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Úvod

Vítejte!

Rozhodla jsem se napsat tento e-book, abych pomohla ženám a novopečeným maminkám překonat těžkosti 
spojené s kojením, které je mohou potkat během prvních dnů a týdnů po porodu. 

Proč já?
Jsem maminkou tří dcer a v raných fázích mateřství jsem zažila na vlastní kůži jaké to je, když svoje dítě 
nemůžete kojit, když jej naopak kojíte plně, když vám kojení znesnadňují nejrůznější neduhy a fyziologické 
predispozice i kombinaci kojení jen z jednoho prsu a dokrmování umělou výživou. 

Využila jsem několikrát služeb laktační poradkyně, vyzkoušela různé druhy odsávaček, kojila s kloboučky i 
bez nich, ošetřovala poraněné bradavky a čekala, až děťátko povyroste, aby mohlo lépe sát.

Řešila jsem problémy, kdy jsem měla málo mléka a čelila tlaku pediatra, že moje děťátko špatně prospívá, 
prodělala jsem několik zánětů prsu, když moje prvorozená dcera odmítala prs a já měla naopak mléka tolik, 
že ani jeho pravidelné odsávání nezabránilo opakujícím se zánětům.

Mým nejhlubším přáním je ochránit vás a vaše děťátko od přemíry stresu a nepohody, která vás může 
v období hormonálních změn a zvýšené citlivosti přepadnout zvláště, bude-li pro vás kojení zpočátku 
obtížné.
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Nejdůležitější poznatky a zkušenosti, které jsem získala jako maminka a informace, které jsem načerpala 
během osmi let intenzivní redakční práce pro přední internetový magazín o mateřství a rodičovství 
Babyweb.cz s vámi sdílím v tomto e-booku. 

Jsem Adéla Riomee Stolaříková průvodkyně krajinou Duše, stopařka snů a životních poslání, navigátorka 
mapami Života. Autorka blogu www.probuzena.cz, maminka tří dcer, spoluautorka projektu Přirozený Porod 
v Porodnici (PPP) www.prirozenyporodvporodnici.cz, a vedoucí redakce on-line magazínů pro ženy 
www.femina.cz a www.babyweb.cz. 

Více o mě a mojí cestě sebepoznání si můžete přečíst ZDE.

Prosba: Napsání tohoto e-booku mě stálo spoustu času a energie. Přeji si, aby jeho obsah posloužil co 
nejvíce ženám, proto je zdarma a volně šiřitelný. Jsem moc ráda, pokud vás e-book zaujal a chcete ho sdílet. 
Učiňte tak  prosím prostřednictvím odkazu na mých stránkách www.probuzena.cz.

Celý e-book je chráněn autorským právem, proto ho bez mého svolení nekopírujte, nezveřejňujte a 
nesdílejte žádné jeho části, a to ani s uvedením zdroje. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení.
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Alchymie kojení – můj příběh

Naši první dceru jsme s mužem počali po šestitýdenní známosti. Někomu se to může zdát jako čiré 
bláznovství, ale byla to láska na první pohled a to, že spolu chceme mít děťátko jsme oba věděli už po prvním 
rande.

Můj tip
V rámci předporodní 

přípravy neopomíjejte 
otázky týkající se kojení, 
včetně historie a možné 
rodové zátěže. Naše tělo 
má paměť a pamatuje si 

i to, co prožila naše 
máma nebo babička.

Jen jsme úplně nepočítali s tím, že se to vzhledem ke všem mým 
zdravotním problémům podaří tak brzy. Ale protože ve hře byla 
také varianta, že by se to nemuselo podařit vůbec, byli jsme 
šťastní.

Během těhotenství jsem chodila na cvičení pro těhotné i na 
předporodní kurzy, připravovala jsem se důkladně na porod, ale 
ani ve snu by mě nenapadlo, že budu mít problémy s kojením.
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Porod dcery probíhal hladce do té doby, než jsem se nechala zdravotníky vmanipulovat do polohy na 
zádech, přestala cítit stahy, PA zpanikařila potom, co začaly slábnout ozvy, nalehla mi na břicho a dceru 
vytlačila. Velkou roli v tom celém sehrála i moje nevědomost, ale to je jiný příběh.

Nenechte se zdravotníky vmanipulovat během 2. doby porodní do pozice, která vám nevyhovuje. Poloha na 
zádech je nejvýhodnější pro porody vedené lékařem, protože na vás a miminko dobře vidí. Zároveň je to však 
pozice, při které hlavička překonává největší odpor a hráz je nejvíce namáhaná, proto v této pozici dochází 
nejčastěji k porodnímu poranění nebo nástřihu hráze. Ty vám mohou později způsobit značné nepohodlí, které 
může negativně ovlivnit pohodový start kojení.

První těžkosti s kojením se objevily ještě v porodnici, kdy se mi ani po pěti dnech hospitalizace 
nespustila laktace, dcera měla novorozeneckou žloutenku, hodně spala a odmítala prs. Když už se 
přisála, vydržela u prsu asi tak minutu, ihned se pouštěla a tak jsme šli z porodnice domů s příkrmem.

Bonding a následně co nejčastější kontakt kůže na kůži s vaším miminkem je zárukou úspěšného nástupu 
laktace. Vyžadujte po porodu bonding i v případě císařského řezu a po porodu buďte s miminkem co nejčastěji 
v těsném a intimním kontaktu. Vykašlete se na zavinovačky, vezměte si miminko jen v plence do postele a 
mazlete se s ním. Příznivě tím ovlivníte tvorbu mléka a posílíte vzájemné pouto již v prvních dnech. Pokud se 
svým děťátkem po porodu nemůžete být, dívejte se na jeho fotku, myslete na něj a promlouvejte k němu na 
dálku láskyplná slova, abyste podpořila přirozenou produkci hormonů lásky, které jsou zodpovědné za spuštění 
laktace.

Můj tip

Můj tip
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A problémy pokračovaly. Laktace se mi spustila doma asi až 
šestý nebo sedmý den po porodu. Bylo to pro mě psychicky 
hodně náročné, brala jsem jako velké selhání, že nemohu 
dceru kojit a nechápala jsem, proč se to děje.

Přestože jsem si pozvala na konzultaci laktační poradkyni, 
dcera vytrvale odmítala prs a tak po mnohých nezdařených 
pokusech nezbylo nic jiného, než mléko odsávat. 

Můj tip
Musíte-li odsávat, 
pořiďte si kvalitní 

ideálně dvoufázovou a 
elektrickou odsávačku. 

Mějte na paměti, že 
sebemodernější 

přístroj nenahradí sání 
vašeho děťátka. 

Odsávačka mi však udělala medvědí službu. Jelikož mám ploché bradavky, které navíc nebyly zvyklé na zátěž, 
brzy mi popraskaly a odsávání mi působilo nesnesitelnou bolest. Navíc se mi tvořilo hodně mléka a tak jsem 
před každým odsáváním musela prsy nahřívat, masírovat zatvrdlinky a až potom odsávat.

Pokud si vaše miminko žádá pít cca každé dvě hodiny, dovedete si představit, co vyplňuje čas mezi 
jednotlivými krmeními. Celá procedura pro mě byla nesmírně namáhavá, byla jsem unavená a podrážděná a 
první zánět prsu na sebe nenechal dlouho čekat.
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Vaše psychická pohoda je nutnou podmínkou pro bezproblémové kojení. Snažte se, aby vaše mysl byla co nejvíce 
zrelaxovaná. Po porodu si dopřejte minimálně týden bez povinností a bez nutnosti věnovat se čemukoli jinému 
než regeneraci, odpočinku a mazlení s miminkem. Užívejte si blízkost vašeho děťátka, protože tyto momenty už 
se nebudou opakovat.

Potácela jsem se v tomto začarovaném kruhu 3 měsíce, bradavky rozpraskané do krve, odsávání přes 
bolest, zánět prsu, který se mi asi 3x vrátil, měla jsem několik týdnů vysokou horečku a antibiotika. 

V důsledku toho také poklesla produkce mléka, proto jsem stále musela dokrmovat dceru umělou 
výživou. Po třech měsících jsem kojení vzdala. Byla jsem psychicky na dně a můj stav se začal promítat i 
do mého vztahu k dceři, což mě ještě víc psychicky deptalo.

Pokud kojení z jakéhokoli důvodu není možné, neobviňujte se. To, že nemůžete, nebo nechcete své děťátko kojit, 
neznamená, že jste špatná máma! 

Můj tip

Můj tip
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Po ukončení kojení se vše rychle srovnalo, moje prsa nebyla středobodem vesmíru, tím se mohla naplno 
stát moje dcera a já jsem si mohla konečně začít mateřství užívat.

Když jsem podruhé otěhotněla po skoro sedmi letech, byla jsem rozhodnutá svoje druhé dítě kojit stůj co 
stůj. Podnikla jsem tedy preventivní opatření, načetla všechny možné i nemožné informace, nosila 
formovače bradavek cca od 28. týdne těhotenství, masírovala prsa a stimulovala bradavky.

Druhá dcera se narodila s porodní váhou 4200 g, neměla 
žloutenku a krásně sála. Bradavkám trvalo asi dva týdny, než 
si zvykly na zátěž kojením, také jsem měla drobná poranění, 
ale to vyřešilo dočasné kojení s kloboučkem.

