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MAMILA v roku 2020

 » takmer 400 certifikovaných poradkýň 
pri dojčení

 » takmer 2 300 účastníkov a účastníčok 
rôznych kurzov MAMILY

 » 366 členiek o. z. MAMILA

 »  tisícky žien, ktorým pomohla profesionálna 
laktačná poradkyňa

Dojčenie
 » 50 000 detí sa narodí každý rok

 » 98 % matiek začne dojčiť

 » 92 % matiek má problém s dojčením

 » 69 % matiek sa snaží hľadať pomoc

 » 50 % detí sa aspoň čiastočne dojčí do konca 
6. mesiaca

 » 25 000 už v 6. mesiaci nie je dojčených

www.mamila.sk
 » 108-tisíc návštevníkov mesačne

 » 50 zodpovedaných otázok  mesačne 
v internetovej poradni dojčenia

 » takmer 7 000 odpovedí o dojčení 
v databáze internetovej poradne dojčenia

 » nové články o dojčení

 » nové inštruktážne videá

MAMILA na sociálnych 
sieťach
 » virtuálna podpora pre vaše dojčenie 

 » viac než 27 000 fanúšikov a fanúšičiek 
na Facebooku 

 » viac než 4 000 fanúšikov a fanúšičiek 
na Instagrame 

 » Twitter 

 » Pinterest

 » kanál o dojčení na YouTube
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Kto sme a čím sa zaoberáme?

Sme nadšené profesionálky a nadšení 
profesionáli v dojčení. Pomáhať dojčeniu 
a podporovať dojčenie znamená meniť celú 
spoločnosť. V spoločnosti, ktorá dojčenie 
podporuje, sa kladie základný kameň pre 
zdravie bábätiek a detí a posilňuje sa zdravie 
žien. 

Znamená to ušetriť veľké množstvo financií 
v zdravotníctve do budúcnosti. Znamená to 
posilniť sebavedomie žien, ktoré úspešné 
dojčenie napĺňa pocitom dôvery v samé seba 
a istotou, že sa dokážu o svoje deti starať. 
Znamená to budovanie toho najlepšieho 
základu pre vzťahy v rodine a pre psychické 
zdravie. Znamená to novú generáciu žien 
a detí, ktoré budú dojčenie považovať 
za normálny, fyziologický a nenahraditeľný 
spôsob starostlivosti o deti, pri ktorom ide 
o viac než len o materské mlieko.

V súčasnosti sú každý rok tisíce matiek 
sklamané, frustrované, zúfalé a ich túžba dojčiť 
svoje dieťatko sa rozplynie, pretože napriek 
tomu, že dojčenie považovali za prirodzené 
a intuitívne, narazia v živote na prekážky, ktoré 
im dojčenie znemožnia: narážajú na neznalosť, 

nevedecké informácie, neochotu, nedostatok 
času a pomoci, nedocenenie, odsudzovanie, 
bagatelizovanie dojčenia, zastrašovanie, 
vnucovanie umelej výživy, všade prítomnú 
reklamu na umelú výživu, nedostatok 
pozitívnych vzorov, ako aj na priepasť 
medzi generáciou súčasných babičiek, ktoré 
nedojčili, a generáciou súčasných matiek, ktoré 
sa  o  dojčenie znovu pokúšajú. Občianske 
združenie MAMILA sa snaží vyplniť 
tento priestor medzi túžbou matiek dojčiť 
a zdrvujúcou realitou, s ktorou sa stretávajú.

Sme presvedčení, že nie je jedno, či matky 
dojčia alebo nedojčia. Na dojčení záleží. A my 
im podávame pomocnú ruku, aby dojčenie 
mohlo byť úspešné. Nestačí sa len rozhodnúť 
dojčiť, ženy potrebujú pomoc a podporu.

Ako s naším 
odborným garantom 
a členom Správnej 
rady spolupracujeme 
so  svetovo uznávaným 
o d b o r n í k o m 
na  dojčenie, kanadským 
pediatrom dr. Jackom 

Názov organizácie:
MAMILA, o. z.

Právna forma:
občianske združenie

IČO: 36064513
DIČ: 2021800935

MUDr. Lucia Kantorová,
predsedníčka o. z. MAMILA a 

štatutárna zástupkyňa

dojcenie@mamila.sk

Bankové spojenie v SR v EUR:
2800344839/8330 (FIO banka) 

IBAN: SK4683300000002800344839 
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Bankové spojenie v ČR v Kč:
2200344827/2010 (FIO banka)

IBAN: CZ9520100000002200344827
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPP
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Newmanom, FRCPC, IBCLC. Je poradcom pre 
UNICEF pre Iniciatívu nemocníc priateľských 
k  deťom (BFHI) v Afrike. Mnohé z jeho 
prezentácií a protokolov nájdete na našej webovej 
stránke www.mamila.sk.

Občianske združenie MAMILA bolo poradkyňami 
pri dojčení založené v roku 2002, hoci prvé aktivity 
podpory dojčenia organizovali už roky predtým. 
V auguste roku 2019 sme oslávili 17 rokov 
existencie, a tak už viac ako 18 rokov pomáhame 
ženám s dojčením. Orgánmi združenia sú Správna 
rada a ako poradný orgán Valné zhromaždenie. 
Správna rada je tvorená predsedníčkou a dvoma 
podpredsedníčkami, spoločne konzultujú a riešia 
aktuálne úlohy týkajúce sa podpory dojčenia ako 
aj zlepšenia pomoci dojčiacim ženám a deťom. 
Zaoberá sa podnetmi, návrhmi a sleduje aktuálne 
vedecké štúdie a nové vedecké poznatky o dojčení.  
V MAMILE sa vytvorila aj pracovná skupina pre 
otázky témy nosenia detí ako aj iné pracovné 
skupiny podľa aktuálnych potrieb združenia.

Občianske združenie MAMILA tvorí 372 členiek, 
ktoré sa spolupodieľajú na podpore dojčenia 
a z ktorých mnohé sú lekárky a lekári, zdravotné 

sestry, psychologičky či sociálne pracovníčky.

Členkám, ktoré pôsobia ako poradkyne 
pri dojčení, prináša členstvo v o. z. MAMILA 
viaceré výhody:

1. Možnosť využívania uzavretého, tajného 
diskusného fóra na Facebooku, v ktorom 
sa denne konzultujú otázky ohľadom 
poradenstiev, čím si poradkyne neustále 
dopĺňajú vzdelanie a získavajú podporu 
a pomoc pri poradenstve pri dojčení.

2. Denne individuálne odpovedáme na viaceré 
emailové, telefonické otázky poradkýň 
pri dojčení.

3. Pripravili, vydali a distribuovali sme letáčiky, 
ktoré poradkyne môžu používať, tento rok 
to boli takzvané názorné „poradenské karty“, 
ktoré poradkyniam uľahčujú poradenstvo.

4. Uverejňovanie zoznamu poradkýň na www.
mamila.sk s možnosťou individuálnej 
aktualizácie zo strany poradkýň.

5. Možnosť so zľavou si zakúpiť knihu Praktický 
návod na dojčenie alebo knihu darovať.
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6. Možnosť so zľavou sa zúčastňovať vzdelávacích podujatí 
MAMILY, ako napríklad pokročilých kurzov a konferencií.

7. Na webovej stránke máme špeciálnu sekciu s materiálmi 
pre poradkyne, ktorá funguje po prihlásení sa poradkyne 
do systému.

8. Pripravili sme množstvo prezentácií a materiálov použitých 
na  vzdelávanie poradkýň, napríklad počas pokročilých 
kurzov.

9. Online vzdelávanie a testovanie.

10. Možnosť opakovane zdarma absolvovať základný 
kurz poradenstva pri dojčení na prehĺbenie znalostí 
a poradenských zručností.
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Čo sa nám v roku 2020 podarilo?

V roku 2020 sme nadviazali na úspešnú 
činnosť predchádzajúcich rokov:

 » MAMILA v roku 2020 oslávila 18 rokov 
našej pomoci s dojčením.

 » Naše profesionálne poradkyne pôsobia 
v 7 krajinách Európy.

 » Poskytovali sme pomoc s dojčením 
rodinám v ich domácnostiach, u poradkýň 
doma, online formou, v  nemocniciach, 
v materských centrách či počas podporných 
skupín dojčenia (osobne aj online formou).

 » Pripravili sme sériu inštruktážnych videí 
pre zlepšenie praktickej pomoci na online 
poradenstvách, o ktoré majú záujem 
rodiny, ktoré sa nechcú v období pandémie 
koronavírusu osobne stretávať.

 » Intenzívne sme pracovali na príprave 
obsahu kľúča USB, ktorý obsahuje 
materiály, ktoré môžu naše profesionálne 
laktačné poradkyne používať na online, ale 
aj osobných poradenstvách.

 » Prinášali sme aktuálne informácie týkajúce 
sa dojčenia počas pandémie Covid-19, 
prinášali sme preklady aktuálnych stanovísk 

zdravotníckych organizácií, výsledky 
najnovších vedeckých štúdií. Poskytovali 
sme vysvetlenia, prečo je dôležité aj pri 
ochorení na nový koronavírus pokračovať 
v  dojčení a  prečo novorodencov nie je 
správne oddeliť od matiek, ktoré majú 
pozitívny test na Covid-19.

 » Školeniami o dojčení sme pomáhali zlepšiť 
podporu dojčenia zdravotníckeho 
personálu v nemocniciach 
i v ambulanciách.

 » Medicínsky tím o. z. MAMILA publikoval 
odborný článok podporujúci rodičov 
v  dojčení v súvislosti s tým, že dojčenie 
nespôsobuje vznik zubných kazov.

 » Distribuovali sme našu knihu s názvom 
Praktický návod na dojčenie v slovenskom 
aj českom jazyku pre ženy v období 
pred pôrodom a po pôrode. Vydali sme 
v  spolupráci s vydavateľstvom SLOVART 
nové vydanie českej verzie knihy – Praktický 
návod na kojení.

