
unite for
children

20 rokov MBFHI na Slovensku a možnosti 
ďalšieho rozvoja.

Haľamová V., Benedeková M., Litavec M.
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− hlboké tradície 
materstva s dlhým 
dojčením

− podporované
hodnotami kresťanstva 
s obrazom Matky božej

Na území Slovenska
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− umožňované prácou 
matiek 
v domácnostiach, 
poľnohospodárstve 
nepretržite spolu s 
dojčaťom
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Odklon schopností matiek doj čiť –
intenzívny vývoj náhradnej vý živy          

r. 1900 - 1950

Príčiny:                                                            
socio-kultúrne faktory civiliza čného vývoja

− zmeny v sociálnom postavení žien, spôsobe života 

− zamestnanie mimo domu s krátkou materskou dovolenkou    

− propagácia umelej vý živy

− nedostato čná zdravotnícka starostlivos ť a nesprá vne                             
poradenstvo



− nedostatočná
zdravotnícka starostlivosť
a  nesprávne poradenstvo 
podpory dojčenia

− priemyselná výroba 
umelej výživy dojčiat 
s agresívnou reklamou 
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Sústredenie pôrodov do nemocníc 
s oddelením novorodenca od matky      

rok 1952 – 1980 – 1990
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Renesancia doj čenia  1980 - 2014    

Dluholucký S., Plintovič V., Laktačný program 
B.Bystrica, systém “rooming in“ a nutnosť realizácie v SR

Čulík J.,Príkazský V., Nemocni čná banka ľudského mlieka
Zber mlieka rodičiek s nenáročným rozsahom základného 
vybavenia.

Haľamová V., Kops J., Vzťah matiek k doj čeniu v SSR
Nedostatok podpory dojčenia v nemocniciach s oddelenými 
úsekmi rodičky a dieťaťa

INNOCENTI DECLARATION – 1990
WHO/UNICEF – opera čné ciele:

• Ustanovi ť národného koordinátora a 
multisektorový národný výbor podpory doj čenia

• Zabezpečiť, aby každé zariadenie poskytujúce 
služby matkám uplat ňovalo 10 krokov BFHI

• Uplatňovať princípy a ciele Medz. kódexu ako 
celku

• Ustanovi ť legislatívu ochrany materstva 
pracujúcich žien



Systém starostlivosti 
s náhlym oddelením novorodenca od matky 
narušuje prírodou naprogramovaný proces 

adaptácie die ťaťa 
na nové životné podmienky. 

Matka a die ťa sú aj na ďalej 
biologickou jednotkou, funkciu 
placenty preberá mlie čna žľaza

Prof. MUDr. Fedor –Frybergh, Dr.:

„Ľudský život treba chápa ť od začiatku do konca za 
nepretržitú neoddelite ľnú kontinuitu životných procesov – od 
počatia do konca.“

prenatálne die ťa pôrod novo narodené die ťa 

Prenatálna skúsenos ť, proces u čenia, pamä ťové stopy umož ňujú
dieťaťu po pôrode adaptova ť sa na nové, radikálne zmenené
prostredie.
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Personál a prostredie nemocnice
významným spôsobom ovplyv ňuje

dojčenie, väzbu matka – novonarodené
dieťa v kritickom časovom úseku prvých
hodín, dní, kedy je rodi čka hormonálne

pripravená na prijatie die ťaťa.

Ciele BFHI:

� Transformácia zastaraných postupov „klasickej“
nemocni čnej rutiny

� Presadzovanie 10 krokov ako minimum pre BFH

� Zabezpečenie kvalifikovanej starostlivosti matkám pri 
dojčení aj po prepustení

Z 10 krokov BFHI sa naj ťažšie presadzujú
prenatálna príprava, v časné priloženie k matke a             
kvalifikovaná pomoc personálu pri doj čení
(krok 3, 4, 5).



Organiza čné opatrenia

•SV pre Unicef pri svojom vzniku r.1993 zaradil  BFH I 
medzi svoje hlavné programy  so zameraním na 
výchovu a vzdelávanie zdravotníckych pracovní kov                              
vo fyziológii laktácie a manažmente doj čenia pre 
zdravotníkov.
• Od r. 1996  inicioval vznik podporných skupín matie k 
matiek a poradký ň dojčenia a spolupracoval  s nimi
•Od roku 1998 sa v spolupráci so SPS podarilo 
presadi ť celoštátny zber údajov o frekvencii a d ĺžke 
dojčenia v prvom polroku života die ťaťa
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Výsledky:

Frekvencia a d ĺžka doj čenia sa od r.1998 trvale zvyšujú

Presadzovanie krokov BFHI v nemocniciach bolo 
najúspešnejšie v prvom desaťročí. V posledných rokoch sa 
záujem o presadzovanie krokov BFHI znižuje za posledných 
5rokov dosiahla splnenie podmienok len 1. nemocnica

V súčasnosti - po čet nemocníc s plaketou BFHI v SR 30 .
Úroveň dodržiavania postupov starostlivosti o rodičky a 

novorodencov nemohla byt overená každé 3 roky, čo je nutné
zmeniť. 
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Dĺžka a frekvencia doj čenia na Slovensku na konci 1.až 6. mesiaca (v %)    
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V posledných rokoch sa zdôrazňuje význam 
dojčenia nielen v prevencii ochorení detského 
veku – ale aj civiliza čných chorôb dospelosti.

Doterajšie postupy prevencie sú neú činné
aj preto, že za čínajú neskoro. Úspešná
prevencia je zrejme v rukách vzdelaných a 
obetavých pôrodníkov, neonatológov a 
pediatrov. 

.   

Preto vznikla t.r. „Pracovná skupina  Slovenskej 
pediatrickej spolo čnosti SLS pre podporu 
dojčenia“, ktorej predsedom sa stal MUDr. Litavec. 

Jej vznik si vynútila aj skutočnosť, že náročné úlohy 
presadzovania BFHI a podpory dojčenia  nemohol 
dostatočne zabezpečovať UNICEF

Je predpoklad že sa vďaka jej činnosti situácia s 
podporou dojčenia na Slovensku podstatne zlepší.
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Závery a odporú čania:

• 20 rokov po vyhlásení celosvetovej deklarácie WHO/UN ICEF 
na podporu doj čenia sa dosiahli výsledky, ktoré zara ďujú
Slovensko v rámci EÚ medzi 10  popredných štátov.

• Ďalší rozvoj vyžaduje kvalifikované vzdelávanie zdravo tníkov 
a poradký ň, pomoc organizátorov a  ohodnotenie podpory 
týchto činností pri akreditácii nemocníc. 

• Napriek zaradeniu BFHI medzi prioritné v Národnom 
programe starostlivosti o matku a die ťa je jej podpora 
nedostato čná. Pre stále pribúdajúce dôkazy o význame 
dojčenia nielen  pre najlepší štart do života, ale aj kv alitu 
zdravia v dospelosti je treba v osved čenom programe 
pokra čovať. 
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