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ABSTRAKT 
Východiska: Podpora kojení je důležitou součástí strategií 
WHO pro zvýšení kvality zdraví matek, novorozenců a ko-
jenců. V současné době výlučně kojí v České republice  
v 6 měsících pouze 13,6 % matek. Důvodem může být nízká 
podpora od zdravotnických odborníků. 
Cíl: Odhalit, jaké mají matky problémy v oblasti kojení a zda 
využívají možnost laktačního poradenství. 
Soubor a metodika: Výzkumný soubor tvořilo 254 matek bato-
lat ve věku 12–24 měsíců. Metodou sběru dat byl nestandardi-
zovaný dotazník vlastní konstrukce. Byla použita základní po-
pisná statistika v programu MS Excel. Statisticky významné 
vztahy mezi proměnnými byly testovány pomocí chí kvadrát 
testu s hladinou významnosti α = 0,05. K odhalení vztahu míry 
informovanosti a problémů v oblasti kojení byl použit Pear-
sonův korelační koeficient. U výsledných koeficientů byla sta-
novena statistická významnost na hladině α = 0,05. 
Výsledky: Služeb laktačního poradenství využilo 29,9 % matek, 
nevyužilo 70,1 %. Nejčastější formou byla osobní návštěva 
v domácnosti matky (40,8 %), telefonická konzultace (28,9 %), 
emailová poradna (17,1 %) a osobní návštěva u poradkyně 
(13,2 %). Více než polovina matek uvedla problémy s nedos-
tatečným kojením. Byl prokázán statisticky signifikantní vztah 
mezi mírou informovanosti a výskytem problémů v kojení. 
Nízká informovanost v technice kojení souvisí s nedostateč-
ností kojení s nutností dokrmování (p = 0,000), s ukončením 
kojení (p = 0,017) a neprospíváním dítěte (p = 0,009).  
Závěr: Laktační poradenství a podpora kojících matek je klí-
čová intervence pro dosažení cílů v rámci programu Zdraví 
2020. 
 
Klíčová slova: Kojení. Komunitní péče. Dětská sestra. Lak-
tační poradenství. 
 
ABSTRACT 
Background: Breastfeeding support is an important part of 
WHO’s strategies for improving the quality of health of 
mothers, newborns and infants. Currently, only 13,6 % of 
mothers breastfeed exclusively in the Czech Republic at 6 mon-
ths of their baby. This may be due to low support from medical 
professionals. 
Objective: To find out what problems in breastfeeding mothers 
have and whether they use lactation counseling. 
Sample and methodology: The research sample consisted of 254 
mothers of toddlers aged 12-24 months. The method of data 
collection was a non-standardized questionnaire of own design. 
Basic descriptive statistics in MS Excell were used. Statistically 
significant relationships between variables were tested using 
the chi-square test with a significance level of α = 0.05. Pear-
son's correlation coefficient was used to reveal the relationship 

between awareness level and breastfeeding problems. The sta-
tistical significance of the resulting coefficients was determined 
at level α = 0.05. 
Results: Lactation counseling services were used by 29.9 % of 
mothers, 70.1 % of mothers did not use services. The most fre-
quent forms were a personal visit to the mother’s home  
(40.8 %), a phone consultation (28.9 %), an email counseling 
(17.1 %) and a personal visit to a counselor (13.2 %). More than 
half of mothers reported insufficient breastfeeding problems.  
A statistically significant relationship between the level of awa-
reness and the occurrence of breastfeeding problems has been 
proven. Low awareness in breastfeeding technique is related to 
insufficient breastfeeding with the need for additional feeding 
(p = 0.000), termination of breastfeeding (p = 0.017) and failure 
of the child to thrive (p = 0.009). 
Conclusion: Lactation counseling and support for breastfeeding 
mothers is a key intervention to achive the goals under the He-
alth 2020 program.  
 
