
 

 

Městská nemocnice Ostrava , 
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                             VŠE POTŘEBNÉ PRO DÍTĚ 

                                                NEJLEPŠÍ PRO DÍTĚ 

                                                 ČERSTVÉ MLÉKO 
 

                             PŘIROZENÁ IMUNIZACE 

                                                          SPRÁVNÁ TEPLOTA 

                                                         EMOCIÁLNÍ VAZBA 
 

                                                        JEDNODUCHÉ PODÁVÁNÍ 

                                       PŘIROZENÁ ANTIKONCEPCE 

OBSAHUJE PROTILÁTKY PROTI ŠIROKÉMU MNOŽSTVÍ INFEKCÍ 

                       REDUKCE INCIDENCE ALERGIE, ASTMATU, EKZÉMU 
 

                           DĚTI 
 
    SE LÉPE VYVÍJEJÍ 

JSOU 10X MÉNĚ NEMOCNÉ 

  JSOU 10X MÉNĚ HOSPITALIZOVÁNY Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ 
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Deset krok ů k podpo ře kojení 
 
Každé zařízení poskytující péči a služby matkám a novorozencům by mělo: 
 

1. mít písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána 
všem členům zdravotnického týmu 

 
2. školit veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této 

strategie 
 

3. informovat všechny ženy o výhodách a technice kojení 
 

4. umožnit matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu 
 

5. ukázat matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny 
od svých dětí 

 
6. nepodávat novorozencům žádnou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, 

s výjimkou – lékařsky indikovaných případů 
 

7. praktikovat rooming-in – umožnit matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin 
denně 

 
8. podporovat kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového 

harmonogramu) 
 

9. nedávat kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod. 
 

10. povzbuzovat zakládání dobrovolných skupin matek pro podporu kojení (breast-
feeding support groups) a upozorňovat na ně matky při propuštění z porodnice 
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DESATERO RAD MIMINKA RODI ČŮM 
 

Drazí rodiče 
 
 
Přicházím k Vám malé, nedozrálé, se svým vlastním sty lem a osobností. 
Jsem Vaše jen na krátký čas, tak si m ě užijte. 
 
Prosím, udělejte si čas na to, abyste zjistili, kdo jsem, jak se od Vás liším a jak moc Vám 
můžu dát. 
 
Prosím, nakrmte mě, když mám hlad. Dosud jsem v děloze hlad nepoznalo a čas pro mě 
nic neznamená. 
 
Prosím, držte mě, mazlete se se mnou a hrajte si se mnou. V děloze jsem bylo pořád 
v objetí a nikdy jsem nebylo samo. 
 
Prosím, nesmíte být zklamáni, pokud nebudu perfektní miminko, které jste očekávali, 
a také nesmíte být zklamáni, pokud nebudete vždy dělat všechno perfektně Vy. 
 
Prosím, neočekávejte ode mne mnoho jako od miminka, stejně jako od sebe, rodičů. Dejte 
nám oběma 6 týdnů jako narozeninový dárek. 6 týdnů pro mne na růst, vývoj, vyzrání 
a stabilitu a 6 týdnů pro sebe, maminko, na odpočinek, uvolnění a poznání, co všechno 
obnáší mateřství. 
 
Prosím, odpusťte mi, když budu hodně plakat. Vydržte to se mnou krátký čas. Jak budu 
růst a zvykat si na svět kolem sebe, budu méně plakat a více se rozkoukávat. 
 
Prosím, pozorně mě pozorujte a určitě poznáte vše, co mě zklidní, utiší a také potěší. 
Nejsem tyran, který vás chce trápit, ale jediná cesta, jak Vám můžu říct, že se mi něco 
nelíbí, je pláč. 
 
Prosím, zapamatujte si, že malé chybičky, kterých se v péči o mne dopouštíte, pokud jsou 
myšleny s láskou a jsou šetrné, mi neublíží. Jsem přizpůsobivé a něco vydržím. 
 
Prosím, starejte se taky samy o sebe. Jezte vyváženou stravu, cvičte, odpočívejte, jen tak 
si čas strávený společně nejlépe vychutnáme. 
 
Prosím, važte si jeden druhého a mějte se rádi, protože k čemu by byla rodina bez lásky. 
 
