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Je k dispozícií darcovské 
materské mlieko z mliečnej 

banky?

Pokyny pre zdravotníkov: Dojčenie a odsávanie 
materského mlieka počas pandémie COVID-19

Neseparujte matku od dieťaťa

Odporučte matke nasledujúce: 

• Pred dotykom s dieťaťom časté 
umývanie rúk mydlom a vodou alebo 
ich utieranie prípravkom s obsahom 
alkoholu 

• Pravidelné čistenie a dezinfekcia  
povrchov, ktorých sa matka dotkla

Podporujte matku v dojčení

• Pri novorodencoch začnite dojčiť 
počas prvej hodiny po pôrode a čo 
najskôr si položte dieťa na hrudník 
(skin-to-skin kontakt) 

• Pri dojčatách a malých detí pokraču-
jte v dojčení a vo veku 6 mesiacov 
začnite zavádzať bezpečné a zdravé 
príkrmy

Pokiaľ je matka po zotavení 
opäť schopná dojčiť, pomôžte 
jej s relaktáciou.

Pokračujte s alternatívnymi typmi 
kŕmenia dieťaťa. 

Podávajte dieťaťu 
vlastné odsaté 
materské mlieko 
matky.

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

Pokiaľ je matka 
opäť schopná 
dojčiť, vráťte sa 
k dojčeniu.

Podávajte dieťaťu darcovské materské 
mlieko, pokiaľ sa matka nezotaví.

Podávajte dieťaťu náhradnú  
dojčenskú mliečnu výživu, pokiaľ 
sa matka nezotaví.

Chce matka po uzdravení opäť dojčiť?

Based on the WHO Decision tree for breastfeeding in the context of COVID-19 (WHO. Frequently asked questions: Breastfeeding and COVID-19. For health care workers; 12 May 2020. Availa-
ble from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/332719)

Je u matky podozrenie 
na Covid-19 alebo má 

pozitívny nález?

Je matka počas choroby 
schopná dojčiť?

Je matka schopná odsávať 
materské mlieko (s pomocou)?

ÁNO

NIE

NIE

NIE

Počas dojčenia by mala mať matka 
nasadené chirurgické rúško

•   Pokiaľ nie je chirurgické rúško k dis-
pozícii, odporúča sa kýchať alebo 
kašľať do papierovej vreckovky, 
ktorý musíte ihneď po použití vy-
hodiť, pravidelne si umývajte ruky.

Pokiaľ matka kašle smerom na svoje 
prsníky, mala by si hrudník umyť. Prsia 
nie je nutné pred každým dojčením 
umývať.
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NIE 1ÁNO 1

ÁNO 1 ÁNO 2
Je bezpečné dojčiť a nechávať 
matky a ich deti počas pandémie 
Covid-19 pohromade?

Je bezpečné podávať odsaté materské 
mlieko matiek, u ktorých je potvrdené/
existuje podozrenie, že má COVID-19?

Je bezpečné podávať materské 
mlieko dojčatám na NJIS, ak bola 
matka vystavená vírusu COVID-19?

Pokiaľ je u matky potvrdené/existuje 
podozrenie, že má COVID-19, je pre 
dojča bezpečnejšia náhradná mlieč-
na výživa?

Tipy pre zaistenie bezpečia matiek a dojčiat počas krízy COVID-193

• Pokračujte v dojčení a dbajte na hygienu. Hlavné riziko, že sa dieťa vírom 
nakazí, je v tesnom kontakte s matkou alebo iným infikovaným členom rodiny. 
Pokiaľ je v domácnosti niekto chorý, poraďte matke, aby postupovala podľa 
3 pravidiel. 

• Pokiaľ matka ochorie, povedzte jej, aby v dojčení pokračovala.

• Pokiaľ je matka na dojčenie príliš chorá, kŕmte dojča odsatým materským 
mliekom a pre matku okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

• Pri kŕmení náhradnou mliečnou výživou buďte zvlášť opatrní. Pokiaľ nastane 
situácia, kedy matka nie je schopná dojčiť alebo keď sa rozhodla, že nebude 
dojčiť, je veľmi dôležité, aby boli dojčatá kŕmené podľa pokynov uvedených na 
náhradnej mliečnej výžive, pričom sa musí venovať zvláštna pozornosť dôklad-
nému umývaniu fliaš, cumlíkov a ďalších pomôcok. Postupujte podľa   
3 pravidiel.

Materské mlieko je pre dojča najlepším zdrojom výživy a chráni ich pred chorobami:4

• Vedecké dôkazy v drvivej väčšine dojčenie podporujú. Kontakt skin-to-skin a včasné zahájenie výlučného dojčenia 
pomáha deťom prospievať a vírus nie je dôvodom k ukončeniu dojčenia. 

• K dnešnému dňu nebol zistený žiadny prípad prenosu aktívneho vírusu, ktorý by mohol spôsobiť infekciu prostred-
níctvom materského mlieka a dojčením. 

• Prerušenie dojčenia môže viesť k poklesu objemu vytvoreného mlieka, neochote dieťaťa piť z prsníka a k poklesu 
ochranných imunitných látok obsiahnutých v materskom mlieku. 

3 pravidlá:3

• NOSTE  počas dojčenia 
rúško 

• UMÝVAJTE si pred 
a po dotyku dieťaťa ruky 
mydlom 

• UTIERAJTE a pravidelne 
dezinfikujte povrchy

Početné výhody dojčenia podstatne prevyšujú potenciálne riziká prenosu a choroby spojené 
s COVID-19.1

References:  1 WHO. Frequently asked questions: Breastfeeding and COVID-19. For health care workers; 12 May 2020. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/332719 2 Meier 
PP, Patel AL. Is it safe to provide milk for my NICU baby if I have or have been exposed to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)?: FLRF; 2020 [cited 2020 Jul 24]. Available from: https://www.
larsson-rosenquist.org/media/1353/2003_nicu_babies_covid19.pdf 3 UNICEF. Breastfeeding during the COVID-19 pandemic; 2020 [cited 2020 Jul 21]. Available from: https://www.unicef.org/
eap/breastfeeding-during-covid-19 4 UNICEF. Breastfeeding safely during the COVID-19 pandemic; 28 May 2020. Available from: https://www.unicef.org/coronavirus/breastfeeding-safe-
ly-during-covid-19-pandemic
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