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1. Úvod 
 

Z celkem 3.894 respondentek v průzkumu podpory kojení v porodnicích doplnila zhruba 

polovina z nich psaný komentář. Ne každá žena však zároveň udělila souhlas se zveřejněním 

komentáře. Předkládám tedy stručný výběr z komentářů těch žen, které souhlas se zveřejněním 

udělily. 

Některé komentáře byly stručné, jiné byly delší (někdy i v délce jedné A4 a více), proto jsou 

v tomto dokumentu zkrácené. Plné znění komentářů postupně zveřejňujeme u jednotlivých 

nemocnic na internetových stránkách Šestinedělky (http://sestinedelky.cz/pruzkum-o-kojeni/).  

Obecně lze říci, že hodnocení kvality podpory kojení v porodnicích se výrazně lišilo. 

Od nadšených vyjádření („naprostá spokojenost“ či „měla jsem maximální pomoc a maximum 

informací“) přes neutrálnější („bez problému“ nebo „v pořádku“) až po čistě negativní („hrůza 

a děs“, „teror“, či „psycho“). Nejprve se podíváme na výběr z nejkladnějších komentářů žen, 

poté na některé komentáře žen, které vyjadřovaly nespokojenost. Pozitivní komentáře 

i negativní komentáře jsou rozdělené dle krajů. Výběr z komentářů poukazujících na konkrétní 

problémy (např. nedostatek kontaktu s dítětem, dokrmování, rozporuplnost rad personálu, 

nedostatek času a personálu, neprofesionální chování některých zdravotníků, rutinní používání 

kloboučků, vážení před každým kojením a po něm apod.) je uveden na konec.  

Při čtení komentářů je třeba brát v potaz to, že stejně jako v průzkumu spokojenosti rodiček 

z roku 20121: 

• vícerodičky hodnotily péči v porodnici více příznivě než prvorodičky; 

• ženy s nižším vzděláním (základním a středoškolským bez maturity) hodnotily péči v 

porodnici celkově lépe než ženy s vyšším vzděláním (středoškolským s maturitou a 

vysokoškolským); 

• ženy, které rodily vaginálně, byly s péčí v porodnici celkově spokojenější než ženy po 

císařském řezu; 

• spokojenost s perinatální péčí klesá s rostoucím časovým intervalem mezi porodem a 

hodnocením péče (přičemž v době sběru odpovědí některé ženy odpovídaly pouhé týdny 

či měsíce po porodu). 

Komentáře neprošly jazykovou korekturou, opraveny byly jen některé zjevné překlepy.  

  

                                                           
1 Viz Takács, L. – Seidlerová J. a kol.: Psychosociální aspekty v současném porodnictví: Kvalita perinatální péče 

očima rodiček, Filozofická fakulta UK v Praze, 2013, str. 37 an. 

http://sestinedelky.cz/pruzkum-o-kojeni/
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2. Pozitivní komentáře 

2.1 Hlavní město Praha 

Měla jsem maximální pomoc a maximum informací a vím, že nemít podporu sestřiček, tak bych 

kojení vzdala. 

Thomayerova nemocnice, 2014 

Cítila jsem velkou podporu od personálu, otevřenost k diskuzi na téma kojení a hlavně jejich 

erudovanost. Maximální spokojenost! 

Thomayerova nemocnice, 2016 

Na veškeré dotazy mi bylo zodpovězeno, personál ochotný poradit při kojení. Ze začátku jsem 

nevěděla, jak na to, sestry mi poradily, jak to dělat správně, tím mi dodaly jistotu a rozkojila 

jsem se. 

Thomayerova nemocnice, 2017 

Laktace se mi spouštěla celkem pomalu. Se správnou technikou mi hodně pomohla přítomná 

laktační poradkyně, která docházela na oddělení šestinedělí a jedna velmi hodná dětská sestra. 

Dcera pořád ubývala na váze, nikdo mi ale lahvičku s příkrmem nenutil. Čtvrtý den, když už 

jsem se smířila s tím, že kojit nebudu a od dalšího dne začneme s lahvičkou, se mi mléko 

spustilo a kojila jsem skoro rok. Byla jsem ráda, že na mě nikdo netlačil a dal nám čas na to se 

s malou hezky sžít. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Kojení v porodnici probíhalo bez problémů, žádný nátlak, kdy nebo jak přesně kojit, hledalo 

se, co dětem a matce vyhovuje nejvíce, na péči si vůbec nemůžu stěžovat, sestřičky byly úžasné. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Laktační poradkyně Lubica byla zlatá. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2017 

V porodnici se apelovalo na to, aby předčasně narozené dítě odcházelo kojené! Sestřičky i 

doktoři pro to dělali možné i nemožné. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2014 

Mléko se spustilo po masáži prsou, kterou mi ukázala jedna ze starších sestřiček, i jak správně 

přiložit miminko mi ukázala. Myslím, že vděčím právě jí, že jsme se to naučili. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2016 

Na porodním oddělení nemocnice U Apolináře jsem porodila v únoru před rokem dvojčata. 

Narodila se dřív o dva týdny císařským řezem. Personál porodnice byl profesionální a velmi 
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podporující, byl mně i mému příteli velkou oporou. S kojením mi místní sestřičky na oddělení 

Intermedián (kde se starají o nedonošené děti) pomohly tak dobře, že jsem během týdne byla 

schopná kojit dvojčata simultánně (a dodnes je - rok poté - ještě kojím). Ráda bych všem 

sestřičkám na tomto oddělení touto formou poděkovala. To, že mám zdravé a tak, jak bylo 

dlouho potřeba, i plně kojené děti, je jejich zásluha. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2016 

Vše mi ukázaly sestry od Čápa, byly milé, pomohly s přisátím, syn se to naučil rychle a mně se 

spustilo mléko čtvrtý den a hned nás pustili domů. Z domova jsem jim i jednou volala, protože 

jsem měla popraskané bradavky. Vše se pak srovnalo, doporučily mi, jak o bradavky pečovat, 

čím mazat, jak motivovat syna k pití, jak pečovat o prsa, prohřívat, co pít... A hlavně mě 

pohladily, uklidnily a rozesmály, když jsem třetí den v porodnici panikařila, že nemám mléko. 

Jsou to zlaté ženské a také díky nim stále kojím syna. 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,  2016 

Vrchní sestra byla velmi ochotná a ráda pomohla, ukázala. 

Nemocnice na Bulovce, 2014 

V porodnici byl moc ochotný personál a moc rád pomohl kterékoli mamince. Pokud 

i přes všechny "možnosti" (změna různých poloh při kojení, různé doby apod.) některé 

mamince nešlo kojení, byl s nimi konzultován další postup (dokrmování, nebo umělé mléko) - 

personál jim poskytl i psychickou podporu apod. 

Nemocnice na Bulovce, 2017 

Personál mi byl vždy nápomocný, když byl problém s přisátím. Cítila jsem se bezpečně, 

že po dobu hospitalizace tam mám sestřičky, které mi vždy pomůžou. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2016 

Sestřičky mi vše ukázaly a mohla jsem kdykoliv přijít se zeptat, kdyby se mi nedařilo. Sestřičky 

mi pomohly i ve 3 ráno. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2016 

 

2.2 Jihočeský kraj 

Kojila jsem tandemem, rychle jsem se to naučila, personál na neonatologickém oddělení 

perfektní. 

Nemocnice České Budějovice, 2015 

Hned po porodu mi bylo miminko přiloženo k prsu. Bylo mi doporučeno kojit alespoň 8x denně. 

Ukázali mi, jak správně kojit, přišli mě i znovu zkontrolovat, jestli kojím správně. A pak jsem 
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ještě jednou požádala o pomoc, když se nechtělo miminko přisát a ochotně mi sestřičky 

pomohly a poradily. Jinak mě neomezovaly v délce ani počtu krmení za den. 

Nemocnice České Budějovice, 2017 

Nejvíce mi pomohla sestřička Amálka. 

Nemocnice Jindřichův Hradec, 2015 

Po pěti dnech místo domů jsme šly kvůli žloutence na dětskou JIP a tam byl úplně jiný přístup. 

Tam mi konečně pomohly sestřičky s kojením, naučily nás to a domů jsme odcházely plně 

kojené z prsu. 

Nemocnice Jindřichův Hradec, 2016 

Empatický přístup sester. 

Nemocnice Český Krumlov, 2016 

Obě děti byly přísavky, takže problém s kojením nebyl, pomáhali mi v porodnici spíš 

s bolavými bradavkami. Za to jim dík, byly velmi ochotné a sestřička mi došla i do lékárny. 

Nemocnice Písek, 2016 

Sestry byly ochotné a příjemné. 

Nemocnice Prachatice, 2016 

Jako prvorodička jsem nevěděla, jestli kojím správně nebo dost a sestřičky byly vždycky 

nápomocné. 

Nemocnice Tábor, 2016 

2.3 Jihomoravský kraj 

Velmi pozitivní zkušenost. Pomohli mi se začátkem kojení u miminka narozeného 35+6. 

Podpora kojení, kdykoliv jsem mohla přijít a upravit své pocity i kojicí polohu pod dohledem 

sestřiček. Opravdu úžasný přístup. 

Nemocnice Boskovice, 2014 

Naší porodnici děkuji, že umožňují a nijak neomezují kontakt s dítětem i v případě komplikací. 

Nemocnice Břeclav, 2016 

Mně bylo v porodnici v Bohunicích vše báječně a důkladně vysvětleno. 

Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, 2014 
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Sestry poradily a pomohly, pouze jsem se trochu bála, zda něco nedělám špatně. Sestry mě 

uklidnily, že se rozkojíme a taky že ano. 

Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, 2016 

V Bohunicích je skvělá laktační poradkyně, která vede i předporodní kurzy o kojení. 

Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, 2016 

Když večer přišla sestra na pokoj, kde jsem spala v posteli s miminkem, mile se na nás usmála 

a popřála nám, ať se krásně vyspíme. Nádherná milá okatá sestřička, kdo rodil v Bohunicích, 

myslím musí vědět.  Žena, která mi oba pobyty velmi zpříjemnila. Žena na svém místě. Jestli 

to někdy budete číst, děkuji Vám za to! 

Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, 2016 

Díky skvělým sestřičkám jsem kojení vnímala jako automatickou věc bez jakéhokoliv stresu. 

A věděla jsem, že po příchodu domů bude vše v pořádku. A mimochodem kojím už 2 roky a 4 

měsíce. 

Fakultní nemocnice Brno . Obilní trh, 2014 

Celkově jsem byla s péčí na oddělení šestinedělí spokojená. Laktační poradkyně mi pomohly 

klidně ve dvě ráno, byly převážně ochotné a laskavé. 

Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Obilní trh, 2015 

Moc mi pomohli. Byla jsem u sester v kojicí místnosti pořád, pořád mi pomáhaly, dostávala 

jsem i obklady a pořád jsem si s nimi o všem možném povídala. Jsou tam všichni skvělí profíci. 

Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Obilní trh, 2015 

Obrovská ochota sester, ráda poradily, ukázaly. Naprostá spokojenost. 

Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Obilní trh, 2015 

Sestry mi zachránily kojení. 

Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Obilní trh, 2016 

Laktační poradkyně chodila za námi pravidelně, byla moc milá a opravdu se zajímala o to, aby 

nám kojení šlo. 

Nemocnice Kyjov, 2014 

Vnímala jsem kojení velmi kladně ;) I přestože jsem byla císařským řezem, hned po probrání 

z narkózy mi malého přiložili k prsu a ten se hned přisál. Malého mi nosili ke kojení pravidelně 

a od druhého dne už jsem ho měla u sebe v posteli a přikládala podle přání dítěte ;) Dokonce 

mi rozmlouvali i 4. den dudlík, když už mě bolely bradavky. 

Nemocnice Znojmo, 2014 
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2.4 Karlovarský kraj 

Sestry byly velice ochotné a rozkojila jsem se hned. 

Nemocnice Cheb, 2015 

Personál byl příjemný, vzhledem k císařskému řezu mi pomáhali s častým přikládáním k prsu. 

Nemocnice Ostrov nad Ohří, 2016 

2.5 Královéhradecký kraj 

Největší vliv na mé kojení přisuzuji sestřičce / porodní asistentce, která mi miminko nosila 

na kojení během první noci, kdy jsem ještě nemohla vstávat a neměla jsem proto miminko 

v péči. Byla moc milá a velmi mi pomohla s technikou kojení. Navíc vždy po skončení kojení 

mi připomněla, abych dala dcerce pusu... Pro někoho normální, samozřejmá věc, já jsem ale 

po císařském řezu měla trochu problém uvědomit si, že je miminko opravdu moje, a poddat 

se mateřskému citu. Mohu říct, že právě tato sestřička ve mně ten cit probudila. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2016 

Sestřičky v porodnici byly velice ochotné. Chodily za mnou a pomáhali mi. Jako prvorodička 

jsem to opravdu velice ocenila. Měla jsem problémy i s ragádami a hned mi bylo řečeno, 

že máme špatnou techniku atd. Co se týče porodnice v Jičíně, byla jsem spokojená :) 

Nemocnice Jičín, 2015 

Pozitivní zkušenost. Pomohli mi se rozkojit - měla jsem na pokoji elektrickou odsávačku a syna 

jsem kdyžtak dokrmovala svým odsátým mlékem injekční stříkačkou. (Syn narozen akut. 

císařským řezem 35+5 z důvodu mého HELLP syndromu, kojila jsem 25,5 měsíce). 

Nemocnice Náchod, 2014 

Moje zkušenosti byly pouze pozitivní a s kojením jsem problémy neměla. 

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, 2016 

2.6 Kraj Vysočina 

 

Kojení v porodnici jsem vnímala jako přirozený proces, který probíhal v uvolněné a přátelské 

atmosféře. 

Nemocnice Havlíčkův Brod, 2014 

I když všechno nebylo dokonalé, musím smeknout před havlíčkobrodskou porodnicí, kde i přes 

předčasný porod císařským řezem mi dokázali zajistit bonding (i když ne tak dlouhý) a naučit 

mě všechno o kojení (do té doby jsem byla přesvědčená, že mi kojení nepůjde a prostě dám 
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umělé mléko), nakonec jsem díky nim plně kojila, přečetla pak hromadu informací a stala se ze 

mě "zastánkyně kojení". Takže za mě Havlíčkův Brod 1∗ 

Nemocnice Havlíčkův Brod, 2016 

Sestřičky nám v porodnici neustále pomáhaly, dokud nám přikládání nešlo. Vizity byly citlivé 

- klidně nás nechaly v průběhu kojit. Následně jsme konzultovali i po telefonu (horkou linku 

opravdu doporučuji) a po 6 týdnech, těsně před Vánoci, jsme se opět vrátili kvůli bolestivému 

přisávání a zničeným prsům - pomohla nám přímo primářka MUDr. Weberová. Za uklidnění 

a pomoc jsem nesmírně vděčná. 

Nemocnice Havlíčkův Brod, 2016 

Kojení v porodnici bylo naprosto skvělé, bez chyby a hlavně v klidu. 

Nemocnice Havlíčkův Brod, 2016 

Jsem nadšená s porodnicí v Jihlavě, sestřičky mi pomáhaly a motivovaly s kojením i v noci. 

Nemocnice Jihlava, 2016 

Kojení bylo super, všichni se mi snažili pomoct a díky tomu kojím do teď. 

Nemocnice Jihlava, 2016 

2.7 Liberecký kraj 

Skvělé, pořád sestra chodila, jak nám to jde a kdyby něco, ráda vysvětlí a pomůže. 

Nemocnice Jilemnice, 2014 

2.8 Moravskoslezský kraj 

Skvělý zážitek! Pomoc laktační poradkyně jsem měla již na porodní sále a stejná sestra se mi 

věnovala i po porodu na novorozeneckém. [...] Věřím, že i díky skvělé péči v karvinské 

porodnici plně kojím již desátý měsíc bez jediného zdanění bradavky či dalších komplikací 

prsou, které kojení mohou provázet. Velké díky všemu personálu karvinské porodnice! Dodnes 

na tamní pobyt vzpomínám jako na nejkrásnější dny uplynulého roku. 

Nemocnice Karviná, 2016 

Laktační poradkyně byly užitečné, pomohly. 

Nemocnice Krnov, 2015 

Nikomu nevadilo, že je miminko u mě v posteli a že je na prsu nonstop, jen doporučili lepší 

polohu, častěji střídat prsa a mast na bradavky - to bylo přínosné, kojení podporující. 

Nemocnice Krnov, 2016 
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Cítila jsem 100% podporu. 

Nemocnice Krnov, 2017 

Veskrze pozitivní. 

Nemocnice Třinec, 2014 

Měla jsem o kojení načteno dost už před porodem a v porodnici bylo dodrženo všechno důležité 

pro rozjetí a podporu kojení. V porodnici je lékařka, která se zabývá kojením, správným 

přisátím a případnými problémy. Při odchodu je mamince dáno telefonní číslo na tuto lékařku 

v případě problémů. Přes akutní císař a nemožnost bondingu a strávení prvních minut a hodin 

s dcerou, kojím už devět měsíců bez problémů. 

Městská nemocnice Ostrava (Fifejdy), 2016 

2.9 Olomoucký kraj 

Moc mi v porodnici pomohli. Měla jsem problém s bradavkami a oni mi pomáhali tak často a 

úžasně, že jsem se 6. den rozkojila a pak kojila ještě rok a půl. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2014 

Maximální spokojenost. Úžasná péče a velice příjemný personál. Velké překvapení pro mě bylo 

zapůjčení kojicího polštáře během pobytu v porodnici. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

Naprosto skvělý přístup, laktační poradkyně byla přítomna každý den a i když jsem rodila 

ve 33. týdnu císařským řezem, po dvou týdnech jsme odcházeli domů plně kojení. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

V Olomouci mi pomohly jak laktační sestry, tak sestry na novorozeneckém oddělení. Vždycky 

přišly ochotně, a to i v noci. Věnovaly nám dostatek času. Byly tam k dispozici i kojicí polštáře 

a různé alternativní metody, jak kojení pomoci. Využila jsem i možnosti konzultace s laktační 

sestrou po propuštění, hodinu se Vám věnuje, můžete u ní nakojit a miminko si převážit. 

Celkově si myslím, že porodnice Olomouc maximálně pomáhá maminkám nastartovat správně 

laktaci. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2017 

Výborné! Velice nápomocný personál! 

Nemocnice Přerov, 2016 

Perfektní přístup, empatie, srozumitelnost. 

Nemocnice Šternberk, 2014 
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Každou chvíli se mě chodila některá ze sester ptát, jestli už kojím. Vždy jsem řekla, že ne. 

Zpočátku říkaly, ať to zkouším, že mi kdyžtak pomůžou. A. prostě odmítala otevřít pusinku. 

Jelikož jsem byla na kojení neustále dotazována, řekla jsem si nakonec o pomoc. [...] Minimálně 

dvě sestry byly v době mého pobytu super laktační poradkyně a několik nás maminek k nim 

docházelo. Jedna z těchto bezvadných ženských mi pak řekla, že děti, co se nechtějí přisávat, 

později nevědí, kdy přestat. Měla pravdu. 

Nemocnice Šternberk, 2016 

Byla jsem ráda, že mi poradili a maximálně podporovali kojení. Dcera měla silnou 

novorozeneckou žloutenku a neměla sílu pít, ale nakonec jsme to zvládly. 

Nemocnice Šternberk, 2016 

Sestřičky byly milé, hodné, pomáhaly polohovat miminko k prsu (po císařském řezu jsem 

nebyla tolik pohyblivá, jak bych chtěla), ukázaly správnou techniku kojení a malou mi přiložily 

k prsu ihned po mém probuzení z celkové anestezie. 

Nemocnice Šumperk, 2015 

V porodnici byly skvělé laktační poradkyně a se vším mi pomohly. Jsem s jejich pomocí velice 

spokojená. 

Nemocnice Šumperk, 2016 

2.10 Pardubický kraj 

Maximální pomoc s kojením od sester z novorozeneckého oddělení, vždy ochotné, vstřícné, 

nemůžu si stěžovat. 

Nemocnice Chrudim, 2015 

Měla jsem možnost porovnání porodu v roce 2015 a 2016 a bylo to nebe a dudy. Všechny sestry 

prošly údajně kurzem laktačních poradkyň, takže informací dostatek a nemám si tentokrát 

na co stěžovat, vše naprosto super. 

Nemocnice Chrudim, 2016 

Velmi pozitivní, byl k dispozici i kojicí koutek, kam mohly maminky s miminkem kdykoliv 

zajít a sestřičky jim pomohly s kojením. 

Pardubická nemocnice, 2016 

Byla jsem moc ráda za úžasný personál. 

Orlickoústecká nemocnice, 2014 

I když jsem neměla vůbec žádný problém s kojením, personál velmi dbal na to, aby dítě bylo 

kojené. Sestřičky se neustále ptaly, zda něco nepotřebujeme. Byla jsem opravdu spokojená. 

Orlickoústecká nemocnice, 2015 
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2.11 Plzeňský kraj 

Kojení probíhalo úplně v pořádku, s počátečními problémy mi pomohly ochotné sestry. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2016 

Sestry byly neskutečně příjemné a ochotné. Laktace se mi spustila velmi brzy i navzdory tomu, 

že jsem byla po císařském řezu. 

Nemocnice Rokycany, 2017 

Personál byl velice ochotný a příjemný... Doporučili mi techniku kojení, ale ukázali i více 

možností. 

Klatovská nemocnice, 2016 

Personál byl velice ochotný a vždy dokázali pomoct. 

Stodská nemocnice, 2016 

2.12 Středočeský kraj 

S porodnicí jsem byla naprosto spokojená. Kojení, ačkoliv po císařském řezu, se rozběhlo dříve, 

než jsem čekala. Miminko se krásně snažilo již od začátku. Ačkoliv jsem nebyla schopná po 

operaci vstát z postele, pravidelně mi miminko přinášeli a přikládali k prsu. Jediný problém 

nastal, když se prsa nalila mlékem moc a miminku nešlo se přisát - sestry mi ale poradily, jak 

na to. K dispozici byl v porodnici i kojicí polštář. 

U Sluneční brány, Hořovice, 2017 

Porod a péče ze strany gynekologicko-porodnického oddělení proběhly k mé spokojenosti. 

Nemocnice Kladno, 2017 

Pomohla mi dětská lékařka MUDr. Lucie Jechová, která je zároveň laktační poradkyně a v 

nemocnici pracuje. Řekla mi, ať si časových omezení nevšímám a kojím si po svém. 

Nemocnice Kolín, 2016 

Přirozené, všechno bylo v pořádku, hezky se o mě sestry staraly a pomáhaly, aby šlo vše, jak 

má. 

Nemocnice Mělník, 2017 

Druhý den po porodu jsem měla domluvenou návštěvu laktační poradkyně proškolené Laktační 

ligou, která opravila polohu miminka v mém náručí a přisátí k druhému prsu. Také mi ukázala 

a umožnila vyzkoušet různé polohy při kojení. Moc mi tím pomohla. 

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, 2016 
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S kojením v porodnici jsem byla velmi spokojená! Malého mi prvně donesli hned, jak jsem se 

probudila z narkózy po císaři a hned mi sestra pomohla s přisátím, byla velmi trpělivá, opatrná 

a milá. Malého mi nosili každou chvíli, nehledělo se na čas, prostě chtěl, tak dostal :) [...] 

Z porodnice jsem odcházela jako naprosto spokojená a všeznalá prvorodička a jsem za to 

šťastná. Letos tam jdu znovu ;) 

Nemocnice Neratovice, 2014 

Byla mi poskytnuta veškerá podpora. Ukázáno několik technik. Když jsem začínala trochu 

panikařit, sestřičky zkusily odsát a těch pár kapek mě uklidnilo, že už se mléko tvoří. 

Nemocnice Neratovice, 2015 

V neratovické porodnici byla úžasná laktační poradkyně. která mi se vším pomohla a vždy 

poradila. Obracela jsem se na ni i po návratu z porodnice. Miminko se mnou mohlo být 

na pokoji celou dobu, já toho ovšem po císaři nebyla moc schopná, proto se mnou všechny noci 

nestrávilo. 

Nemocnice Neratovice, 2015 

Se vším mi pomohli a pokud jsem měla nějaký dotaz, bez jakýchkoliv problémů mi vše 

vysvětlili, včetně možnosti kojení s kojicím polštářem. Dudlíky nebyly v porodnici dovolené 

právě kvůli kojení. 

Nemocnice Nymburk, 2014 

Všichni byli milí, ochotní a se vším mi poradili a podporovali mě. 

Okresní nemocnice Příbram, 2014 

2.13 Ústecký kraj 

Nikdy nezpochybňoval mou mateřskou roli a to mi pomohlo ze všeho nejvíce :) 

Nemocnice Děčín, 2015 

Velice efektivní pomoc ze strany personálu. 

Nemocnice Děčín, 2016 

Sestřičky byly hodně za kojení, podporovaly všechny maminky. Já problém neměla, ale všimla 

jsem si, že některé jiné maminky to tak jednoduché vůbec neměly a sestřičky jim velmi 

pomáhaly, opakovaně ukazovaly a kontrolovaly správnou techniku a případně alternativy 

s cévky u bradavky... Až to některé unavené maminky štvalo a na chodbě se tajně svěřovaly, 

že by raději dostaly flašku s příkrmem, než se pořád snažit... Ale pokud vím, při odchodu domů 

se i tyhle maminky usmívaly, že se rozkojily a už to jejich dětem jde :) 

Nemocnice Kadaň, 2016 
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Za dva dny byl malý převezen na JIRP do Mostu kvůli vrozenému zánětu plic. [...] Tam mi 

nikdo neurčoval intervaly, sestra měla moje telefonní číslo a když malý začal plakat, zavolala 

mi a já šla kojit. Krásně jsem se rozkojila a asi po necelém týdnu nás propustili domů se zbytkem 

antibiotik do domácího léčení. 

Nemocnice Most, 2015 

Díky sestrám na oddělení šestinedělí se mi přes všechny strasti podařilo kojit. Byly u mě 

při každém kojení, a to jak ve dne, tak i v noci. Pomáhaly a radily, za což jsem jim moc vděčná. 

Podřipská nemocnice, Roudnice nad Labem, 2017 

Vnímám to pozitivně. Jsem ráda, že jsem mohla kojit dle požadavků miminka a ne podle 

časového rozvrhu, laktace se mi díky tomu rozjela velice dobře. 

Podřipská nemocnice, Roudnice nad Labem, 2017 

Na jedničku. 

Podřipská nemocnice, Roudnice nad Labem, 2017 

2.14 Zlínský kraj 

Sestřičky byly velmi ochotné a se vším poradily/pomohly, a tak jsme domů odjížděli se synem 

sebevědomí a spoKOJENÍ oba :) Sestřičky jsou v Kroměříži ženami na svých místech :) 

Kroměřížská nemocnice, 2015 

Velmi pozitivní. Rodila jsem císařem a měla nějaké komplikace, tak se mnou dcera nemohla 

být neustále. Několikrát za noc mi ji ale dovezli, když měla hlad a zůstala se mnou i hodinu. 

S přístupem zdravotního personálu jsem naprosto spokojená :) 

Uherskohradišťská nemocnice, 2015 

Velmi pozitivní dojem, na kojení klade porodnice velký důraz, hodně kontrolovali polohy 

a pomáhali v začátku kojení. Děti jsme ani nevážili, to vidím jako velké plus. Velice příjemný 

personál. 

Uherskohradišťská nemocnice, 2015 

V porodnici mi sestry skutečně hodně pomohly s kojením. V jakoukoliv denní či noční dobu 

jsem se na ně mohla obrátit s prosbou o pomoc. Tak dlouho nade mnou stály, až se malá přisála 

a začala pít. Patří jim velký dík. Díky nim jsme z porodnice odcházely bez příkrmu. 

Uherskohradišťská nemocnice, 2017 

Nejlepší byla ta sestřička, která je sama kontaktní maminkou. Syn se narodil císařem a i přesto 

se nám kojení povedlo (bonding zajistil tatínek) a kojíme stále. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2015 
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Personál byl empatický a trpělivý, vše hezky vysvětleno a veškeré otázky zodpovězeny. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2015 

Zlínská porodnice se ke kojení staví velmi pozitivně, pomoc mi byla nabízena, kontakt 

na laktační poradkyni jsem také dostala. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2016 

3. Negativní komentáře 
 

3.1 Hlavní město Praha 
 

Ze strany sester žádný zájem, žádná informovanost, žádná péče. 

Nemocnice Na Bulovce, 2015 

 Takže nakonec jsem kojila 9 měsíců a jsem na sebe patřičně hrdá :-), ale hlavně asi díky své 

vůli a rozhodnutí, že chci pro malého to nejlepší a prostě kojit budu, i když to bolí a mléka mám 

málo. Ale na Bulovce mi s tím nijak zvlášť nepomohli a v propouštěcí zprávě píšou, že je syn 

plně kojený. 

Nemocnice Na Bulovce, 2016 

Zdravotní sestry až na jednu nedokázaly ukázat, jak se má kojit. 

Nemocnice Na Bulovce, 2017 

Velmi mě udivilo, jak neinformovaný a jak manipulativní je personál na oddělení šestinedělí. 

Bez informací, které jsem si zjistila před porodem a velké podpory rodiny, bych to zvládala jen 

těžko. 

Fakultní nemocnice Motol, 2015  

Kojit v porodnici se mi téměř nepodařilo. Prostředí a ochota přetížených sester mě o mléko 

spíše připravila. Z porodnice jsem odcházela s nakojením 30 ml a koupeným umělým mlékem. 

Dokrmovaní se mi protivilo, protože dcera blinkala. Nakonec se po dlouhých útrapách 

a googlení technik a lepší souhry s dcerou kojeni "rozchodilo". Dceři je 17 měsiců a stále kojím. 

Fakultní nemocnice Motol, 2015  

Kdybych nebyla v kontaktu se svou laktační poradkyní, nekojila bych stejně jako prvního syna 

díky radám z tohoto oddělení šestinedělí. 

Fakultní nemocnice Motol, 2015 

Zoufalé. Miminko se špatně přisávalo a málo papalo a já si přišla bezradná, protože jediná rada 

byla: Prostě mu nacpěte bradavku. 

Fakultní nemocnice Motol, 2016 
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Byla to jedna z nejhorších věcí v porodnici. Nikdo nepomohl, neporadil. Naštěstí jsem se doma 

sama rozkojila a od příchodu domů jsem dala dceři příkrm jen jednou. 

Fakultní nemocnice Motol, 2016 

To, že jsem po spinální anestezii neměla dítě u sebe, mi přijde úplně v pořádku. Bohužel rady 

a rozvrhy kojení tragické, na JIP mi dite dovezli 2x denně na 15 minut. Komentáře, že jedno 

prso mám blbé a tak jsem naštěstí odignorovala. Dcera i přes odloučení byla skvělá a ve chvíli, 

kdy jsem se s ní dostala na pokoj, jsem se začala učit od ní a ne od sester. 

Fakultní nemocnice Motol, 2017 

Sestry v nemocnici nedokázaly fundovaně poradit ohledně kojení – jejich vysvětlení – ploché 

bradavky. Nikdo z personálu – sestry a minimálně dva pediatři – nepoznal, že miminko má 

zkrácenou podjazykovou uzdičku (i u horního rtu). Díky tomu jsem měla rozkousané bradavky 

a dítě částečně na Nutrilonu. 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 2015 

Snaha o podporu žádná, po porodu imobilní jsem se o dítě musela doprošovat, ani na požádání 

si nikdo nebyl schopný ke mně chvíli sednout [...]. Asi dvakrát na mě koukli, když jsem prosila, 

ale asi tak na půl minuty a rada se mi dostala až od pediatra. 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 2016 

Dostala jsem jen jednu brožurku, jinak to nikdo moc neřešil. Pro mne, jakožto prvorodičku, 

zcela nedostačující, neustále jsem tápala. Tlačili mne do dokrmů, ale do propouštěcí zprávy 

napsali, že je dítě plně kojené. 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 2016 

V porodnici jsem vnímala rady ohledně kojení kladně, měla jsem velké problémy s kojením 

po příchodu z porodnice, zvala jsem si 2x laktační poradkyni školenou mamila.sk a nakonec 

se plně rozkojila a kojím zatím doteď (syn 1 rok). Zpětně ale vidím, že kdybych se řídila radami 

z porodnice a radami pediatričky, nekojila bych ani měsíc. 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 2016 

Personál mě s kojením seznámil prostřednictvím brožury, kterou mi dali k přečtení 

před porodem a ponechali až do mého odchodu. Její převzetí jsem musela stvrdit podpisem, 

což mě samo o sobě překvapilo. Zde bylo vše textem a obrázky vysvětleno. Jinak jsem žádné 

informace o kojení nedostala. 

Thomayerova nemocnice, 2014 

Ačkoliv mi nikdo vlastně nedokázal pomoct s rozkojením se (4. den po porodu jsem byla stále 

bez mléka) a dát mi objektivní rady, jak laktaci dopomoct, zdráhali se mi na moje vlastní 

požádání poskytnout příkrm, protože si v této porodnici zakládají na své úžasné Laktační lize a 

řídí se heslem "rozkojíme i ten poštář, na kterym ležíte". Opak byl pravdou - jejich přístup 

tvorbu mléka leda tak zazdil, protože jsem byla ve stresu z toho, že já mléko nemám, umělé mi 

nikdo neposkytne a dcera pojde hladem.  

Thomayerova nemocnice, 2015 
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Díky naprosto příšerné "péči" sester v porodnici a totálního stresování ohledně kojících poloh 

jsem o mléko přišla dva týdny od porodu. Jedna ze starších sester mi dokonce dítě vyrvala 

z ruky a násilím mi dítě nacpala k prsu tak, jak si zrovna usmyslela, že je to správně. Těch 78 

hodin po porodu ve FTN bylo to nejhorší, co jsem do té doby zažila, místo radosti z miminka 

mě tam čekala jen hrůza, co si zas která sestra vymyslí. 

Thomayerova nemocnice, 2016 

Hrůza a děs, vůbec jsem nevěděla, co mám dělat a jak mám kojit. Na otázku jak, jsem dostala 

odpověď "Jak vám to vyhovuje." Řekli mi, že mám špatná prsa (příliš velká a ploché bradavky) 

a že mi kojení půjde blbě, nakonec mi dali kloboučky (o číslo menší!). Kojení po intervalech a 

vždy jen na 10-15 minut! […] Odcházela jsem s krvavými ragádami, absolutně bezradná a 

nešťastná, postupně jsem přicházela o mléko, protože přes kloboučky dcera nic nevytáhla 

a ragády se zhoršovaly. 

Thomayerova nemocnice, 2016 

Kojení v porodnici byl jeden velký stres. Správnou techniku mi ukázali až po několika dnech 

na mojí žádost. Přitom v porodnici v Krči sídlí Laktační poradna. Dodnes nechápu, že 

za prvorodičkami automaticky nepřijde laktační poradkyně, která by všechno ohledně kojení 

vysvětlila a naučila. [...] Doteď kojím minimálně a musím dokrmovat umělým mlékem. 

Thomayerova nemocnice, 2016 

Málo rad a pomoci s přisátím pro prvorodičku. Syna přinesli a kojte, prakticky bez žádné rady 

nebo kontroly. Nakonec poradili klobouček, možná i díky porodu, bez bondingu, bez žádného 

kontaktu kůže na kůži, se kojení nikdy úplně nerozjelo, syn se nechtěl přisávat, dětská lékařka 

mi "radila" to samé co v porodnici a doporučovala dudlík... Kojení jsem po velkém stresu 

zvládla udržet jen 4 měsíce. U druhého dítěte budu kontaktovat laktační poradkyni ještě před 

narozením dítěte. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2014 

Každá sestra tvrdila něco jiného, bolely mě bradavky, dle personálu jsem přikládala dítě moc 

často. V den opuštění porodnice mi bradavky popraskaly do krve, laktační poradkyně 

v porodnici radila z více poškozeného prsa nekojit a odsávat. Kdybych další den nevyhledala 

jinou pomoc, nevím, jak bych to zvládla. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Jsem přesvědčena, že kdyby mi s kojením pomohli už v porodnici, kojila bych dceru více. 

Bohužel jsem kojila pouze 3 měsíce současně s podáváním umělého mléka. Informace jsem 

si musela shánět sama u laktační poradkyně, bohužel pozdě. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Celkově hodnotím začátky kojení v porodnici jako katastrofu, vlivem špatných rad 

a neochotného personálu nám zkomplikovali kojení natolik, že bych brzy skončila. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Děs a hrůza, to, co oni prezentují jako pomoc, mi málem kojení úplně zabilo. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 
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Maximálně mě ale vytáčelo, jak sestry nedokázaly pracovat s matkami, které měly problémy. 

Myslím, že většina z nich po odchodu z porodnice nekojila. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Jako prvorodička jsem poslechla vše, co mi bylo řečeno, neboť zdravotní personál přeci ví, co 

dělá. Plně jsem jim důvěřovala, a tak byla s celým porodem a následnou péčí spokojená. Nyní 

s odstupem času a po pár laktačních krizích to vnímám jinak. Podstatné informace týkající se 

kojení nebyly dostatečné nebo vůbec poskytnuty - např. kůže na kůži, neomezený čas kojení aj. 

(naopak, měla jsem kojit jen 10 min z jednoho prsa). Věřím, že by start pro mě i miminko byl 

mnohem jednodušší, bez slz a černých myšlenek, jak jsem neschopná matka - miminko nemá 

přeci hlad, neboť papalo 20 min, tak proč brečí?! Nepapalo, jen dudalo. To jsem ale nevěděla, 

nikdo mi neukázal, jak vypadá správné sání. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Zpětně velmi špatně. Věřím, že díky tomu se mi kojení nepodařilo. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2015  

Úplně bez podpory ze strany personálu. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2015  

Porodnici jsem si vybrala kvůli svému komplikovanému zdravotnímu stavu. Dopředu jsem 

tušila jsem, že to tam tak nějak podobně bude probíhat, ale má očekávání realitu předčila – 

v negativním slova smyslu. Bylo to násilné, nepřirozené a doteď je mi z toho do pláče, když si 

na to vzpomenu. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016  

Primárně mi přišlo, že je na kojení obrovský tlak. Žádný individuální přístup, syn měl 

žloutenku, hodně blinkal a tím pádem špatně pil, protože byl spavý. Místo citlivého přístupu 

jsem se setkala akorát s nátlakem, ať se rozpije, jelikož bude na odd. nejstarší.  

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016  

V porodnici mi přišlo, že je to tak správně. Až později, když začala klesat tvorba mléka, jsem 

si zjišťovala správné informace o kojení na Mamila a nestačila jsem se divit. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016  

Negativně, nevěděla jsem si rady, personál nejevil příliš zájem a navíc každá sestra říkala něco 

jiného. Jedna sestra se o příkrmech zmínila, ale naštěstí na to nedošlo. Doma jsem si pak vše 

nastudovala sama, čerpala jsem informace z internetu, případně od kamarádky. Domnívám se, 

že s tím, co jsem se o kojení dozvěděla v porodnici, případně u pediatra, bez vlastního pátrání 

po informacích, bych zřejmě dlouho nekojila. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016  

Sestry se sice snažily kojení podporovat, ale nedávaly dobré informace - hodně žen na oddělení 

kojilo s kloboučky, dudlík byl samozřejmost, miminka s dokrmem ho dostávala ze stříkačky 

a na doma byla doporučována láhev. Naštěstí to nebylo moje první miminko, takže jsem si 

věděla rady sama. 
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Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016  

Špatně, psychicky sem se zhroutila, když na mě začali vyvíjet tlak s dokrmem, protože malý 

nepřibíral podle jejich tabulek. Místo toho aby řešili kojení (techniku, problém atd.), tlačily 

na dokrm a nemocniční režim. Hrůza. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016  

Informace o kojení jsem načerpala ze skupiny laktačních poradkyň a po porodu z letáčku, který 

byl v porodnici k dispozici. Přístup sester mě velice zklamal, protože dokonce podávaly 

informace, které se absolutně neshodovaly ani s tou brožurou o kojení, která jim ležela 

před sesternou. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2017  

3.2 Jihočeský kraj 
Hrůza. Nic mi nebylo vysvětleno, rovnou cpali miminku prso do pusy, aniž by mi o kojení 

cokoli předem řekli. 