 » Zorganizovali sme oslavy dojčenia 
pri  príležitosti Svetového týždňa dojčenia 
a Európskeho týždňa dojčenia. 

 » Vyškolili sme 91 nových profesionálnych 
laktačných poradkýň (na Slovensku 
i v Čechách), ktoré budú pomáhať matkám 
v  teréne. Pribudol prvý profesionálny 
laktačný poradca povolaním lekár.

 » Pre školenie nových profesionálnych 
laktačných poradkýň sme viacero mesiacov 
intenzívne pracovali na vytvorení nového 
formátu vzdelávania online.

 » Preškolili sme všetky certifikované 
profesionálne laktačné poradkyne 
o. z. MAMILA.

 » Pred koronakrízou sme zorganizovali tri 
dvojdňové kurzy pokročilého poradenstva 
pri dojčení a v priebehu roka 2020 
sme spustili online pokročilý kurz pre 
preškolenie certifikovaných profesionálnych 
laktačných poradkýň o. z. MAMILA.

 » Pripravili a spustili sme šiesty online test 
pre certifikované profesionálne laktačné 
poradkyne o. z. MAMILA overujúci ich 
vedomosti.

 » Vytvorili sme nový formát vzdelávania 
certifikovaných profesionálnych 

https://www.mamila.sk/sk/pre-matky/nazorne-ukazky-spravneho-dojcenia/
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laktačných poradkýň o. z. MAMILA 
formou podporných supervíznych 
skupín v spolupráci so supervízorom – 
psychoterapeutom. Zorganizovali sme 
30 takýchto stretnutí.

 » Všeobecná zdravotní pojišťovna České 
republiky naďalej prepláca laktačné 
poradenstvo poskytované certifikovanými 
laktačnými poradkyňami MAMILY 
v  Českej republike. Pridali sa k nej štyri 
ďalšie české zdravotné poisťovne: Vojenská 
zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní 
pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna 
Škoda a Zdravotní pojišťovna ministerstva 
vnitra.

 » Prevádzkovali a udržali sme fungovanie 
Poradne dojčenia na www.mamila.sk 
a na www.kojim.cz.

 » Rozvíjali našu webovú stránku 
www.mamila.sk na pomoc dojčiacim 
ženám a ich deťom, pripravili a publikovali 
sme množstvo článkov pre rodiny 
aj  zdravotníkov a  udržali sme vysokú 
čítanosť našich stránok. Intenzívne sme 
pracovali na novej grafickej podobe 

a modernizácii webových stránok s cieľom, 
aby boli stránky prehľadnejšie a aby priniesli 
väčší používateľský komfort pri ich sledovaní 
na mobiloch..

 » Intenzívne sme sa venovali informovaniu 
o dojčení a podpore dojčenia na sociálnych 
sieťach, špecificky na Facebooku, 
Instagrame, Twitteri a Pintereste.

 » Pre náš vlastný kanál pre podporu dojčenia 
na YouTube sme vytvorili množstvo nových 
inštruktážnych videí o dojčení.

 » Pripravili sme pre širokú aj odbornú 
verejnosť online kurz a e-book o vzťahovej 
výchove (nielen) dojčených detí.

 » Pripravili sme pre širokú aj odbornú 
verejnosť online prednášku o zavádzaní 
príkrmov.

 » Pri podpore dojčenia v segregovaných 
a  marginalizovaných rómskych 
komunitách sme spolupracovali 
s  príspevkovou  organizáciou ministerstva 
zdravotníctva Zdravé regióny. Poskytovali 
sme vzdelávanie prostredníctvom osobných 
školení, ako aj kurzov online.

https://www.facebook.com/MAMILA.DOJCENIE/
https://www.instagram.com/mamila_dojcenie/
https://twitter.com/Dojcenie
https://sk.pinterest.com/mamiladojcenie/
https://www.youtube.com/channel/UCJEmXsh1KJAbfMvQbmhzq1Q/videos
https://www.mamila.sk/pre-matky/nazorne-ukazky-spravneho-dojcenia/
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 » Pokračovali sme v prieskume podpory 
dojčenia v slovenských nemocniciach.

 » Na otázkach dojčenia a dodržiavania 
kódexu WHO o marketingu náhrad 
materského mlieka sme spolupracovali 
s organizáciou Ženské kruhy, zúčastnili sme 
sa spoločných konzultácií a školení.

 » Podporili sme chod organizácie 
SPOKOJENÍ v Českej republike 
a  spolupracovali sme s ňou na otázkach 
dodržiavania a monitorovania kódexu 
WHO v ČR. 

 » Stretli sme sa s viacerými poslancami 
a  poslankyňami NR SR, informovali ich 
o  dojčení a situácii s podporou dojčenia 
na Slovensku.

 » O. z. MAMILA bolo pozvané prednášať 
a aktívne sa zúčastniť na viacerých akciách 
a festivaloch zameraných na matky a rodiny, 
špecificky na festivaloch zameraných 
na nosenie. 

 » Boli sme pozvaní do viacerých 
rozhlasových relácií a rozhovor sme 
poskytli aj ďalším médiám.

 » Na ministerstve zdravotníctva sme sa stretli 
so štátnym tajomníkom, pánom Stachurom, 
aby sme rokovali o možnostiach podpory 
dojčenia na  Slovensku a pripravili projekt 
školení pre nemocnice.

 » Pre českú organizáciu Unie porodních 
asistentek sme pripravili text brožúrky 
určenej pre ženy, ktoré zažijú úmrtie bábätka 
počas tehotenstva, v priebehu pôrodu alebo 
po ňom a v súvislosti s tým sa rozhodujú, 
ako postupovať ohľadne materského mlieka, 
ktoré sa im tvorí. Ženy v týchto situáciách 
majú viacero možností, hoci typicky sa  im 
zvykne ponúkať len zastavenie tvorby 
mlieka liekmi. Táto brožúrka im ponúka 
kompletné informácie a podklady pre to, 
aby mohli urobiť informované rozhodnutie. 
Brožúrka vyjde v češtine a bude v SR 
i v ČR k dispozícii zdarma pre zdravotnícky 
personál, ako aj každého, kto to využije.

https://www.mamila.sk/pre-matky/nemocnice/
https://www.mamila.sk/pre-matky/nemocnice/
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Viacerí odborníci a odborníčky na dojčenie 
zo sveta označujú Slovensko za svetový unikát 
v podpore dojčenia práve vďaka aktivitám 
o. z. MAMILA. 

9. augusta 2002 vzniklo pre podporu dojčenia 
občianske združenie MAMILA, ktoré založila 
skupina nadšených žien, ktoré už niekoľko 
rokov podporovali v dojčení matky vo svojom 
okolí. Máme teda presne 18 rokov! 

Podarilo sa nám prejsť úžasnou cestou. 
Od  mýtov o tom, prečo nedojčiť raz 
za  3  hodiny, prečo pitie nespoznáte podľa 
toho, že sa bábätku hýbu ušká, cez “predné 
a zadné” mlieko až po dnešné časy, v ktorých 
si  s  jednoduchšími problémami s dojčením 
často pomôžu samotné matky tým, 
že si preštudujú informácie z www.mamila.sk.

Vytvorili sme sieť profesionálnych laktačných 
poradkýň na Slovensku, v Čechách 
a  niektorých štátoch Európy. Poskytujeme 
poradenstvo pri dojčení, prípravy na dojčenie 
pre tehotné a dlhoročnú starostlivosť o dojčiace 
matky a  ich deti na podporných skupinách 
dojčenia.

Stránky www.mamila.sk patria medzi 
najčítanejšie webové portály pre matky 
a  to napriek tomu, že sa venujeme 
jednej jedinej téme: dojčeniu. Denne 
prinášame povzbudzujúce informácie 
na našom Facebooku a ďalších 
sociálnych sieťach.

Prinášame informácie z medicíny 
založenej na dôkazoch. Patria medzi 
nás odborníčky a odborníci na 
dojčenie. Patria medzi nás zdravotníčky 
a zdravotníci, psychologičky, 
farmaceutky, odborníci a odborníčky 
na  rôzne oblasti života žien. 
Organizujeme kurzy pre  nemocnice 
a zdravotnícky personál.

https://www.mamila.sk/pre-matky/poradkyne-pri-dojceni/
https://www.mamila.sk/pre-matky/poradkyne-pri-dojceni/
http://www.mamila.sk/pre-matky/podporne/
http://www.mamila.sk/pre-matky/podporne/
http://www.mamila.sk
https://www.facebook.com/pages/Mamila-stranka-o-dojceni/123305271075644
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Aktivity nášho združenia môžete podporiť 
prostredníctvom darcovského portálu: 
https://mamila.darujme.sk/447/

Podpora týmto spôsobom je jednoduchá: 
Po otvorení odkazu je možné venovať MAMILE 
navrhované čiastky alebo akúkoľvek vlastnú 
sumu jednorazovým darom alebo nastavením 
pravidelného príspevku. Zvlášť pravidelné 
príspevky nám nesmierne pomáhajú v našej 
činnosti. Ak dostaneme pravidelne podporu 
čo len v hodnote pár eur mesačne, každé euro 
reálne pomôže niektorej žene s  bábätkom, 

aby mohla ďalej dojčiť. Vopred ďakujeme 
všetkým, ktorí tak urobia.

Podporiť nás môžete aj priamym vkladom 
na účet: 

Okrem tejto možnosti je práve v tomto 
období možné venovať 2 % z daní MAMILE. 
Vyberte si pre venovanie 2 % z daní práve 
podporu dojčenia a MAMILU. MAMILA 
supluje v podpore a pomoci pri dojčení štát 
a v zdravotnom systéme chýbajúcu starostlivosť 
o dojčené deti a dojčiace matky. Dojčenie 
je oblasť, ktorú všetci považujú za samozrejmú 
a dôležitú, ale pre aktivity v tejto oblasti je 
náročné získať podporu. Vaše 2 % z daní nám 
pomôžu pokračovať v aktivitách, na ktoré 
nie je možné získať projekty, granty. 

