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Krv a materské mlieko sú nenahraditeľné. Napriek veľkému pokroku vedy a techniky 

20. a 21. storočia sa nepodarilo utvoriť a úplne nahradiť dve kvapaliny ľudského tela – 
krv a materské mlieko. Dojčenie je prirodzený životný proces, je to viac ako obyčajné 
kŕmenie a materské mlieko je viac ako obyčajná potrava. V prvých mesiacoch je 
najlepšou možnou výživou, pretože spĺňa všetky požiadavky, ktoré sa od výživy 
očakávajú. Materské mlieko je prirodzená potrava,  ktorú vytvára telo matky pre svoje 
dieťa a preto je ideálne prispôsobená potrebám a rastu dieťaťa. 98 % mamičiek je 
schopných dojčiť, vlastne každá žena môže dosiahnuť tvorbu mlieka (prikladaním 
detičiek na prsník žien, ktoré neboli práve po pôrode, sa dosiahlo spustenie tvorby 
mliečka).  
 
Prečo je vhodnejšie materské mlieko ako iné mlieka?  

Materské mlieko je ľahko stráviteľné, strávi sa až 4 x rýchlejšie a ľahšie ako umelé 
mlieko. 

Zloženie materského mlieka a jeho množstvo závisí od výživy mamičky, od jej 
fyzickej a psychickej pohody. Optimálna výživa pre bábätko do šiesteho mesiaca je 
mlieko vlastnej mamičky. Materské mlieko svojim zložením najlepšie kryje potreby 
vlastného dieťaťa. materské mlieko sa mení podľa potrieb dieťatka a to nielen  v priebehu 
dňa, ale aj tým ako bábätko starne a rastie. Vo vyváženom množstve obsahuje všetky 
živiny, ktoré bábätko potrebuje.  

Kolostrum, prvé mlieko, je práve to, čo dieťa potrebuje v  prvých dňoch života. Aj keď 
sa môže zdať, že jeho málo, predstavuje všetko, čo zdravé donosené dieťa potrebuje, 
kým „príde“ zrelé mlieko. Kolostrum obsahuje dostatok zdrojov energie, v  tuku 
rozpustných vitamínov A  a E a má veľa ochranných protilátok.  

Materské mlieko obsahuje všetky vitamíny a  minerály, ktoré dieťa potrebuje v prvých 
šiestich mesiacoch života. Hoci je obsah železa v  materskom mlieku nízky, jeho 
biologická využiteľnosť je vysoká. Nedostatok železa u  detí výlučne dojčených sa 
vyskytuje zriedkavo. Prikrmovanie čajom alebo iným mliekom zhoršuje jeho resorpciu, 
a tým umožňuje vznik anémie.  
 
Môže sa materské mlieko zmeniť?  

Materské mlieko nikdy nie je „riedke“, „slabé“. V prvých dňoch po pôrode sa mení 
vzhľad materského mlieka. Mledzivo je žlté a husté, vždy ho treba využívať, obsahuje 
veľké množstvo obranných látok. Za ním sa tvorí prechodné a zrelé mlieko. Pri dojčení 
sa na začiatku uvoľňuje „predné“ mlieko vyzerá vodnatejšie a namodralé, obsahuje viac 
bielkovín a vody. Po dlhšom dojčení (3 – 5 min) sa uvoľní „zadné“, biele mlieko, 
hustejšie, s obsahom tuku. Belavo priesvitný vzhľad je pre materské mlieko 
charakteristický a je známkou vysokej kvality tohto mlieka. Aj pri určitých výkyvoch v 
zastúpení tukov sa u nás nevyskytuje „slabé“ mlieko – každé materské mlieko je dobré. 
Dieťa sa nemôže prekŕmiť materským mliekom. 
 
Čo má robiť mamička, keď chce mať dostatok mlieka pre svoje bábätko?  

 v prvom rade musí „chcieť“, dojčiť a veriť si, že to dokáže ,  

 musí často prikladať dieťatko na prsník,  

 dôležité je pravidelné vyprázdňovanie prsníkov,  

 mamička, ktorá dojčí sa má správne stravovať,  

 technika dojčenia musí byť správna ,  

 mamička sa pohodlne uloží, posadí (ako jej to vyhovuje) sústredí sa na tváričku 
svojho dieťaťa, pohladí ho, prihovára sa mu. Matka i dieťatko sa majú cítiť príjemne a 
dojčenie si majú „užívať“ ako príjemný zážitok. Nesiľte sa do nútených pozícií, netrápte 
sa že Vám to hneď nejde, všetko je vec učenia sa (mamičky i dieťatka), vec času a 
trpezlivosti.  
 
