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• Tehotná žena =  informačný boom

» Odborná informovanosť o dojčení počas psychoprofylaxie

• Žena – matka = informačný chaos

Jasne stanoviť cieľ / rešpektovať prianie matky/
= efektívne dojčenie

» pevný odborný základ pre rozvoj laktácie

» jednotný postup, ale široká modifikácia

» maximálna podpora matky v ochote dojčiť



Benefit pre matku
• Prospešná hormonálna stimulácia
• Prirodzené sťahovanie maternice po pôrode
• Menšie straty krvi a prevencia anémie
• Hlboký citový vzťah k novorodencovi

Benefit pre dieťa
• Optimálna výživa
• Pasívna imunizácia
• Dokonalá adaptácia trávenia
• Prísun hormónov a rastových 

faktorov
• Pripútanie sa k matke

1. Nemocnica by mala mať stanovené postupy pri dojčení, 
ktoré sú konzistentné, zahŕňajú 10 bodov (BFHI) a s 
ktorými je oboznamovaný všetok personál.

2. Všetok personál, ktorý prichádza do styku s tehotnými
ženami a matkami by mal byť vyškolený, aby stanovené
postupy pri dojčení uplatňoval v praxi.

3. Všetky tehotné ženy treba informovať o výhodách
dojčenia a o základných postupoch pri dojčení.

4. Matkám treba pomôcť začať s dojčením do 30 minút po
pôrode alebo aspoň umožniť matke a dieťaťu vzájomný
kontakt pokožky na pokožkou do polhodiny po pôrode.



5. Ukázať matkám, ako dojčiť a naučiť ich, ako si udržať tvorbu
mlieka, aj ak musia byť od dieťaťa dočasne odlúčené.

6. Dojčení novorodenci by nemali byť dokrmovaní, iba ak je na to 
lekársky dôvod.

7. Matka a dieťa by mali byť spolu v rámci systému rooming-in.

8. Treba podporovať dojčenie podľa potreby dieťaťa.

9. Dojčeným deťom nedávať žiadne cumlíky, fľaše, klobúčiky.

10. Treba podporovať zakladanie podporných skupín mimo
nemocnice a zabezpečiť, aby matky boli pred prepustením z 
nemocnice o nich informované.

• 1x v mesiaci predpôrodná psychoprofylaxia
/ psychológ, pôrodník, neonatológ/

• Osobná konzultácia pôrodných plánov na 
Novorodeneckom oddelení z pohľadu bezpečnosti
dieťaťa
/ primár oddelenia, vedúca sestra/

• Návštevy Novorodeneckého oddelenia ešte pred
pôrodom

• Informovanosť rodičiek o dojčení
/ etapy priebehu, bonding, špecifiká prikladania na 
prsník a benefit úzkeho kontaktu rodiny pre psychickú
pohodu matky/



•Individuálne podľa zdravotného stavu novorodenca hodnotí
lekár neonatológ

•Bonding – osušenie novorodenca na tele matky a 
termomanažment

•Prvý kontakt matka – dieťa – otec /ev.sprievodná osoba

•Podľa záujmu dieťaťa možnosť priloženia na prsník

•Prvé ošetrenie a vyšetrenie novorodenca po pôrode na 
novorodeneckom boxe za prítomnosti otca – sprievodnej
osoby

•Skin to skin s matkou - otcom, termomanažment, 
adaptačný monitorig na pôrodnej sále, rodičovská intimita



• Rešpektovanie potrieb a biorytmu novorodenca

• Pri aktivite – následná reakcia matky
jedinečný rooming in

• Dojčenie = vzájomné učenie = podpora rozvoja laktácie

• Podpora dojčenia podľa chuti novorodenca, edukácia techniky, 
vhodných polôh, polohovacích pomôcok

• Edukácia matky o špecifických potrebách novorodenca

• Pomoc pri zvládaní problémových situácií

• Podpora vzájomných citových väzieb
matka « » dieťa « » otec « » rodina

• Pomoc matkám rozvíjať dôveru vo vlastné schopnosti

• Edukácia pitného a stravovacieho režimu počas dojčenia
- tekutiny – pocit smädu
- strava pestrá – individuálne návyky stravovania

• Modifikácia prístupu podľa individuálnych situácií

• Podporujeme klokankovanie,
skin to skin ako forma vzájomného odpočinku

• Pozorovanie interakcie matka – dieťa počas dojčenia

• Nácvik polôh a učenie správneho prisávania

• Rozkolísanosť nálad ako dôsledok hormonálnych zmien
po pôrode



• Najdôležitejšie vzájomné chvíle =

ak po prvom období čulosti a aktivity   

novorodenec zaspí, matka dostáva  

signál dobre splnenej úlohy

• Rooming in =

kvalifikované odborné poradenstvo

materská starostlivosť o novorodenca

vývoj kvalitných vzájomných vzťahov

= rozvoj tvorby mlieka dojčením