Přesto jsem se nevyhnula zánětu. První antibiotika na zánět 
prsu jsem dostala od svého porodníka, když byly malé tři 
týdny. Pro druhé jsem si šla ke svému gynekologovi po dvou 
měsících od porodu.  Alternativní domácí léčbou se mi 
podařilo rozehnat další dva záněty než dceři byly tři měsíce. 

Můj tip

Často se podaří počínající 
zánět rozehnat v domácím 

prostředí. Budete-li čelit 
kdykoli během období kojení 
příznakům zánětu, přečtěte si 

osvědčené tipy v závěru e-
booku. Budete-li se jimi řídit 
s velkou pravděpodobností 
nedáte zánětu šanci, aby se 

rozvinul.
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Moje touha kojit a touha mojí druhé dcery být kojená nám pomohla překonat veškeré nástrahy. Úderem 
třetího měsíce všechny problémy zmizely jako mávnutím kouzelného proutku. 

Užívaly jsme si vzájemnou blízkost a kojení až do deseti měsíců, kdy se dcera v návaznosti na nástup periody 
sama ze dne na den odstavila. 

Mohlo by se zdát, že jsem našla ke kojení klíč a přestože jsem v průběhu třetího těhotenství podnikla stejná 
opatření jako u druhého, opět jsem se potýkala s problémy a kojení si musela tvrdě vybojovat.

Přestože se třetí dcera narodila s porodní váhou téměř 4000 g, její pusinka byla malá a navíc měla krátký 
jazýček, který jí znesnadňoval správnou techniku přisátí. To vše se v kombinaci s plochými bradavkami 
ukázalo jako velký problém a ideální přisátí se nám zkrátka nedařilo.

Každé děťátko je jiné a někdy může být příčinou potíží fyziologie vašeho těla nebo těla miminka. Krátký jazýček nebo 
uzdička mohou být na vině nesprávného přisátí miminka. Zkušená laktační poradkyně nebo asistentka by měla 
problém tohoto rázu rychle odhalit a navrhnout řešení.

Můj tip

Copyright © 2018 I WWW.PROBUZENA.CZ |9



Přestože jsem začala hned třetí den po porodu používat kloboučky, musela jsem dceru opakovaně od prsu 
„odpojovat“ a pokoušet se, aby se správně přisála, což namáhalo moje bradavky natolik, že opět do krve 
popraskaly.

Navíc v důsledku bolestivého kojení s poraněnými bradavkami se mi tvořilo málo mléka. Kojení 
s kloboučkem děťátku obecně znesnadňuje vypít z prsu stejné množství mléka, jako bez kloboučku a tak 
jsme se dostaly do jiného, ale opět začarovaného kruhu.

Můj tip
Miminka po porodu 

obecně hodně spí. Rodíte-li 
v porodnici, nenechte si 
„naordinovat“ jak a kdy 

máte kojit, kolik mléka má 
děťátko vypít, nevažte ho 
před a po každém kojení. 
Zbytečně se tím můžete 

vystresovat a to vám 
k nástupu laktace určitě 

nepomůže

Dcera měla silnou novorozeneckou žloutenku a díky malému 
množství mléka, které vypila, téměř vůbec neodbourávala 
bilirubín, navíc špatně prospívala a nepřibývala na váze. 
Dcera ztratila z porodní váhy 550g,  což znepokojovalo mě i 
naší dětskou lékařku, až jsme se nakonec dohodly na 
dokrmování.

Bylo pravděpodobné, že mám málo mléka, což byla nejspíš 
taktika mého těla, které se tak chtělo vyhnout bolesti. Nejspíš 
se řídilo rovnicí: hodně mléka = zánět = bolest. Chtěla jsem si 
ověřit množství vypitého mateřského mléka, tak jsem si proti 
svému přesvědčení půjčila váhu a dvoufázovou elektrickou 
odsávačku. 
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Díky tomu jsem se opět začala cítit jako matka slabá a bezradná, navíc se dvěma dalšími dětmi bylo velmi 
těžké obhájit si prostor pro sebe, miminko a věnovat kojení plnou a soustředěnou pozornost.

Bohužel se potvrdilo, že se mi tvoří málo mléka a bylo potřeba zavést nezbytná opatření. Nechala jsem 
svoje prsa odpočívat sedm dnů a po tu dobu jen odsávala. Dceru jsem krmila buď svým odstříkaným 
mlékem přes prst suplementorem a stříkačkou, nebo umělou výživou.

Odsávání mléka a vážení dítěte mi způsobovalo 
stres, a to i přesto, že jsem byla přesvědčená o tom, 
že to je nutné, proto jsem tyto činnosti prováděla 
pouze po nezbytnou dobu.

Moje tělo se však i nadále podvědomě bránilo kojení 
kvůli bolesti (poraněné bradavky a potenciální 
záněty) a omezovalo tvorbu mléka. Musela jsem začít 
podporovat tvorbu mléka použitím technik pro 
ovládnutí mysli, nejen kojícími čaji a homeopatiky.
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Naštěstí dcera začala po zavedení příkrmu téměř hned prospívat, žloutenka začala slábnout a také začala 
úspěšně přibývat na váze. Pozvala jsem si opět laktační poradkyni, která mě úžasně podpořila a já znovu 
získávala svou ztracenou sílu a rovnováhu.

Vaše mysl může být účinným pomocníkem, pro překonání obtíží s kojením, ale také nepřítelem, pokud se budete 
užírat strachem a obavami. Přepněte na pozitivní myšlení a negativní myšlenky otočte a přeměňte na pozitivní. 
Nejen že se budete lépe cítit, ale vaše mysl se bude aktivně podílet na překonání nepříjemností. Důvěřujte svým 
mateřským kompetencím, své intuici. Jen matka ví nejlépe, co potřebuje její dítě a co je pro něj nejlepší.

Můj tip

Začala jsem dceru znovu a častěji přikládat, zavedla všechny 
možné podpůrné techniky a prostředky pro zvýšení tvorby mléka 
a těšila se z toho, že si můžeme užívat vzájemnou blízkost i přesto, 
že svou dceru nekojím plně. Věřila jsem, že množství mléka se 
časem zvýší.

Bohužel to byl teprve začátek problémů. Přestože se bradavky 
zhojily, na pravém prsu se v důsledku poranění bradavka zatáhla 
tak, že z prsu nebylo možné kojit a téměř ani odsávat. Zánět na 
sebe opět nenechal dlouho čekat.

Nepomohly žádné alternativní způsoby léčby ani antibiotika. 
Ultrazvukové vyšetření potvrdilo, že se v prsu vytvořil abces, což 
potká asi tak jednu ženu z tisíce. Prso museli v lokální anestezii 
punktovat. 
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Pořád to byla lepší varianta než chirurgický zákrok 
a drenování. Oproti tomu, co jsem si do té doby 
vytrpěla byla punkce v podstatě bezbolestná.

Bohužel jsem v postiženém prsu v důsledku 
komplikací přišla o mléko a produkce mléka se i ve 
zdravém prsu výrazně snížila. Navzdory všem 
komplikacím svou třetí dceru stále kojím, byť jen 
z jednoho prsu a dokrmuji umělou výživou.

Jsem vděčná za každou kapku mateřského mléka, 
proto jsem k dokrmování zvolila speciální lahev a 
budu kombinovat kojení s umělou výživou tak 
dlouho, jak jen to bude možné.

Můj tip
Máte-li jakékoli pochybnosti o 

diagnóze, nebo se vaše potíže nelepší 
ani po nasazení antibiotik, nechejte si 
od svého gynekologa napsat žádanku 

na ultrazvukové vyšetření prsů 
v akutním neboli STATIM režimu. Na 

vyšetření se objednejte do 
specializovaného mamologického

centra, kde dokáží nejlépe odborně 
posoudit ultrazvukový nález a 

navrhnout řešení. Bohužel většina 
těchto center je přeplněných a proto 

tam nevolejte a rovnou se tam 
vypravte. Po telefonu by mohli mít 

větší tendenci vás odmítnout.
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Máte-li po příchodu z porodnice jakékoli 
pochybnosti ohledně kojení, neváhejte se 
obrátit na laktační poradkyni, porodní 
asistentku a investujte do její návštěvy u vás 
doma. Z vlastní zkušenosti vím, že mnohdy 
stačí jedna návštěva laktační poradkyně 
v domácím prostředí a problém se rychle 
vyřeší.

Kojení nezahání jen hlad a žízeň, ale sání děťátko uklidňuje. Vždy tak máte po ruce nejpřirozenější způsob, jak 
utišit a upokojit své dítě v situacích, které jsou pro něj náročné. 

Můj tip

S čím pomůže laktační poradkyně:

• Zkontroluje a upraví techniku kojení (přisátí miminka).
• Poradí triky, jak miminko i maminku při kojení 

polohovat.
• Odhalí fyziologické anomálie, jako krátký jazyk, 

uzdička apod.
• Zkontroluje správný výběr kojících pomůcek -

například správnou velikost kloboučků.
• Zkontroluje techniku odsávání s odsávačkou.
• Ukáže, jak miminko dokrmovat, aniž by se pokazila 

technika přisátí, je-li to potřeba.
• Poradí, jak nahradit drahé pomůcky na kojení běžně 

dostupnými pomůckami, které lze koupit v každé 
lékárně.

