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Dobrova Beatrix Mária
védőnő, IBCLC laktációs szaktanácsadó

Kihívások a szoptatás támogatásban: Nem tipikus fejlődésű kisbabák és 
édesanyjuk segítése a szoptatáshoz vezető úton, amikor semmi sem fekete 
vagy fehér

Minden  kisbaba-anya  páros  különleges  és  egyedi.  Mindenkinek  a  személyre  szabott
segítségnyújtás  adhatja  a  legtöbbet  a  laktációs  szaktanácsadás  során.  Vannak  azonban
olyan életutak is, amikor egy kisbaba nem várt nehézségek árán érkezik közénk, vagy nem
várt betegséggel születik. Az ilyen szituációk extra kihívások elé állítják a szülőket és az őket
támogató  szakembereket  is.  A  szoptatást  támogató  szakemberek  számára  is  komoly
szakmai és emberi megmérettetés a speciális igényű kisbabák és édesanyjuk támogatása.
Előadásomban  eset  bemutatásokon  keresztül  szeretném  megmutatni,  milyen  szakmai
válaszutak  elé  kerülhetünk  egy-egy  család  hosszas,  akár  évekig  tartó  kísérése  során.
Nagyon  fontos  vagy  fontos  lenne  a  team  munka  ilyen  helyzetekben  és  a  társszakmák
kompetencia  határainak  ismerete.  De  mi  történik,  ha  nincs  team,  vagy  elmosódnak  a
kompetencia határok, de az erkölcsi norma azt diktálja, hogy IBCLC-ként tovább kísérjük a
családot a könnyűnek nem nevezhető úton?

Dr. Martinovichné Debulay Bianca
IBCLC laktációs szaktanácsadó, szociálpedagógus

Elválasztás – elválasztódás

Átlagosan meddig szopnak a gyermekek a világon? Erről  a kérdésről  több tanulmány is
megjelent már. Talán a legismertebb Ruth Lawrence: Breastfeeding A Guide for the Medical
Profession című könyvében olvasható, mely szerint, a világon átlagosan 4.2 évig szopnak a
gyermekek.  Ez  az  időpont  azonban  rengeteg  mindentől,  kulturális  szokásoktól,
hagyományoktól,  társadalmi  elvárásoktól  függ.  Azt  fontos  látni,  hogy  a  szoptatási
kapcsolatot  nem  hetekben  vagy  hónapokban,  hanem  inkább  években  kellene  mérni.
Tudjuk, hogy a nyugtató cumit használó vagy ujjszopó gyermekek akár az óvodás kor végéig
is használják ezeket a lehetőségeket.  Ez azt jelenti,  hogy a szopási  szükségletét valóban
hosszabb idő után növi ki egy gyermek, így nem kell csodálkozni azon sem, ha egy 2-4 éves
kicsi még ekkor is igényli az édesanyjával a szoptatási kapcsolatot. Az elválasztódás az az
időszak, amikor egy gyermek magától abbahagyja a szopást. Elválasztásnak nevezzük azt a
helyzetet, amikor az édesanya, valamilyen oknál fogva lecsökkenti, majd egészen elhagyja a



szoptatást.  Ilyen eset lehet,  ha a kicsit  bölcsődébe vagy óvodába szeretné beadni,  ahol
rosszalják, ha még szopik. Esetleg várandós a következő babával és nem szeretné folytatni
a  szoptatást,  vagy  idegenkedik  a  tandem  szoptatás  gondolatától.  Elképzelhető,  hogy  a
környezete  rosszalja,  hogy  szoptatja  a  2-3  éves  gyermekét.  Ezen  kívül  lehetnek
egészségügyi  problémák  is,  melyek  szükségessé  tehetik  a  gyermek  elválasztását.  A
szoptatási segítőnek fontos feladata, hogy nagyon alapos anamnézis felvétele után abban
segítsen,  amiben  segítséget  kér  tőle  az  édesanya,  függetlenül  attól,  hogy  mi  a  saját
meggyőződése a hosszútávú szoptatásról.