České Budějovice, 2016 

Podpora kojení VŮBEC! […] Ač jsem pak dělala, co šlo, šla jsem z porodnice s úplně 

zničenýma prsama a se špatnou technikou. 

České Budějovice, 2016 

Kojit jsem chtěla  […], ale přístup v porodnici byl opravdu zoufalý. Žádné informace, pouze - 

vy máte špatná prsa, tady máte kloboučky, podpora, snaha, nic. Ideálně odcházet s flaškou... 

Zklamání. Příště budu rodit jinde a doufat v jiný přístup. 

Jindřichův Hradec, 2014 

Pociťovala jsem absolutní nezájem ze strany personálu, ať už na porodním sále (přiložení k prsu 

vůbec neproběhlo), tak i na poporodním oddělení. Za celý můj pobyt v porodnici se můj syn 

ani jednou správně nepřisál (mám ploché bradavky). Když jsem žádala o pomoc, nikoho to moc 

nezajímalo. O odsávačku jsem si musela říct sama. Pomoc (laktační poradkyni) jsem si musela 

zajistit sama až po propuštění z porodnice. V té době jsem již měla na bradavkách takové 

ragády, že jsem dalších 10 dní musela pouze odsávat a syn se poprvé přisál až 14 dní po porodu 

za asistence laktační poradkyně. 

Český Krumlov, 2015 

Ještě dnes půl roku po porodu, když si vzpomenu na ty sestry v porodnici, na jejich chování, 

na tón, jak člověk musel o všechno pomalu prosit, cítila jsem se, jako bych je obtěžovala, chce 

se mi brečet. Tak moc mně mrzí, že jsem si před porodem o kojení něco nenastudovala, bohužel 

jsem si naivně myslela, že je to běžná věc a v porodnici mi případně poradí. Dodnes mně to 

moc mrzí a nevím, jestli ještě někdy přestane. Vztek mám v sobě stále. Poznamenalo mě to 

a myslím, že i malou. 

Písek, 2016 
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Hrůza! Všechno mi říkali naopak, než bych dělala teď. Omezování kojení, špatná poloha, 

nucení k neustálému polykání bez pauz, vnucování příkrmů, buzení na kojení, kontrolní vážení.. 

😣 

Písek, 2016 

Na kojení v porodnici vzpomínám jako na absolutní stres a díky "radám" a kontrole jsem tam 

dva dny probrečela. 

Strakonice, 2014 

Jako neinformovaná prvorodička jsem vložila svoji důvěru v kompetentnost 

personálu/zdravotních sester v porodnici. Kojení jsem považovala za přirozenou věc, která po 

porodu přijde tak nějak sama. […] Z porodnice mi zbyly oči pro pláč. Upozorňuji, že tato 

porodnice se prezentuje jako Baby friendly hospital! Pro druhý porod budu nucena vybrat si 

jinou porodnici v okolí, protože po téhle zkušenosti mám stres jen z toho, když si na 

to vzpomenu. A události v porodnici se mě dotkly tak hluboce, že si to ponesu po celou dobu 

mateřství (bez nadsázky). 

Strakonice, 2015 

Porodnice ve Strakonicích mě zklamala přístupem sester na šestinedělí. Matky byly zbytečně 

stresovány pevně danými normami, co se týče kojení. Sestry neochotné, pokud nešlo kojení 

samo a hned, daly znát, že jste na obtíž. Syna jsem si rozkojila sama, podle svého, jelikož jejich 

rady ani pátý den po porodu nezabíraly. 

Strakonice, 2016 

Negativně. Nedostatek informací o kojeni a nešetrný způsob náhradního krmení miminka. 

Strakonice, 2017 

3.3 Jihomoravský kraj 
Na úvod chci říct, že v porodnici jsem byla moc spokojená. Ale co se kojení týče, byla to 

katastrofa. V podstatě to vidím až teď zpětně, kdy už spoustu informací znám. 

Boskovice, 2017 

Nikoho nezajímalo moje kojení. Nedostalo se mi žádné podpory. Jenom jsem si vyslyšela, jak 

malý ubývá na váze a je třeba ho dokrmit. […] Za mne veliké zklamání, co se týče podpory 

kojení v porodnici. A to jsme každá dostala papír s instrukcemi, co máme který den zvládat 

z miminkem, ale že by nám někdo přišel něco ukázat, to ne. Jo a měli tam napsáno, že z 

porodnice odchází 90% děti plně kojených. Nás, když pouštěli, tak ze šesti dětí bylo plně 

kojených jenom dvě. Kde se stala chyba! 

Břeclav, 2016 

Kojení se mnou nikdo moc neřešil, veškeré rady, jak kojit, spočívaly v tom, že prso strčili 

synovi do pusy, když se jakž takž přisál, sestry odešly a už to neřešily. Do tří dnů po příchodu 

z porodnice jsem musela vyhledat laktační poradkyni, jelikož s kojením byl problém. 

Až laktační poradkyně mi řekla, že dítě mám ve špatné poloze na kojení. Přitom v porodnici 

mě při kojení viděly snad všechny sestry a nikdo mi nic neřekl. 
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Břeclav, 2016 

Kojení v této porodnici jsem vnímala velice špatně. Mizivá informovanost, neochota. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2015 

Celkově hodnotím kojení jako negativní. […] Jsem přesvědčena o tom, že kdybych měla 

tehdy větší oporu, tak bych se i po císaři rozkojila. Zpětně hodnotím dokrmování Nutrilonem 

jako největší chybu, kterou jsem kdy udělala. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2015 

Já sama jsem pomoc nepotřebovala -  naštěstí, ale kolem sebe (ženy na pokoji) jsem viděla 

velký zmatek, každá sestra jiný názor, nesmyslný harmonogram,  matky s pocitem neschopnosti  

(komentování špatných bradavek a pod.), stačil by víc lidský přístup, občas milé slovo 

a povzbuzení. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2015 

Porodila jsem už třetí dítě, tudíž personál nepovažoval za důležité toto se mnou řešit. Ale na 

pokoji se mnou byla prvorodička a k této se choval personál stejně. Pokud bych neměla 

zkušenost, jistě bych nekojila po odchodu z nemocnice. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Bylo mi vše ukázáno, ale v rychlosti pár hodin po porodu a pak už nikdo nekontroloval techniku 

a přisáti miminka, předpokládali, že se žena zeptá sama. Kdybych neměla laktační poradkyni 

už v porodnici, nejsem si jistá, zda bych stále kojila. Bohužel, žena si musí potřebné informace 

sama hledat. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2016 

Nikdo mi pořádně neporadil, maximálně podaly sestry základní a často protichůdné informace 

při opakovaných žádostech o pomoc. A potom trvalo více než měsíc po návratu z porodnice, 

než se nám podařilo se s dcerou jakžtakž rozkojit, a to jen díky velké podpoře rodiny a pomoci 

jedné milé laktační poradkyně. 

Fakultní nemocnice Brno – pracoviště nerozlišeno, 2017 

Byla jsem vedená jako druhorodička, po otázce, zda jsem kojila své první dítě - odpověď - ano, 

již nikdo z personálu za mnou nepřišel, ač se malý špatně přisával a měl špatnou techniku sání. 

Naštěstí se v této oblasti snažím trochu vzdělávat a pomohla jsem si vyřešit problémy sama, 

kdybych se spoléhala na personál, odcházeli bychom z porodnice s dokrmem. […] Titul Baby 

friendly hospital si tato nemocnice nezaslouží. 

Ivančice, 2014 

Jedno velký zoufalství, neochota sester ukázat, jak správně kojit. 

Ivančice, 2017 

Kojení a veškerý kontakt si člověk musel prosadit sám a ustát ho před sestrami, které měly 

největší zájem neustále kontrolovat délku kojení, jeho frekvenci a pokud si žena dělala "co 

chtěla", pak dítě odebírat na sesternu. Kdo se nedal a dítě i vše okolo si uhájil, prožil těžké dny 
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s danou směnou. Rozhodně nic, co by žena měla v šestinedělí prožívat. Podpora kojení pouze 

od laktačních poradkyň, od sester podpora dudlíků, lahviček a separace. 

Kyjov, 2014 

Personál nepomohl a spíše se při dotazech díval tak, že je žena úplně v neschopná, pokud neví, 

jak na to. Při dotazech navíc tvrdili, že jsou všechny zbytečně vyklepané, že na tom přece nic 

není. Prakticky je obtěžovalo zkontrolovat pozici, upravit a poradit. Mnohem více dokázaly 

pomocí gynekologické sestry, které mohly radit jen z vlastní zkušenosti, ale měly alespoň 

zájem. 

Kyjov, 2016 

Houby tomu rozuměli. Skončila jsem na dokrmu z lahve a s kloboučky, i když by asi stačil 

kontakt kůži na kůži. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2014 

Po prvním dni v porodnici, kdy jsem dostávala samé šílené rady typu nekojit víc jak 15 minut, 

vážit před každým a po každém kojení a zapisovat apod., jsem se rozhodla, že v rámci rozjetí 

laktace a udržení zdravého rozumu, budu jednat čistě instinktivně. Díky tomu, že jsem si 

vymyslela čísla do tabulek a neposlouchala žádné "rady" sester, jsem se rozkojila a kojím doteď 

(20 měsíců). 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

Kojení v porodnici bylo jako znásilnění: vzali miminko za krkem a vrazili mu moje prso do 

pusinky. Kojení mě moc bolelo, všichni říkali, že to je tím, že si musím zvyknout. že má 

miminko malou pusinku... Stále jsem chtěla, aby mi zkontrolovali, jestli to dělám dobře, protože 

bolest byla, jak kdyby mě kousal krokodýl a kojení přece nemá bolet?! Bolel mě i dotek 

nemocniční košile na nahých prsou. Pokaždé mi jen sáhli do výstřihu, zmáčkli prsa, řekli, že 

mlíko se tvoří, a že mám mazat Bepanthenem, když mě to bolí a větrat prsa. 

O laktačních poradkyních se nikdo nezmínil, dlouho jsem nenacházela odvahu nikoho 

kontaktovat. Prsa byla úplně popraskaná, u každého kojení jsem nahlas křičela, nadávala, 

kopala nohama do země, jak mě to bolelo. Přála jsem si, aby se miminko vůbec nebudilo, abych 

nemusela kojit. Bylo to takové utrpení, že jsem na malou i křičela, ať už drží hubu, že jí prostě 

prso nedám, ať neřve. Snažila jsem se protahovat co nejvíce intervaly, uspávat miminko 

jakkoliv jinak. Nic nefungovalo. […] Byla jsem úplně vyčerpaná, vysílená, zoufalá, naštvaná, 

frustrovaná... A to všechno jen kvůli třem dnům v porodnici, kde mi nechali prsa poranit tolik, 

že to šlo opravdu jen stěží zahojit. 

Je k neuvěření, že po tom všem jsme to přece jen zvládly... Ale opravdu jsem dvakrát 

stála před lékárnou a koukala na krabice s umělým mlékem a říkala si, že se na to "hloupý 

odporný" kojení můžu vykašlat, že mi to za to nestojí... […] Byla plně kojení do 6 měsíců. Teď 

má 15 měsíců a stále kojíme. A budeme. České porodnictví je jedna velká ostuda. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

Nerada na to vzpomínám, zejména teď s odstupem času. […] Co se týče techniky kojení, tu s 

námi nikdo neřešil, na to jsem si pak domů zavolala laktační poradkyni, která moc pomohla a 
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kojím dodnes (syn 21m). Nechápu, že v porodnicích neexistuje osvěta. Že alespoň některé 

sestry neabsolvují kurzy laktačního poradenství. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

Tristní. Podle všeho měly mít sestry kurzy laktačního poradentství, nicméně rady typu "kojte 

jenom deset minut, stejně si pak nic nevezme", "už ji máte zase na prsu?!!!", "kojit vleže? s 

těmi vašimi prsisky ji udusíte! cože? vy u toho chcete spát?!!" byly k smíchu. […] U druhého 

dítěte jsem měla dulu/laktační poradkyni, která mi velmi pomohla. A i po sekci jsme s dcerou 

vše zvládly. Porodnice má sice hezkou ceduli baby friendly, nicméně pokud bych přesně 

nevěděla, co chci a nechci, rozhodně by to nebylo tak růžové. Hloupé rady jsem ignorovala, 

odmítla jsem jim na noc dávat dítě a nakonec šla na reverz domů. Pokud člověk není zarputilá 

lesana, která si vydupe, co chce, má na kahánku 😃 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2016 

První dny jsem však neměla mléko, od personálu jsem o kojení nedostala žádné instrukce, jen 

že mám stále přikládat. Uvítala bych informaci co dělat, když je dítě hladové a mléko se zatím 

nespustilo. Bylo to stresující, když malý plakal a přišla jsem si bezradná. Jediné, co mi na moje 

vyžádání nabídli, byla glukóza. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2016 

Jelikož jsem prvorodička, nevěděla jsem, na co se v porodnici ptát.  Kojení jsem vnímala jako 

dám prso a hotovo. Jenže po příchodu domů se prsa nalila a já kojila jak se vždy syn vzbudil, 

ovšem z 1 prsa. To střídání prsou jsem si vyložila chybně :-( V porodnici neukázali polohy, 

neukázali techniku přisátí a jen co řekli bylo, že má chytit i dvorec, toť vše. Takže jsem měla 

zánět v obou prsech, antibiotika a dorasovaná prsa, jelikož malý nechytil ani bradavky, jak byly 

ztvrdlé. Ragády, co jsem měla, jsem léčila 3 měsíce. Až díky laktační poradkyni jsem odhodila 

kloboučky a kojila bezbolestně. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2016 

Pokud bych si dopředu nezjišťovala o kojení informace, nekojila bych. Sestry 

z novorozeneckého oddělení ohledně kojení (a nejen toho) zamrzly v roce 1970. 

Vyškov, 2014 

V porodnici měli přístup: Pokud si víte rady (už jste vícerodička a o kojení něco víte), nebudeme 

si vás a kojení všímat, pokud bude dítě přibírat. Jestliže máte problém s kojením, buď nemáte 

mléko nebo máte špatné bradavky a pořiďte si kloboučky. Pokud vás zajímá něco o kojení, ve 

skříňce je papír, kde máte napsané instrukce a odpovědi na nejčastější otázky... 

Vyškov, 2016 

Stresující. Informace z minulého režimu, zavádějící, nekontaktní. Personál, ženy, které samy 

nekojily nebo velmi krátce. Klid jsem našla až po příchodu domů a schůzce s laktační 

poradkyní. 

Vyškov, 2016 
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Nemají aktuální informace, spaní v jedné posteli považuji za nebezpečné a nehygienické, 

nesnaží se maminkám pomoct s kojenim, protože „vždycky je tu umělé mléko, které je 

plnohodnotná náhražka“. 

Vyškov, 2016 

Katastrofální a díky tomu nás problémy s kojením a dokrmování provázelo po celé tři měsíce. 

Nebýt laktační poradkyně, mé vlastní píle a vytrvalosti, nekojila bych. Vybojovali jsme si to 

a syna 2.5 roku kojím dodnes. 

Znojmo, 2014 

Naprostá katastrofa, nulová snaha pomoci, sestry vlastně nevěděly, jak na to, nekontrolovaly 

správné přisátí, pokud bych neměla nastudováno dopředu "jak na to", asi bych nikdy nekojila. 

Radila jsem zde třem dalším maminkám, jelikož jim nikdo nic nevysvětlil a vůbec nevěděly, 

jak mají miminko k prsu dát, jak poznají, že miminko pije. Že miminko opravdu netahá 

na prázdno, že existuje mlezivo! Sestry bohužel opravdu nepoužitelné. Když přišla na pokoj 

sestra, měla neustále řeči stylu "to ho nemůžete mít na prsu pořád" musíte mít za 15 minut 

nakojeno :-D a proč si myslíte, že je tady ta postýlka, vždyť vám to dítě spadne:-D po tom, co 

mi došly nervy a sestru jsem vyhodila, už to ale nikdo nezkusil a již nás po zbytek pobytu 

nerušil ;-) Příště už jedině doma nebo ambulantní porod. Mezi nevzdělaný personál už nikdy. 

Znojmo, 2015 

Byl to hrozný psychický teror a žádného doporučení nebo pomoci jsem se za dobu v porodnici 

nedočkala. Ode dne, co jsem byla s miminkem propuštěna jen plně kojím, malé je 6 měsíců. 

Doma jsem umělé mléko nepoužila ani jednou. Kloboučků jsem se s opravdu velkou snahou 

a úsilím zbavila, když bylo miminku 5 týdnů. Nikdy jsem se nesetkala s horší péčí a s takovým 

přístupem, jako v této porodnici na oddělení šestinedělí. 

Znojmo, 2016 

3.4 Karlovarský kraj 
Neustálý tlak, spěch, šahání na prsa, mačkání bradavek, vyhrožování, že mi dítě umře, když mu 

nedáme napít, opakování, jak mám špatná prsa a bradavky a nemám mléko. 

Cheb, 2016 

Bohužel podpora kojení žádná, spíš opačně, dokrm přes stříkačku, strašný stres s neustálým 

vážením před a po kojení, zapisování časů kojení, mimčo nepřibíralo podle nich, museli jsme 

být o den déle v porodnici. 

Karlovy Vary, 2016 

Velmi stresující. Každé tři hodiny buzení, ačkoliv dítě usnulo třeba hodinu před. Samozřejmě 

řvalo, nebylo schopné kvůli vzteku delšího přisátí. Šíleně se kontrolovalo kolik miminko 

za každé kojení vypilo (vážení před a po kojení). Miminko jsem nemohla mít k prsům přisáté 

déle, než mi určili. Pokud jsem tuto dobu přetáhla, pro dítě si přišli. Pokud nevypilo určité ml 

podle tabulek, okamžitě dítě přikrmili stříkačkou mateřinky bez mého vědomí a souhlasu. 

Nikdo mi neporadil, jak podpořit laktaci, jen říkali, že nemám mlíko. To mě samozřejmě jako 

matku prvorodičku stresovalo, takže se můj týdenní pobyt v nemocnici neobešel bez spoustu 

slz zoufalství. Za mě šílená zkušenost. Odcházela jsem po týdnu a dítě bylo ze tří čtvrtin 
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na umělém mléku. Doma se rozkojit už vůbec nešlo. Hrozně mě to mrzí, jelikož jsem chtěla 

kojit alespoň do synových prvních krůčků. 

Ostrov nad Ohří, 2016 

Jako prvorodička jsem nevěděla nic, takže bych rady uvítala, ale žádné nepřišly. 

Ostrov nad Ohří, 2016 

Informace o kojení u sester v nemocnici je asi tak 30 %, protože do té doby, než přišla má 

mamka a ukázala a pomohla mi, abych konečně věděla, jak na to, tak malého asi nekojím nikdy. 

Sokolov, 2014 

3.5 Královéhradecký kraj 
Byl to opravdu horor a nerada na dobu v porodnici vzpomínám. Kojení nešlo, protože se malý 

neuměl přisát, a to ani když jsme vyzkoušeli různé polohy. Z kojení jsem byla zoufalá 

a vystresovaná. […] Nikoho nezajímalo, proč nám kojení nejde a dětská doktorka při každé 

vizitě bez absolutní znalosti věci mi byla schopná vynadat, že nic nenakojím atd. Přitom jsem 

mléko měla, kojit jsem chtěla jako nic jiného, ale nešlo to, malý se prostě neuměl přisát. 

Zlepšení nastalo až doma. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2015 

Absolutní neprofesionalita - FN HK již nikdy více. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2016 

Z porodnice jsme odcházeli po 7 dnech, s tím že syn jen brečel (měl hlad, krmila jsem dle rad 

co 3 hodiny ... chudáka) a já taky (kojení mi způsobilo velké ragády a příšerné bolesti). Díky 

tomu jsem po měsíci s kojením skončila, nikdy si to neodpustím ... neměla jsem jim věřit 

a spolehnout se sama na sebe!!! FN KH jinam hodnotím jako úžasnou až na péči s kojením ... 

porodníci i porodní asistentky naprosto úžasní, milí a vstřícní. Ale poporodní péče příšerná ... 

dítě odnesou, neumožní kontakt a doporučují zastaralé rady (kojit co 3 hodiny, jen z jednoho 

prsu, každému cpou kloboučky) ... cesta do pekel!!! 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2016 

Nikdo se nezajímal a neporadil. Prsa jsem měla rozbolavěná do krve, k tomu se přidala únava 

a v noci plačící dítě. Až poté, co jsem se vyčerpaná a v slzách složila před sestrami 

na novorozeneckém oddělení, mi poradily a půjčily alespoň kojící polštář a kojení se začalo 

malinko zlepšovat. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2016 

Bylo pro mě velice důležité kojit, byla jsem frustrovaná a bála jsem se, že když malá nebude 

pít, o mléko přijdu. Malá také díky tomu hodně plakala, byla unavená. Personál mě informoval, 

že malá neprospívá a díky tomu mě odmítali pustit domů. Nikdo mi ale nedovedl vysvětlit, proč 

neprospívá. Když už jsem byla nešťastná, rozhodli jsme se s manželem podepsat reverz s tím, 

že manžel sehnal laktační poradkyni - protože v nemocnici mi nebyli schopni pomoct. Řekli 

mi, že mi dítě nepustí ani na reverz. Pak jsem udělala scénu, díky které mi poprvé opravdu 

personál pomohl s kojením - dvě ženy mi prso držely, mačkaly a držely při tom dítě. Malá se 
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najedla a tak mě pustili domů. Doma přišla laktační poradkyně (soukromá) a během 10 minut 

přišla na problém. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2017 

Začátek kojení neprobíhal nejlépe a dostala jsem se kvůli tomu do velkého stresu a pocitu 

méněcennosti, podpora od sestřiček byla omezena pouze na "tradiční" pojetí - kojení po třech 

hodinách, dítě v zavinovačce, ne každý může kojit, dokrmování není problém; jsem 

přesvědčena, že tento start zapříčinil, že jsem kojila pouhých 5 měsíců. 

Jičín, 2014 

Jen asi na té poporodní péči by měli určitě víc zapracovat. Minimálně jedna profesionální 

poradkyně by tam být mohla. 

Jičín, 2015 

Sestry mi nedokázaly pomoci, i když jsem je opakovaně o pomoc žádala.  

Jičín, 2016 

V tomto ohledu nás zachránila až dula. […] Díky jejím radám jsem kojení nevzdala, neměla 

problémy se zánětem prsu a měla jsem a mám velmi spokojeného kojence (nyní 8 měsíců). Jen 

by taková péče měla být už v porodnici. Tam jsem měla pocit, že když jsem poprosila o radu, 

že chci něco navíc, že obtěžuji a že to kojení moc řeším, že přece dobrá máma musí samozřejmě 

vědět, jak na to.  

Jičín, 2016 

Pouze v době prvního kojení mi bylo ukázáno, jak kojit, respektive byla mi ukázána jedna 

jediná poloha a tečka. Nic o kojení mi řečeno nebylo, jen kdy a jak dlouho kojit. Žádné různé 

polohy, povídání o prospěšnosti. Za mě velmi málo informací. Mělo by se určitě mluvit o velké 

škodlivosti šidítek, lahví a jak si k miminku najít cestu. 

Náchod, 2016 

Vadí mi, že se v porodnici téměř nesetkáte s psychickou podporou kojící ženy. Představovala 

bych si, že ženu personál podpoří v její schopnosti kojit a nasytit své novorozené dítě, uklidní 

ji, dá jí čas a svobodu udělat pro rozkojení, co uzná za vhodné. 

Rychnov nad Kněžnou, 2015 

Za mne je informovanost a proškolenost personálu v nemocnici ohledně kontaktního 

rodičovství a podpora kojení naprosto tragická a zastaralá. 

Trutnov, 2016 

Tragédie, děti po porodu tu dokrmují prý z důvodu, že matka v prsu nic po porodu nemá 

a spoustu dalšího. Nerada na tu nemocnici vzpomínám a ani mluvit se mi o tom nechce. 

Trutnov, 2016 

3.6 Kraj Vysočina 
Vnímala jsem kojení v porodnici tak, že prostě nebude problém, miminko se hned přisaje 

a bude pít, ale ouvej, ono tak nešlo. Každá sestra jiný informace o kojení, byla jsem z toho 
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zmatená, pak pomohl klobouček, konečně šlo kojení. Pak zpátky do nemocnice kvůli žloutence 

a paní "ta prý nejlepší na kojení" mě absolutně rozházela psychicky. Nátlak na to, že jsou 

kloboučky k ničemu, prý překážka, poté tlačení na to, že jako matka mu nechci dít mléko. 

Prý „krkavčí matka". Vůbec mě neposlouchala a stále si prosazovala to své. Hodně mi 

znepříjemnila kojení. Vždy, když se to blížilo, měla jsem strach a obavy, jestli to zvládnu. 

No a nakonec jsme skončili na umělém mléce. 

Havlíčkův Brod, 2015 

O kojení mi nebyly poskytnuty žádné informace, nepadla o něm ani zmínka. Technika kojení 

mi byla zevrubně ukázána po tom, co jsem si o tuto službu požádala. Ani potom jsem ale kojit 

v podstatě neuměla. Rozkojila jsem se díky své mamce. 

Havlíčkův Brod, 2016 

Hrůza, málem jsem přestala kojit. Dost bolestivě mi malého přikládali a nedařilo se jim to. Mám 

oploštělé bradavky a malý se mi špatně chytal. To, že by se daly využít kloboučky, kterýma by 

se bradavka nastavila, mi bylo záměrně zamlčeno, neboť je to bariéra mezi matkou a dítětem. 

Podle mého názoru radši kojit s kloboučky mateřským mlékem a pokusit se je časem odbourat 

(dnes již nepoužíváme), než vystresovat matku a skončit na umělém mléku. O kloboučkách 

jsem se dozvěděla až od známé, kdy jsem po příchodu z porodnice 2 dny probrečela, protože 

jsem nebyla schopna malého pořádně nakojit a on mi plakal hlady. Myslím si, že k této situaci 

nemuselo vůbec dojít. 

Havlíčkův Brod, 2016 

Jako druhorodička jsem v porodnici měla problém pouze před propuštěním, kdy se mi nalila 

prsa tak, až se mi jedno ucpalo a dle personálu jsem v něm neměla! mléko. Mléka jsem měla 

dost, ale mlékovod se mi ucpal sraženým mlékem, po důkladném nahřátí a vymačkání se vše 

uvolnilo, ale poradit jsem si musela sama. 

Jihlava, 2014 

Jako prvorodička jsem čekala lepší přístup a ne křičící sestru, že se mnou nebude 20 minut 

na pokoji a ukazovat a pomáhat mi s kojením, že stejně kojit nebudu, ať dam rovnou umělé 

mléko. Bohužel jsem na umělém mléku opravdu skončily, ale myslím si, že to bylo hodně 

způsobeno psychikou. 

Jihlava, 2016 

Bylo to na pěst, slečny a paní z dětského nás braly spíš jako přítěž. O kojení mi mnoho neřekly 

a to, co řekly bylo příliš brzy po operaci, takže jsem to ani nevnímala. 

Jihlava, 2016 

Hrozné, nešlo to a nikdo se tím nezaobíral. Že prý to chce čas. Skončili jsme na umělém mléku! 

Nové Město na Moravě, 2016 

V porodnici jsem vnímala jejich pomoc za dostatečnou, ale po příchodu domů, kde jsem si 

ihned zavolala laktační poradkyní z Mamily, jsem tu pomoc vnímala jako nedostačující. 

V žádném případě nebyla nikdy řeč o tom, jak mám nabídnout prso dítěti, aby se dobře přisálo, 
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nikde ani slovo o kontaktu kůže na kůži. Jsem vděčná za to, že se snažili, i když asi ne úplně 

šťastně. 

Nové Město na Moravě, 2016 

Na celkový přístup personálu si jako pacientka a rodička nemohu stěžovat, ale podpora kojení 

je jejich nejslabší stránkou. Především jako prvorodička bych ocenila pár rad ohledně poloh, 

technik apod., přítomnost sestry při kojení atd. Příručky, kterých jsem dostala nespočet, jsou 

fajn, ale konkrétní rada a zpětná vazba mi opravdu chyběly. 

Třebíč, 2014 

3.7 Liberecký kraj 
Českolipská nemocnice se pyšní statusem Baby Friendly Hospital, po mých zkušenostech 

a zkušenostech dalších dotázaných žen v mém okolí, zcela neoprávněně. 

Česká Lípa, 2015 

Kojení bohužel jinak neřešeno, z porodnice jsem odcházela s ragádami a s poučkami, že kojit 

max. 20 minut. 

Jablonec Nad Nisou, 2014 

Nechali mě dělat, co jsem chtěla, nikdo mi nic neřekl, podpora nulová.  

Jablonec nad Nisou, 2015 

Podpora kojení v této porodnici je na hrozné úrovni. Když jsem si po třech dnech pozvala 

laktační poradkyni (externí), byla z pokoje vyhozena a bohužel konfrontována s personálem o 

kompetentnosti. Jednání personálu bylo velmi neetické. Nyní vím minimálně o pěti 

maminkách, které z této porodnice odcházely s umělým mlékem a kojení se jim již nepovedlo 

nastartovat. 

Jablonec nad Nisou, 2016 

Bylo to nejhorších pět dní v mém životě. Dnes už bych řešila všechno jinak, ale když to člověk 

žije, v tu chvíli, vyčerpaný, vyděšený co je s jeho miminkem...po bitvě je každý generál. Doma 

jsem se ještě měsíc pomalu stavěla na hlavu. Cévka k prsu, pitný režim, kojící čaje, kontakt 

kůže na kůži, laktační poradkyně (bohužel až pak jsem zjistila, že není poradkyně jako 

poradkyně), odstříkávání atd. ale bohužel se nám rozkojit nepovedlo. Dodnes to špatně snáším 

a vůbec netuším, zda se s tím někdy vyrovnám. Bohužel mám ve svém okolí spoustu žen s 

podobným příběhem, co rodily ve stejnou dobu i v jiných porodnicích a všude je to s podporou 

kojení stejné. Myslela jsem, že je to tak jedna nekojící na dvacet kojících, ale opak je pravdou. 

Bohužel. 

Jablonec nad Nisou, 2016 

Personál se snažil s kojením pomoci, rozkojit, ale často podával protichůdné informace a 

informace, které jsou dle mého zastaralé. 

Masarykova nemocnice v Jilemnici, 2016 

Kojící maratón - velmi nepříjemný zážitek, přístup personálu mě jako přecitlivělou 

novopečenou matku dohnal k pláči a pocitu neschopnosti a nesvéprávnosti. Vyvolal ve mě 
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pocit, že ohrožují zdraví svého dítěte, protože po kojení ubývá na váze. Na druhou stranu, 

nabídka plného přechodu na umělou stravu ze strany personálu nepřišla, což zpětně oceňují. 

Masarykova nemocnice v Jilemnici, 2016 

Celkově by se porodnice mohla více zajímat o kojení. Myslím, že prvorodičky pak zbytečně 

odcházejí s dokrmem. 

Masarykova nemocnice v Jilemnici, 2016 

Podpora bondingu a kojení v liberecké porodnici byla nulová.   

Krajská nemocnice Liberec, 2014 

Nečekala jsem, že v dnešní době a navíc v "Baby friendly hospital" zažijeme s dcerou takové 

praktiky, jaké jsme zažily. Nedala jsem na šokující příběhy kamarádek, utěšovala jsem se, že se 

to třeba od té doby změnilo a že měly zkrátka jen smůlu na personál. […] Při propuštění 

z porodnice byla malá už úplně na lahvičce: umělé mléko + odstříkané mateřské mléko (aby 

dostatečně přibrala a my mohly konečně domů), přesto, asi kvůli pěkně vyznívající statistice, 

máme v propouštěcích papírech "matka kojí". Kojení jsme však rozjely až v klidu doma (i když 

ne v takovém rozsahu, v jakém bych si přála: plné kojení).Většina kamarádek má z porodnice 

KNL stejné (a bohužel i mnohem horší!!!) zkušenosti. Bohudík přibývají maminky, které mají 

dobrou zkušenost (a jen pár špatných, nad kterými se dá mávnout rukou), asi měly během těch 

pár dní štěstí na personál – také jsem tam narazila na cca 2 sestry, které se o úspěšné kojení 

maminek snažily. 

Krajská nemocnice Liberec, 2014 

Již před porodem jsem věděla, že se v porodnicích podávají neúplné rady o kojení atd. Proto 

jsem nebyla až tak překvapená z celkového průběhu pobytu. Psala jsem též žádost na přezkum 

titulu Baby-friendly, kterým se porodnice honosí. Mnoho z onoho desatera v roce 2015 zkrátka 

porušila. Doufám, že se služby v porodnici budou spíše zlepšovat, nejen ohledně přístupu ke 

kojení. 

Krajská nemocnice Liberec, 2015 

Strašně, některé sestry na mě byly nepříjemné, jelikož jsem měla ploché bradavky a miminko 

se nechtělo přisát a moc mi nepomohly co s tím, takže můj syn trpěl několik dní hlady, 

až předposlední den pobytu v nemocnici mi jiná sestra konečně pomohla a poradila co s tím. 

Krajská nemocnice Liberec, 2016 

O informace ke kojení jsem se musela vehementně hlásit a většinou si je vybrečet. 

Krajská nemocnice Liberec, 2016 

3.8 Moravskoslezský kraj 
Přišlo mi, že se sestry zasekly někde hodně daleko v minulosti a cokoliv o kontaktním 

rodičovství odmítají nebo o tom nemají ani potuchy. 

Havířov, 2015 

Podle toho, co vím teď, tak hrůza! 
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Frýdek-Místek, 2014 

Personál mi nepomáhal vůbec v ničem, co je spojené s kojením. 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2014 

Některé sestry byly hodné a snažily se s kojením, které se po císaři hned nechtělo rozjet, 

pomoct, ale většinou spíše stresovaly s kojením podle budíku, hlavně jedna mě dokonce 

roplakala, když mi nadávala, že kojím moc dlouho. Celkově mi pobyt v porodnici (10 dní) 

připomínal pracovní tábor. 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2015 

Jakožto stále kojící druhorodička jsem věděla, co a jak, ale prvorodičky nedostávaly potřebnou 

pomoc a odcházely v lepším případě s kloboučky, v horším rovnou s dokrmem. Podpora 

ze strany personálu nulová. Pochopení jen u jedné směny. 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2016 

Minimální podpora a pomoc. Otázka: "Kojíte"? Odpověď kladná znamenala nezájem, dokud 

jsem se sama už totálně zmatená z protichůdných rad a informací společně s velkými bolestmi 

prsou neobrátila na sestru. 

Krnov, 2016 

Dcera měla s pitím z prsu velké problémy, neuměla si mléko vytáhnout. Hodně ztrácela na váze 

a v porodnici se pít nenaučila. Nedokázali mi vůbec poradit. Zachránila nás až LP u našeho 

pediatra. 

Krnov, 2016 

Od doby, co jsem syna dokrmovala UM, konečně v noci spinkal déle než hodinu v kuse, 

neplakal a já si oddechla. Je mi líto, že jsem to vzdala tak brzo, ale velkou vinu přičítám 

i přístupu personálu v porodnici. Druhé dítě v Opavě určitě rodit nebudu. 

Opava, 2016 

Kojení jsem brala jako krásné spojení mezi matkou a dítětem, bohužel i přes to, že je porodnice 

Baby Friendly, tak v mém případě zrovna u kojení neposkytli dostatek informací a domů jsme 

odcházeli s krabicí umělé výživy. 

Vítkovická nemocnice, 2016 

V té době jsem ještě nevěděla, kolik chyb udělali a moje malá byla naštěstí šikovná bez cizí 

pomoci, co se týče kojení. 

Vítkovická nemocnice, 2016 

Pomoz si sám. Moc nás neotravuj. My ti ho dokrmíme. 

Třinec, 2014 

Jsem rozhodnutá, že tady znovu rodit nebudu. Paradoxně ne kvůli porodu samotnému, ale kvůli 

kojení a následné péči. Najednou o mnoho víc rozumím všem matkám, které se po podobných 

zkušenostech rozhodly raději porodit doma a vyhnout se tak nemocniční péči. 

Městská nemocnice Ostrava, 2016 
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Hrůza!!! Laktační poradkyně přišla až v den propuštění z nemocnice. Dělala mi problémy. 

Nechtěla mě pustit domů. Prsa už jsem měla samý strup. Hrozná bolest. Asistentky, které mě 

navštěvovaly během pobytu mi s kojením dobře nepomohly. 

Městská nemocnice Ostrava, 2017 

3.9 Olomoucký kraj 
Stres, ponížení, poškozující rady, nařčení ze špatných prsou a bradavek (kojila jsem pak 

3roky!). 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2014 

Neuvěřitelný boj, dohadování o nutnosti dokrmu. Byla jsem z toho strašně vystresovaná, domů 

jsem odcházela jako úplná troska, totálně vyčerpaná. Kéž by mi raději poradili, ať zkusím 

odpočívat, než mi nařizovat čas, kdy přikládat. Po každém kojení ať zavolám. Vždy se jim 

zdálo, že jsem nakojila málo a šli za náma s dokrmem. Ovšem došli třeba až za hodinu a pak 

stříleli od pasu čas dalšího kojení a já přikládala dokrmené spící dítě. Jak by to mohlo fungovat? 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2014 

Kojení v nemocnici bylo špatné, sestry laktační poradkyně nebyly schopné vysvětlit správný 

způsob kojení. Tady pomohla až maminka a strýček google. Nejvíce pak americká Laktační 

liga. V nemocnici jsem měla pocit (a bohužel ne sama), že sestry mají certifikát laktační 

poradkyně jen proto, aby to mohla nemocnice vykazovat. A to mě velmi mrzelo. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2014 

Velký nátlak a stres. Nikdo mi neukázal, jak správně kojit, až 3. den nám pustili video. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2015 

Budeš kojit přesně po třech hodinách, když bude řvát, dostane dudlík. Tak to na mě působilo. 

Naštěstí jsem ještě před porodem zjišťovala u řádné laktační poradkyně co a jak s kojením, jak 

je to správně, studovala jsem různé materiály o kojení. Sestry i rádoby laktační poradkyně 

v nemocnici neví skoro nic. Díky nim jsem šla domů s dokrmem umělým mlékem, naštěstí jsem 

ho odbourala.  

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

Byla mi ukazována špatná technika kojení (při přisátí "cpát" miminku do pusy jen bradavku, 

z dvorce dělat, jak sestřičky říkaly, řasu) - v brožurce, co jsme dostali, toto bylo označeno 

za špatně. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

Donesli mi dítě po pěti hodinách (7 hodin po porodu), dali na prso, zakvedlali hlavou, aby se 

přisálo a odešli pryč. Já absolutně nevěděla, co dělat. Naštěstí syn je borec od malička a zvládal 

si to ošéfovat sám. 

Přerov, 2016 

Můj názor je ten, že kdybych se o kojení nezajímala už před porodem a neměla informace 

o kojení nastudované z knížek a nebyla pevně rozhodnuta, že kojit chci, tak možná nakonec ani 

nekojím. 
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Prostějov, 2014 

Tak jsme šli domů s tím, že kojit asi nebudu, ale naštěstí můj táta mi po příchodu domů řekl, 

ať se vykašlu na lahvičky, pohodlně si sednu a kojím. No a tak jsem kojila, od třetího týdne 

plně už jen mateřské mléko. 