 



Aký význam má dojčenie pre bábätko? 
1. Materské mlieko je ľahko stráviteľné, nezaťažuje ešte nie dostatočne vyvinutý tráviaci 
systém. Dieťatko menej často bolí bruško a menej často má problémy so stolicou.  
2. Zabezpečuje správny telesný, duševný a sociálny vývoj. Dojčené detičky sú 
inteligentnejšie .  
3. Zaisťuje odolnosť voči infekčným chorobám.  
4. Zabraňuje vzniku rozvoja alergie.  
5. Znižuje nutnosť hospitalizácie dieťaťa.  
6. Znižuje riziko náhleho úmrtia.  
7. Dojčením sa znižuje chorobnosť a úmrtnosť dojčiat, dojčené deti menej trpia 
chorobami dýchacích ciest, zápalom stredného ucha, infekciami tráviaceho traktu 
(hnačky), dojčenie má pozitívny vplyv na správny vývin sánky a zubov.  
8. V dospelosti majú dojčené deti nižší výskyt vysokého tlaku krvi, arterosklerózy, 
infarktu, obezity.  
9. Dojčením spĺňame pre novorodenca jednu z jeho prvých zák ladných potrieb, a to 
potrebu pocitu bezpečia. Hneď po pôrode sa dieťa priloží na prsník mamičke, cíti teplo, 
dotyk matkinho tela, známy tlkot srdca, ry tmus dýchania, počuje známy hlas. To všetko 
mu uľahčí uvoľnenie napätia a traumy z pôrodu. Tvár matky je  pri dojčení v takej 
vzdialenosti, na ktorú novorodenec dokáže zaos triť svoj zrak.  
 
Pomáha dojčenie aj mamičke?  
1. Materské mlieko je vždy čerstvé, primerane teplé, bez baktérií, má najideálnejšie 
zloženie, nie je nutná žiadna príprava. Dojčením zabezpečuje mamička ideálnu výživu 
vždy a všade. Nie je potrebné pri cestovaní s dieťaťom, či pri návšteve nosiť so sebou 
ďalšie pomôcky.  
2. Rodina ušetrí veľa peňazí, potrebných na kúpu umelej výživy.  
3. Správne dojčiace ženy majú menej často zápaly prsníka a rakovinu.  
4. Psychický stav dojčiacej mamičky je vyrovnanejší, napĺňa sa jej pocit skutočného 
materstva. Je tou pravou maminkou pre svoje bábätko.  
5. Vzťah medzi matkou a dieťatkom je lepší, ak je dieťa dojčené. Mamička sa pri dojčení 
veľmi nežne správa k svojmu bábätku, pričom sú vo veľmi úzkom kontakte, ktorý nie je 
ničím nahraditeľný. Takéto dieťatko menej plače, je pokojnejšie, spí pokojnejšie, má 
menej často nafúknuté bruško.  
 
Ako sa má stravovať mamička, ktorá dojčí?  
Jedlá vhodné na konzumáciu:  

Matka má počas dojčenia dodržiavať zásady správnej a primeranej výživy a pitný 
režim. Veľký význam má dostatočný príjem bielkovín, kalcia (vápnika), železa a 
vitamínov. Mimoriadne dôležitý je dostatočný prívod vitamínov zo skupiny B (droždie, 
celozrnný chlieb, orechy, zelenina, mlieko, ovocie a ich jadrá, syr, ryby, vajíčka, 
vnútornosti). Počas dojčenia treba zvýšiť jeho množstvo až trojnásobne. Pestrá strava 
najlepšie zabezpečí dieťaťu potrebné živiny. Odporúčanie „jesť za dvoch“ dnes 
neplatí. Viac jesť neznamená viac mlieka.  
 
Nevhodné na konzumáciu:  

Nefajčite, nepite alkoholické nápoje. Snažte sa jesť ľahko stráviteľnú potravu, 
myslite na to, že čo môže uškodiť vám, uškodí aj vášmu dojčenému dieťaťu. Vyhýbajte 
sa mastným prepečeným mäsám, potravinám, ktoré  nafukujú a ktoré preháňajú alebo sú 
silno korenené. Nepite veľa kávy, silného čaju a osviežujúcich nápojov, ktoré obsahujú 
kofeín (teín, ...). 
 
Vhodné tekutiny: 

Pri dojčení sa odporúča, aby matka mala pri sebe vždy pohár mlieka. Matka má 
počas dojčenia piť dostatočné množstvo tekutín – asi 3 l/deň, v závislosti od fyzickej 
aktivity a klimatických podmienok,  pravidelne v menších množstvách.  

 

Nevhodné tekutiny pri dojčení:  
 treba sa vyhýbať vodám,  ktoré majú vyšší obsah sodíka, zvýšený príjem soli (sodíka) 

spôsobuje zadržanie vody v organizme, rozvoj opuchov, 
 nepite často a veľa sýtených vôd,  



 vyhýbajte sa tekutinám s dráždivými zložkami (kofeín, teín, ...) ,  
 dieťatku môžu vadiť konzervačné látky, ktoré sa do niektorých ovocných nápojov 

pridávajú.  
 
