Prirodzená poloha
pri dojčení
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• Dojčenie v polosede sprístupňuje telo matky pre
pohyb novorodenca. Umožňuje ho na 20
pôvodných novorodeneckých reflexov a tieto
reflexy pôsobia zároveň ako stimulanty dojčenia
(Colson et al. 2008).
• Analýzou dát sa ako jediná dôležitá premenná
ukázala pozícia matky pri dojčení, ktorá spúšťa
reflexy buď ako stimulanty alebo ako bariéry.
Tieto vrodené pohyby sú na prekážku vo chvíli,
keď od seba gravitačná sila odtláča matku a dieťa

Anna Pohořálková, Ako fyziologickú polohu pre
nosenie vnímame vertikálnu polohu
• V tejto polohe je možný kontakt telo na telo v najväčšej možnej
miere.
• Táto poloha umožňuje matke vnímať intenzívne čuchom vôňu
detskej hlavičky, čo podporuje materské správanie matky .
• Reflexné správanie dieťaťa pri zdvihnutí a priložení na telo zdvihnutie a pokrčenie nožičiek v tzv abdukčno- flekčnej polohe dokazuje, že dieťa hľadá oporu tela nosiča.
• Úchopový reflex sa nám lepšie osvetlí, keď pochopíme, že je
pozostatkom z obdobia, kedy sa mláďa rodu homo muselo pevne
držať srsti matky a nosenie bolo podmienkou jeho prežitia.
• Vertikálne nosenie s abdukčno flekčnou polohou dolných končatín je
veľmi priaznivé pre zdravý vývoj bedrových kĺbov.
• je v súlade s potrebami bábätka a podporuje puto medzi matkou a
dieťaťom, ktoré má zásadný vplyv na psychické aj fyzické zdravie
oboch.

Nosenie detí vo vzpriamenej polohe ako prevencia
ušných infekcií
• Ležanie na chrbte v horizontálnej polohe môže byť významným faktorom ,
ktorý prispieva k vzniku ušných infekcií u detí . Reflux obsahu do stredného
ucha spôsobuje ušné infekcie . Refluxná choroba pažeráka je u dojčiat
pomerne častá , pretože zvieračom často chvíľu trvá než sa úplne zatvoria .
• Rodičom detí s diagnostikovanou GERD odporúča nosiť deti vo zvislej
polohe, aby sa príznaky zmiernili . Keď deti ležia vo vodorovnej polohe,
príznaky sa zhoršujú a navyše sa žalúdočné šťavy môžu dostať ľahšie do
nezrelé Eustachovej trubice a reflux z hrdla do stredného ucha je tak viac
pravdepodobný . To isté môže nastať , keď sú deti kŕmené fliaš v polohe na
chrbte a nie ľahko vzpriamene - mlieko sa môže dostať do stredného ucha .
Mierne vzpriamená poloha zabraňuje vstupu mlieka do stredného ucha .

• Tasker , A. , Dettmar , P. W. , Panetta , M. , Koufman ,J. A. , Birchall , J. P. ,
and Pearson , J. P.
• ( 2002a ) . Is gastric reflux a cause of otitis media with Effusion in children ?
The Laryngoscope ,112:1930 - 1934 .

Čo je dôležité pre dobré pitie –
asymetrické prisatie (Dr. Newman)
voľný nos
veľké ústa
zaborená brada

vyvrátená hlava

Prirodzená
poloha

Prečo vlastne dojčíme v polohe
kolíska?
-Separácia po pôrode
-Použitie perinky
-Použitie fľaše

Čo treba zabezpečiť pre dobré pitie v
priečnej polohe
pridržiavať prsník

správny úchop hlavičky
do ruky
predlaktím bábo
pridržiavať
natočiť bábo ku mamičke a
potiahnuť viac pod pazuchu

Pritláčať dieťa
medzi lopatkami

• Ako dlho to trvá poradkyni, kým túto polohu
vysvetlí?
• Zvládne to mamička sama len na základe
obrázkov a inštrukcií ?
• Zvládne ju na základe telefonického hovoru?
• Ide to jednoducho bez technických pomôcok vankúšov?
• Čo keď je handikepovaná?
• Môže mamička v tejto polohe relaxovať, čítať
alebo si pospať?

Ako to zjednodušiť?
Použiť gravitáciu!
Výsledok:
Perfektné prisatie

Pôsobenie
gravitácie na
mlieko

Pôsobenie
gravitácie

•Asymetrické prisatie je zabezpečené automaticky a
bez námahy – gravitácia urobí dokonalý záklon
hlavy dozadu (až 90° uhol), ktorý pomôže uvoľniť
dýchacie cesty a spodnú čeľusť (=zabezpečia sa
veľké ústa)
•Telo podopiera dieťatko, pričom to je ťahané
gravitáciou smerom dole – minimálna námaha pre
ruku

Možnosť stláčania prsníka
Možnosť dobrého
pozorovania dojčenia
Očný kontakt oboma
očami

Pôsobenie
gravitácie
•Mamička na obrázku dojčí z
bradavky s ragádou, dieťatko má
uzdičku pod jazykom (pri dojčení i
cmuká) a navyše má posunutú bradu
dozadu. Napriek tomu je prisatie
nebolestivé a dieťatko pekne prehĺta.