Prostějov, 2015 

Vůbec nám to nešlo. Mám prý špatný prsa! Byla jsem nešťastná, odcházeli jsme s umělým 

mlékem. Teď kojím už 15 měsíců. Pomohla mi sestřenice a laktační poradkyně. 

Prostějov, 2015 

Negativně, zbytečné složité, potlačení základních instinktů matky, není vše podle příruček, 

nedostatek času věnovat se maminkám! 

Prostějov, 2016 

Příště si pohlídám, že dítě dostanu ihned na sebe, žádné kloboučky a žádný dokrm, dokud 

miminko opravdu vážně nebude dokrm potřebovat a v žádném případě z flašky. Samozřejmě 

vše to bylo s mým souhlasem, po porodu jsem věřila sestrám a mou chybou bylo i to, že jsem 

to brala vše automaticky a na kojení se nijak nepřipravovala. 

Prostějov, 2016 

Kojím dosud, ale rozhodně ne díky péči nebo informacím z porodnice.  

Šternberk, 2014 

Šíleně negativní zážitek, probrečela jsem minimálně 2 noci, protože mi kojení nešlo, nikdo 

nebyl schopen a ochoten mi pomoci. Uklidnila jsem se až doma, kde mě navštívila soukromá 

porodní asistentka, která mi vše ukázala a hlavně mě uklidnila. 

Šternberk, 2014 

Byla jsem v nemocnici spokojená, ale s tímto opravdu ne. 

Šternberk, 2016 

 

Kdybych si jako prvorodička nezjišťovala informace o kojení sama a dala na péči v porodnici, 

tak bych určitě nekojila. 

Šumperk, 2015 

3.10 Pardubický kraj 
Bylo to strašné, bolavé bradavky, kojení co hodinu, když jsem prosila, aby se mi podívali, jestli 

dobře saje, že to hrozně bolí, nikdo nepomohl, nikdo nenabídl odsávačku, i když jsem byla 

po císaři bez miminka, v té době byl personál šílený. Když jsme přišli domů, bradavky byly 

do krve rozdrásané, malá to vůbec nechtěla pít, odsávání nemělo smysl, byla v mléku krev. 

Zkoušeli jsme to přes kloboučky, než se bradavky zahojily, nepomohlo nic, malá nedokázal nic 

vypít, klesla na váze a dr. doporučila umělé mléko, jako prvorodička jsem poslechla a s kojením 

byl amen. 

Chrudim, 2015 
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Jediné, co je zajímalo, kolik vypil a jestli to je dle tabulek. Pak dokrm stříkačkou/lahvičkou. 

Žádná podpora a když jsem kojila častěji než po 3 hodinách, tak jsem dostala akorát 

vyhubováno. Odcházeli jsme s dokrmem, kloboučky a dudlíkem. Naštěstí jsem si sehnala 

informace a díky nim stále kojím (už skoro 2 roky a na konec to nevypadá :-)). 

Chrudim, 2015 

Jedním slovem: ZOUFALOST, vůbec nám nepomohli. […] Brečeli jsme oba a když jsem chtěla 

doporučení na laktační poradkyni, řekli mi, že tu jsou všichni laktační poradkyně 😖 Díkybohu 

sestra laktační poradkyni sehnala a syna jsem od 8. dne kojila plně. Kojení si sedlo tak od 4. 

mesice, diky podpoře laktační poradkyně i rodiny, hlavně přítele. Kojím už téměř 19 měsíců 

a syn je náš prsánek spokojený💓😍 Musím říct, že to byl fakt boj. Mrzí mě, že spousta 

maminek v okolí to vzdá, i když se jim nemůže člověk divit, když prošly stejnou porodnicí jako 

já 

Chrudim, 2015 

Velmi negativně. Spíš než, aby mi sestry pomohly, tak mě ještě více stresovaly. Když jsem je 

poprosila o radu, tak mi bylo sděleno, že se malý chytil už na sále a že nechápou, co bych po 

nich pořád chtěla. […] Bohužel místo, aby se kojení pro mě stalo zážitkem, jako to měly některé 

mé kamarádky, tak jsem z něho měla hrůzu, a to jsem přenášela na malého. Moc mě to mrzí 

a pokud někdy budeme mít další dítě, už si snad lépe poradím sama a zvažuji že bych rodila 

i v jiné porodnici. 

Chrudim, 2016 

Vnímám velké mezery zdravotníků v oblasti kojení.  

Pardubická nemocnice, 2014 

Na kojení jsem se těšila a byla jsem rozhodnuta, že prostě kojit budu a tečka. Proto jsem 

po porodu tolik netápala, co a jak mám dělat. Až odstupem času jsem si uvědomila, že kdybych 

předporodní kurz nenavštívila, neměla bych ty informace, které jsem měla a hlavně obrovskou 

vůli se rozkojit, určitě by se mi to nepodařilo. 

Pardubická nemocnice, 2016 

Jedním slovem katastrofa, první syn se narodil 2013, druhý 2016 a v přístupu jsem nepoznala 

absolutně žádný pozitivní vývoj. Sestry si hrdě říkají laktační poradkyně a neporadí vůbec nic. 

[…] Porodnice je super, ale novorozenecké odd. stojí za starou bačkoru a opravdu není jejich 

zásluha, že jsem oba kluky kojila. 

Pardubická nemocnice, 2016 

Jako katastrofální! Dostala jsem pouze nějaké brožury na pročtení a jinak si mě nikdo nevšímal. 

Nechali mě se s tím trápit a poprat samotnou. Jako prvorodička jsem neměla žádné zkušenosti 

a s kojením jsem měla veliké problémy.  

Svitavská nemocnice, 2014 

U 2. dítěte jsem si o jejich "radách "myslela svoje, ale u baby-friendly hospital je to hrůza.  

Svitavská nemocnice, 2016 
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Dostala jsem v porodnici rady, bohužel mě přivedly až k bojkotu kojení (po cca 6 týdnech), 

jehož následky se táhnou až 10 měsíců následovně. V porodnici jsem pomoc při kojení vnímala 

poměrně pozitivně, sestřičky byly víceméně vždy ochotné poradit nebo přijít ke mně 

a k miminku. Jako prvorodička po náročnějším porodu jsem však byla dost nejistá. Nicméně 

velká většina rad z porodnice mi kojení velice zkomplikovala, ale to jsem zjistila bohužel 

až v čase (po návštěvách a konzultacích s laktační poradkyní). Kojení mi zachránila laktační 

poradkyně (ze stránek mamila.sk), ale kojení bylo pro mě velice stresující záležitost (kojit 

miminko jsem velice toužila, ale realita byla dost náročná). 

Orlickoústecká nemocnice, 2016  

3.11 Plzeňský kraj 
Jako velký problém a stres. Sestra vzala do jedné ruky hlavu mého dítěte a do druhé moje prso 

a snažila se to spojit! Odcházela jsem s kloboučky a depresí. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

Málem jsem se psychicky složila díky jejich přístupu. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

Porodnice perfektní, ale odd. šestinedělí by mělo sakra zapracovat! 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

Kdybych o kojení nebyla přesvědčená, vím, že bychom skončili na umělém mléku. Kojení jsem 

si sama musela vybojovat a personál FN Plzeň mi v tom rozhodně nikterak nepomohl. Spíše to 

vnímám tak, že je jim to srdečně jedno. A za zmínku také stojí, že většina maminek, co znám 

a rodily ve FN, mají děti na umělém mléku. Pouze minimum z nich kojí a to jsou ty, které jsou 

ochotné se za to doslova prát. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

Kdybych o kojení nebojovala pak několik týdnů doma, kojit bych nikdy nezačala. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

Kdybych se dále řídila radami z porodnice, již dávno nekojím. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2015 

V mnohém mi pomohl laktační kurz, který jsem si před porodem zaplatila. Nejspíš díky němu 

stále kojím (8 měsíců). V porodnici jsem získala pocit, že bude lepší jít koupit lahev a umělé 

mléko. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2016 

Velkou osvětu by to chtělo v kojení na neonatologii a JIP, tam je to úplná katastrofa. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2016 
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Všechny rady ke kojení byly takové, že sice částečně vedly ke zlepšení v danou chvíli, ale 

z hlediska dlouhodobého kojení jen uškodily (kloboučky, vážení, dokrmování, omezování doby 

kojení atd.) 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2016 

Jelikož je to mé druhé dítě, neměla jsem žádný problém a nepotřebovala jsem pomoc. Ovšem 

na pokoji jsem měla dvě maminky, které měly první dítě. Nikdo jim neporadil, jen je honily 

vážit po každém kojení. Přikládat dítě po 3 hodinách a jen na 20 minut. Takže děti uplakané a 

mamky nervózní. Nedivím se, že spousta z nich sáhne po umělém mléku. Bohužel v této 

porodnici není žádná podpora kojení. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2017 

Hrůza, kdybych věděla, jak to bude vypadat, pozvala bych si hned do porodnice laktační 

poradkyni. 

Mulačova nemocnice v Plzni, 2016 

Celkový přístup ke kojení vnímám jako velmi neprofesionální, zastaralý. Vůbec nebyl 

v souladu se Světovou zdravotnickou organizací. Podpora kojení téměř nulová. Hlavně aby 

miminko přibývalo na váze i za cenu umělého mléka. Z porodnice jsme obcházeli s problémem 

s kojením a úplně vyčerpaní. Díky regionální skupince na podporu kojení Srdci blíž, jsme 

problémy překonali a teď v půl roce života miminka stále plně vesele kojíme :) Nejsmutnější 

bylo, že jsme hned 2. den po porodu dostali brožurku Laktační ligy, kde je přesně popsáno, jak 

by to mělo vypadat, ale jako by jí personál a vedení, nikdy nečetlo, protože jejich postupy 

a doporučení byly v mnoha případech v naprostém rozporu. Další miminko bych chtěla rodit 

rozhodně jinde :) 

Mulačova nemocnice v Plzni, 2016 

Velice negativně. […] Některé sestry byly osobně velmi milé, ale všechno jejich počínání vedlo 

k tomu, že jsem si připadala jako neschopná matka, z porodnice jsem šla s krabicí umělého 

mléka. V klidu domova jsem se krásně rozkojila. 

Klatovská nemocnice, 2014 

Už v těhotenství pro mě bylo moc důležité, abych kojila. V porodnici ale kojení většina sester 

nepřikládala velkou váhu. Naštěstí jsme to zvládly a já svou 19 měsíční dceru stále kojím. Mrzí 

mě ale, že se na to více nemyslí, protože je mnoho maminek, které by mohly kojit. 

Klatovská nemocnice, 2015 

Nikdo neměl čas pomoci ani vysvětlit. Z porodnice jsme odcházeli s umělým mlékem a plně 

kojit jsme nezačali vůbec. 

Klatovská nemocnice, 2016 

Vzhledem k tomu, že jsem byla prvorodička, jsem důvěřovala personálu, že dělá maximum pro 

nás. Až časem jsem zjistila, že převážná většina situací byla z mého nynějšího pohledu pro mě 

a syna špatně. Kojení byl pro nás velký problém a až s pomocí laktační poradkyně se synovi 

podařilo přisát a mně kojit. 

Stodská nemocnice, 2014 
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Hrůza, tři měsíce poté jsem musela o kojení bojovat, naštěstí úspěšně. 

Stodská nemocnice, 2015 

3.12 Středočeský kraj 
Děs a hrůza. Až třetí sestra, kterou jsem prosila, mi byla ochotná pomoci s kojením. První mě 

odkázala na nástěnku, že je tam vše napsané, druhá mi donesla kojící klobouček, že s ním mi 

to určitě půjde. Až třetí mi ukázala nějakou polohu kojení a pomohla mi přiložit dítě. 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, 2015 

Katastrofa, žádný zájem to naučit. 

Městská nemocnice Čáslav, 2014 

Po nepodařeném vaginálním porodu jsem moc toužila po tom, abych své dítě kojila. Dítěti byl 

ale dáván dokrm, lahvičky a dudlík. Bylo mi řečeno, že jsem možná jedna těch, co kojit nemůže. 

Možná prý nemám mléčné žlázy. Podpory se mi v porodnici nedostalo, vše se uklidnilo až po 

návratu z ní. Dceru kojena doteď, 27 měsíců. 

U Sluneční brány, Hořovice, 2015 

Okrajová záležitost, která nikoho moc nezajímala. Když slyším historky kamarádek ze stejné 

porodnice, tak jsem měla kliku, že bylo všechno bez problémů. 

U Sluneční brány, Hořovice, 2016 

Kdybych neodešla z porodnice 24 hodin po porodu a nehledala informace jak správně kojit,tak 

podle instrukcí z porodnice bych se nerozkojila. Kojte max.5 minut každé tři hodiny...syn byl 

na prsu každou hodinu. Rozkojila jsem se díky úžasné pediatričce a stránkám www.kojeni.net. 

Jsem ráda,že jsem dala na své instinkty a potřeby miminka a ne rady personálu a posléze 

rodiny,že kojím nějak často a neměla bych s malým spát v jedné posteli. Bohužel české 

porodnice mají velké rezervy ve vedení porodů i v edukaci kojení. 

U Sluneční brány, Hořovice, 2016 

Ač tvrdí, že podporují kojení, nyní s odstupem vím, že tomu tak nebylo. Až po 3 dnech mi bylo 

ukázáno sestrou, jak má být dítě správně přisáté. Do té doby jsem na jejich otázku, zdali 

miminko saje a je přisáté, vždy odpověděla, že nevím, že to nepoznám. Až třetí den, jiná sestra, 

kterou jsem tehdy viděla poprvé, večer přišla a ukázala mi, jak dítě přiložit a syn se přisál. 

Nikdy se mi už po tom rozkojit nepodařilo a vzhledem k tomu, že můj porod byl bezproblémový 

a bez zásahový, myslím, že to stálo za jakýmsi blokem v mé hlavě. 

U Sluneční brány, Hořovice, 2016 

Stresující, frustrace z nedostatku informací. 

U Sluneční brány, Hořovice, 2017 

Bohužel pro některé členy personálu dětského odd. nebylo kojení a kontakt matky a dítěte 

prioritní. 

Oblastní nemocnice Kladno, 2014 
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Podporu pro dobré rozkojení vnímám jako hluboce nedostatečnou. 

Kolín, 2016 

V porodnici mi chyběla podpora fyzického kontaktu a vadil mi tlak na pravidelnost kojení 

a vážení. 

Kolín, 2016 

Jako nezdařilé, dostala jsem pouze brožuru od Laktační ligy a pak se párkrát zeptali, zda to jde. 

Když malá nepřibírala, dostala jsem vynadáno, že to dělám vlastně špatně a proč jsem jako 

nepřišla dřív. 

Mělník, 2014 

Hekticky a jako velký stres, aby jsme splňovali určitý počet ml, aby miminko neztrácelo na 

váze. Miminko se špatně přisávalo, hledali příčinu pouze v přiložení miminka. Až praktická 

lékařka po příchodu z porodnice zjistila, že příčinou je krátká, srostlá uzdička pod jazýčkem 

miminka. V porodnici nikdo nekontroloval a jen se divili, proč nám kojení jde tak těžko a snažili 

se pomoct se správným přikládáním. 

Mělník, 2015 

Porodnice Mělník je "baby friendly" na papíře ale ne ve skutečnosti. Kvůli jejich neschopnosti 

pomoci s kojení byly 3 dny v porodnici nejhoršími dny v mém životě. Po odchodu s porodnici 

jsem se rozkojovala asi 3 měsíce. 

Mělník, 2016 

Jako psycho, ačkoli jsem se na to těšila, brala to jako jasnou věc. Pomohli mi, až když jsem si 

o pomoc řekla a to třetí den od porodu. To je na dlouhé povídání... 

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, 2014 

Jako prvorodička jsem měla (díkybohu) na pokoji maminku s druhátkem, která mě podporovala 

ve spaní ve společné posteli s mimčem a kojení i non stop (oproti radám a nařízením sestřiček). 

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, 2014 

Věřím, že kdybych nezačala sama hledat informace, syn je na umělém mléku. 

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, 2015 

Kojení vůbec nikoho nezajímalo, dejte jí příkrm, ať nemá hlad a nazdar... U pediatričky to pak 

bylo podobně - dokrmte umělým mlíkem a hotovo... Nedala jsem se, půjčila si od kamarádek 

váhu, koupila odsávačku a rozkojila se. Byl to ale boj a odborníci mi s tím rozhodně nepomohli, 

ani neporadili. 

Oblastní nemocnice Příbram, 2014 

Kojení v porodnici jsem vnímala jako naprostý chaos a tápání v nejistotě.  

Oblastní nemocnice Příbram, 2014 
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Z porodnice jsem si odnesla špatnou techniku kojení a poraněné bradavky až do krve. 

Oblastní nemocnice Příbram, 2016 

Na to, že je příbramská porodnice všude chválena za pomoc s kojením, u nás katastrofa. A jen 

díky svým pocitům a radám kamarádky, jak zlepšit polohu při kojení, se nám kojení daří, nebolí 

a je úžasné. 

Oblastní nemocnice Příbram, 2016 

Špatně, nesouhlasila jsem s časováním kojení, dokrmem, štípáním do bradavek... 

Rakovník, 2014 

Oficiálně se neonatologické oddělení tváří jako velice Baby-Friendly, ale skutečná podpora 

v kojení 0. 

Rakovník, 2015 

Nízká podpora pro rozkojení, častý nátlak na dokrm, že miminko nepřibírá. 

Rakovník, 2016 

Bez solidních informací. Personál kojení sám nerozumí a po zmínce o laktační poradkyni 

se pošklebuje. 

Slaný, 2014 

3.13 Ústecký kraj 
Neskutečné zklamání. […] Po propuštění z nemocnice jsem byla neskutečně vystresovaná, 

skřípnutá a nevěděla jsem, co mám dělat. Dokrmovala jsem, zkoušela kojit a pak se odvážila 

sehnat laktační poradkyní. Paní byla neskutečně obětavá, hodná, se vším poradila...krásně jsem 

se rozkojila. Porod úžasný, ale později sestry na oddělení šestinedělí hrůza:(.Až tedy na jednu, 

která se krásné starala o malou ihned po porodu, tak přišla i 3. den na koupání, které krásné 

vysvětlila. To byla jediná úžasná sestřička. 

Chomutov, 2016 

Všechny informace, na které jsem se ptala, byly (jak jsem později zjistila) úplně v rozporu 

s podporou kojení (kojení po intervalech, max. deset minut u jednoho prsu, dudlík nevadí, Sunar 

na noc, aby dítě dobře spalo...apod.). 

Chomutov, 2017 

Kojení v porodnici nám šlo krásně. Avšak díky nedostatečné informovanosti ze strany 

nemocnice mi po příchodu domů začala laktace klesat. Dcera už byla plně na umělém mléku, 

když se mi podařilo svépomocí laktaci zachránit. 

Děčín, 2016 

Nic moc, i když jsem měla spoustu načteného realita byla jiná. Měla jsme dvakrát zánět. 

Špatně jsem přikládala atd. Poradila mi pak sestřička na gynekologii. 

Kadaň, 2014 
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Kojení v porodnici jsem vnímala milé a ochotně ze strany sester, avšak později když nastal 

problém a já se začala kojením zabývat do hloubky, jsem se dozvěděla, že informace, které mi 

byly podány v porodnici, jsou nesprávné a zastaralé - kojit jen z jednoho prsu aj. 

Kadaň, 2016 

Kojení u prvního i u druhého dítěte mě naučily špatně. Cítila jsem hroznou bolest a došlo to tak 

daleko, že i když jsem kojit mohla, tak jsem nechtěla a cítila k tomu už i odpor. Neukázali ani 

neporadili další jiné polohy, jak chytit správné dítě i prso. 

Kadaň, 2017 

Spíš než pomoci jsem se dočkala vynervování, bolesti, špatné techniky kojení. Z nemocnice 

jsem odcházela s cejchem “nekojící“ a do zprávy bylo uvedeno, že mi podávali léky k zastavení 

laktace. Ty jsem vyhazovala. Bylo mi vysvětleno, že jsem byla hysterická a kojení bych doma 

sama už nezvládla... Nakonec mě po příchodu z porodnice navštívila známá dula a najednou 

kojení nebyl žádný problém i bolest vymizela. 

Městská nemocnice v Litoměřicích, 2014 

Sestřičky si ulehčovaly práci. Jen jednou mi ukázaly, jak kojit, a pak jsem je zajímala až 4. 

den, kdy jsem neměla vůbec mléko. 

Městská nemocnice v Litoměřicích, 2015 

Občas jsem měla pocit, že mi dávají za vinu, že kojení nejde. Samy si s tím nevěděly moc rády. 

Informace, které jsem posbírala na ověřených internetových stránkách nebo brožurách, braly 

spíše jako napadání jejich práce. S informací, že jsem si našla laktační poradkyni nebyly moc 

spokojené, sami mají poradnu přes telefon. Snažila jsem se v rámci hormonů zachovat chladnou 

hlavu a přečkat období v porodnici s tím, že doma si to udělám podle sebe. Bylo náročné zkoušet 

kojit po 3 hodinách, poté dokrmovat, mezitím odsávat a udržovat hygienu použitých předmětů. 

Doma jsme pak zkoušeli techniku kůži na kůži, jiné polohy a další techniky. Nechtěla jsem to 

vzdát a začít jenom dokrmovat. Po 14 dnech jsem zkusila přiložit bez kloboučku, dcera se chytla 

a kojím i teď po devíti měsících. 

Městská nemocnice v Litoměřicích, 2016 

Přišlo mi, že jsem dostala málo informací, vždy jen zkuste tuhle polohu a konec, přitom by mi 

pomohlo, kdyby tam sestra byla po celou dobu aspoň prvního kojení, případně pak přišla během 

pobytu zase se podívat a poptat, jestli je vše správné. 

Městská nemocnice v Litoměřicích, 2017 

Pro mě je kojení nejkrásnější okamžik. Bohužel slibovali, že ukážou jak správné malou 

přikládat a jak použít vložky do podprsenky, bohužel nic nebylo vysvětleno, dodnes špatně 

kojím, ale jsem ráda, že stále kojím. Bohužel o kojení jsem se v nemocnici nic nedozvěděla ani 

nás neinformovali že vůbec existuje laktační poradkyně, o té jsem se dozvěděla, až když jsem 

myslela, že ztrácím mléko, a to díky kamarádkám. Nemocnicím by pomohla laktační poradkyně 

místo podávání sunaru. 

Most, 2016 
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Bolest, neznalost, zmatenost, zoufalost. 

Most, 2016 

Velmi stresující a chaotické, každá sestra říkala něco jiného. Hlavně že byla vyplněná tabulka 

přesně po 3 hodinách. 

Podřipská nemocnice, Roudnice nad Labem, 2014 

Porodní asistentky byly vstřícné, dětské sestry už tolik ne a ty to tam měly "pod palcem", 

myslím si, že to není dobře. 

Podřipská nemocnice, Roudnice nad Labem, 2015 

Musela jsem si poradit sama. Ze strany personálu nebyl zájem. 

Lužická nemocnice, Rumburk, 2014 

Kojení jsem brala jako to nejdůležitější a v porodnici jsem se po této stránce cítila velice špatně. 

Žatec, 2014 

Po dalším porodu si domluvím svoji laktační poradkyni. Ale jinak byla péče v této porodnici 

skvělá. 

Žatec, 2015 

S kojením mi nikdo nepomohl, ukázali mi pouze jednu polohu, dali dokrm stříkačkou - větší 

dávku, aby se miminku roztáhl žaludek a sála ode mne (dle personálu). Kojím pouze díky 

laktačním poradkyním a tomu, že jsem se o kojení zajímala sama. Nevědět o tom nic, mám díky 

porodnici dítě na umělém mléku. 

Žatec, 2015 

Podle mého názoru mi v porodnici zkazili začátky kojení tak, že nemít silnou vůli a odhodlání 

syn by takřka okamžitě skončil na umělé výživě. Každá sestra tvrdila něco jiného, žádná ale 

nedokázala skutečně pomoct či mi poradit něco v souladu s nejnovějšími poznatky 

a doporučeními WHO. Tvrdily mi, že s mými bradavkami nemůžu bez formovačů bradavek 

kojit, pak mi nutily kojicí kloboučky, které jen vedly k tomu, že byl syn zmatený a od prsa se 

často odtahoval. 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 2014 

Naprosto nekompletní informace, nulová empatie. 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 2015 

Kojit jsem se naučila až po týdnu doma a kontaktu tělo na tělo. 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 2015 

Velký stres a chaos v informacích. 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 2016 

Jako prvorodičce po císařském řezu mi přišla sestra vysvětlit kojení až čtvrtý den. Nikdo mi 

neporadil s odstříkáváním mléka, atd. Pořád mě strašily s dokrmem, protože malý podle nich 
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nepřibíral, jak má, místo toho, aby mi poradili co třeba dělám špatně. Vlastně je vůbec 

nezajímalo, jak člověk kojí, hlavně aby to bylo po třech hodinách a max 20 minut. Naštěstí jsem 

měla něco načteno, takže jsem to dělala podle toho, jak malý chtěl a těšila se až doslova 

vypadneme domů a nebude mě nikdo stresovat. 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 2017 

3.14 Zlínský kraj 
Informace byly velmi strohé. Rodila jsem v noci a měla jsem snad i proto míň informací než 

maminky, co rodily přes den, co jsem se doslechla. Další dny bylo kojení pro mě velmi 

bolestivé, personál nabízel spíš jen kloboučky nebo Bepanthen. Na doporučení kamarádky jsem 

hned po příchodu domů využila služeb jedné laktační poradkyně a dodnes její návštěvy nelituji! 

Uherskohradišťská nemocnice, 2016 

Jsem druhorodička, se synem jsem měla problémy s kojením, ale v nemocnici to nikoho moc 

nezajímalo. Dopadlo to až tak, že jsem přišla o mléko a sama jsem musela vyhledat pomoc 

laktační poradkyně. 

Valašské Meziříčí, 2016 

Sestra řekla, že mi nemůže poradit, jak mám kojit dceru, když mám tak velká prsa. 

Vsetínská nemocnice, 2015 

Mé pocity nebyly dobré. […] Paní, která ležela vedle na lůžku, nedokázali za čtyři dny poradit 

ke kojení nic jiného než kloboučky, protože se jí dítě nepřisávalo. Když to nešlo ani tak, žádnou 

jinou radu neměli, dokrmovala stříkačkou. Další maminka po 15minutovém kojení, které bylo 

doporučováno, dokrmovala umělým mlékem přes savičku. 

Vsetínská nemocnice, 2015 

V porodnici podle mě chybí laktační poradkyně, případně sestry zaměřené na tuhle 

problematiku. Sestra přinese dítě, nešetrně přitiskne k prsu a matko koj... Toť celá edukace. 

Nemít načteno a kdybych dala na rady sester, že ji nesmím mít furt u sebe a že ji můžu zalehnout 

atd., asi bych odcházela s dítětem na flašce. 

Vsetínská nemocnice, 2016 

Těšila jsem se na kojení, ale personál působil takový stres, že se kojení plně nerozeběhlo 

ani po 9 dnech pobytu v porodnici. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2014 

Péče byla nedostatečná. Nejvíce mi pomohla maminka, která byla se mnou na pokoji (byla již 

po druhé sekci). Bez ní bych se nerozkojila. Nakonec kojím dodnes a to mi v porodnici říkali, 

že mléko nebude malé stačit. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2014 

Byl to obrovský stres. Neustálé zapisování kojení, vážení a strašení mě, že malá málo přibývá. 

Přitom se mi nikdo adekvátně situaci nevěnoval. Laktační poradkyně byla u mě jednou! 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2015 
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Velmi stresující záležitost - všichni mi ukazovali, jak se TO dělá, jak to umí oni (přiložit dítě 

k prsu), ale nikdo mě TO doopravdy nenaučil. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2015 

Myslela jsem, že to nezvládneme, že budeme na umělém mléku. Měli jsme klobouček, 

ale nakonec jsme to zvládli doma. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2015 

Stresující. Deprimující. Bála jsem se odejít. Po pěti dnech jsem neuměla kojit a dítě jsem 

nechtěla dokrmovat sunarem. Nakonec mě to doma naučila matka. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2016 

Třetí den se mi šíleně nalila prsa a jediná rada, která mi byla poskytnuta byla, že to musím 

vydržet! Malý se nemohl už pak ani přisát k bradavce, jak byla prsa nateklá. Vyřešila jsem si 

to nakonec sama ruční odsávačkou. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2017 

4. Vybrané problémy 

4.1 Nedostatek kontaktu s dítětem 

4.1.1 Nedostatek poporodního kontaktu kůže na kůži s dítětem 

Hneď po pôrode mi mimino vzali aby ho umyli, zvážili a zabalili do deky. V tom momente som 

to nevnímala no spätne viem, že všetky naše problémy s kojením začali už v tomto momente 

kedy nám chýbal kontakt koža na kožu. Miesto toho aby som si drobca užívala sme si prvé 

týždne museli k sebe hľadať cestu. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2016 

Jako největší nepříjemnost jsem vnímala, že mi nechtěli dát miminko na kůži těsně po porodu, 

přesto že k tomu nebyl žádný důvod. Musela jsem se o to prát a vyhověli mi s nechutí a jen asi 

na deset minut. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2016 

Rodila jsem v úterý v podvečer, porod proběhl nekomplikovaně, kolem 7 jsem přivedla na svět 

dceru s por.váhou skoro 3,3kg. Bonding proběhl tak, že mi čerstvě narozenou dcerku položili 

na kratičkou chvilku na břicho a po ošeření již oblečenou do košilky mi ji dětská sestra 

mechanicky přiložila k prsu, dcera se nepřisála.  

Strakonice, 2015 

V porodnici byli na mě všichni milí a příjemní, až na jednu starou paní doktorku z 

novorozeneckého oddělení, která nám dítě hned po porodu chtěla odnést a dát na vyhřívanou 

dečku. Museli jsme se s manželem dostat s ní do konfliktu, aby nám dovolila první přisátí na 

porodním sále a nechala nám miminko alespoň hodinu po porodu. 

Ivančice, 2016 
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Kontakt skin to skin ani bonding nikomu nic neříkal. 

Kyjov, 2014 

Malého mi odnesli ihned po porodu a donesli až po cca půl hodině zpět zakukleného v 

zavinovačce. 

Vyškov, 2016 

K bondingu i přes naši žádost nedošlo, ačkoli bylo dítě v naprostém pořádku. 

Pelhřimov, 2015 

Bohužel miminko mi na porodním sále nechali asi tak minutu. 

Pelhřimov, 2016 

Přestože jsem měla v porodním plánu, že chci nechat dotepat pupečník a bonding, byl pupečník 

hned přestřihnut a bonding neproběhl, jen na vteřinu mi dítě doslova plácli na břicho a pak ho 

umyli, pevně zabalili do zabálky a nasadili čepičku. Dítě bylo na vyhřívaném lůžku, 

bezdůvodně - mělo Apgar 10-10-10. Nakonec mi ho dali do náručí, ale stále svázané jak housku.  

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2014 

Hned po porodu večer dceru přinesli zabalenou v zabálce. Dvě hodiny jsem jí měla u sebe na 

porodním sále. Netušila jsem, zda ji můžu rozbalit. Nikdo z personálu u toho nebyl, nic neřekl. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2015 

Už na porodním sál jsem malou dostala zabalenou v zavinovačce, až potom, co mě zašili 

a převlékli... žádný první přisátí během prvních 30, žádný kontakt kůže na kůži a první přisátí 

bylo špatně, takže jsem už od prvního přisátí měla načatou bradavku. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2016 

Bonding neproběhl dle mých představ - malého mi dali až po 20 min., a to v zavinovačce 

a rovnou k prsu a divili se, že nesaje. Porozbalila jsem ho, abych ho šoupla k sobě pod přikrývku 

a vynadali mi, že nastydne a že nesaje. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2016 

Dceru jsem si nechala hned položit na tělo, nechali jsme dotepat pupečník a pak to 

začalo...obrovský tlak ze strany personálu. Co nejdříve mi holčičku vzít, udělat si to svoje a mít 

od nás pokoj. Potřebovala jsem nabrat síly, seznámit se s miminkem a místo toho jsem bojovala 

o každou vteřinu, aby mi ji vzali co nejdéle. Bylo to příšerné. V nejkrásnější okamžik našeho 

života nad vámi stojí nervózní, naprdnutá sestra, nastartovaná, aby si jí už konečně mohla vzít. 

Chtěla jsem využít techniku samopřisátí. Na to mi bylo řečeno, že o ničem takovém nikdy 

neslyšeli a co jako po tom miminku chci, když je po porodu unavené. Dceru mi odnesli a přinesli 

celou zabalenou do zavinovačky, že jí koukala jen hlavička. Moc jsem toužila mít jí na sobě 

kůži na kůži. V tu chvíli jsem ale byla z jejich přístupu tak zaskočená, že jsem se vůbec 

neodvážila jí rozbalit. Krom toho jsem byla také strašně unavená a moc jsem potřebovala 

pomoct a cítit podporu. Místo toho jsem se dočkala nezájmu a ignorance. 

Jablonec nad Nisou, 2016 
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U druhého po vaginálním porodu na mé přání položen s nepřestřiženým pupečníkem na mě, ale 

asi za 15 min neustálých dotazů, jestli si ho už mohou vzít jsem ustoupila a dala ho. 

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, 2014 

Přestože jsem si v porodním plánu přála bonding, hned po porodu mi byla dcera na cca 2 hodiny 

odvezena na novorozenecké oddělení pod záminkou, že ji musí odsát (je otázkou, proč tento 

jednoduchý úkon nemohou provést přímo na porodním sále) a že jí musí udržovat stálou teplotu 

(to by přece šlo na těle matky také...). Po vysvětlení ze strany dětské sestry jsme s manželem 

nabyli dojmu, že je dcera v ohrožení života (nebo min. zdraví) a proto jsme s tím souhlasili - až 

ze zprávy jsme se dozvěděli, že měla Apgar skóre odpovídající zdravému novorozenci! 

Krajská nemocnice Liberec, 2014 

Na sále po narození mi přinesli miminko v zavinovačce a čepičce, snažila jsem se jej dát k prsu, 

ale přes moje i jeho oblečení to prostě nešlo. V dokumentech porodnice však stojí "samopřisátí 

již na porodním sále po porodu". Když jsem se na oddělení šestinedělí ptala, jak je to možné, 

bylo mi personálem řečeno, že i letmý dotyk dítěte (úst na prsy) se počítá jako samopřisátí. 

Krajská nemocnice Liberec, 2014 

Novorozenecké sestry mi rozmlouvaly bonding, navíc myslím, že i kvůli jejich přístupu nemohl 

proběhnout, tvrdili, že miminko prochladlo, ale po (bohužel doslova) "hození" miminka mě na 

břicho, ho nikdo nepřikryl. 

Krajská nemocnice Liberec, 2016 

Po porodu miminko hned odneseno, naštěstí doktorka okřikla sestru, ať mi ho aspoň ukáže. Do 

půl hodiny přineseno v teplé zavinovačce. Když jsem si ho chtěla rozdělat a dát k prsu, sestra 

mi řekla, že by mu byla zima! Zavinuté mi ho přiložila k prsu, což ani přes tu zavinovačku nešlo 

Krajská nemocnice Liberec, 2016 

Dceru jsem si mohla pochovat až za 6h po porodu. 

Nový Jičín, 2014 

Nejvíce postrádám bonding. Byla jsem s porodní asistentkou domluvená a po porodu mi dcerku 

dala na tělo, ale po chvíli přišla jiná sestra, vzala ji (s mým souhlasem) na změření, ale vrátila 

už zabalenou. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

Miminko mi po porodu odvezli, aniž by mi jej nechali přiložit. Měla jsem ho asi tak vteřinu 

na břichu po porodu a pak po změření a oblečení mi jej odvezli.  

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

Jako největší problém vnímám to, že prostějovská porodnice nepodporuje bonding, spíše 

naopak. 

Prostějov, 2014 

Po porodu bleskový "bonding" na půl minuty, pak snaha porodní asistentky namontovat 

zabalené miminko na prso. 



46 
 

Šternberk, 2014 

Co se týká otázky, zda hned po porodu jsem měla miminko na sobě, tak ano, ale ne hodinu. 

Šumperk, 2016 

Po porodu mi dali dítě nahé na břicho asi na 3 min. Po tom odebrali a oblékli. Bonding 

se nekonal, i když ho nemocnice nabízí jako běžný postup. 

Chrudim, 2017 

Horší to bylo s bondingem, celkem na mě tlačili, aby bonding mohli přerušit a dítě zvážit 

a přeměřit.  

Pardubická nemocnice, 2016 

Bonding příliš krátký. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2015 

Po porodu mi bylo dítě přiloženo jen na chvíli, protože se ten den hodně rodilo a potřebovali 

volný porodní pokoj. Byla jsem tedy hned převezena na pokoj šestinedělí. Pak mi miminko 

přivezli až za několik hodin po všech vyšetřeních. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2017 

Jelikož jsem neměla syna u sebe hned po porodu (dr. měla podezření na zlomené klíčky) těžce 

jsem nesla odloučení od miminka. Na sále se nepřisál, není divu, když byl x minut na vyšetření 

a přinesli mi ho celého zabaleného. Sestřička mi ho přikládala z boku, byl ve vzduchu. 

Mulačova nemocnice v Plzni, 2016 

Bonding Mulačova nemocnice v Plzni neumožňuje, to jsem věděla už předem a ani jsem o něj 

moc nestála, z toho malého tvorečka jsem měla spíš strach. Měla jsem ale štěstí na porodní 

asistentku a na to, že byl ten den v porodnici relativně klid, vše probíhalo v pořádku, když se 

malá narodila, tak mi ji na okamžik položili na břicho, poté odnesli (zvážit, ošetřit..) a poté 

znovu přinesli a přiložili k prsu, malá věděla, co dělá a hned se přisála.. Během dvou hodin, co 

jsem tam ležela po porodu, ji pak přinesli ještě jednou a přiložili k druhému prsu. 

Mulačova nemocnice v Plzni, 2016 

V květnu 2017 budu opět rodit ve stejné porodnici a do porodního plánu zařadím přání delšího 

kontaktu "kůže na kůži". Měla jsem takto dceru jen zhruba 10-15 minut, pak byla pár minut 

vyšetřována za přítomnosti otce mimo mě a pak mi ji opět přinesli, ale už zabalenou 

do zavinovačky. 

Rokycanská nemocnice, 2014 

Nebyl celkově respektován porodní plán, zdravé dítě bylo ihned po porodu vysloveně sebráno 

na vyšetření přes mé námitky (výslovně jsem si přála nerušený bonding). 

Klatovská nemocnice, 2014 

Dítě mi nechali po porodu na pár minut, pak mi ho dali až po 3 hodinách, i když slibovali něco 

jiného... 
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Stodská nemocnice, 2014 

Kontakt skin to skin proběhl, ale pouze během 3. doby porodní a šití - max. 30 minut.  

U Sluneční brány, Hořovice, 2016 

Kůži na kůži jsme byly cca 15 min, než jsem porodila placentu, pak nás ošetřili a malou vrátili 

už zabalenou. 

Oblastní nemocnice Kladno, 2016 

Jedinou velkou ránou pro mne bylo odnesení miminka po porodu na "vyhřátí" do inkubátoru 

na cca 1 hodinu. Syn byl narozen 40+0 tt, byl donošený a zcela v pořádku (51 cm, 3,86kg). 