Key words: Breastfeeding. Community care. Pediatric nurse. 
Lactation consulting 
 
 
ÚVOD 

Podpora výlučného kojení je důležitou součástí 
strategií WHO pro zvýšení kvality zdraví a blaho-
bytu v komunitě matek, novorozenců a kojenců. 
Přestože je doporučeno výlučné kojení po dobu 
prvních šesti měsíců věku dítěte, v mnoha částech 
světa dosud nedosáhlo požadované úrovně (Örsde-
mir, Koc, 2019). Tento problém je aktivně řešen  
i v České republice a podporován Ministerstvem 
zdravotnictví České republiky a Komisí pro kojení. 
V rámci programu Zdraví 2020 byl stanoven cíl, 
aby v roce 2020 bylo v 6 měsících výlučně kojeno 
50 % dětí. Ze statistiky vyplývá, že z dětí naroze-
ných v roce 2015 zahájilo kojení 95,1 % matek, nic-
méně v 6 měsících už bylo kojeno pouze 36,9 % dětí 
a výlučně pouze 13,6 %. To jasně ukazuje, že matky 
nepokračují v kojení podle doporučení. Jedním 
z důvodů tohoto stavu může být nedostatečná pod-
pora zdravotnických profesionálů, dětských sester  
a pediatrů (Laktační liga, 2017).  

Kojení přitom přináší spoustu zdravotních bene-
fitů jak pro dítě, tak pro matku. Prokazatelně snižuje 
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prevalenci některých dětských nemocí, jako jsou in-
fekce středouší, respirační infekce, diabetes melli-
tus, alergie či syndrom náhlého úmrtí. Navíc kojené 
děti vykazují vyšší inteligenci než děti krmené for-
mulí. U matek byl prokázán pozitivní vliv v pre-
venci rakoviny prsu, vaječníků a endometria, pre-
vence diabetu druhého typu a také rychlejší návrat 
k hmotnosti před otěhotněním (Holtzman, Ushe-
rwood, 2018). 

Podle Piro a Ahmed (2020) je hlavní podmín-
kou, zda se matka rozhodne kojit a jaké úsilí při tom 
vynaloží, její sebevědomí a sebedůvěra ve vlastní 
schopnosti a mateřské kompetence. Přitom jak 
uvádí Awaliyah et al. (2020) má mnoho žen potíže 
s kojením a pro většinu z nich není kojení snadné  
a stává se mnohdy bolestivou a obtížnou zkušeností. 
Neúspěšné kojení úzce souvisí s pocity viny a iden-
tifikace s mateřskou úlohou je ztížena. American 
Academy of Pediatrics doporučuje, aby dětské ses-
try a lékaři sloužili jako obhájci kojení a věnovali 
zvýšenou pozornost edukaci matek jak v prenatál-
ním období, tak v průběhu prvního roku života 
dítěte. Tím sehrávají unikátní roli v podpoře kojení 
a zlepšení úrovně zdraví v komunitě matek, novoro-
zenců a kojenců (Sattari et al., 2019). Preventivní 
opatření v oblasti veřejného zdraví jsou víceslož-
kové a umožňují tak stručně zhodnotit, které kon-
krétní prvky jsou nejúčinnější výzvou. V oblasti 
podpory kojení se nejčastěji jedná o poradenství, 
edukaci, iniciativu Baby-Friendly-Hospital, mediál-
ní podporu, marketing náhradní kojenecké výživy  
a podporu na úrovni komunity (Fadden et al., 2019). 
Tato ideová podpora kojení je důležitá, avšak důle-
žitější je její uplatňování v praxi. Významný vliv na 
to, zda se matka rozhodne vytrvat v kojení, mají 
zdravotničtí pracovníci, kteří jsou s matkou v úz-
kém kontaktu v rámci pobytu na oddělení šestine-
dělí. Zdá se však, že ještě významnější roli má ná-
sledná podpora matek po propuštění do péče prak-
tického lékaře pro děti a dorost. Bylo prokázáno, že 
laktační poradenství má velký význam a je důležité 
ho rozvíjet u všech zdravotnických odborníků, kteří 
pečují o matku, novorozence a kojence a podporo-
vat kojení na úrovni komunity (Pokorná et al., 
2016). 
 