Přestože jsem asi převrátilo Váš život naruby, pamatujte, vše bude brzy jednodušší, 
krásnější a zcela normální. 
 
 
 

S láskou Vaše milované miminko 
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Výhody mate řského mléka oproti um ělé výživ ě 
 
Mateřské mléko má složení odpovídající růstovým a vývojovým potřebám dítěte. Mateřské 
mléko chrání proti bakteriím a virům, se kterými matka přijde do styku. Kolostrum a zralé 
mléko se přizpůsobuje svým složením podle potřeb dítěte – měsíc po měsíci, den co den, 
od pití k pití i během jednoho kojení. 
 
Kolostrum 
Kolostrum je produkováno mléčnou žlázou od 7. měsíce těhotenství. Má vzhled husté 
žluté tekutiny, která má pro dítě neobyčejný význam. 
 

� Kolostrum je perfektní první jídlo pro dítě, obsahuje více bílkovin a vitaminu A než 
zralé mateřské mléko. 

� Přídavek vody nebo umělé výživy je zátěž pro ještě nedozrálou funkci ledvin. 
� Kolostrum má projímavý účinek – pomáhá vyprázdnit meconium – smolku – první 

tmavou stolici. Je to současně prevence fyziologické novorozenecké žloutenky. 
� Imunoglobuliny – protilátky (především IgA) v kolostru působí jako první masivní 

antiinfekční ochrana novorozence. 
 
Mateřské mléko matek, které porodily před termínem 
Před tím než je dítě schopno se kojit, krmíme dítě odstříkaným mateřským mlékem vlastní 
matky. Mléko matek, které porodily před předpokládaným termínem porodu, obsahuje více 
bílkovin, IgA i lactoferinu než zralé mléko, toto složení odpovídá růstovým a vývojovým 
potřebám předčasně narozených (nedonošených). Krmení se provádí sondou, lžičkou 
nebo kádinkou a dle schopnosti dítěte postupně kojením. 
 
Zralé mateřské mléko 
Zralé mléko se liší od umělé výživy. Mění své složení v čase během dne i během jednoho 
kojení. Dítě, které je kojeno podle toho, jak často a jak dlouho chce, nepotřebuje žádné 
přídavky ani v horkém ani v suchém prostředí. Mateřské mléko nepřetěžuje ledviny – 
zadržení nebo vyloučení přebytečné tekutiny. 

 
Bílkoviny 

o bílkoviny mateřského mléka jsou ideální pro růst a vývoj dítěte 
o bílkoviny v mateřském mléce jsou dobře stravitelné a dobře vstřebatelné 
o množství bílkovin v mateřském mléce není ovlivněno dietou matky 

 
Tuky 

o tuky jsou nositeli energie pro dítě 
o hladina tuků v mateřském mléce může být ovlivněna dietou matky 
o tuky v mateřském mléce obsahují nenasycené mastné kyseliny, které dítě 

potřebuje pro vývoj mozku 
o množství tuků na počátku kojení je nízké – přední mléko – má vzhled řídkého 

bleděmodrého mléka 
o ke konci kojení je mléko bohaté na tuky – zadní mléko – má vzhled hustě bílý 
o Enzym lipasa obsažený v mateřském mléce natravuje jeho tuk, a tak zvyšuje 

jeho stravitelnost a využitelnost jako energie pro dítě 
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Železo 

o železo se z mateřského mléka lépe vstřebává, protože mateřské mléko 
obsahuje tzv. transfer faktor, který tomuto procesu napomáhá 

o anémie z nedostatku železa je častější u dětí uměle živených ve věku od 6. 
do 8. let než u dětí plně kojených 

 
 

Výhody exkluzivn ě (plně) kojených d ětí v prvních 6 m ěsících 
života 
 
Mateřské mléko podporuje zdraví dítěte. 
 