• Povzbudí maminku a poskytne jí tolik potřebnou 
podporu a útěchu.

• Doporučí vhodná homeopatika nebo jiné preparáty, 
bylinky, aromaterapii apod.
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Předpoklad úspěšného kojení
Přestože pro řadu žen je kojení naprosto přirozenou a bezproblémovou záležitostí (všem těmto ženám to ze 
srdce přeju a tiše závidím), pro mnoho z nás to nefunguje zdaleka ideálně.

Stejně tak, jako je každé těhotenství jiné, je i každé děťátko osobnost a kojení ovlivňuje řada faktorů, což 
ilustruje můj příběh. To co v prvním případě nefungovalo, může zafungovat napodruhé a naopak. 

Pokud se k reálným problémům s kojením přidá ještě stres a panika, celkový pocit nepohody a vlastního 
selhání, může na počátku banální problém narůst do obludných rozměrů.

Vystrašená a vystresovaná žena začne produkovat více adrenalinu a kortizolu. Ty narušují, stejně jako 
v průběhu porodu, přirozenou rovnováhu hormonů potřebných nejen pro kojení – serotoninu, oxytocinu a 
endorfinu, což může nepříznivě ovlivnit hladinu hormonu zodpovědného za tvorbu mléka – prolaktinu.

Naše mysl může podpořit, ale také oslabit náš záměr kojit a naše podvědomí může ukrývat vzorce a 
programy, o kterých nemusíme mít ani tušení. Pro ženu může být velmi užitečné si tyto programy zvědomit
již během těhotenství a zapracovat na nich.

Ať se nám to líbí nebo ne, naše psychika hraje i v tomto případě významnou roli. Pojďme si společně posvítit 
na to, co je předpokladem úspěšného kojení.
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Vůle a vnitřní přesvědčení kojit

Vaše vnitřní přesvědčení, touha a vůle kojit by měly být pevné jako skála a  vycházet z vašeho srdce. Měla 
byste si být jistá, že kojení je pro následující období to nejlepší, co ze sebe můžete svému děťátku nabídnout. 

Nemělo by to být pouze vaše „zbožné“ přání v případě, že tradice kojení je ve vaší rodině ostatními  ženami 
zpochybňovaná nebo narušená. Pokud o sobě pochybujete je pravděpodobné, že budete cítit nejistotu i 
v otázce kojení a možná se budete potýkat s nejrůznějšími strachy.

Těmi nejčastějšími pak jsou: Budu mít dost mléka? Bude mé mléko výživné? Zvládnu překonat stud s kojením 
na veřejnosti? Zvládnu při častém kojení chod domácnosti? Nebude se můj partner cítit odmítaný?

Možná, že kojit nechcete, možná nemůžete kojit ze zdravotních důvodů, nebo vás rodinná situace nutí 
k brzkému návratu do práce a vy se cítíte provinile, protože aktuální situace a celospolečenská podpora 
kojení vytváří na ženy jistý tlak.

Přestože jste vnitřně přesvědčená, že chcete kojit, nebuďte překvapená, přepadnou-li vás po porodu 
pochybnosti. Obzvlášť v situacích, kdy budete čelit jakýmkoli problémům s kojením, o kterých se rozepisuji 
níže. 

Najděte si podporovatele a někoho, kdo vás bude povzbuzovat a motivovat. To nemusí být jen laktační 
poradkyně, dula nebo porodní asistentka, ale třeba vaše sestra nebo dobrá kamarádka, která již má 
s kojením své zkušenosti.
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Klid

Dopřejte si po celé období šestinedělí klid. Návštěvy omezte na minimum a přijímejte pouze takové, které 
jsou vám ochotné pomoci s domácností nebo se staršími dětmi.

Několik prvních dnů po porodu zůstaňte s miminkem v posteli a hodně odpočívejte, abyste dopřála svému 
tělu čas potřebný k regeneraci. Připomínám, že fyzická zátěž po porodu se rovná fyzické zátěži po 
uběhnutém maratonu, nicméně bez potřebného tréninku...

Soustředěná pozornost

Svou pozornost v průběhu kojení soustřeďte výhradně na miminko. Omezte běžnou denní agendu, 
netelefonujte, nechatujte, nečtěte si zprávy na mobilu a nekoukejte na televizi.

Když kojíte neproudí k vašemu děťátku jen mateřské mléko, ale spolu s ním také vaše energie. Pokud jste 
duchem nepřítomná a máte svou pozornost na fcb, proudí k vašemu dítěti vlna nezájmu.

Cítíte-li z nějakého důvodu smutek, nebo vztek, předáváte tuto vibraci mateřským mlékem přímo děťátku. 
Proto se snažte vyhnout jakýmkoli emocionálním výkyvům způsobených okolním světem.

Když kojíte, vizualizujte si proud vyživující a láskyplné energie, tryskající ze srdce, skrze vaše prsy a mateřské 
mléko k děťátku. Myslete na to, že vaše mléko je výživné nejen nutričně, ale také energeticky. Naplňte své 
mléko pozitivní energií, láskou a harmonií.
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Možná že vnímáte sama sebe jako netrpělivou, nebo máte pocit, že vytrvalost není vaše silná stránka. Tyto 
dvě kvality vás však provázely již celým obdobím těhotenství a možná ještě před ním, pokud se vám 
nepodařilo otěhotnět na první pokus. 

Budou-li kojení zpočátku provázet jakékoli potíže, jejich zvládnutí bude hodně záviset na vaší vytrvalosti a 
trpělivosti. Buďte k sobě v tomto období laskavá, přijímejte okolnosti takové jaké jsou a nijak se 
z momentální situace neobviňujte. Všechno se může již v příští chvíli obrátit k lepšímu.

Pěstujte vytrvalost a trpělivost i nadále, neboť se vám budou hodit v průběhu celého dlouhého období 
mateřství a rodičovství. 

Vytrvalost a trpělivost

Paměť vašeho těla
Nezapomínejte na to, že vaše tělo má paměť. Jste-li prvorodička, vaše tělo si pamatuje, jakým způsobem jste 
se narodila vy sama i to, zda a jak vás vaše matka kojila.

Bude užitečné, je-li to možné, abyste si v průběhu těhotenství zjistila informace o tom, jak probíhalo vaše 
zrození a jak jste byla živena. Důležitý není jen fyziologický průběh, ale především to, jaké emoce prožívala 
vaše matka při porodu a v prvních týdnech vašeho života.

Byla jste chtěné dítě? Měli vaši rodiče preference ohledně pohlaví? Přinášelo vaší matce kojení radost, nebo 
ho brala jako nutné zlo? Jak probíhal porod a jak se vaše matka při porodu cítila? Narodila jste se spontánně 
nebo operativně? Byly matce podány v průběhu porodu léky proti bolesti? 
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Sepište si tyto a podobné otázky a snažte se získat odpovědi. Bude-li to jen trochu možné, projevte své 
matce empatii a pochopení, nesuďte ji a soustřeďte se na svůj záměr nepřenášet na svoje děťátko zátěž a 
vzorce minulosti.

Pokud byly okolnosti vašeho příchodu na svět dramatické nebo se drama odehrálo bezprostředně po vašem 
narození, zkuste si ho zpracovat dříve, než se narodí vaše děťátko. Objednejte se na bezplatnou konzultaci a 
rychle zjistíte, zda vám mohu pomoct.

V případě, že čekáte své druhé nebo další dítě, vaše tělo si pamatuje dobu nástupu laktace, množství mléka 
apod. a je velice pravděpodobné, že průběh laktace bude podobný i u dalších potomků.
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K nalití prsů dochází obvykle 2 – 5 den po porodu a od tohoto okamžiku se spouští laktace. Většina žen 
vnímá v prsech po jejich nalití napětí, které někdy může doprovázet i teplota nebo zimnice. Já sama jsem při 
všech dětech trpěla oběma příznaky. 

Každý silnější dotek, nebo objetí mohou být pro ženu nepříjemné. Tyto průvodní jevy obvykle zmizí do dvou 
dnů od spuštění laktace. Ženy, které nekojí podle potřeb dítěte, ale podle přesného časového 
harmonogramu, mohou zaznamenat zvýšené napětí v prsech vždy, když přichází „kojící interval“.

První pomoc při problémech s kojením

Bolestivé nalití prsů

Preventivní opatření:
Před kojením zkuste napnuté prsy namasírovat ve sprše, nebo olejem na podporu kojení, který vám může 
namíchat zkušený aromaterapeut. Zajistíte tak snadnější odtok mléka z prsu. Je-li vaše miminko zdravé, 
kojte ho podle jeho potřeb, ne podle časového harmonogramu!

Na zmírnění bolestivého nalití prsů se osvědčil následující homeopatický koktejl: do 500 ml vody vysypte 25 
granulí Apis mellifica 15CH + 25 granulí Bryonia 9CH + 25 granulí Belladona 9CH – po rozpuštění vypijte 
v pěti dávkách za den a před napitím vždy protřepejte! 
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Poraněné bradavky

Nejčastější příčinou bolavých bradavek je špatné přikládání miminka k prsu. Cítíte-li bolest po celou dobu 
kojení, po kojení je tvar bradavky asymetrický, nebo zdeformovaný, bradavka je zrůžovělá nebo zarudlá, je 
potřeba abyste upravila techniku kojení případně polohu miminka u prsu. 