CÍL 
Hlavním cílem příspěvku je poukázat na to, jaké 

mají matky problémy v oblasti kojení, zda využívají 
možnosti laktačního poradenství a v jaké formě.  
 

SOUBOR 
Výzkumný soubor 254 matek byl vytvořen zá-

měrným výběrem, kdy byla stanovena kritéria: 
 věk matek nad 18 let, 
 nejmladší dítě ve věku 12–24 měsíců,  
 ochota spolupracovat. 

 

Zastoupeno bylo všech 14 krajů České repub-
liky. Matky byly osloveny online. Sběr dat proběhl 
od května do září 2016.  
 

METODIKA 
Pro sběr dat byl použit nestandardizovaný dotaz-

ník vlastní konstrukce, který obsahoval 24 otázek 
(15 uzavřených, 9 polouzavřených). Otázky byly 
zaměřené na potřeby a problémy matek v oblasti 
péče o dítě, zkušenosti s mateřstvím, edukaci 
v rámci zdravotní péče a názor matek na návštěvní 
službu v rodinách s novorozenci a kojenci. Vypl-
ňování probíhalo přes internetový server. Statistické 
zpracování bylo provedeno programem MS Excel, 
a to jak první stupeň třídění, v rámci kterého byly 
uskutečněny výpočty absolutních a relativních čet-
ností, tak druhý stupeň třídění dat, kdy bylo usku-
tečněno testování statisticky významných vztahů 
mezi vybranými proměnnými pomocí chí kvadrát 
testu s hladinou významnosti α = 0,05. K odhalení 
vztahu mezi položkami shrnujícími nejčastější 
problémy v prvním roce života a položkami hod-
notícími míru informovanosti byla využita kore-
lační analýza – Pearsonův korelační koeficient.  
U výsledných koeficientů byla stanovena i jejich 
statistická významnost. V rámci šetření byla stano-
vena hypotéza, zda existuje statisticky významný 
vztah mezi mírou vědomostí v oblasti kojení  
a výskytem problémů v průběhu prvního roku ži-
vota. 

     
VÝSLEDKY 
 

Délka kojení 
Délka, po kterou matky kojily své dítě (Graf 1), 

prezentuje, že déle než 12 měsíců kojilo své dítě 
42,1 % (n=107) matek, 2–6 měsíců 22,4 % (n = 57), 
21,7 % (n = 55) matek kojilo dítě 7–12 měsíců. 
Méně než 6 týdnů kojilo 9,4 % (n = 24) a 4,3 % (n 
= 11) matek své dítě vůbec nekojilo. 

Graf 2 uvádí množství matek, které aktivně 
spolupracovaly s laktační poradkyní v průběhu 
prvního roku dítěte. Některou z forem laktačního 
poradenství aktivně využilo 29,9 % (n = 76)  matek,  
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Graf 1 Délka kojení dítěte i částečného (n=254) využití 
laktační poradkyně 
 

 
Graf 2 Využití služeb laktačního poradenství (n=254) 
 
 

zatím co 70,1 % (n=178) o tyto služby nemělo 
zájem. 

Graf 3 prezentuje formu laktačního poradenství, 
v jaké bylo matkám poskytnuto.  Osobní návštěvu 
v domácnosti preferovalo 40,8 % (n = 31) matek  
a 28,9 % telefonickou konzultaci (n = 22), 17,1 % 
matek (n = 13) využilo poradenství prostřednictvím 
emailu či webové poradny. Možnost osobní 
návštěvy přímo u poradkyně (poradna v rámci ma-
teřského centra a novorozeneckého oddělení) vy-
užilo 13,2 % (n = 10) matek. 

