
Dojčenie
www.happybaby.sk



Milé mamičky,
dojčenie je pre vaše dieťatko veľmi prospešné a materské mlieko je dokonalým 
zdrojom všetkého, čo vaše bábätko potrebuje. Nie vždy však prebieha dojčenie podľa 
vašich predstáv a niekedy vás môže poriadne potrápiť. Aj preto sme pre vás pripravili 
e-book o dojčení, kde nájdete rady, ako postupovať, ak vám do cesty vstúpi problém, 
s ktorým si neviete rady.

Texty pre vás napísala laktačná poradkyňa Janka. Ponúka vám mnoho skvelých 
informácií, ktoré vám pomôžu pochopiť, kde sa stala chyba a ako je možné túto 
chybu napraviť a postupovať ďalej. Na našom webe Happy Baby nájdete aj poradňu, 
v ktorej vám Janka rada poskytne pomoc a prípadne aj poradí. 
 
Veríme, že aj vďaka tomu bude pre vás a vaše bábätko dojčenie nádherným zážitkom 
a budete mať na toto obdobie krásne spomienky.

Tím Happy Baby

spracovala Vlasta Dejaková
DTP Eva Kantorová

Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk

Všetky dobre mienené rady, viac či menej 
odborné články, skúsenosti kamarátok... 
často sa cítime ešte zmätenejšie. 

Nebojte sa opýtať na čokoľvek, žiadna otázka nie je tabu.  
Tím našich odborníkov vám odpovie na všetko, čo vás zaujíma. 

Hlavne na začiatku 
materstva nám hlavou  
víri množstvo otázok. 
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1.

Dojčenie a pomoc 
pri dojčení

Materské mlieko sa státisíce rokov vyvíjalo tak, aby spĺňalo potreby ľudského mlá-
ďaťa. Vznikol z neho dokonalý koktail živín, minerálov, vitamínov, rastových fakto-
rov aj obranných látok. Bábätku chutí, dokáže ho dokonale stráviť, umožňuje mu 
rásť. Ale nielen o tom je dojčenie.

Základné potreby bábätka
Vďaka kontaktu ústočiek bábätka s bradavkou sa v priebehu niekoľkých hodín v mlieku 
vytvárajú protilátky na mikroorganizmy v okolí matky, čím dokáže lepšie odolávať in-
fekciám. Dojčenie v skutočnosti nie je len kŕmenie, dáva bábätku i mamičke oveľa viac. 
Základné potreby bábätka sú zasýtiť hlad, byť v teple a bezpečí. Toto všetko 
nájde v náručí mamičky, na prsníku. Niekedy sa dojčí krátko od smädu, inokedy 
dlhšie od hladu. Chce sa dojčiť, keď sa cíti preťažené, opustené, alebo mu je zima. 
Preto sa niekedy pýta na prsník každú hodinu a inokedy každé 4 hodiny. Matka, ktorá 
je v tesnom fyzickom kontakte s bábätkom, reaguje na jeho potreby včas, vie ich ľahšie 
rozpoznať a uspokojiť.
Moderný človek sa síce posledné desaťročia pokúša umelo zasahovať do tohto procesu, 
no len veľmi nedokonale. Najlepším inkubátorom zostáva maternica, najlepšou 
výživou dojčenie, najlepšou postieľkou mamičkina náruč. Našťastie, opätovne 
začíname objavovať tento zázrak prírody a dnes už vieme, že naše deti dojčenie po-
trebujú. Bohužiaľ, medzitým sme si osvojili mnoho nesprávnych návykov, ktoré mnohé 
mamičky a ich deti ochudobňujú o možnosť dojčenia. Chýbajú nám vzorce, ktoré sa 
dedili z generácie na generáciu, a ktoré sme nahradili rôznymi pomôckami.