Voľné ruky

Záklon
hlavičky 90°

Vzpriamenejšia poloha
pomáha k ešte lepšiemu
asymetrickému prisatiu

7 dňové bábo
Vhodnejší je úchop za šiju,
aby sa hlavička mohla sama
pôsobením gravitácie dobre
zakloniť

Priečna poloha
•Vankúše
•Bruško rovnako alebo i vyššie ako
hlava
•Obe ruky vyťažené

Poloha s podporou
gravitácie
•Žiadne vankúše
•Normálna poloha – hlava vyššie ako
zadoček
•Ruky voľné

priečna poloha

versus

poloha s
podporou
gravitácie

Gravitačná poloha z boku
Niekedy matka po pôrode nemôže sedieť. I vtedy
sa dá zabezpečiť gravitačná poloha:

O polohe s prirodzenou gravitáciou
•
•
•
•

•

•

Sú to vlastne všetky polohy, kde je bábätko bruškom na brucho, hlava je vyššie ako
bruško a nožičky sa môžu zapierať o podložku alebo o mamičku
Dieťa pri nich pije vo vertikálnej polohe, teda tak, ako jeme a pijeme aj my dospelí
Mnohokrát ich používame – pri kontakte pokožka na pokožku, pri nosení, pri futbalovej
polohe...
Aj pri tejto polohe je dôležité asymetrické prisatie – pomáha pri ňom gravitácia, ale tiež
ho treba mať pod kontrolou
video: http://www.mamila.sk/pre-matky/nazorne-ukazky-spravneho-dojcenia/video-odojceni-8/ . Môžte si všimnúť, že matka nemusí robiť skoro nič, pohodlne sedí a pritom
sa dieťa prisaje samé, s pekným asymetrickým prisatím – hlava pekne vyvrátená.
Dieťatku ruky nezavadzajú, ale plnia svoj účel, je pekne bruško na bruško, nôžky sa
zapierajú o podložku. Dá sa dosť jednoducho popísať i na diaľku, matka to zvládne
zopakovať po zhliadnutí bez zvláštnej pomoci
Môžte porovnať s priečnou polohou http://www.mamila.sk/pre-matky/nazorneukazky-spravneho-dojcenia/video-o-dojceni-7/, kde mamička musí vynaložiť viac úsilia,
aby bola dobrá asymetrická poloha. Dieťe síce dobre pije, ale padá mu hlavička nabok
(mamička by mala hlávku viac podopierať), zavadzajú mu rúčky, bruško nie je na brušku
a nôžky si nemá kde zapierať.

O priečnej polohe
• Je to poloha, ktorú má matka vpečatenú, nakoľko obvykle dostáva dieťa
zabalené v perinke, ktoré sa inak ako priečne nedá chytiť + jedine takto sa
dá kŕmiť dieťa fľašou.Neznamená to však, že je to prirodzená poloha. I
iných veciach, ktoré sú bežnou normou, vieme, že nie sú prirodzené:
rodenie poležiačky, oddelené spanie, nenosenie, cumeľ....
• Priečna poloha je v našej spoločnosti veľmi obvyklá a dá sa v nej dojčiť aj v
správnej asymetrickej polohe - avšak obvykle ju musíme upraviť, lebo
prirodzene sa do správnej asymetrickej polohy nedostane. Je preto veľmi
dôležité ukázať matke, ako má vyzerať správne – je pravdepodobné, že aj
keď jej ukážeme iné polohy, nebude ich vedieť uplatniť (priečnu polohu má
už vpečatenú)

Čo vertikálna poloha zabezpečí
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prirodzené reflexy pri dojčení (hľadací, sací, plaziaci, úchopový atď.) v tejto polohe nespôsobujú obštrukcie a
neprekážajú pri dojčení – práve naopak, dojčeniu napomáhajú
Vzpriamená poloha pomáha k väčšej aktivite dieťatka
Prirodzený a optimálny výhľad na mamičku
Zabezpečí otvorenie úst dokorán – brada sa pri záklone hlavy dozadu uvoľní a každým jedným prehltnutím väčšieho
množstva mliečka sa spočiatku i malé ústa otvarajú
Vďaka gravitácii je zabezpečené výborná asymetria prisatia
Predchádza sa kolikám – črievka sa aktívnym postojom a pohybom uvoľňujú
Pomáha zvládať reflux
Nerobí problém posunutá brada dozadu a ani mierne prirastená uzdička
Bez problémov pri nej dieťa zvláda i nadmernú tvorbu mlieka
Výborné vyprázdňovanie prsníkov
Predchádza štrajkom v dojčení
Žiadna zmena polohy pri dojčení v šatke
Zo strany poradkyne nie je nutné zasahovať do opravy polohy – HANDS OFF
Nie sú potrebné žiadne dojčiace vankúše, jednoduché dojčenie i na kuchynskej stoličke či v tureckom sede na zemi
Ruky má matka viac voľné (napr. pre knižku ), preto je vhodná i pre hendikepované matky
V tejto polohe je možný kontakt telo na telo v najväčšej možnej miere.
Táto poloha umožňuje matke vnímať intenzívne čuchom vôňu detskej hlavičky, čo podporuje materské správanie
matky .
Reflexné správanie dieťaťa pri zdvihnutí a priložení na telo - zdvihnutie a pokrčenie nožičiek v tzv abdukčno- flekčnej
polohe - dokazuje, že dieťa hľadá oporu tela nosiča.
Vertikálne postavenie s abdukčno flekčnou polohou dolných končatín je veľmi priaznivé pre zdravý vývoj bedrových
kĺbov.
Je v súlade s potrebami bábätka a podporuje vzťahovú väzbu
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Vlastná 8 ročná prax dojčenia v tejto polohe s 3 deťmi (bez akýchkoľvek komplikácii pri dojčení počas celého
obdobia)
(   konzultácia: otázka pre moju 3,5 ročnú dojčenú dcérku – „Ako sa ti lepšie pije - poležiačky v posteli
alebo posediačky?“ Jednoznačná odpoveď : „Posediačky.“)

