
umožňuje monitorovat dosažený
pokrok a zlepšovat výsledky.

� Přidělení potřebných zdrojů, jako
dodatečná investice ve výši 0,20 USD
na osobu, může ušetřit 2 z 3 novoro-
zenců v zemích s nízkým a středními
příjmy do roku 2030.

Úmluva o právech dítěte zaručila kaž-
dému novorozenému dítěti právo na
nejvyšší standard zdravotní péče a je
na čase, aby země po celém světě zaji-
stily, že budou zavedeny legislativní,
lékařské, lidské a finanční zdroje, aby
se toto právo stalo skutečností pro
každé dítě.

Nová studie publikovaná BMC Pedia-
trics, 2020 zkoumala prevalenci a míru
kojení při propuštění a v prvních šesti
měsících života v brazilské nemocnici,
která pečuje o rizikové novorozence.
Navzdory obecně a konkrétně uznáva-
ným výhodám kojení a používání
mateřského mléka u dětí rizikových,
předčasně narozených, s nízkou
porodní hmotností, s vrozenými vada-
mi, často tyto děti nejsou kojeny ve
stejné míře jako ty zdravé. Tato pod-
skupina je obvykle vyloučena z publi-
kovaných studií a jen několik longitu-
dinálních studií se snaží identifikovat
a analyzovat faktory, které ovlivňují
vzorce kojení u rizikových dětí.
Tato studie potvrzuje vztah mezi
nemocničními praktikami a mírou
kojení při propuštění z nemocnice.

Rizikoví novorozenci nezažili postupy
vycházející z Baby-friendly praktik, což
může být překážkou včasného zaháje-
ní kojení a míry kojení při propuštění
z nemocnice. Míra výlučného kojení
u těchto rizikových novorozenců byla
při propuštění 65,2 % a 20,6 % v 6
měsících života. Výsledky naznačují, že
důsledné zásady a postupy nemocnič-
ních praktik ovlivňují zavedení a udr-
žování kojení u zdravých i rizikových
kojenců. Je vhodné plánovat a imple-
mentovat další strategie k zajištění
optimálního krmení zejména u riziko-
vých novorozenců, kteří jsou zranitel-
nější vůči negativním výsledkům. Zdra-
votnické služby a poskytovatelé jsou
spoluodpovědní za úspěšnou praxi
matek, které chtějí kojit. Proto je
nutné revidovat nemocniční postupy
a služby, aby se zajistilo dosažení
výlučného kojení při propuštění
z nemocnice, což je zásadní pro
udržení této stravovací praxe po
delší dobu. Je třeba vyvinout maxi-
mální úsilí k dosažení vyššího podílu
kojených dětí  a ve službách a praxi
poskytovatelů zdravotní péče je třeba
naplánovat a implementovat další
strategie, aby se zajistilo, že zkušenos-
ti  získané v nemocnici mohou přispět
k podpoře kojení, aby i rizikoví novo-
rozenci dostali optimální krmení.

NEC (nekrotizující enterokolitida) je
hlavní příčinou úmrtí nedonošených
novorozenců a každoročně postihuje
celosvětově tisíce dětí. 
Společnost NEC je nezisková organiza-

ce   složená z různorodé skupiny posky-
tovatelů zdravotní péče, výzkumných
pracovníků a rodin pacientů, kteří se
zavázali budovat svět bez nekroti-
zující enterokolitidy (NEC). Společ-
nost podporuje vizi společnosti bez
NEC pomocí strategie vzdělávání
a výzkumu, který ukázal, že existují
způsoby, jak zabránit této devastující
nemoci. Mezi ně patří podpora
krmení vlastním mateřským mlé-
kem matky doplněné o dárcovské
mléko, než se vlastní tvorba MM
zvýší, časné odstříkávání/odsávání
včetně použití fortifikátorů z MM.
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