Ochrana proti infekci 

� kojené děti jsou méně nemocné průjmy, poruchami trávení, nemocemi dýchacích 
cest 

� mateřské mléko obsahuje bifidus faktor – produkovaný bakterií Lactobacillus bifidus 
– přítomný ve střevě plně kojeného dítěte – podporuje růst těch bakterií, které 
působí proti růstu škodlivých bakterií v dětském střevě 

� lymfocyty a makrofágy (bílé krvinky) jsou životně důležité buňky v mateřském mléce 
� v mateřském mléce se vyskytují protilátky proti bakteriím prostředí, ve kterém se 

matka s dítětem nachází 
� trávicí enzymy lactosa a lipasa a další důležité enzymy chrání narozené dítě 

s nezralými nebo chybějícími enzymy 
 
Prevence proti alergii 

� když je dítě živeno mateřským mlékem, zažívací trakt rychleji zraje 
� čím častěji je dítěti podána umělá výživa, tím se zvyšuje riziko alergie na cizorodou 

bílkovinu, proto: 
o v porodnici nedávat žádný příkrm kromě mateřského mléka nebo jen 

v lékařsky indikovaných případech 
o kojit exkluzivně 4–6 měsíců 
o lépe začít s přídavkem ovocné dřeně, zeleniny, brambor nebo rýže 
o od 6. měsíce je třeba, aby bylo dítě postupně převedeno na smíšenou stravu 

– více kalorickou, ale ne přetíženou bílkovinou. Přitom může být dále kojeno. 
Mateřské mléko jako mléko nebo jako tekutina. 

 
Jiné výhody kojení 

� nižší riziko dětského diabetu závislého na inzulínu, zánětu středouší, ale také 
rakovinných onemocnění 

� lepší odpověď na očkování a rychlejší překonávání nemoci 
� méně ortodontických problémů – tím, že se nepoužívá šidítko a nesaje z láhve 
� rychlejší a lepší psychomotorický vývoj dítěte 

 
Význam pro zdraví matky 

� oxytocin vylučovaný během kojení lépe stahuje dělohu a zabraňuje krvácení 
po porodu 

� časté kojení 8–10x denně, během dne pije dítě co 1–2–3 hodiny, noční pauza 
ne delší než 6 hodin snižuje riziko dalšího těhotenství 

� snižuje riziko rakoviny prsu a vaječníků 
� snižuje výskyt osteoporózy 
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Změny ve Vašem prsu 
 
Během těhotenství a laktace probíhají ve Vašem 
prsu změny. 
 

� od 7. měsíce těhotenství se začíná tvořit 
mléko a Vaše prsa se zvětšují a jsou více 
citlivá 

� bradavka a prsní dvorec mají tmavší barvu 
� montgomeryho žlázky – malé hrbolky 

na prsním dvorci – produkují mázek, který 
dělá bradavky vláčnější 

 netěhotné ženy 
 

 
 těhotné ženy kojící ženy 
 
 

Příprava ke kojení 
 
Je třeba znát typ bradavky: 

normální plochá vpáčená 
 
Každé prso je vhodné ke kojení! 
 

 
normální plochá  vpáčená bradavka 
(protrahuje se) (protrahuje se) (zatahuje se) 
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Co je to KOLOSTRUM neboli první mléko 
 
V průběhu těhotenství se tvoří již malé množství kolostra ve Vašem prsu. Je to velmi 
bohaté časné mléko, které produkuje Vaše prso, a velmi důležité pro zdraví Vašeho dítěte. 
 

� Kolostrum obsahuje vitamíny, minerály, kalorie, které dítě potřebuje. Dává dítěti 
speciální ochranu proti nemocem. 

� Kolostrum podporuje činnost střev k vyloučení první stolice – smolky (tmavě 
zelené). 

� Umělá výživa nemůže ochránit Vaše dítě před infekcí a nemocí, jako může 
kolostrum. 

� Po porodu, na hormonální podnět začíná mléčná žláza tvořit zralé mléko. 
� Za 30–40 hodin po porodu se začíná dramaticky zvyšovat produkce mléka. 

 
Kojte své dítě ihned po porodu, jak jen je to možné. 
Vaše časné mléko je nejlepší ochrana proti infekci, kterou můžete dát Vašemu dítěti. 
Aby tvorba mléka byla dostatečná, kojte svoje dítě v prvních dnech co 2–3 hodiny nebo 
i častěji. 
 
 

Jak Vaše prso tvo ří mléko 
 
Místo, kde se ve Vašem prsu tvoří mléko, se nazývají alveoly. 
 
Když dítě saje, stimuluje bradavku a prsní dvorec, zpráva je vedena do hypofýzy mozku, 
kde se tvoří 2 hormony: OXYTOCIN, PROLAKTIN. 
 
