
Už před mnohými lety vydala Světová
Zdravotnická organizace prohlášení:
„Kojení je nenahraditelný způsob
poskytování potravy dítěti, který je ide-
ální pro zdravý růst a vývoj, a má jedi-
nečný vliv na biologické a psychické
zdraví dítěte a matky.“ V roce 2002
schválilo Světové zdravotnické shro-
máždění Globální strategii výživy kojen-
ců a malých dětí WHO/UNICEF a vydalo
dosud platné doporučení výlučně
kojit do ukončeného 6. měsíce věku
dítěte, pak zahájit podávání příkr-
mu a pokračovat v kojení do dvou
let věku dítěte nebo déle.

Přesto, že se v posledních dekádách
výrazně posílily důkazy stojící za dopo-
ručeními o kojení, současný stav kojení
ve světě zdaleka nedosahuje doporuče-
ní. Podle studie publikované v roce 2016
je v zemích s nízkými nebo středními
příjmy výlučně kojeno do ukonče-
ných 6 měsíců asi 40 % dětí a ze zemí
s vysokými příjmy údaje většinou nejsou

k dispozici. V jednom roce je v zemích
s nízkými nebo středními příjmy kojeno
asi 90 % dětí a v zemích vysokými příj-
my, kde častěji kojí ženy s vyšším vzdě-
láním a příjmy, méně než 20 % dětí.
Mezi zeměmi jsou značné rozdíly, napří-
klad ve Velké Británii je více než jeden
rok kojeno méně než 1 % dětí, ve Švéd-
sku 16 %, v USA 27 % a v Norsku 35 %.
V ČR bylo podle údajů Ústavu zdravot-
nických informací a statistiky ČR (ÚZIS)
v roce 2013 kojení ukončeno již v prů-
běhu šestinedělí u 15 % dětí, výlučně
kojeno do 6 měsíců bylo 13,6 % dětí a 6
měsíců nebo déle bylo kojeno pouze
36,3 % dětí.

Kojení nejen podporuje zdraví a rozvoj
každého dítěte a přináší i dlouhodobé
zdravotní výhody každé matce, ale
napomáhá i snahám o udržitelný vývoj
světa, který sdílíme. Sedmnáct Cílů
udržitelného rozvoje (Sustainable
Development Goals - SDGs) je program
rozvoje navržený OSN na 15 let
(2015–2030) a navazuje na úspěšnou
agendu Rozvojových cílů tisíciletí. Cíle
udržitelného rozvoje byly přijaty v září
2015 na summitu OSN v rámci tzv.
Agendy 2030 "Přeměna našeho světa:
Agenda pro udržitelný rozvoj 2030".
Každý ze 17 cílů směřujících k ukončení
chudoby, ochraně planety a zajištění
světové prosperity má svou souvislost
i s kojením. 

Kojení je úzce spjato s Cílem č. 2 -
Vymýtit hlad: Mateřské mléko je vyso-
ce kvalitní a zdravotně nezávadná stra-
va, která poskytuje všechny živiny
potřebné prvních 6 měsících života.
Pokračující časté kojení je spojeno s lep-
ším růstem a snížením rizika nadváhy
a obezity. 

Kojení má velmi významnou úlohu
v plnění Cíle 3 – Zdraví a kvalitní
život: Zlepšení kojení, tj. výlučné kojení
do ukončených 6 měsíců věku a pokra-
čování kojení alespoň do jednoho roku
věku by v globálním měřítku mohlo,
především v zemích s nízkými a střední-
mi příjmy, každoročně před smrtí
zachránit životy 820 000 dětí do 5
let věku a snížit počet úmrtí na
infekce o 88 % u dětí mladších než 3
měsíce. Déle kojené děti mají nižší
nemocnost a kojení by tak mohlo pře-
dejít více než polovině všech epizod
průjmu a třetině všech infekcí dýchacích
cest a snížit hospitalizace kvůli průjmo-
vým onemocněním o tři čtvrtiny a kvůli
zápalům plic o více než polovinu. Meta-
analýza několika studií ze zemí s vyso-

kými příjmy ukázala, že i v nich může
kojení snížit počet úmrtí na syndrom
náhlého úmrtí kojence a nekrotizující
zánět střeva, který je vysoce smrtící
v jakémkoliv prostředí. Současný stav
kojení ročně zachrání 20 000 žen
před úmrtím na rakovinu prsu
a zlepšení kojení by mohlo zachránit
dalších 20 000 žen. Kojení je u matek
spojeno se snížením rizika diabetu
a může snižovat riziko rakoviny vaječní-
ků.

Meta-analýzy četných studií zjišťují, že
delší kojení je spojeno s vyšší inteligencí
(IQ vyšší průměrně o 3 body i po úpravě
podle matčina IQ) a podílí se tedy i na
Cíli 4 – kvalita vzdělání. Některé stu-
die poukazují i na lepší studijní výsledky
a vyšší příjmy v dospělosti.

Zlepšení kojení by napomohlo plnění
Cílů 1, 8 a 10 - Skončit s chudobou,
propagovat ekonomický růst a sní-
žit nerovnosti: Kojení šetří zdroje
rodiny jinak vynakládané na umělou
výživu a léčbu častěji nemocných dětí.
Agresivní a nevhodný marketing
náhrad mateřského mléka a dalších
výrobků, které vytěsňují kojení, i nadále
podkopávají snahy o zlepšení kojení
a globální trh s těmito produkty stále
roste. Zatímco v roce 1987 za ně utratili
rodiče 2 miliardy US dolarů, v roce 2014 to
bylo 44,8 miliard a do roku 2019 se oče-
kává nárůst na 70,6 miliard USD. Pouze
v USA, kde zařadili kojení do progra-
mů boje s obezitou a dalšími nepře-
nosnými onemocněními a v posledních
letech kojení velmi výrazně podporují, má
projekce prodeje náhrad mateřského
mléka klesající tendenci. Potenciální eko-
nomický zisk, který by přinesla zvýšená
produktivita v souvislosti se zvýšenou
inteligencí je odhadován na 302 miliard
dolarů ročně.

Negativní dopad nedostatečného koje-
ní na zdraví dětí a matek a náklady spo-
jené s jejich vyšší nemocností a úmrt-
ností v USA, tedy zemi s vysokým příj-
mem, ilustruje studie Bartickové a kol.
publikovaná v roce 2017. Autoři vymo-
delovali hypotetickou kohortu 1 994
000 amerických žen narozených v roce
2002 a sledovaných od 15 do 70 let věku
a jejich 3,75 milionů dětí sledovaných
od narození do 20 let věku a podle
výsledků existujících studií ukazujících
vliv kojení na snížení rizika výskytu 9
onemocnění u dětí a 4 onemocnění
u matek propočítali počet onemocnění
a úmrtí „navíc“ při současném stavu
kojení v USA ve srovnání s předpokla-
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