Dojčenie naozaj nemusí byť jednoduché
Mnoho ľudí si myslí, že keď mamičky dojčiť chcú a budú sa snažiť, dojčenie pôjde bez 
problémov. Niekedy však pre úspešné dojčenie treba spraviť viac, než len chcieť. Keď 
v prvých dňoch dojčenia nie sú si mamičky isté, či je všetko tak, ako má byť, váhajú, či 
zavolať poradkyni. Boja sa obťažovať, nemajú istotu, či ten ich problém skutočne stojí 
za telefonát, veď sa za pár dní vyrieši hádam sám. Pár dní býva v skutočnosti mno-
hokrát pre úspešné dojčenie kľúčovými.
Poradiť sa skutočne dá, ohľadne dojčenia existuje množstvo postupov, protokolov na 
riešenie problémov, techník a skúseností, ktoré skutočne nie sú bežne známe. Pokiaľ 
mamička naozaj chce pre dojčenie urobiť maximum, môže  opätovne úspešne dojčiť 
aj bábätko, ktoré je už takmer iba na fľaši. Ale platí ako všade inde – čím skôr sa začne 
na úspešnom dojčení pracovať (najlepšie ešte v tehotenstve), tým je dojčenie a hlavne 
dlhodobé dojčenie, úspešnejšie.
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2.

Vplyv pôrodu 
na dojčenie

Všetko bolo dlho v poriadku najmä preto, že počas celej evolučnej minulosti ľudstva 
boli podmienky pôrodu a situácia po pôrode prirodzené, čo podporovalo, aby sa bá-
bätko počas prvých troch-štyroch dní po narodení naučilo základnému predpokladu 
úpešnosti dojčenia – správnemu prisatiu.

Dojčenie – prirodzená výživa
Jedným z  častých mýtov o  dojčení je, že – keďže ide o  prirodzený spôsob 
výživy – je prirodzené a pre jeho úspešnosť netreba nič robiť. Mnohé zásahy 
do pôrodu, ktoré v dnešnej dobe podstupuje väčšina rodiacich žien, ako aj neprirodze-
ný začiatok dojčenia spôsobujú, že bábätká po pôrode nedostanú príležitosť naučiť sa 
správnemu prisatiu v čase, keď sú na to najlepšie pripravené.

Ideálny pôrod – bez preventívnych zásahov
Problémom pri dojčení je možné predísť dobrou prevenciou. Prvým bodom prevencie 
je, aby sa bábätko narodilo prirodzeným pôrodom, pokiaľ je to možné. Bežný pôrod 
by mal podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie byť v kompeten-
cii rodičky, ktorej sa ponechá možnosť rodiť svojím tempom a podľa svojich 
pocitov a hlavne by mal prebiehať bez tzv. preventívnych a rutinných zásahov. 
Preventívne zásahy sa vykonávajú v čase, keď je pôrod inak bezproblémový, ale napriek 
tomu sa zasiahne s cieľom zabrániť vzniku komplikácie. Mnohé preventívne zásahy sa 
vykonávajú len preto, že sa bežne robievajú všetkým rodičkám v pôrodnici. Tieto zása-
hy negatívne ovplyvňujú nielen pôrod, ale aj úspešnosť dojčenia.

Vplyv zásahov na dojčenie
Zásahy do pôrodu navyše výrazne zvyšujú pocit bolestivosti pôrodu, čo mnohé ma-
mičky donúti k použitiu epidurálnej anestézie (EDA), ktorá ovplyvňuje dojčenie. Bábät-
ko po EDA však býva apatické, nemusí javiť záujem o dojčenie, ale hlavne – je negatívne 
ovplyvnená jeho schopnosť správne sa prisať na prsník a to často ešte niekoľko dní 
po narodení.
Ako by mali vyzerať prvé hodiny po pôrode, ktoré môžu výrazne pomôcť naštartovať 
dojčenie bez problémov, si povieme nabudúce.
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3.