Pokud si sama nevíte rady, požádejte co nejdříve o pomoc laktační poradkyni, porodní asistentku, dětskou 
sestru nebo pediatra, předejdete tak nepříjemnému poranění bradavek, jejichž léčba je zdlouhavá a může 
ovlivnit celkovou pohodu z kojení i tvorbu mléka.

Bolavé bradavky

Homeopatická léčba:
Při extrémní bolesti bradavek můžete použít homeopatický lék Chamomilla 5 nebo 9 CH – 5x denně 5 
granulí (tj. 25 granulí léku do lahvičky cca 500 ml vody, vypijte v pěti denních dávkách po předchozím 
rozpuštění a promíchání). Léčbu homeopatiky podpoříte, když po každém kojení natřete bradavky 
mateřským mlékem.
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Popraskané či krvácející bradavky
I přes všechna preventivní opatření může dojít k tomu, že vaše bradavky budou poraněné – popraskané, 
krvavé, drobné ranky na bradavkách mohou mokvat a  hnisat. Poraněné bradavky sice nejsou důvodem 
k tomu, abyste přestala kojit, někdy však může být bolest nesnesitelná.

První krokem je vždy kontrola správné techniky kojení. Dítě musí mít v puse co největší část dvorce, aby 
nenamáhalo pouze bradavku. Nebojte se opravovat přisátí miminka tak dlouho, dokud se to nepodaří. 
Bradavku z pusinky dítěte nikdy netahejte, vložte malíček do koutku úst děťátka, uvolníte tak podtlak 
způsobený sáním.

Správná technika kojení:
• Uvolněná záda a ramena, podložené nohy

• Vytvarování bradavky, změkčení prsního dvorce, nastartovat spouštěcí reflex přiložením teplého 

mokrého obkladu

• Nabídnou dítěti jako první méně bolestivý prs, potom bolestivý, dokončit kojení na méně bolestivém

• Taková poloha děťátka, aby ragáda směřovala vždy do koutku úst

• Měnit polohy při kojení, aby prs/bradavka nebyly jednostranně namáhané

• Je-li to možné neomezovat frekvenci ani délku kojení
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Pokud je hojení velmi pomalé, lze dočasně zvolit alternativní způsob poddání mléka (přes prst  stříkačkou) a 
zkrátit dobu kojení, nebo jedno kojení vynechat a místo toho odstříkat a podat mléko stříkačkou, nebo zkusit 
kojení na 1 – 3 dny přerušit za předpokladu, že budete odsávat kvalitní 2 fázovou odsávačkou, kterou lze 
zapůjčit.

Od začátku důsledně kontrolujte techniku přisátí. Má-li děťátko po porodu žloutenku a je více spavé, 
nedovolte mu žužlat bradavku místo dudlíku. Nepoužívejte dudlík, kazí správnou techniku sání. 

Nebojte se, pokud miminko z poškozené bradavky 
spolkne trochu krve, nic se mu nestane. Jsou-li poranění 
malá, může pomoci nanesení antibakteriální masti, 
kterou je však nutné před každým kojením z prsu 
důkladně umýt. 

Bradavky je dobré před každým kojením změkčit použitím 
masti z čistého lanolinu (Purelan nebo Lansinoh), který 
nemusíte umývat, protože je čistě přírodní a neškodný. 
Dalším důvodem nehojících se bradavek může být 
infekce.

Několik dní po porodu můžete pozorovat nebolestivé 
krvácení z prsu. Obvykle tento jev odezní během několika 
dnů. V případě, že by krvácení přetrvávalo déle než 1 – 2 
týdny, navštivte svého gynekologa.

Preventivní opatření:
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Máte-li ploché nebo v páčené bradavky, doporučuji již cca 2 měsíce před porodem používat formovače 
bradavek, abyste se vyhnula problémům s bradavkami po porodu. Formovače si nasaďte vždy cca 30 min 
před kojením, abyste vytvarovala bradavku a podpořila tak správné přisátí dítěte.

Je-li bolest nesnesitelná a poranění většího rozsahu, zkuste použít klobouček nebo si zapůjčte odsávačku 
mateřského mléka a děťátko dokrmujte odstříkaným mlékem po dobu 24 – 48 hod přes prst ze stříkačky s 
hadičkou. Dopřejte svým prsům čas na regeneraci.

Kojíte-li převážně s kloboučkem, nechte miminko před nebo po kojení olizovat bradavku. Bradavka předává 
informaci do mozku, který řídí složení mateřského mléka podle potřeb miminka. 

• Hydrogelové polštářky pro mokré hojení

• Stříbrné antibakteriální kloboučky Silverette, které vykazují při hojení popraskaných bradavek vynikající 
výsledky a zároveň bradavku „dezinfikují“

• Silikonové kloboučky

• Homeopatika - Graphites 15CH, pouze na lékařský předpis, léčí mokvající praskliny, ze kterých vytéká 
žlutohnědý sekret, Nitricum Acidum 5 nebo 9CH hojí prasklinky, které jsou hluboké a krvácejí.

Nehojí-li se bradavky ani po úpravě techniky kojení a péči popsané výše, může být příčinou bolesti 
kvasinková, nebo jiná infekce.

Vyzkoušejte:
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Kvasinková infekce (moučnivka, soor, erytém)

Bolestivost bradavek může mít na svědomí také přemnožení kvasinek. Kvasinková infekce se může rozvinout 
kdykoli v průběhu období kojení, často bývá úporná a ráda se opakuje.

Moučnivka by se měla rychle léčit u matky i dítěte zároveň, protože jinak si mohou nákazu mezi sebou 
dokolečka předávat. V případě, že se moučnivka vyskytne v pusince miminka, rozšíří se téměř jistě také do 
střev a následně se objeví také v oblasti plenek.

Příznaky matka:

• Zvýšená citlivost, svědění, „bezdůvodná“ bolest bradavek
• Bílý povlak (tečky) na bradavkách
• Vaginální kvasinková infekce

Příznaky miminko:

• Bílý nebo šedý tečkovaný povlak jazyka a skvrny na lícní sliznici, dásních
• Vyrážka v oblasti plenek – malé kruhové body s červeným středem a jemným bílým okrajem
• Opakované pouštění prsu, odmítání prsu, neklid a mlaskání při kojení
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Léčba:
Není-li napadení rozsáhlé, můžete u sebe zkusit alternativní způsoby léčby, jako jsou homeopatika, užití 
laktobacilů, výtažku z grepfruitových semínek, česnekové tablety. V každém případě úplně vyřaďte 
z jídelníčku veškerý cukr (včetně medu, agáve sirupu apod.). Jako náhradu zvolte Stévii.

Používáte-li stříbrné kloboučky, nemusíte sahat po konvenčních antimykotikách jako Canesten apod. Noste 
kloboučky nejméně 1 hod denně. V případě léčby antimykotiky před kojením prsa vždy důkladně omyjte 
teplou vodou.

U napadení ústní dutiny miminka vyzkoušejte nejprve alternativní způsoby léčby, než nasadíte antimykotika

Pusinku miminka můžete vytírat:

• Hydrolátem z růže (růžovou vodou)
• Koloidním stříbrem, 
• Jedlou sodou (na špičku nože) rozpuštěnou ve sklenici 

vody

Možná homeopatika:
• Borax 5CH 3x denně 5 granulí (matka)
• Borax 5CH 5 granulí rozpustit v převařené vodě a podat 3x denně lžičku (miminko)
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Pokud by problémy přetrvávaly, poraďte se s pediatrem, který posoudí stav a v případě nutnosti předepíše 
antimykotické léky (nejčastěji Nystatin, nicméně by to měla být až opravdu poslední volba). 

Objeví-li se u miminka erytém v oblasti plenek, opět můžeme zkusit ošetřit zarudnutí růžovou vodou, tea
tree olejíčkem, případně používat přípravky s obsahem měsíčku.  

Je-li napadení plísní rozsáhlé, zkuste aplikovat na postiženou oblast zelený jíl ve vrstvě tlusté 1 – 2 cm a 
ponechejte ho v postižené oblasti až do úplného zaschnutí. 

Pro rychlé hojení pokožky můžete použít Dermochlorofyl ve spreji, který vykazuje velmi dobré účinky na 
hojení opruzenin všeho druhu a intenzity.

Z klasických léků je dostupný bez lékařského předpisu krém pasta Imazol

Dbejte na zvýšenou hygienu rukou i všeho, s čím přicházejí do styku ústa miminka – neolizujte dudlík apod. 
Pokud kojíte s kloboučky, je nutné je po každém kojení sterilizovat. 

Kojící podprsenky a pleny perte častěji, vyskytne-li se erytém v oblasti plenek, snažte se o co nejčastější 
přístup vzduchu, ale zajistěte, aby bylo miminko celkově v teple. 

Vyzkoušet můžete také vložky do plenek a podprsenky z buretového hedvábí, které má antibakteriální 
účinky a udržuje pokožku v suchu.