 

Shodnocení vědomostí matek po propuštění 
z porodnice 
V souvislosti s navrženou hypotézou bylo zjiš-
ťováno, do jaké míry se matky cítily subjektivně 
informované při propuštění z porodnice. Výsledky 
prezentuje tabulka 1. Je patrné, že žádné nebo mini-
mální vědomosti v oblasti techniky kojení vnímalo 
26 % matek. V problematice odsávání mateřského 
mléka to bylo 48,4 % a žádné nebo minimální vědo-
mosti v uskladnění odsátého mateřského mléka 
označilo 56,7 % matek.  
  
Problémy s kojením 

V tabulce 2 je uvedena míra závažnosti prob-
lémů s kojením, jak ji vnímaly matky v průběhu 
prvního roku života dítěte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 3 Poskytnutá forma laktačního poradenství (n=76) 
 

Matky vyznačily míru závažnosti na pětistup-
ňové škále. V případě nedostatečného kojení s nut-
ností dokrmování formulí uvedlo 40,1 % matek 
střední až maximální míru závažnosti. Ukončení ko-
jení a krmení výhradně umělým mlékem označilo 
jako středně až maximálně závažný problém 30,3 % 
matek. Problémy s prsy vnímalo středně až maxi-
málně závažné 39,4 % matek. Problém s neprospí-
váním dítěte vnímalo jako středně až maximálně zá-
važný 18,9 % matek. 

V souladu se stanovenou hypotézou bylo zjiš-
ťováno, zda existuje statisticky významný vztah 
mezi mírou informovanosti a výskytem problémů 
v oblasti kojení. Výsledky testování shrnuje tabulka 
3, která zahrnuje jak korelační koeficienty, tak je-
jich statistickou významnost. 
 

Tabulka 1 Míra informovanosti v oblasti kojení při pro-
puštění z porodnice (n = 254) 

Edukační oblast 
(1) (2) (3) (4) (5) 

data uvedená v % 
Technika kojení 5,1 20,9 44,5 26,4 3,1 

Odsávání MM 25,6 22,8 34,7 13,0 3,9 

Uskladnění MM 37,8 18,9 26,4 12,2 4,7 

Legenda: míra informovanosskicárti: (1) žádné vědomosti, (2) 
minimální vědomosti, (3) střední vědomosti, (4) velmi dobré 
vědomosti, (5) vynikající vědomosti 

Tabulka 2 Závažnost problémů s kojením v průběhu 
prvního roku života dítěte (n = 254) 

Problém  
(1) (2) (3) (4) (5) 

data uvedená v % 
Nedostatečné kojení, 

dokrm 
46,5 13,4 12,6 15,7 11,8 

Ukončení kojení 57,9 11,8 11,8  9,4 9,1 
Problémy s prsy 33,1 27,6 18,9 14,6 5,9 
Neprospívání dítěte 63,7 13,8 7,1 7,5 4,3 
Legenda: míra závažnosti: (1) vůbec ne, (2) trochu, (3) středně, 
(4) velmi, (5) maximálně 
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Tabulka 3 Korelační analýza míry informovanosti a problémů v oblasti kojení 

Edukační oblast 
edostatečné ko-

jení, dokrm 

Ukončení kojení 
a krmení vý-
hradně UM 

Problémy s prsy při 
kojení 

Neprospívání 
dítěte 

Korelační koeficienty 
Technika kojení -0,269 -0,150 -0,122 -0,163 
Odsávání MM -0,106 0,013 -0,139 -0,090 
Uskladnění odsátého MM -0,054 0,009 -0,080 -0,117 

Statistické významnosti korelačních koeficientů 
Technika kojení 0,000 0,017 0,052 0,009 
Odsávání MM 0,093 0,839 0,027 0,152 
Uskladnění odsátého MM 0,388 0,881 0,204 0,062 

