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Plagát ako celok rovnako ako jeho obsah či jeho časti smú byť použité výlučne v kontexte, v ktorom sa dodržiava Kódex WHO o marketingu náhrad materského mlieka. 
Autori textu a fotografi í v plnom rozsahu kódex dodržiavajú a neprijímajú žiadnu fi nančnú ani nefi nančnú podporu zo strany fi riem vyrábajúcich umelé mlieka, fľašky či iné výrobky, ktoré kódex zakazuje.

ŠTYRI OTÁZKY PRE 
ÚSPEŠNÉ DOJČENIE

Dojčenie je viac než len prijímanie materského mlie-
ka. Aj samotné satie na prsníku je dôležité. Bez ohľa-
du na pitie mlieka plní mnohé funkcie: reguluje teplotu 
bábätka, dýchanie, srdcovú činnosť, podporuje rozvoj 
mozgu a správny vývoj ústnej dutiny. Umožňuje bábätku 
upokojiť sa, zmierňuje bolesť a pomáha aj vtedy, keď 
už nepomáha nič iné. Satie na prsníku je pre bábätko 
dôležité, aj keď práve nie je spojené s pitím mlieka. Jed-
nou z jeho dôležitých funkcií je umožniť bábätku, aby 
ku koncu výdatného dojčenia zaspalo. V takom prípade 
dajte bábätko dolu z prsníka až vtedy, keď už tvrdo spí.

Čo mám bábätku dať na-
miesto cumlíka?
Namiesto cumlíka ponúknite 
bábätku prsník. V prípade nevy-
hnutnosti môžete na upokojenie 
použiť váš prst, ktorý ho necháte 
chvíľu sať. Z dlhodobého hľa-
diska môže cumlík znižovať čas 
strávený na prsníku a postupne 
znížiť tvorbu mlieka. Toto môže 
viesť po počiatočnom dobrom 
priberaní k neskoršiemu nedo-
statočnému priberaniu vo veku 
3 – 4 mesiacov, prípadne k od-
mietaniu prsníka. Cumlík môže 
už v pôrodnici spôsobiť problé-
my s prisávaním bábätka na prs-
ník. Tým, že bábätko saje prsník 
namiesto cumlíka, sa bábätku 
„pripravuje mlieko ušité na mie-
ru“ tak, aby obsahovalo protilátky 
proti možným vírusom a baktéri-
ám, s ktorými sa matka a bábät-
ko každý deň stretávajú. Satie na 
prsníku pomáha zvyšovať alebo 
udržiavať tvorbu mlieka.

Bábätko ste práve nadojčili, prebalili, teplo obliekli a teraz 
očakávate, že zavrie očká a zaspí. Môže sa to stať. Niekedy 
sa to v prvých troch týždňoch stáva. Ale nemusí to tak byť. 
Unavené bábätko môže, naopak, plakať a napriek všetkému 
nemusí dokázať samo od seba zaspať. Dokonca môže neutí-
šiteľne plakať práve vtedy, keď by spánok najviac potrebova-
lo. Mnohé bábätká potrebujú pri zaspávaní pomoc v podobe 
nosenia, monotónneho pohybu, spievania, hladkania, kon-
taktu koža na kožu či dojčenia. Táto potreba vekom prirodze-
ne vymizne. Začnite poznávať svoje bábätko a zistite, čo mu 
najviac pomáha, aby sa upokojilo.

Ako sa mám vyhnúť klobúčiku 
a fľaši?
Problémy s dojčením sa dajú 
riešiť, hlavne ak ich budete rie-
šiť čím skôr. Ak máte poranené 
bradavky, nepoužite klobúčiky 
– namiesto toho zlepšite polohu 
a prisatie, prípadne odstráňte 
ďalšiu príčinu bolesti. Po pou-
žití klobúčikov totiž nemusí byť 
jednoduché prejsť na dojčenie 
z prsníka, klobúčiky môžu znižo-
vať tvorbu mlieka a strácate dôle-
žité aspekty dojčenia priamo na 
prsníku. Klobúčik nie je užitočná 
pomôcka ani pri neprisávajú-
com sa bábätku. Ak sa bábätko 
niekoľko dní neprisáva, existujú 
postupy, ako mu pomôcť. Ne-
prisávajúce sa bábätko môžete 
dočasne kŕmiť pohárikom svojím 
odstriekaným mliekom. Ak sa 
bábätko prisáva a potrebuje do-
krmovanie, urobte to priamo na 
prsníku laktačnou pomôckou. 
Tým sa vyhnete použitiu fľaše.

Ako poznám, koľko mlieka 
bábätko pije?
Medzi satím, pri ktorom bábät-
ko nepije mlieko, a satím spo-
jeným s pitím mlieka je rozdiel. 
Ak bábätko saje a pije, preja-
ví sa to tzv. „pauzou v brade“. 
Ak budete bábätko pri dojče-
ní pozorovať, môžete ju vidieť 
aj vy a na základe pozorovania 
vyhodnotiť, či bábätko pije do-
statok mlieka (pozrite si videá 
na www.drjacknewman.com 
alebo www.mamila.sk). Proces 
pitia sa prejaví tým, že brada 
bábätka poklesne, v najnižšej 
polohe potom nastane pre-
stávka, čiže pauza v pohybe 
brady, a potom sa brada vrá-
ti späť. Čím dlhšie „pauza“ 
trvá, tým viac mlieka bábät-
ko vypije.

Môžem bábätku pomôcť, aby 
pilo viac?
Váženie pred dojčením a po doj-
čení nie je spoľahlivý spôsob, 
ako zistiť, či bábätko pije dosta-
tok mlieka. Pozorovanie pauzy 
v brade je smerodajnejšie, 
obzvlášť v prvých dňoch. Ak po-
zorujete, že bábätko saje, ale 
nepije, pomôžte mu vypiť viac 
mlieka pomocou stláčania prs-
níka. Prsty majte pod prsníkom, 
palec zhora čo najďalej od dvor-
ca (do tvaru C) a stlačte. Prs-
ník držte stlačený (silno, ale nie 
bolestivo), pokiaľ bábätko pije 
s pauzami. Keď prestane, tlak 
povoľte. Potom bábätko nechaj-
te piť, a keď bude opäť len sať, 
stlačte prsník. Keď nepije ani 
so stláčaním, ponúknite mu dru-
hý prsník. 
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