Doporučení:
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Ovlivnění tvorby mléka
Hodně mléka:
• Kojte jen z jednoho prsu a druhý prs během 

kojení chlaďte. Mezi kojeními můžete chladit 
také prs, ze kterého jste kojila.

• Mezi kojením noste těsnou podprsenku, nebo 
své miminko noste v šátku s utaženým úvazem 
přes prsa, ale jen tak, abyste necítila velký tlak. 
V otlačeném místě by mohlo dojít k zatvrdnutí 
mléka.

• Tvarohové obklady mezi kojením ulevují 
napjatým prsům. Používejte plnotučný tvaroh.

• Požádejte o radu ohledně užití homeopatik a 
aromaterapie. 

• Postupujte citlivě, aby se produkce mléka 
nesnížila až moc.

• Kontaktujte laktační poradkyni, porodní 
asistentku, nebo zkušenou kamarádku –
matku, které znají nejrůznější fígle a poradí co a 
jak.

POZOR! Některá z těchto doporučení bývají příčinou městnání mléka, které může přerůst v zánět jako 
například těsná podprsenka, silný úvaz šátku způsobující otlak apod.

• Přikládejte miminko k prsům co nejčastěji a kdykoli má 
potřebu sát.

• Při kojení přikládejte miminko k oběma prsům, během 
jednoho kojení prsa 2x vystřídejte.

• Pořiďte si elektrickou odsávačku a s její pomocí po kojení 
prsy stimulujte ještě cca po dobu 10 min.

• Přestaňte nosit podprsenku na kojení. Pokud je vám to 
nepříjemné, pořiďte si místo podprsenky lambadu.

• Kupte si čaje na podporu kojení s obsahem jařabiny a 
pískavice, neboli řeckého sena.

• Požádejte o radu ohledně použití homeopatik a 
aromaterapie.

• Kontaktujte laktační poradkyni, porodní asistentku, nebo 
zkušenou kamarádku – matku, které znají nejrůznější fígle 
a poradí co a jak.

Málo mléka:
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Přibývání na váze

Kojení podporuje správný fyzický i psychický vývoj dítěte. Pro hodnocení růstu všech dětí jsou důležitou 
diagnostickou pomůckou růstové grafy, jejichž křivky ale zcela neodpovídají růstu výlučně kojených dětí.

Vážení miminka před a po každém kojení zadělává obzvlášť u novopečených rodičů na zbytečný stres. 
Přepadnou-li vás jakékoli pochybnosti o tom, zda máte dostatek mléka, nebo zda je vaše mléko pro děťátko 
dostatečně výživné, ihned tyto myšlenky zavrhněte. 

Vaše tělo tvoří vždy tolik mléka, kolik vaše děťátko potřebuje. Mléko se tvoří i v průběhu kojení, proto není 
možné, aby děťátko prs zcela vypilo.

Pokud jste v těhotenství trpěla anémií, nebo jste ztratila hodně krve při porodu, může nedostatek železa 
negativně ovlivňovat množství mléka. Pořiďte si doplněk stravy Superželezo, který se dobře vstřebává a 
nezpůsobuje zažívací potíže.

Novorozenec může ztratit až 10% své porodní váhy (ale je to směrná hodnota z let, kdy se téměř nekojilo) a 
porodní váhy by měl dosáhnout po zhruba 14 dnech. Zdravý váhový přírůstek je 100 – 200g za měsíc.
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Jak jednoduše poznáte, že vaše miminko přibývá na váze i bez otravného vážení:

• Dožaduje se 6 – 8 kojení za den
• Počurá denně 6 – 8 plínek
• Jeho bříško je na pohled plné a kulaté
• Po kojení je klidné
• Alespoň jeden interval spánku se v noci nebo přes den prodlužuje na 4 -5 hodin

Pediatr bude při každé kontrole vaše děťátko vážit a měřit. Dozvíte-li se, že vaše miminko nepřibývá na váze 
podle tabulek, může vás to vylekat. V důsledku toho se může snížit produkce mléka. Snažte se zůstat v klidu 
a počkejte do další kontroly, jak se situace vyvine.

Pro svůj klid se můžete poradit s laktační poradkyní, dulou, porodní asistentkou nebo zkušenou matkou -
kamarádkou. Snažte se vyhnout radám starší generace (vaše maminky, babičky a tety to nemyslí zle, jen 
rodily, kojily a byly matkami v jiné době) a bezdětných kamarádek, když už je musíte vyslechnout, tak si je 
neberte příliš k srdci.

Děti jsou osobnosti a tak není možné vměstnat je vždy do tabulek. Nedějte si proto příliš těžkou hlavu 
z toho, že vaše děťátko tabulkám neodpovídá. I malá miminka procházejí obdobím, kdy pijí méně, proto 
může být váhový přírůstek v některých týdnech nižší.

Jste-li vy i váš partner drobného vzrůstu a muší váhy, stěží bude vaše děťátko přibývat stejně jako dítě 
sousedky, která měří metr osmdesát a jejíž manžel váží 100 kg. Dejte na svůj mateřský instinkt. 
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Zadržování mléka a zánět prsu
Zánět prsu neboli mastitida je obávaným strašákem většiny kojících matek. 
Jelikož na počátku obtíží je někdy těžké rozeznat, zda se jedná o dodatečné nalití prsů, zadržování mléka 
nebo počínající zánět, je nutné, abyste konala rychle.

Asi vás překvapí, že častou příčinou problémů s prsy je vaše psychika. Možná se problémy objevily velice 
krátce potom, co vašemu muži skončila dovolená a on se musel vrátit zpět do práce. 

Možná máte problém s bradavkami a pochybujete o své schopnosti děťátko kojit nebo možná kojit vůbec 
nechcete. Možná je vaše dítě více dráždivé, hodně pláče a vy se bojíte, že vaše mléko není dost výživné, nebo 
že máte mléka málo.

Ať tak či tak, udělejte si chvilku pro sebe a zkuste odhalit, kde vaše mateřství „zatvrdlo“.  Věnujte se důkladně 
rozboru svých pocitů spojených s kojením. Více se o těchto souvislostech můžete dozvědět v oddílu Možné 
psychosomatické příčiny potíží.

Svá zjištění si pečlivě zapište a zapátrejte, do jaké míry se shodují s vaším přesvědčením. Nebojte se požádat 
o radu průvodce, porodní asistentku, dulu, nebo laktační poradkyni.

Rozdíl mezi zánětem prsu a městnáním mléka
Zánět prsu i městnání mléka (ucpaný mlékovod) jsou velice bolestivé. Při retenci však žena nemá horečku, 
cítí bolest nejčastěji lokálně, pouze v jednom místě a pouze v jednom z prsů. 
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Bolestivé místo je obvykle provázené zatvrdlinkou, kterou je možné bez obtíží nahmatat, neboť se jedná 
o velmi bolestivou oblast. Místo je o poznání teplejší a stejně jako u zánětu může být doprovázeno 
začervenáním. 

Pokud je toto i váš případ, nejspíš se nejedná o zánět a pravděpodobně situaci zvládnete vyřešit 
samoléčbou.

Nejčastější příčiny retence:
• Příliš těsné prádlo
• Nošení dítěte v šátku respektive tlak úvazu na prs
• Spaní na břiše
• První delší zejména noční spánek miminka
• Snaha kojit dítě během jednoho kojení pouze z jednoho prsu
• Problémy s bradavkami

Příznaky zánětu prsu
Opravdový zánět prsu je horečnaté onemocnění, které lze vyléčit pouze pobytem v posteli, zvýšeným pitným 
režimem a samoléčbou popsanou v úplném závěru tohoto e-booku.

Dalším typickým příznakem mastitidy je zčervenání postiženého místa, často jsou viditelné červené pruhy 
táhnoucí se od podpaží nebo spodní části prsu ke dvorci. 

Dobře si prohlédněte povahu a rozsah zarudnutí, které vám bude následující dny signalizovat, zda je vaše 
domácí léčba úspěšná. Počáteční stav doporučuji vyfotit.
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Při zánětu je snaha o odstříkání mléka či masáž prsu doprovázena až nesnesitelnou bolestí. Tuto bolest je 
však potřeba překonat a nahromaděné mléko odstříkat.

Že se procedura podařila, poznáte podle toho, že odstříkané mléko je žluté a husté, i podle toho, že se vám 
znatelně uleví. Někdy je tuto proceduru potřeba opakovat do úlevy po každém kojení, někdy stačí jednou 
za den po dobu trvání obtíží.

V případě že miminko nechce z postiženého prsu pít nebo jeho obsah „nevytáhne“, můžete v nouzi, než si 
pořídíte odsávačku, přizvat na pomoc staršího sourozence, nebo tatínka.

Častým jevem je také přesun zánětu z jednoho prsu do druhého. V takovém případě se s největší 
pravděpodobností zánět šíří krví a bez antibiotik se v této fázi nejspíš neobejdete. Nechte si předepsat 
takové léky, které se slučují s kojením.

Zánět prsu se často objeví jako důsledek poraněných bradavek. Stafilokok je bakterie běžně obývající naši 
kůži. Dostane-li se však přes poraněnou bradavku do krevního oběhu, může způsobit zánět. V tomto 
případě je léčba antibiotiky nezbytná.