Bankové spojenie v SR v EUR:

2800344839/8330 (FIO banka)

IBAN: SK4683300000002800344839

BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Bankové spojenie v ČR v Kč:

2200344827/2010 (FIO banka)

IBAN: CZ9520100000002200344827

BIC kód/SWIFT: FIOBCZPP

https://mamila.darujme.sk/447/
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Podporte dojčenie

Venujeme sa skupine, ktorá sa vyznačuje 
nízkym príjmom - ženám na  materskej 
a  rodičovskej dovolenke a ich bábätkám. 
Naša práca však má obrovský vplyv 
na zdravie, výchovu, vzťahy a celú spoločnosť. 
Nesmierne si ceníme vašu podporu. 2 % 
z  daní môžu poukázať aj vaši partneri, 
členovia rodiny či známi.

Ak ste podporovali dojčenie aj ako 
dobrovoľníčka či dobrovoľník najmenej 

štyridsiatimi odpracovanými hodinami pre 
o. z. MAMILA, môžete poukázať až 3 % 
z dane. Informujte sa na dojcenie@mamila.
sk, ako postupovať.

Svojou podporou nám môžete pomôcť 
preklenúť náročné obdobie koronakrízy, 
ktorá spôsobila, že mnohí naši pravidelní 
darcovia a darkyne nie sú schopní nás 
podporovať tak ako doposiaľ.

https://www.mamila.sk/o-mamile/2-z-dane/
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MAMILA prináša aktuálne vedecké 
informácie o dojčení  
v súvislosti s epidémiou COVID-19 
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Rok 2020 aj v MAMILE významne ovplyvnila 
pandémia Covid-19. S potvrdením prvého 
prípadu na Slovensku v marci 2020 sa na nás 
začali obracať desiatky žien s otázkami 
týkajúcimi sa tejto témy. 

Ešte pred zistením prvého prípadu pozitívneho 
testu na koronavírus na Slovensku sme 
spracovali aktuálne odporúčania UNICEF-u 
o  otázkach, ktoré v týchto dňoch zaujímali  
dojčiace matky a ich rodiny: 

 » Ako je to s dojčením počas pandémie 
koronavírusu? 

 » Dá sa dojčením preniesť infekcia z matky 
na dieťa alebo naopak? 

 » Nachádza sa koronavírus v materskom 
mlieku? 

 » Ako pokračovať v používaní darcovského 
materského mlieka a v darovaní materského 
mlieka? 

Tieto otázky sa vynárali najmä po rôznych 
správach z médií, medzi ktorými zazneli 
napríklad aj nesprávne informácie istého 
českého gynekológa, ktorý varoval ženy, 

že  dojčiť môžu, len kým ich telesná teplota 
nevystúpi nad 38 °C. 

Iné ženy riešili, ako ovplyvní ich tvorbu mlieka 
a zloženie materského mlieka to, že nemajú 
možnosť ísť nakúpiť potraviny tak často, ako 
boli dovtedy zvyknuté. 

Na všetky tieto otázky sme pripravili 
adresné články s podrobnými informáciami 
podloženými odporúčaniami UNICEF-u 
a  Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré 
k téme dojčenia počas pandémie koronavírusu 
vydali stanoviská a odporúčania. 

Dôrazne sme upozorňovali, že WHO naďalej 
odporúča, aby matky po pôrode mali kontakt 
so svojimi bábätkami, aby ich mohli mať 
v kontakte koža na kožu a dojčiť podľa potrieb 
bábätka. 

Pripravili sme viaceré informačné videá, 
vrátane rozhovoru s kanadským pediatrom 
a svetovo uznávaným odborníkom na dojčenie 
dr. Jackom Newmanom o dojčení počas 
koronavírusu.

Pripravili sme aj leták s infografikou 
vystihujúcou najdôležitejšie informácie 

o dojčení počas pandémie koronavírusu. Tieto 
letáky sme vytlačili a bezplatne distribuovali 
v  nemocniciach spolu s rúškami, ktoré ušili 
naše profesionálne laktačné poradkyne.

Ku koncu roka 2020 sme preštudovali všetky 
dostupné údaje týkajúce sa možnosti očkovania 
proti koronavírusu počas dojčenia a priniesli 
sme tieto informácie širokej verejnosti.

Mnohé naše profesionálne laktačné poradkyne 
naďalej poskytovali osobné laktačné 
poradenstvo za sprísnených hygienických 
opatrení. Pre ženy, ktoré nemali prístup 
k  osobnému laktačnému poradenstvu sme 
naďalej prevádzkovali online poradňu dojčenia 
zastrešenú lekármi, lekárkami, farmaceutkou, 

Online príprava 
na dojčenie 
pre tehotné ženy

MAMILA prináša aktuálne vedecké informácie 
o dojčení v súvislosti s epidémiou COVID-19 

https://www.facebook.com/MAMILA.DOJCENIE/photos/a.151197841619720/3656152594457543/
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odborníkmi a odborníčkami v oblasti laktačnej 
medicíny, psychológie, pediatrie, reprodukčnej 
medicíny a iných. Naše profesionálne laktačné 
poradkyne ponúkali prípravu na  pôrod 
a dojčenie cez videohovor, podporu pri dojčení 
cez telefón alebo videohovor vrátane 
profesionálneho laktačného poradenstva cez 
videohovor. Ženám s bábätkami a ich rodinám 
boli naďalej k dispozícii naše webové stránky 
s návodmi, ktoré krok za krokom vysvetľovali, 
ako riešiť problémy s dojčením a názorné 
inštruktážne videá dojčenia. Mnohé naše 
profesionálne laktačné poradkyne poskytovali 
pomoc a podporu aj formou virtuálnych online 
podporných skupín dojčenia.

Počas pandémie koronavírusu sa znova 
ukázalo, že dojčeniu sa neverí, že sa 
nepovažuje za dôležité, a to napriek tomu, 
že existuje dostatok informácií o tom, ako 
dojčenie vplýva na imunitu bábätka, o tom, 
že nedojčené deti ako skupina bývajú choré 
častejšie a ich ochorenia majú horší priebeh, 
napriek tomu, že sa v médiách občas objavia 
správy o tom, že v materskom mlieku sú látky 
zabíjajúce vírusy, baktérie, látky, ktoré pôsobia 

protizápalovo a podobne. 
Dojčenie predstavuje významnú 
pomoc pri ochoreniach 
dýchacích ciest a tým pádom 
aj pri koronavírusoch.

Napriek tomu v priebehu roka 
2020 pribúdali skúsenosti 
žien, ktoré po pôrode oddelili 
od bábätka, a to dokonca až 
na dva týždne alebo mesiac. 
V  MAMILE sme na tieto 
prípady opakovane upozorňovali 
na našich webových stránkach 
aj sociálnych sieťach. Zástupcovia 
a zástupkyne MAMILY sa 
v strede novembra osobne stretli 
so zástupcami ministerstva 
zdravotníctva, ako aj štátnym 
tajomníkom MZ SR, pánom 
Stachurom. Počas týchto stretnutí sme 
upozornili na oddeľovanie matiek od ich 
novonarodených detí a na dôsledky, ktoré má 
takáto prax na úspešnosť začiatku dojčenia. 
Okrem toho v takejto situácii prichádzajú 
deti odobraté matkám o významnú možnosť 

dojčením získavať protilátky, ako aj imunitné 
látky a faktory, ktoré sú pre ne počas pandémie 
kriticky dôležité. Minister zdravotníctva Marek 
Krajčí 27. novembra 2020 vyzval na ukončenie 
odoberania detí matkám v pôrodniciach. 
Napriek tomu sa na nás naďalej obracajú 
matky, ktoré majú opačnú skúsenosť.

Odovzdanie rúšok, ktoré pripravili profesionálne laktačné poradkyne 
o. z. MAMILA spolu s informačnými letákmi týkajúcimi sa informácií 
o dojčení počas pandémie koronavírusu v brnenskej nemocnici

MAMILA prináša aktuálne vedecké informácie 
o dojčení v súvislosti s epidémiou COVID-19 
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Samostatnou kapitolou zostávajú počas 
epidémie predčasne narodené bábätká. 
Aj  za  bežných okolností bývajú oddeľované 
od matiek často na dlhé týždne s tým, že  ich 
matky vidia len na chvíľu alebo im len nosia 
odsaté mlieko, hoci práve tieto bábätká 
by  priamy kontakt koža na kožu potrebovali 
s matkami 24 hodín denne. Počas krízy 
s  koronavírusom sa týmto rodičom zavreli 
dvere úplne a hovorili o tom, že svoje bábätká 
nevideli vôbec celé týždne či mesiace.  Hlavný 
hygienik SR vydal v polovici mája usmernenie, 
ktoré hovorí o  tom, že rodič sa nepovažuje 
za návštevu a má právo byť pri dieťati, a  teda 
aj  bábätku, vrátane predčasniatok. Občianske 
združenie MAMILA už mnohé roky 
upozorňuje na to, že bez ohľadu na epidémiu 
koronavírusu nemajú rodičia predčasne 
narodených detí možnosť tráviť čas so svojimi 
bábätkami, nemajú možnosť s  nimi byť celý 
deň a celú noc, nemajú možnosť poskytovať 
im viachodinový kontakt koža na  kožu 
a  s  dojčením začínajú niekedy až  týždne 
po narodení.

