení do 6 měsíců 

Dlouhodobé kojení v ČR 2013 (v %) 

6 týdnů 80,3 

3 měsíce 63,7 

6 měsíců 38,6 

Plně – tzn. výlučné kojení 

6 týdnů 27,5 

3 měsíce 15,3 

6 měsíců nesl. 
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10 kroků k úspěšnému kojení 
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Skin-to-skin 

• dítě ihned po narození do kontaktu kůže na kůži s 
matkou nejméně na hodinu 

• všem matkám po vaginálním porodu nebo sekci bez 
celkové anestezie (výjimka – lékařsky zdůvodněné 
případy) 

• dát matce a dítěti čas 

• podporovat matky, aby se naučily poznat, že je jejich 
dítě připravené na kojení a případně jim nabídnout 
pomoc 

• nenutit dítě na prs, ale pomoci mu, až je připravené 
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• pozornost matkám, které již měly problémy s 
kojením v minulosti 

• učit matky  
• polohu při kojení  

• jak dítě přisát (popsat, předvést) 

• ruční odstříkávání  

• pomoc s kojením během 6 hodin po porodu 
(poloha, přisátí, pití…) 

• pro tvorbu mléka je třeba kojit či odstříkávat 
min. 8x za 24 hodin 
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• učit matky, jak poznat, že se dítě chce kojit 

• matky znají alespoň 2 signály (otáčení hlavičky, 
otevírání úst, snaha sát ručičku, prst atp., sací 
pohyby, nespokojenost, grimasy směřující k 
pláči…) 

 

• radit matkám, aby kojily dítě tak často a tak 
dlouho, jak dítě chce 
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Dráždění nervových zakončení  

v bradavce a dvorci efektivním 

sáním dítěte 

Stimulace 

hypofýzy 

Zadní lalok hypofýzy  

oxytocin 

Myoepitelilání buňky  

uvolnění mléka 

Přední lalok hypofýzy 

prolaktin 

Alveolární buňky  

tvorba mléka 

Nalitá prsa 
Hypotalamus – prolaktin 

inhibující hormon (PIH) 
Inhibice laktace 

Fyziologie laktace 
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Čtyři body pro podporu kojení 

• správná poloha 

• správné přisátí 

• pauza v bradě 

• stlačování prsu 
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Správná poloha 

• matka přitahuje dítě k prsu celým předloktím 

• matka se má cítit pohodlně – nebolí ji záda ani ramena 

• příčná poloha (poloha tanečníka) je pro většinu 
matek nejjednodušší a dítěti zajistí nejvíce mléka 
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Správná poloha 
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Správná poloha 

• matka tlačí svým předloktím zezadu na dítě (dítě je na předloktí) 

• dlaň ruky je pod tváří dítěte 

• matka přejede bradavkou po horním rtu dítěte, od jednoho koutku úst ke 
druhému (a nebo přejede horním rtem dítěte po bradavce) 

• počká na široké rozevření úst a přitáhne dítě přímo k prsu 

• dítě přikládá celou paží – jako na podnose 

• loktem tlačí na zadeček, zápěstím tlačí mezi lopatky 
dítěte, dítě tak provede mírný záklon hlavy (brada tlačí 
do prsu, nos se prsu nedotýká) 

• mezi matkou a dítětem není žádná překážka 
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Správná příčná poloha 

- dítě na předloktí 

- nachýlené směrem nahoru 

- tělo v jedné linii 

- prsty matky pod tváří dítěte 

- matka tlačí loktem na zadeček 

- a zápěstím mezi lopatky 
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Správné přisátí 

když dítě bradavku pouze uchopí rty když se dítě správně přisaje 
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Správné přisátí 

• ústa dítěte jsou otevřená doširoka 

• vrchní a spodní ret je vyhrnut ven 

• jazyk dosahuje alespoň ke spodnímu rtu 

• brada dítěte se dotýká prsu 

• nos dítěte se prsu nedotýká 

• dítě pokrývá víc dvorce spodním rtem než vrchním, proto je více 

dvorce vidět nad horním rtem 

• tváře při sání nevpadávají 
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Správné přisátí 
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Pauza v bradě 