Zlatá hodina  
– prvé chvíle po pôrode

Zlatá hodina
Takmer všetkým problémom pri dojčení je možné predísť prevenciou, pričom jej naj-
významnejším bodom je tzv. zlatá hodina, ktorou je špecificky označená prvá hodina 
po  pôrode strávená v  kontakte koža na  kožu. Výskum preukázal, že počas pr-
vých 60 minút života dieťaťa po pôrode sa maximalizuje ničím nenahraditeľné 
„zlepenie“ (tzv. bonding) matky a dieťaťa, kedy sa do seba vzájomne zamilujú 
a kedy vzniká materský inštinkt, vďaka ktorému sa z matky stáva šelma schop-
ná ochrániť svoje krehké bábätko pred celým svetom.

WHO odporúča minimálne 2 hodiny takéhoto kontaktu, pričom Nils Bergman to po-
súva ešte ďalej – na 1000 minút (cca 17 hodín). Zároveň odporúča, aby aspoň 30 minút 
z toho strávilo dieťatko v kontakte koža na kožu na otcovi.

Ideálna poloha pre dojčenie
Bábätko sa hneď po pôrode jemne osuší, okrem ručičiek. Matka leží v pohodl-
nej polohe pololežmo, v uhle 35°– 80° voči podlahe. 
(Predstava matky ležiacej temer na  chrbte vychádza zo zaužívanej pôrodnej polohy 
na chrbte, pričom však táto je z mnohých príčin pre matku a dieťa najmenej výhodná.
Prirodzená poloha pri pôrode je intuitívna, so slobodou pohybu a  so spontánnym 
dýchaním a  tlačením.) Nahé dieťatko sa položí bruškom na brucho matky hlavičkou 
medzi jej prsníky, ideálne v kontakte koža na kožu, prípadne v ľahkom oblečení. Môže 
sa prikryť uterákom.

 

Prirodzená poloha pololežmo (tzv. Biologická starostlivosť) nezávisí od oblečenia.  
Sklon matkinho tela pomáha chrániť dýchanie novorodenca.

Vľavo:  Prvá hodina po pôrode, matka a dieťa v prirodzenej polohe pololežmo, kontakt koža na kožu,  
Vpravo:  matka a dieťa oblečené zľahka, prirodzená poloha pololežmo
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Poloha pololežmo
Sklon matkinho tela zabezpečí, že bábätko bude ležať na naklonenej rovine, čo 
je známa poloha na podporu okysličenia a dýchania. Lekár popritom môže bá-
bätko zbežne vyšetriť, ostatné podrobné vyšetrenia je vhodné odsunúť na ne-
skoršiu dobu. Bábätko je v takomto kontakte s mamičkou spokojné, takmer vôbec 
neplače, má ideálne regulovanú telesnú teplotu, činnosť srdiečka, dýchanie, hladinu 
krvného cukru a mnohé ďalšie telesné funkcie.

Poloha pololežmo umožňuje ideálny vzájomný očný kontakt, ktorý podporuje matkinu 
spontánnosť a uvoľnenie oxytocínu. Mamička sa zamilovane pozerá na dieťatko, priho-
vára sa mu, hladí ho a inštinktívne bábätku pomáha. Žiadne presné inštrukcie pre matku 
nie sú vhodné, nakoľko sa tým stimuluje neokortex a premýšľanie brzdí spontánny 
prejav. Dieťatko postupne využíva cca 20 reflexov vedúcich k dojčeniu. Asi najznámejší 
je hľadací, kedy krúti hlavičkou zo strany na stranu, „ďobká“, oblizuje ručičku a snaží 
sa prisať. Už pri prvom prisatí pije bábätko mliečko, tzv. kolostrum, ktorého už v čase 
pôrodu majú matky pre nasýtenie svojho bábätka dostatok. Počas výskumu bola stred-
ná hodnota prisatia od pôrodu po prvé prisatie 7,25 minúty, pričom do cca 3. minúty 
bolo dieťatko osušené, jemne zabalené a uložené späť na matku.