MAMILA prináša aktuálne vedecké informácie 
o dojčení v súvislosti s epidémiou COVID-19 
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Medicínsky tím MAMILY 
a vedecké štúdie o dojčení
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Medicínsky tím MAMILY a vedecké štúdie o dojčení

Jedna z častých otázok, ktoré v MAMILE 
dostávame, prichádza od žien, ktoré úspešne 
dojčia väčšie bábätko. Otázka sa týka témy 
mliečnych zubov a zubných kazov.

Ženy sa síce dozvedajú, že dojčenie je dôležité, 
a že má spoločne s jedením rodinného jedla 
pokračovať aj po dovŕšení druhých narodenín, 
keď však dieťaťu začnú rásť zúbky, dostávajú 
sa do dilemy.

Medicínsky tím MAMILY pripravil a v roku 
2020 publikoval odborný článok o zúbkoch 
a  dojčení pre časopis StomaTeam Způsobuje 
kojení zubní kaz?, ktorý poskytuje dôkazy 
o tom, že dojčenie nespôsobuje zubné kazy 
a že odstavenie alebo obmedzenie dojčenia 
(napríklad nočného) nie je správnym 
odporúčaním. 

V učebnici farmakológie vydanej uznávaným 
svetovým vydavateľstvom Springer vyšla 
kapitola o dojčení a liekoch, na ktorej 
sa  podieľal medicínsky tím o. z. MAMILA. 
Veľmi sa tešíme, že lekári na svete sa budú 
z  tejto učebnice učiť a ženy si nebudú musieť 
vyberať medzi dojčením a svojim zdravím. 

Pretože pri mnohých liekoch je pre zdravie 
bábätka aj jeho matky bezpečnejšie, aby matka 
užívala potrebné lieky a pokračovala v dojčení.
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poradkýň 
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Vzdelávanie laktačných poradkýň 

MAMILA organizuje kurzy o dojčení pre 
budúce poradkyne pri dojčení a kurzy 
pokročilého vzdelávania pre už pôsobiace 
profesionálne laktačné poradkyne. Vzdelávame 
odborníkov a odborníčky na dojčenie. Naše 
vzdelávanie o dojčení je na Slovensku aj v Českej 
republike najprofesionálnejšie a najväčšie čo do 
rozsahu a počtu vzdelávacích hodín a za mnohé 
roky realizácie týchto kurzov sme vybudovali 
overený systém laktačného vzdelávania, ktoré 
je uznávané ako profesionálne vzdelávanie 
všade na svete. Naše vzdelávanie oprávňuje 
absolventky získať celosvetový titul IBCLC.

 
 

Kurzy pre profesionálne laktačné poradkyne

Na kurzy pre budúce poradkyne pri dojčení 
pozývame všetkých záujemcov z radov 
širokej verejnosti i zdravotníkov, ktorí chcú 
podporovať ženy v dojčení a pomôcť im 
s dojčením. Ide o kurz zameraný na praktické 
zručnosti potrebné pre kvalifikovanú podporu 
a pomoc s dojčením počas celej doby trvania 
dojčenia a pri riešení problémov, ktoré sa pri 
dojčení môžu vyskytnúť. Kurz sa sústreďuje 
na  prevenciu a poskytnutie informácií 
dôležitých pre správny začiatok dojčenia, 
ktorý je pre úspešné dojčenie rozhodujúci, 
tak i na  nové konkrétne postupy pri riešení 
zložitejších situácií, ako je neprisávajúce sa 
dieťa, spavé dieťa, nepriberajúce dieťa, bolestivé 
bradavky a prsníky a podobne. Po skončení 
kurzu budú účastníci schopní identifikovať 
body, ktoré z  hľadiska pôrodu ovplyvňujú 
dojčenie, dokážu podporiť dojčenie od prvých 
okamihov od narodenia, rozumejú dôležitosti 
kontaktu koža na kožu a jeho využitiu, dokážu 
pomôcť pri správnom prisávaní a polohe 
a podporiť ženy, ktoré chcú dojčiť, a vedia 
podržať ženy, ktoré dojčia dlhodobo.

Kurz sa organizuje formou odborných 
prednášok a workshopov, účastníčky kurzu 
absolvujú mnoho hodín samoštúdiom 
a vypĺňaním rôznych domácich úloh. Zároveň 
účastníčky nadobúdajú aj praktické zručnosti 
v  podpore dojčenia. Kurz je ukončený 
písomnou a ústnou skúškou, po ktorej získajú 
účastníčky kurzu certifikát profesionálnej 
laktačnej poradkyne. Záujemkyne 
a  záujemcovia o kurz sa môžu zaradiť 
do  databázy, z ktorej im budeme posielať 
pozvánku pri nových pripravovaných kurzoch.

Zdravotníkom MAMILA poskytuje 
štipendium a táto ponuka štipendia býva 
zdravotníkmi často využívaná.

Organizáciu kurzov v roku 2020 
skomplikovala pandémia COVID-19. 
Začiatkom roka sme plánovali otvoriť viacero 
kurzov na Slovensku aj  v Českej republike. 
Prvé dva kurzy sme spustili na Slovensku, 
oba však prerušili preventívne opatrenia 
vlády proti šíreniu nového koronavírusu. 
Keď začalo byť v lete 2020 jasné, že kurzy 
nebude možné organizovať ani na jeseň, 
celé leto sme intenzívne pripravovali presun 

Kurz pokročilého laktačného poradenstva pre 
certifikované profesionálne laktačné poradkyne 
organizovaný vo februári 2020 v Trnave

https://www.mamila.sk/sk/pre-poradkyne/ako-sa-stat-poradkynou-dojcenia/
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Vzdelávanie laktačných poradkýň 

dvoch spustených kurzov do online priestoru. 
Pripravili sme všetky prednášky kurzu v online 
podobe a v slovenskom aj českom jazyku sme 
ich sprístupnili účastníčkam a účastníkovi 
kurzov. Išlo o novú koncepciu poskytovania 
vzdelávania, ktorú sme doteraz v takejto miere 
nevyužívali a príprava týchto nových materiálov 
predstavovala významnú časovú a personálnu 
investíciu. A to v časoch, keď karanténne 
opatrenia súvisiace s epidémiou nového 
koronavírusu zasiahli aj občianske združenie 
MAMILA. Dojčenie nedostáva podporu 
z grantov ani veľkých korporácií, podporujú ho 
bežní ľudia svojimi dobrovoľnými príspevkami 
a 2 % z daní. V časoch finančnej neistoty je pre 
mnohých ľudí, ktorí podporujú naše aktivity, 
nemožné pokračovať v tejto podpore. Preto 
si o to viac ceníme podporu a finančnú pomoc, 
ktorú od vás všetkých naďalej dostávame.

Investícia do presunutia teoretickej časti 
kurzu do online priestoru sa však nakoniec 
ukázala ako výborná myšlienka, účastníčky 
kurzu si pochvaľovali, že je pre ne možné 
sa k  informáciám vracať, vypočuť si ich 
opakovane. A ich dôkladné naštudovanie si 

týchto tém bolo možné vidieť na následnej 
praktickej časti kurzu, ktorú účastníčky 
a  účastník kurzu absolvovali vo forme 
troch interaktívnych online workshopov 
určených pre získanie praktických vedomostí 
o poradenstve pri dojčení.

Celkovo sme tak vyškolili v priebehu roka 2020 
deväťdesiat účastníčok a jedného účastníka 
kurzu poradenstva pri dojčení. Záverečné 
skúšky, ktoré prebiehajú osobnou formou, sme 
dokončili pre časť kurzu v priebehu decembra 
2020 a v skúškach plánujeme pokračovať 
v roku 2021. V rámci skúšok, ktoré sme stihli 
dokončiť pred vianočným lockdownom, sme 
v MAMILE privítali prvého profesionálneho 
laktačného poradcu, zubného lekára z Banskej 
Bystrice.

Kontinuálne vzdelávanie certifikovaných 
profesionálnych laktačných poradkýň

Vzdelávanie poradkýň pokračuje na kurzoch 
pokročilého poradenstva pre poradkyne pri 
dojčení s certifikátom. Preventívne opatrenia 
proti šíreniu koronavírusu boli podnetom pre 

zmenu organizácie pokročilého vzdelávania. 
Pôvodne sme v prvom polroku 2020 plánovali 
otvoriť 6 dvojdňových kurzov pokročilého 
poradenstva. Do uzavretia krajiny v marci sme 
stihli zorganizovať prvé dva z týchto kurzov. 

Prvý profesionálny laktačný poradca 
v  MAMILE, zubný lekár z Banskej Bystrice.  
Na fotografii spolu s členom skúšobnej komisie, 
psychoterapeutom Michalom Sýkorom.
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Vzdelávanie laktačných poradkýň 

Tretí kurz sme stihli zorganizovať v Prahe 
pre české profesionálne laktačné poradkyne. 
Ostatné pokročilé kurzy sa museli zrušiť. 

Pripravili sme kurz pokročilého poradenstva 
pri dojčení vo forme online kurzu v rozsahu 
20 hodín prednášok spolu s bonusovými 
prednáškami z predošlých rokov, v ktorých 
sme organizovali online pokročilé kurzy.

Každá profesionálna laktačná poradkyňa sa 
musí raz ročne zúčastniť najmenej jedného 
kurzu pokročilého poradenstva pri dojčení 
a  okrem toho sa vzdeláva aj formou online 

testov vedomostí. Počas roka 2020 sme 
pripravili už šiesty online test pre profesionálne 
laktačné poradkyne na overenie ich vedomostí.

Na konci roka 2020 sme pre profesionálne 
laktačné poradkyne pripravili úplne novú 
možnosť vzdelávania formou podporných 
supervíznych skupiniek pod vedením 
lektorky, profesionálnej laktačnej poradkyne 
a supervízora - psychoterapeuta. Supervízie 
prebiehajú formou malých skupiniek 
(4  profesionálne laktačné poradkyne) 
na opakovaných stretnutiach. Pre veľký úspech 
týchto supervíznych skupín pokračujeme 
v tomto projekte intenzívne aj v roku 2021. 