PROLAKTIN – hormon pro tvorbu mléka 
OXYTOCIN – hormon pro spouštění mléka 
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Jak úsp ěšně kojit své dít ě 
 
Důležitý je časný kontakt s matkou ihned po porodu. Nahé tělo dítěte se dotýká těla matky, 
proti ztrátě tepla je osušeno. Ihned po porodu je dítě čilé a jeho sací reflex je silný, proto je 
přiloženo k prsu do půl hodiny na porodním sále. 
 
Tento časný kontakt je důležitý pro lepší rozvoj laktace a předpokládá delší dobu kojení. 
Tímto způsobem se vytváří mezi matkou a dítětem hluboká citová vazba. Dítě saje první 
mléko – kolostrum. 
 

 
Tím, že dítě zůstává na pokoji s matkou 24 hodin, tzv. rooming in , dítě může být kojeno 
podle chuti . 
 
Děti pijí velmi nepravidelně, v prvním nebo i druhém týdnu častěji, pak se rytmus pití ustálí. 
 
Časté a neomezované pití ihned po porodu je podnětem časné a dostatečné tvorby mléka 
a je současně prevencí tzv. nalitých prsou. 
 
Když je dítě u matky ve správné poloze, může pít, jak dlouho chce. Některé děti jsou 
rychle pijící, 5–10 minut, některé pomalu pijící, 20–30 minut, přitom množství vypitého 
mléka u obou je stejné. Když bychom zkrátili délku pití u pomalu pijících dětí, nedostaly by 
dostatek mléka, hlavně zadního – energeticky bohatého – důležitého pro růst (váhový 
přírůstek). 
 
Dítě kojte z obou prsou. Při dalším kojení přiložte k prsu, ze kterého jste kojily naposledy. 
Pokud se dítě napije z jednoho prsu, prsa pravidelně střídejte, tím dochází k pravidelnému 
vyprazdňování. 
 
Dítě nepotřebuje žádný přídavek vody, ani v horkém počasí (jen lékařsky indikované případy). 
 
Dítě dosahuje porodní váhy do 10 dnů po narození. 
 
Po kojení nechte mléko na prsou volně uschnout. 
Při sprchování nepoužívejte na prsa mýdlo. 
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Začátek kojení 
 

1. Zaujměte správnou polohu – pro Vás pohodlnou, přiložte dítě k Vašemu tělu břicho 
na břicho a hlavičku obličejem přímo k prsu, tak aby nos byl v linii s prsní 
bradavkou. 

 
2. Dítě je uloženo na Vašem předloktí – jako v kolébce, druhou rukou držíte prso tak, 

aby 3 prsty byly pod bradavkou a palec nad bradavkou, dotýkáte se prsní 
bradavkou rtů dítěte. 

 
3. Dítě začne otáčet hlavičku směrem k dotyku – hledací reflex – čekejte, až dítě 

otevře pusinku široce, tak aby se jazýček dotýkal dolního rtu, pak rychle přiložte 
dítě k prsu tak, aby v ústech byla i část prsního dvorce. Rytmickým pohybem jazyka 
oproti tvrdému patru se vytvoří dlouhá bradavka a dítě pravidelným rytmickým 
pohybem jazyka plynule vyprazdňuje prso. 

 
4. Pravidelný rytmický pohyb jazyka a dásní vede vytlačení mléka a na to polykání, 

probíhá pravidelný rytmus SÁNÍ – POLYKÁNÍ – DÝCHÁNÍ. 
 
Pro efektivní sání je důležitá správná poloha a nácvik správného začátku sání. 
 
Jestliže sání je na začátku bolestivé, je nutné začátek opakovat. 
 
Správná poloha – je prevence rozpraskaných bradavek 

   – je prevence nalitých prsou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nos směřuje k bradavce dotýkejte se bradavkou dolního rtu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

buďte trpělivá čekejte, až dítě ŠIROCE otevře ústa 



 

 

