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Prečo?

� Snaha podporiť vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v 
oblasti dojčenia

� Zjednotenie vzdelávania založeného výhradne  na princípoch 
EBM

� Potreba zvýšiť povedomie všetkých zdravotníckych 
pracovníkov o dojčení, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o 
matku a dieťa

� Tendencie laikov vzdelávať zdravotníckych pracovníkov

Cieľ

Umožniť zdravotníckym pracovníkom získať poznatky v oblasti 

dojčenia založené na princípoch EBM

�Zvýšiť záujem zdravotníckych pracovníkov o podporu dojčenia,         a 
tým zlepšiť starostlivosť o matku a dieťa

�Vytvoriť priestor pre kontinuálne vzdelávanie a prehlbovanie 
vedomostí v oblasti dojčenia

�Vedomostne pripraviť zdravotníckych pracovníkov na splnenie 
kritérií pre certifikáciu BFHI/MBFHI

�Zvýšiť povedomie zdravotníckych pracovníkov o medzinárodných 
organizáciách v podpore dojčení



Cieľová skupina

Zdravotnícki pracovníci – sestry, pôrodné asistentky a 

lekári, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o matku a dieťa

�Získanie najnovších poznatkov o dojčení založených na 
princípoch EBM

�Získanie vedomostí ako aktívne podporovať matky pri dojčení, 
pomôcť im pri riešení problémov a podporovať vzťahovú väzbu 
medzi matkou/rodičmi a dieťaťom

�Možnosť kontinuálne sa vzdelávať v rámci vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov na Slovensku

�Možnosť vzdelávať sa na medzinárodnej úrovni v rámci 
medzinárodného vzdelávania laktačných poradkýň

Organizácia a rozsah študijného programu 

sústavného vzdelávania

Celkový rozsah študijného programu: 140 hodín (100 teoretic-
kého a 40 hodín praktického vzdelávania)
1. Modul: 40h teória, 16h prax (2x3dni)

1.1 Základný kurz o dojčení

1.2 Podpora dojčenia v zdravotníckych zariadeniach v rámci 
BFHI/MBFHI

2. Modul: Dieťa a dojčenie 20h teória, 8h prax (1x3dni)

3. Modul: Matka a dojčenie 20h teória, 8h prax (1x3dni)

4. Modul: Poradenstvo pri dojčení 20h teória, 8h prax (1x3dni)

Realizácia: 1x ročne

Miesto realizácie teoretického a praktického vzdelávania: 
Neonatologické pracoviská nemocníc na Slovensku 



Inštitút pre podporu dojčenia
Koncepcia vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

1.Modul
1.1 Základný kurz o dojčení

1.2 Podpora dojčenia v zdravotníckych zariadeniach

2.Modul
Dieťa a dojčenie
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3.Modul
Matka a dojčenie

4.Modul
Poradenstvo pri dojčení

Semináre pre zdravotníckych 
pracovníkov

Brush up kurzy 
Workshopy
Konferencie

Titul IBCLC 
(International Board Certified Lactation Consultant)

Inštitút pre podporu dojčenia 
Metodika teoretického a praktického vzdelávania

Teoretické vzdelávanie

� Interaktívne vedenie kurzov

� Štúdium literatúry

� Publikačná činnosť inštitútu

Praktické vzdelávanie

� Kazuistika

� Testy (Multiple choice questions)

� Prax v nemocnici – Praktické riešenie problémov pri dojčení

� Interpretácia vedeckých štúdií o dojčení a ich prínos pre prax 

� Návšteva v zahraničí (Viedeň)  

Certifikát s 5-ročnou platnosťou!



Inštitút pre podporu dojčenia
Vedenie a tím

Predseda: Mgr. Galková Michaela PhD. IBCLC.
Správna rada: PhDr. Šagátová Andrea PhD. 

Doc. PhDr. Matulníková Ludmila PhD.
Durina Renata IBCLC

Revízor: Ing. Morová Zuzana 
Čestní členovia:
Prof. MUDr. Šagát Tibor CSc.
Prof. MUDr. Benedeková Marta PhD.
Doc. MUDr. Chovancová Darina CSc.
MUDr. Litavec Marcel
MUDr. Haľamová Viera
MUDr. Vicianová Katarína
PhDr. Magyarová Gabriela
Mgr. Kaiserová Lubica

Zámer

� Spolupráca so SZU v Bratislave a odbornými spoločnosťami 

(SPS, Neonatologická sekcia SPS, Sekcia sestier pracujúcich v 
neonatológii)

� Spolupráca s medzinárodnými organizáciami (Europäisches
Institut für Stillen und Laktation – EISL; WHO,UNICEF) 

� Zaradenie kurzov do kreditného systému vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov na Slovensku

� Zaradenie kurzov do medzinárodného kreditného systému 

vzdelávania laktačných poradkýň (CERPs)

� Spolupráca s organizáciami venovanými starostlivosti o 

matku a dieťa (Malíček, Pro Vita)