Základné poznatky o dojčení  
 Materské mlieko je nenahraditeľné, do 4 -6 mesiaca života dieťa nemá dostávať inú 
výživu.  
 Prvé dva až štyri dni po pôrode nepotrebuje novorodenec vodu, ani inú tekutinu, kým 
sa matke nezačne vytvárať mlieko, stačí ho často prikladať na prsník. Podávanie tekutín 
môže narušiť rovnováhu a spomaliť tvorbu mlieka.  
 Každá matka môže dojčiť svoje dieťa, mala by urobiť všetko, čo je možné na podporu 
dojčenia. Existuje iba malá skupina matiek s geneticky podmienenou neschopnosťou 
tvorby mlieka (1-2 z 10 000 matiek). Keď sa pri dojčení vyskytnú ťažkosti, 99% z nich sa 
dá vyriešiť.  
 Obavy a strach matky z toho, že nebude mať mlieko a predčasné prikrmovanie 
(umelým mliekom) sú najčastejšími príčinami toho, že matky dojčia krátko.  
 Pôrod cisárskym rezom predstavuje väčší zásah do organizmu rodičky. Tvorba mlieka 
sa môže, ale nemusí oneskoriť. Pri dodržiavaní správnych techník dojčenia matka dojčiť 
dokáže.  
 
Technika dojčenia 

Dojčenie je forma sociálneho správania, ktorá súvisí so vzájomným učením sa 
členov dvojice – matka a dieťa. Pri osvojení si správnej techniky dojčenia musí 
nadobudnúť zručnosť matka, ktorá sa učí správne priložiť, aj dieťa, ktoré sa učí správne 
uchopiť.  
 
Zásady úspešného dojčenia:  

 začnite dojčiť skoro, čím skôr tým lepšie,  

 uvedomte si, že prvé kvapky mlieka (mledzivo) sú pre dieťa 
najdôležitejšie,  

 časté dojčenie – najlepšie pre matku a dieťa,  

 vyhnite sa fľaši a  cum líku, vedú k problémom pri dojčení a jeho 
rýchlemu ukončeniu.  
 
 Uvoľnenie od bradavky robte vsunutím konca čistého malíčka do 

kútika úst dieťaťa (viď obrázok).  
 Zabezpečte správnu polohu a správne prisatie pri dojčení, prípadne zmenu polohy 

tak, aby sa vyprázdnili všetky časti prsníka. Priložte dieťa k prsníku, nie prsník k  
dieťaťu.  

 Nemožno dodržiavať presný časový harmonogram kŕmenia, novorodeniatko má matka 
dojčiť „na požiadanie“, ako často ono potrebuje. Na začiatku po narodení prikladáme 
dieťa k prsníku na 5 -7 min., neskôr túto dobu predlžujeme, podľa želania dieťaťa. Ak 
prikladáme dieťa k obidvom prsníkom, pri nasledujúcom dojčení začíname s tým 
prsníkom, ktorým sme predtým skončili, aby sa dieťa zasýtilo tučnejším zadným 
mliekom.  

 Dieťa nepije z bradavky, ale z prsníka. To znamená, že zachytí dvorec – dostatočnú 
časť prsníka. Bábätko má na rozhraní tvrdého a mäkkého podnebia citlivý sací bod, 
kde sa má dotknúť bradavka. Treba, aby zachytilo väčšiu časť bradavky a dvorca, aby 
začalo intenzívne sať, nie iba konček bradavky. Pri správnom uchopení má mať v 
ústach hlavne dolnú časť dvorca. Najprv saje rýchlo, potom pomaly – vtedy sa už 
vybavil vylučovací reflex mlieka, je to dôkaz, že mliečko mu už tečie do úst, že dieťa 
saje správne.  

 Už prvý a druhý deň po pôrode by si mala matka osvojiť zručnosti pre správne 
priloženie a prisatie dieťaťa k prsníku. Približne na tretí deň „keď mlieko príde“ je 
situácia oveľa ťažšia. To sú tie prípady, keď sa „mlieko nechce spustiť“, prsia sú 
veľmi naliate a preto dieťa nevie uchopiť.  

 Mamička by mala kŕmiť svoje bábätko vtedy, keď o to bábä tko požiada, vo dne i v 
noci. Novorodeniatka tak majú nepretržitý kontakt s matkou a ich výživa prebieha 
prirodzene a pokojne, ako spontánna záležitosť, v ktorej časový rozvrh nemá miesto. 
Častejšie pitie zabraňuje tomu, aby sa dieťa mliekom zahlcovalo, čo  sa stáva vtedy, 



keď sú prsia po dlhej prestávke medzi dojčeniami napäté. Dieťa potom nedokáže silný 
prúd mlieka prehĺtať až vracia. Okrem toho, keď dieťa pije, keď je hladné, nie je 
mimoriadne hltavé, ak ho však necháme čakať až po určenú hodinu, bude piť  tak 
dlho, až v prsníku nebude ani kvapka a bradavky sa zmrštia, kojenie začne byť 
nepríjemné a matka sa začne obávať, že nemá dosť mlieka.  

     
                        Správne uchopenie        Nesprávne uchopenie, dieťa  

                     má v ústach len bradavku 
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