Důvod odnesení mi byl vysvětlen pro vyšší tepovou frekvenci v závěru porodu. Zpětně mi tento 

zásah přijde zbytečný a lituji, že jsem více nebojovala za to, aby mi ho neodnášeli. Ale v tu 

chvíli jsem nedokázala odporovat. Já zůstala ležet po tu dobu zcela sama na porodním sále (poté 

ze mě přišli vytáhnout za pupečník a s tlakem na břicho placentu). Ještě dlouho po porodu se 

mi ten okamžik v duchu vracel a nemohla jsem se s tím vyrovnat. 

Neratovice, 2015 

Jinak Bonding jsem chtěla a nebyl mi udělán. Lékařka nerespektovala mé přání. Nevím proč, 

protože u starších rodiček to pro ni nebyl problém. 

Neratovice, 2016 

Po porodu mi syna dali nahého jen na chvíli, pak ho zabalili do tenké zavinovačky, že prý je 

podchlazený. Přikrývku jsem pro něj měla, takže dnes bych se hádala, že ho radši zahřeju 

vlastním tělem. 

Oblastní nemocnice Příbram, 2016 

Velmi mě mrzí, že i přes moji žádost o bonding, mi malou přiložili přímo na prsa, strčili jí 

bradavku do pusinky a po malé chvilce ji odnesli pryč na vážení a umytí. Když jsem unaveně 

protestovala, že to přeci není hned nutné, sdělili mi, že v tom případě s ní budou jednat jako 

s infekční. 

Děčín, 2016 

Hned po narození mi malou sebrali a na břicho mi ji dali už v zavinovačce. Potom, co prošla 

rukama nejdřív všem na sále. Samozřejmě se nepřisála.  

Valašské Meziříčí, 2016 

Vytkla bych jediné, a to, že bonding není samozřejmost. Malého mi po porodu na chvilku vzali 

a vrátili zabaleného v zavinovačce. 

Vsetínská nemocnice, 2016 

Dcera se narodila po komplikovaném porodu se šňůrou kolem krku, takže na břichu jsem ji 

měla max. 2 min., museli ji dávat pro jistotu kyslík. Odnesli mi ji a z důvodu nedostatku 

personálu a velkého množství porodů se nebylo možné někoho dovolat, byť jen o informace. A 

v hlavě jsem měla celou dobu jen "chci ji nakojit,musí se nakojit" .Po 2 hod.jsem musela pod 

narkózu já. Ale i tak, měli celé 2 hodiny na to nám něco říct, malou alespoň na to přisátí mi 
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nechat (jsem zdravotník a vím, že na tom nebyla tak špatně, jen nebylo nikoho, kdo by ji přinesl, 

furt nějaké výmluvy). Po 5 hodinách, kdy manžel už udělal rodeo jsem se dozvěděla, že ji dali 

1ml čehosi, pak mi ji teprve přinesli. 

Vsetínská nemocnice, 2016 

Na porodním sále mi miminko zkusili přiložit, neúspěšně. Po deseti minutách ho odnesli, pak 

mi ho sestřička přinesla po 5 hodinách, opět se nepřisálo a bylo mi řečeno, že s těmito prsy 

nebudu kojit a jestli, tak s kloboučkem. A dítě opět odnesla, prý kvůli předávání služeb. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2016 

4.1.2 Nedostatek poporodního kontaktu kůže na kůži po císařském řezu 

 

Miminko mi po císařském řezu ve spinální anestezii vůbec nebylo přiloženo. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2016 

Bonding kůže na kůži proběhl až doma po 8 dnech. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Bohužel u císařského řezu nešlo domluvit skin to skin, i když jsem o to moc stála 😈 že prý 

bude miminku zima. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Vzhledem k sekci mi byla dcera první den pouze nošena na kojení. První přiložení proběhlo po 

poměrně dlouhé době (cca 4 hodiny po porodu), přestože jsem byla na standardním pokoji a 

miminko bylo v protějších dveřích.  

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Dceru jsem po operaci ještě na sále dostala na pár vteřin zabalenou až po nos k obličeji. Pak ji 

odnesli, nenechali ji ani mému muži, který byl přítomen. 

Všeobecný fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2014 

Po akutní sekci mi byl syn přiložen hned po ukončení operace ovšem zavázaný v zavinovačce. 

Písek, 2016 

První přiložení proběhlo až 8 hodin po akutní sekci, přestože jsme byli obě bez komplikací. 

Strakonice, 2014 

Děťátko mi bylo položeno na hrudník ihned po vyjmutí z dělohy, neomyté, neotřené, cca na 15 

min.  

České Budějovice, 2016 

Dítě jinak zdravé bylo kvůli nízké porodní hmotnosti dva dny v inkubátoru, poté bylo 

přemístěno do postýlky, ale neustále pouze na JIP, takže jsem s ním nemohla být. K prsu po 

porodu mi ho nikdo nedal, dítě odnesli (neřekli ani kam), po hodině na porodním sále mne vezli 

na pokoj s tím, že tam na mne bude miminko čekat, ale nebylo tam, sestra mi řekla, že ve tři 
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hodiny se na něj mohu jít podívat (nic o tom, že bych ho směla nakojit). […] Druhý den mi ho 

dovolili zkusit nakojit.  

Znojmo, 2014 

Jednalo se o akutní císař, přesto jsem projevila zájem o bonding, bohužel mi to nebylo 

umožněno. 

Česká Lípa, 2016 

S dcerou jsme byly po sekci oddělené na skoro 24 hod. bez možnosti jakéhokoliv kontaktu, 

natož možnosti kojení, o tom jsem věděla už dopředu z předporodním kurzu – je to velká krajská 

nemocnice a bojí se přenosu infekce z JIP na novorozenecké oddělení (chápu). Že si ale budu 

muset přiložení miminka k prsu po porodu asertivně prosadit, protože mi to dětská sestra 

několikrát odmítne s tím, že jsem se zbláznila, že "je to zbytečný" a že se dítě stejně nepřisaje 

(mimochodem okamžitě se přisálo, načež sestra zařvala: "Hm, tak to by stačilo!" a brala ho 

pryč), to byl trochu šok! Na svých internetových stránkách mají přímo uvedené, že i matkám 

po císařském řezu přikládají novorozence nejpozději do půl hodiny od porodu a jen pro 

upřesnění: dcera měla apgar skóre 10-10-10, nebyl důvod ji okamžitě odnášet pryč. Ale chápu, 

že tak velká nemocnice je jako fabrika, jede to tam jak na běžícím pásu, sestry jsou asi hodně 

vytížené (navíc to bylo v době dovolených) a maminka je jen zdržující element. Méně už chápu 

věty jako: "Dítě nepotřebuje matku, potřebuje teplo." 

Krajská nemocnice Liberec, 2014 

Po porodu, když jsem se probudila, jsem čekala 4 hod, než mi dali dítě, a nikdo mi nebyl 

schopen říct, proč mi ho nedaj. 

Krnov, 2016 

Přes akutní císař a nemožnost bondingu a strávení prvních minut a hodin s dcerou, kojím už 

devět měsíců bez problémů. 

Městská nemocnice Ostrava, 2016 

Miminko jsem prvních 24 hodin vůbec neviděla. Byla jsem na JIP po císařském řezu a nikdo 

mi ho nepřinesl ani mě nepřišel informovat, co s ním je. 

Mělník, 2014 

4.1.3 Informovanost o důležitosti kůže na kůži 

Neinformovaly mně, že musím s malou ležet kůže na kůži a zkoušet kojit a kojit. Řekly jen, že 

to mám zkoušet každé 3 hodiny na 3 minuty, jestli se přisaje. První den po porodu mi tvrdily, 

že jíst nepotřebuje, takže není důležité dávat prso, a proto se mi netvořilo za celou dobu 

v porodnici ani mléko. 

Písek, 2016 

Kontakt kůže na kůži při kojení neproběhl ani poté, nikdo mě nepoučil. 

Strakonice, 2015 

Po propuštění jsem dokrmovali, než jsem si vyhledala v místě bydliště laktační poradkyni, která 

mně zkontrolovala, jak kojíme a poradila mně homeopatika, kontakt s malým tělo na tělo a být 
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zalezlí v posteli třeba celý den a střídat prso, dokud malý nebude mít dost a postupně to šlo. 

Teď má malý čtyři měsíce, spíme spolu v posteli a zatím plně kojíme a jsem moc ráda, že 

existují laktační poradkyně. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Že by někdo poradil, mějte dítě u sebe (na sobě) kůži na kůži nehrozí ani omylem. Dítě patří do 

zavinovačky řádně oblečené i s čepicí a do postýlky... 

Fakultní nemocnice Brno – pracoviště nerozlišeno, 2016 

O kůži na kůži taky nikdo nic neřekl. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

O kontaktu kůže na kůži a savčí poloze při kojení jsem se dozvěděla až o víc než dva měsíce 

poté. 

Cheb, 2014 

O bondingu na šestinedělí ani slovo. 

Jičín, 2015 

Kontakt kůže na kůži se konal až doma, po porodu mi to kvůli sekci nebylo umožněno a po 

celou dobu mě o tom nikdo neinformoval. 

Krajská nemocnice Liberec, 2014 

Když jsem měla miminko kůži na kůži a zeptala se, zda to je dobře, bylo mi řečeno, že je to 

moje dítě a ať si dělám co chci! 

Krajská nemocnice Liberec, 2016 

Kdyby mi tenkrát někdo poradil tulte se tělo na tělo.... 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

Informace o důležitosti kontaktu tělo na tělo chyběla úplně. 

Nymburk, 2017 

Vůbec jsem nedostala radu že, nemám koukat na čas ani kůži na kůži. 

Oblastní nemocnice Příbram, 2016 

O kontaktu kůže na kůži mi nikdo neřekl, stejně jako o samopřisátí, častém přikládání... 

Chomutov, 2017 

Ještě mohli teda uvést metodu skin to skin a další techniky kojení, to jsem si pak musela zjistit 

sama, když byl problém s kojením doma. 

Kadaň, 2016 

Kontakt kůže na kůži jsem absolvovala až doma. Nikdo mi o něm neřekl. 

Kroměřížská nemocnice, 2016 
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4.1.4 Kontakt s dítětem po odchodu z porodního sálu 

 

Nejhorší mi ale přišlo, že z porodního sálu ho automaticky po dvou hodinách odvezli 

na novorozenecké oddělení, přestože jsem nesouhlasila (to bylo cca v šest ráno) a když jsem 

pro něj kolem osmé šla, protože jsem ho chtěla k sobě, řekli mi, ze nejdřív po vizitách a že mě 

ještě musí sestřička proškolit, než mi ho dají. Nakonec mi ho přivezli až v jednu odpoledne 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Hlavní problém vidím v tom, že jsem bohužel rodila v pondělí nad ránem (velká vizita), takže 

po odvozu syna z porodního sálu mi jej i přes opakované výzvy dovezli až za 7 hodin! 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2015 

Malého mně přinesli až večer kvůli problémům, který měl u porodu, tak ho chtěl vidět ještě pan 

primář. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Po porodu nám ho nechali tak hodinu, pak si ho odvezli na sesternu, že ho dovezou za tři hodiny, 

ať si odpočinu. Zpětně nechápu, jak jsem jim ho mohla dát. Už to neudělám. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2016 

Velmi negativně však vnímám manipulaci, pomocí které M. po hodině na porodním sále sestry 

odvezly umýt, apod., nedovezly jej v domluvený čas (brzy ráno, rodila jsem v noci), musela 

jsem si ho "vybojovat" (ještě ho koupeme, teď zrovna spí). Jako důvody pro tento 

nepochopitelný přístup jsem si vyhodnotila pohodlnost sester, které by jinak dle nařízení 

musely pravidelně dítě chodit kontrolovat, takto ušetřily několik návštěv na pokoji 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

Po dvou hodinách, cca v 7 večer, dítě odvezli na oddělení a odmítli mi ho dát na pokoj, protože 

"nejsem schopná se o něj postarat" - měla jsem zákaz vstávat z postele, protože mi z neznámého 

důvodu nechali kanylu od epiduralu zapíchnutou v zádech. Nevěděli proč a jak dlouho mám 

ležet - anesteziolog už tam nebyl a volat mu nechtěli (byla neděle), tak řekli, že 12 hodin. Dítě 

mi odmítali přivézt aspoň na kojení, že prý nepotřebuje jíst. […] Nikdy nezapomenu, že mi dítě 

na celou první noc ukradli. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2014 

Pak dceru odnesli a přinesli mi jí až druhý den dopoledne v 11 hodin. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2015 

Ukázka správného kojení a předání syna na nakojení proběhla až 12 hodin po porodu. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2016 

Tu první noc byl na novorozeneckém oddělení a jen mi ho vozili po třech hodinách na kojení. 

Doporučili mi to tak, abych si trochu odpočinula. Tehdy to bylo všechno hrozně nové, tak jsem 

ani nevěděla, jak to vlastně funguje nebo spíše jak by to mělo fungovat. Druhé miminko už 
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u sebe určitě chci mít pořád. V té době jsem si ale prostě myslela, že je to tak normální, takže 

jsem nijak neprotestovala. 

Jičín, 2015 

Po porodu jsme měli rooming-in až 2.den. 

Jičín, 2016 

Poté mi ho přinesli až 5h po porodu. 

Krajská nemocnice Liberec, 2016 

Dostala jsem miminko až další den. 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2016 

Dále po porodu ještě doporučují maminkám, ať se nejdříve prospí a odpočnou, než jim dají 

miminko na pokoj. 

Prostějov, 2014 

Největší chyba byla, že jsem rodila v noci, přiložen byl hned, ale po opuštění porodního sálu 

mi dítě přivezli až ráno. 

Prostějov, 2016 

Po porodu několik hodin bez kontaktu s miminkem a bez informací o jeho stavu. 

Pardubická nemocnice, 2016 

Myslím si, že to, že mi ji dali až druhý den bylo naprosto zbytečné, že jsem ji mohla kojit 

od začátku. Díky tomuto odkladu kojení se mi hůře zavinovala děloha a gynekologové mi 

hrozili provedením revize dělohy v narkóze, protože dutina děložní byla na UZ širší. 

Oblastní nemocnice Kladno, 2015 

Dceru jsem pak dostala až za několik hodin (porod v 22.hodin, dceru přinesli ráno). 

Oblastní nemocnice Kladno, 2015 

Kvůli dlouhé (bezdůvodné!) separaci došlo k pozdějšímu nástupu laktace, proto byl třetí den 

po porodu nutný dokrm (dvakrát), protože miminko řvalo hlady a mléko ještě nebylo. 

Kolín, 2014 

Miminko bylo 24 hodin v inkubátoru kvůli tomu, aby se naučilo si udržet tělesnou teplotu (dle 

personálu). 

Žatec, 2015 

4.1.5 Kontakt s dítětem po odchodu z porodního sálu ve specifických situacích (císařský řez, 

nedonošené dítě, nemocné dítě) 

Po císařském řezu jsem z preventivních důvodů (mám srdeční vadu) musela zůstat 2 dny na JIP, 

kam mi syna nosili jen 2x denně asi na 15 minut na přisátí. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2016 
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Na oddělení JIP mi bylo [dítě] doneseno až po devíti hodinách od porodu a opět nebylo 

přiloženo s konstatováním, že mám špatné bradavky a stejně to nepůjde. Podruhé jsem malého 

viděla až za dalších 21 hodin po přeložení na oddělení šestinedělí, kdy se opět nepřisál a nikdo 

mi s tím nepomohl.  

Fakultní nemocnice v Motole, 2016 

Na kojení (resp. přisátí) mi syna nosili každé tři hodiny. 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 2016 

Šlo o mé třetí dítě, kojení jsme zvládly i přes odloučení, které nastalo po císaři. Tu první noc 

mi tedy malou nenosili tak často, jak bych si představovala. Zpravidla to bylo ve chvílích, kdy 

mohly a ne, kdy se to zdálo ideální dceři. Ve chvíli, kdy plakala jí pravděpodobně dali dokrm 

místo, aby ji ke mě donesly. Proč, to nevím, dočetla jsem se to až z papírů. Jednu noc jsme byly 

tedy bohužel každá jinde, ale pak jsme to dohnaly. Sestry mě teda částečně odrazovaly od péče 

o dítě od druhého dne, neustále mi nabízely, ať jim jej vrátím, že ještě x dní po císařském řezu 

jim ženy své děti nechávají v péči. Jedna sestra vyjádřila respekt k mému odhodlání nechat si 

malou co nejdříve na stálo u sebe, s tím, že pro dítě je to to nejlepší. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2014 

Malá se narodila ve 36. týdnu a měla novorozeneckou žloutenku. Během léčby mi ji nosili 

na kojení každé 3 hodiny, ale někdy se stalo, že prý už měla hlad dřív, tak ji dokrmili. 

Prý mateřský mlékem dárkyň lžičkou. Ale nikdy jsem to neviděla. Když jsem prosila, aby mi 

ji příště přinesli dřív, tak se stejně nic nezměnilo. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2014 

Když už jsme spolu mohli být po pár dnech na pokoji, pak pro změnu žloutenka malého - musel 

být pod lampou, kam mě ani nepustili - megastres) . Nosili mi ho na kojení po třech hodinách, 

což bylo šílené. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

V Podoli balia deticky do klasickych zavinovaciek a chcu aby ich maminky v nich aj kojili a to 

v polohe futbalistu, kedy mimi lezi na posteli a mama sedi vedla na stolicke. Takze keby sa tym 

mal clovek riadit, pocas celej doby pobytu v porodnici by dieta nemalo vobec ziadny fyzicky 

kontakt s nikym, lebo je okrem prebalovania nonstop v perinke. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Po císaři jsem musela zvonit na sestry a škemrat, aby mi syna přinesly aspoň na 10 min. 

v zavinovačce. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Po císařském řezu si v Podolí nechávají dítě několik dní sestry u sebe. Přesto, že jsem žádala, 

aby mi ji kdykoliv v noci přinesly na kojení, opakovaly, že se musím vyspat. Když jsem ve 4 

ráno prosila, aby mi dceru donesly, že už nemůžu spát, odmítly. Přinesly ji až v 6:00 

(podle rozvrhu) s komentářem, že je hladová a že tam hrozně křičela.  

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 
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Následně dceru sestry nosily přibližně v rozestupu 3 hodin, občas to bylo déle a když jsem se 

sestrám po necelých 4 hodinách připomněla, pouze mi oznámily, že je to ještě v pohodě, přece 

to ještě není tak dlouho, miminko přinesou (pravděpodobně až se jim to bude hodit). 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Dceru mi pak přinesli na JIP asi 3 hodiny po porodu. Celou zabalenou. Sestřička, místo, aby mi 

dceru dala a pomohla mi s přisátím, mi vynadala, že jménem Filipa dceři zkazím život. Dcera 

se přisála a já si jen pamatuju tu vteřinu absolutního štěstí. Byla u mě asi pět minut. Sestra mi 

neřekla, že mi ji v pět ráno znovu přinese. Takže jsem se nechala nadopovat prášky, plakala a 

plakala a pak spala až asi do sedmi ráno. V deset nás z JIP odvedli na odd. šestinedělí. Až do 

13. hodiny jsem čekala na dceru, třikrát šla na sesternu, ať mi ji už dají. Řekli mi, že není 

připravená. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2014 

Den a noc po porodu jsem byla na JIP, malou mi donášeli i v průběhu noci na kojení, ale 

až na můj popud. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2015 

Po sekci mi dítě přinesli na JIP až poté, co jsem je o to opakovaně žádala a bylo to po několika 

hodinách. […] Nechala mě s ním deset minut, spěchala. Pak mi byli ochotní donést ho až 

po šesti hodinách s tím, že zítra mě propustí na oddělení šestinedělí a tam už ho budu moci 

kojit. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016 

Na dotaz, zda by mi ho mohl personál na kojení donést, se mi dostalo odpovědi, že syn hlad 

nemá. Jednou jsem ho tedy směla nakojit kolem 23. hodiny a poté až kolem 6. ráno.  

Český Krumlov, 2014 

V nemocnici jsem byla s dětma cca měsíc a u sebe jsem je mít nemohla, byly na zvláštním 

odděleni v inkubátoru a měly nějaké komplikace. Na kojení jsem chodila pravidelně po 3 

hodinách, sestřičky mě vše vysvětlily a ukázaly, ale mléko jsem pro obě neměla a pak z ničeho 

nic bylo mléka míň a míň a v nemocnici je dokrmovaly už od začátku sondičkou. Měla jsem je 

u sebe max 15 minut, víc jsem nemohla. 

Fakultní nemocnice – Obilní trh, 2015 

Vzhledem k předčasnému porodu byl syn první dny na JIP, kojení mi bylo umožněno až cca 8. 

den po porodu (s aktuálními znalostmi si myslím, že jsem měla být průbojnější a na přikládání 

trvat). 

Fakultní nemocnice – Obilní trh, 2016 

Prvních 5 dnů byla v inkubátoru a bez vysvětlení jsem nesměla přikládat. A to jsem se toho 

dožadovala. 

Fakultní nemocnice – Obilní trh, 2016 
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Dcera byla kvůli žloutence v inkubátoru - nosili mi ji relativně málo (pokaždé jinak, podle toho, 

která sestra zrovna sloužila) 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

Najvacsim problemom pre zdravotny personal bolo kojenie miminka, ktore bolo v inkubatoru. 

Zalezalo na sluzbukonajucom lekarovi a v noci mi to nedovolili vobec. ja som dost naliehala 

a tak to bolo obcas i konfliktne, raz mi poradili, nech si idem radsej umyt vlasy. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2016 

Dost brečelo, s mým souhlasem dostalo dokrm v noci, kdy mě na kojení nebudili. Bylo to první 

dítě, vůbec jsem nevěděla, co s ním, nevyžadovala jsem ho u sebe víc, než mi ho sami nosili. 

Ted zpětně je mi to strašně líto, že tam někde samo plakalo bez maminky. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2016 

Také mi po císaři nenosili miminko na noční kojení. 

Znojmo, 2015 

Byla sem po císařském řezu prakticky hozena do vody a plav....kojení se mnou zkusila jedna 

sestra ještě na jip, když jsem měla kolem sebe hadičky. To bylo ve 20 hodin a dceru sem až do 8 

do rána neviděla. Zvracela plodovku, a tak prý nebyl důvod mi ji vozit. Chování otřesné. 

Karlovy Vary, 2016 

Dítě bylo po několika hodinách odvezeno ode mne na oddělení JIP. Kojit jsem chodila po 3 

hodinách  a jen na 5 minut. 

Jihlava, 2015 

Laktační poradkyně a dětské sestry mi s kojením vůbec nepomohly, syna mi nosily přesně co 3 

hodiny max. na 25 minut. Což jsem nesla velice špatně a týden jsem v porodnici jen brečela 

a syna kojila se slzami v očích, že mi ho za chvíli zase odnesou. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2016 

Opustila jsem porodici dva dny po císařském řezu díky jejich chování, se to nedalo vydržet. 

Nebylo mi pravidelně poskytován syn na kojení se slovy, že ke mě nesmí (i přestože byl určitě 

hladový). 

Trutnov, 2015 

Akutní císař krátce po půlnoci (preeklampsie a poloha koncem pánevním). Syna jsem poprvé 

viděla v 6h ráno na JIP. S kojením mi bohužel nikdo moc neporadil ani nepomohl. První dva 

dny mi ho nosili jen občas na "kojení". Mlíko se mi udělalo až 4. den, těsně před odchodem 

z porodnice. 

Jablonec nad Nisou, 2016 

S kojením jsem měla problémy, hlavně asi kvůli tomu, že malá se svítila kvůli žloutence 

a nemohla sem ji mít na kojení dlouho, jinak jsem to schytala od sester. 

Frýdek-Místek, 2016 
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Malý byl od porodu na pozorování...vozili mi ho jen na kojení a to ne vždy. Musela jsem si tam 

sama chodit, abych ho vůbec viděla:-( 

Městská nemocnice Ostrava, 2016 

 

Můj problém asi začal už tím, že jsem rodila císařem a neměla tak dceru od začátku u sebe. 

Během prvního dne mi jí na JIPku vozily sestry pravidelně po čtyřech hodinách. Když se tak 

do deseti minut nepřisála, tak jí zase odvezly a dokrmily umělým mlékem. Přes noc vůbec, 

miminka nám dovezly zase až ráno. […] Bohužel kvůli mým zdravotním komplikacím si 

dcerku na noc vzaly zase sestry k sobě s tím, že mi ji budou na kojení vozit. Bohužel se tak 

nestalo, ráno mi bylo řečeno, že mě chtěly nechat odpočinout a že dostala umělé mléko... 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

 

Pak mi miminko dovezli až druhý den ráno a nikdo mi ani neporadil s kojením a pak po x 

hodinách, kdy jsem chtěla miminko přiložit, tak už to byl problém, protože miminko nechtělo 

pít, protože mezitím bylo dokrmeno umělým mlékem.  

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

 

Personál novorozeneckého odd. neměl čas nosit dítě na JIP po císařském řezu. První přiložení 

proběhlo až 11 hodin po sekci.  

Pardubická nemocnice, 2015 

Následně mi ho vždy donesly, za půl hodiny odnesly, aniž by zjistily, zda se syn vůbec přisál - 

přisával se velmi neochotně a kolikrát ho odnesly hladového a na moje snahy, ať mi ho přiloží, 

že se ještě nenapil, mi akorát sdělily, že už ho mám dlouho. 

Pardubická nemocnice, 2016 

První 3 dny mi dceru nosili pouze ve dne v intervalech, na noc mi ji nedali - předpokládám, že 

byla dokrmována, i když jsem o tom nebyla informována. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

Žádala jsem alespoň o tříhodinové intervaly na kojení, nebylo mi vyhověno, v noci ani přes den 

mě ani jednou nezavolali. Syn byl jen pozorování, žádný problém, kvůli kterému bych ho 

nesměla kojit. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2015 

Velmi stresující, po císaři bylo miminko v inkubátoru mohla jsem za ním dojít až druhý den 

odpoledne po 30 hodinách! Miminko zatím dokrmovali, aniž bych s tím souhlasila. Kontakt 

kůže na kůži nebyl vůbec. Přiložení a pak znovu kojení po 3 hodinách. 

Klatovská nemocnice, 2016 

 

Když se opět na noc vyměnila směna, mladá sestřička mi řekla, že mi ho v noci vozit nebudou, 

ať se vyspím, že další den už ho budu mít stále u sebe, tak ať jsem odpočatá. Došlo mi, že to 

známé a další umělé mléko pro syna. Řekla jsem, že ho chci kojit i přes noc a pokud mi ho 
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nechtějí vozit, budu chodit já za ním. Sestra se tvářila jako bych byla padla na hlavu, ale 

souhlasila a přivezla mi ho.  

Oblastní nemocnice Příbram, 2016 

Po císařském řezu jsem byla téměř 30 hodin na JIP. Miminko jsem si mohla pochovat až asi po 

osmi hodinách, kdy sestřička poměrně chvatně a neobratně "přiložila" miminko k prsu a po pár 

vteřinách mi řekla, že mám ploché bradavky a kojení nepůjde. Miminko jsem u sebe měla asi 

15-20 min. Po převozu na oddělení šestinedělí jsem ještě jednu noc byla sama. A bylo mi 

sděleno, že měla hlad a museli ji nakrmit umělým mlékem. Přes den mi miminko donášeli 

na kojení v intervalech. 

Městská nemocnice v Litoměřicích, 2016 

Dítě se narodilo ve čtvrtek a až v neděli jsem ji měla u sebe! Po císaři jsem je stále prosila, ať 

ji přivezou. Když mi ji poprvé přivezli a dali k prsu, malá nejevila zájem pít. Jen spala, tak ji 

vzali hned pryč. Sestru jsem prosila, ať mi ji aspoň ukáže (ještě jsem ji neviděla). Otočila ji 

čelem ke mě na pár sekund a zase vrátila do postýlky a odvezla:( 

Uherskohradišťská nemocnice, 2015 

4.1.6 Společně v noci 

V noci brali mamickam deti k sebe, aby sa mamy dobre vyspali, je to tam standard. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

První noc jsme strávili odděleně na návrh sestry, ať využijeme této příležitosti k odpočinku, s 

čímž jsem souhlasila. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2016 

Byla jsem velmi nespokojená s podporou kojení a s poporodní separací od mého dítěte, ačkoli 

jsem výslovně žádala o nechání dítěte přes noc u sebe. 

Pelhřimov, 2015 

S miminkem mě nechtěli nechat spát, první noc mi miminko i přes moje žádosti nenechali na 

pokoji a jen dvakrát přivezli na kojení. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

Využila jsem nabídky sester a na noc po porodu ho měly sestry, já se vyspala (kdyby mimi 

plakalo, říkala jsem sestrám, ať ho hned přivezou, nepřivezly - prý spalo). 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, 2014 

Díky celonoční sepraci od miminka po porodu  (na šestinedělí bylo plno, musela jsem na 

gynekologii, miminko na novorozenecké oddělení, na kojení jsem byla přivolána až dopoledne 

následující den, do té doby jsme o dítěti neměla informace) jsem měla opožděný nástup laktace, 

miminko zhublo pod hranici 10% váhového úbytku a byl doporučen dokrm. 

Kolín, 2015 

První noc mi nabídli, že můžu dát mimi na sesternu, ať se vyspím - odmítla jsem a v pohodě, 

ale kdybych toho využila, jak by vyřešily kojení, to nevím. 

Mělník, 2015 
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4.1.7 Sdílení postele 

Personál byl celkem vstřícný, bohužel postele jsou umístěné v prostoru a měla jsem velký 

strach, že únavou usnu a miminko spadne, dokonce jsem ho z tohoto důvodu bohužel musela 

na chvíli svěřit sestrám, i když bych si ho raději nechala v posteli. 

Thomayerova nemocnice, 2015 

Dostala jsem vynadáno, že dítě do postele nepatří! 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2014 

Taky bych uvítala možnost přistýlky pro miminko, abychom mohli být spolu bezpečně jakoby 

v jedné posteli. Chápu, že nám zakazovali spát s miminkem na jedné posteli, klasické 

nemocniční jsou úzké a hrozně vysoké. ¨ 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Zpětně mi přijde škoda, že když byl jednu noc syn dost neklidný a já úplně vyčerpaná, personál 

mi neporadil, ať si spolu lehneme do postele a syn se kontinuálně přisává, pokud to potřebuje... 

Stejně tak pár hodin po porodu, když jsme už byli spolu v pokoji na odd. šestinedělí, mi personál 

sice řekl, že ležení společně v posteli je možné, ale nijak mě nepobídl, abychom to udělali a 

mně to nad ránem po dvou probdělých nocích nějak nenapadlo, což je mi zpětně líto. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Nemohla jsem spát s miminkem v posteli. Byla jsem proto v noci nervózní, že usnu u kojení 

a moc jsem se nevyspala. Čelila jsem poznámkám personálu, když jsem v posteli kojila vleže, 

že to není "hygienické". 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Bohužel se stále uplatňuje to, že miminko s vámi nesmí být v posteli. Musíte podepsat souhlas, 

že jste o tomto byla poučena. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Dále mne mrzí, že je zakázáno spát s miminkem v posteli, postele jsou úzké a bez postranic. 

Kdyby bylo na oddělení lepší vybavení, určitě by to kontaktu s miminkem prospělo. Bála jsem 

se mít malého v posteli, že usnu a spadne. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Za pokládání syna do postele jsem dostala několikrát vynadáno. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2014 

V posteli miminka nesměla být. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2014 

V žádném případě nebrat miminko do postele, miminko má svou postýlku (to sestry přísně 

hlídaly). 

Strakonice, 2015 
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Vynadali mi, když jsem měla miminko u sebe v posteli. Že prý bych ho mohla zalehnout, už se 

to v té nemocnici prý jedné paní stalo. 

Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, 2014 

Ale mít ho v posteli nám zakázaly. 

Fakultní nemocnice Brno-Obilní trh, 2015 

Možnost mít dceru v posteli mi nikdo nenabídl, řekli, že má být v postýlce, a já nevěděla, že by 

to mohlo být i jinak. Postele na to ostatně nejsou moc přizpůsobené, nemají bočnici, aby dítě 

nespadlo. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

Mít dítě v posteli byl problém. Že dostane zánět spojivek, že nám spadne atd. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

mít dítě v posteli mimo kojení bylo oficiálně ZAKÁZÁNO a dokonce se to podepisovalo. 

Vyškov, 2015 

Viackrát som bola upozornená, aby som si dieťa nedávala do postele, neviem, či som im to aj 

niekde podpísať nemusela. 

Vyškov, 2016 

Nesměla jsem si malého vzít k sobě do postele, když sestry zjistili, že s ním ležím dostala jsem 

akorát vynadáno, jak je to nehygienické a že, pokud se mnou bude spát, tak se mi v noci udusí 

apod. 

Vyškov, 2016 

Druhý den jsem si nechala dceru v posteli a usnula jsem. Přišla ta expertka, podle níž má kojení 

bolet, dceru mi bez mrknutí vytáhla z postele a dala do postýlky.  

Vyškov, 2016 

Chtělo by to širší postele pro maminy s dětmi, aby mohly si i chvíli zdřímnout během kojení. 

Havlíčkův Brod, 2015 

Společně spaní zde bylo striktně zakázáno přes den i v noci. 

Havlíčkův Brod, 2016 

Bylo přísně zakázáno mít dítě v posteli, každých 15 minut přišla sestra, která mi nakázala dítě 

položit do postýlky, což ho vzbudilo a opět začalo plakat. To se neustále opakovalo. Jediná 

nabídnutá pomoc od sestry "že dítě odvezou na oddělení, ať brečí tam, abych se mohla vyspat".  

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2014 

Brát si dítě do postele bylo dle řádu zakázáno. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2015 
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Zákaz mít dítě v posteli. 

Jičín, 2015 

Zakazovali mít miminko v posteli, neměla jsem ani šanci zkusit kojit v leže. 

Jičín, 2017 

Za dítě v posteli mi bylo vynadáno, že je to infekční a dítě má být přeci v postýlce (přesto jsem 

ji měla u sebe). 

Trutnov, 2016 

V řádu nemocnice je psané, že se nesmí s dětmi spát v posteli z důvodu hrozícího zalehnutí a 

pádu z postele. 

Jablonec nad Nisou, 2016 

Otázka v dotazníku ohledně miminek v posteli mě překvapila – měly jsme výslovně zakázáno 

je mít v posteli. Některé sestry na nás dokonce řvaly, že jsme prasata, když nás s nimi viděly – 

prý má matka svoji postel a dítě svoji postýlku: vozík. Pardon, ale s žádnými prasaty jsem se 

tam mezi maminkami nesetkala. 

Krajská nemocnice Liberec, 2014 

Pobyt miminka s maminkou v posteli byl zakázán. 

Krajská nemocnice Liberec, 2016 

Miminka bylo zakázané brát do postele mimo kojení. 

Nový Jičín, 2016 

Dítě nesmí být na spaní v posteli s matkou. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2015 

Druhá velká chyba naší porodnice je, že absolutně zakazuje být s miminkem v jedné posteli, 

vzhledem k úzkým a vysokým postelím se tomu sice nedivím, ale je to pro kojení hrůza. 

Prostějov, 2016 

Bohužel jsem byla nespokojená s přístupem personálu, protože mi bylo zakazováno usnout s 

dítětem ve své posteli, neustále mě chodili kontrolovat (několikrát za noc), brali mi dítě z 

postele a dávali přednášky o tom, jak ho určitě zalehnu a jak se jim to tam už stalo. 

Šumperk, 2014 

Zákaz spaní s dítětem v posteli. 

Pardubická nemocnice, 2016 

Dokrm byl podán jednou po domluvě se mnou, když by bylo možné s dítětem spát společně, 

nebyl by potřeba, ale z důvodu příliš úzké postele bez zábrany to bohužel nešlo a syn spal jen 

u prsa, kolem půl čtvrté ráno jsem vysílená vyměkla a šla si pro dokrm. 

Pardubická nemocnice, 2017 
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Vadilo mi, že si nemůžu vzít dítě do postele, že mi nařizují, v kolik mám dítě kojit a jak dlouho, 

že jsem ho musela na kojeni budit, že mi ho často odnášeli pryč. 

Svitavská nemocnice, 2015 

Dítě "muselo" být na postýlce, nemělo být se mnou v posteli. To jsem odmítla, tak nás měla 

chodit kontrolovat sestra v noci co tři hodiny, zda dítě dýchá. Rozsvítila a změřila mu teplotu a 

zkontrolovala dech - to jsem odmítla s nabídkou podepsání informovaného nesouhlasu. Druhý 

den mi přednosta neonatologického oddělení sdělil, že působíme provozní problémy a 

narušujeme činnost sester. Nechala jsem si vystavit reverz a za dvě nebo tři hodiny jsme odešli. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2015 

Pak mi ještě vadil ZÁKAZ (jednou mě nachytali a byl z toho celkem poprask) spaní 

s miminkem v posteli. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2015 

Personál nechtěl, aby bylo miminko pořád u mě v posteli, báli se na té jejich úzké posteli, aby 

dítě nespadlo (abych mu ve spánku neublížila), je pravda, že postele by mohly být širší, ale jde 

o 72h v mém případě, takže jsme to zvládli super a mimi jsem měla většinu času u sebe v posteli, 

i když byla polámaná. 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, 2014 

Nesměla jsem mít malou u sebe v posteli. Nutili mě, aby byla jen ve své postýlce, nesměla jsem 

s ní chodit a mít ji v náruči na oddělení šestinedělí. 

U Sluneční brány, Hořovice, 2014 

Tatáž sestra zakazovala společné spaní v posteli kvůli možné infekci. 

Oblastní nemocnice Příbram, 2016 

Většina personálu měla problém s tím, že jsem měla miminko v posteli a nechtěla ho odkládat 

do postýlky ani na noc. 

Rakovník, 2017 

Sestrám vadilo, ze mám malého u sebe v posteli, prý ho zalehnu. 

Kroměřížská nemocnice, 2016 

Abych zabránila dohadům, kam dítě patří (podle personálu do postýlky), měla jsem neustále 

jedno prso venku a tvrdila, že kojím. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, 2015 

4.2 Absence včasné pomoci a informací 
Přístup většiny sester je katastrofální. Najdou se výjimky, ale většinou se nezeptají, jak to jde, 

pouze váží a váží a koukají na přibírání. Nikoho už ale nezajímá, že jste prvorodička po těžkém 

císaři a nevíte, co dělat. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 
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Jak mám kojit mi prakticky ukázaly až třetí den, kdy miminko shodilo a zaveleli, že ho začnou 

přikrmovat. Do té doby "zkoušejte, však on nemusí nic vypít" a pak během výměny směn "jak 

to že nepije, shodil, takže dokrm". 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Když jsem chtěla poradit, zkontrolovat nebo nějak pomoct, všichni jen chtěli vidět, jestli mi 

teče mlíko a když viděli, že jo, tak vždy mávli rukou a řekli:" To bude dobrý." 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Malá byla vyčerpaná, podchlazená, nešla ani vzbudit, byla jak hadr. Sestra mi na dotaz, zda 

neni 36,6 v zadečku malo odpověděla:"Buďte ráda, že nemá 38". Až po dvou dnech měla 

nastěstí směnu jiná sestra, která malou víc oblékla, přikrmila stříkačkou, mě dala konecně 

odsávačku a nástavec na bradavku a řekla, ať ji nechám odpočinout a jedno kojení vynecham 

a netýrám ji vždy tak dlouho, jen aby si přes nástavec cvičila svaly. Divím se, že jsem ty dna 

dny bez odsávačky neodnesla zánětem prsou, bolely hrozně, mléka jsem měla přebytky. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2014 

Paní mi jen řekla, že takhle to asi nepůjde a odešla. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2015 

Další věc, co mě zarazila, byla, že jsem měla problém s jedním prsem (vpáčenou bradavkou), 

malý se špatně přisával. Požádala jsem o pomoc. Sestra po půl dni přišla (což o to, mohla toho 

mít hodně), malého vzala, přiložila se slovy: „V čem je problém?“.  A odešla. Takže mi fakt 

nepomohla. 

