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VPLYV PSYCHOSOCIÁLNYCH VPLYV PSYCHOSOCIÁLNYCH 
FAKTOROV NA DOJ ČENIE NEZRELÉHO FAKTOROV NA DOJ ČENIE NEZRELÉHO 

DIE ŤAŤADIE ŤAŤA

Adriána KovalíkováAdriána Kovalíková

8.8.--9. 9. nnovember 2016ovember 2016

VÝCHODISKÁVÝCHODISKÁ

• WHO – Globálna stratégia pre výživu 
dojčiat a malých detí

• EÚ – Dokument o dojčení pre EÚ

• Zdravie pre všetkých v 21. storočí

• UNICEF – Mother Baby Friendly Hospital
(BFH)

• Americká akadémia pediatrie
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ZRODENIEZRODENIE MATKYMATKY
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PSYCHICKÉ FAKTORYPSYCHICKÉ FAKTORY
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dieťaťa
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DUŠEVNÉ ROZPOLOŽENIE MATKY DUŠEVNÉ ROZPOLOŽENIE MATKY 
VS DOJČENIEVS DOJČENIE

Predpoklady 

k úspešnému 
dojčeniu

• Kladné 
emócie:

• radosť
• spokojnosť
• šťastie
• pocit bezpečia
• dôvery
• úspechu...

Komplikované 
dojčenie 

• Záporné 
emócie:

• strach
• neistota
• úzkosť
• pocit zlyhania
• hľadanie viny
• obavy...

Predčasný 
pôrod  

• Nezrelé 
procesy v org. 
matky:

• hormóny
oxytocín, 
prolaktín

Self-eficacy

• Vnímaná 
osobná 
účinnosť ženy:

• sociálny tlak
• povinnosti ženy

SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ FAKTORYSOCIÁLNE A EKONOMICKÉ FAKTORY

• Vzťah matka – dcéra

• Rodina

• Rola otca

• Bonding (pripútanie), klokania starostlivosť

• Nedostatok finančných prostriedkov

• IKT

• Média – reklamy

• Nemocničné prostredie

• Psychofyzická príprava
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PSYCHOSOCIÁLNE FAKTORY DOJ ČENIA PSYCHOSOCIÁLNE FAKTORY DOJ ČENIA 
NEZRELÝCH DETÍNEZRELÝCH DETÍ

Dojčenie je komplexný proces do ktorého vstupujú 
determinanty: 

• Psychologické -sklamanie, úzkosť, frustrácia, obavy o zdravie/život
dieťaťa, strach, súcit, bezmocnosť, pocity zlyhania, hľadanie viny,
sebaobviňovanie, pocit „nereálnosti dieťaťa“, self-efficacy (vnímaná
osobná účinnosť) ženy...

• Sociálne - vek, vzdelanie, vzorec matka/dcéra, súdržnosť a
adaptabilita rodiny, životný štýl rodiny, rola otca, bonding,
informačno-komunikačné technológie, ekonomické faktory,
prostredie pôrodnice, JRIS (ošetrovateľské a rutinné postupy),
kultúrne a sociálne normy spoločnosti.

• Spirituálne - náboženstvo, religiozita, zmysel života, poskytnutie
duchovnej služby na perinatologických pracoviskách.

• Biologické.

„Nikdy žiadnu mami čku 
neodsudzujte, neviete, čím všetkým 

prešla, kým sa ku fľaši dopracovala“.
MUDr. Anna Mydlilová, predsedníčka Laktačnej ligy, 

Česko, 2011
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

• Matka a dieťa sú aj naďalej biologickou jednotkou – funkciu 
placenty preberá mliečna žľaza.

• MUDr. Haľamová Viera, koordinátorka Hnutie za nemocnice priateľské deťom 
Slovenský výbor pre UNICEF