Poradkyne pri dojčení sa vzdelávajú 
aj  prostredníctvom diskusného 
a poradenského fóra v skupine na Facebooku, 
do ktorej majú prístup certifikované 
poradkyne, ktoré sú členkami o. z. MAMILA 
a v ktorom denne riešime množstvo otázok 
a  diskusií poradkýň. V roku 2020 sa takto 
denne vzdelávalo prostredníctvom tohto fóra 
325 profesionálnych laktačných poradkýň. 
Denne v skupine pribudne približne 10 – 20 
diskusií o rôznych otázkach dojčenia, vďaka 

ktorým laktačné poradkyne efektívnejšie 
pomáhajú rodinám.

Podľa aktuálnych možností vzhľadom 
na  preventívne opatrenia vlády proti šíreniu 
koronavírusu sa uskutočnilo niekoľko 
regionálnych školiacich stretnutí 
profesionálnych laktačných poradkýň 
z jednotlivých regiónov.

Vo februári 2020 sme zorganizovali víkendové 
školenie českých popôrodných dúl v otázkach 
podpory dojčenia.

Regionálne stretnutie profesionálnych laktačných 
poradkýň pôsobiacich v českom meste Litomyšl

Regionálne stretnutie profesionálnych laktačných 
poradkýň pôsobiacich v Českej republike
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Školenia pre zdravotníkov

V priebehu roka 2020 sme zorganizovali viacero 
individuálnych stretnutí a školení s  lekármi 
o tom, ako môžu podporovať dojčenie, ako 
aj skupinových školení pre zdravotníkov 
či  stretnutí zameraných na  spoločné 
konzultácie o rozličných otázkach týkajúcich 
sa dojčenia. Ešte začiatkom roku 2020 sme 
realizovali viacero školení v niektorých 
nemocniciach a  koncom roka sme začali 
rokovania o  ďalších školeniach a podporovali 

sme zmeny v  postupoch novorodeneckých 
oddelení prostredníctvom školení online.

Medicínsky tím o. z. MAMILA

V MAMILE sa dojčeniu venujeme s nadšením 
a s profesionalizmom. Náš medicínsky tím 
zložený z lekárok a lekárov, zdravotníčok 
a farmaceutiek sa v roku 2020 rozšíril 
o  rozličných zdravotníckych pracovníkov, 
vrátane prvého muža, ktorý získal certifikát 

laktačného poradcu a o psychoterapeuta, ktorý 
umožnil laktačným poradkyniam MAMILY 
pracovať pod supervíziou, čo je na  Slovensku 
aj  v Českej republike jedinečné. Pri 
poskytovaní poradenstva pri dojčení berieme 
každú vašu otázku veľmi vážne, hľadáme 
štúdie, konzultujeme so svetovými odborníkmi 
a  využívame pritom viac ako 18 rokov 
skúseností s pomocou rodinám s dojčením.

Pretože na dojčení záleží.
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V roku 2020 sme nadviazali na spoluprácu 
s príspevkovou organizáciou ministerstva 
zdravotníctva, Zdravé regióny, a pokračovali sme 

v poskytovaní školení pre asistentky podpory zdravia v nemocniciach, 
ktoré pomáhajú obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít 
počas ich pobytu v pôrodnici. V rámci toho pomáhajú ženám  po pôrode 
a ich bábätkám s dojčením. 

Pripravili sme v spolupráci s výskumníčkou Petrou Melikantovou 
príspevok do publikácie s názvom Nevidené deti (príklady dobrej praxe) 
o podpore dojčenia v marginalizovaných rómskych komunitách v rámci 
projektu Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia.

Podpora marginalizovaných 
rómskych komunít v dojčení
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Intenzívne pracujeme na zlepšení podpory 
dojčenia v slovenských nemocniciach 

V roku 2020 sme pokračovali v snahe 
zlepšiť podporu dojčenia v slovenských 
nemocniciach. Naďalej je možné zapojiť 
sa do  prieskumu o podpore dojčenia 
v  slovenských nemocniciach, ktorý sme 
spustili v roku 2015 a naďalej každoročne 
vyhodnocujeme výsledky prieskumu. Prieskum 
už vyplnilo viac než 9 000 matiek a poskytuje 
tak výborné mapovanie podpory dojčenia 
v nemocniciach.

Po tom, čo občianske združenie MAMILA 
roky upozorňovalo na zlú situáciu v podpore 
dojčenia v slovenských pôrodniciach, 
bolo možné vďaka výsledkom prieskumu 
jednoznačne povedať, že 10 bodov  
baby-friendly iniciatívy, ktoré predstavujú iba 
tie najzákladnejšie požiadavky pre podporu 
dojčenia, slovenské nemocnice nespĺňajú 
ani na 50 %. Namiesto nápravy v roku 2017 
vyhlásilo ministerstvo zdravotníctva, že tituly  
baby-friendly už hromadne nie sú platné, 
pretože už vypršala ich platnosť. Bez uznania 
faktu, že počas celého obdobia, keď sa 
nemocnice pýšili titulmi baby-friendly, reálne 
nespĺňali žiadne z požiadaviek, teda, že reálne 

neboli baby-friendly nikdy. 

Od roku 2018 sa mali podnikať kroky 
pre to, aby bábätká a ženy po pôrode 
zažívali skutočnú pomoc pri dojčení. 
Na proces recertifikácie nemocníc 
ohľadne titulu baby-friendly, zdá sa, 
nebude mať o. z. MAMILA napriek 
svojej snahe a  ochote žiaden dosah. 
O  to viac má zmysel pokračovať 
vo vypĺňaní tohto prieskumu, 
ak ste rodili v ostatných rokoch, 
pretože tieto údaje môžu pomôcť 
identifikovať, či  sa v oblasti podpory 
dojčenia v slovenských pôrodniciach 
niečo mení alebo situácia ostáva 
rovnako neuspokojivá.

Počas koronakrízy sa znovu 
ukázalo, že  dojčenie je považované 
za nadštandard aj pri donosených 
a zdravých bábätkách a o to viac 
v prípade napríklad predčasne 
narodených detí. Dojčenie sa 
považuje za niečo, čo je podporované 
len slovne a len dovtedy, kým sa 

https://www.mamila.sk/pre-matky/nemocnice/
https://www.mamila.sk/pre-matky/nemocnice/
https://www.mamila.sk/pre-matky/nemocnice/
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Intenzívne pracujeme na zlepšení podpory 
dojčenia v slovenských nemocniciach 

nič nedeje. Ale keď príde na nejakú krízovú 
situáciu, tak namiesto toho, aby dojčenie bolo 
videné ako niečo kľúčové, tak sa o ňom začne 
pochybovať. Občianske združenie MAMILA 
už mnohé roky upozorňuje na to, že bez ohľadu 
na  epidémiu nového koronavírusu nemajú 
rodičia predčasne narodených detí možnosť 
tráviť čas so svojimi bábätkami, nemajú 
možnosť byť s nimi celý deň a celú noc, nemajú 
možnosť poskytovať im viachodinový kontakt 
koža na kožu a s dojčením začínajú niekedy 
až mesiace po narodení. 

V máji sme priniesli článok, v ktorom sme 
upozorňovali na to, že od začiatku epidémie 
na Slovensku v marci 2020 rodičia svoje 
predčasniatka nevideli celé týždne. Hoci tieto 
bábätká potrebujú priamy fyzický kontakt 
s matkou najviac zo všetkých, pretože sú 
najzraniteľnejšie a majú najmenšiu odolnosť, 
rodičia hovorili, že sa na ne nemohli prísť ani 
len pozrieť. Niektorí už od polovice marca 
až  do mája, mnohí ešte dlhšie. Kontakt koža 
na kožu a dojčenie sú pritom pre tieto bábätka 
otázkou prežitia a ochrany pred ochoreniami.

13. mája 2020 sme priniesli článok o  tom, 

že  hlavný hygienik SR vydal 
usmernenie, ktoré hovorí o tom, 
že rodič sa nepovažuje za návštevu 
a má právo byť pri dieťati a teda 
aj bábätku, vrátane predčasniatok. 
Problematickou časťou tohto 
usmernenia je časť, kde sa uvádza, 
že  „podmienkou realizácie návštevy, 
sprievodu je vopred dohodnuté povolenie 
na návštevu od  zodpovednej osoby 
oddelenia”. Vzhľadom na vyjadrenie 
predsedníčky Neonatologickej 
spoločnosti vyvstala otázka, ako 
to teraz vyzerá v praxi, pretože 
jej vyjadrenie pre Denník N dňa 
10. 5. 2020 bolo: „Podľa môjho názoru 
sa vzťah matky a dieťaťa buduje dávno 
pred jeho narodením, preto si nemyslím, 
že sa dočasným oddelením matky 
a  dieťaťa preruší.” A tiež povedala, 
že: „Neobmedzený kontakt rodičov 
a kriticky chorého novorodenca... 
si vyžaduje špeciálne priestorové 
podmienky a  tie nie sú v  súčasnosti 
vytvorené na žiadnom neonatologickom 
pracovisku na Slovensku.”
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dojčenia v slovenských nemocniciach 

Počas roka 2020 sme tiež prinášali aktuálne 
skúsenosti žien s pozitívnym testom na nový 
koronavírus.

