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Velmi ãasto se ve své kaÏdodenní praxi setkáváme s m˘ty a povûrami
o kojení. Odborník, tzv. laktaãní konzultant se obyãejnû jen podiví, ale
kojící maminka má situaci velmi obtíÏnou. Neví koho má poslechnout,
zda kamarádku, pfiíbuzné, ãi  dûtského lékafie. Pokud nemá moÏnost
obrátit se  na problému znalého zdravotníka, jsou tyto m˘ty o kojení
velmi ãasto pfiíãinou pfiedãasného ukonãení kojení. Dávno jiÏ neplatí
a byl to také velk˘ Nietzeho velk˘ historick˘ omyl: “Co tû nezabije to
tû posílí”. Povûry mají tuh˘ Ïivot a nûkteré z nich se tak zakofienily, Ïe
se pfiedávají z generace na generaci



âasté kojení sniÏuje tvorbu mléka
Tvorba mléka je optimální, pokud je dítû kojeno tak, jak potfiebuje bez omezování délky
a frekvence. Omezované kojení mÛÏe b˘t pfiíãinou neprospívání.

Pro dostateãnou tvorbu mléka staãí kojit 6x dennû
Tvorba mléka závisí na frekvenci kojení a jeho mnoÏství klesá pfii nedostateãném 

a omezovaném kojení. Zpoãátku je zcela bûÏné, Ïe maminka kojí i 12-15x za den, 
teprve po 4-6 t˘dnech se vyvine   urãitá pravidelnost.

Kojení vícekrát  za den je nenormální
Kojení i nûkolikrát za den je zcela normální, kaÏdé dítû má jin˘ vzorec chování a jin˘ rytmus
sání. Mûly by se respektovat vzory chování.

Dítû vypije potfiebné mnoÏství bûhem 5-10 minut
Star‰í zku‰ené dûti pijí krátce, novorozenec se uãí a potfiebuje del‰í dobu k získání mléka. Také
záleÏí také na funkãnosti vypuzovacího  tzv. let down reflexu. Stres, nepohoda, ‰patná technika

kojení, dokrmování lahví, pouÏívaní dudlíkÛ mohou tento reflex tlumit, coÏ vede k tomu, Ïe dítû
‰patnû získává mléko.

Matka si kojení musí rozdûlit  tak, aby se prsy mohly znovu naplnit
Kojící Ïena tvofií mléko stále, 70 % mléka v prsou zÛstává, prs slouÏí jako zásobárna.

Mûkké ochablé prsy signalizují málo mléka
âím prázdnûj‰í prs, tím rychleji se mléko tvofií

Dítû má b˘t kojeno 6-8x do osmého t˘dne vûku, 5-6x do 3 mûsíce a ne více neÏ
4-5x do 6. mûsíce
RÛstové spurty a nemoc dítûte mohou mûnit vzorec chování dítûte, kalorická dodávka stou-
pá na konci kojení.

Dítû se musí kojit aÏ po 3 hodinách (míchání starého mléka s nov˘m)
Vyprázdnûní Ïaludku u kojen˘ch 1,5 hod , 4 hod.-formule.

Dítû musí vypít 150 ml /kg/den
U kojen˘ch dûtí se mûní mnoÏství vypitého mléka bûhem dne, jednoho kojení.

Nikdy nebuìte spící dítû
Spavé dítû je nutno budit, aby pilo alespoÀ 8x dennû.

Po narození je nutné dítûti zavést pravideln˘ fiád
Novorozenec má jedineãné chování ke krmení a spánku, nevyÏaduje zavádûní rituálÛ.

Pfii kaÏdém kojení musí matky kojit z obou prsÛ
Lépe nechat vypít jeden prs dokonce, zadní mléko.

KdyÏ dítû neprospívá, dÛvodem je nedostateãná kvalita MM
Existují adaptaãní mechanizmy k zachování kojení bûhem nepfiíznivého období.



Pfiíãinou nedostatku mléka je stres, únava, nedostatek jídla a tekutin
·patná technika, omezované kojení, láhev,dudlík, adaptaãní mechanizmy k zachování 

kojení bûhem nepfiíznivého období.

Matka musí pít mléko, aby produkovala mléko
Tvorba mléka je záleÏitostí hormonální, dÛleÏité je sání dítûte.

Kojící matka musí jíst i pít za dva
Není potfieba zvy‰ovat kalorickou potfiebu ani mnoÏství tekutin.

Matka se nesmí stát „ dudlíkem „pro dítû
Prs je jediná pfiirozená originalita. Preference pro prs je geneticky dána. Proã pouÏívat jen
prs-del‰í amenorea, del‰í kojení, správná modulace ãelistního oblouku, vzor kojení a potfie-
by dítûte se mûní, dítû mÛÏe vyÏadovat prs-bolest, strach.