Doposiaľ odporúčaný breast-
crawl (samoprisatie), kde leží 
matka a  hlavne dieťa v  rovine, 
a  kde matka nenapomáha die-
ťatku, prináša so sebou možné 
riziká, brzdí spontánnosť prejavu 
matky,  zhoršuje očný kontakt 
matky s dieťaťom a v neposled-
nom rade predlžuje čas prvého 
prisatia (údaje hovoria o 55 mi-
nútach). Kontakt koža na  kožu 
je určite optimálny spôsob kon-
taktu s dieťaťom, ale faktom je, 
že nie je bezpečnostným fakto-
rom. V  skutočnosti je to uhol 
sklonu matky, ktorým matka 
s  dieťaťom veľa získavajú a  nič 
nestrácajú.

Podpora dojčenia

Dojčenie je najkrajší dar, 
ktorý môže mamička
dať svojmu dieťatku.
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Zastúpenie v SR:  
Ewopharma spol. s r.o. | Prokopa Veľkého 52 | 811 04 Bratislava
T 02/5479 3508 | info@ewopharma.sk

Fenikel a Aníz
✔  podporujú tvorbu materského mlieka

✔  majú priaznivý vplyv na trávenie

✔  aníz má pre dojčatá príjemnú 
chuť a to ich povzbudzuje k saniu 
materského mlieka

PRÍPRAVOK 
NA RASTLINNEJ 
PRÍRODNEJ BÁZE

NOVINKA

Bedrovník 
anízový

Fenikel
obyčajný
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Spolu od počiatku  
– kontakt koža na kožu

4.

Kontakt koža na kožu je ideálny
Bábätko sa pri takomto kontakte cíti bezpečne – má nízke hladiny stresových 
hormónov a naopak, hormón šťastia oxytocín je na vrchole. A pocit bezpečia je 
podmienkou k tomu, aby bolo ochotné sa dojčiť. Ďalšie spoločne strávené hodiny a dni 
sú nemenej dôležité. Preto je ideálne, ak môže novorodenec maximum času po pôrode 
tráviť v čo najtesnejšom kontakte s matkou, najlepšie v kontakte koža na kožu, v prípa-
de potreby zhora prikrytý prikrývkou.

Podchladenie bábätka – omyl!
Obavy z  podchladenia bábätka sú neopodstatnené. Práve naopak, výskumy 
dokázali, že bábätko, ktoré je oblečené a zabalené v zavinovačke či perinke, 
nemá správne regulovanú telesnú teplotu a často býva prehriate alebo naopak 
podchladené. V kontakte koža na kožu má dieťa optimálny prístup k prsníku – prisáva 
sa správne, bábätko získava dostatok mlieka a matka netrpí poškodenými bradavkami 
a môže dojčiť na požiadanie podľa skutočných potrieb dieťaťa, čo je základný predpo-
klad na dobrú tvorbu mlieka.

Výhody kontaktu
Intenzívny telesný kontakt s bábätkom prináša mnohé výhody aj pre matku. 
Novorodenec v kontakte koža na kožu takmer neplače, buď sa dojčí alebo spí, a preto 
starostlivosť oňho je menej namáhavá. Intenzívny telesný kontakt s bábätkom prináša 
silné citové naviazanie matky na  dieťa, matka sa tak cíti spokojnejšia a  zažíva pocit 
kompetentnosti v starostlivosti o svoje dieťa. Akýkoľvek čas, ktorý novorodenec strávi 
v odlúčení od matky, je pre neho stresujúci. To je pravdepodobne jeden z dôvodov, pre 
ktorý matky v pôrodniciach, kde sa intenzívny kontakt s bábätkom podporuje počas 
celého pobytu na oddelení šestonedelia, necítia potrebu odložiť svoje dieťa na novoro-
denecké oddelenie na noc alebo na niektorú časť dňa.