Všeobecná nemocnice v Praze (Apolinář), 2016 

I přes stížnosti, že dítě nechce pít, mi nikdo neposkytl pomoc, jen mi nabídli příkrm. A poté, 

co po dvou dnech nepřibírala, mi opět nabízeli příkrm. Podpora kojení mi tam chyběla. Přijde 

mi, že sestry na šestinedělí nejsou vzdělávány v péči o novorozence dle WHO. Chyběla laktační 

poradkyně. 

Všeobecná nemocnice v Praze (Apolinář), 2017 

Přišla jsem s miminkem k sestře, že prostě asi dělám něco špatně, že s těma pětkama asi 

"nedovedu zacházet..". Na to jsem dostala odpověď, že kojí i maminky s většíma prsama 

a nepotřebují poradit! A když už jsem byla hysterická a plačtivá, řekla mi, ať tam nechám dítě 

a jdu si odpočinout! Správné kojení jsme se nenaučili nikdy. 

České Budějovice, 2015 

V momentě, kdy mi dcerka plakala a nechtěla se přisát, šla jsem za personálem, že nevím, proč 

nechce papat. Byla jsem velmi důrazně upozorněná, že se nemůže přisát, protože mám příliš 

nalitá prsa. A divily se, že jsem nevěděla, že si mám odstříkat mléko. Mrzí mě, že mi nikdo 

neporadil správné polohy a celkově mi neporadil do začátku. 

České Budějovice, 2015 
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Neporadily, jak rozjet laktaci, nedoporučily čaje, odsávačku atd., neukázaly mi techniku kojení 

ani polohy jak nejlépe kojit, hned po 3. pokusu, když se malé nepodařilo chytit bradavku, mi 

nacpaly kloboučky. Musela jsem si vše hledat na internetu. 

Písek, 2016 

Bohužel nic moc, protože jsem měla třetí dítě, tak mi nikdo nepomohl, přestože jsem říkala, 

že jsem měla vždy problémy s kojením. Jediné, co je zajímalo, bylo dát dítěti dokrm, aby 

přibralo a mohli nás pustit domů. 

Písek, 2016 

Jedna velká hrůza. Nikdo mi nic neřekl, nikoho jsem nezajímala, jen mi sestra na pokoj donesla 

dítě a řekla, ať ho nakojím, že si pro něj přijde tak za 10 minut. Byla jsem na všechno sama, 

jako prvorodička jsem neměla žádnou zkušenost, takže jsem to prostě "nějak" zkusila. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2015 

Co jsem se nedočetla na internetu, to jsem nevěděla. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2015 

Velká rozladěnost! Nikdo z personálu mi s kojením nepomohl, ani neposkytl základní 

informace. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Bez jakéhokoliv zájmu ze strany nemocnice. Na vše jsem si musela přijít sama. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Kojení jsem si začala užívat až doma, po zhojení trhlinek kvůli špatnému přikládání k prsu. 

Přitom stačilo říct jen jednu větu a vůbec jsem nemusela trpět bolestí. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Dcerku mi dovezla sestra, která mi jen řekla, že je čas na kojení, přiložila mi malou k prsu, 

vzala mi bradavku, strčila ji malé do pusy a tím to haslo. Od té doby se mě za celou dobu nikdo 

nezeptal, jak jde kojení, případně nezkontroloval techniku. […] No a taky to tak dopadlo, druhý 

den v porodnici mě začaly hodně bolet bradavky - šla jsem tedy za personálem a rada byla -  

dát si Bepanthen. Další den bradavky do krve, obrovské ragády - a zase jen Bepanthen. A to už 

bylo kojení pro mě velmi nepříjemná záležitost, co nepříjemná, ale hodně bolestivá. Prsa mi 

krvácela, já se kroutila u kojení a malá vůbec nepřibírala. […] Nebýt mé mámy, která mi 

poradila správný polohy při kojení a laktační poradkyně, která mi pomohla vyléčit bradavky a 

celkově mi radila s kojením, jsme nyní na Nutrilonu. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Mám již druhé dítě, takže personál považoval za samozřejmost, že si s kojením poradím, 

kdybych byla prvorodička, informací ohledně kojení skutečně není mnoho. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2017 

Neměla jsem mléko a dcera druhý den prakticky proplakala. Když jsem ji zkoušela dávat napít, 

tak odmítala. Když přišla sestra, tak mi řekla, ze pláče z hladu, že ji mám nakojit. Odpověděla 
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jsem ji, že to zkouším, ale ona nechce a na to sestra odešla a nijak mi nepomohla. Až v noci už 

jsem to nevydržela a zašla přímo na sesternu, kde mi teprve jiná sestra ukázala, co mám změnit. 

Další den mi během vizity řekli, že je malá dehydratovaná, moc zhubla a má teplotu. Až poté 

se mi začali věnovat. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2015 

Dva dny sestry nereagovala na mé přání kojit i z pravého prsa, mám vpáčenou bradavku. 

Neustále přikládaly dítě jen k levému. Až jsem chodila neustále na sesternu, jestli by mi laskavě 

mohly poslat laktační poradkyni, že mám s pravým prstem opravdu problém. Nakonec sestra 

dorazila, zkusila přisáti, nešlo. Tak donesla kloboučky. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2015 

„Sestřičko, mě to kojení bolí." "To musíte vydržet, to bolí každou." - aniž by byla upravena 

poloha miminka. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2016 

Slíbili mi pomoc s kojením, ale nikdo nepřišel celý den, nic jsem nevěděla a hodně se trápila. 

Až třetí den jsem si vydobyla zájem laktační poradkyně a trochu mi pomohli, ačkoliv jsem 

odešla s umělým mlékem a bez rady, ani informace o možnosti nalití prsou a co s nimi pak 

dělat. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2016 

Hned po porodu mi ji dali na břicho, ale porodní asistentka (byla nepříjemná celou dobu porodu) 

mi k tomu vlastně nic neřekla a odešla, miminko se mi vysoukalo až někam pod bradu a já 

nevěděla, jak ho dostat k prsu. |Asi po dvou hodinách se vystřídaly směny, přišla jiná asistentka, 

ta byla milá, zeptala jsem se jí, jestli by už neměl být čas na samopřisátí, pomohla mi miminko 

dostat k prsu. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

Špatný. Žádný individuální přístup, po nástřihu nepohodlné sezení. 0 informací krom pitomých 

brožurek. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

Byla jsem zmatená. Nevěděla jsem, co dělat. Nutili mě kojit vsedě, i když jsem měla hodně 

stehů po nástřihu kvůli VEXu. Každá sestřička z novorozeneckého mi říkala něco jiného. 

Kojení mi zachránila až laktační poradkyně, kterou jsem si pozvala domů po příchodu z 

porodnice, která mi vysvětlila, jak poznat, jestli dítě saje a polyká. Jak má být správně 

zakloněné, že nemůže pít v předklonu. Jak správně dítě držet, jakým způsobem ho odsát od 

bradavky. Všechno probrala od základů, vysvětlila souvislosti. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2017 

Když jsem druhý den žádala o pomoc, tak mi bylo řečeno, ať počkám, že někdo přijde, ale ten 

den nikdo nepřišel, zkusila jsem kojit instinktivně z jednoho prsu do sytosti a když chtěl, tak 

jsem nabídla druhý a následující den už bylo vše v pořádku a teprve pak se mě několikrát denně 

ptali, zda nepotřebuji pomoct. 

Vyškov, 2016 
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Nikdo mi neporadil, jak upravit techniku, jelikož jsem měla popraskané bradavky. 

Pelhřimov, 2014 

Žádná podpora ze strany personálu. V podstatě mi přinesli dceru a řekli, ať nakojím. Po akutním 

císaři jsem ani nevěděla, jakou polohu zvolit. Pouze jsem dostala informaci, že fotbalovou, ale 

nikdo u me nebyl, aby poradil. Pouze jsem dostala kloboučky, že mám plošší bradavky a dcera 

si to neumí chytnout. Přijde mi, že i díky tomuto jsem prodělala několik zánětů, protože 

dle všeho si to neuměla dobře vypít.  

Třebíč, 2016 

O sestrách specializovaných na radu s kojením jsem nevěděla. Nebyly rozeznat od ostatních. 

O pomoc s kojením jsem požádala sama. Dcera se za celý pobyt v porodnici správně nepřisála, 

nenapila. Odcházeli jsme s nutností "dokrmovat" umělým mlékem po čtyřech dnech. Až do 3. 

měsíce dcery jsem odstříkávala, krmila z lahve a dokrmovala umělým mlékem. Dcera nikdy pít 

z prsu správně nezačala. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2015 

Jinak o technice kojení mi neřekl nikdo ani slovo. Doma z porodnice jsem si zavolala laktační 

poradkyni, která mi vše ukázala. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2015 

Neměla jsem potíže s kojením, nicméně laktace se mi rozjela vlastní zásluhou, kdy jsem 

iniciativně odstříkávala pro malého do inkubátoru. Personál mi to sám však nenabídl. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2016 

Stres. Nikdo mi pořádně neukázal, jak na to. Když jsem požádala o pomoc, tak nebyl čas. 

Za dvě hodiny přišla sestra. Myslela jsem, že jí ukážu, jak to dělám a ona mi poradí, jak to dělat 

lépe. Přišla, lupla mi malou k prsu, prso jí nacpala do pusy, řekla "takhle se to dělá" a bylo. Tak 

jsem zkoumala obrázky na internetu, listovala brožurkou o kojení stále dokola a nakonec jsme 

si na to jakž takž přišly samy. 

Jičín, 2016 

Největší peklo hned po porodu, ragády, dcera plakala hlady, ani personál nebyl schopen pomoci 

s kojením tak, aby se najedla. […] Díky špatně technice kojení hned v zárodku jsem se 

s kojením trápila ještě měsíc po porodu, kvůli ragádám jsem měla sto chutí s kojením přestat 

a nejednou jsem procházela kolem drogerie nebo lékárny s myšlenkou, že jdu koupit umělé 

mléko. Podpora mé laktační poradkyně, manžela a rodiny a i mé přesvědčení, že to musím 

zvládnout, naštěstí přineslo brzy ovoce a dceru plné kojím již pátý měsíc. 

Trutnov, 2016 

Při mém následujícím otravování, že mne to hrozně bolí, sestra vždy přišla, prohlédla 

a konstatovala, že je vše v pořádku. Až doma jsem zjistila, že mám ragádu přes půl bradavky, 

tehdy už na obou prsou. Kontakt, který jsem dostala v porodnici na LP (z nemocnice) jsem 

nevyužila, po takové zkušenosti jsem nečekala žádnou osvětu. 

Havířov, 2015 
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Sestřičky byly sice hodné a ochotné na cokoli odpovědět, ale když nevíte, na co se přesně ptát, 

je to zlé. Jako prvorodička bez zkušeností bych velmi uvítala hned na začátku veškeré základní 

informace o tom, jak kojit, proč se miminko musí dokrmit a jak postupovat s kojením a příkrmy 

doma. 

Frýdek-Místek, 2016 

Vůbec se nesnažili mi pomoct, když to nešlo, tak mi do ruky strčili UM. 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2016 

Měla jsem problém s kojenim, říkala jsem o tom všem sestřičkám a nikdo s ním nic neudělal, 

řekly mi, že si mám natrénovat techniku kojení a že potřebuju klobouček, což bylo nakonec 

absolutně nevhodné (názor LP). 

Městská nemocnice Ostrava, 2016 

Problém nastal až při přesunu na oddělení šestinedělí, kde byly sestřičky neochotné, na žádost 

o pomoc ani nepřišly. Argumentovaly že žádné mléko ani nemám ( což samozřejmě nebyla 

pravda. ). Na mé další naléhání o pomoc s kojením se mi dostalo odpovědi: "musíte  to zkoušet 

sama, doma s vámi také nikdo nebude aby Vám pomáhal." Podotýkám že jsem byla 

prvorodička. Za mě tedy hrůza a děs.. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

Naštěstí mi sestřičky na oddělení šestinedělí (kde jsem byla po sekci, zatímco dítě bylo na JIP) 

řekli, ať si zažádám o laktační poradkyni a hlavně, že pokud jde o kojení, ať na nic nečekám - 

tak mě vyhecovaly. Zažádala jsem, nikdo nepřišel. Další den jsem si na novorozeneckém JIP 

vyprosila odsávačku a sestřičky mi řekly, jak funguje odsávačka a jak často a jak dlouho mám 

odsávat a jak mateřské mléko uchovávat. To byly veškeré informace, které jsem obdržela. 

Nadále jsem žádala o návštěvu laktační poradkyně, stále nikdo nepřišel. Nakonec jsem se 

s laktační poradkyní setkala až o několik týdnů později, když dcera už byla delší dobu mimo 

JIP na Intermediární péči a stále se nebyla schopna nakojit. Musela jsem si tam na laktační 

poradkyni počkat a odchytit ji. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

V porodnici jsem vůbec nekojila, jenom dokrmovala. Bylo mi pouze řečeno, že mám přikládat, 

ale nic jiného. 

Přerov, 2016 

Sestry přišli pouze jednou ukázat, jak se kojí, a poté se už nikdo nestaral, zda kojím dobře či 

ne. Mohly aspoň přijít a podívat se, zda kojím správně. […] Po návratu domů jsem měla prsa 

již tak špatná (záněty, rozkousané), že kojení nešlo a přestala jsem kojit úplně. 

Prostějov, 2016 

Rozporuplně. Byť jsem opakovaně upozorňovala na to, že dítě samo nepije a já chtěla kojit, 

nedostalo se mi patřičné podpory - přes prst stříkačkou nebo z lahvičky to bylo rychlejší. 

Laktační poradkyně mi pouze odpověděla, že se za mnou staví - na její stavení čekám doteď. 

Pardubická nemocnice, 2014 
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Laxně, informace podány teoreticky, když jsem se ptala na dotazy, nedostala jsem dostačující 

pomoc a s kojením jsem měla již od porodnice potíž. 

Svitavská nemocnice, 2014 

Při prvním pokusu o přisátí miminka byla ještě jakási snaha ze strany sestry z novorozeneckého 

oddělení o přiložení miminka a kontrola, zda je vše správně. Při druhém pokusu jsem již byla 

zvýšeným tónem " pokárána", že bych se taky k tomu miminku mohla líp natočit a dát ruku 

jinam, aby se mohlo přisát (podotýkám, že po císařském řezu po umrtvení spodní části těla se 

člověk opravdu nemůže ani pohnout, natož nějak natočit či manipulovat s miminkem - čekala 

bych ještě jejich pomoc). Další dny nebyla situace o mnoho lepší, musela jsem si pomoci 

víceméně sama - rozbolavělá, vyčerpaná a nejistá, zda vše dělám správně. Sestry přišly, 

narychlo se podívaly, aby se neřeklo a téměř beze slova odešly - hlavně si nepřidělávat práci 

(vždyť je to přeci mé dítě a doma si také budu muset poradit sama). 

Svitavská nemocnice, 2016 

Bylo to moje druhé dítě, nikdo se tedy o mě nezajímal. Počítali, že už vše znám. Pokud jsem se 

na něco ptala, bylo mi odseknuto, že už to musím vědět od prvního dítěte. Naštěstí jsem 

s kojením problém neměla. 

Orlickoústecká nemocnice, 2016 

Nebyla jsem spokojená. Přišla sestra. Strčila dceři bradavku do pusinky: „Dobrý, přisála se.“ 

A odešla. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2016 

Nikdo mi neukázal, jak kojit, jak mám malou držet, dodnes jsem úplně bez informací, když 

nepočítám to, co jsem si dohledala sama. 

Klatovská nemocnice, 2016 

Musela jsem na to přijít sama, sestra přišla, narvala dítěti bradavku do pusy a odešla. 

Oblastní nemocnice Kladno, 2016 

Co mě ale vyšokovalo, bylo to, že kolegyni dítě nepřibývalo na váze a divně se dávilo - jako 

na zvracení. Nikdo ji nepomohl, prý jen pořád kojte. Dítě mělo evidentně hlad, často brečelo 

a divně se dávilo, nechtělo spinkat - to by jste museli vidět, nevím, jak lépe popsat. Každopádně 

ji bylo řečeno, že ho má vždy ududlat na prstu a pak znovu zkoušet kojit. Nepochopím tohle 

jednání. Nikdo ze sester to nechtěl řešit, až když já jsem na ně začala křičet, že tohle teda nejde 

takhle. Paní jako prvorodička byla totiž z toho zoufalá a myslela, že je chyba v ní. Vůbec se 

neozvala a pak plakala. Každopádně zůstali o den déle, páč se to začalo řešit, konečně - když 

nepřibývalo a pořád brečelo a nespinkalo. Nevím jak dopadli, snad vše bylo nakonec v pořádku. 

My šli totiž už domů.  

Mělník, 2016 

Kojení v porodnici bylo pro mě stresové, po císařském řezu se mi mléko začalo dělat až později 

a nikdo mi o kojení nic neřekl, pokud jsem se nezeptala. Nevěděla jsem, zda správně kojím. 

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, 2015 
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Nedostala jsem ohledně kojení žádné informace. O žádné jsem si ani neřekla, vše bylo 

považované za tak samozřejmé, že jsem neměla odvahu. respektive mi byl zmíněn akorát 

časový režim přikládání po dvou hodinách. 

Neratovice, 2016 

Několikrát jsem byla na sesterně s prosbou o pomoc, protože od druhého dne mě kojení velice 

bolelo. Měla jsem i ragády. Odpovědí mi bylo, že to na začátku bolí každou a že si zvyknu. 

Trvala jsem na kontrole, zda to dělám dobře. Doktorka mi vyhověla - ale metodou, že moje 

prso chytla, nacpala do pusy miminka a řekla, že takhle se to dělá. Nepochopila jsem, v čem je 

rozdíl, případně zda to dělám nebo nedělám špatně. Nikdo mi ani přes mé dotazy nic 

nevysvětlil. Neratovice jako porodnice (s vlastní PA) super, ale podpora kojení bohužel nulová. 

Neratovice, 2016 

V porodnici jsem nedostala žádnou podporu ani informace o kojení. 

Nymburk, 2014 

Vše jsem se dozvěděla na internetu a moc mě mrzí, že i zásadní věci jako třeba kontakt kůže 

na kůži bohužel pozdě. 

Kadaň, 2016 

Nikoho nezajímalo, jestli kojím a jak kojím, laktační se na mě podívala ode dveří, usmála se 

spokojeně, že nějak kojím a šla pryč. Kdybych se nezeptala dětské sestry, jestli mám malého v 

noci budit a jak často, asi by ani nejedl. Dětská sestra mi opravila přisátí. Informace o kojení 

nula. Podotýkám, že v Baby-friendly hospital. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2015 

Mrzí mě, že mi někdo neukázal, jak mám miminko uklidnit správným nošením. Nebo že mi 

někdo neřekl, že mám kojit tak dlouho, jak si miminko bude přát a že je důležité, aby byl se 

mnou, když bude chtít. Místo toho mi v porodnici nabídli, když neustále plakal, že si ho vezmou 

na pár hodin k sobě na sesternu, abych se vyspala a oni mu zatím dají umělé mléko, pokud budu 

souhlasit. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2016 

Určitě to mohlo být lepší. Některé sestry, které mi dceru vozili, neměly ani páru, jak se má 

přisát. Dali mi ji, když se přisála, tak odešli. Kojeni bylo bolestivé. Kdybych to věděla dříve, 

tak jsem si ušetřila spoustu bolesti. Co jsem se nezeptala, tak jsem nevěděla. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2017 

4.3 Nedostatek času/personálu 
V nemocnici mi bylo špatně po císařském řezu, tak jsem neměla sílu moc to řešit. Motol je ale 

velká nemocnice a personál nemá na nic čas. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2015  

Bez předporodního kurzu bych kojení v porodnici nezvládla. Přeplněná kapacita a nedostatek 

personálu. 
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Fakultní nemocnice v Motole, 2016 

Málo sester na mnoho maminek a miminek - některé chtěly pomoci, ale prostě se nemohly 

věnovat všem. Byly rády, že miminka "roznesly" a zase "posbíraly". 

Fakultní nemocnice v Motole, 2016 

Vzhledem k tomu, že jsem neměla s kojením žádné problémy, nevadilo mi, že se mi personál 

příliš nevěnoval a sám moc nenabízel pomoc, Podolí je opravdu "továrna". 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Jediná proškolená laktační poradkyně na krajskou nemocnici je málo a nezvládne pomoct všem. 

České Budějovice, 2016 

Trošku mě mrzelo, že v porodnici není laktační poradkyně na plný úvazek, sestřičky v tom 

množství dětí nestíhaly se maminkám věnovat déle než 5-10 minut. 

Břeclav, 2014 

Když jsem se dožadovala pomoci, tak neměli čas anebo jsem si vyslechla, že to je někdy těžké 

a že jsou ženy, co se rozkojí až doma. 

Břeclav, 2016 

Gynekologické sestry nás odkazovaly na dětské sestry, které nebyly ani na jednom patře. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2015 

V Bohunicích je skvělá laktační poradkyně, která vede i předporodní kurz o kojeni. Je ale jenom 

jedna, takže do šesti hodin rodičku spíš nezastihne. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Díky velkému počtu rodiček neměl personál čas. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

I když jsem pak sama aktivně chodila za dětskými sestrami, aby mi pomohly, věnovaly se mi 

jen chvíli, měly své práce dost. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2015 

Laktační poradkyně byla přítomna pouze pár hodin denně. 

Kyjov, 2014 

Laktační poradkyně mi na otázky ohledně kojení zodpověděla až druhý den po porodu, jelikož 

v neděli tam nebyla. 

Kyjov, 2016 

Personál měl nedostatek času, aby se mi mohl věnovat.  

Kyjov, 2016 
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Byla to hrůza, sestra přišla, já musela ležet (byla jsem po císařském řezu), přiložila mi dceru 

nějak k prsu a řekla „snažte se, ať tahá“ a šla pryč. Zbylé dny jsem musela zjišťovat 

podle internetu, jak na to, abych mohla kojit. 

Znojmo, 2014 

Neměly čas nic pořádně vysvětlit, jen přišly narvaly dítě na prso. Nebyl na to čas. Spíš by 

chtělo, aby tam byly speciálně laktační poradkyně. 

Havlíčkův Brod, 2016 

Dětské sestry jsou viditelně velmi vytížené, myslím, že by i pomohly, ale mnohdy nestíhají. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2016 

Měla jsem štěstí, že jsme pomoc nepotřebovaly, protože jsem již byla dobře informována 

z kurzu s laktační poradkyní, ale myslím, že pro neinformované maminky to nemohlo stačit 

a muselo to působit hekticky a rychle. Personál neměl dost času na individuální péči 

o jednotlivé maminky. 

Česká Lípa, 2017 

Na novorozeneckém oddělení bylo málo sester, měly hodně nemocenských a tudíž sloužily 

pořád ty samé sestry, které už byly moc unavené a málo ochotné se matkám věnovat. Takže 

jsem se v nemocnici vůbec nerozkojila a odcházela jsem s umělým mlékem domů. 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2016 

Smůlu jsem měla i v tom, že jsem v porodnici ležela přes víkend, kdy tam nejsou laktační 

poradkyně, ale jen dětské sestry, které nemají tolik času se vám při kojení věnovat. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

Byla plná porodnice, takže laktační poradkyně nestíhala. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

Personál sice na zavolání vždycky přišel, ale jen na chvilku a zas musel jinam. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

Personálu je žalostně málo, práce žalostně moc, přesto se většina personálu chovala 

profesionálně. 

Šternberk, 2014 

Jako problém vidím nedostatek personálu a pracovní přetížení sestřiček. 

Orlickoústecká nemocnice, 2014 

Pomoc ze strany personálu malá (hlavně  asi z časových důvodů - málo personálu na velký 

počet matek). […] Na dotaz, zda mají laktační porakyni, mi bylo řečeno, že až za měsíc. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2017 
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Některé se snažily pomoct, ale neměly tolik času, jiné byly dost odměřené. 

U Sluneční brány, Hořovice, 2015 

Laktační poradkyně byla skvělá, ale měla moc práce. 

Neratovice, 2015 

Na to, jaký měli shon a stop stav, někteří tam snad dělali i týden v kuse, plus k tomu pohotovost 

a poradnu, byl personál perfektní. Rodila jsem v létě, takže byl i čas dovolených. […] 

Na individuální přístup neměly sestřičky čas, to by jich tam muselo být 3x tolik. 

Neratovice, 2016 

Každá žádost o pomoc se jevila jako obtěžování vytíženého personálu, který mi dával najevo, 

že nejsem jediná. 

Městská nemocnice v Litoměřicích, 2014 

Péče o nás a kojení byla asi hodně ovlivněna malým počtem sester a pracovním vytížením. 

Městská nemocnice v Litoměřicích, 2016 

Měla jsem smůlu, laktační poradkyně v porodnici byla jen několik dní během mého pobytu, 

nikoli denně, jak bych potřebovala. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2014 

Snaha sestřiček byla, ale každá radila něco jiného, ve spěchu a stresu z přeplněného stavu, žádná 

se nám nevěnovala pořádně. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2016 

V porodnici byly laktační poradkyně, které byly naprosto úžasné. Bohužel byly k dispozici 

pouze v pondělí, středu a pátek a pouze od rána do mám dojem druhé hodiny odpoledne. Když 

žena rodila o svátcích či o víkendu, tak se s nimi mohla potkat třeba jen jednou. Navíc jich tam 

bylo na počet maminek málo. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2017 

4.4 Rozporuplné rady personálu 
Pro mne jako prvorodičku byla edukace o kojení velice nekonzistentní, jedna sestra řekla to, 

druhá ono. Absolutní nesouhra ze stran personálu, důraz na režimové kojení, vážení před a po. 

Nebýt jedné osvícené dětské sestry a laktační poradkyně zároveň, nevím, jak by to dopadlo. 

Thomayerova nemocnice, 2015 

Bylo to příšerné, každá sestřička říkala něco jiného a vyvracela metody té, která byla před ní se 

slovy, že tak dítě nikdy nenakojím. Dítě nespolupracovalo, sestry ve většině byly z toho 

otrávené, netrpělivé a neochotné (1 výjimka). Jako prvorodička jsem z toho byla velmi špatná.  

Thomayerova nemocnice, 2015 

Každá sestra radila úplně něco jiného, zpětně jsem pak viděla, že polohu i její nácvik 

vysvětlovaly velmi špatně. Jiná část sester to ale říkala správně a byly nápomocné. Ale jako 
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prvorodička jsem tehdy nevěděla, kdo má vlastně pravdu, takže velký zmatek, nejednotný 

přístup, některé necitlivě tlačily hlavu dítěte k prsu, až jsem jim chtěla odporovat. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2014 

Pro mě traumatizující zážitek. Každá sestra tvrdila něco jiného, každá ukazovala jinou techniku. 

Jako prvorodička jsem z toho byla jen zmatená a opravdu jsem se nikdy v životě netrápila tak 

jako při kojení. Bohužel to nedopadlo úspěšně a doteď je mi to pořád líto. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Chaos, každá sestra radila jiné techniky. Jedna s kloboučkem, druhá žádný klobouček. Honem 

honem a nátlak. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Ohledně režimu kojení mi každá sestra/doktor řekli něco jiného. (Každý půl den měl službu 

někdo jiný, za 5 dní v porodnici jsem neviděla stejnou sestru ani doktora.) Bylo to k zbláznění. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Vadilo mi, že sestřičky se ani v rámci jedné směny neshodly. Jedna tvrdila, že musím dodržovat 

časové rozestupy, druhá říkala, že mám kojit, jak si miminko řekne. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Přístup v ÚPMD je hodně rozdílný podle toho, na koho narazíte. Bohužel sester, které používají 

poučky x let staré je stále hodně. Oproti tomu ale některé sestry jsou k nezaplacení. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Pro mne jako prvorodičku byly nejvíce matoucí rozdílné informace od různých sester. Jedna 

trvala na tom, že když nenakojím určité množství, mám jít pro dokrm, jiná řekla, ať prostě jen 

zkouším častěji přikládat. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2015 

Jediné negativum je, že každá sestřička má individuální přístup a názor, takže z toho může být 

prvorodička poměrně zmatená. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2015 

Každý říkal něco jiného... 

České Budějovice, 2016 

Poté nám uškodila nejednotnost názorů sester, některé říkaly přikládat co nejčastěji a jiné mi jí 

hned, co jsme nakojily málo, docpaly. 

České Budějovice, 2016 

Každá sestra mi říkala něco jinýho, já vůbec nevěděla, co teda mám dělat. 

Tábor, 2016 
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Jedna sestra říkala a ukazovala kojení tak, druhá jinak. 

Boskovice, 2014 

Nesourodost informací. Rady sester se rozcházely. Rozkojila jsem se až doma po šestinedělí s 

pomocí rad kamarádek. 

Břeclav, 2014 

Sestry mi říkaly rozdílné informace. Jedna že mám kojit, jak dlouho miminko chce, druhá, že 

20 minut mu musí stačit, že pak nepije, ale hraje si s prsem a že pokud nechci být chodící dudlík, 

mám mu prso zebrat. 

Břeclav, 2016 

O radu si člověk musel říct, každá sestra na novorozeneckém měla jiný přístup. Nejčastěji 

„Takhle se to dělá a hotovo. Děláte to špatně. Takhle se dítě nenapije.“ 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2014 

Za nejhorší považuji "rozdílné" informace, kdy jedna směna sester tvrdila jedno, druhá druhé a 

vlastně pokaždé jsem se dozvěděla 10 důvodů, proč mi to nejde. S odstupem času a více 

informací se tam našly i dobré rady, ale pro zmatenou prvorodičku to bylo velmi těžké. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2015 

Každý říkal něco jiného, nebýt internetu a správných a jasných informací, tak nekojím. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2015 

Jako prvorodička jsem očekávala srozumitelnější komunikaci od personálu. Ale každá sestřička 

říkala něco jiného, což bylo dost matoucí. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Velkou oporou mi byla staniční sestra paní Kameníková, která přišla vždy, když jsem to 

potřebovala a dávala mi rady ohledně kojení v souladu s Mamilou. Ostatní sestry dávaly rady 

protichůdné a ve výsledku jsem vlastně praktikovala rady paní Kameníkové v tichosti bez 

vědomí sester (kůže na kůži, malá dlouho ze začátku spala, takže jsem párkrát zfalšovala časy 

kojení - než jsem to začala dělat, setry mi hrozily dehydratací a neefektivně mi ji "házely" 

na prsa.) 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2014 

Jeden velký zmatek a chaos. Každá sestra řekla něco jiného. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2016 

Navíc každá sestra měla jiný systém a jiná doporučení. Často i necitlivá a protichůdná. Naštěstí 

nedokrmovali umělým mlékem, pouze mým odstříkaným mateřským. Ale odcházela jsem 

z porodnice s tím, že vůbec netuším, co a jak dělat. A mela jsem i obavu někoho dalšího 

kontaktovat z obavy dalších protichůdných informací. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2016 
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Zásadním problémem nejsou nastavené standardy porodnice, ale jejich výklad (přístup) 

jednotlivými pracovníky. Tak jak se střídaly směny, střídaly se i názory a přístup jednotlivých 

sester. Některé uklidňovaly, radily, aktivně pomáhaly, jiné stresovaly a nutily k dokrmu 

upraveným mateřským mlékem (asi 3-4 krát injekční stříkačkou). 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2016 

Každá sestra radila něco jiného. 

Kyjov, 2016 

Každá sestra mi řekla něco jiného a bohužel mě jedna dost odbyla s mojí žádosti o pomoc při 

kojení s tím, že to musíme zkoušet a miminko se to naučí. Další den mě jiná sestra málem 

seřvala, proč jsem nepřišla pro dokrm, že je miminko úplně slabé a moc zhublo a jestli jsem 

proti dokrmům. 

Nemocnice milosrdných bratří v Brně, 2015 

Problém nebyla nevstřícnost, ale to, že mi rady udělovalo několik různých lidí a často 

protichůdně (od rady přikrmovat, aby miminko nebylo dehydrované, protože po operaci 

nechtělo pít a stále usínalo, stále kojit a budit jej na kojení, až po radu nenechávat ho sát déle 

než deset minut). 

Nemocnice milosrdných bratří v Brně, 2016 

Odlišné rady kolem kojení od sester a lékařů byly dost matoucí. Naštěstí jsem to odnesla jen 

ragádou a dcerka jednorázovým dokrmem (kvůli úbytku váhy vyššímu než 10 ℅). 

Vyškov, 2015 

Den po porodu přišla sestra, která byla nepříjemná a že prý kojim špatně. Ukázala mi, jak to 

mám dělat. A další den přišla jiná a řekla mi, že kojim zase špatně (tak, jak mi ukázala tamta) 

a řekla, že mám kojit tak, jak jsem kojila poprvé. Pak jsem nevěděla, která měla pravdu. 

Znojmo, 2015 

Nakojit mi syna nešlo, pokaždé přišla jiná sestra, jak se měnily služby, a každá mi říkala jiné 

informace. Vůbec jsem tomu nerozuměla. 

Havlíčkův Brod, 2016 

Spousta protichůdných informací. Naprostý chaos. 

Jihlava, 2016 

Od každé sestry jsem dostávala jiné informace. 

Nové Město na Moravě, 2014 

Zpočátku mi to nešlo, sestry sice radily, každá ale něco jiného. Naštěstí třetí den přišla mnou 

zaplacená porodní asistentka, která mi vše podrobně vysvětlila a naučila. 

Jičín, 2016 
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Na mé dotazy ohledně podpory kojení přicházely rozdílné odpovědi. 

Jičín, 2016 

Domnívám se, že personál gynekologicko-porodnického oddělení a zejména pak personál 

na oddělení šestinedělí by v podávaných informacích měl být jednotný. Bohužel jsem se nejen 

já setkala s tím, že mezi personálem je až na drobné výjimky stále mnoho lidí, kteří matkách 

podsouvají lživé, špatné a neprospěšné informace ohledně kojení a péče o dítě, případně 

matkám nepodají informace vůbec. Během mého pobytu na oddělení šestinedělí se tak běžně 

stávalo, že mi v průběhu dne dvě směny nezávisle na sobě tvrdily ohledně kojení vždy něco 

jiného a vzájemně rozporuplného. 

Česká Lípa, 2015 

Každá novorozenecká sestra má jiný názor a dává o kojení někdy dost rozdílné informace, 

Jablonec nad Nisou, 2015 

V noci přišla jiná sestra, která mi poradila, abych mimčo přikládala každou hodinu, aby se 

kojení nastartovalo, což jsem dělala. Když to ale ráno zjistila sestra z denní směny, okamžitě 

mi nakázala, abych zkoušela přikládat tak, jak mi řekla ona, a to každé tři hodiny, protože takhle 

si akorát zničím bradavky. 

Jablonec nad Nisou, 2016 

Všechny sestřičky byly velmi ochotné pomoci a odpovědět na všechny otázky. Jen každá měla 

svůj názor a každá jiný. 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2016 

Jedna sestra mi hned dala klobouček, druhá mi ho zase sebrala. 

Karviná-Ráj, 2016 

Problémem bylo, že každá sestra měla jiný názor. Jedna spaní v posteli s miminkem 

podporovala, druhá nadávala. Jedna požadovala kojení na čas, druhá kdy má chuť. 

Městská nemocnice Ostrava, 2015 

Spoluobyvatelka pokoje měla s kojením problémy, personál se jí snažil pomoci, avšak pomoc 

a rady se zcela různily podle aktuální směny. Toto mě utvrdilo v tom, že s personálem kojení 

řešit nebudu a naštěstí to ani nebylo třeba... 

Městská nemocnice Ostrava, 2016 

Jako nezkušená matka jsem vnímala hodně negativně to, že každá sestra říkala něco jiného, 

jedna mi vynadala, že jsem kojila po půl hodině a že mám čekat až za tři hodiny, další sestra 

mi zase vynadala, že nekrmím na požádání, ale čekám. Byla jsem z toho hodně zmatená, 

pořád mi nutili kojení přes klobouček, což mi vůbec nebylo příjemné.  

Prostějov, 2015 

Sestry se měnily a každá doporučovala trochu něco jiného. 

Šternberk, 2016 
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Informace rozporuplné, každá sestra radila něco jiného, byla jsem zmatená a kojení mi nešlo 

samo, informace jsem si zjišťovala na internetu. 

Chrudim, 2016 

Velmi často zcela protichůdné informace od sester. 

Chrudim, 2017 

Vůbec mi to nešlo a sestry radily každá jinak. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2016 

Z poskytování informací o kojení v porodnici jsem byla silně zmatena. 

Klatovská nemocnice, 2017 

Každá dětská sestra ke kojení přistupovala jinak - jedna radila klobouček, jedna bez kloboučku. 

Jedna radila pravidelně budit, jedna kojit dle potřeb dítěte. 

Domažlice, 2016 

Jedna sestra mi řekla, že mám kojit s kloboučkem a sestra z druhé směny, že klobouček 

nepotřebuju, takže jsem vlastně nevěděla, co je správné. 

Městská nemocnice Čáslav, 2014 

Personál rozhodně nevystupuje ani nepostupuje jednotně. 

Oblastní nemocnice Kladno, 2015 

Miminko bylo stále hladové a já jsem si nevěděla příliš rady. Některá sestra mne nabádala, ať 

přikládám dítě k prsu co nejčastěji (i co hodinu), jiná pak říkala,že si že mne dělá živý dudlík, 

další pak navrhovala příkrm. Bylo to pro mne i miminko matoucí a obtížné. 

Oblastní nemocnice Kladno, 2017 

Protichůdné rady podle směn, protichůdné pokyny. 

Kolín, 2015 

Když jsem si stěžovala doktorce, že mi každá sestra říká něco jiného, přišla za mnou dotčená 

staniční s příručkami o kojení nedonošených dětí, že si je mám nastudovat. Přečetla jsem si je 

a zjistila, že většinu z toho nedodržují. Absurdní... 

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, 2015 

Ač si nemůžu stěžovat na prostředí porodnice a vstřícnost personálu, byli informace ohledně 

kojení, pro mě, jako prvorodičku ovlivněnou hormony, matoucí ... tzn. každá zdravotní 

sestřička přicházela s jinou technikou a jiným stylem, stejně tak jako se různili a naprosto 

rozcházeli informace po příchodu z porodnice, našeho pediatra a oslovené laktační poradkyně. 

Nymburk, 2017 

Bylo mi úplně úzko když jsem slyšela jak od každé sestry slyší protichůdné informace, jak jim 

radí, aby dali dítěti dudlík, klobouček, jak nikdo nekoukl na to, jak se vlastně dítě přisává, 

informace o 8mi minutách na každém prsu, buďte dítě na kojení, nebuďte dítě na kojení, když 
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vás kojení bolí, je to normální, bradavky si musí zvyknout, nekojte to dítě furt, budou vás bolet 

bradavky.... 

Oblastní nemocnice Příbram, 2014 

Informace na oddělení šestinedělí byly velmi rozporuplné. 

Rakovník, 2015  

Sestry se měnily a každá mi radila jinou dobu kojení. 

Chomutov, 2016 

Nejhorší bylo, že každá sestra říkala něco jiného. 

Městská nemocnice v Litoměřicích, 2016 

Problém byl, že každá sestra měla jiné metody a některé uváděly úplně jiné postupy kojení. 

Městská nemocnice v Litoměřicích, 2016 

Velmi stresující, hlavně každá sestra podávala jiné informace. 

Podřipská nemocnice, Roudnice nad Labem, 2015 

Informace dostávala rozdílné - jednou, že kojit kdykoliv, podruhé že kojit jen dvacet minut, 

potřetí zase něco. 