Spolupráca o. z. MAMILA s nemocnicou 
v českom Havířove

MAMILA spolupracuje s primárom MUDr. 
Hynkom Canibalom, ktorý začal v českom 
Havířove vytvárať jedinečnú pôrodnicu, 
v  ktorej sa podporuje dojčenie a začal robiť 
v  spolupráci s MAMILOU. Na otázku, prečo 
si za partnerov na spoluprácu vybral práve 

občianske združenie MAMILA, odpovedal: 
„Protože jste systematičtí, srozumitelní, 
respektujete medicínu založenou na důkazech. 
Na Slovensku jste dokázali výrazně zlepšit 
počty plně kojených dětí, tedy je za vámi kus 
práce, která přináší dobré výsledky. Za to vám 
patří velký dík a pro nás bude ctí s vámi 
spolupracovat. Plánuji postupné proškolení 
veškerého personálu a zavedení výše uvedeného 
systému jednotnosti v metodice a přístupech 
k podpoře kojení.“

https://www.mamila.sk/post/covid-19-aktualne-skusenosti-zien-z-porodnic-a-s-dojcenim-9037/
https://www.mamila.sk/post/covid-19-aktualne-skusenosti-zien-z-porodnic-a-s-dojcenim-9037/
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Nové online kurzy

Využili sme obdobie koronakrízy, aby sme 
priniesli spracovanie témy, ktorú sme už dlhú 
dobu plánovali priniesť rodičom pre uľahčenie 
výchovy detí počas obdobia dojčenia, ale 
aj  neskôr, keď už sa nedojčia, nenosia a ženy 
nevedia, ako riešiť niektoré situácie.

Náš nový online kurz, ktorý prináša množstvo 
“aha” momentov o výchove. Prevedie 
rodičov situáciami, ktoré každodenne zažívajú 
so svojimi deťmi. Tento kurz dá rodičom viac 
než len stratégie na ich zvládanie. Prestanú mať 
strach, že robia pri výchove chyby a začnú sa 
zo svojich detí tešiť. 

Ku kurzu sme pripravili aj E-book o vzťahovej 
výchove. Všetky informácie z kurzu tak majú 
rodičia na jednom mieste a môžu sa k nim 
vracať.

Okrem toho sme pripravili kurz vo forme 
krátkej hodinovej prednášky pre všetkých, 
ktorí sa zaujímajú o tému príkrmov, tuhej 
stravy a  to, ako sa bábätko učí papať. Kurz 

s  názvom Všetko o tom, ako sa bábätko 
učí jesť (príkrmy) zrozumiteľne prezentuje 
kŕmenie bábätiek v úplne inom svetle. 
Nielenže je  v  jedle pre  bábätká chaos, z  jedla 
sa stal strašiak a  mnoho rodičov pristupuje 
ku  kŕmeniu bábätiek s  obavami, aby niečo 
nepokazili. 

https://www.mamila.sk/sk/pre-poradkyne/oznamy-o-kurzoch/ako-vychovavat-dojcene-deti/
https://www.mamila.sk/shop/knihy/26-vztahova-vychova-ebook.html
https://www.mamila.sk/shop/knihy/26-vztahova-vychova-ebook.html
https://www.mamila.sk/post/vsetko-o-tom-ako-sa-babaetko-uci-jest-prikmy-9109/
https://www.mamila.sk/post/vsetko-o-tom-ako-sa-babaetko-uci-jest-prikmy-9109/
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Ide o stretnutia žien s dojčenými bábätkami a deťmi, ktoré sa spolu 
s  laktačnou poradkyňou rozprávajú o  svojich problémoch, pocitoch 
ohľadom dojčenia a materstva a nachádzajú tak užitočné informácie, 
pocit spolupatričnosti, priateľstvo a najmä podporu a ochotu pokračovať 
v tom, čo robia. Ženy, ktoré navštevujú podporné skupiny, preto dojčia 
dlhší čas výlučne a dlhodobejšie.

MAMILA organizuje už viac ako 200 takýchto stretnutí na Slovensku, 
v Čechách či v Írsku. V roku 2020 sa otvorili nové podporné 
skupiny dojčenia v týchto mestách Českej republiky: Chrudim, 
České Budějovice, Holubice (Vyškov), Ústí nad Labem, Most, Mělník, 
Panenské Břežany, Praha – Stodůlky, Štěpánov, Prostějov, Moravská 
Třebová a Lanškroun. 

Počas roka 2020 bolo potrebné mnohé z  týchto stretnutí organizovať 
vzhľadom na  epidemiologické opatrenia prostredníctvom online 
stretnutí. Viacero takýchto stretnutí v priebehu roka 2020 zorganizovali 
profesionálne laktačné poradkyne MAMILY pre ženy z Bratislavy 
a okolia, ale zorganizovali aj celoslovenskú podpornú skupinu dojčenia. Stretnutie novej podpornej skupiny dojčenia v českom Ústí nad Labem

Podporné skupiny dojčenia
pomáhajú ženám pokračovať v dojčení
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V roku 2020 si naša webová stránka udržala 
vysokú čítanosť. Máme v priemere 108-tisíc 
návštev za mesiac, pričom zobrazia takmer 
222-tisíc stránok. Ročne to v roku 2020 bolo 
viac ako 1,3 miliónov návštev a zobrazili viac 
ako 2,67 milióny stránok.

Naše stránky si prezerajú najmä ženy, ale 20 % 
ľudí, ktorí si prezerajú naše stránky, sú muži. 
Viac ako polovica z ľudí, ktorí si prezerajú naše 
stránky, je vo veku 25 – 34 rokov, nasleduje 
veková skupina 35 – 44 rokov.

Takmer 90 % ľudí prezerá 
naše webové stránky cez mobil 
a preto naďalej investujeme 
veľa energie a finančných 
prostriedkov do úpravy našich 
webových stránok tak, aby 
boli moderné a  jednoducho 
čitateľné v mobile.

Čítanosť našich webových 
stránok rovnako ako 
sledovanosť našich sociálnych 
sietí, špecificky Facebooku, 
využili viaceré firmy na reklamu 
v našich médiách. Jeden 
z  našich reklamných partnerov 
sa vyjadril takto: „Vaša 
návštevnosť stránky je podľa nás 
bezkonkurenčná a  sami sme 
vašimi fanúšikmi. Fandíme vám  
v podpore dojčiacich mamičiek.“

Pre Českú republiku prevádzkujeme stránku 
www.kojim.cz, ktorá podporuje v  dojčení 
rodiny z  ČR. Intenzívne sme pracovali 
na českej verzii našej stránky www.mamila.sk. 
Pripravili sme technické podklady pre českú 
verziu a postupne pridávame články preložené 
do češtiny. Česká stránka bude k dispozícii tu: 
https://www.mamila.sk/cz/uvod/

Veľa času sme investovali do prípravy článkov, 
faktov o dojčení, skutočných príbehov 
dojčiacich žien a informácií o dojčení tak, aby 
každý, kto hľadá informácie o dojčení, našiel 
na našich stránkach odpoveď. 

Pripravili sme množstvo nových článkov, ako 
aj mnohé nové príbehy o dojčení a rozhovory 
so známymi osobnosťami.

Na našich stránkach naďalej funguje efektívny 
vyhľadávač, do ktorého stačí zadať kľúčové 
slovo a návštevníci nájdu odpovede na svoje 
otázky.

Pravidelne prinášame informácie o najnovších 
poznatkoch o dojčení zo sveta vedy v sekcii 
Dojčenie a veda. V sekcii Médiá sa vyjadrujeme 
k aktuálnym témam.

Pomoc pre rodičov  
na našich webových stránkach

http://www.kojim.cz
https://www.mamila.sk
https://www.mamila.sk/cz/uvod/
https://www.mamila.sk/clanky-o-dojceni/
https://www.mamila.sk/pre-matky/pribehy-matiek-o-dojceni/
https://www.mamila.sk/hladat/
https://www.mamila.sk/hladat/
https://www.mamila.sk/pre-matky/dojcenie-a/veda/
https://www.mamila.sk/pre-matky/dojcenie-a/media/
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Udržiavame fungovanie zoznamu podporných 
skupín dojčiacich matiek a skupín pre prípravu 
tehotných na dojčenie, v ktorom ľudia 
jednoducho a rýchlo nájdu aktuálne informácie 
o podporných skupinách a školách dojčenia 
pre tehotné, ktoré sa organizujú v ich mieste 
bydliska.

Vytvorili sme pre MAMILU profil 
na  Googli, takže pri vyhľadávaní sa bude 
zobrazovať MAMILA nielen ako odkaz, ale 
aj na pravej strane googlovského vyhľadávania 
ako  organizácia. Pracovali sme na zlepšení 
pozície MAMILY vo vyhľadávačoch. Pridali 
sme množstvo fotiek, ako aj ponuky na služby 
laktačných poradkýň a predaj knihy a podobne.

Pomoc pre rodičov  
na našich webových stránkach

https://www.mamila.sk/pre-matky/podporne/zoznam/
https://www.mamila.sk/pre-matky/podporne/zoznam/
https://www.mamila.sk/pre-matky/podporne/zoznam/
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Poradňa dojčenia pomáha

V našej online poradni dojčenia o. z. MAMILA 
medzinárodný tím odborníkov na dojčenie 
už 9 rokov odpovedá na vaše otázky 
o  dojčení. Zodpovedali sme ich už takmer 
7-tisíc. Z množstva odpovedí sme vypracovali 
články na najčastejšie sa vyskytujúce otázky 
–  o  grckaní, spánku, kolike, priberaní 
či  dojčení starších detí. Tieto články nájdete 
v sekcii Dojčenie a...

