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Baby Friendly Hospital Initiative
(BFHI) – Nemocnice priateľské k
deťom

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

v spolupráci s UNICEF vypracovali globálny

program Baby Friendly Hospital Initiative

(BFHI), ktorý je zameraný na najdôležitejšie

obdobie života matky a dieťaťa. Jeho stratégia

spočíva v transformácii zastaraných postupov

„klasickej nemocničnej rutiny“, v presadzovaní kritérií BFHI v zariadeniach

poskytujúcich starostlivosť o matku a dieta jako aj v zabezpečovaní

kvalifikovanej pomoci matkám pri príprave na materstvo a dojčenie.

V rokoch 1993 - 2014 bol program BFHI na Slovensku realizovaný

Slovenským výborom pre UNICEF. Hlavnou  koordinátorkou programu bola

MUDr. Viera Haľamová, ktorá sa v decembri 2016 vzdala funkcie.

Od roku 2014 je odborným garantom programu BFHI Slovenská pediatrická

spoločnosť (SPS), ktorá za účelom koordinácie jednotlivých aktivít zriadila

Pracovnú skupinu na podporu dojčenia SPS. Členmi tejto pracovnej

skupiny sú aj zástupcovia Inštitútu pre podporu dojčenia, ktorí sa podieľali

na vypracovaní koncepcie realizácie programu BFHI na Slovensku.

Do roku 2010 získalo plaketu BFHI na Slovensku 30 nemocníc. Podľa novej

koncepcie BFHI je platnost plakety BFHI 5 rokov. Ak si chce zdravotnícke

zariadenie aj naďalej udržať titul BFHI je nevyhnutné, aby požiadalo SPS o

http://www.institutdojcenia.sk/


audit a aktuálne posúdenie dodržiavania jednotlivých krokov iniciatívy.

 

Koncepcia programu BFHI na Slovensku

WHO/UNICEF(2009): Baby-Friendly Hospital Initiative

 

NEO BFHI – 3 hlavné princípy a 10
krokov úspěšného dojčenia
v prostredí NICU

V 90.rokoch minulého storočia zadefinovala

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

a UNICEF minimálne kritériá pre získanie

plakety BFHI, ktoré boli zhrnuté do 10 krokov

úspešného dojčenia. V roku 2009 boli uvedené

kritériá aktualizované a zároveň bola vyjadrená potreba rozšíriť štandard aj

pre pracoviská neonatologickej intenzívnej starostlivosti. Za týmto účelom

sa vytvorila pracovná skupina expertov, ktorí si stanovili za cieľ preveriť

podporu a ochranu dojčenia v prostredí NICU, adaptovať kritériá BFHI  na

NICU a vytvoriť posudzovaciu škálu pre hodnotenie kritérií BFHI v prostredí

NICU. Výsledky svojej činnosti predstavili na workshope vo švédskej

Uppsale v roku 2011. Boli vytvorené 3 hlavné princípy úspešného dojčenia,

ktorých cieľom je podporovať dojčenie v prostredí NICU. 10 krokov

úspešného dojčenia BFHI bolo adaptovaných pre prostredie

neonatologickej jednotky intenzívnej starostlivosti.

3 hlavné princípy úspešného dojčenia v prostredí NICU:

1. Podporovať individuálny prístup k matke, s ohľadom na jej konkrétnu

situáciu.

2. Realizovať  starostlivosť zameranú na rodinu, podporovanú externým

prostredím.

1. Zaistiť kontinuálnu podporu dojčenia v celom systéme  prenatálnej,

perinatálnej, postnatálnej a následnej starostlivosti.

http://www.sls-sps.sk/podporujeme.php
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi_trainingcourse/en/


NEO BFHI (2015) vychádza z programu BFHI Svetovej zdravotníckej

organizácie (2009).

Internationa Lactation Consultant Association  (ILCA) odporúča NEO BFHI

ako jeden zo zdrojov a možností podpory ochrany a presadzovania dojčenia

na jednotkách intenzívnej a intermediárnej starostlivosti o novorodencov.

NEO BFHI Document

Peer-Reviewed Articles (2012, 2013)

Členstvo v Inštitúte pre podporu
dojčenia

IPD združuje a zastupuje profesionálne laktačné

konzultantky v Slovenskej republike a zároveň aj

v medzinárodnej organizácii European Lactation

Consultants Alliance (ELACTA).

 Výhody členstva v IPD:

IPD zastupuje profesionálne laktačné konzultantky v odborných

organizáciách na Slovensku (SPS, Neonatologická sekcia sestier

pracujúcich v neonatológii) aj v zahraničí (ELACTA, ILCA)

Obhajuje prácu profesionálnych laktačných konzultantiek

Sprostredkováva najnovšie vedecké poznatky o dojčení

prostredníctvom vzdelávacích aktivít a publikačnej činnosti

(Newsletter, časopis Lactation and Breastfeeding)

Poskytuje finančné zvýhodnenie poplatkov pri účasti na vzdelávacích

aktivitách IPD a pri účasti na medzinárodných konferenciách ELACTA

Pripravuje a distribuuje pre svojich členov súhrn abstraktov z

konferencií IPD, ELACTA, ILCA

Distribuuje 4x/rok časopis Lactation and Breastfeeding, ktorý vydáva

ELACTA

 

Členstvom v občianskom združení IPD sa automaticky stávate aj členom

ELACTA

http://institutdojcenia.sk/wp-content/uploads/2017/02/Neo-BFHI-Core-document-2015-Edition.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0890334412441862


Prihlasovací formulár IPD/ELACTA

Vyplnený prihlasovací formulár pošlite na galkova@institutdojcenia.sk

Aktuálna ponuka kurzov

1. Modul - Základný kurz o dojčení Trenčín

20. - 21. október 2017 (1.časť)

24. - 25. november 2017 (2. časť)

Medzinárodné kongresy a
konferencie

 10th Jubilee Congress of the Center for

Lactation Science  9. - 10. jún 2017 Varšava

11. Deutscher Still- und Laktationskongress  27. - 30. september 2017 Berlín

Academy of Breastfeeding Medicine, Expert Conference 

29. - 30. september 2017

ELACTA 10th Breastfeeding conference  17. – 19. máj 2018 Rotterdam

Náš tip

Wilson Clay B., Hoover K.: Breastfeeding

atlas 6.vydanie

400 farebných fotografií a textov, ktoré sú

ideálnou pomôckou pri získavaní zručností

v manažmente dojčenia. Kniha je určená aj pre

tých, ktorí sú anglicky menej zdatní.

http://institutdojcenia.sk/wp-content/uploads/2017/02/Prihl-formular-IPD-ELACTA.docx
http://institutdojcenia.sk/vzdelavanie/zakladny-kurz/
http://institutdojcenia.sk/wp-content/uploads/2016/03/10thJubilee-Congress-_Warsaw_Poland-2017_EN.pdf
http://www.stillen.de/11-deutscher-still-und-laktationskongress/
http://institutdojcenia.sk/wp-content/uploads/2016/03/ABM-konferencia.pdf
http://www.elacta.eu/en/elacta-10th-breastfeeding-conference.html
https://www.facebook.com/institutdojcenia/
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