 

Výsledky testu prokázaly, že čím vyšší je nega-
tivní korelační koeficient, tím větší je pravděpodob-
nost, že vyšší míra edukace znamená také méně 
problémů. Nízká informovanost v technice kojení 
souvisí s následnou nedostatečností kojení s nutnos-
tí dokrmování formulí (p = 0,000), s ukončením ko-
jení (p = 0,017) a neprospíváním dítěte (p = 0,009). 
Dále můžeme vidět, že nedostatečná informovanost 
v oblasti odsávání mateřského mléka přímo souvisí 
s problémy s prsy při kojení (0,027). Je zřejmé, že 
informovanost v uskladnění odsátého mateřského 
mléka není ve statisticky významném vztahu 
k žádné z uvedených problémových oblastí.  

 

DISKUSE  
První zkoumanou oblastí byla délka kojení dítě-

te, a to i částečného, kdy matka kojí a případně do-
krmuje dle potřeby. Bylo zjištěno, že 13,7 % matek 
kojilo dítě méně než šest týdnů, z čehož 4,3 % ma-
tek nekojilo vůbec. Z toho vyplývá, že 9,4 % matek 
vzdalo kojení hned v prvních týdnech po porodu. 
Podobné výsledky jsou uvedeny ve statistice Národ-
ní laktační ligy (Laktační liga, 2017) a UNICEF 
(2014), jenž také hovoří o velkém množství matek, 
které kojení časně vzdají. Je možné si položit 
otázku, proč tomu tak je? V hledání odpovědi je nut-
né si uvědomit, že šestinedělí, a zvláště první dny 
po narození dítěte, jsou obdobím nejnáročnějším  
a plným změn. Samotná laktace se rozvíjí postupně, 
a právě v šestinedělí prochází matky prvními laktač-
ními krizemi, objevují se první problémy s techni-
kou kojení, bolesti bradavek, nalévání prsů apod. 
Jak uvádí Stockdale et al. (2013) prvotní neúspěchy 
v počátcích laktace negativně ovlivňují sebedůvěru 
matek a jejich motivaci pro pokračování v kojení. 
V této situaci zastává důležité místo podpora a edu-
kace zdravotnických odborníků jak v časném popo-
rodním období, tak v průběhu celého prvního roku 
života dítěte (Cross-Barnet et al., 2012). 

Jak uvádí Kotwal et al. (2008), významně se 
zkracuje délka pobytu matky s novorozencem v po-
rodnici. Kratší délka pobytu matek na oddělení šes-
tinedělí však vyžaduje nutnost další následné péče 
na komunitní úrovni. V České republice je matka 
s novorozencem sledována v ambulanci praktické-
ho lékaře pro děti a dorost, kde absolvuje v prvním 
roce devět prohlídek. Z toho šest probíhá v prvním 
půlroce, tedy při převzetí dítěte do péče, následně ve 
14 dnech, 6 týdnech, ve třech, čtyřech a šesti mě-
sících (Vyhláška č.70/2012 Sb.). Jiná podpora na 
komunitní úrovni se neprovádí. Matky mají mož-
nost využít jako samoplátci služeb laktačního pora-
denství, nicméně tyto služby jsou finančně náročné 
a poradkyň zdravotníků je stále málo. Nedostatečná 
podpora od zdravotníků je jako příčina ukončení ko-
jení prezentována v mnoha studiích (Salcan et al., 
2019; Awalivah et al., 2017; Huang et al., 2019; 
Emmott et al., 2020; Stockdale et al., 2013; Kervin 
et al., 2010). Nicméně jak uvádí Cross-Barnet et al. 
(2012) rutinní postupy pediatrů a dětských sester 
mohou ve skutečnosti od kojení i odradit. Mnohdy 
je na matku vyvíjen tlak, aby kojila, aniž by jí byla 
nabídnuta dostatečná podpora a pomoc. Je třeba si 
uvědomit, že matky potřebují individuální přístup, 
dostatek času a vhodné podmínky pro edukaci a od-
stranění obav. V rámci preventivních prohlídek 
u pediatra je složité tyto podmínky zajistit. Důleži-
tou roli by zde mohly hrát komunitní dětské sestry 
speciálně školené v laktačním poradenství.  