Chod poradne dojčenia sme vďaka podpore 
udržali aj naďalej a to napriek tomu, 
že  v  roku 2018 ministerstvo vnútra zrušilo 
MAMILE možnosť organizovať verejnú 
zbierku na podporu dojčenia. Návrh 
na  zbierku sme podávali s cieľom ochrany 
zdravia dojčením už niekoľkýkrát a až do roku 
2018 sme vždy mali podporu ministerstva 
aj  verejnosti. Zbierka mala umožňovať 
zasielanie darcovských SMS správ, čo množstvo 
našich podporovateľov oceňovalo. Vyjadrenie, 
ktoré sme dostali, uvádzalo, že poskytovanie 
odpovedí v Poradni dojčenia na www.mamila.
sk nepredstavuje ochranu zdravia. Tešíme sa, 
že svojou neustálou podporou naši priaznivci 
hovoria, že poskytovanie odpovedí a pomoci 

dojčiacim ženám ochranu zdravia predstavuje. Príspevky na fungovanie 
online poradne je možné zasielať na náš účet:

Bankové spojenie v SR v EUR: 

2800344839/8330 (FIO banka)

IBAN: SK4683300000002800344839

BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Bankové spojenie v ČR v Kč:

2200344827/2010 (FIO banka)

IBAN: CZ9520100000002200344827

BIC kód/SWIFT: FIOBCZPP

https://www.mamila.sk/pre-matky/poradna-dojcenia/
https://www.mamila.sk/pre-matky/dojcenie-a/
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Kniha Praktický návod 
na dojčenie
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Kniha Praktický návod na dojčenie

„Táto kniha ma zachránila! Keď som 
sa v nemocnici nevedela vyznať v protichodných 
informáciách sestričiek, našla som v nej 
odpoveď na každú otázku, ktorú som práve 
riešila. Vďaka nej som vedela, na čo sa mám 
sústrediť. Z pôrodnice sme odchádzali ako jediní 
bez dokrmovania.“

Viera

Aj v roku 2020 sme poskytovali pomoc 
matkám a bábätkám knihou Praktický návod 
na dojčenie. Kniha je k dispozícii aj v českej 
a chorvátskej jazykovej verzii. Knihu v českej 
verzii sme v roku 2020 pre obrovský záujem 
vydali už po druhý raz, tentokrát v spolupráci 
s vydavateľstvom SLOVART.

Kniha má 128 plnofarebných strán 
s  množstvom inštruktážnych fotografií 

a  je  skvelou pomôckou 
pre  prípravu na dojčenie 
ešte počas tehotenstva. 
Pomenúva kľúčové faktory 

v prevencii problémov s  dojčením a  ponúka 
praktické riešenia situácií, ktoré rieši množstvo 
matiek tesne po pôrode – ako pomôcť 
neprisávajúcemu sa bábätku, ako riešiť 
bolestivé bradavky a  prsníky, nepriberajúce 
bábätko, spavé bábätko, žltačku, plač bábätka. 
Kniha by nemala chýbať v rukách žiadnej ženy, 
ktorá sa pripravuje na pôrod a dojčenie. 

Knihu ocenila a podporila videom 
aj moderátorka Hana Gallová Zavřelová.

Odporúčame vám preštudovať si aj náš nový 
e-book o tom, ako vychovávať (nielen) dojčené 
deti.

https://www.mamila.sk/shop/knihy/1-prakticky-navod-na-dojcenie-v-slovencine.html
https://www.mamila.sk/shop/knihy/1-prakticky-navod-na-dojcenie-v-slovencine.html
https://www.mamila.sk/shop/knihy/1-prakticky-navod-na-dojcenie-v-slovencine.html
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Nosenie pomáha dojčeniu
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Nosenie pomáha dojčeniu

Nosenie významne uľahčuje starostlivosť o  dieťatko a podporuje 
vzťahovú väzbu. Preto nosenie pomáha dojčeniu. A dojčenie pomáha 
noseniu, pretože bábätká je možné počas nosenia aj dojčiť. Naše 
profesionálne laktačné poradkyne pomáhajú ženám aj s nosením, učia 
ich, ako má vyzerať nosenie tak, aby sa podporoval správny a zdravý 
vývoj chrbtice a telíčka bábätka, a učia ich, ako nosiť bábätko tak, aby 
pri dojčení v nosiči či šatke malo bábätko správne prisatie. To je kľúčové 
pre to, aby bábätko získavalo pri dojčení dostatok mlieka a aby dojčenie 
nebolelo.

Počas predchádzajúcich rokov sme sa preto sústredili aj na organizáciu 
kurzov o podpore nosenia v kontexte vzťahovej výchovy a dojčenia. 

Každoročne sme vyškolili desiatky poradkýň pri nosení, ktoré dokážu 
rodičov naučiť, ako používať šatky a nosiče pre bábätká a deti a podporia 
ich v tom, že naučiť sa nosiť je jednoduché a ako im môže nosenie 
a dojčenie otvoriť možnosti pre aktívny život s dieťaťom. Kurz je určený 
pre všetkých, ktorí majú chuť pomáhať matkám s  nosením, lepšie 
porozumieť celkovému kontextu vzťahovej väzby, neurobiologickému 
nastaveniu novorodenca a súvislostiam nosenia s dojčením.

V roku 2020 sme v dôsledku preventívnych opatrení proti šíreniu 
nového koronavírusu takéto kurzy nemohli organizovať. Prinášame 
preto podporu pre nosenie formou inštruktážnych videí, medzi ktorými 
je aj video o tom, ako dojčiť počas nosenia v šatke, a článkov o nosení. 
Dúfame, že v roku 2021 budeme môcť pokračovať v kurzoch nosenia 
a pripravujeme ich verziu online.

https://www.mamila.sk/sk/pre-matky/nazorne-ukazky-spravneho-dojcenia/#J
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Podpora a pomoc pri dojčení 
na sociálnych sieťach
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MAMILA má svoju stránku aj na Facebooku. 
Z tejto stránky do svojich FB profilov denne 
dostáva viac ako 27 000 návštevníčok 
a  návštevníkov novinky a zaujímavosti 
o dojčení a aktivitách MAMILY. 

Na Facebooku sme každý deň pridali približne 
5  nových príspevkov, zverejňovali sme 
fotografie dojčiacich žien pre vytváranie kultúry 
dojčenia a využívali sme Facebook na šírenie 
poznatkov o dojčení. Našim priaznivcom sa 
na Facebooku najviac páčia fotografie, ktoré 
ich povzbudzujú v dojčení, fakty a informácie 
o význame dojčenia a praktické tipy, ako riešiť 
rôzne situácie, ktoré pri dojčení môžu nastať. 

Úspech mali aj viaceré súťaže o ceny. Súťaže 
budeme organizovať aj v roku 2021.

MAMILU a dojčenie nájdete aj na Instagrame, 
kde môžete sledovať okrem nášho profilu 
@mamila_dojcenie aj samotné hashtagy 
#mamila, #mamilapomaha alebo #dojčenie. 
Na Instagrame nás sleduje už viac ako 4-tisíc 
ľudí.

Informácie o dojčení je možné nájsť 
aj na Twitteri a na Pintereste.

Podporu pre dojčenie nájdete aj na YouTube, 
kde ponúkame možnosť odoberať naše 
inštruktážne videá. Intenzívne pracujeme 
na vytvorení materiálov, ktoré ženám 
pomôžu s  dojčením a riešením niektorých 
konkrétnych situácií, ktoré sa počas dojčenia 
môžu vyskytnúť. Po úspechu inštruktážnych 
videí z  minulého roku sme v roku 2020 
priniesli ďalšie nové videá s návodom, ako 
uspať bábätko, ako rozpoznať znaky záujmu 
bábätka o dojčenie, ako často sa má bábätko 
dojčiť, či video o kontakte koža na kožu. 
Pripravili sme video o tom, ako riešiť situáciu 
s prílišne naliatymi prsníkmi po pôrode. 

Podpora a pomoc pri dojčení 
na sociálnych sieťach

https://www.facebook.com/MAMILA.DOJCENIE/
https://www.instagram.com/mamila_dojcenie/
https://twitter.com/Dojcenie
https://sk.pinterest.com/mamiladojcenie/
https://www.youtube.com/channel/UCJEmXsh1KJAbfMvQbmhzq1Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCJEmXsh1KJAbfMvQbmhzq1Q/videos
http://www.mamila.sk/pre-matky/nazorne-ukazky-spravneho-dojcenia/
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Pozrite si aj naše video o dojčení predčasne 
narodených detí. V budúcnosti plánujeme 
pripraviť video zobrazujúce kroky, ktoré 
pomáhajú s dojčením bábätkám narodeným 
cisárskym rezom a tiež bábätkám, ktoré sa zatiaľ 
neprisávajú, chystáme tiež videá o dojčení 
starších detí.

Podpora a pomoc pri dojčení 
na sociálnych sieťach
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Pomoc a podpora pri dojčení 
prostredníctvom e-mailu
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V roku 2020 sme pokračovali v poskytovaní podpory aj prostredníctvom 
e-mailovej pošty. Takmer 2 000 záujemkyniam a záujemcom o zasielanie 
noviniek posielame e-mail sumarizujúci najdôležitejšie udalosti vo svete 
dojčenia za posledný mesiac. Posielame aj výnimočné správy na rôzne 
témy, napríklad špeciál k Medzinárodnému dňu predčasne narodených 
detí. Novinky e-mailom informujú o našich najnovších článkoch 
a  príbehoch o dojčení, o najnovších výskumoch zo sveta dojčenia, 
o akciách a kurzoch, ktoré o. z. MAMILA organizuje, o vystúpeniach 
v médiách o dojčení a mnohých iných zaujímavostiach. Ak ešte novinky 
e-mailom nedostávate, vložte svoju e-mailovú adresu do políčka 
v spodnej časti našich stránok.

Pomoc a podpora pri dojčení 
prostredníctvom e-mailu
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Medializácia 
podpory dojčenia
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Medializácia podpory dojčenia

Profesionálne laktačné poradkyne 
o.  z.  MAMILA boli v posledných rokoch 
vyhľadávanými prednášateľkami na rôznych 
akciách a festivaloch zameraných na matky 
a rodiny, špecificky na festivaloch zameraných 
na nosenie, vrátane Európskeho týždňa nosenia 
detí. Tento rok sme zúčastnili podstatne 
menšieho počtu akcií, keďže sa v dôsledku 
preventívnych opatrení proti šíreniu Covid-19 
organizovalo omnoho menej podujatí.