Teplice, 2016 

Personál se střídal a každý říkal něco jiného. Byla jsem zmatená. 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 2015 

Maminky prvorodičky, které se mnou byly na pokoji, byly z kojení zoufalé. Byl na ně vyvíjen 

šílený nátlak - dítě nepřibývá, žloutenka, neustálé vážení. Dítě jednou pilo málo, pak zase moc 

- obojí bylo špatně. Každá sestra podávala jiné informace a rady, které si protiřečily. Nedivila 

bych se, kdyby tyto maminky kojení vzdaly. Jedna i zoufale plakala a připadala si neschopná 

Kroměřížská nemocnice, 2016 

Každý mi radil něco jiného, každý měl svoji techniku. 

Uherskohradišťská nemocnice, 2016 

Zmatek. Každá laktační poradkyně radila něco jiného. 

Uherskohradišťská nemocnice, 2016 

Každá zdravotní sestřička měla jiný názor na to, jak dlouho a často kojit. Pro prvorodičku velmi 

nepříjemné. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2015 

Chaotické, každá sestra říkala něco jiného. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2016 
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Personál byl ochotný pomoci. Ale stalo se, že jsem dostala protichůdné informace od různých 

sester. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2017 

4.5 Neprofesionální chování některých zdravotníků 
Další sestra mi vynadala, že neumím kojit a že mám ploché bradavky a že kojit nebudu. Kojila 

jsem plně rok. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2015 

Spolu se mnou na pokoji pro maminky po císaři ležela Ukrajinka, nerozuměla česky, měla velká 

prsa a hodně natekla mlékem, miminku nešlo přisát, sestry zhodnotily, že má špatné bradavky 

a musí si pořídit kloboučky. Paní jim nerozuměla, sestry donesly kloboučky erární a snažily se 

jí vysvětlit, co s nimi má dělat. Jednou sestra dotyčnou paní "nachytala", jak se snaží miminku 

dát prs bez kloboučku a utrhla se na ni, že takhle tedy ne, že ještě jednou ji uvidí kojit bez 

kloboučku, přestane jí dítě na kojení nosit. Tento přístup mnou hluboce otřásl a ještě tu noc 

jsem v slzách psala SMS laktační poradkyni, se kterou jsem byla v kontaktu už v těhotenství, 

potřebovala jsem jen podporu, ujištění, že hned po návratu z porodnice se na nás přijde podívat. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2015 

Starší sestra, která přišla jako první "pomoci" s kojením, měla hrozný přístup. Doslova mi 

sdělila, že nechápe, co dnešní matky na kojení vidí, že to tak akorát bolí. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2014 

Vyslechla jsem si hlášky typu: "A vy už kojíte bez nás, to si věříte.", "No, vy to zvládnete i bez 

našich rad.", a za chvíli: "Ale nechte ji tam max 15 minut! Pak už nepije." 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Přístup sester na oddělení šestinedělí byl šílený, klepala jsem se, bylo mi na zvracení z těch 

všech nervů a jejich arogantního přístupu. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Stresující, malé ani mě to ze začátku nešlo, musely jsme se to naučit a zejména jedna sestra 

byla nepříjemná, třásla dceři hlavou a na mě zvyšovala hlas. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Krom tohoto mě velmi zarazilo, když nejmenovaná sestra každé ráno přišla, pomalu ani 

nepozdravila a hned povídala, ať ukážeme prsa. Zkontrolovala, zda nám již teče kolostrum a ani 

si mezi námi neumyla ruce. Hygiena nade vše. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016 

Když jsem potřebovala pomoci, otráveně přišly, ale nic krom kouknutí, jak je miminko přisáté, 

nebylo. Po pěti dnech nás pustili, i když dítě nepřibralo. A sestra, co měla malou nejčastěji na 

starost, přišla a řekla mi, že mě obdivuje. Tak hysterický a líný dítě neviděla a že mám pevné 

nervy, když jsem to zvládala s plačtivým miminkem. 

České Budějovice, 2016 
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Navíc měly nevhodné poznámky (kde jsem jako nechala bradavky...). Byla jsem po císařském 

řezu a v porodnici jsem se nerozkojila. Misto toho, abych cítila podporu ze strany personálu, 

dozvěděla jsem se od sestry, jak mám nemožné dítě, které neumí pít. Říkala jsem si, že to sestra 

určitě tak nemyslela, ale po několika dnech mi to zopakovala. Doslova "Některé děti jsou taaaak 

šikovné, ale to vaše ne!" Následoval můj šokovaný výraz a vysvětlení od sestry "Některé děti 

vypijí 10 ml, některé 20 a vaše nic". 

České Budějovice, 2016 

Čtvrtý den jsem byla velmi neempatickou sestrou poučena o tom, že musím kojit 20 minut a pak 

dokrmit lahví, aby se to stihlo za půl hodiny a neokrádala jsem nás o čas (dcera mi nevypila 

jeden dokrm a bylo zle, protože se naboural časový harmonogram a tudíž s konstantní dávkou 

mléka by vypila méně, než potřebuje- a to doslova mi hrozila tím, že takhle skončíme 

na dětském oddělení:( Obrečela jsem to. Chtěla jsem kojit a místo toho mi tam sestra dávala 

sodu za to, že jsem nenahlásila, že nemáme vypitý dokrm. 

Strakonice, 2015 

S dcerkou nás nepustily domů, že malá nenabírá, protože se mi teprve večer před odchodem 

spustilo mléko a bylo to pořád málo, aby začala nabírat. Nicméně mi to další den ráno doktorka 

Machová z dětského oddělení sdělila způsobem: „To nemá cenu, ta tady zůstane.“ Je to věta, 

kterou si prostě budete pamatovat navždy. Poté jsem na nadstandardním pokoji probrečela celý 

zbytek dne, kam mě nikdo nepřišel až do večera zkontrolovat. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Pak už jsem si chodila jen pro příkrmy, jen jsem slyšela od sester: „Jen tak málo jste nakojila, 

víc jak 15 minut u jednoho prsa nenechejte, že je to zbytečný.“ Tak jsem to se sestřičkami 

vzdala, že by mně mohly nějak pomoc, i když asi nebyly všechny takový. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Měla jsem problém s přikládáním a sestřičky nebyly příliš ochotné mi něco zopakovat. 

Reagovaly, jako že mi to přece už jednou ukazovaly a tak. Docela jsem si v porodnici poplakala. 

Odcházela jsem z porodnice ne úplně rozkojená s doporučením půjčit si váhu, koupit Nutrilon 

a případně dokrmit do množství dle tabulek. Doma jsem si zavolala laktační poradkyni, během 

2 návštěv mi velmi pomohla. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Odešla jsem z porodnice po 12 hodinách na reverz. O podpoře v jakémkoliv ohledu bohužel 

nemůže být řeč. Dětské sestry byly velmi nepříjemné. Žádost o jakoukoliv pomoc byla 

vyslyšena jen s neskrývanou nevolí. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Třetí den po porodu se mi ještě nespustilo mléko, miminko plakalo a sestra mi řekla: "Co se 

divíte, že pláče? Vždyť je na světě už skoro 60 hodin a ještě se pořádně nenajedlo..." A řekla 

mi, že mu musím dát dokrm. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2016 
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„A taky uvažujte, maminky, nekojené dítě můžete dát babičce na hlídání a samy si odpočinout, 

vyspat se. Umělá mléka jsou dnes již na daleko vyšší úrovni, než mléko mateřské.“ 

Kyjov, 2014 

Vadilo mi, že moje prsa se stala veřejnou záležitostí a byla jsem označena jako "ta, co si nechce 

nechat sahat na prsa".  

Vyškov, 2015 

Prišla sestra, že čo to akože skúšam (kojila som), prečo dieťa trápim a neprídem si vypýtať 

dokrm, že majú aj MM. Odporným spôsobom komunikovala, stlačila mi bradavku, aby mi 

dokázala, že mám málo mlieka. Vedela som, že to nie je indikátor dostatku a že by nám stačila 

spoločná posteľ. […] Povedala som jej, že to ešte budem skúšať. Po 2 h som bola zničená, šla 

som si po MM a cez cievku som jej dala piť. Sestra to okomentovala: No vidíš, konečne sa 

napapáš. Bolo to hrozné. Preplakala som časť noci, aj na druhý deň, keď som si na to 

spomenula. 

Vyškov, 2016 

Kdyby mi hned na začátku poradily, a po podání umělého mléka neřekli "tak ses konečně 

napapal a napil, chudáčku", bylo by to o moc jednodušší a příjemnější. 

Vyškov, 2016 

Kapitola sama o sobě pak byly výhrůžky pana primáře, jak dcera nepřibírá, jak si mě tam 

nechají a jestli mám dost mléka (primář evidentně nezná trojčlenku, ani nečetl kartu....). […] 

Když jsem si šla půjčit odsávačku, abych trochu odlehčila začínajícímu zánětu, tak mi daly 

nefunkční zašlý šmejd a ještě ze mě udělaly blbku, která ani neumí použít odsávačku. Ráno, 

když jsem odcházela, objednávala vrchní odsávačku novou. 

Vyškov, 2016 

Nechtěla jsem dceři dát vitamín K: "Maminko, co nám to děláte, teď musíme sepsat reverz!" 

Nakonec jsem souhlasila s kapkama - ať jim teda o půl desáté večer nepřidělávám práci. 

Bohužel si mě doktorka zapamatovala, že jsem TA biomatka (chacha) a při dalším setkání se 

mě zeptala, co bych si vybrala radši, aby dcera měla rakovinu nebo byla dementní?  

Vyškov, 2016 

Jedna sestra mi dokonce řekla, že kojení je úplně na nic. 

Znojmo, 2016 

Domů jsem sice odcházela s kojeným dítětem, ale přístup sestřiček byl šílený. Po otázce, jestli 

mě maminka kojila a já řekla, že ne, mi bylo řečeno, ať nepočítám s tím, že já kojit budu. S tím 

jsem se vyrovnávala dlouho a za kojení jsem se rvala. 

Pelhřimov, 2017 

Jelikož jsme chtěla domů, jako prvorodička jsme se snažila kojit co nejdéle, aby dítě pilo, mělo 

přírůstek. Sestra řekla, že proto aby doktorka na vizitě viděla, že se dobře kojí a pustila nás. 

Odrovnala mě její slova, že mám s druhou paní na pokoji soutěžit kdo nakojí víc.... do té doby 



81 
 

jsem byla v klidu. […] Vůbec jsme nespala a psychicky to bylo těžké, i když jsem věděla, že 

to, co říká, je hloupost. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2014 

Když se mě v pondělí dopoledne doktorka ptala, zda se mi už tvoří mléko (nebo mlezivo) a já 

jsem ji řekla, že nevím, že mi něco z prsa teče, ale nemám ponětí, zda je to správné, protože mi 

mimco pořád pláče, otočila se sestra na doktorku a přede mnou (!) ji řekla, že je paní asi trochu 

nechápavá - tedy zřejmě, že jsem úplně hloupá. 

Jablonec nad Nisou, 2016 

S kojením mi přišla pomoci sestra až, když jsem o to sama požádala a to tak, že mi ukázala 

jednu kojící polohu. Ještě předtím mi stihla říct, že mám špatná prsa, že mi kojit nepůjde a ať 

mi co nejrychleji manžel dojede koupit odsávačku. Mimochodem na našem třílůžkovém pokoji 

se během mého pobytu vystřídaly další 4 maminky a slyšela jsem, jak dvěma z nich také sestry 

sdělily, že mají špatná prsa a že jim kojení nepůjde - obě kojení vzdaly ještě v porodnici. 

Krajská nemocnice Liberec, 2014 

Mě dítě mělo MM od dárkyň, mě osobně však většina zdravotnic od kojení odrazovala: dítě je 

nedonošené, nezvládne pít z prsu, mám špatná prsa, kojení pokud vůbec bude možné, tak jen s 

kloboučky, mám moc/málo nalitá prsa, dítě je unavené, je proto třeba krmit jen odstříkaným 

mlékem apod. Nakonec jsem se rozhodla postavit se zdravotníkům a pár lékařů mi nakonec 

dalo za pravdu, zkusila jsem dát na svůj pocit a vsadit na to, že to mě dítě zvládne a zvládlo, již 

po 3 dnech snažení. 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2015 

Při prvotních obtížích na zazvonění přišla sestra, téměř beze slov narazila mi dítě na prs 

a odešla, opakovalo se cca prvních 36 hodin, pokud mi nešlo přisátí, vždy jsem zvonila, někdy 

k tomu měly sestry negativní komentář, zvlášť v noci, že "obtěžuji". 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2015 

Byla jsem vystresovaná a po dvou dnech jsem měla bradavky popraskané do krve. Několik 

sester mi řeklo že to prostě bolí, tak ať si zvyknu. 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2016 

Měla jsem pozdější nástup laktace a miminko se narodilo skoro 4kg, takže bylo pořád hladové. 

Dokrmili jsme v porodnici asi 2x cizím mateřským mlékem a já jsem pak odcházela na revers 

domů. Nechtěli mě propustit z důvodů, že ještě dostatečně nekojím a miminko ztratilo část 

porodní váhy. Hrozili mi infekcí miminka a dokonce i jeho smrtí, pokud odejdu na revers a do 

papírů mi napsali, že trvám na reversu i po poučení, že je miminko v ohrožení a že mám ihned 

zakoupit umělou mléčnou formuli. Po příjezdu domů z porodnice jsem se ihned rozkojila a 

kojím doteď. 

Krnov, 2014 

Kojit jsem chtěla, po SC trvalo, než se mi rozjela laktace, říkali, že nic nemám, nebo že je to 

málo a má hlad, že musím dokrmovat. Moc mě to mrzelo, že jako maminka nejsem schopna 

pořádně své dítě nakrmit. Naštěstí jsem se doma rozkojila naplno (chtěla jsem prostě kojit 
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a úšklebky typu: "Kdoví, jestli se vůbec rozkojíte...kdyžtak budete dávat UM, nic si z toho 

nedělejte, když to nepůjde..." jsem hodila za hlavu!). 

Vítkovická nemocnice, 2015 

Po 48 hodinách od porodu už se nám kojení začíná dařit a během třetího dne to zvládáme velmi 

obstojně. V tuto chvíli si nás žádá největší kapacita na kojení fifejdské nemocnice Mudr. 

Lišková, aby nám poradila, jak na to. Třetí den po porodu... Paní doktorka je symbolem této 

porodnice a kdo se s ní potkal, ten většinou nezapomíná. Slyšela jsem o ní ještě dřív, než jsem 

byla vůbec těhotná. Některým velmi pomohla s kojením třeba po císařském řezu, ale slyšela 

jsem i o takových, které se potýkaly s psychickými potížemi. Já byla hrozně zvědavá a 

rozhodnutá vytěžit z tohoto setkání, co bude možné. Bohužel se však velmi rychle řadím spíše 

do druhé kategorie, její způsob komunikace a jednání nejsem schopna ustát. Připadám si jako 

v při zkoušení z matematiky, stojím u tabule a počítám fakt těžkou rovnici. Doma jsem jich pár 

procvičovala, vlastně to nebylo tak špatné a vypadalo to, že už to docela chápu, ale teď na mě 

kouká ten obávaný profesor a najednou vůbec nevím, jestli jsem všechny kroky a operace 

udělala správně! Jestli mě nevyhodí. A on říká, nebylo to špatné, ale že to umí líp a rychleji. 

Však koukej. Ale neřeknu ti, jak jsem to udělal. Hihi. Absurdní? Možná. Hm, to kojení není tak 

špatné. Docela se mi to líbí. Ale koukej. Já to umím líp. Já už tady kojím čtyřicet let. Já vezmu 

tvůj prs a tvoje dítě, nakojím ho a ty se toho vůbec nebudeš účastnit. Dojná kráva. (Odpusťte, 

takto se při vzpomínce, že mi bez dovolení sahá na prsa cizí ženská a kojí mé vlastní dítě, cítím 

dodnes). Jenom koukej. Vidíš, jak hezky otvírá pusinku? A jak krásně saje? Jak se to dělá, to tě 

vůbec nemusí zajímat. Takhle to má vypadat. Nashle. 

Městská nemocnice Ostrava, 2016 

Zkreslovaly přede mnou informace o jeho váze (malý měl porodní váhu 3 680 g a oni mi tvrdily, 

že shodil na 3 100 g) a tím mě dost vyděsily, a ještě na mě jedna sestra křičela, že jsem špatná 

matka, která se o své dítě nedokáže postarat, ale nedokázala mi vysvětlit, co dělám špatně. Když 

jsem se uklidnila, šla jsem za ní znovu, aby mi kojení vysvětlila, aby malý začal přibývat na 

váze a bylo mi odpovězeno, že má důležitější věci na práci. 

Chrudim, 2016 

„Vy máte velké bradavky i prsa, vám kojení nepůjde.“ 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

Sestra miminka neurvale přikládala k prsům, po několika minutách opět odnášela, explicitně 

říkala matkám, že jejich děti se neumí kojit a že ony neumí kojit, několikrát zaznělo "nemám 

tu jen vás", "musím na sál, nemám čas vám něco vysvětlovat". 

U Sluneční brány, Hořovice, 2015 

Až na jednu noc, kdy mi bylo řečeno, že jsem neschopná nakojit si vlastní dítě, zákaz kontaktu 

kůže na kůži a nucení kojit pod dohledem na sesterně bylo vše ok. Toto bylo ale spíš špatné 

chování jedné sestry, i tak to bylo ale velmi nepříjemné. 

U Sluneční brány, Hořovice, 2017 
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Dokonce když přišla nová sestra a zjistila, že už malou kojím 20 minut-ROZČÍLILA se, začala 

na mě řvát, jak si to představuju a odtrhla nás od sebe (malíčkem). Já jsem byla v šoku. 

Chomutov, 2016 

Jedna sestra v porodnici se dokonce divila, že chci kojit, když mám málo mléka a malá má ze 

mě dudlík. 

Žatec, 2015 

4.5.1 Nešetrné a nesprávné přikládání dítěte k prsu  

Vždy, když mi ukázali, jak malou přikládat na prso, byly sestry velmi surové, nenechaly ji přisát 

samotnou, ale zmáčkly mi prso a přirazily ji hlavičku k bradavce. :( Pak už jsem jim raději ani 

neříkala. 

Thomayerova nemocnice, 2016 

Také jejich "přikládání" k prsu mi přišlo hrozně nešetrné. Miminku chytly hlavu a v podstatě jí 

nacpaly na prso. Chápu, že asi vědí, jak můžou a nemůžou miminko chytat, ale jakožto 

prvorodičce mi to přišlo jako docela brutální zacházení. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Sestra nacpala dítěti, dost nevybíravě, prso do pusy a hlavu jí u něj dost tvrdě držela... Docela 

drsné. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Kojení nám šlo, ale po porodu a noci jsem byla tak nejistá, že jsem je žádala o pomoc, tak dceři 

rvali bradavku do pusinky, svírali čelist, aby pusinku otevřela, až se přestala chtít přisát. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2014 

Sestra, která mi dítě přinesla, vzala malého hlavičku a velmi necitlivě mu rychle "nacpala" moje 

prso do pusinky. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2014 

Sestry mi miminko přímo rvaly k prsu a nedivím se, že po tomhle způsobu ani nechtěl pít. Hned 

po porodu nás ani nenechali v klidu a přirozeně provést první přisátí (opět proběhlo narvání 

miminka k prsu a po pár vteřinách mi ho sestra vzala, že je napitej plodovky a prso nechce). 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016 

Pak se nechtěla přisávat a pamatuji si na jeden velmi nepříjemný zážitek, kdy mi ji sestřička 

řvoucí rvala k prsu, aby ji přinutila pít. To jsem obrečela, a od té doby už jsem si "radit" 

nenechala. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016 

Prso mi ne zrovna jemně vzala do ruky a synovi ho skoro násilím rvala do pusy. Na mé 

argumenty, že prostě asi nechce, že je zrovna po kojení, nereagovala a dále pokračovala, dokud 

ho nedonutila k pláči. 

Český Krumlov, 2014 
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Dceři cpaly prsa nátlakem do pusy, i když u toho plakala, odtahovala se, kroutila a kousala mě 

do bradavek - vyloženě jí rvaly za hlavičku. 

Písek, 2016 

Hlavičku dítěte násilně rvali na bradavku. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2015 

Měla jsem vlastní porodní asistentku a byla jsem poměrně informovaná. Přesto mě zaskočilo, 

když mi na sesterně vrchní sestra navrhovala, že mě zaškolí v kojení a tam sedělo několik 

dalších maminek a jim vždy vzala sestra prso a "narvala" ho miminku do pusy. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Malý měl při kojení problém s přisátím, nedokázal uchopit prs, proto nepil. Sestra mi ho "rvala" 

násilím na prso ve chvíli, kdy brečel, tudíž se nemohl přisát, jak plakal. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Informace o kojení probíhala tak, že přišla nějaká paní, bez zeptání chytla dítě, narvala mi ho 

k prsu, popsala časový interval a zmizla. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

Jednou jsem se odvážila se zeptat, protože mě při přisávání hodně pálily bradavky. Sestřička 

vzala miminko za krk, nacpala mu prso do pusy, držela ho tam, přisálo se a sestřička odešla 

s tím, že mě to nemůže bolet. Dál už jsem se neodvážila ptát. 

Vyškov, 2014 

Setkala jsem se s velmi hrubým a neuctivým chování, když mi miminko nosily v noci na kojení. 

Sestra se bez optání chopila mého prsu a rvala ho malému do pusinky. Ten samozřejmě řval 

a byl z toho stejně vystresovaný jako já. Po nepodařeném pokusu ho zase odnesla, aniž by nám 

dala jakýkoliv klidný čas spolu. 

Vyškov, 2016 

Hrozný, sestra přišla, chytla miminko za krk a málem ho udusila u prsa, prý se přisaje. Malá 

řvala, vzdorovala se. Když začala pít, tak jí držela hlavu, aby se neodpojila a štípala jí 

do ramínka a držela prst pod bradou, že jí to nutí polykat. Mám z toho trauma ještě teď, když 

si na to vzpomenu :-/ 

Znojmo, 2015 

Malá sát nechtěla, byla velmi unavená a spavá, ale personál mne nutil jí budit a násilím nutit 

přisávat. Tlačením do jamky za ušním boltcem ji probouzet. 

Ostrov nad Ohří, 2015 

Malou mi drželi dlouho u prsa, i když nechtěla a plakala. 

Ostrov nad Ohří, 2016 
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Říkali mi, že když bude plakat, necpat mu prso do pusinky… Přišla jiná sestra (po mateřské) 

a prso dceři rvala do pusy přesto, že brečela jak Turek. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2015 

Techniky kojení mi nikdo nevysvětlil, jen synovi otevřely násilím pusinku, narvaly bradavku a 

za 10 min přišly se podívat, co a jak. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2016 

Neuměla jsem poznat, zda miminko opravdu pije, miminko bylo vlivem žloutenky spavé a málo 

sálo, bylo mi řečeno, že se asi málo snažím, že stačí chtít a asi nechci, což jsem psychicky 

špatně nesla. 

Jablonec nad Nisou, 2014 

Sestra mi dala letáček o tom, jak kojit, přiložila mi syna k prsu (tlačila mu hlavičku k mému 

prsu) a odešla s tím, že mám kojit po třech hodinách, a to maximálně 20 minut z jednoho prsa 

a 20 z druhého. 

Jablonec nad Nisou, 2016 

Kojení jsem obrečela, sestra mi zmáčkla bradavku a doslova ji synovi vecpala do pusinky a tak 

to šlo až do večerní výměny směny. 

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, 2015 

Den po porodu mi dětská sestra přinesla malého (hned po porodu to nešlo, ležela jsem 

na transfúzích kvůli velkým krevním ztrátám), pomačkala mi prsa, malému násilím otevřela 

pusu a plácla mi ho na hrudník. Po třech takovýchto pokusech, kdy se malý nepřisál, mi bylo 

sděleno, že mam blbé bradavky (doslova) a byly mi přineseny kloboučky. 

Opava, 2016 

Vadila mi jen jedna chvíli a to, když mi miminko křičelo, prso už nechtělo a sestra přišla, chytla 

ho za hlavičku a násilím mu rvala bradavku do pusy. To mě fakt naštvala, hlavně že všude byly 

obrázky a rady s tím, že ukřičenému dítěti se prs do pusy nedává. 

Opava, 2017 

První přiložení proběhlo tak, že sestra mi čapla prso a syna za hlavu. Bylo to hrozné, skoro jak 

když strčíte přípojku do zásuvky. 

Chrudim, 2015 

Dítě se přikládalo narážením na prs, dlouho i štípáním, aby se ráčilo přisát a tahat. Nechtělo. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

Nikdo mi kojení nevysvětlil, vždy nějaká sestřička vzala moje prso a cpala ho synovi do pusy. 

Mulačova nemocnice v Plzni, 2016 
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Zpětně mě mrzí, že některé sestřičky během pomoci s kojením nedodržely správný postup a 

prostě popadly moji bradavku a strčily ji dítěti do pusy. 

Rokycanská nemocnice, 2014 

Nebylo to moc příjemné, sestry rvaly prso dceři do pusinky, ta se bránila a já pak měla ragády 

a mastitidu ihned po návratu z porodnice. 

U Sluneční brány, Hořovice, 2016 

"Vrchní" laktační poradkyně "radila" tak, že dítěti nacpala prso do pusy. To nebyla pomoc, ale 

jen krátkodobé řešení momentálního hladu. 

Mělník, 2016 

Dětská sestra pomohla tak, že bradavku zmáčkla a vrazila dítěti do pusy. 

Mělník, 2016 

Když se nechtěl přisát na pravé prso, sestra násilím za krk, tlačila syna na prso. V tu chvíli jsem 

ji odstrčila a začala si hledat informace sama. 

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, 2015 

Poradkyně přišla, vzala mi mou bradavku, nacpala ji malé do pusy a to byl konec předváděcí 

akce. 

Kadaň, 2015 

Jste po porodu, vše vás bolí, jste unavená a už vám mačkají prso, aby se miminko přisálo. 

Podřipská nemocnice, Roudnice nad Labem, 2015 

Vadilo mi, že sestra neměla absolutně pojem o tom, jak nechat miminko správně přisát. Pořád 

mu přikládala hlavičku k prsu na sílu. Bez toho, aby ho nechala snažit se samotného. Radši 

přinesla klobouček, kterého jsem se musela následně složitě zbavovat až sama doma 

Kroměřížská nemocnice, 2016 

Násilně se snažila sestřička malou přiložit k prsu. Když jsem ji okřikla, divila se. 

Vsetínská nemocnice, 2015 

4.5.2 Nešetrné či nevhodné zacházení s prsy matky 

Moje zkušenost je, že všechny, které mi radily s kojením, mi u toho brutálně drtily bradavky 

a pokračovaly s tím i další dny, přestože jsem jim říkala, že tohle opravdu bolí (ragáda hned 

první den). Odpověď byla, že kojení bolí. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2015 

Co se týče dětských sester, opravdu důrazně před jejich přístupem ke kojení varuji. Určitě 

nejsou takové všechny. Ale moje zkušenost je, že všechny, které mi radily s kojením, mi u toho 

brutálně drtily bradavky a pokračovaly s tím i další dny, přestože jsem jim říkala, že tohle 

opravdu bolí (ragáda hned první den). Odpověď byla, že kojení bolí. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 
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Sestry byly arogantní, hrubé, mačkaly mi necitlivě prsa a ještě mi oznámily na mou výtku, že to 

moc bolí, že co jsem si jako myslela, že u kojeni je normální, že bolí. 

Písek, 2016 

Nic moc podpora. Když to ze začátku nešlo, přišla sestra, násilím mi rvala bradavku a strkala 

malýmu do pusy. 

Tábor, 2016 

Když mi malého poprvé donesli, ležela jsem ještě na porodním sálu, sestřička mi bolestivě 

natáhla prso a malému se ho snažila dát do pusy. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Bolestivé mačkání bradavek. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

Jedna jediná sestra byla milá a měla trpělivost vysvětlovat, jinak jsem se setkala spíš s hrubými 

reakcemi (drsné mačkání prsou a komentářů, že "tam nic není"). 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

Při kontrole před propouštěním mi akorát docela potupně kontrolovali prsa, zda se tvoří mléko, 

sestra mi prostě šáhla do košile a zmáčkla bradavku. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2016 

Bolestivé mačkání prsů až na modřiny. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2016 

Co mě ale děsí doteď, je mačkání prsa sestrami, až člověk bolestí vyskočil... 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2016 

Další z nich mi na prsu udělala řasu, takže jsem z porodnice odjížděla s totálně rozdrásanou 

bradavkou a začínajícím zánětem. 

Vyškov, 2016 

Vrchní mi tak necitlivě zmáčkla prso, že jsem se bolestí málem počůrala. 

Vyškov, 2016 

Bylo mi nepříjemné, jak bylo zacházeno s prsy. Při kontrole, jestli už mi teče mléko. Sestry 

byly trochu drsné. 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2016 

Bolestivá zkušenost, silné mačkání prsou bez upozornění. 

Městská nemocnice Ostrava, 2014 

Pomoc místní laktační poradkyně znamená, že vám zmáčkne bradavku a vrazí ji dítěti do 

pusinky, čímž postupně způsobí ragády. 
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Pardubická nemocnice, 2017 

Necitlivé zacházení (hned po příchodu mi laktační sáhla do výstřihu s tím, že prý kolegyně 

říkaly, že mám vpáčené bradavky). 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2015 

Z porodnice jsem se vrátila s modřinou na bradavce, kterou mi udělala jedna ze starších sester, 

když ji dávala dítěti do pusy se slovy: "Kojení musí bolet". 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2016 

Jedna sestra mi vysloveně nutila polohu, která mi byla nepříjemná, mačkala mi nalitá prsa, až 

jsem brečela bolestí, vysloveně surově dloubala dítě pod bradou, aby sálo apod. 

Klatovská nemocnice, 2014 

Poměrně nedůstojné prohmatávání prsou. 

U Sluneční brány, Hořovice, 2016 

Zkusila mě rozkrojit, dost necitlivým způsobem mi mačkala bradavky, vyteklo pár kapek. 

Kolín, 2014 

Mačkání bradavky bylo velmi nepříjemné a ponižující, tekla mi krev. 

Vsetínská nemocnice, 2015 

4.6 Kloboučky jako odpověď na vše 
Ako prve mi dali klobuciky. Najvacsia chyba. A info, ze dojcit ā 3hod. Cele zle. Mala ma 3 

mes. a este s dojcenim bojujeme. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2016 

Plošně vnucovali kojicí kloboučky (asi je to teď moderní). 

Fakultní nemocnice v Motole, 2016 

Kvůli "špatnému" tvaru bradavek mi bylo doporučeno používat kloboučky, "jinak nenakojím". 

Ty jsem však nepoužila a vše šlo dobře. Moje rozhodnutí už nikdo nekontroloval. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Celkově mi s kojením příliš nepomohli, pouze ze začátku pár pokusů, když byla zrovna ochotná 

sestra, ale když synovi přisátí příliš nešlo, místo nabídnutí změny polohy a pod. nám vnutili 

kloboučky. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Já měla štěstí, po sestřičce, která se s tím moc zabývat nechtěla a dala mi kloboučky, přišla jiná, 

která byla ochotná přijít na každé kojení a naučila mě kojit i bez kloboučků, bohužel byla jedna 

z mála. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 
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Po přesunu na oddělení mi bylo řečeno, že si mám vše o kojení nastudovat ze šanonu (na pokoji 

pro 3 matky byl 1 šanon s nakopírovanými informacemi) a když jsem si řekla o pomoc, bylo 

mi řečeno, ze "k těmto prsům se nikdy žádný dítě nepřisaje" a poslali mě pro kloboučky. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016 

Odcházela jsem s kloboučky a podle mě úplně zbytečně. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016 

Potom, co mě přivezli ze sálu z plánované sekce jsem se probudila z narkózy, podle pokynů mi 

syna přinesl manžel.  Poté si chtěla syna dát k prsu, sestra řekla: „Jo, vždyť nemáte žádný 

bradavky...“ A dala mi klobouček. Ten jsem hned dala pryč, ale nezmohla jsem se ani na slovo, 

po narkóze. 

České Budějovice, 2016 

Mě byli okamžitě vnuceny kloboučky s tím, že bez nich kojit nemohu a nikdy nebudu, 

protože nemám vhodné bradavky. […] Doma jsem kloboučky zahodila, našla si relevantní 

informace na internetu a kojila dceru 2,5 roku. 

Strakonice, 2014 

Překvapily mě kloboučky. Jenže v tu chvíli jsem ještě neměla kojení tak prostudované, takže 

jsem personálu věřila. 

Tábor, 2015 

Přisátí neproběhlo, sestra to zkoušela asi 3 minuty a hned to uzavřela tím, že mám plochý 

a špatný bradavky, sprdla mě, že jsem to měla řešit už v těhotenství a narvala mi klobouček. 

Tábor, 2016 

Jedna řekla, že mám správnou techniku, druhá, že mám "špatné" bradavky a dala mi klobouček. 

Používala jsem ho asi měsíc v domnění, že to bez něj nepůjde, když se mi rozbolavěly bradavky. 

Ten pocit byl strašný, brečela jsem bolesti u kojení a myslela si, že budu muset skončit. Potom 

jsem si ještě pořádně nastudovala techniku kojení, zjistila, že dítě má mít v ústech celý prsní 

dvorec, což klobouček neumožňoval, zahodila jsem kloboučky a ono to šlo najednou i bez nich. 

Tábor, 2016 

Byl mi podsunut klobouček (jakožto mnoha dalším). 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2015 

Bylo to hrozné, mám bradavky dobré, ale hned po porodu mi strčily kloboučky. Malá se předtím 

nechtěla přisát. Chtělo to jen čas. Kloboučky odbourané po 3 dnech doma. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Často nabízeli maminkám kojící kloboučky. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2015 
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V porodnici mi rovnou řekli, že mám ploché bradavky a kojení nejspíš nebude možné. Po mém 

nátlaku, že kojit chci, mi přinesli kojící kloboučky. Doma jsme kloboučky odbourali a úspěšně 

kojíme už skoro 3 roky. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2014 

Žádná trpělivost s tím, než se dcera přisála, takže mi dali hned kloboučky. 

Ivančice, 2017 

Vnucení kojících kloboučků. 

Kyjov, 2014 

Hned na porodním sále jsem dostala kloboučky a ze strany porodnice nebyla nijaká snaha 

o jejich odstranění. Bylo mi řečeno, že bez nich stejně kojit nebudu. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2014 

Kojení mě bolelo a dostala jsem kloboučky. 

Vyškov, 2015 

Doporučili mi klobouček - než 'povolí' bradavka - měli jsme ho asi 3-4 týdny a myslím, že to 

bylo zbytečné. 

Vyškov, 2016 

Rada na vše – klobouček. 

Vyškov, 2016 

Když se ani třetí den nechtěl moc přisávat, přestože mléko bylo, začali mi nutit kloboučky s tím, 

že mám blbá prsa a špatné bradavky a jinak to nepůjde. Kojit s kloboučky je prý úplně 

v pořádku, protože miminko s nimi pije stejně jako by pilo z prsu, akorát necucá bradavku, ale 

klobouček. Nechápu jak to, že já jako laik, pouze po předporodním kurzu, jsem o kojení věděla 

více než ony. […] Naštěstí se za mnou stavila soukromá porodní asistentka a po pouze 

pětiminutové instruktáži se miminko krásně přisálo a od té doby bez problémů kojím. 

Vyškov, 2016 

Druhý den jsem volala mé porodní asistentce a další den ráno jsme jeli na konzultaci, kde mi 

ukázala, jak kojit i s "malou" bradavkou, která byla ve Vyškově už na kloboučky.  

Vyškov, 2016 

Vnutili mi kloboučky na kojení, kvůli kterým jsem během prvního měsíce měla úplně roztrhané 

bradavky, do mléka tekla krev, přestala jsem kojit. 

Znojmo, 2014 

Kojení vám v pelhřimovské nemocnici ukáží, ale už vám dostatečně neporadí, raději dají 

klobouček. 

Pelhřimov, 2014 
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Při prvním pohledu na mě doporučila sestra kloboučky a po pár dnech se divila, že kojím 

bez nich. 

Pelhřimov, 2015 

První, co mi ve FNHK nabídli hned při prvním pokusu o kojení, bylo použití kloboučků, protože 

se miminko nechtělo hladce přisát, a podle personálu jsem měla ploché bradavky. Kloboučky 

jsem pak těžce odbourávala, s kojením měla problémy první tři měsíce. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2015 

Info o kojení téměř žádné, spíše stres ze strany sester, že nám to nešlo hned napoprvé. Jedna 

dokonce poznamenala, že mám špatné bradavky a bez kloboučku to nepůjde. Přitom kojím 

doma bez problému už 4 měsíce. 

Jičín, 2016 

Sestry projevovaly pochopení a podporu, ale neuměly pomoci. Poté, co zjistily, že miminko 

nepřibývá, tak se smutným výrazem doporučily kloboučky. 

Krajská nemocnice Liberec, 2014 

U druhého opět kloboučky - rozdávali vesele všem. 

Havířov-Město, 2014 

Jako prvorodička vyplašeně a hltala jsem každé slova sester, nechala se ukecat k používání 

kloboučků, které jsem po třech měsících odstranila, přesto že mi bylo řečeno, že to nepůjde. 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2016 

Měli toho hodně, první kojení na šestinedělí se nedařilo, dostali jsme kloboučky, přes které 

malý pil, tak jsem to neřešila, byla jsem ráda, že pije, nenapadlo mě, že kloboučky nejsou nutné, 

informace jsem si zjistila až doma. 

Vítkovická nemocnice, 2016 

Hned po příchodu na pokoj po porodu mi byly dány kloboučky a úplně zbytečně. Už mi nikdo 

nepomohl se jich pak zbavit. Díky kloboučkům jsem měla následně problémy s kojením 

a musela jsem si zavolat doma externí LP. 

Vítkovická nemocnice, 2016 

Hned mi nabídli klobouček, protože se malá nepřisála. zbavovala jsem se ho 3,5 měsíce. 

Prostějov, 2016 

Příliš časté nabízení kloboučků. 

Pardubická nemocnice, 2017 

Již druhý den po porodu mi byl personálem zapůjčen kojicí klobouček, což asi vypovídá za vše 

(klasika - z této porodnice odchází s touto pomůckou snad každá druhá maminka). 

Svitavská nemocnice, 2016 
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Když jsem se ptala sestry, že mi přijde, že se syn nedostatečně přisává, pravděpodobně kvůli 

krátké podjazykové uzdičce, byly mi nabídnuty kloboučky ke kojení. 

U Sluneční brány, Hořovice, 2015 

První sestra mi řekla, že mám špatné bradavky a že musím kojit přes kloboučky. Popraskaly mi 

tak bradavky. Až pak přišla skvělá sestra, která se na prsa podívala, vyzkoušela se mnou kojit 

normálně a od té doby vše v pořádku. 

Oblastní nemocnice Kladno, 2014 

I přes informace poskytnuté na předporodním kurzu (nevhodnost kojících kloboučků) jsem 

okamžitě kloboučky obdržela. 

Kolín, 2015 

Sestřičky na nás neměly čas a jedna nám pak přinesla klobouček. Byla to pro nás záchrana. 

Až o tři měsíce později, kdy jsem musela chvíli dokrmovat, jsem zjistila, že mi sání skrze 

klobouček výrazně snížil laktaci a dcerka tak musela na Sunar. 

Mělník, 2015 

Doporučovaly mi kloboučky, naštěstí jim asi skončila směna pokaždé dřív, než mi ty kloboučky 

donesly, takže jsme to zvládli bez nich. 

Oblastní nemocnice Příbram, 2016 

Navíc jsem odcházela s kloboučky, které jak se později ukázalo, nebyly potřeba. 

