
Příloha TZ – Týden kojení 
 
 
Ekonomický přínos kojení 
 
Podrobná analýza pediatrických nákladů na základě zprávy AHRQ došla k závěru, že pokud 
by 90% matek z USA dodržovalo doporučení výlučně kojit do 6 měsíce, ušetřilo by se ročně 
$13 biliónů dolarů. Do ušetřených nákladů nebyly počítány náklady související s menší 
absencí rodičů v zaměstnání či úmrtí dospělých na nemoci získané v dětství (jako astma, 
cukrovka I typu nebo nemoci související s obezitou). Strategie, které zvyšují počet výlučně 
kojících matek do 6 měsíců, jsou velkým přínosem na národní úrovni 
 
BFHI v ČR slaví 20. výročí, 65 porodnic ze 100 je Baby Friendly, což znamená, že dodržují 
10 kroků k úspěšnému kojení a 65% dětí má šanci, že u nich kojení bude zahájeno správně. 
Těchto 10 kroků bylo uznáno péči založenou na medicínských důkazech a mírou kvality 
poskytované péče v porodnici. Pokles počtu kojených dětí měsících v ČR, kterou kritizovala  
Komise pro práva dítěte letos  v Ženevě je i důsledkem neopodstatněného a na 
medicinských důkazech nezaloženém zavádění příkrmu mezi 4-6 měsícem, se kterým přišla 
v roce 2008 Evropská grastroentorologická a hepatologická společnost ESPGHAN. 
 
Z individuálního pohledu je zapotřebí zvyšování povědomí zdravotníků o skutečnosti, že 
vývojová připravenost dítěte k příjmu pevné stravy má určitý věkový rozsah stejně jako u 
jiných vývojových schopností dítěte; a tedy že méně dětí bude pravděpodobně připraveno 
před,  spíše než po 6 měsících věku a že jejich úlohou je vybavit rodiče sebedůvěrou a 
schopnostmi rozpoznat příznaky vývojové připravenosti jejich dítěte.  
 
Statistiky kojení v ČR a jiných zemích 
Při propuštění z porodnice bylo v roce 2011 kojeno: 
ČR           plně/ celkem 

84,37/95,61 
BFH         84,66/95,56 
nonBFH   83,61/95,75 
 
Počty výlučně kojených dětí  v BFH nemocnicích jsou trvale nad celostátním průměrem (BFH 
84,66%/ ČR 84,34, non BFH 83,61 %. Ve společnostech, kde kojení je normou (Norsko, 
Švédsko) existuje  dobře vyvinutý podpůrný systém pro kojení podporovaný vládou. Počty 
kojených dětí jsou nadprůměrné, např. v Norsku je kojeno v 6 měsících 80% dětí , v ČR 40,1 
%. Podpora kojení je v Norsku součástí veřejného zdraví se sítí laktačních center a 
laktačních poradkyň v každém z pěti regionů s velkou podporou BFHI a to i na 
nedonošeneckých odděleních s JIP.  
 
Laktační liga ústy své předsedkyně, MUDr. Mydlilové shrnuje: „Cílů není možné dosáhnout, 
pokud  nebude  přijata strategie. I naše země by měla upřednostňovat  a podporovat matky v 
kojení, měla by přijmout a legislativně ošetřit Kodex marketingu náhrad MM. Nepřijetím 
Kodexu vláda dává najevo, že přikládá umělé výživě větší důležitost než zájmu matek a 
dětí.“ 
 
V případě zájmu o další informace, kontaktujte Laktační Ligu 
 
Kontakt: 603 281 600 
MUDr. Anna Mydlilová 
Email: anna.mydlilova@ftn.cz 
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