Obdobie tesne po pôrode
Jean Liedloff, autorka knihy Koncept kontinua, píše: „Obdobie tesne po  pôrode je 
najpôsobivejšou časťou mimomaternicového života. Rozdiel medzi dokonalým svetom 
v maternici a miestom v náručí je obrovský, ale dieťa na tento veľký skok prichádza 
pripravené. Na čo ale pripravené nebolo, je akýkoľvek väčší skok, či už skok 
do ničoho, ne-života, perinky či do pojazdnej postieľky, bez pohybu, bez zvu-
ku, vône či pocitu života. Násilné pretrhnutie kontinua matka-dieťa, ktoré sa vytvá-
ralo behom vývoja v maternici, môže celkom pochopiteľne spôsobiť depresiu matky 
a rovnako aj utrpenie novorodenca. Každý konček nervov jeho čerstvo obnaženej kože 
dychtí po očakávanom objatí, celé jeho bytie, podstata toho, čím je, túži po náruči. 
Po milióny rokov matky bábätko od okamihu pôrodu objímali.“
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5.

Ako dojčiť – prirodzená 
poloha pololežmo

Urobte si pohodlie
Oprite sa dozadu, podoprite si chrbát vankúšom, pod ruku pri dieťatku si dajte opier-
ku alebo tvrdší vankúš. Vaše telo by malo mať aspoň menší sklon, aby dieťatko ležalo 
na vás ako na naklonenej rovine tváričkou dopredu a očkami upretými na vás. Ideálne 
je byť v kontakte koža na kožu, ale určite majte odhalený aspoň celý prsník, nielen malý 
výkroj (špeciálne dojčenské podprsenky obvykle nie sú vhodné).

Nachystajte bábätko
Ortopedické nohavičky nevyvinula príroda, preto vyhodiť  – obmedzujú dieťa v správ-
nom postoji nožičiek. Žiadne rukavičky a optimálne ani ponožky. Čím menej oblečenia, 
tým lepšie. Ideálne koža na kožu, aby bola poloha pololežmo jednoduchšie dosiahnuteľná.

Dieťatko sa o vás opiera bruškom  a hrudníkom, nie sú tam žiadne medzery. Nôžky sú 
v tvare žabka, rúčky voľne okolo prsníka, hlavička v záklone. Pozor, nedržať ju zozadu, iba 
mierne zboku, aby nepadala nabok. Hlavička musí byť voľná, aby bábätko mohlo využiť 
vyhľadávací reflex – ďobkanie a otáčanie hlavičky zo strany na stranu. (Tento významný 
reflex je v horizontálnej polohe prakticky neznámy a mnoho mamičiek si je preto voľnos-
ťou hlavičky neistých a má tendenciu ju pridŕžať.) Noštek je blízko bradavky. 

Hlavička v záklone umožní vyrovnanie dýchacích ciest, a tým ľahšie dýchanie pri kojení, 
dieťatko vystrčí bradu dopredu, do prsníka. Pri dobrom prisatí brada prsník preliači, 
niekedy sa noštek zaborí  až  do prsníka. Dieťa má sploštený noštek a vďaka tomu do-
káže dýchať i keď je mierne zaborený. Ak máte pocit, že ho treba trošku uvoľniť, stačí 
jemne nadvihnúť prsník a hlavička sa viac zakloní a noštek sa uvoľní.

Prichystajte si prsník
Novorodenci majú malé ústa a niekedy im k prisatiu pomôže podržať a  vytvarovať 
prsník.

A už len relaxujte a vychutnávajte si prítomnosť vášho dieťatka. Nepozerajte na hodi-
ny – ani vaše dieťa ich nepozná. Chvíľu bude papať, chvíľu spať. A znova. Kým je bábo 
hore, rozprávajte sa s ním, pozerajte sa vzájomne do očí. Keď zaspí, spite i vy, čítajte, či 
pozerajte telku. A nenechajte sa vyrušovať, lebo nik vás teraz nedokáže nahradiť – vy 
ste tá dokonalá postieľka, perinka aj cumlík v jednom, na ktorú sa vaše dieťatko tak 
tešilo.
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6.