Děčín, 2015 

Spoustu informací jsem si musela zjistit sama, po porodu první, co jsem se dozvěděla, že s těma 

bradavkama, co mám, nikdy kojit nebudu a vyfasovala jsem okamžitě kloboučky, po příchodu 

domů jsme kloboučky do pár dní odbouraly. 

Děčín, 2016 

Dítě se nechtělo přisat, stále plakalo nebo usnulo. Bylo mi doporučeno kojení s kloboučkem. 

Městská nemocnice v Litoměřicích, 2016 

Hned po 24 hod. jsem dostala klouboučky, protože malé se nedařilo přisát. Naštěstí se nám je 

podařilo po 5 týdnech odbourat, ale techniku jsme museli těžce napravovat. 

Žatec, 2015 

Odcházeli jsem s kloboučky, ze kterých se doma do 14 dnů udělal zánět v prsu. Naštěstí jsme 

je odbourali a kojíme z 90 % dodnes, tj. 10 měsíců. 

Masarykova nemocnice v Litoměřicích, 2016 

 

Hned na začátku podány kloboučky bez jakéhokoli vysvětlení. Jen proto, že se nikdo nechtěl 

zdržovat s vysvětlováním a pomocí při kojení. Až 4. den při pooperačních potížích přišla sestra, 

která mi konečně vysvětlila, jak mám po císaři kojit, aby mě nebolela jizva a jak poznám, že 
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dítě opravdu pije. Že kloboučky vůbec nepotřebuji, mi řekla sestra až za dva měsíce v laktační 

poradně. 

Kroměřížská nemocnice, 2016 

Ale v porodnici mi vůbec neradili. Když to nešlo, tak strčili klobouček a to bylo vše. Jinak 

žádné vysvětlení. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2015 

4.7 Stresor jménem vážení 
Jako druhorodička jsem si dovedla již sama poradit, ale neskutečně mi vadilo obtěžování s 

vážením před a po kojení. Všudypřítomný nátlak na to, aby dost přibývalo, je stresující a pro 

prvorodičky jistě kontraproduktivní. 

České Budějovice, 2015 

Pak mě tam stresovali vyplňováním tabulky, kolik toho vypil. Takže když začal plakat, tak jsem 

napřed musela zvážit, přebalit a pak kojit. Na pokoji nás bylo víc a byl tam jeden přebalovací 

pult, takže další stres, aby se nevzbudil zrovna když byl obsazený. 

České Budějovice, 2015 

Neskutečně moc mě stresovalo povinné vážení před a po každém kojení. Dítě řvalo a místo 

toho, abych ho začala hned kojit, muselo se nejdřív zvážit, což moc nešlo, když tak vyvádělo:-

( 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2014 

Kojení v porodnici hodnotím jako něco velmi složitého a stresujícího. Přebalovat, vážit, kojit, 

vážit, zapisovat. Když jsem jednou dítě nakojila už po 3/4 hodině, aniž bych vážila a zapisovala, 

cítila jsem se provinile. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2014 

Moje druhé dítě jsem si kojila, jak jsem chtěla, stále byl vyvíjen tlak na hmotnost dítěte 

a na vážení před a po kojení, dále tlak na váhu dítěte a propuštění domů. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2014 

Stresovalo mě vážení před a po kojení, protože jsem dcerku, která při kojení usnula, vždycky 

probudila, a ona pak plakala. A po "uspávacím kojení" jsem samozřejmě vůbec nic nenavážila, 

což mě stresovalo ještě víc. Tehdy jsem netušila o nenutritivním sání a o tom, že kojení je pro 

dítě uspávacím prostředkem. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016 

Velmi stresující, vážení po každém kojení, nepřesně ukazující váhy. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2015 
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Jako strašný stres, pořád jsem se stresovala, že pije málo a musela jsem odsávat a dokrmovat 

ze stříkačky. Před a po každém kojení se muselo vážit, zapisovalo se, kolik se nakojilo a kolik 

byl příkrm. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2015 

Jediné, co mi vadilo, je uvádění záznamu o váze před a po kojení, to mě stresovalo hlavně jako 

prvorodičku. Po dalších porodech jsem to už neřešila, obcházela jsem to ve stylu „papír snese 

vše“. :-) Ale je pravda, že i v tomto nastal posun - rodila jsem v letech 2011, 2013, 2015. 

Po prvním porodu jsem tabulku k zapisování váhových změn dostala hned druhý den po 

porodu, což nemělo žádný smysl, když se mléko teprve tvořilo, jen mě to stresovalo, že dítě 

ubývá. V roce 2015 jsem tuto tabulku dostala až třetí den a zdálo se mi, že jí už ani personál 

nevěnuje tak přemrštěnou pozornost. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2015 

Vadilo mi vážení syna a hlášení, kolik toho snědl. Stresuje to, když vedlejší dítě pije kvanta a 

moje ne.  

Náchod, 2014 

Nucení vážení před a po kojení, když tak nebylo. tak jedna směna sester (těch nepříjemných) 

bylo velmi nepříjemných a vyhrožovaly, že pokud nenaváží po kojení víc, nepustí nás domů. 

Stres, pláč. 

Trutnov, 2016 

U druhého dítěte jsem již nepotřebovala s kojením pomoci, takže mi bylo jedno, jestli personál 

porodnice kojení podporuje nebo ne. Nicméně když jsem 48h po porodu odcházela na vlastní 

žádost domů, chtěla dětská lékařka podmínit můj odchod přibíráním miminka na váze, takže 

mě dotlačila k opakovanému vážení miminka před a po kojení, což bylo lehce stresující. 

Miminko ještě příliš nepřibíralo (což je samozřejmě 2 dny po porodu normální a dle mého 

názoru to lékařka moc dobře věděla, jen mě chtěla odradit od předčasného odchodu) - to by 

mohlo leckerou maminku znejistět, zda třeba nemá málo mléka nebo tak, ale já jsem naštěstí 

věděla, že je vše v pořádku, takže jsme odešly domů a vše bylo bez problémů. 

Jablonec nad Nisou, 2015 

Stresující bylo hlavně vážení miminka po každém kojení. 

Vítkovická nemocnice, 2016 

Nucené zlo kvůli neustálému vážení miminka. Musela jsem poslouchat, jak je možné, že jako 

druhorodička nemám hned mléko. Byla jsem ve stresu a nebýt jedné respektující sestřičky, tak 

by se mi laktace ani nerozběhla. Chtěla jsem jen klid domova bez neustálého "kárání" a díky 

jejímu přístupu nás pustili domů 

Přerov, 2015 

Nelíbilo se mi vážení miminka, stresovalo me to. Byla jsem přesvědčená, že jí dobře a to vážení 

mě potom znejistilo. 

Prostějov, 2016 
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Zbytečně mě honili s miminkem na váhu před a po každém kojení a strašili nepřibíráním (už 2. 

den po porodu) - takže opruz a běhání s plačícím dítětem přes celou chodbu tam a zpátky, místo 

abych si prostě lehla a kojila na požádání. 

Šumperk, 2014 

Musela jsem malého vážit před a po kojení, což mě stresovalo. 

Šumperk, 2016 

Jako velký stres. Zvážit, pak nakojit a zas zvážit. To pak celý den dokolečka a i v noci. 

Orlickoústecká nemocnice, 2016 

Přišla jsem si hodně pod tlakem. Musela jsem zapisovat čas, od kdy do kdy jsem kojila 

a zapisovala jsem váhu před kojením a po kojení. Mléko se mi spustilo až doma, když jsem 

byla v klidu. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2016 

Co mi vadilo, bylo vážení miminka před a po kojení a hlídání, kolik vypije. Tato metoda mi 

přijde naprosto zcestná, i s ohledem na to, jak nepřesné kojenecké váhy jsou. 

Rokycany, 2016 

Personál přišel s požadavkem vážení dítěte před a po kojení (v pravidelných intervalech), což 

dost dobře nešlo - vzhledem k tomu, že jsem chtěla kojit tak často, jak chtělo miminko. 

Očekávali záznamy pravidelně a určité přírůstky hmotnosti. 

Klatovská nemocnice, 2016 

Byl pro mě stres vážení před a po kojení. 

U Sluneční brány, Hořovice, 2014 

Hlášení, kolik jsem nakojila, bylo zbytečně stresující... 

Oblastní nemocnice Kladno, 2017 

Stresující vážení před a po kojení. 

Rakovník, 2015 

Musela jsem čelit nátlaku vážit miminko před a po každém kojení. Myslím, že kdybych to 

neodmítla, tak nám to kojení paradoxně zkomplikuje. Kojení jsme se teprve učili a pokud syn 

nedostal prso okamžitě po probuzení nebo při sebemenším náznaku, že ho chce, dokázal se 

rozplakat a rozuřit natolik, že kojení pak už bylo velmi těžké. Nedovedu si představit, že bych 

ho naložila do nemocniční postýlky a jela s ním do vedlejší místnosti, tam bych ho vážila a pak 

s ním jela zase zpět a pak že by se pokojně pokoušel přisát. Myslím, že jsem udělala dobře, že 

jsem odmítla. Ale musela jsem kvůli tomu čelit nemalému nátlaku až hraničícímu citovému 

vydírání (což tedy v poporodním psychickém rozpoložení není nic moc). Přístup sester se ale 

hodně různil. Jedna mi vyhrožovala a jiná byla naopak podporující, cítila jsem z ní ženskou sílu 

a podporu starší zkušené ženy. Ta mě do ničeho netlačila.  Dodneška nezapomenu na dnes již 
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pro mě úsměvnou hlášku té méně přívětivé sestry: Vaše miminko pláče, protože ho nechcete 

vážit! 

Neratovice, 2014 

Nutili mně dokrmovat, což mi velice vadilo a doslova jsem to bojkotovala, jak to šlo, takže ještě 

přitvrdili a nutili mně převažovat dítě ve dne v noci několik dní po 2-3 hodinách, musela jsem 

ho se zápalem plic, neustále svlékat do naha a nosit přes chodbu do sesterny, bylo to psychicky 

vyčerpávající a nikdy na tohle nezapomenu, vzhledem k mému pokročilému věku jsem to brala 

velice špatně. 

Žatec, 2014 

Nastalo vážení před a po kojení, abych zjistila, že mimi po kojení váží méně než před kojením. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2015 

4.8 Dokrmování dítěte 
Peklo. Maminky kolem mě plakaly, chtěly kojit, ale nešlo jim to. Jak taky? Dokrmili jim jejich 

dítě (bez přítomnosti matky), přinesli ho a řekli mamince, ať to zkusí. Bylo mi jich líto. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Mrzí mě, že personál málo respektoval moje přání ohledně dokrmů - respektive množství 

mléka, které dítě dostane. Š. hodně zhubnul (více než 10 % porodní váhy), takže dokrm byl na 

místě, ale vždycky ho přejedli, takže se pak nebudil na kojení. Ale na druhé straně sestry jsou 

vázané tím, co jim řekne lékař, který množství dokrmu stanovil takto vysoké. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Moje miminko brečelo a hned mi nabízeli dokrmování kvůli možnosti, že brečí z hladu. 

Podle mě tak hodně maminek úplně zbytečně začne dokrmovat právě ve chvíli, kdy je klíčové 

to nedělat. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Dokrm byl navrhován ihned, jak dítě brečelo hlady. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Domů jsme přišly s instrukcí dokrmovat, v porodnici jsme "museli" ke každému kojení 

dokrmovat, aby nás pustili domů. Nikdo mi neřekl, nespěchejte, chvilku to potrvá, kolostrum 

máte a kojit budete. 

Všeobecná fakultní nemocnice (Apolinář), 2014 

Syn dostal jen jednou 5 ml, střikačkou přes malíček, protože plakal dlouho v kuse, byl už 

vyčerpaný a já stále neměla mléko. Aspoň podle sester. 

Všeobecná fakultní nemocnice (Apolinář), 2015 

Když se objem vypitého mléka zvyšoval (ale ne dostatečně rychle podle tabulek, navíc častější 

kojení mělo za následek, že vypitého množství bylo v rámci jednoho kojení samozřejmě míň, 
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než kdybych kojila 1x za 3 hodiny), byl vyvíjen nátlak, abych dítě dokrmila umělým mlékem, 

že nemá dost energie pít a strádá a dopadne to špatně. 

Všeobecná fakultní nemocnice (Apolinář), 2015 

Strašný. Měla jsem ale v porodním plánu zakázaný dokrm, tak mi nabídli na dokrm vodu ve 

stříkačce.  […] Vůbec nebrali v potaz mlezivo a pořád tvrdili, že miminko je hladné - ačkoli 

jsem měla mlezivo už v těhotenstvi. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2016 

S kojením jsem už měla dlouhé zkušenosti, takže jsem si byla jistá, že syn pije dostatečně 

a velmi brzy bude mít přírůstek váhy. Přesto mi bylo skoro při každé návštěvě sester na pokoji 

předhazováno, že když nebude přibírat, bude se vážit a případně dokrmovat umělým mlékem. 

Písek, 2016 

Když jsem chtěla poradit, jestli to dělám dobře, tak mi bylo řečeno, že ano, že malá krásně saje. 

Nicméně na mě vyvíjely nátlak, že musím dokrmovat. Místo toho, aby člověka uklidnily, že je 

to normální, že se laktace spustí až za několik dní po porodu, tak hrozily, že nás nepustí domů. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

O kojení mi víceméně nic neřekli a na novorozeneckém ho rovnou dokrmovali. 

Kyjov, 2017 

Dle nějakých tabulek mel každý den vypít určité množství mléka a přibrat určitou váhu, pokud 

tak nebylo hned dostal umělé mléko. 

Cheb, 2016 

Když jsem jeden den nepřišla na dokrm a snažila se ho jen častěji kojit, tak mi vynadaly, že syn 

málo přibral. 

Trutnov, 2014 

Když jsem se dožadovala pomoci, jen mi řekli: "Musíte jí budit." Tu větu jsem slyšela 

asi stokrát...a to byla celá pomoc. Nechávala jsem jí svlečenou, lechtala na nožičkách, bradičce, 

oušku, foukala na obličej, hýbala s bradavkou,... ale nic nepomáhalo. Vždy jen dvakrát potáhla 

a nic. Nikdo to nebral vážně a vůbec to neřešili. Dcera se narodila ve středu v 3:05 hod ráno 

a až do pátku se nic nedělo. Nikdo mě neposlouchal. Byla jsem vyděšená, zda není dcera 

nemocná. Nikdy v životě jsem nebyla tak psychicky a fyzicky vyřízená jako tehdy. Opravdu 

jsem se bála, že mi jí nechají umřít hlady. Teprve když dcera zhubla nějakých 400 g, začalo 

tóčo. První reakce bylo samozřejmě umělé mléko. Nikdo mi nic nevysvětlil. Prostě mě donutili 

jí ho dát a hotovo. 

Jablonec nad Nisou, 2016 

Dceru dokrmovali tak hodně, že spala 6h a nepřisávala se. 

Krajská nemocnice Liberec, 2016 
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Při vizitě vždy řekli, že budeme kojení řešit, ale nikdo se nám nevěnoval. Druhou noc podán 

příkrm místo pomoci s kojením. 

Krajská nemocnice Liberec, 2016 

Byla jsem ale asi 12 hod. mimo, takže dostával UM. Jakmile jsem se probrala, začla jsem ihned 

kojit. První dva dny jej měly sestry u sebe a vozily mi ho na kojení. Údajně byl neustále hladový 

a dávaly mu ještě po mém kojení UM. 

Havířov, 2015 

Druhou noc mé dítě strašně plakalo a sestra mě přesvědčila na dokrm. Naštěstí si dala říct, když 

jsem odmítla lahev a nechala mě dítě dokrmit stříkačkou po prstu. 

Znojmo, 2015 

Domnívám se, že v důsledku přílišného krmení dítě spí dlouhé hodiny a nemá žádnou motivaci 

hlásit se o mámin prs. Přestávám se spoléhat na pomoc personálu (měla jsem navíc trochu 

smůlu, porodila jsem ve svátek, na který navazoval víkend a tak jsme pocítili snížený počet 

zdravotníků) a vše o kojení si zjišťuji z knihy, kterou jsem si nechala přinést z domu (Praktický 

návod na dojčenie). 

Městská nemocnice Ostrava, 2016 

Miminko jsem kojila naprosto bez problémů, ale jen díky tomu, že jsem si do toho nenechala 

mluvit a dělala vše po svém. Pouze jednou jsem zavolala dětskou sestru, jestli by se na nás 

přišla podívat. Malá pořád plakala, ale pít nechtěla. Než sestra dorazila, poradily jsme si, malou 

asi bolelo bříško a usnula mi v náruči na bříšku. Sestra se mi chlubila, že si na nás nesla dokrm. 

Na bolení bříška by mi malou dorazila ještě umělým mlékem. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

Místo toho, aby mi malou přinesli a podporovali mě v kontaktu kůži na kůži, byla sestrami 

dokrmována (přes prst) umělým mlékem, aby (prý) nestrádala. 

Pardubická nemocice, 2016 

Neustále chtěli malou dokrmovat umělým mlékem, a to i když jsem mléko měla. 

Pardubická nemocnice, 2017 

Když malá nevypila tolik, kolik měla, tak hned dokrm. 

Orlickoústecká nemocnice, 2016 

Sestry pro splnění tabulek mi dítě dokrmovaly. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

Byl mi automaticky dán pro dítě dokrm, alespoň tedy formou stříkačky a kojení po prstu, ovšem 

jen proto, že jsem odmítla lahev a stejně tak dudlík. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 
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Po císařském řezu jsem nejprve neměla mlíčko, proto syn nepřibíral na váze a byla jsem nucena 

přikrmovat umělým mlékem. Nesouhlasila jsem s tím, ale bylo mi řečeno, že když za určitý 

časový úsek nevypije xy, dokrmit musím. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2015 

Dítěti dávali dokrm, aby neplakalo. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2016 

Dokrm mi nabídli, ale nebyl, jen informace, že pokud by to nešlo a já chtěla jít domů, tak se 

může dát jedna dávka umělého mléka a pak už si to doma uděláme dle svého. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2016 

Půlka personálu se mi snažila s kojením po císařském řezu pomoci. Druhá půlka vyvíjela nátlak 

na dokrmení, kterému jsem nakonec podlehla. Dcera byla dokrmena přes malíček jen jednou. 

Poté nás pustili a kojíme stále v 9měs. Zkrátka si potřebovali zapsat do tabulek, že miminko 

vypilo tolik a tolik a může jít domů. 

Klatovská nemocnice, 2016 

Vzhledem k menší nedonosenosri (36+1) byl vyvíjen tlak na vypití 50ml každé tři hodiny, když 

jsme nenakojili, dokrm mým mlíčkem nebo umělým, vše až po mém vybojování, jinak by dali 

dokrm a hotovo. 

Klatovská nemocnice, 2016 

Ze začátku jsem měla problém s kojením, protože jsem při porodu ztratila hodně krve a mléko 

se mi začalo tvořit až třetí den. Některé sestřičky na to ale nebraly ohled, občas jsem si připadala 

pod tlakem, některé mi "vyhrožovaly", že budu muset dokrmovat. 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, 2015 

Také mě dost stresovalo neustálé vážení syna a nucení Nutrilonu. Když jsem ho nechtěla, bylo 

mi řečeno, že syna mučím hlady. 

Kolín, 2015 

Nechtěli nás pustit domů, dítě ztratilo na váze, odchod podmínili dokrmem přes stříkačku, 

souhlasila jsem, chtěla jsem domů.  

Mělník, 2016 

Nikdo mě nezkontroloval, jestli kojím správné, raději dali příkrm. Pro příkrmy jsem musela 

každé 3hodiny a ve 23h mi bylo sděleno, že mám přijít až v 5 ráno. Říkala jsem si, že asi mi 

toho dala více. No nedalo mi to, nakojila jsem malou i po 3hod než příkrmu a potom zašla v 5h 

k sestře. Ta mě servala, proč jsem nepřišla ve 2h. No neskutečný jednání. 

Chomutov, 2016 

Hlídalo se množství vypitého mléka, hodnoty jsme museli hlásit. Pokud dítě nevypilo stanovené 

množství, muselo se dopít jinak. 

Most, 2015 
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Kojení mi bylo asi v rychlosti ukázáno, ale když se ukázalo, že můj syn nepije a nepřibírá podle 

tabulek, začal na mě být vyvíjen nátlak, aby co nejvíc pil a přibral dostatečný počet gramů, 

jinak dostane "glukózku":) a budeme muset v nemocnici zůstat déle, s čímž jsem absolutně 

nesouhlasila. Nebyla mi nabídnuta pomoc s upravením kojení, aby došlo k zlepšení přísunu 

potravy přirozenou cestou. Díky mému nátlaku na sestru mi přišla kojení ještě jednou ukázat, 

ale vypadalo to, že je to opravdu výjimečné, že na to normálně nemá čas. Poslední den v 

porodnici mi lékařka sdělila, že přibírání bylo v normě (i když trochu slabší), takže sestřičky 

vyvíjely naprosto zbytečný tlak a zbytečně mě stresovaly, že budu muset syna uměle vykrmovat 

a zůstat déle v nemocnici. Po dalším porodu, pokud proběhne v porodnici, budu-li s miminkem 

v dobrém stavu, budu vyžadovat ambulatní porod, tedy návrat domů do 12 hodin po poeodu a 

ke konzultaci ohledně kojení si pozvu privátní porodní asistentku. 

Uherskohradišťská nemocnice, 2015 

První dva dny a dvě noci to bylo těžké, než jsem se dostatečně rozkojila. V noci vždy dcerka 

dostala dokrm, "abych se vyspala". 

Uherskohradišťská nemocnice, 2015 

Díky tomu ztratila hodně váhy a byly jsme přísně kontrolované, aby neklesla pod 2kg. Jinak by 

musela do inkubátoru. Proto jsem do ní prý při každém kojení musela dostat dost mléka. Takže 

jsme musely kojit co 3 hodiny a vážili před a po a pokud to sestřičkám přišlo málo, musela se 

dokrmit. Následkem toho se ale malá ten třetí den vůbec nechtěla přicucnout, protože byla 

přecpaná umělým mlékem, po kterém stejně zvracela. Až třetí noc měla službu rozumná 

sestřička, která mě nechala, ať ji nakojím, až bude mít opravdu hlad a to bylo snad až po 6 

hodinách. Ale díky všemu tomu dokrmování se dost špatně přisávala, já měla popraskané 

bradavky a při žloutence i dost usínala... Díky těm dokrmům přibrala za ten jeden den 100g! 

Valašské Meziříčí, 2015 

Když mě dali na pokoj a vrátili mi malou, byla už dokrmená umělým mlékem. Pak na mě byl 

vyvíjen nátlak, abych dokrmovala, protože malá zhubla. Nikdo neukázal, ani se nezmínil, jak 

dokrmují. 

Valašské Meziříčí, 2016 

I když jsem se po pár dnech sama rozkojila, neustále mi nutili dítě přikrmovat a odnášeli ho 

do pokoje s dětmi, kde ho bez mého svolení dokrmovali. Když jsem odmítla, nechtěli mě pustit 

domů (miminko nepřibírá...). Nakonec jsem si chodila pro stříkačky s Nutrilonem a potají je 

vylévala do umyvadla a místo toho kojila. Po odchodu z porodnice dcera začala přibývat a 

kojila jsem ji rok a půl. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2014 

Nucené dokrmování umělým mlékem, pokud během kojení miminko nevypilo, kolik mělo, 

maximální délka přisátí u jednoho prsa 10 minut. Po odchodu z porodnice mi bylo 

doporučeno pořídit si váhu, miminko vážit před a po kojení a vždy dokrmit, pokud nevypije 

dostatek (ať žijí tabulky), budit po 3 hodinách a nedávat napít dřiv než po 2,5 hodinách. Po 

odchodu z porodnice jsem nic takového nepraktikovala, kojila na požádání třeba i po půl 

hodině, nechala přisáté, jak bylo potřeba, a rozhodně nebudila! 

Fakultní nemocnice v Motole, 2016 
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Mléko jsem měla až 3. den pozdě večer. Dětská sestra (laktační poradkyně) poslala mého muže 

koupit umělé mléko. On naštěstí nekoupil, poradil se s naší soukromou porodní asistentkou a 

večer bylo mléko a malá pila a pila. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Třetí den brzo ráno se začala vážit miminka před a po kojení v intervalech 2h. V mém případě 

se sestra přihnala s dokrmem (UM) již v 6h ráno, přestože nám chybělo půl dne do večera a 

samy přiznávaly, že nám ten půl den chybí a je brzo, aby se laktace pořádně rozjela. S tím přišlo 

i ujištění, že s dokrmem mohu kojit až po 3h. 

Strakonice, 2015 

I když jsem mlíčko měla, dokrmili ho stříkačkou umělým mlékem. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Jedna sestřička na mě vyvíjela psychický nátlak, že mi to nejde, že malý neprospívá, že mě 

kvůli tomu nepustí domů, že malého budou muset začít dokrmovat.  No asi chápete, co to s 

psychikou prvorodičky udělá. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2015 

Malý dostal umělé mléko už druhý den po porodu, do té doby jsem nic nenakojila. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2016 

Syn pil kolem 40-60ml, ale přesto ho dokrmovali z flašky umělým mlékem, dokud pil. […] 

Když jednou syn vypil více než 60ml, řekla jsem, že umělé mléko mu už nedáme, že má pití 

dost (doktor nařídil 40ml). Poté jsem se náhodou dozvěděla, že syn plakal a sestry ho 

automaticky dokrmily z flašky, místo aby mne zavolaly na kojení, protože kojit jsem měla přece 

až za jednu a půl hodiny a ne hned! 

Znojmo, 2014 

Před odchodem z porodnice mi bylo sestřičkou doporučeno si koupit UM. Prý pro jistotu. 

Vítkovická nemocnice, 2016 

Měla jsem pak malého na prsu celý den, přesto byl dost nespokojený a plakal, takže další noc 

mu dali umělé mléko, a ráno, když ho vzali na kontrolu k doktorovi, tak ho opět dokrmili, bez 

mého vědomí, a poté mě informovali, že byl dehydrovaný a že je to tím, že měl velkou porodní 

váhu a že nemůže být v mých silách ho nakrmit jen mateřským mlékem. Odpoledne už mi na 

pokoj přinesli lahvičku, ohřívačku a umělé mléko, že ho mám dokrmovat. 

Prostějov, 2016 

Kojení bylo doporučováno po třech hodinách po dobu max. 30 minut bez ohledu na potřebu 

dítěte. Pokud dítě mělo potřebu kojení i po tomto časovém úseku, sestřičky ihned nasadily dítěti 

dokrm umělým mlékem. 

Pardubická nemocnice, 2017 
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Kvůli tomu, že nepřibíral prcek, automaticky umělé mléko dle nakojeného množství za 3 

hodiny. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2017 

O příkrm umělým mlékem jsem si řekla sama, dcera několik hodin plakala a já si myslela, že 

má hlad. Ještě jsem v té době neměla mléko. S odstupem času si myslím, že to bylo zbytečné, 

ale sestra mi to nijak nerozmlouvala. 

Oblastní nemocncie Kladno, 2016 

Miminko často plakalo, řekli mi, že mám málo mléka a dali mu umělé, aby nemělo hlad. Na 

správnou techniku kojení jsem se ptala, ale pokusy bez kladného výsledku. Byla jsem domů 

propuštěna s umělým mlékem. 

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, 2017 

Moje miminko se narodilo 12 minut před půlnoci. Na čas narození se nikdo nedíval, všichni 

viděli jen datum a podle toho předpokládali, že je miminko starší. Čtvrtý den (datumově) po 

narození chtěli, abych miminko "násilím" vzbudila (i když nemělo hlad) a dokrmila ho uměle, 

aby nebylo dehydrované. Nejdřív jsem si ho chtěla přiložit k prsu, abych podpořila tvorbu 

mléka (tou dobou jsem mléko ještě neměla), ale to prý už ne, je třeba ho hned dokrmit. Kdybych 

neměla zkušenost s kojením, asi bych podlehla, ale takhle jsem alespoň věděla, jak důležité je 

přiložit k prsu. Také jsem je upozornila na čas narození a od té doby už mě nenutili a vše bylo 

v pořádku. 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 2016 

4.8.1 Dokrmy mateřským mlékem 

Moje miminko bylo předčasně narozené, porod byl vyvolávaný. Dcerka byla dokrmována 

mateřským mlékem z banky stříkačkou. Sestry nedovolovaly, aby matky byly tomuto 

přikrmování přítomny - když jsem si to vyprosila, tak jsem byla dost zděšená a byl to pro mne 

velký impuls, abych co nejdříve začala kojit. Což se naštěstí povedlo. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Pobyt na šestinedělí se neobešel bez zastrašování, co se týče přibírání, resp. nepřibírání na váze. 

Dítě se narodilo deset minut před půlnocí, tudíž již následujícího rána podle místních počtů 

začínalo druhý den života. Podle toho bylo také posuzováno, logicky třetí den stále nepřibíralo. 

Situaci zhodnotila dětská sestra slovy „hmm, je to blbý“ a muselo se najet na dokrmy (mateřské 

mléko od dárkyň). Byl to zbytečný stres, dítě normálně začalo přibírat, jen potřebovalo čas. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Automaticky dostával příkrmy z flašky, aniž by se mě někdo ptal. Pak byl 2 dny na oddělení 

pro nedonošené děti, kde dostával glukózu, odstříkávala jsem v noci mlezivo, kterého jsem 

měla hodně, ale nikdo si ho nevyzvedl, jak bylo domluveno. Dávali mu cizi mateřské mléko a 

moje pak vylili. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 
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Dostala jsem například radu odstříkat vlastní mléko a dítě dokrmit přes stříkačku, abych viděla, 

kolik vypilo. Bohužel už jsem nedostala radu, jak se to dělá, jen od dětské sestry obří stříkačku, 

takže moje první cenné mléko skončilo na podlaze.  

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2016 

Po příchodu na pokoj jsem se snažila odsávat i přes nesouhlas sester na jipce, abych mohla 

malou dokrmovat svým mlékem a ne nutrilonem. Sestry do mě hučely, že je to zbytečné když 

jí přikládáme a že si zbytečně zničím bradavky. Ze začátku malou nakrmili bez mého vědomí, 

ještě než jsem ve stanovenou dobu přišla. 

Třebíč, 2016 

Mrzí mě, že jsem dala na rady sester, že mám mléka málo a mám ho (odstříkané) vylévat. Po 

tom, co jsem si později načetla, už bych takovou chybu nikdy neudělala. Bohužel jsem 

spoléhala na radu profesionálů. Naštěstí mi jiná sestra dala do lednice láhev, kam jsem 

odstříkané mléko shromažďovala a dcera ho pak dostala dohromady v 1 dávce. 

Krajská nemocnice Liberec, 2014 

Dokonce přede mnou sestra odstříkané mléko vylila se slovy, že je ho málo a nahradila 

dokrmem. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

4.8.2 Dokrmy glukózou a používání fruktózy 

Také mne překvapilo, že první dny hodně propagovali dokrm glukózou (stříkačkou), pokud 

miminko po kojení pláče. 

Břeclav, 2016 

Ale mít problémy s kojením, tak asi nekojím, po zkušenosti maminky sdílející stejný pokoj jí 

jen dali k dispozici glukózu, ukázali, jak přikrmovat a bylo hotovo. 

Břeclav, 2017 

V jednom případě, když miminko dlouho spalo a nechtělo pít, sestra přišla se stříkačkou roztoku 

glukózy a začala to malé stříkat, aby se přicucla. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Nucení dokrmování glukózou. 

Nemocnice Milosrdných bratří, 2015 

Při problémech s přisátím byla použita sonda s fruktózou, ale efekt žádný. 

Vyškov, 2015 

Když se dcera nemohla přisát, kapla mi sestra na prso fruktózu, zaklaply se dveře a dcera se 

pustila. 

Vyškov, 2015 
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Cpali mu glukózu, místo abych pouze i přes dostatek mléka jen kojila. 

Ostrov nad Ohří, 2017 

Když nesál, stříkly mu násilím do pusinky glukózu. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2016 

4.8.3 Dokrmy a informovaný souhlas rodičů 

Můj syn se narodil v osm večer a pokud se dobře pamatuji, donesli mi ho na JIP až v šest ráno 

a v mezičase dostal cizí mateřské mléko, což jsem zjistila až z papíru, který mi dali podepsat 

ke schválení druhý den - kdyby se mě ptali předem, souhlas bych nedala. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

První příkrm mi byl oznámen jako hotová věc, když jsem u každého dalšího chtěla být výslovně 

informována (opravdu jsem jen žádala o to, abych byla informována, nikoliv, že bych 

přikrmování striktně zavrhla), byla noční sestra vyloženě nepříjemná a pokaždé přišla s dcerou 

stylem tady ji máte, když teda nechcete abychom ji dokrmily, tak Vám ji musím nosit každou 

hodinu, protože má hlad. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Dceři dávali dokrm v prvních dvou dnech, když jsem byla na JIP. Nevim jaký ani jak. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016 

Když jsem syna konečně směla mít na pokoji, chtěl krmit co hodinu, přišlo mi zvláštní, že by v 

noci neměl hlad. Až odpoledne mi jakási sestřička přišla oznámit, abychom s malým přišli na 

převážení po kojení, že asi moc nenabírá, když musel dostat dokrm. Apelovala jsem, že můj 

syn přeci není dokrmovaný, přeci plně kojím. Bohužel mi tato skutečnost byla jen zatajeným, 

nebo lépe řečeno neoznámena. 

Český Krumlov, 2014 

Malá skončila kvůli žloutence pod lampou a tam ji dokrmovaly, aniž by mne o tom informovaly 

a nikdo mi nevysvětlil, proč je to důležité a jaký tam je režim. Dokonce mi podání dokrmu do 

očí popřely, přestože malá ode mně po několika hodinách nechtěla pít a očividně vůbec neměla 

hlad. Po mém přesunu z odděleni na hostinský pokoj si tuto informaci sestry další služby 

nepředaly a když mne sestra nenašla na původním pokoji, neobtěžovala se zjišťovat, kde jsem 

a místo toho miminko dokrmila umělým mlékem. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

To, že mu dali Nutrilon, jsem zjistila, až když jsem se podívala do dokumentace - a to jen díky 

tomu, že ji přinesli pro vizitu a nechali ji u mě na posteli. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Než se spustila laktace, syna dokrmovaly a když jsem se na to přímo zeptala, na rovinu mi 

sestra neřekla, že dostává umělé mléko. Prý to je v papírech, kde samozřejmě nic nebylo. Syn 

blinkal mlíčko, když já ještě žádné neměla. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2016 
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Bez mého souhlasu dali malému automaticky flašku umělého mléka, i když jsem nechtěla, ale 

nikdo se mě neptal. 

Kyjov, 2014 

Dítě bylo bez mého vědomí dokrmované glukózou. 

Nemocnice Milosrdných bratří, 2015 

 

Při odnesení miminka pod světlo donucení nátlakem podepsání souhlasu s dokrmem 

Nutlinonem. Nepřinesení dítěte po dobu 10 hodin. Předpokládám, že dostal Nutrilon. Snažila 

jsem se odstříkávat, nerespektování přání nedokrmovat. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

Bez mého souhlasu jí navíc první noc podaly cukr.roztok. 

Nemocnice Milosrdných bratří, 2016 

Když jsem se dozvěděla o umělém mléku, co dala sestra na dokrm, tak jsem byla ke 

zhroucení. 

Vyškov, 2015 

Dceři podali roztok glukózy sondou po prstu ( studený! na utišení, bez mého souhlasu). 

Vyškov, 2015 

Dítě po porodu v inkubátoru, nevěděla jsem proč, neb na pokoji byl se mnou partner, který by 

péči převzal. Když jsem se zajímala o kojení, bylo mi řečeno, že ji krmí glukózou i přes info, 

že kojím i starší dceru. 

Vyškov, 2016 

První noc byla strašná, řídila jsem se pokyny sester a malý mi celou noc proplakal hlady a 

vyžadoval si mou přítomnost. Já byla hloupá a ze začátku ve všem sestrám věřila. K ránu jsem 

to už nevydržela a šla za sestrami, že nevím, co s ním, že neustále pláče. Vzali si ho a po 10 

min vrátili zpět s tím, že ho ani neumím pořádně zavázat do zavinovačky a proto brečí. Po pár 

minutách se mi malý poblinkal a já zjistila, že mu bez mého vědomí daly dokrm.  

Vyškov, 2016 

Personál jedenkrát dokrmil mou holčičku bez mého souhlasu a vědomí a řekli mi to až poté. 

Znojmo, 2016 

Malá několikrát dokrmena bez mého souhlasu. Nikdo mě o tom ani neinformoval. Přišla jsem 

na to diky zapomenuté lavičce v postýlce.   

Karlovy Vary, 2014 

Ráno jsem se ptala, jestli bylo dokrmováno, prý ne - ze stejného důvodu. Později při vážení, 

kdy dítě neztratilo na váze, mi tatáž sestra přiznala, že dítě bylo v noci dokrmováno glukózou. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2014 
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Dokrm byl dítěti podán hned po porodu bez mého svolení (prý z důvodu vyčerpání, aby se dítě 

uklidnilo, mě dítě bohužel vůbec nenechali pochovat, natož abych mohla zkusit přiložit). 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2015 

První den po císaři, kdy se prsa ještě nenalévala a sestřičky bez mého vědomí podali synovi 2x 

Nutrilon z kádinky, protože prý řval hlady. Po domluvě a dohodě, že si budu syna přikládat 

dle potřeby, se třetí den dalo říci, že plně kojím... 

Trutnov, 2014 

Dokrmování mi oznámili až poté, co ho provedli (cca druhý nebo třetí den po narození). 

Jablonec nad Nisou, 2014 

Dokrm dali bez souhlasu, až poté mě informovali. 

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, 2016 

Když mi druhý den po porodu přivezli dceru z novorozeneckého oddělení, měla kolem pusinky 

zcela jasné "fousy" od mléka, ačkoli mi předtím dětská sestra tvrdila, že takhle malá miminka 

nepřikrmují. 

Krajská nemocnice Liberec, 2014 

Dcera byla dokrmována UM, bohužel nevím od kdy, to jsem se už nedozvěděla. Dokonce mi 

nejdřív lhaly, že ji nedokrmují (přitom já bych v té době nebyla proti, ze začátku jsem jim 

důvěřovala), až když jsem se pak ptala jiné sestry, že mi poslední dobou přijde divné, že 

miminko pořádně nesaje, jen čeká, až mu mlíčko nateče do pusy samo, vztekle vyplivuje 

bradavku, že ji nechce... že mi to přijde, jako by dostávalo lahvičku, tak mi to potvrdila. 

Krajská nemocnice Liberec, 2014 

Dítě mi bylo bez mého souhlasu dokrmováno, personál mi odmítl sdělit čím. Pouze se smáli a 

říkali, že je to tajemství a že mi to neřeknou.  

Krajská nemocnice Liberec, 2015 

Když jim malá plakala, tak místo toho, aby mi ji donesli a já si ji uklidnila a dokojila, tak do ní 

nacpaly UM a já o tom vůbec nevěděla. 

Frýdek-Místek, 2016 

Když mi velkou část noci plakala, zašla jsem si pro radu. Sestra mě ovšem dost sjela a neochotně 

malou vzala, že se na to podívá. Poté mi malou dali až ráno před snídaní s tím, že ji přikrmili 

z láhve. 

Karviná-Ráj, 2015 

Zaskočilo mě, když jsem se dozvěděla, že mou dceru dokrmují, i když jsem kojila. 

Nový Jičín, 2014 

Jednou bylo dítě přikrmováno bez mého vědomí či souhlasu, doteď neznám důvod. 

Nový Jičín, 2016 
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I když bylo miminko dokrmováno bez mého souhlasu, chápu to. Po CS trvalo, než se mi 

vytvořilo mléko a než se dokážu postarat prvně sama o sebe, ovšem sestry dělaly vše pro to, 

aby se mi podařilo se rozkojit. 

