Dotazník – nástroj auditu pro Krok 2
Za každého dotazovaného zaměstnance vyplňte prosím tuto tabulku s podrobnými údaji.
Pohovor číslo:

Auditor:

Datum:

Podrobné informace
Tyto informace shromážděte před pohovorem se zaměstnancem.
Postavení/pozice
zaměstnance

Datum
najmutí
(začátku
zaměstnání)

Dotazníkové otázky
Přečtěte zaměstnanci pouze tučné otázky v levém sloupci a zaznamenávejte jeho odpovědi do
pomocného listu, který si prosím vytiskněte. Viz zaslaný soubor pracovni_listy_dotazniky.xls. Každému
zaměstnanci přísluší jeden řádek.
Při rozhovoru auditor vyhodnotí odpovědi zaměstnanců z levého sloupce, a na jejich základě zodpoví
otázky v pravém sloupci a shromáždí výsledky do pomocného listu vytištěného ze souboru
pracovni_listy_dotazniky.xls. Otázky v pravém sloupci se zaměstnancům nepokládají.

Otázky pokládané během pohovoru
1. Uveďte čtyři přínosy kojení pro matky a/nebo děti.
1. ________________________ _______
2. ________________________ _______

Interpretace odpovědí
(Během pohovoru se na tyto otázky
neptejte)
1. Vyjmenoval zaměstnanec čtyři na
důkazech založené výhody kojení?
☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 1 (příslušném řádku).

3. ________________________ _______
4. ________________________ _______

2. Proč je důležité, aby všechny těhotné ženy obdržely
informace o výhodách kojení?
☐ Aby byly plně informované a mohly si samy zvolit, zda
kojit nebo ne.
Pokračujte touto otázkou:
Proč je důležité, aby všechny těhotné ženy dostaly školení
o tom, jak zvládnout kojení?
☐ Aby byly připravené kojit.

Pokud zaměstnanec nebyl schopen
uvést čtyři výhody nebo poskytl
jakoukoli odpověď, která není
podložena důkazy, označte „NE“.
2. Ví zaměstnanec, jak je důležité
poskytování informací o přínosech
a řízení kojení v předporodním
období?
☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 2, příslušném řádku.
Pokud zaměstnanec nebyl schopen
zodpovědět obě otázky správně,
označte „NE“.

3. Proč je kontakt kůže na kůži důležitý? Jsou požadovány tři
přijatelné odpovědi.
☐ Reguluje teplotu matky a/nebo kojence
☐ Usnadňuje zahájení kojení.
☐ Má pozitivní vliv na vazbu mezi matkou a dítětem
☐ Uklidňuje matku a/nebo dítě
☐ Reguluje srdeční tep a/nebo dýchání
☐ Reguluje hladinu glukózy v krvi dítěte, což snižuje riziko
hypoglykémie
☐ Další důvody založené na důkazech: ____________________
Pokračujte s touto otázkou:
Kdy by měl být zahájen po vaginálním porodu kontakt kůže na kůži?
A kdy po porodu císařským řezem? Jsou vyžadovány obě odpovědi.
☐ Okamžitě (do 5 minut) po vaginálním porodu, pokud neexistují
zdravotní potíže
☐ Jakmile matka reaguje a je připravena po porodu císařským
řezem, pokud neexistují zdravotní potíže

3. Má zaměstnanec povědomí
o významu kontaktu kůže na kůži
a o vhodném začátku
a jeho trvání?
☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 3, příslušném řádku.
Pokud zaměstnanec nebyl schopen
správně odpovědět na všechny tři
otázky nebo poskytl odpověď, která
není podložena důkazy, označte „NE“.

Pokračujte touto otázkou:
Jak dlouho může trvat kontakt kůže na kůži bezprostředně po
porodu? Jsou vyžadovány obě odpovědi.
☐ Tak dlouho jak si matka přeje
☐ Přinejmenším do dokončení prvního kojení a nejméně jednu
hodinu pro dítě, které je krmené formulí

4. Proč jsou správná poloha a přiložení důležité pro kojení?
Vyžadovány jsou všechny tři odpovědi.
☐ Podporuje efektivní přenos mléka
☐ Podporuje dostatečné množství mléka
☐ Snižuje riziko bolestivosti bradavek

4. Má zaměstnanec povědomí
o důležitosti správné polohy
a přiložení?
☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 4, příslušném řádku.