Pokud horečka neustupuje ani po 48 hodinách intenzivní domácí léčby, nastal čas na návštěvu vašeho 
gynekologa.

Medikamentózní léčba zánětu
K léčbě zánětu se nejčastěji používají antibiotika na bázi penicilinu. Při vysokých teplotách je možné použít 
antipyretika na bázi paracetamolu raději než přípravky s účinnou látkou ibuprofen.
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Někteří lékaři mohou doporučit lék na bázi 
syntetického oxytocinu s účinnou látkou 
dihydroergotoxini mesilas. Doporučená 
aplikace několika kapek 10–15 min před 
kojením způsobí, že se mlékovody stáhnou 
a doslova vytlačí zadržované mléko z prsu ven. 

Tato látka však může způsobit, že se omezí 
přirozená tvorba oxytocinu, což může mít za 
následek sníženou produkci mléka. Navíc po 
užití můžete cítit návaly a silné emocionální 
výkyvy. Osobně jsem lék užívala bez větších 
potíží u druhé dcery asi ve třech aplikacích a 
skutečně mi pomohl a nijak výrazně neuškodil.

U třetí dcery jsem se hned po první aplikaci 
cítila velmi zle, byla jsem lítostivá a měla návaly 
horka, tento stav přetrval až do druhého dne. 
Rozhodnete-li se užít tento lék, měla byste 
vyčerpat všechny ostatní varianty a být 
připravená na vedlejší účinky popsané výše.

POZOR! 
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Krátká uzdička nebo jazyk, zlozvyky v používání jazyka
Některým miminkům se z různých důvodů nedaří správně sát, protože si navykly používat jazýček 
nesprávným způsobem. Jejich jazýček také může být příliš krátký, nebo mohou mít zkrácenou uzdičku.

V obou případech bývá kojení bolestivé a namáhá bradavky, které mohou popraskat. To pak vede k dalším 
problémům s kojením, které mohou způsobit, že miminko začne odmítat prs, protože se mu nedaří získávat 
dostatek mléka.

Je-li bradavka po kojení zarudlá, má-li po kojení asymetrický tvar, máte-li pocit, že děťátko nesaje, ale 
bradavku spíše žvýká, je to známka nevhodného používání jazyka.

Nejčastější zlozvyky:
• Vystrkování bradavky z úst jazykem
• Přisávání jazyka
• Držení jazyku v zadní části pusinky
• Stáčení jazýčku nahoru

Není-li děťátko starší než jeden týden, můžete se pokusit zbavit ho zlozvyku sama. Později se nejspíš bez 
pomoci laktační poradkyně, duly, nebo porodní asistentky neobejdete.

Vždy dbejte na to, aby bylo děťátko uvolněné. Vystrkuje-li bradavku z úst nebo stáčí jazýček nahoru, můžete 
mu jemně malíčkem zatlačit na střed jazyka, až se jeho okraje „zarolují“ po stranách vašeho prstu.
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Zpočátku je potřeba dostatek trpělivosti. Pozorně sledujte, co miminko dělá vždy, když ho k prsu přikládáte 
a pokud zpozorujete, že se chystá uchopit prs nesprávně, od prsu ho oddalte.

Tento proces může být zdlouhavý a náročný. Pokud si nejste jistá technikou nebo postupem, pochybujete 
o sobě, nebo o miminku, nestyďte se požádat o pomoc.

Někdy je nutné miminko ze zdravotních důvodů dokrmovat a je k tomu použita nevhodná kojenecká lahev. 
Chcete-li po překonání obtíží opět začít děťátko kojit, obraťte se na laktační poradkyni, která vám poradí jak 
na to.

Nejčastěji se děti učí pít znovu z prsu za použití prstu a hadičky. Umyjte si ruce a ostříhejte nehet na 
malíčku. Malíček vsuňte miminku hluboko do úst, můžete se jemně dotknout patra a tím stimulovat sací 
reflex.

Podél prstu zasuňte do úst hadičku napojenou na stříkačku. Jakmile na prstě cítíte, že miminko začalo sát, 
pomaličku stlačujte píst stříkačky a povzbuzujte tak miminko k dalšímu sání. Jakmile děťátko nesaje, 
nestříkejte mu do pusinky žádné mléko!

Uzdička je tenká blanka, která spojuje jazyk se spodní částí úst. Je-li krátká znemožňuje dítěti správné 
přisátí. Miminka jsou z kojení rychle unavená a mohou být frustrovaná do té míry, že začnou prs zcela 
odmítat.
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Problémy způsobené krátkou uzdičkou:
• Poraněné bradavky
• Obtíže s polykáním
• Snížení tvorby mléka
• Pomalé přibývání na váze

Někdy se miminku sice daří správně přisát, ale nedokáže vytáhnout z prsu zadní tučné mléko a tak i přesto, 
že se zdá všechno v pořádku, pomalu přibývá na váze. 

Máte-li jakékoli potíže s kojením, vždy zkontrolujte, zda vaše dítko nemá zkrácenou uzdičku. Nejčastěji to 
poznáte podle toho, že děťátko nevyplázne jazyk přes spodní ret. 

Problém se zkrácenou uzdičkou vyřeší její přestřižení, které je téměř bezbolestné a obejde se bez 
výraznějšího krvácení. Efekt zákroku je okamžitý a miminko se většinou téměř okamžitě po zákroku správně 
přisaje.
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Možné psychosomatické příčiny potíží

Ženská hruď je symbolem dávání, mateřství a ženskosti, lásky, bezpečí, výživy, rozkoše. Povaha prsů je 
měkká a laskavá. Protože jsou ňadra velice blízko srdci, mohou sehrát povahu „nárazníku“ a tím naše srdce 
chránit.

Tvrdnutí prsů při zánětu může mít souvislost s tím, že si určité výroky a situace „berete k srdci“ více, než je 
pro vás únosné, nebo si naopak nechcete něco připustit. 

Potlačování sebe sama je typickým projevem mateřství, protože našemu okolí a často i nám samotným se 
těžce přijímá, že matka je pořád žena, partnerka a jako taková má zájmy a potřeby, které nesouvisejí pouze 
s miminkem. 

Z tohoto pohledu je užitečné se ptát:
• Existuje nějaký vnitřní konflikt týkající se 

mateřství?
• Existuje nějaký vnitřní konflikt týkající se kojení?
• Kde jsem zatvrzelá, čemu vzdoruji?
• Kde všude a komu poskytuji mateřskou péči a 

chci to?
• Pochybuji o svých mateřských kompetencích?

• Jak vnímám svoje tělo?
• Jaké pocity vnímám v souvislosti s kojením? 
• Je mi kojení příjemné? Naplňuje mě radostí?
• Jak vnímám sama sebe jako ženu?
• Jak moje tělo vnímá můj partner?
• Cítím se sexy?

Zánět prsu
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V průběhu těhotenství, porodu se musí žena poprat s nejrůznějšími strachy. Může to být strach z toho se 
projevit, stěžovat si, bojovat za sebe a své dítě. Také po porodu čelí nejrůznějším obavám.

• Mám dost mléka?
• Je moje mléko nutričně vyvážené a výživné?
• Zvládnu překonat stud kojit na veřejnosti?
• Jak zvládnu s miminkem chod domácnosti?

• Jak se s novou situací vypořádá můj partner?
• Jsem pro svého muže stále přitažlivá?
• Bojím se kojení kvůli bolesti?
• Bojím se o své děťátko?

Jelikož naše tělo má paměť, je dobré podívat se také do minulosti, ve které se může ukrývat příčina našich 
současných potíží.

• Byla jsem chtěné dítě?
• Jakou mateřskou péči jsem dostávala?
• Byla jsem kojena?

• Trpěla moje matka nebo babička na záněty?
• Jaké vzorce a programy mám v sobě v souvislosti 

s mateřstvím uložené a jsou stále platné?

Mykózy
Všechny houby se živí mrtvou organickou hmotou. Daří se jim dobře na teplých, vlhkých a tmavých 
stanovištích. Naše tělo je nejčastěji zamořeno kvasinkou typu Candida albicans, která napadá zevní část 
pokožky, sliznice a střeva. 
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Miminko se nejčastěji nakazí od matky při průchodu porodními cestami a může se tak stát i v případě, že 
matka nemá žádné příznaky.

Pokud jste donucena řešit problémy s kandidou krátce po porodu miminka, zaměřte se na svůj vztah 
k děťátku. U kojenců a batolat bývá nejčastější duševní příčinou nákazy narušený vzájemný vztah.

V takových případech je obvyklé, že nákazou trpí matka i dítě a matka je tak nucena řešit vzájemný vztah a 
klást si otázky.

Kůže nás chrání před vnějšími vlivy, je to tedy náš nejdůležitější hraniční orgán (vnější hranice). Zároveň je 
naše kůže místem kontaktu s okolním světem.

Z tohoto pohledu je užitečné se ptát:

• Podle kterých neplatných (mrtvých) přesvědčení 
a vzorců ještě žiju?

• Ve které oblasti svého života nežiju, ale 
přežívám?

• Jak mohu oživit každodenní rutinu a stereotyp?

• Která témata „hnijí“ v mojí 13. komnatě a jak ji 
mohu vyvětrat a prosvětlit?