Vítkovická nemocnice, 2016 

Naštvalo mě, že jedna sestra lhala o mém zdravotním stavu (že je mi špatně) a na základě toho 

bylo moje dítě dokrmeno umělým mlékem i přes můj výslovný zákaz (potenciální alergie na 

bílkoviny kravského mléka), na novorozeneckém se mi pak sestry omlouvaly, dále již bez 

problémů. 

Pardubická nemocnice, 2015 

Dokrmování v noci bez mého souhlasu. 

Pardubická nemocnice, 2016 

Před prvním přisátím mu podaly dokrm i přes jasně vyřčené přání před porodem, ať to 

nedělají. 

Pardubická nemocnice, 2016 

Než mi ho dali nastálo na pokoj, tak ho nejspíš tajně dokrmovali, to mi došlo až zpětně, že když 

mi ho vozili, že měl několikrát bílou pusinku. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2016 

Bez mého vědomí mu hned od začátku začaly dávat umělé mléko pomoci injekční stříkačky. 

Syn měl nižší porodní váhu a v porodnici odmítal sát a mne se netvořilo dostatek mléka. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2016 

Neměli jsme problémy s kojením. Pouze malého přikrmovali a bylo mi to sděleno až dodatečně. 

Přikrmování bylo kvůli hypoglykémii v důsledku těhotenské cukrovky, takže jsem to 

akceptovala. 

Domažlice, 2016 

S kojením jsem pomoc nepotřebovala, ale vadilo mi že jsem se později dověděla, že syn byl 

dokrmovaný, po dobu co ho měly u sebe sestry. Nevím proč. 

Oblastní nemocnice Kladno, 2016 

Pak jsem se dozvěděla, že bylo přikrmované, čím ale nevím. 

Mělník, 2014 

Asi čtyři dny byl syn v inkubátoru. Bez mého vědomí ho začali okamžitě dokrmovat umělým 

mlékem a dali mu dudlík. Přiložit mi ho nechali teprve třetí den. 

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, 2015 

Dítě bylo dokrmované při fototerapii, o čemž jsem se dozvěděla hned první den s končicí 

směnou. Bylo to právě v den, kdy se mi obrovsky nalila prsa, dítě pod lampou, když jsem si pro 

něj došla, mléko nechtěl, i když jsem nahřívala, odstříkala ... Ale nedošlo mi to, nakojila jsem 

aspoň tu trochu, co si malý vzal (ale nebyl to hlad), a dala dítko zpátky svítit. Od nové směny 



108 
 

jsem se pak dozvěděla, že předchozí sestra malého dokrmovala lahví, aby vydržel pod lampou 

stanovené tři hodiny. Viděla jsem rudě a udělala patřičný cirkus, že já odstříkávám ve sprše jak 

divá a dítě dudle umělé!!! mléko. Dále jsem si na to dala pozor a chodila si pro malého už po 

hodině a průběžně jsem si jeho stav kontrolovala. 

Nymburk, 2015 

V porodnici jsem se nerozkojila, již 12 hodin po porodu podala sestra malému um bez mého 

vědomí, ten poté vše vyzvracel.  

Oblastní nemocnice Příbram, 2016 

Nelíbí se mi (zpětně), že ho sestry přikrmily bez mého souhlasu. 

Kadaň, 2014 

Bylo mi sděleno, že měla hlad a museli ji nakrmit umělým mlékem. 

Městská nemocnice v Litoměřicích, 2016 

Mleziva jsem měla první dva dny dostatek, třetí den se mi pomaličku rozjížděla laktace, mléka 

nebylo dostatek, syn plakal, příkrm poprvé dostal bez mého vědomí, následně jsem si po kojení, 

pokud mu ode mě nestačilo, řekla párkrát o příkrm. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2017 

4.9 Odnášení dítěte bez vědomí matky 
Dítě odnášeli bez mého vědomí na různá vyšetření a pak mě jen informovali o výsledku. 

Pelhřimov, 2015 

Odnášení miminka během toho, co s ním spíte sama v pokoji (bez vašeho vědomí) - to jsou 

pane děsivé minuty po probuzení. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2015 

4.10 Kojení podle potřeb dítěte 
Špatné. Přesný časový odstup, dodržování časového limitu na prse. Věděla jsem, že je to špatně, 

těžko se mi bojovalo s personálem. Nechtěli to pochopit. Hrozný zážitek. 

Nemocnice Na Bulovce, 2016 

Bylo mi řečeno, že mám kojit vždy tři minuty po třech hodinách. Když jsem chtěla kojit déle, 

byla jsem vystavena posměškům typu: stejně ještě nemáte mléko..., co si myslíte, že při těch 3 

minutách to dítě pije?...myslíte si, že se o něj staráme špatně a málo ho krmíme? Když jsem 

argumentovala výživným kolostrem, byla jsem odbyta jako laik. Několikrát mi bylo kojení 

přímo zakazováno. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2014 

Jeden velký stres, kojit max. 5 minut z jednoho prsu, to samé z druhého a na 2-3 hodiny klid. 

Nakojit dříve neexistovalo! 

Fakultní nemocnice v Motole, 2014  
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Personál jsem vnímala jako bachařky, které nás buzerovaly "7 minut z pravého, 7 minut 

z levého". Trvalo mi 3 měsíce, než jsem si našla cestu ke spokojenému kojení… 

Fakultní nemocnice v Motole, 2015  

Dostala jsem papír, na kterém byl 3 hodinový režim - zda byla stolice, moč, kolik mimi vypilo 

(tzn. muselo se vážit před a po kojení), jakou mělo teplotu. Bylo to velmi stresující. 

Fakultní nemocnice Královské Vinohorady, 2015 

Dcera byla hypotrofní (1920g) a hned po porodu umístěna do inkubátoru na JIP na 

nedonošeneckém oddělení (mám tedy zkušenost se sestrami a přístupem pouze na tomto 

oddělení). Pět dní jsem za ní 3-4x denně docházela na kojení (jinak sestry dokrmovaly mým 

odstříkaným mateřským mlékem), od šestého dne jsme byly spolu na nedonošeneckém 

oddělení, pak už dokrmovat nepotřebovala. Kojit se mělo klasicky po cca dvou až třech 

hodinách, zapisovaly se časy a váha dítěte. 

Thomayerova nemocnice, 2016 

Od pediatričky jsem dostala informace, že mám kojit po třech hodinách a to 10-15 min. na 

každém prsu. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2014 

Kojení po 2-3 hodinách, převažování, 20 min. pravé, 20 min. levé prso. Odcházela jsem 

rozkojená, rady dodržovala poté v domácím prostředí, ale nefungovalo to. Až jsem zapojila 

vlastní instinkty, tak se nám se synem ulevilo. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2014 

Personál (sestry) podávaly špatné informace. Ale to jsem ještě tehdy nevěděla. Zachránila to 

až pediatrička při propouštění, kdy nám maminkám před personálem řekla, ať je 

neposloucháme a kojíme tak často, jak dítě chce. Personál totiž radil kojit co tři hodiny a jen 10 

minut z jednoho a pak 10 minut z druhého prsa. A podobné nesmysly. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2015 

Ke kojení jsem dostala informaci, že mám kojit nejvýše 10 minut z každého prsa, a to každé 3 

hodiny. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2014 

Kojení 10 minut po třech hodinách bylo vražedné. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2014 

V porodnici dost bídné, vše najlajnované, nekojit mimo hodiny. Naštěstí když jsme mohli být 

už konečně spolu, tak se začalo mléko více spouštět, protože jsem začala klokánkovat. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2014 

O pomoc při prvním kojení jsem si řekla, když sestra skončila u spolubydlící. Jen mi ho tam 

nastrčila a od té doby už se dítě z prsu nehnulo. Sestrám se to nelíbilo. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2015 
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Bylo mi zakázáno kojit častěji než co 3 hodiny (zákaz jsem ignorovala). 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2015 

Pamatuji si, jak každá sestřička radila ostatním maminkám s přikládáním, než se rozjede 

laktace, jinak. Jedna říkala, že mají přikládat po třech hodinách, další, že má maminka přikládat 

kdykoli. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016 

Nutili mě kojit každé dvě hodiny max. 20 minut a dbát na to, aby dítě u prsu neusnulo. 

České Budějovice, 2015 

Zpětně vím, že to dělají špatně, protože mi řekli: „Kojte po dvou hodinách.“ A miminko mi 

řvalo a já ho k prsu nedala, protože třeba před hodinou jedl. Dnes vím, že bych ho měla u prsu 

neustále. 

České Budějovice, 2016 

Kojení podle časového harmonogramu, po 2h nebo alespon 7x za den. Kojit jen 10 minut 

z jednoho prsu a 10 z druhého. 

Strakonice, 2015 

Kojení po třech hodinách. Což bylo stresující pro mě i dítě. 

Strakonice, 2015 

Celý pobyt v porodnici jsem si na kojení spíš jen hrála, chtěla jsem syna nechat u prsa dýl, aby 

se pokusil něco vytáhnout a aby se mi udělalo mléko, ale pokaždé přišla sestra a nepříjemně mi 

rekla, že tam nesmí být dýl než 20 minut. 

Tábor, 2016 

Ze začátku jsem téměř nekojila, bylo mi řečeno, že to nevadí, že ji mám nechat spát, že má 

zásob dost. A asi tady začal problém, který se vlekl i po propuštění z nemocnice. 

Boskovice, 2017 

Kojit maximálně 10 minut z každého. 

Břeclav, 2015 

Musela jsem kojit co 3 hodiny po dobu maximálně 20 min, i když by malý ještě pil, odendávali 

mi ho od prsa. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2014 

Byli protivní, když jsem chtěla kojit déle než 10 minut z jednoho prsa. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2015 

Bylo mi řečeno, že mam kojit 10 minut z jednoho prsu a pak 10 min z druhého. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 
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Nikdo mi neřekl, že je nejlepší kojit na požádání, ale bylo striktně dané, kojit po třech hodinách 

a ne déle než 15minut. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2016 

Stresující povinnost podle přesného časového rozvrhu, daného a kontrolovaného zdravotními 

sestrami z novorozeneckého oddělení. 

Ivančice, 2016 

Sestry nám řekly, abychom kojily po třech hodinách a maximálně 10 min. Věřila jsem, že je to 

tak správně a pak jsem to tak nějakou dobu praktikovala doma. Teď mě moc mrzí, že jsem 

děťátku nedávala vždy, když mělo hlad a krmila ho podle blbého rozvrhu.  

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2015 

A podle toho, která sestra to byla, řekla 3-5 min z každýho prsu stačí. Bradavky si musí zvykat. 

O četnosti kojení vůbec nikdo nemluvil. Nevěděla jsem. 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, 2016 

Vrchní sestra mě několikrát upozorňovala, ať omezuji kojení, jinak budu mít "bradavky 

rozkousané do krve". 

Vyškov, 2014 

V porodnici jsem myslela, že mám kojit každé tři hodiny, z každého prsa 15 minut 

maximálně....Naštěstí jsem se dostala ke správným informacím a dceru kojím už více jak dva 

roky 

Vyškov, 2015 

Snažila jsem se postupovat podle instrukcí - max 30 min, nejmíň 2 hodiny odstup. Moje děťátko 

ale potřebuje něco jiného a až jsme na to přišli, tak už jsme jeli jen to. 

Vyškov, 2016 

Zaráželo mě, že pořád trvají na tom, že kojit se má v daných intervalech a po danou dobu. Moje 

zkušenost (mám 4 odkojené děti) je, že je to úplný nesmysl. Kojila jsem všechny, jak chtěly a 

režim si vytvářely postupně samy. 

Vyškov, 2016 

Četla jsem jejich manuál ke kojení a to byla chyba (5 min z každého prsu, dítě malíčkem 

odtáhnout od prsa atd.). 

Vyškov, 2016 

Po přesunu na pokoj jsem jen dostala papír, kde bylo uvedeno po kolika hodinách má být 

miminko kojeno a že nesmím častěji přikládat jak po 2hod. 

Vyškov, 2016 

Sestřičkou mi bylo řečeno, že mám miminko kojit po 2-2,5 hodinách. […] První noc po porodu 

jsem si natahovala budíka po každých 2,5 hodinách. Před půlnocí miminko děsně plakalo a 

nebylo k utišení. Myslela jsem, že to je prdíky nebo odblinknutím, a tak jsem pořád všemožně 
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houpala. Nic nepomáhalo. Do dalšího kojení zbývala ještě asi 1/2 hodina. Miminko ve stresu, 

já ve stresu a už jsem brečela spolu s ním. Pak za námi přišla jiná sestřička a ptala se, copak 

nám je. Ať zkusím dát miminku malíček do pusy. A ejhle, ono silně sálo. "Maminko, miminko 

má hlad, dejte mu najíst."  

Vyškov, 2016 

Jen rady typu - kojte z každého prsa 10 minut, nebo kojte pokaždé z jiného prsu, nekojte déle 

než 20 minut. Sestry byly nervózní, když jsem po 30minutovém kojení ještě půl hodiny 

odstříkávala, protože říkaly, že za necelé dvě hodiny, když přijdu zas (intervaly kojení byly 

dány), se mi nemůže vytvořit mléko. Chtěly, abych kojila kratší dobu... 

Znojmo, 2014 

Byl to až takový vojenský režim. Pokud jsem si dovolila nakojit dítě i mimo stanovené 

tříhodinové intervaly, personál mě napomenul a vystrašil. 

Cheb, 2014 

Když jsem kojila častěji, bylo mi řečeno, že bude miminko bolet bříško kvůli nestrávenému 

mléku z předešlých kojení. 

Ostrov nad Ohří, 2014 

Kojení bylo v porodnici velmi stresující, měřeno jedno prso přesně 7 minut, ne déle. Kojení 

jsme si zalíbili až doma v klidu. 

Ostrov nad Ohří, 2016 

Akorát ty kojící intervaly, 15 minut z jednoho prsu, pak z druhého ten samý čas, po třech 

hodinách, to nás trápilo. 

Sokolov, 2016 

Byl nátlak kojit každé 3 hodiny a maximálně 10 min. 

Třebíč, 2015 

Kojit mi vysloveně nedovolili dříve než po třech hodinách, že potom bolí bříško. 

Pelhřimov, 2015 

Po dvou hodinách jsme měli kojit. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2014 

Bohužel ale stále razí pravidlo 15 minut jedno prso a 15 minut druhé. Kojit po dvou hodinách. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2015 

Během překotného porodu jsem přišla o dost krve a laktace nenastoupila ani 3 den po porodu. 

Personál stále naléhal, ať přikládám každé tři hodiny, že se mléko vytvoří.  

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2015 
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Nepříjemné bylo kojení ve 3 hodinových intervalech. 

Jičín, 2015 

Dostala jsem také hned na začátku info, že bych měla kojit po třech hodinách a nejdéle než 10 

minut z jednoho prsu, jinak to prý nemá cenu. Syn byl přisátý, ale po třech dnech mi řekli, že 

se mi ještě nezačalo dělat pořádně mléko a že mu museli dát přes stříkačku Nutrilon, že už měl 

hrozný hlad. 

Jičín, 2015 

I přes to, že mléko se mi začalo dělat až po 4 dnech a dceru bylo nutné dokrmovat umělým 

mlékem a kojit chtěla častěji, musela jsem kojit po 3 hodinách. 

Jičín, 2016 

Kojit po určité doba a jen určitý čas. Když dcera chtěla nakojit dřív, málem mi to přišlo, jako 

že je něco špatně. 

Rychnov nad Kněžnou, 2015 

Sestřičky mi tam tvrdily, že musím kojit po dvou nebo třech hodinách, ne dřív. Že nesmím kojit 

déle jak 10 minut z každého prsu. 

Trutnov, 2014 

První sestra, kterou jsem poznala, mi dala informaci, že mám kojit z každého prsu po 15mn 

a po 3h, víc informací mi nedala. 

Jablonec nad Nisou, 2015 

Bylo mi řečeno, že mám krmit po 3 hodinách 15min z každého prsu. 

Jablonec nad Nisou, 2016 

Přikládala jsem miminko podle jeho potřeb a ne dle doporučení personálu každé 2 – 3 hodiny. 

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, 2016 

Informaci, že miminko mám/můžu kojit bez omezování délky kojení jsem nedostala – naopak. 

Musela jsem kojit přesný počet minut (každá sestra však měla "svůj optimální počet min.", 

takže bylo dost obtížné všem vyhovět, přísahala jsem si, že doma budu kojit malou tak dlouho, 

jak bude chtít a to jsme taky dělaly :) ). Nikdy nezapomenu větu, kterou řekla dětská sestra 

doktorce při vizitě: "Matka unavuje dítě dlouhým kojením!", přičemž dlouho bylo víc jak 5 -10 

min. :( Jenže moje holčička nebyla takový dravec, aby za takovou chvíli "vytáhla" dost mléka, 

potřebovala delší dobu. 

Krajská nemocnice Liberec, 2014 

Sestry sice radily...přikládat, přikládat...aby se kojení rozjelo, ale tvrdily, že máme kojit tak co 

3-4 hoďky a že ne vždy, když dítě brečí, má hlad a nedávat prso pořád, aby si na to moc 

nezvyklo. 

Havířov, 2015 
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Dítě musí pít přesně 10 min co 2 hodiny! 

Frýdek-Místek, 2014 

Malý byl 34.gt, převezen do centra v Ostravě, v Karviné mě nikdo nepodpořil, neinformoval, 

po příjezdu do Ostravy mi poskytli alespoň odsávačku, ale podpora žádná. Když jsem to jednou 

nevydržela a malého dala pro neutišitelný pláč na prso opakovaně, bylo mi řečeno, že úbytek 

na váze má kvůli mně a nedodržení režimu. 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2014 

Nemohla jsem kojit dle svého uvážení. Ne déle než 20 min. 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2016 

Doporučení bylo kojit každé tři hodiny, maximálně 30 min z jednoho prsu. 

Fakultní nemocnice Ostrava, 2016 

Personál mě pouze poučil o tom, že mám krmit nejdříve co 3 hodiny a to maximálně 15minut 

z jednoho prsu. 

Karviná-Ráj, 2015 

Kojení bylo v určitém intervalu - asi 3hodinovém. Syn měl pít tak 20minut, pokud si 

vzpomínám. 

Nový Jičín, 2014 

Sestra mi řekla že mám malého takto přikládat co 3 hodiny a kojit maximálně 30 minut. 

Opava, 2016 

Měla jsem nařízené kojit po třech hodinách 15 minut na každé prso dokud bylo jen mlezivo, 

pak jen 15 minut z jednoho na střídačku po třech hodinách. Malý se ale nebudil "včas", a tak 

ho budili štípáním do ucha a zacpáváním nosíku.  

Vítkovická nemocnice, 2015 

Každé dvě hodiny, dvacet minut, prevážit. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

Kojení co tři hodiny a bylo mi řečeno, že max 20 min. 

Fakultní nemocnice Olomouc, 2016 

Bylo mi řečeno, že mám kojit cca po dvou hodinách. 

Prostějov, 2016 

Každé kojení v porodnici trvalo 45-60 minut, za což mě sestry peskovaly, že to nejde kojit tak 

dlouho. Max 10 minut z každého prsu, zvážit a zbytek dokrmit přes stříkačku. 

Šumperk, 2015 

 



115 
 

Dost špatné, nemohla jsem miminko kojit podle sebe, jak by samo chtělo. 

Šumperk, 2017 

Kojit jen po 3 hodinách v polohách, které nebyly pohodlné. Syn dost plakal a já ještě netušila, 

že chce být u prsíčka a spinkat vedle mě. 

Chrudim, 2015 

Jako prvorodička jsem plně důvěřovala personálu a kojila podle jejich rozvrhu. Čas už 

nevrátím, ale případné druhé miminko si budu kojit podle toho, jak bude chtít samo. Bylo by 

lepší, kdyby maminky vedly k takovému přístupu, mnoho maminek nestuduje internet a pak se 

může stát, že jejich miminko strádá, protože i po opuštění porodnice dodržují 3hodinové 

intervaly kojení. U některých to vnímám i jako možný zabiják kojení. 

Pardubická nemocnice, 2015 

Kojit po 3 hodinách 15 min jedno prso, 15 min druhé prso. Naposledy ve 24 hod., poté cca 5:00. 

Nic o intuici nebo o potřebách miminka jsem ani netušila. 

Pardubická nemocnice, 2015 

Přísně se dodržoval časový rozestup v kojení a vzhledem k tomu, že jsem dceru neměla prvních 

5 dní vůbec u sebe a byla mi vždy přivezena jen na krmení, striktně jsem ho dodržovala. […] 

Bohužel jsem si spoustu z těchto špatných návyků z porodnice odnesla domů a dlouho je 

dodržovala, než jsem se konečně dostala ke správným informacím. Například jsem používala 

dudlík a co bylo nejhorší - dodržovala jsem časový rozestup i doma. Téměř tři dlouhé měsíce. 

Malá neutěšitelně plakala a já jí to prso prostě nedala, protože mi tehdy řekli, že je to tak 

správně. Je mi to zpětně tak moc líto! 

Pardubická nemocnice, 2016 

Několikrát jsem byla upozorněná, že pokud budu kojit častěji, tzn. na požádání dítěte, bude mé 

dítě na mě moc zavislé a nebude schopno beze mne udělat krok.  

Pardubická nemocnice, 2017 

Striktní krmení co 3 hodiny a zapisovaní, kolik minut z každého prsu. 

Orlickoústecká nemocnice, 2014 

Na kojení jsem ji neustále co tři hodiny budila, aby přibrala. I v  noci. Vůbec jsem se 

nevyspala. 

Orlickoústecká nemocnice, 2015 

Kojit se má údajně max. 15 minut, prsy střídat. Budit dítě po 3 hodinách nezávisle na tom, jestli 

má nebo nemá hlad. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

Kojit mám až po nejdříve dvou hodinách a vždy jen z jednoho prsu. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2016 
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Kojení nebylo příliš podporováno a to jsem byla měsíc na JIP. Až po třech týdnech nám dovolili 

volný režim a nekojit po třech hodinách. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2017 

Chtěli, abych kojila po 3 hodinách, bez ohledu na to, zda mé dítě mělo hlad nebo ne. 

Mulačova nemocnice v Plzni, 2017 

O kojení jsem se informovala již před porodem a připadala jsem si velmi sebevědomě, i tak 

mne dokázal personál v porodnici zmást, takže jsem na kojení budila po třech hodinách a snažila 

se miminko při kojení držet vzhůru a nenechat ho u kojení usnout. 

Rokycanská nemocnice, 2014 

Nedokázala jsem odolávat nátlaku, abych kojila jen určitý počet minut a nejčastěji jednou za 3 

hodiny. 

Stodská nemocnice, 2014 

3hodinová nutná rutina. 

U Sluneční brány, Hořovice, 2014 

Stresující na tom bylo to, že jsem musela dodržovat 3hodinový režim, vážit před a po kojení, 

zapisovat do tabulky... 

U Sluneční brány, Hořovice, 2016 

Dcera chtěla být pořád u prsu, ale sestřičky říkaly, že bych měla kojit maximálně půl hodiny a 

nepřikládat dceru dříve než za půl hodiny. Dcera tak většinu čtvrtého dne proplakala a celá 

situace pro mě byla hodně stresující. Pomohla mi dětská lékařka MUDr. Lucie Jechová, která 

je zároveň laktační poradkyně a v nemocnici pracuje. Řekla mi, ať si časových omezení 

nevšímám a kojím si po svém. 

Kolín, 2016 

Rozporuplné informace! Dostala jsem brožuru od Laktační ligy (nejsem si jistá, ale zkrátka 

organizace podporující kojení) a zároveň info od sestry, že kojit po 3 hod. 

Mělník, 2014 

Personál měl každý jiný názor na kojení, každá sestra dávala jinou informací. O frekvenci, o 

délce kojení. Jedna dokonce přišla a káravě kroutila hlavou...vždyť vám ta malá zničí bradavky! 

Musíte kojit jen tak a tak dlouho! Jediná jedna normální doktorka tam byla, ta přišla, malinká 

brečela, slušné se mě zeptala, zda si ji může pochovat a řekla mi jemně, že možná se chce ještě 

trošku nakojit. Bylo mi z toho do pláče. 

Mělník, 2016 

3 hodinové intervaly, každé prso stimulovat 15 minut. 

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, 2015 

2 sestřičky z dětského oddělení byly skvělé a snažili se maximálně pomoc. Nabádali mě i kojit 

na požádání, ale primář to odmítal a ostatní sestřičky také. Nutili mě kojit pravidelně co tři 
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hodiny po deseti minutách, i když Eliška nechtěla, protože spinkala. Pak mi chudák blinkala z 

přejedení... 

Neratovice, 2016 

Kojila jsem na doporučení lékaře každé 2 hodiny. 

Neratovice, 2016 

Doporučovali kojit po dvou hodinách 10+10 minut 

Neratovice, 2016 

Kojila jsem zprvu dle instrukcí cca 5-10 minut z prsa a pak mimi odtrhla a dala k druhému prsu 

cca po dvou hodinách, ale hned jak mi začalo téct mléko kojila jsem dle sebe a miminka na 

požádání. Sice jsem zaslechla něco o kombinaci natráveného mléka apod, ale nebrala jsem to v 

potaz. 

Neratovice, 2016 

Poškozující rady - kojit dle režimu (vy taky neuzobáváte z lednice celý den, ale máte hlavní 

jídla), dostala jsem kloboučky. Alespoň že dokrm byl stříkačkou a ne lahvičkou. 

Oblastní nemocnice Příbram, 2014 

V porodnici s kojením katastrofa, kojit jen v časových intervalech určitě počty minut. 

Oblastní nemocnice Příbram, 2016 

Ačkoliv na stolcích ležely letáčky od Laktační ligy, kde doporučovali neomezovat délku ani 

frekvenci kojení, jedna ze sester mi vynadala, že jsem se syna v noci pokoušela kojit po hodině, 

protože se budil, prý se musí "pořádně napucnout a vydržet". 

Oblastní nemocnice Příbram, 2016 

Sestřičky mi řekly kojit po dvou hodinách 7 minut. 

Slaný, 2015 

Na pokoji mě informovali, že kojit musím nejdéle po třech hodinách a nechat ji pít jen po určitý 

počet minut a střídat prsa. 

Děčín, 2016 

Teď s odstupem času to vnímám tak, jako by dítě bylo naprogramovaný robot, který má jíst 

co tři hodiny, 10 min. z každého prsa. 

Městská nemocnice v Litoměřicích, 2016 

Začátky kojení byly těžké, narodila se nám dvojčátka ve 35.tt, byla umístěná na 

nedonošeneckém oddělení, kam jsem za nimi docházela ve stanovený čas. […] To hlídání času 

i množství vypitého mléka ve mě dlouho zůstalo. Zaplaťpánbůh že tohle všechno máme za 

sebou, že jsem dala na svůj vlastní rozum a že jsem včas objevila Mamilu. Holkám je 1,5 roku, 

jsou kojené na požádání a všechny 3 si to moc užíváme a ještě dlouho užívat budeme. 

Most, 2015 



118 
 

Každá dětská sestra chtěla něco jiného, některé preferovaly kojení dle našich potřeb, jiné nás 

nutily kojit každé dvě hodiny. 

Teplice, 2016 

Já jsem naštěstí neměla žádné potíže s kojením, ale přesto mě stresovalo to zapisování. Kvůli 

tomu jsem kojila co tři hodiny, přestože malej chtěl dřív nebo později. Jako prvorodička jsem 

prostě nevěděla. Doma už jsem kojila dle potřeb miminka. 

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, 2016 

Snažila jsem se si odsávat pomocí el. odsávačky a rozjet kojení, ale pod tlakem šíleného 

čas.rozvrhu kojit po 3hod vždy 10 min z jednoho prsu. Miminko jsem musela neustále budit, 

to nechtělo rozespalé tahat a bylo to celé k ničemu. Jednou jsem dokonce dostala strašně 

vynadáno, že jsem v noci o 20 min zaspala a nekojila. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2014 

Žádná neřekla, že můžu kojit podle potřeb miminka a nejlépe kůže na kůži v savčí poloze. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2016 

Bylo to spíše o hodinách, než o tom, kdy chce pit miminko, malá byla přepapaná a neklidná. 

Doma už byla v pohodě, kojená jak ona chtěla. 

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, 2016 

4.11 Používání dudlíků 
Dudlík vyžádal pediatr, aby dítě při vizitě neplakalo. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2015 

Na oddělení šestinedělí mi bylo vyčteno, že mám dítě příliš dlouho u prsu a bylo mi doporučeno 

použít dudlík. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016 

Ihned dávali sterilní nádobu na dudlík a ještě mě seřvali, že žádný nemám. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016 

A doporučili dudlík, aby si miminko necucalo ručičky. 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016 

Byl mi doporučen dudlík, že je prý dítě savec a tak chce sát (dudat). 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Apolinář), 2016 

Dceru přinesli už s dudlíkem. 

Strakonice, 2014 

Když plakalo a já si nevěděla rady, doporučili mi dudlík, ale "nikomu to neříkejte, že jsem vám 

to řekla". Řekla mi to paní, co měla na sobě odznak Laktační ligy. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2014 
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Jednou sem dokonce ve stresu malou tak naprala mlékem, aby jsme dostaly pochvalu 

a chudinka měla z toho akorát bolení břicha. A když jsem s křičícím dítětem jela za doktorkou, 

co mám dělat, rada zněla - to je přepapaná, už ji nekrmte a dejte dudlík. 

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, 2016 

Dokonce jsem dostala nadáno, že si ze mě dítě dělá živý dudlík a jaktože nemám dudlík s sebou, 

když už mám druhé dítě. To bych přece měla vědět, ne? Na mou odpověď že mi bylo u prvního 

dítěte doporučeno dudlík vůbec nepoužívat, jen sestra zakroutila hlavou. 

Fakultní nemocnice Brno – Obilní trh, 2016 

„Kojíme v intervalu 3 hodin, nejdéle 15minut, poté dítěti dáme dudlík, aby si nezvykalo na 

žužlání prsu mimo sání.“ 

Kyjov, 2014 

Dudlík sestra přinesla automaticky při prvním pláči. 

Znojmo, 2015 

První noc však doběhla sestra, donesla mi dudlík... ale dcera ho nechtěla a já byla ráda :) 

Znojmo, 2015 

Když miminko brečelo, nutili mě použít dudlík. To jsem zásadně odmítala a jim se to vůbec 

nelíbilo. 

Znojmo, 2016 

Miminko dostalo dudlík bez mého souhlasu a po vyjádření nesouhlasu ho stále dostávalo. 

Jičín, 2016 

Když jsem šla na vyšetření vrazili mu dudlík, přičemž to tam maminkám zakazují!   

Chrudim, 2015 

Neopomenu zmínit, že jí byl dokonce dáván dudlík - bez mého vědomí a souhlasu. 

Pardubická nemocnice, 2016 

Rady, jak má dítě vydržet od půlnoci do půl páté ráno a mezitím je mám případně uhoupat a dát 

dudlík, mi přišly více než nepatřičné. 

Pardubická nemocnice, 2017 

Plačící dítě dostalo na noc dudlík. […] Následující dva dny jsem dítěti při každém pokusu o 

kojení páčila čelisti od sebe, aby nevsávalo jako dudlík mezi dásněmi, ale otevřelo. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

S dudlíkem mi ji přivezli, nikdo se mě neptal, zda ho mám v plánu používat. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2014 

Na jip mu dali opakovaně dudlík, i když jsem opakovaně žádala, ať to nedělají a ať mě vždy 

zavolají. 
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Fakultní nemocnice Plzeň, 2015 

Když mi ho poprvé přivezli na pokoj, tak měl v postýlce dudlíka. […] Ale ani po dokrmu 

nechtěl spát a tak se mi sestra zeptala, jestli chci dudlík, nevěděla jsem co je na dudlíku špatného 

a vzala jsem si ho, ale ani s dudlíkem nespal. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2016 

Z jednoho vyšetření se mi vrátil s dudlíkem, plakal, tak to vyřešili takto. 

Fakultní nemocnice Plzeň, 2017 

Druhou noc jsem si šla pro dudlík, bohužel neupozornily, jak to může ovlivnit kojení. 

Mulačova nemocnice v Plzni, 2016 

O tom, že dítko se může chtít kojit jindy než podle harmonogramu jsem vůbec netušila. 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, 2014 

Dudlík mu dali bez mého souhlasu, zjistila jsem to omylem, když jsem se na něj byla podívat, 

když byl přes noc na umělém sluníčku. 

Neratovice, 2016 

Poté jsem byla také svědkem, jak jedna sestřička doporučovala další mamince použití dudlíku, 

protože dítě řvalo v přidělené postýlce. 

Vsetínská nemocnice, 2016 

4.12 Krmení dítěte z lahvičky 
Mléko se mi spustilo až 3. noc a do té doby syn samozřejmě podstatně ztratil na váze. Proto ho 

začaly sestry dokrmovat umělým mlékem a pokaždé jsem je musela výslovně žádat o stříkačku. 

Několikrát mu bez mého vědomí (byla jsem na vyšetření a ony ho šly krmit) dali umělé mléko 

z lahve. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2016 

V nemocnici sme boli týždeň kvôli novorodeneckej žltačke a na 3. deň nášho pobytu drobec 

dostal dokrm, snažili sme sa dokrmovať striekačkou, no znova mi chýbala podpora sestier kedy, 

keď som mala problém s dokrmovaním mi bolo povedané, že ja kojiť aj tak nebudem tak mu 

to mám dať z fľašky, pretože mi striekačkou polyká veľa vzduchu a bude ho trápiť bruško. 

Fakultní nemocnice v Motole, 2016 

Dokrmovali jen oni stříkačkou, mě to nedovolili (že prý bych si ho utopila - absurdní), na to 

aby nás propustili, jsem musela začít dokrmovat lahvičkou. 

Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), 2016 

Rovnou druhý den daly malé lahvičku a ona se pak nechtěla už přisávat k prsu. Měla jsem 

z toho i psychické problémy, že neumím nakrmit své dítě. 

Písek, 2016 
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Syn byl dokrmován kvůli padání váhy, jen pod podmínkou, že druhý den půjdeme domů, jsem 

souhlasila a jen přes cévku po prsu. I tuhle možnost mi překvapivě nabídli oni po tom, co jsem 

razantně odmítla lahvičku. 

Písek, 2016 

"Pokud dítěti dáte pít z lahvičky, nic se nestane, rozhodně nehrozí, že by již nepřijalo prs." 

Kyjov, 2014 

Krmení přes hadičku u prsu mi bylo řečeno že se u nich nedělá, krmení přes prst ze stříkačky 

jsem si musela vyprosit a protože už malý dostal několikrát láhev, tak nadšený nebyl a k prsu 

se také velmi těžce přisával a s velkým řevem... Byla jsem rozhodnutá že budu kojit, ale nedařilo 

se, v nemocnici mi pořád říkali, že po císaři je normální, že mléko nastupuje později a je 

normální, že je ho méně, a zase šup flašku. 

Kyjov, 2014 

Jelikož dceru už dokrmovali lahví, tak prso nechtěla a měla jsem problém, takže jsem musela 

doma odsávat 7 měsíců a podávat mateřské mléko v lahvi. 

Znojmo, 2014 

Vadilo mi, že dítě krmili z lahvičky bez mého svolení, bez zeptání, ačkoliv v jiných porodnicích 

v okolí je běžnou praxí krmit alespoň stříkačkou. 

Znojmo, 2014 

Byla jsem v podstatě donucena (psychickým nátlakem - byla jsem několikrát osočena, že dítě 

týrám hlady) dítě dokrmovat umělým mlékem pomocí lahve, proces vypadal, jako bych mleko 

„lila“ do krku, jakou velkou dírku savičky měly. 

Znojmo, 2015 

Narodila se mi dvojčata, většina odpovědí sedí na obě miminka, jen dokrmováno z lahvičky 

bylo jen jedno dítě. 

Masarykova nemocnice v Jilemnici, 2016 

Když jsem se ptala, jestli by nešla jiná alternativa než láhev, tak mi bylo sděleno: "Tady není 

na žádné alternativy čas!" 

Krajská nemocnice Liberec, 2014 

Když jsem se ptala, proč nedokrmují jinak než z lahve, bylo mi řečeno: A vy snad budete doma 

krmit hadičkou nebo ze lžičky? 

Krajská nemocnice Liberec, 2015 

Nutili mi lahvičky, že to prý na kojení vliv nemá. 

Krajská nemocnice Liberec, 2016 

Pokud maminka nevyžaduje dokrm jinak, nabídnou lahvičku. 

Prostějov, 2014 
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Nakonec musela dcera na dokrm umělým mlékem, který dali nejprve hadičkou, ale další směna 

už dala lahvičku, další den mi na pokoj dali lahvičku a ohřívačku, ať už dokrmuju sama, protože 

doma mě to určitě taky čeká, tak ať se to naučím. 

Prostějov, 2014 

Dostali jsme flašku (v porodnici to bylo automaticky z lahve, jinou variant ani nenabídli a já si 

říkala, že párkrát se nic nestane). […] Nakonec přes veškerou možnou snahu se nám plné kojení 

nikdy nepodařilo. 

Prostějov, 2016 

Dokrmovali z lahvičky. 

Mulačova nemocnice v Plzni, 2016 

Měli nabídnout dokrm přes cévku, přes prso, jako mi pak řekla laktační poradkyně. Mrzí mě, 

že jsem se nechala zmanipulovat. Dcera si bohužel zvyklá na velkou dírku u stříkačky a prso 

odmítala, nakonec jsme skončili na odsávačce a flašce. 

Mělník, 2016 

Prosadila jsem si, že budu dokrmovat sama, v porodnici byl nával a některé sestry dokrmovaly 

i z lahve u sebe na sesterně. 

Mělník, 2016 

Největší chyba a nesmysl ze strany nemocnice byl ten, že dokud se nenaučí pít z normální 

lahvičky, tak nás nepustí domů. Po návratu domů jsem si pozvala laktační poradkyni, která 

jediná mi pomohla. 

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, 2014 

Při odchodu z porodnice mi laktační poradkyně na šestinedelí řekla, že se mám smířit s tím, že 

ne každá žena může kojit a vysvětlila mi, jak s kojením přestat. Na můj dotaz, zda by pomohlo 

dávat malému umělé mléko cévkou při kojení mi řekla, že se mu to snažím příliš zjednodušit a 

že to má smysl u nedonošených a postižených dětí a ať používám lahev. Naprosto mylné 

informace a žádná podpora. 

Nymburk, 2014 

Byly mi doporučeny kloboučky, a dokrm přes stříkačku. Poté láhev, že prý je to jako plastový 

klobouček tak je to prý jedno. Na nasvěcování kvůli neustupující žloutence mě přemluvili na 

dudlíka a nosili mi dceru každé 3 hodiny, kdy mi stejně pak řekli, že skoro nic nevypila. Až 

doma jsem se začala zbavovat kloboučků, po bojkotu ve 3 měsíci, kdy mi laktační poradkyně z 

porodnice nedokázala poradit, co s tím, jsem zjistila, že za to může lahev. Tu jsem vyhodila. A 

v roce pak dcera sama dudlík odmítla. Ted kojím 26 měsíců a budu pokračovat dál :) Sestry v 

porodnici by zasloužili nějaké školení, nejsem s jejich přístupem spokojená. Se stejnými 

informace totiž odchází i mé známé :( 

Městská nemocnice v Litoměřicích, 2015 
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Po pár dnech mi doporučili krmení z lahvičky s jejich dudlíkem, vzhledem k podobnosti 

s kloboučkem. 

Městská nemocnice v Litoměřicích, 2016 

Musela jsem odstříkávat ručně do lahvičky a tím dokrmovat. Miminko se nechtělo přisát. 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 2015 