Pití z láhve kojení nezkazí
Technika se li‰í, stfiídání stimulÛ mate dítû, v˘sledkem je ‰patná technika sání.

Podání dudlíkÛ nevadí
Dudlík sniÏuje informaci o potfiebû sání, ovlivÀuje zpÛsob sání, zkracuje délku v˘luãného
kojení a laktaãní amenoreu, negativní vliv na modulaci dutiny ústní, pfiíãinou infekce dutiny
ústní.

Dítû kojené dle chuti nezvy‰uje citovou vazbu mezi matkou a dítûtem
Kojení dle chuti pfiiná‰í synchronizaci, coÏ vede ke zv˘‰ení vazby mezi matkou a dítûtem.

Matka, která ãasto chová své dítû je rozmazlí
Dítû, které je ãasto chováno 10x ménû kfiiãí. Îeny s ãast˘m 75 % kontaktem X 25 % déle
kojí. 

Kojení dle chuti má negativní vliv na vztah mezi Ïenou a muÏem
Zralí rodiãe se potfiebám dítûte pfiizpÛsobí, t˘mová práce matky a otce posiluje jejich vztah.

U nûkter˘ch dûtí se mÛÏe objevit alergie na MM
JestliÏe se u dítûte objeví alergie, není to alergie na MM, ale alergie na protein KM, kter˘ se dostává
do MM.

Kojení v prÛbûhu dal‰ího tûhotenství není moÏné
Kojení v prÛbûhu  dal‰ího tûhotenství neohroÏuje matku, plod ani dítû.

Pfii onemocnûní a teplotû matka nesmí kojit
Kojení v prÛbûhu onemocnûní pfiedstavuje naopak pro dítû v˘znamn˘ zdroj vznikajících
protilátek.

Dítû potfiebuje pít ãaj
Do 6. mûsícÛ  nepotfiebuje kojené dítû ãaj ani jinou tekutinu ãi potravu navíc.



Îeny s ploch˘mi nebo vpáãen˘mi bradavkami nemohou kojit
Potfiebují podporu, pomoc a formovaãe.

Dítû s prÛjmem by nemûlo b˘t kojeno
Kojení je nejlep‰ím lékem, bezlaktózové mléko není lep‰í neÏ MM.

Dûti mohou zÛstat u prsu i 2 hodiny, protoÏe se rády kojí
Ne, v takovém pfiípadû je nutná kontrola techniky kojení.

Dûti se musí nauãit pít z lahve a proto se jim musí nabídnout
Dítû se nemusí nauãit pít z lahve, rozhodnû nepouÏívat láhev po dobu prvních 4-6 t˘dnÛ,

dát dítûti láhev pfii problémech s kojením není fie‰ení, kojení se tím ztíÏí)

Kojení dítûte ve 3 nebo 4 letech je nevhodné
Kojení do 4 let bylo ve vût‰inû kultur normální, v posledních 100 letech se zaãalo kojení
omezovat, dlouhodobû kojené dûti jsou nezávislej‰í.

Po cviãení by matka nemûla kojit
Neexistuje dÛvod, provedené studie na toto téma jsou v rozporu z kaÏdodenní zku‰enosti

milionu matek.

Kojící matka si nesmí mít trvalou nebo si barvit vlasy
Není to pravda.

Pokud matka podstoupila chirurgick˘ zákrok, mûla by poãkat den, neÏ zaãne
znovu kojit

Matka mÛÏe zaãít kojit hned po zákroku, osvícené nemocnice hospitalizují kojící matku spolu
s dítûtem.

Kojení dvojãat je obtíÏné
DÛleÏité je dobfie zvládnout techniku kojení. Dvojãata ãi trojãata vyÏadují spoustu práce
a ãasu bez ohledu na to, jak jsou krmena.

Îeny, kter˘m se bûhem tûhotenství nezvût‰í prsy nebo jen málo, nevytvofií dostatek
mléka

Vût‰ina Ïen mÛÏe vytváfiet více neÏ dostateãné mnoÏství mléka, 
i kdyÏ se prsy bûhem tûhotenství nezvût‰ily.

Kojení na vefiejnosti je neslu‰né
PovaÏovat kojení za neslu‰né je znevaÏování a poniÏování matek. 
Tûm, kter˘m to vadí, se mohou otoãit.

Na kojení se svádí v‰e
Je to pravda. Na kojení se svádûjí rodinné problémy, únava, nervozita, plaãtivost, 

problémy se spaním,  padání vlasÛ, migréna…
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