Ako dojčiť 
– začiatky dojčenia

Na to, ako má vyzerať dojčenie a ako dlho sa má dieťatko dojčiť, má každý iný 
názor. Niekto povie každé tri hodiny, niekto že na požiadanie. Niekto povie dojčiť 
desať minút na jednom prsníku, niekto hodinu.

Ako často dojčiť
Jedno je isté: bábätko nemá žiadnu časovú predstavu a dokonca nemá ani hodinky. 
Prišlo na  svet s  jedinou potrebou – byť s  mamičkou rovnako, ako to bolo 
predošlých deväť mesiacov. Každý čas mimo nej je preň nekonečne dlhý. Časové 
a priestorové (perinka) obmedzenia naozaj vedú k tomu, že dieťatko má možnosť piť 
iba niekedy a obmedzený čas.

Ako to „vidí“ novorodenec
Pokiaľ je však tam, kde má byť – na mamičkovskej postieľke, tak jeho trávenie 
času vyzerá úplne inak. Ja  tomu hovorím aktívne a pasívne fázy. Počas aktívnej 
fázy (trvá hodinku-dve) sa dieťatko zobudí, nájde prsník, pár minút sa dojčí – možno ani 
oči neotvorí a potom opäť zaspí. O nejakú chvíľu sa dojčí opäť a opäť zaspí. Pri ďalšom 
zobudení už možno získalo dosť energie a pri pití otvorí očká a so záujmom pozoruje ma-
minu.  A znova zaspí. Nakoniec prejde do pasívnej fázy, v ktorej si dokáže pospať i dlhšie. 
(Optimálna poloha na dojčenie je poloha pololežmo, viď predošlý článok, príp. v šatke.)

Kedy bábätko dobre pije
Pre mamičku je výhodné, ak vie rozpoznať, či bábätko počas dojčenia dobre 
pije. Stačí na to jednoduché pozorovanie pohybov brady bábätka, ktoré sa od-
lišujú, keď dieťa saje naprázdno a keď pije. Keď sa raz tieto pohyby naučí mamička 
rozlišovať, nepotrebuje sa už o výdatnosti dojčenia presviedčať rôznymi zavádzajúcimi 
metódami, ako napr. vážením bábätka pred a po dojčení, sledovaním farby stolice, či 
snahou o posúdenie tvorby mlieka jeho odstriekaním a pod.

Keď dieťa prsník saje naprázdno a nepije z neho mlieko, brada klesne a veľmi rýchlo 
sa vráti naspäť do pôvodnej polohy. Ak dieťa pije, brada rovnako poklesne, rozdiel je 
však v tom, že ostane poklesnutá, kým sa ústa dieťaťa plnia mliekom. Až keď sú ústa 
plné mlieka, brada sa vráti späť do pôvodnej polohy, vtedy dieťa prehltne. Čím dlhšie 
brada ostala poklesnutá, tým viac mlieka dieťa prehltlo. Tento interval, keď brada 
dieťaťa poklesne a nehýbe sa, lebo sa plní mliekom, sa označuje ako tzv. pauza v brade. 
Pri samotnom pití dieťatko obvykle začne najprv intenzívne sať (veľké pauzy v brade), 
potom intervaly klesajú, až kým dieťatko nezaspí.
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Satie naprázdno
Aj satie z  prsníka naprázdno (bohužiaľ, mnohokrát nahrádzané nevhodným 
cumlíkom) je pre bábätko mimoriadne dôležité. Významne totiž prispieva k roz-
voju mozgu dieťaťa, reguluje rôzne telesné funkcie (dýchanie, srdcovú činnosť, znižuje 
hladinu stresových hormónov atď.), uspáva ho, uspokojuje potrebu fyzického kontaktu 
dieťaťa s matkou atď.