Z výsledků výzkumného šetření je patrné, že 
matky mají problémy s osvojením správné techniky 
kojení, což má přímou souvislost s nedostatečným 
kojením, neprospíváním dítěte, a nakonec ukonče-
ním kojení a podávání výhradně náhradních koje-
neckých mlék. Je osobní zkušeností laktačních po-
radkyň, že příčinou nemusí být to, že by personál na 
oddělení šestinedělí něco zanedbal a edukaci podce-
nil, ale naopak matkám schází odborné vedení  
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a podpora po propuštění. Přestože matky péči o no-
vorozence v nemocnici dobře zvládaly a působily 
sebejistě, po příchodu domu se potýkají s pocity 
beznaděje, strachu, postrádají stálý odborný dohled, 
jaký měly v porodnici a celkově si najednou neví 
rady, jak doma o dítě pečovat, protože v nemocnici 
již měly nastavený určitý režim, který si doma te-
prve potřebují vytvořit.  

V této situaci může hrát laktační poradenství 
důležitou roli. Jeho úskalí však spočívá v tom, že 
poradců je velmi málo, a navíc jejich služby jsou až 
na výjimky finančně náročné, tudíž velké množství 
matek o ně nemá zájem. Ve výzkumném souboru 
využilo některou z forem laktačního poradenství 
pouze 29,9 % matek. Aktuálně je však vidět určitý 
posun v podpoře kojení u zdravotních pojišťoven, 
které nabízejí matkám příspěvek na služby laktač-
ního poradenství. Konkrétně Všeobecná zdravotní 
pojišťovna umožňuje matkám čerpat příspěvek 
v celkové částce 3000 Kč až do 12 měsíců po po-
rodu, a to na služby certifikovaných laktačních po-
radkyň či nákup pomůcek ke kojení jako jsou for-
movače bradavek, odsávačka mateřského mléka, 
chrániče bradavek nebo kontaktní kojící kloboučky 
(VZP, 2020). 

Podpora a pomoc kojícím matkám vyžaduje in-
dividuální a komplexní přístup se zapojením více 
složek multidisciplinárního týmu, předně dětských 
sester, pediatrů a laktačních poradců. Jednou z mož-
ností, která se jeví jako funkční, je podpora 
prostřednictvím komunitní péče, konkrétně důsled-
né vykonávání návštěvní služby v rodinách s novo-
rozenci a kojenci (Schönbauerová, Boledovičová, 
2015). Poskytování profesionální podpory kojící 
ženy prostřednictvím návštěvní služby (home visi-
ting) se prokazatelně pojí s vyšší spokojeností a lep-
ší sebedůvěrou. Matky, u kterých nebyla realizo-
vána návštěvní služba, mají výrazně kratší dobu pl-
ného kojení než ty, kterým byla poskytnuta podpora 
formou komunitní péče. Kromě toho docházelo 
u matek, které neměly možnost využít návštěvní 
služby, k častějšímu užívání zdravotní péče jako ná-
hrady za chybějící návštěvní službu (Xiao et al., 
2020; Kronborg et al., 2012; Stevens et al., 2006). 
Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že matky 
samy preferovaly v laktačním poradenství osobní 
návštěvu před telefonickou nebo emailovou komu-
nikací. Je to logické, protože pro efektivní řešení 
většiny problémů je přímo nutné, aby poradkyně 
viděla matku osobně a mohla provádět intervence 
v průběhu kojení.  