• pozorování sání 

• ověření zda dítě získává mléko 

• nutritivní a nenutritivní sání  

 

• https://www.youtube.com/watch?v=-erpc0vLbm4 
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Jak velký je žaludek dítěte? 
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Stlačení prsu 

• zabezpečuje, aby dítě dostávalo mléko a tím zabraňuje tomu, 
aby dítě usnulo – tok mléka je rychlý 
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• dítě je s matkou na pokoji, v posteli 

• žádné oddělování (jinak musí být omluvitelný důvod) 

• „Matka potřebuje po porodu odpočívat.“ 

• ano, ale může odpočívat s dítětem = odpočívá se jí lépe 

• není-li lékařský důvod, zahájit ihned po porodu 
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Rooming-in 



Kontraindikace kojení 

• zdravotní důvody 

• galaktosemie 

• děti matek infikovaných HTLV I a HTLV II (human T-lymphotropic virus) 

• děti matek s HIV/AIDS 

• děti s fenylketonurii lze kojit alespoň částečně 

• dočasná kontraindikace (řešení: pravidelné odstříkávání) 

• lze podat odstříkané mléko, např. aktivní TBC 

• léčba radioaktivními izotopy – přerušit kojení na dobu odpovídající 5násobku t1/2 izotopu 

• chybná kontraindikace 

• hepatitida B a C matky, alergie dítěte, průjmové onemocnění dítěte, horečka a nachlazení matky, 

průjmová onemocnění matky 

• léky – téměř všechny zdravotní problémy lze léčit léky kompatibilními s kojením, je potřeba hledat 
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Co byste měli jako lékaři znát  
(vhodné k dostudování) 

• Jak řešit bolestivé bradavky? 

• Jak řešit neprospívající dítě? 

• Jak řešit zánět prsu či ucpané mlékovody? 

• Jak řešit kandidózu? 

• Jak řešit neprospívání po předchozím prospívání? 

• Jak překonat bojkot při kojení? 

 

 

POSTUPY: http://www.mamila.sk/pre-zdravotnikov/materialy/ 
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Další informace 

• závěrečné práce: 
• Vendula Slámová: Co vědí matky o kojení – význam kojení pro matku 

• Monika Crhová: Dlouhodobé kojení – pohled zdravotníků a laiků 

• další práce: https://is.muni.cz/auth/vyhledavani/?search=kojen%C3%AD;ag=th 

• Standardní praktické pokyny 
• https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/standardni-prakticke-pokyny-pro-

kojeni-308637 

• krátký film Proč kojit své dítě 
• https://www.youtube.com/watch?v=ofEI-n36WQ8 

• weby www.kojim.cz, www.mamila.sk, www.kojeni.cz 
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Výživa kojenců 
a batolat 



Příkrmy 

   

   

 

 Kdy nejdříve začít s příkrmy? 

 Je třeba ukončit kojení? 
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Doporučení WHO 

do ukončeného 6. měsíce 
výlučné kojení 

 

 

do 2 let věku dítěte i déle 
zavádění místní výživné stravy za současného 

kojení 
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Kdy začít? 

• dítě je vývojově zralé pro příjem stravy 

• mateřské mléko již nepokrývá potřeby 

 

Prioritní je vždy doporučení WHO. 

 

• pokud neprospívá před ukončeným 6. měsícem – nejdříve podpora 
laktace  nemléčný příkrm  náhrada mateřského mléka 
• ne dříve než po ukončeném 4. měsíci 

• předčasně narozené děti (před 35. týdnem) 
• ne dříve než po ukončeném 3. měsíci korigovaného věku dítěte 
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Zavádění příkrmů 

• pestrost – postupně přidávat nové chutě  

• nechat brát do ruky, krmit „samo“, ale nenutit 

• postupně měkké kousky – spíše krájet než mačkat 

• hlubší těžší miska, učit pracovat se lžičkou 

• tekutiny po 10. měsíci ze šálku 

• návyk na pravidelný stravovací režim 

• samostatnost, ale ne bez dozoru 

• společné stolování – návyky 
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Zavádění potenciálních alergenů (MZ ČR) 