10/17

Městská nemocnice Ostrava , 
příspěvková organizace 

Nemocniční 20, 728 80 Ostrava 
T 596 191 111 F 596 618 781 
www.mnof.cz  

 
platnost od 01.06.2012 
IM – verze: 1 – 16 

Přiložení dít ěte k prsu pro efektivní sání 
 

a) dítě má otevřenou pusinku 
pro uchopení prsu 
bradavka směřuje k tvrdému patru 
dolní ret směřuje pod bradavku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) dítě se dotýká dobře prsu 
bradička i nos se dotýkají prsu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) dobrá sací poloha 
prso je (streched) v dětské pusince 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) vlna jde podél jazyka a mléko je 
vytlačováno z mlékovodů 
do pusinky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) dítě se nedotýká správně prsu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) špatná sací pozice 
dítě saje pouze bradavku a jazyk 
se drží vzadu 
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Polohy p ři kojení (1) 
 
Nejdůležitější je Vaše pohodlná poloha, ve které se cítíte uvolněně, při které se Vy i Vaše 
dítě cítíte nejlépe. 
 

1) V sedě – když máte opřená záda podložená polštářem – na posteli nebo na židli 
nebo v křesle, abyste měla podloženy nohy (na taburetu nebo na nižší židličce) 

 
a) Dítě držíte v náručí jako v kolébce – záda dítěte leží na předloktí, zadeček 

máte jakoby v dlani, a hlavička se opírá o předloktí. Tak můžete volně 
polohovat své dítě k Vašemu tělu. 

 
b) Dítě držíte v náručí ve zkřížené kolébce – záda dítěte leží na předloktí, 

zadeček směrem k lokti a rozevřenou rukou podpíráte ramena a hlavičku 
současně. Malíček pod paží, 3. prst a palec podpírá ramena, ukazovákem 
přidržujete hlavičku. 

 
c) V sedě pod paží – tzv. fotbalová poloha, kdy dítě držíme jako u zkřížené 

kolébky, ale hrudník je kolem boku. 
 

Druhou rukou tvarujete prso, prsty ruky jsou pod prsem a palec nad – na hranici 
pigmentového dvorce a kůže. 

 
Všimněte si obrázků, matka a dítě se vždy dívají z očí do očí. 

 
2) Vleže – když se Vám sedí nepohodlně nebo po císařském řezu nebo při kojení 

v noci na boku s hlavou podloženou rukou nebo polštářem. Dítě leží také na boku, 
hlavičku je možno podložit složenou plenou, aby ústa směřovala k prsu. 

zkřížená kolébka kolébka pod paží v leže – na boku 
 

Kdy m ůže moje t ělo tvo řit dostatek mléka? 
 
V době, kdy Vaše dítě saje z prsu, Vaše tělo tvoří mléko. 
 
Zde jsou 4 důležité poznatky, které zajišťují dostatečnou tvorbu mléka: 

1. zkontroluj správnou polohu dítěte: bříško na bříško 
2. ujistěte se, že Vaše dítě je správně u prsu (saje široce otevřenou pusinkou, prsní 

bradavka se dotýká tvrdého patra, nos a bradička se dotýkají prsu) 
3. napijte se během kojení – vody, džusu nebo mléka 
4. jezte dostatek zdravé stravy 
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Polohy p ři kojení (2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchopení děťátka v sedě 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchopení za zádíčka v sedě a předklon 
k přiložení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opětovné opření a uvolněné kojení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchopení děťátka při posazení v posteli napolovic 
vzpřímeně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchopení za zádíčka při posazení v posteli 
napolovic vzpřímeně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kojení v leže – z boku 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otočení se s děťátkem po císařském řezu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Držení děťátka podle rakouského způsobu v leže 
na zádech 
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Jak odst říkávat mate řské mléko rukou? 
 

� Umyjte si ruce. 
� Sedněte si pohodlně, držte nádobku na mléko blízko prsu. 
� Položte palec nad bradavku za prsní dvorec, první prst položte pod bradavku 

za prsní dvorec – naproti palce, ostatními prsty podepřete prso (prsty ve tvaru 
písmena „C“) 

� Zmáčkněte jemně palec a první prst. 
� Zmáčkněte – uvolněte – zmáčkněte – uvolněte … Stlačení nesmí bolet, jestliže bolí, 

je to špatně. 
� Stlačujte prsní dvorec ve všech směrech, tímto způsobem se mléko vyprazdňuje 

ze všech segmentů. 
� Vyprazdňujte prso 3–5 minut, pak druhé prso druhou rukou, tento proces opakujte 

ještě jednou. 
� Prsa se vyprazdňují po kojení, podle individuelních potřeb. 
� U některých maminek je třeba před kojením odstříkáním prso uvolnit, aby dítě 

správně uchopilo prso s prsním dvorcem. 
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Jak krmit dít ě z kádinky? 
 