Podieľali sme sa na príprave knihy od Lenky 
Žofajovej Sprievodca rodiča dnešného – 
pripravili sme dve kapitoly, jednu o dojčení 
a druhú o kŕmení bábätiek jedlom (príkrmy). 
Pri objednávaní knižky je možné uviesť ako 
kód „MAMILA“, vďaka čomu sa dá pri nákupe 
knihy získať 10 % zľava.

Zúčastnili sme sa tiež diskusie vedenej 
režisérkou filmu Medzi nami – Zuzanou 
Límovou. Rozprávali sme sa o tom, ako 
koronakríza ovplyvnila podporu dojčenia, 
situáciu v nemocniciach, kontakt koža na kožu 
a čo všetko ženy v tomto čase prežívali.

 

Boli sme pozvaní do viacerých relácií 
a rozhovor sme poskytli aj ďalším médiám:

 » Rozhovor v rádiu Regina 
s profesionálnou laktačnou poradkyňou 
MAMILY, zdravotníckou záchranárkou 
Silviou Jamrichovou, o tom, ako 
sa  v  období pandémie koronavírusu 
môžete bezpečne pripraviť na dojčenie 
už v tehotenstve.

 » Rozhovor pre portál Ženy v  meste 
s  predsedníčkou MAMILY, 
profesionálnou laktačnou poradkyňou, 
lekárkou MUDr. Luciou Kantorovou.

 » Rozhovor pre portál Ženy v meste 
s profesionálnou laktačnou poradkyňou 
o tom, ako správne ukončiť dojčenie.

 » Pri príležitosti osláv Svetového týždňa 
dojčenia s heslom Dojčenie nás baví dve 
naše profesionálne laktačné poradkyne 
MAMILY poskytli rozhovor pre Nový 
Čas o  tom, prečo ich baví pomáhať 
matkám a ich bábätkám s dojčením.
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Medializácia podpory dojčenia

 » Rozhovor v rádiu Regina s profesionálnou 
laktačnou poradkyňou MAMILY 
MUDr. Evou Ondogreculovou, lekárkou, 
pri príležitosti osláv Svetového týždňa 
dojčenia o tom, ako môžu matky 
prekonať problémy s dojčením tak, aby 
pre ne dojčenie bolo pomocou.

 » V rámci nového podcastu Ženských 
kruhov sme sa za MAMILU zúčastnili 
rozhovoru o faktoroch, ktoré bránia 
ženám úspešne dojčiť, o tom, ako je 
potrebné, aby aj  dojčené, aj nedojčené 
deti boli chránené zákonmi, o tom, 
prečo sú ženy z dojčenia sklamané a čo 
všetko v spoločnosti vytvára prekážky pre 
dojčenie.

 » Rozhovor pre portál PigyMáma s našou 
profesionálnou laktačnou poradkyňou 
o  tom, čo je dôležité pre úspešnosť 
dojčenia, na čo je dobré sa v tehotenstve 
pripraviť a aké problémy najčastejšie 
laktačné poradkyne riešia po narodení 
bábätka. 

 » Rozhovor pre portál PigyMáma s našou 
profesionálnou laktačnou poradkyňou 
o najčastejších nesprávnych radách 
o dojčení, ale aj o dojčení počas pandémie 
koronavírusu COVID-19.

 » Rozhovor pre blog Ema má 
mamu s  predsedníčkou MAMILY, 
profesionálnou laktačnou poradkyňou, 
lekárkou MUDr. Luciou Kantorovou.

 » Podieľali sme sa na príprave článku pre 
SME: Klokankovanie lieči. Predčasne 
narodené deti vďaka nemu lepšie priberajú 
aj dýchajú.

 » Počas celého roka sme mediálne 
spolupracovali s portálom denníka Pravda 
Ahojmama.sk, s ktorým sme pripravili 
7  článkov o rôznych témach súvisiacich 
s dojčením.

https://podcasts.google.com\feed\aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yMDQ0YWFkYy9wb2RjYXN0L3Jzcw
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Svetový a Európsky 
týždeň dojčenia
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Svetový a Európsky týždeň dojčenia

Prvý augustový týždeň sa každoročne pripájame 
k oslavám dojčenia v rámci Svetového týždňa 
dojčenia a prvý októbrový týždeň oslavujeme 
Európsky týždeň dojčenia. 

Oslavy Svetového a Európskeho týždňa 
dojčenia boli v roku 2020 venované heslu 
Dojčenie nás baví. Dojčenie predstavuje 
základný kameň zdravia súčasnej i  budúcej 
generácie detí a žien, pretože výživa v  prvých 

rokoch života je rozhodujúca z hľadiska zdravia 
v dospelosti. 

Heslo Svetového a Európskeho týždňa dojčenia 
každý rok vyberá WABA, Svetová aliancia 
za  podporu dojčenia, a na Slovensku sú tieto 
akcie organizované pod záštitou MAMILY. 
WHO a UNICEF tento rok pri príležitosti osláv 
dojčenia vydali správu, ktorá sa sústreďovala 
na začiatok dojčenia okamžite po  pôrode, 
najneskôr do hodiny, pretože 
je to mimoriadne dôležité pre 
začiatok dojčenia, ako aj pre 
zdravie detí. Na  Slovensku 
pritom podľa nášho prieskumu 
nie je začatie dojčenia okamžite 
po pôrode v kontakte koža 
na  kožu umožnené viac ako 
80 % žien a bábätiek.

Oslavy sa zameriavali 
na  podporu správneho 
začiatku dojčenia, pomoc 
s rozlíšením, kedy bábätko pri 
dojčení pije a  kedy saje bez  
pitia a  organizáciu 
podporných skupín 

dojčenia. Matky potrebujú aj účinné 
postupy pre riešenie problémov s dojčením, 
ak nastanú, a  dostupnosť takejto pomoci. 

Tieto myšlienky sme sa snažili priniesť 
verejnosti po celom Slovensku a iných krajinách 
Európy, v ktorých pôsobia naše poradkyne. 
Išlo o stretnutia dojčiacich žien s poradkyňami 
formou podporných skupín, piknikov, besied, 
prednášok, premietaní filmov. 

Svetový týždeň dojčenia, Banská Bystrica, 2020

http://www.who.int/news-room/detail/31-07-2018-3-in-5-babies-not-breastfed-in-the-first-hour-of-life
http://www.who.int/news-room/detail/31-07-2018-3-in-5-babies-not-breastfed-in-the-first-hour-of-life
https://www.mamila.sk/pre-matky/nemocnice-vysledky/
https://www.mamila.sk/pre-matky/nemocnice-vysledky/
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Svetový a Európsky týždeň dojčenia

Podrobný zoznam všetkých akcií býva 
každý rok pri  oslavách dojčenia dostupný 
na  našich stránkach www.mamila.sk.

Akcie organizované pri príležitosti osláv 
Svetového a Európskeho týždňa dojčenia:

 » podporné skupiny dojčiacich matiek 
s  rôznymi prednáškami o dojčení, 
premietaním filmov, prípadne 
s  fotografovaním profesionálnej fotografky 
vo viacerých mestách na Slovensku, 
v Čechách

 » prípravy tehotných na dojčenie

 » bezplatné poradenstvo pri dojčení

 » besedy o dojčení

 » prednášky o dojčení

 » pikniky v parku spojené s podpornou 
skupinou dojčiacich matiek 
a  fotografovaním profesionálnou 
fotografkou

 » prechádzka dojčiacich matiek po meste, 
pochody za dojčenie

 » živá dojčiaca reťaz

 » premietanie filmu Názorný sprievodca 
dojčením Dr. Jacka Newmana spojené 
s besedou po premietaní

 » vernisáže a výstavy fotografií dojčenia

Svetový týždeň dojčenia, Trnava, 2020

https://www.mamila.sk
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Svetový a Európsky týždeň dojčenia

Svetový týždeň dojčenia, Kežmarok, 2020

Svetový týždeň dojčenia, Senec, 2020
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Svetový a Európsky týždeň dojčenia

Svetový týždeň dojčenia, Prievidza, 2020

Svetový týždeň dojčenia, Prievidza, 2020
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Finančná správa
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Finančná správa

Príjem 66 419,77

Z darov a príspevkov 12 301,48

Z členských príspevkov 9 268,79

Z podielu zaplatenej dane  5 030,87

Z organizovania podujatí 31 197,97

Z dotácií 675,00

Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov 8 453,99

Ostatné príjmy 166,67

Výdaj -64 347,92

Služby -56 718,00

Prevádzková réžia -5 964,16

Ostatné výdavky -1 665,76

Rozdiel príjmov a výdavkov 2 071,85
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Aj v roku 2021 chceme 
intenzívne pomáhať 
a podporovať dojčenie.

Ďakujeme za vašu podporu!


	Kto sme a čím sa zaoberáme
	Čo sa nám v roku 2020 podarilo?
	MAMILA oslávila 18 rokov existencie
	Podporte dojčenie
	MAMILA prináša aktuálne vedecké informácie o dojčení 
v súvislosti s epidémiou COVID-19 
	Medicínsky tím MAMILY a vedecké štúdie o dojčení
	Vzdelávanie laktačných poradkýň 
	Školenia pre zdravotníkov
	Podpora marginalizovaných rómskych komunít v dojčení
	Intenzívne pracujeme na zlepšení podpory dojčenia v slovenských nemocniciach
	Nové online kurzy
	Podporné skupiny dojčenia 
pomáhajú ženám pokračovať v dojčení
	Pomoc pre rodičov 
	na našich webových stránkach 
	Poradňa dojčenia pomáha
	Kniha Praktický návod na dojčenie
	Nosenie pomáha dojčeniu
	Podpora a pomoc pri dojčení na sociálnych sieťach
	Pomoc a podpora pri dojčení prostredníctvom e-mailu
	Medializácia podpory dojčenia
	Svetový a Európsky týždeň dojčenia
	Finančná správa