Na základě pozitivních zkušeností ze Švédska 
(Wilsson, Adolfsson, 2011; Hjälmhult, Lomborg, 
2012), Finska (Rautio, 2013), Velké Británie (Cli-
nical Guidelines, 2006) a USA (Jack et al., 2015), 
kde je komunitní péče na vysoké úrovni, je možné 
se inspirovat a přemýšlet, zda by bylo žádoucí dopl-
nit současný model preventivní péče o novorozence 
a kojence o intervence návštěvní služby komunitní 
dětské sestry. Tato změna by v první řadě vyžado-
vala navýšení počtu kvalifikovaných dětských ses-
ter, vytvoření standardizovaných postupů a funkční 
dokumentace. Už nyní je možné zlepšovat multidis-
ciplinární spolupráci zvláště s laktačními poradci, 
ale i dalšími odborníky.  

Bylo by také žádoucí, aby dětské sestry z novo-
rozeneckých oddělení a ambulancí praktických lé-
kařů pro děti a dorost doplňovaly průběžně své 
vzdělání v podpoře laktace, využily možnosti absol-
vovat certifikovaný kurz laktačního poradenství, se-
mináře a konference pořádané Národní laktační li-
gou a naučily se využívat v praxi různé nástroje 
podpory kojení a měřící škály. Efektivním nástro-
jem pro objektivní posouzení účinnosti kojení je 
LATCH skóre, v němž se hodnotí pět klíčových  
oblastí, tedy technika kojení a efektivita sání, míra 
zaznamenaného polykání, typ bradavky, úroveň po-
hodlí matky a množství dopomoci, kterou matka 
potřebuje při přikládání dítěte. Nízká hodnota 
LATCH skóre souvisí s kratší dobou kojení a signa-
lizuje nutnost odborného dohledu, kontroly tech-
niky kojení a intenzivní pomoc. Naproti tomu vyšší 
skóre predikuje delší dobu kojení a vyšší míru spo-
kojenosti matek (Mydlilová, 2020). 

 

ZÁVĚR 
Podpora kojení je jedním z důležitých cílů pro-

gramu Zdraví 2020. Laktační poradenství a podpora 
kojících matek je základním kamenem péče v ko-
munitě matek, novorozenců a kojenců. Odborná 
péče a podpora poskytovaná ve vlastním sociálním 
prostředí má pozitivní vliv na posílení mateřských 
kompetencí a ztotožnění se s novou životní úlohou. 
Takový druh péče nám však stále schází. Jedním 
z důvodů může být současná situace, kdy se zdra-
votní systém potýká s nedostatkem kvalifikovaných 
dětských sester pro práci v komunitní sféře. Dále 
není vhodně nastaven systém financování návštěvní 
služby u novorozenců a kojenců. Svoji roli může 
hrát i domnělý nezájem matek o tento druh péče. 
Východiskem by mohla být účelná propagace bene-
fitů komunitní péče u odborné i laické veřejnosti  
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a podpora studentů pediatrického ošetřovatelství  
a jejich motivace k seberealizaci v komunitní péči. 
Dále navrhnout možnosti financování, připravit 
standardizované postupy pro komunitní péči o no-
vorozence a kojence, vytvořit funkční dokumentaci, 
rozvíjet spolupráci dětských sester, laktačních po-
radců i dalších odborníků. Důležité také je aktivně 
podporovat kojení a zlepšit informovanost matek  
o dostupnosti laktačního poradenství. Můžeme si 
vzít inspiraci z jiných států jako je oblast Skandiná-
vie, Maďarska či Anglie, kde má komunitní péče 
pevnou základnu. 

Hledání nejlepšího způsobu péče tak, aby bylo 
dosaženo stanovených cílů v rámci programu 
Zdraví 2020, je pro poskytovatele i tvůrce politiky 
naléhavou výzvou a podpora na komunitní úrovni 
může výrazně přispět k jejich naplnění. 
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