LAKTAČNÍ PORADNA - telefon :

703 171 869

24 hodin denně

Jednou z prioritních oblastí naší péče je podpora přirozené výživy u všech novorozenců
Naší prioritou je, aby maminky, které odcházejí z naší porodnice, byly pozitivně naladěné a přesvědčené o tom,
že kojení je to nejlepší, co můžou svému děťátku dát. Aby věděly, že mateřské mléko je svým složením ideální
potravou pro děťátko. Neexistuje žádná jiná možnost, jak děťátko vybavit do života tímto cenným darem přírody,
než ho od samého začátku kojit. Nejčastějším problémem čerstvé maminky je právě kojení, protože kojení se
musí naučit ona i miminko. Častým problémem bývají bolestivě nalitá prsa, bolestivé a popraskané bradavky,
spavé dítě, retence mléka, obavy, zda dítě efektivně pije, zda má maminka dostatek mléka, mastitida-zánět prsu,
výživa při kojení…

Snažíme se v tomto ohledu poskytnout všem maminkám maximální podporu, jak za jejich pobytu
na našem oddělení, tak po propuštění cestou ambulantních konzultací. Pokud cítíte, že si
s kojením nevíte rady, neváhejte zavolat na 24- hodinovou linku 703 171 869 - kde laktační
poradkyně Nemocnice Děčín rády vyřeší Vaše problémy buď telefonickou konzultací nebo
osobním setkáním po domluvě.
por.as. : Eva Opálená
Ilona Jedličková

Kojení je nejen první činností našeho života, ale také prvním interpersonálním kontaktem. Ještě
než dojde k přestřižení pupeční šňůry, drží matka své miminko v náručí a hladí jej. Dítě, vedeno
svými instinkty i reflexy, vyhledá prs a saje. Dosahuje prvního uspokojení, slastných pocitů, cítí
první doteky a teplo matčina těla. Americký psychiatr a psycholog Harry Stack Sullivan kojení
chápe jako první významný interpersonální kontakt. Působí především na orální zónu a také na
emoční stav dítěte. Emoční stav závisí na matce. Ta může mít buď „dobrý prs“, který přináší
uspokojení, nebo „zlý prs“ zvaný též „prs úzkostné matky“, který způsobuje tenzi. Je-li dítě
vystaveno tenzi dlouhodobě, upadá do tzv. somnolentního odpoutání, což je stav podobný
spánku. U dítěte se projevuje usínáním.