• Přijímám dostatek živé stravy?
• Dopřávám svému tělu dostatek pohybu na 

čerstvém vzduchu?
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Vnější hranice jsou například společenské hranice, nebo osobní hranice druhých lidí, se kterými vstupuji ve 
svém životě do interakce.

Sliznice jsou podobně jako naše kůže také hraničním orgánem. Jelikož jsou již uvnitř našeho těla, chrání naší 
vnitřní hranici. Zde platí vše, co bylo řečeno v předchozích odstavcích a ještě něco navíc.

Je-li napadena vaše kůže, mohou vám pomoci následující otázky:
• Kde ve svém životě podléhám tlaku zvenčí?
• Kde nedokážu nastavit/udržet své hranice?
• Nakolik nechám ostatní, aby zasahovali do mého 

osobního prostoru?

• Je můj výdej energie v rovnováze?
• Kde upřednostňuji druhé sama před sebou?
• Nechybí mi tělesný kontakt?

Může to znamenat: 
• Celkové oslabení imunity (například po léčbě 

antibiotiky)
• Neschopnost živě vstřebat vnější podněty
• Stagnaci osobnostního rozvoje
• Silnou vnitřní nepřístupnost a uzavřenost (nové 

impulsy, podněty, lidé apod.)

• Slabé vnitřní hranice
• Hranice někoho jiného, které jsem převzala, 

považuji je za své vlastní, ale vnitřně s nimi 
nesouzním

• Vnitřní konflikt 
• Strach
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Vnitřní hranice je osobní záležitost, zjednodušeně řečeno je to místo, za které nechci jít z nejrůznějších 
důvodů. Jedním důvodem je nejčastěji moje přesvědčení, tím druhým může být strach, nebo právě nějaký 
neplatný vzorec.

Naše nemoci vždy nějak souvisejí s naší psychickou pohodou a tím jak se cítíme. Každá nemoc má pro nás 
poselství, je to volání naší duše o pomoc, upozornění, že náš život není v harmonii. 

Pokaždé když onemocníme je užitečné pokládat si otázky a hledat na ně odpovědi.
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Anděl mateřského mléka
Ať už na Anděly věříte, nebo ne, tyto přející bytosti jsou vám neustále nablízku, připraveni pomoci vám, 
kdykoli o pomoc požádáte.

Anthony William hovoří ve své knize Mystický léčitel – Léčivá síla ovoce a zeleniny o skupině Andělů 
proměňujících život, kteří nás podporují přes potraviny.

Podle Williama jsou tito Andělé jako dirigenti, kteří zajišťují, aby všechny složky podílející se na růstu ovoce a 
zeleniny a výrobě organických potravin, pracovaly v božské jednotě.

Do této skupiny Andělů proměňujících život patří také Anděl mateřského mléka. Ochraňuje množství 
mateřského mléka a poměr výživných látek tak, aby odpovídaly momentálním potřebám děťátka, pomáhá 
k navázání kontaktu a komunikace mezi matkou a dítětem během kojení. 

Anděla mateřského mléka přivoláte jednoduše tak, že nahlas vyslovíte jeho jméno a požádáte ho o pomoc. 
Anděla nemusíte přivolávat jen v nesnázích, ale můžete ho požádat o ochranu i v situaci, kdy s kojením 
nemáte žádné problémy.

Je možné, že účinky této pomoci pocítíte až několikátý den. Vytrvale volejte Anděla a žádejte o pomoc, buďte 
vnímaví ke své intuici a zprávám, které k vám přicházejí z vašeho nitra. 

Budete-li mít potřebu chovat se iracionálně, udělejte to, stejně tak dejte průchod svým emocím. Důvěřujte 
ve vyšší princip a pomoc, která k vám proudí z vyšších sfér. Vaše sny vám mohou též zprostředkovat důležité 
poselství.
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Anděli mateřského mléka, prosím pomoz mi, 
aby se mi znovu nerozvinul zánět v mém 
pravém prsu a aby moje levé prso mělo 
dostatek mléka pro mojí třetí dceru, abychom si 
mohly užívat vzájemnou blízkost při kojení co 
nejdéle. Děkuji ti ze srdce. S láskou Riomee.

Abyste podpořily svůj záměr a svou modlitbu 
zhmotnily v reálném světě, můžete jí napsat na 
papír a vložit pod polštář, můžete ji přilepit na 
okno, máte-li sošku anděla, můžete papír 
s modlitbou položit do blízkosti sošky, nebo při 
jejím odříkání zapálit svíčku.

Moje modlitba k Andělovi 
mateřského mléka
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Afirmace pro sebejisté mateřství a pohodové kojení
Pojem afirmace asi nejlépe vystihuje pozitivní myšlenka. Díky tomu, že ji vyslovíme nahlas a činíme tak
opakovaně, můžeme rychleji dosáhnout svého cíle a efektivně transformovat svoje myšlení.

Více se o afirmacích a o tom, jak je používat, aby nám přinesly kýžený efekt, dozvíte v mém článku.

• Mé mateřství mě naplňuje.
• Důvěřuji své mateřské intuici.
• Užívám si mateřskou roli.
• Nikdo nezná potřeby mého dítěte lépe než já.
• Jsem matka lvice a nebojím se bojovat za sebe a 

své dítě.
• Mám krásná a zdravá prsa.
• Má prsa překypují životem.
• Má prsa poskytují výživu i rozkoš.
• Pro svoje děťátko mám vždy tolik mléka, kolik 

potřebuje.
• Moje láska proudí z mých prsou k děťátku spolu 

s mlékem.

• Mé mléko je výživné, nabité láskou a pozitivní 
energií.

• Kojení je pro mě stejně přirozené jako chůze.
• Kojím své děťátko s lehkostí a v radosti.
• Kojení je mi příjemné a dělá dobře mně i děťátku.
• Během kojení jsem uvolněná a děťátko též.
• Já i děťátko si kojení užíváme.
• Má prsa budou po ukončení kojení krásnější než 

dřív.
• Ve svém těle se cítím skvěle.
• Jsem přitažlivá a sexy.
• Miluji svoje tělo a děkuji mu.
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Desatero první pomoci při městnání mléka i zánětu prsu

Na úplný závěr jsem pro vás sepsala užitečné Desatero první pomoci při městnání mléka i zánětu prsu. 
Zkuste se jím důsledně řídit 48 hodin po rozpoznání prvních obtíží a s velkou pravděpodobností se vyhnete 
léčbě antibiotiky. A pokud ani tohle nezabere, buďte si jistá, že jste udělala vše, co bylo ve vašich silách.

Patříte k ženám, kterým znepříjemňuje kojení časté městnání mléka, nebo trpíte 
na záněty?

1. Upravte pitný režim
V případě, že se potýkáte s problémy s bolestivým nalitím prsů nebo městnáním mléka omezte pitný režim 
na 2 l tekutin denně a rozhodně vynechejte čaje a ostatní nápoje na podporu kojení. Obdobnou medvědí 
službu může prokázat i sklenička šampaňského nebo pšeničné pivo. 
Naopak, trpíte-li zánětem prsu, musíte pitný režim zvýšit jako při každém jiném zánětlivém onemocnění.

2. Střídavě zahřívejte a chlaďte prsy
Před kojením postižený prs zahřívejte (ve sprše, termoforem nebo gelovými obklady) a jemně masírujte, 
abyste podpořila uvolňování mléka, během kojení prs naopak chlaďte gelovými obklady (při silné bolesti 
můžete použít i pytlíky s ledem zabalené do utěrky), které si budete přidržovat v podpaží. 

Světoznámá porodní asistentka a autorka řady bestsellerů Ina May Gaskin ve své knize Průvodce kojením 
doporučuje nahřívat prsy obklady z petržele nebo kostivalu: „Hrst čerstvé nebo sušené petržele (nebo 
kostivalu) zabalte do čisté bavlněné látky, zavažte nití nebo uzavřete gumičkou. Látku ponořte do vroucí 
vody na 10–15 minut a nechte vychladnout tak, abyste zábal snesla přímo na prsu.“
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3. Mezi kojeními používejte chladivé zábaly
K zábalům použijte osvědčený tvaroh. Napatlejte s ním celé prso a tvaroh ponechejte na prsu do té doby, 
než vyschne. Účinnou složkou je voda z tvarohu, nikoli samotný tvaroh. Jakmile se voda vstřebá a tvaroh 
vyschne, prso omyjte a zábal opakujte tak dlouho, než potíže ustoupí.

Na doporučení řady maminek i porodních asistentek můžete tvaroh „vylepšit“ přidáním několika kapek 
kvalitního éterického oleje z levandule, domácí slivovice nebo kolečky nakrájené cibule. 

K chlazení prsů můžete použít také bílé zelné listy rozdrcené válečkem na těsto nebo paličkou a zabalené do 
utěrky. Tradiční čínská medicína doporučuje obklad ze strouhané syrové brambory.

Velmi dobré výsledky vykazuje obklad ze zeleného jílu. Naneste ho na celé prso v dostatečně silné vrstvě 1 –
2 cm a nechejte ho na prsu do vyschnutí. Pod sprchou jíl snadno opláchnete. 

Pokud se jíl na některých místech drží i po sprše, je to známka toho, že stále pracuje. Nechte ho tam a 
doplňte o další vrstvu.