5. Proč se doporučuje, aby se všechny kojící matky naučily
odstříkat mléko ručně? Jsou požadovány tři přijatelné
odpovědi.

☐ Pomáhá k přiložení dítěte
☐ Zmírňuje přeplnění
☐ Léčí ucpané mlékovody
☐ Efektivnější metoda exprese (odstříkání) kolostra
☐ Může být účinnější než odsávání
☐ Další důvody podložené důkazy: ____________________

Pokud zaměstnanec nebyl schopen
poskytnout všechny tři odpovědi nebo
poskytl odpověď, která není podložena
důkazy, označte „NE“.
5. Má zaměstnanec povědomí proč se
doporučuje naučení ručního
odstříkání?
☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 5, příslušném řádku.
Pokud zaměstnanec nebyl schopen
poskytnout tři přijatelné odpovědi
nebo poskytl odpověď, která není
podložena důkazy, označte „NE“.

6. Proč je důležité, aby matkám s dětmi v NICU bylo
doporučeno, aby co nejdříve po porodu odstříkaly/odsály
mléko? Jsou požadovány obě odpovědi.
☐ Poskytnou pro dítě kolostrum
☐ Stimulují produkci mléka

6. Má zaměstnanec povědomí
o důležitosti a četnosti
odsávání/odstříkávání pro dítě
v NICU?
☐ Ano ☐ Ne

Pokračujte následující otázkou:
Jak často by mělo být matkám s dětmi v NICU doporučeno,
aby odstříkaly/odsály své mléko?
☐ Alespoň 8krát za 24 hodin

Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 6, příslušném řádku.

7. Jaký je význam vyloučení dokrmu formulí u kojených dětí,
pokud není klinicky indikováno? Jsou vyžadovány dvě
přijatelné odpovědi.
☐ Snížené kojení vede ke snížení produkce mléka
☐ Matka ztrácí důvěru v kojení
☐ Alergická senzibilizace dítěte
☐ Další důvod založený na důkazech: __________________

8. Proč je společný pobyt dítěte s matkou důležitý pro
kojení? Jsou požadovány tři přijatelné odpovědi.
☐ Matka se učí krmení na podněty
☐ Matka se učí jak zacházet s dítětem a jak ho utěšit
☐ Podporuje krmení na vyžádání
☐ Dítě se učí poznat svou matku
☐ Další na důkazech založený důvod: __________________

Pokud zaměstnanec nebyl schopen
poskytnout všechny tři odpovědi nebo
poskytl odpověď, která není podložena
důkazy, označte „NE“.
7. Má zaměstnanec povědomí, proč
vyloučit dokrmy u kojených dětí,
pokud to není lékařsky indikováno?
☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 7, příslušném řádku.
Pokud zaměstnanec nebyl schopen
poskytnout dvě přijatelné odpovědi
nebo poskytl odpověď, která není
podložena důkazy, označte „NE“.
8. Má zaměstnanec povědomí
o významu společného pobytu
matky a dítěte pro kojení?
☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 8, příslušném řádku.
Pokud zaměstnanec nebyl schopen
poskytnout tři přijatelné odpovědi
nebo poskytl odpověď, která není
podložena důkazy, označte „NE“.

9. Proč je na podnětech založené krmení důležité pro
úspěšné kojení? Jsou vyžadovány dvě přijatelné odpovědi.
☐ Podporuje přiměřenou produkci mléka
☐ Snižuje riziko ucpání
☐ Pomáhá dětem se cítit spokojen
☐ Další na důkazech založený důvod: __________________

10.Proč se během kojení má zabránit používání kloboučků,
lahví a dudlíků? Vyžadovány jsou obě odpovědi.
☐ Pro dítě může být obtížnější přisát se k prsu
☐ Narušuje na podnětech založené krmení, což vede
k poklesu produkce mléka.