• u dětí s vysokým rizikem alergie vždy jen jedna nová potravina 
• zavádět postupně, sledovat reakci 

• zároveň s kojením, vyšší tolerance k antigenům 

• ne před ukončeným 6. měsícem – časný kontakt s potenciálním alergenem 
nepřevažuje výhody výlučného kojení 

• z hlediska alergie lepek nejpozději do 7. měsíce spolu s kojením 
• ESPGHAN – načasování ale nemá vliv na incidenci celiakie 

 

• doporučení MZ ČR vs. názor alergologů 
• Nejúčinnější prevencí potravinových alergií je výlučné kojení 4–6 měsíců 
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Na co si dát pozor? 

• nerozpustné malé kousky potravy 

• ne mléko jako nápoj, nehradit B jen z mléčných výrobků (Fe) 

• nezařazovat nízkotučné výrobky – potřeba malého objemu 
energeticky denzní stravy (tuky hradí až 45 % CEP) 

• sladkosti, pochutiny 

• nepřislazovat, nesolit 
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Úloha rodiče 

• dítě krmit pomalu a trpělivě 

• reagovat na známky hladu a sytosti 

• různé kombinace, chutě, struktury 

• pomáhat dítěti v učení – pozor na negativní příklady 

 

• krmení – vztahová vazba 
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Výživa po 2. roce 
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Riziková živina – železo 

• často nedostatečný přívod (zásoby cca do uk. 6. měsíce) 

• neopomíjet i další zdroje bílkovin kromě mléčných výrobků 
(nahrazování zdrojů +  využitelnosti Fe) 

 

• železo v různých potravinových skupinách 
• obiloviny – prostřednictvím kaší (zejm. oves) 

• maso – červené maso, vnitřnosti (játra) – meat factor ( využitelnost 
nehemového Fe) 

• pomletá semena, luštěniny v náležité úpravě 

• ovoce a zelenina – vitamin C ( využitelnost nehemového Fe) 
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Další informace 

• Doporučení k zavádění komplementární výživy (příkrmu) 
u kojenců (MZ ČR) 

• http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/doporuceni-k-zavadeni-komplementarni-vyzivyprikrmu-u-
kojencu_7542_1154_3.html 

• Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR (SPV, 2012) 
• http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/konecne-zneni-vyzivovych-doporuceni.html 

• diplomová práce: 
• Jana Kráľová: Anémia z nedostatku železa u dojčiat a batoliat 
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Růstové grafy 





K čemu slouží? 

• sledování růstu praktickým lékařem 

• klasifikace podváhy/nadváhy v dětském věku 

• upozorní, že se „něco děje“ 

 

• dostupné grafy (SZÚ) 
• výška, hmotnost, hmotnost k výšce, BMI 

• obvody – boků, břicha, hlavy, paže 

• kožní řasy – nad bicepsem, nad tricepsem, na stehně, subskapulární, 
suprailiakální, podíl tukové složky z 2 řas, součet 4 řas 
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Jak jsou konstruovány? 

• celostátní antropometrický výzkum 
• CAV 2001 – nejnovější data 

• CAV 1991 – grafy obsahující hmotnost 

 

 

 

 

  Proč používáme hmotnost a BMI z roku 1991? 
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• podvýživa 
• celiakie 
• endokrinní porucha 
• nádorové onemocnění 
• … 

• familiárně menší vzrůst 
• konstituční opoždění růstu 
• a puberty (CDGA) 
• další minoritní poruchy 



Program RustCZ 
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Účinný nástroj, ne šablona! 