4. Masírujte
Známá německá porodní asistentka Ingeborg Stadelmann, autorka knihy Zdravé těhotenství a přirozený 
porod, doporučuje k jemné masáži prsů levandulový či geranio-levandulový olej. 

Připravte se, že jde o namáhavou, zdlouhavou a bolestivou ruční práci. Masáž provádějte jemně, prso 
nehmožděte. Masáž kombinujte s přikládáním teplých obkladů nebo ji provádějte ve vaně.

Vlastníte-li elektrický vibrátor, použijte ho k masáži. Zatvrdlé místo se snažte rozmasírovat krouživými 
pohyby směrem od dvorce, následně se pokuste ztuhlé mléko vytlačit přímým pohybem směrem 
k bradavce.
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5. Odstříkávejte
Po každém kojení odstříkejte přebytečné mléko, které miminko nevypilo, do úlevy. Neřešte nyní problém 
s dočasným zvýšením produkce mléka, na to bude dost času později. 

Nyní se zaměřte na to, abyste se zbavila bolesti a správným ošetřením předešla případnému zánětu. Půjčte 
si po dobu trvání obtíží profesionální elektrickou odsávačku, již po prvním použití zjistíte, jak velkou službu 
vám tento přístroj prokáže. Dbejte na správný výběr odsávačky.

6. Nepřestávejte kojit, naopak přikládejte miminko k prsu častěji
Zkuste se vnitřně naladit na své dítě a požádejte ho, aby více pilo. Řada žen potvrdila, že jejich děťátko jako 
by vycítilo, že mají problém, a samo se začalo častěji budit na kojení. 

Pokud to není váš případ, neostýchejte se dítě budit a přikládat po dvou hodinách. Některé porodní 
asistentky radí přikládat dítě při kojení pouze k jednomu prsu, jiné k oběma. 

Zde je každá rada těžká a záleží především na ženě, jak to sama cítí. Pokud kojíte z obou prsů, vždy 
přikládejte miminko k postiženému prsu jako první.

7. Střídejte polohy
Zkuste během jednoho kojení vystřídat několik různých poloh a nebojte se ani těch krkolomnějších. Velmi 
vhodná je poloha, kdy miminko podložíte a kojíte ho tak, že stojíte na všech čtyřech, gravitace pomáhá 
uvolnit městnající se mléko.

8. Poraďte se s porodní asistentkou nebo laktační poradkyní
Neostýchejte se vyhledat odbornou radu a pomoc porodní asistentky, laktační poradkyně nebo duly. Také se 
můžete obrátit na porodnici kde působí řada vyškolených laktačních poradkyň.
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9. Řekněte si o pomoc a odpočívejte
Hoďte starost o domácnost a starší děti na pár dní na manžela, další členy rodiny nebo požádejte o pomoc 
kamarádku. Nic není v tuto chvíli důležitější než to, abyste načerpala síly. 

Nejenže velice často kojíte, což je vyčerpávající samo o sobě, ale všechna péče o prsy, masáže a obklady, 
masírování a odstříkávání vás drží v neustálé pohotovosti. Dopřejte si mezi kojeními alespoň hodinku 
spánku s obkladem 
v podpaží. 

10. Zkuste léčbu homeopatiky nebo bylinkami
Kontaktujte porodní asistentku, která vám poradí homeopatika odpovídající obrazu vašich potíží. Pokud 
žádnou takovou neznáte, pokuste se ji najít, případně můžete požádat o pomoc svého pediatra, porodníka 
či odborníka na homeopatii. 

Na snadnější odtok mléka ze žláz a vyprázdnění prsou se osvědčil lék Phytollaca decandra 9CH, podávejte 5x 
denně 5 granulí. 

Vyzkoušet můžete také tinkturu z Echinacey. Během prvního dne příznaků si nakapejte do vody 6x denně 40 
kapek. Pokud se vám bude zdát, že Echinacea zabírá, pijte následujících 2–5 dnů vodu s počtem kapek, který 
se rovná polovině vaší tělesné váhy. Šestý až desátý den obvykle stačí již jedna sklenice stejného roztoku 
denně.
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Co dělat dál, pokud vás e-book zaujal? 

• Napište mi svůj názor na e-book nebo dotaz k technikám na mailto:info@probuzena.cz
• Sledujte můj web www.probuzena.cz na kterém pro vás pravidelně připravuji další podporující materiály 
• Přihlaste se k odběru novinek, aby vám neunikla žádná důležitá informace. Součástí každého emailu 

mám pro vás připraven jako poděkování malý dárek pro radost.
• Staňte se fanouškem fcb stránky Žijte své sny, kterou spravuji.
• Objednejte se na individuální konzultaci, pokud hledáte podporu zkušeného průvodce.

Děkuji, že jste dočetli až sem a že jsem vám mohla prostřednictvím tohoto e-booku zprostředkovat 
svůj příběh. Věřím, že rady, tipy a doporučení zde obsažená vám pomáhají zdárně čelit a úspěšně 
překonávat problémy spojené s kojením. 

Ať už kojíte, nebo ne, dívejte se svému děťátku co nejčastěji do očí a skrze milující pohled prociťte 
jedinečné a láskyplné spojení se svým dítětem.
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Mohlo by vás zajímat
První (video)příručka svého druhu pro vyčerpané rodiče je TADY: PRYČ S KOLIKOU A PRDÍKY pro spokojené děti i maminky.
Bolest bříška bývá nejčastějším důvodem, proč maminka přivádí miminko k lékaři a také nejdiskutovanějším tématem v 
internetových diskuzích. Kolika postihuje dokonce 1 miminko ze 4! Dokáže vysát poslední kapku radosti rodičů čerstvě 
narozeného miminka a dohnat je až na pokraj sil. Díky tomu se mnohdy cítí bezmocní, sklíčení a mohou ztrácet důvěru ve své 
rodičovské schopnosti. 

Vy ale nemusíte toto období přetrpět, protože existuje pomoc!

Ten, kdo jednou zažil bolest bříška svého miminka, mi může jistě potvrdit, že najít to správné řešení bývá často alchymie. To, co má 
úspěch u jednoho miminka, nemusí mít u druhého. Na každé dítko platí jednoduše něco jiného. Proto máte 2 možnosti: 

1) buď to hned ze začátku vzdáte s tím, že to jednou SNAD přejde samo (a možná se potkáme na "psychině")

2) nebo budete vytrvale hledat východisko a zkoušet všechny doporučené rady, až jednoho dne zvítězíte.

Protože patřím k druhé skupině, která nerada hází flintu do žita, prozkoumala jsem pečlivě toto temné údolíčko se svými dvěma
dcerami, až jsem došla k vytouženému cíli - úniku z “Prdíkova”. 

Rozhodla jsem se proto sepsat následující příručku, která je vlastně takovým švédským stolem způsobů, jak ke 
spokojenému miminku. Chci Vám celostně předat vše podstatné a ověřené v kostce a usnadnit Vám tím začátky toho 
nejkrásnějšího období života, kterým je rodičovství. 

Prošlapala jsem Vám k tomu cestu a vše potřebné shrnula do nástrojů, které skvěle fungují! Vycházím přitom nejen ze své vlastní 
zkušenosti s mými dětmi, lékařsky ověřených faktů a výzkumů, ale i z obyčejných příběhů jiných maminek, které si touto trnitou 
cestou musely projít.
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Myslím si, že tento manuál první pomoci vám ušetří mnoho spánku, trápení a času, stráveného hledáním na internetu či v 
odborné literatuře (co bych za to kdysi dala!). Na rozdíl ode mě a ostatních rodičům, kteří dlouho, dlouho tápali a nevěděli si 
rady, máte tu velkou výhodu, že zde najdete opravdu vše potřebné bez zbytečného balastu. 

Postupně vás provedu krok po kroku stručnou problematikou bolesti bříška kojenců a to nejdůležitější ‐ naučím Vás  PRAXI ‐
12 + 5 jednoduchých a efektivních nástrojů, které bolest bříška zaručeně utiší. To vše v 18 344 slovech a 5 videích.

Hlavním záměrem tohoto eBooku ale není jen rychle ulevit miminku od bolesti bříška, ale pomoci Vám lépe pochopit jeho 
potřeby. Díky tomu pak budete jednoduše vědět, jak mu rychle pomoct bez stresu a tak se postupně dopracujete k 
oboustanné spokojenosti. :)

Nečekejte proto až na někdy, Již DNESmůžete najít řešení, které Vám ulehčí rodičovský život a řekněte pláči sbohem: 
https://michaelacazerova.cz/ebook‐pryc‐s‐kolikou‐a‐prdiky/

MUDr. Michaela Cázerová

Jsem maminkou, lékařkou, instruktorkou BABY masáží, 
koordinátorkou Nedoklubka, autorkou eBooku Pryč s kolikou 
a prdíky pro spokojené děti i maminky a eBooku ZDARMA 8 
rad, jak ihned utišit plačící miminko . 

Miluju BABY masáže a mým úkolem je pomáhat rodičům 
budovat citové pouto s jejich úžasnými miminky a naučit je 
prostřednictvím něžných doteků, jak mohou ulevit miminkům 
od mnohých potíží a podpořit jejich správný vývoj.
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