Podporné vyjadrenia odborníkov k
tejto prezentácii
• Meredith F. Small, 26.2.2013: “I was quite pleased to received your email.
I know from Diane (Wissinger) that almost all breast feeding problem in
Western culture are positional. In other words, like you say. And I think
your comparative photographs around the world are SO telling, and now I
am going to look for that. The more vertical position also works for
sleeping with a baby since they would be on their sides as the mother is,
and in fact vertically positioned!“
•

Jack Newman, 8.3.2013: “I have looked at the power point. I understand
your point and I think that whatever works, works. We use this position
sometimes in the clinic, depending on what seems best at the time. There
is never one way to deal with every situation. One needs to be flexible
and your approach adds another “tool” that can help mothers with
breastfeeding their babies.”

Podporné vyjadrenia poradkýň
•

1.: “ja som este nebola poradkyna, ked som isla rodit, bola som vyborne pripravena (dakujem Andrejka :-) ) a dojcila prve dva
mesiace v priecnej polohe. Potom synovi vadil silny tok mlieka, mozno sme mali aj nabeh na strajk, no nestihli sme ho, zacala
som ho spontanne dojcit v inej polohe - takej, aku opisuje Janka Mich. Syn bol spokojny, hore hlavou (co mu vzdy vyhovovalo
najlepsie, pri spani, aj pri noseni) a mne to bolo pohodlne, dojcili sme tak velmi dlho. Vedela som si v tej polohe pekne
odsledovat pauzy, pozerali sme si rovno do oci a hlavicku mal blizko mojej tvare, tak som ho mohla stale ovoniavat, co
pokladam za velmi dolezite. Este mi napada, ze v tejto polohe konecne mohol spokojne pri dojceni zaspat a ostat tak, pretoze
v priecnej polohe ked zaspal, tak mu vzdy zvysok mlieka vytekal nosom (ked uz nebol prisaty a hlavicka sa mu sklonila nizsie)
co ho budilo.
Mala som teraz v marci mamicku, ktora odmietla osobnu navstevu k novorodencovi, napriek obrazkom, videam a mojej
instruktazi nezvladli priecnu polohu. Mali samoprisatie na porodnej sale, tak jedine, co mi prislo ako dobre riesenie (mala
bolave vpacene bradavky a na sale ju dojcenie nebolelo) bol navod, aby robili teda to iste, ako ked mali samoprisatie po
porode... takto sa vlastne dostali presne k tu spominanej polohe, mamicka v polosede, mala bola krasne asymetricky prisata,
vydatne pila, co som teda uz potom neskor na osobnej navsteve mohla len pochvalit, vynasli sa a tuto polohu si vlastne nasli
same (priecna jej nesla ani ked som tam bola osobne, neviem, ci ma kratke ruky alebo co, skratka im to neslo).

•

2.: “... ako pomôcť mamičke, ktorá má veľké prsia a krátke ruky. Má 3mesačného synčeka. Dieťa sa neprisáva správne, je
prisaté len na bradavke, matke sa znížila tvorba mlieka?“ ... použili sme vertikálnu polohu a vtedy sa prisal, predtým keď ho
matka len položila do klasickej polohy tak začal plakať. Ešte ich pôjdem pozrieť. Ďakujem

•

3.: „ide to...naozaj zaujimave...super“

•

4: „ dnes som poradila Tvoju polohu spolu s prezentáciiou (po príchode domov) ďalšej mamine, bola veľmi zaujatá a
prekvapená ako to fajne ide. Takisto minulý týždeň vo štvrtok som radila u inej a tam tiež veľký úspech, žiadna bolesť bradavky
ani tam ani u tejto dnes. Sama som prekvapená ako dobre a stabilne funguje. Tak trochu mi je ľúto, že som o nej nevedela skôr
či viac, lebo som mala dosť mamičiek, ktoré nie a nie dobre zvládnuť klasickú priečnu polohu...“