• při používání grafů je nutné přemýšlet 

 

• dítě vysoké na svůj věk – hmotnost bude vyšší 
• hodnotit spíše hmotnost/výška nebo BMI (u starších) 

• dítě má malou výšku v rodině – bude menší 
• nevnímat hodnoty absolutně, sledovat další faktory 

 

 

•     Jaká jsou specifika hodnocení růstu plně kojených dětí? 
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Plně kojené děti 

• plně kojené děti v grafech „opožděny“ 

• fyziologicky pomalejší růst a nabývání hmotnosti 
• grafy konstruovány podle dat kojených + uměle živených dětí 

 

 

Nezařazovat příkrmy nebo náhrady jen kvůli mírnému 
opoždění kojených dětí vůči růstovému grafu! 
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Hodnocení hmotnosti dítěte 

Percentilové pásmo Hodnocení 

> 97 obézní 

90–97 nadměrná hmotnost 

75–90 robustní 

25–75 proporcionální 

10–25 štíhlé 

< 10 hubené (underweight – podváha) 
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Cvičení 

• chlapec, 12 let, 38 kg 

• dívka, 10 let, 140 cm, 44 kg 

• dívka, 10 let, 156 cm, 44 kg 

• chlapec, 13 měsíců, 73 cm, 9 kg 

• chlapec, 13 měsíců, 79 cm, 10 kg 

   

  Je povinností pediatra sledovat výšku a hmotnost? 

  Je povinností pediatra hodnotit je podle grafů? 

  Je-li dítě v normě, znamená to, že jeho strava je v pořádku? 
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Další informace 

• webové stránky SZÚ + RustCZ 
• http://www.szu.cz/publikace/data/program-rustove-grafy-ke-stazeni 

 

• grafy ke stažení 
• http://www.szu.cz/publikace/data/seznam-rustovych-grafu-ke-stazeni 
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Úvod do 
sociální pediatrie 



Sociální pediatrie 

• sociální aspekty zdraví 

• zdravý vývoj, požadavky, potřeby dítěte 

• prosazování nejlepších zájmů a práv dítěte 

 

• Úmluva o právech dítěte (1989) 

• Světová deklarace o přežití, ochraně a rozvoji dítěte (1990) 
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Zaměření sociální pediatrie 

• dlouhodobě nemocné děti  

• děti s handicapem  

• kvalita rodinného prostředí a vliv na zdraví dítěte 

• opuštěné, osiřelé děti, náhradní rodinná péče 

• toxikomanie, dětská kriminalita, sociálně maladaptivní děti  

• sociální důsledky nemoci a zdravotního postižení dítěte pro dítě, 
rodinu, společnost 

• ohrožené děti, CAN sy, trestná činnost páchaná na dětech 
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Rizikové skupiny dětí 
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Rizikové skupiny dětí 

• děti narozené předčasně, s VVV, s komplikacemi 

• děti nechtěné – nezájem, zanedbání, týrání, usmrcení 

• děti dispenzarizované – smyslové vady, chronická onemocnění 

• adolescenti – zejm. behaviorální potíže 

• děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 
• prostředí neumožňující plnohodnotný rozvoj potenciálu dítěte, jeho 

schopností a dovedností 
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Rizikové skupiny dětí 

• sociokulturně znevýhodněné prostředí 
• příliš mladí rodiče (zejm. neplnoletá matka) 

• nedokončené základní vzdělání jednoho z rodičů 

• chronické či psychické onemocnění jednoho z rodičů 

• nedostatečná sociální integrace rodičů (jazyk, zázemí apod.) 

• domácí násilí 

• návykové látky v rodině 

• odůvodněné vyšetřování OSPOD 
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Proč rizikové? 

• faktory ovlivňující zdraví: 
• genetické aspekty 

• životní prostředí dětí a dospívajících 

• systém zdravotní péče 

• životní styl 

• sociální aspekty 

• sociální odlišnosti a nerovnosti ve zdraví 

• sociální znevýhodnění a kulturní odlišnosti 

• nezaměstnanost, chudoba 

 

Sociální aspekty mohou mít velmi výrazný vliv na zdraví dítěte! 
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Zamyšlení 
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• jaká je role PLDD v sociální pediatrii? 



 Mgr. Martin Krobot Mgr. Kamila Jančeková 

 krobot@med.muni.cz jancekova@med.muni.cz 

Kontakt pro případ potřeby: 
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