9. Má zaměstnanec povědomí
o významu na podnětech založeném
krmení pro úspěšné kojení?
☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 9, příslušném řádku.
Pokud zaměstnanec nebyl schopen
poskytnout dvě přijatelné odpovědi
nebo poskytl odpověď, která není
podložena důkazy, označte“NE“.
10. Má zaměstnanec povědomí, proč
se má během kojení zabránit
používání kloboučků, lahví
a dudlíků?
☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 10, příslušném řádku.

11.Učíte matky, jak najít správnou polohu a jak přiložit své
děti ke kojení?
☐ Ano ☐ Ne

Pokud zaměstnanec nebyl schopen
poskytnout obě odpovědi nebo poskytl
odpověď, která není podložena
důkazy, označte“NE“.
11. Učí zaměstnanec matky, jak najít
vhodnou polohu a jak přiložit dítě?
☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 11, příslušném řádku.
Pokud ne, označte“NE“.
Pokud upravujete tento rozhovor pro
použití s poskytovateli péče,
poznamenejte si, že poskytovatelé,
kteří neučí matky tuto dovednost
přímo, by měli vědět, na koho mohou
matky odkázat v případě potřeby
pomoci s kojením.

12.Ukažte prosím, jak pomoci matce se správnou polohou
a přiložením dítěte ke kojení.

12. Poskytl zaměstnanec odpovídající
návod, aby pomohl matce se
správnou polohou a přiložením
dítěte ke kojení?
☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 12, příslušném řádku.

13.Učíte matky, jak ručně odstříkat mléko?
☐ Ano ☐ Ne

Pokud ne, označte“NE“.
13. Učí zaměstnanec matky, jak ručně
odstříkat mléko?
☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 13, příslušném řádku.
Pokud ne, označte“NE“.

14.Popište prosím, jak byste matku naučili ruční odstříkání
mléka. Odpověď musí obsahovat oba kroky označené
hvězdičkou (*) a další přijatelnou odpověď.
☐ Stimulujte prsa masáží a stimulací bradavky.
☐ *Jemně uchopte prso palcem a ukazováčkem přibližně
v místě, kde by byly rty dítěte v případě správného
přisátí, a prsty přitlačte směrem k hrudní stěně.
☐ *Použijte ukazováček a palec, k jemnému tlaku směrem
k bradavce v ustáleném rytmu, aniž by prsty klouzaly po
kůži.
☐ Mléko může téct několik minut.
☐ Otáčejte prsty kolem prsou, aby se vyprázdnily všechny
kvadranty obou prsou.

Pokud upravujete tento rozhovor pro
použití s poskytovateli péče,
poznamenejte si, že poskytovatelé,
kteří neučí matky tuto dovednost
přímo, by měli vědět, na koho mohou
matky odkázat v případě potřeby
pomoci s odstříkáváním mléka.
14. Popsal pracovník správně, jak
naučit matku správné ruční
odstříkání mléka?
☐ Ano

☐ Ne

Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 14, příslušném řádku.
Pokud zaměstnanec nebyl schopen
poskytnout obě požadované odpovědi
a jednu dodatečnou přijatelnou
odpověď nebo poskytl odpověď, která
není podložena důkazy, označte“NE“.

15. Popište prosím, jaké důležité informace potřebují matky
krmící formulí znát, aby mohli bezpečně připravit formuli
a nakrmit své děti. Jsou vyžadovány čtyři přijatelné
odpovědi.
☐ Bezpečné skladování
☐ Bezpečná manipulace
☐ Vhodná příprava přidáním vody (rehydratace)
☐ Vhodná hygiena
☐ Přesnost měření přísad
☐ Čištění nádobí a vybavení
☐ Vhodné metody krmení

15. Popsal zaměstnanec, jaké důležité
informace potřebují formulí krmící
matky vědět, aby mohli bezpečně
připravit a nakrmit své děti
formulí?
☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, označte „ANO“ ve
sloupci 15, příslušném řádku.
Pokud zaměstnanec nebyl schopen
poskytnout čtyři přijatelné odpovědi,
označte“NE“.