PS: Ani nie tak veľmi dávno bola počas šestonedelia bežná tzv. kútna plachta.  
Mamička bola za ňou na posteli s bábätkom a nikto ich nesmel vyrušovať. Do-
prajme to mamičkám aj dnes, obmedzme návštevy a zabezpečme komfort pre 
mamičku, aby sa mohla o bábätko nerušene starať.

Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk

Sprevádzame vás šťastnými okamihmi a spoločne  
s vami prekonávame aj tie menej šťastné... pretože 
„šťastná mama = šťastné dieťa“. Preto sme Happy Baby. 

♥ odpovede na všetky vaše otázky
♥ informácie, rady a tipy, skúsenosti
♥ testovanie celých balení produktov a súťaže o skvelé ceny
♥ zľavové kupóny od našich partnerov
♥ zaujímavé akcie pre mamičky, deti aj celé rodiny

Nie sme obyčajný web  
o materstve.

Vhodná poloha pri dojčení, aj to, kedy  
bábätko správne pije, nájdete vo videu TU.Prehrať video

https://www.youtube.com/watch?v=s3in6LiVmzE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1EPqZNBl71o5mYY_29QTMFwWT_43Dyf8aoajqFJvqTY8AwmDKK7T97Xc0
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7.

Ako dojčiť – zvyšovanie 
príjmu mlieka

Prírastok dojčeného bábätka
Dieťa, ktoré prijíma na prsníku dostatočné množstvo mlieka, denne vylúči aj dosta-
točné množstvo moču (6–8 premočených plienok) a stolice (2–3 výdatné stolice  po-
čas prvých troch týždňov, potom môžu byť i niekoľkodňové pauzy, závisiace od veku 
dieťaťa). Za minimálny týždňový prírastok sa považuje najmenej 116 g, pričom 
je samozrejme dôležité zvážiť aj celkové prospievanie dieťaťa, náhly pokles 
v prírastkoch a iné.

Pozorujte, ako bábätko pije
Pozorovanie dojčenia je základným ukazovateľom dobrého pitia. Dobre pijúce dieťa 
často počujeme i prehĺtať, ale hlavne môžeme prehĺtanie pozorovať. Vidíme, že 
sánka ide poriadne dole a tam na chvíľu zastane (toto sa označuje i ako pauza v brade).  
Znamená to, že dieťa práve prehltlo poriadny dúšok. Takýchto dúškov, či páuz v brade, 
potrebujeme vidieť viac. Po nich príde oddychovejšia fáza, keď sánka začne kmitať rých-
lejšie a dieťa prehĺta minimum a len saje naprázdno, až kým obvykle nezaspí.

Čo keď saje málo a je mrzuté
Ak však tieto ukazovatele naznačujú, že dieťa nepije dostatočne, alebo priamo 
pozorujeme, že dieťa pri dojčení väčšinou len saje naprázdno a málokedy pije, 
je nespokojné a odtrháva sa od prsníka, je potrebné zasiahnuť. Pozor, párdňové 
bábätká s nízkym príjmom nemusia byť pri dojčení nespokojné. Naopak, veľa spia a sú 
až príliš pokojné…

Riešením nie je fľaša
Riešením však nie je dokŕmiť dieťa fľašou s umelým mliekom. Základ je zlep-
šiť polohu (viď článok Ako dojčiť – Prirodzená poloha pololežmo), tým zlepšiť prisatie 
a príjem mlieka. Je tiež možné, hlavne v začiatkoch, zvýšiť tok mlieka stláčaním prsníka 
(prsník držať dlhšie, kým bábo pije, potom uvoľniť a znova stlačiť). Pár dní v oddychovej 
polohe, v kontakte koža na kožu a s neobmedzeným dojčením vie urobiť doslova zázra-
ky. Cumlík a fľaša celú situáciu zhoršujú, preto je najlepšie sa ich zbaviť.