Držte dítě v sedě nebo polosedě na klíně. 
 
Kádinku přiložte k dětským rtům. 
Okraj kádinky přiložíme ke rtům tak, 
aby mléko dosahovalo dětských rtů. 
 
Dítě začíná sát mléko. 
 
Dejte dítěti čas na polykání. 
 
Nechte dítě mezi doušky odpočinout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jestli máte strach krmit dítě z kádinky, můžete použít kávovou lžičku. 
 
 

Jak krmit dít ě kávovou lži čkou? 
 
Krmení lžičkou je zcela bezpečné, trvá však déle. 
 
Dítě držíte v polosedě v náručí na klíně a současně držíte v ruce nádobku s mlékem. 
Kávovou lžičkou podáváte mléko. 
Lžičkou se dotýkáte dolního rtu, počkáte, až dítě otevře pusinku a saje ze lžičky, necháme 
polknout a odpočinout. 
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1. Jak dlouho dít ě pije? 
 
Novorozenec saje dle chuti a potřeby a jak dlouho chce, při správné poloze u prsu 
bradavky nebolí a pití je efektivní, takže po pití je spokojené a klidné, obvykle je to co 1–3 
hodiny 8–12x denně za 24 hodin i v noci. 
 
 

2. Ukon čení kojení 
 
Vaše dítě saje podle potřeby. Spontánně jemně uvolňuje prso ke konci kojení. 
 
Jestliže je však nutno kojení přerušit, vložíme malíček do koutku úst tak, až se přeruší 
podtlak a pak vysuneme prso z úst. 
 

 
 

3. Nepot řebuje moje dít ě příkrm krom ě kojení? 
 
Mateřské mléko je perfektní potravina pro Vaše dítě. Obsahuje vitamíny, minerály, kalorie 
a protilátky, které Vaše dítě potřebuje. Nepotřebuje přidávat vodu, vitamíny. Plně kojené 
dítě nepotřebuje žádnou jinou potravu prvních 6 měsíců věku, od 6. měsíce věku je třeba 
přejít na smíšenou stravu, zpočátku monokomponentní – jednosložkovou (mrkev, 
brambor, maso, zelenina – mrkve, brambory, fazolka, tykev – po 4 dnech, později směsi). 
Lepek po 6. měsíci věku. 
Kojit své dítě můžete dále do 2 let. 
Příkrm podávejte lžičkou nebo hrníčkem. 
 
 

4. Jak p ředcházet poškozeným bradavkám 
 
Správnou polohou u prsu – důležitý je nácvik začátku kojení. 
 
 

5. Jak p ředcházet nalití – p řeplnění prs ů 
 
Správný začátek kojení – efektivní pití, kojení dle chuti dítěte, event. šetrné odstříkání prsu 
po kojení – do uvolnění – lépe rukou než pumpou – cit ruky. 
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6. Potřeba tekutin a jídla pro matku 
 
Potřeba tekutin – regulátorem potřeby tekutin matky je žízeň – neboli matka pije tolik, aby 
netrpěla žízní 
 
Potřeba jídla – kalorií pro kojící matku (o 700 kalorií denně více k denní potřebě) 
 
Matka jí smíšenou stravu – dostatek zeleniny a ovoce, pokud zjistí, že dítěti něco 
nevyhovuje, vyloučí to z jídelníčku. 
Kojící matka nemusí redukovat svou hmotnost, u plně kojeného dítěte se hmotnost 
upravuje sama. 
 
 

7. Alkohol a drogy 
 
Alkohol a drogy se dostávají do mateřského mléka a poškozují mozek dítěte! 
 
 
 

Autor 
 

MUDr. Zdeňka Lišková, 2011 
neonatolog 
Certifikovaný lektor kojení 
 
 

Zpracováno dle materiálu UNICEF 
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Horká linka 
poradna na ochranu a podporu kojení 

 
 
 

 
 

Telefon: 
596 194 719 
596 192 721 

 
 
 

MUDr. Zdeňka LIŠKOVÁ  
neonatolog – konzultant BFHI 

 
 
 
 

Městská nemocnice OSTRAVA 1 
Baby Friendly Hospital Initiative 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