Čo na podporu tvorby mlieka
Klasickým prípravkom na podporu tvorby mlieka je hroznový mušt, ideálne 
100%.  Okrem  iného dodá telu aj kopec energie. Keď to nestačí a poradkyňa nie 
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je blízko, dá sa siahnuť po bylinkách ako Senovka grécka (pozor na antihistamínovú  
intoleranciu), Benedikt lekársky či Moringa. Existuje aj ich kombinácia Materské 
mlieko – tá je však už skôr pre náročnejšie prípady. Liekom na podporu tvorby mlieka 
sa podľa možnosti vyhýbajte, obvykle existujú lepšie možnosti riešenia. Ak vám ich 
niekto poradí počas prvého či druhého stretnutia, určite si nájdite lepšiu pomoc.

Suplementor
Ak mliečka naozaj nie je dosť a bábätko nevyhnutne potrebuje príkrm, je treba 
tak urobiť na prsníku pomocou suplementora, nie pomocou fľaše (pre presnejší 
popis si otvorte video v youtube). Tak nepríde k ohrozeniu dojčenia, naopak, bábätko 
tak vypije z prsníka viac, ako bez dokrmu, lebo je motivované sať. Samotným satím sa 
potom podporuje i tvorba mlieka. Použitie odsávačky neodporúčam, je to práca navyše 
a mamičke to prináša obvykle len stres.

Viac informácií, ktoré sa týkajú suplementora – cievky CN01, pomocou ktorej sa dá 
zvýšiť tvorba mlieka, nájdete v článku na webe dojcenie.eu.

Ing. Jana Michálková,

poradkyňa pri dojčení (www.dojčenie.eu) sa venuje poradenstvu pri dojčení 
od roku 2010. Neodporúča a odmieta podávanie umelého mlieka, pokiaľ ne-
boli vyčerpané iné alternatívy. Neodporúča tiež používanie umelých náhrad 
prsníka (cumlík, fľaša, klobúčik). Pri poradenstve sa riadi Medzinárodným kó-
dexom marketingu náhrad materského mlieka a princípmi vzťahovej výchovy. 
V priemysle detskej umelej výživy nemá žiadne záujmy. Tieto články boli po-
skytnuté bezplatne.

Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk

Odovzdajte svoje skúsenosti ďalším 
mamičkám. Staňte sa našou  
Happy Baby Ambasádorkou! 

Chcete aj vy pomôcť ostatným 
mamičkám vybrať si to najlepšie? 
Chcete, aby váš názor videli a počuli? 

Už žiadne vzorky. Získajte balíček plný produktov. Otestujte celé 
balenia, zdieľajte s nami váš názor na ne a pomôžte ostatným 
mamičkám vybrať si to najlepšie. Postavte sa za produkt, ktorému 
veríte ako Happy Baby Ambasádorka! 

Prehrať video
Ako pripraviť suplementor 
nájdete vo videu TU.

https://happybaby.sk
https://www.youtube.com/watch?v=rNNJyk6VL-k&feature=emb_title


S radosťou a šťastím
preplávate materstvom s

Registrácia zaberie iba chvíľku,
tak prečo si neurobiť radosť?

♥  Stanete sa súčasťou komunity viac ako 60 000 mamičiek.
♥  Odborníci vám poradia, ako sa starať o dieťa. 
♥  Podelíte sa s ostatnými o zážitky s vašimi najmenšími. 
♥  Dáme na vaše skúsenosti a necháme vás testovať rôzne výrobky. 

Po registrácii sa môžete tešiť
na darčeky v hodnote 75 eur

Registrujte sa na www.happybaby.sk

Darčekový balíčekDarčekový kufríkDarčekový balíček

V druhej polovici tehotenstva 
u gynekológa

Po pôrode v pôrodnici Na pravidelnej prehliadke 
u pediatra

https://happybaby.sk/registracia/