Bressel-Klein Annamária
védőnő, IBCLC laktációs szaktanácsadó

Koraszülés, gyász, járványhelyzet – esetbemutatás

Egy koraszülés mindig hatalmas trauma. Megviseli a korábban érkezett babát, sérülnek a
szülők,  a  szűkebb  és  tágabb  családtagok  és  a  barátok  egyaránt.  Az  örömet,  a
megkönnyebbülés  érzést  átveszi  a  félelem,  a  gyász,  a  reménytelenség.  Az  összetartás,
egymás támogatása erőt adhat egy-egy nehezebb helyzet leküzdéséhez, a túléléshez, de a
félelem,a  fájdalom  tovább  fokozódik,  amikor  a  pandémia  miatt  kettészakad  a  család.
Előadásomban  egy  26.  hétre  született  kisbaba  és  családja  történetét  mutatom  be.  Az
útjukat,  ahogy az édesanya felépül testi-lelki  fájdalmából,  a kislány a szonda táplálástól
eljut a kizárólagos szoptatásig. Egy család történetéről fogok beszélni, akiknek se erejük, se
idejük nem volt arra,  hogy meggyászolják az elhunyt ikertestvért, minden erejükkel arra
összpontosítottak, hogy a megszületett kislányt életben tartsák. Egy ilyen helyzet segítése a
PIC csapat számára sem könnyű, teljes összefogást igényel, azonban a járvány miatt sokan
nem  vagy  csak  hétvégenként  tudtak  dolgozni.  Tovább  nehezítette  a  helyzetet,  hogy  az
anyatej dúsításához szükséges porok a pandémia miatt nem érkeztek meg a kórházba, így
más  megoldást  kellett  keresnünk  ahhoz,  hogy  a  kislány  növekedése  megfelelő  legyen.
Három hosszú hónapra volt szükség ahhoz, hogy a család újra együtt lehessen.

Dr. Steinbach Réka
csecsemő-, és gyermekgyógyász, IBCLC laktációs szaktanácsadó

Bukás, reflux, GORB – Dilemmák a szoptatott csecsemő táplálásával és 
kezelésével kapcsolatban.

A  gyomortartalom  visszaáramlása  a  nyelőcsőbe  gyakran  fordul  elő  csecsemőkorban.  A
fiziológiás reflux, közismertebb nevén bukás teljesen ártalmatlan, fájdalommentes jelenség,
amely nem okoz elmaradást a gyarapodásban, és ritkán igényel gyógyszeres beavatkozást.
Ezzel  szemben  a  patológiás  reflux,  a  gasztro  oesophageális  reflux  betegség
szövődményeket okoz és alapos kivizsgálást igényel. Bukós és refluxos csecsemők esetében
gyakori tanács, hogy az anya mellőzze az igény szerinti szoptatást és inkább csak három
óránként tegye mellre a kisbabát. Felmerül a kérdés, van-e létjogosultsága az időhöz kötött
szoptatásnak?  Fokozottabb  nyelőcsősérülést  okozhat-e  az  üres  gyomorban  termelődő



gyomorsav a visszaáramlás során? Az előadás során körüljárjuk a patológiás GORB tüneteit
és  kialakulásának  okait.  Megvizsgáljuk,  milyen  hatásuk  van  a  különböző  etetési
metódusoknak,  a  böfiztetésnek,  az  alvási  pozícióknak,  a  sűrítőknek  és  a  különböző
gyógyszeres  therápiáknak  a  reflux  tüneteinek  csökkentésében  és  megszüntetésében.
Továbbá javaslatokat fogalmazunk meg segítő szakemberek számára a refluxos csecsemők
szüleinek átadandó információkkal, praktikus tanácsokkal kapcsolatban.

Bruncsák Anna
önkéntes szoptatási segítő, pedagógus, a nagyváradi Maternet egyesület elnöke

és

Fekete Éva
önkéntes szoptatási segítő, dúla

Önkéntes szoptatástámogatás Erdélyben és a Partiumban - kéz a kézben az 
anyaország önkéntes hálózatával (közös előadás)

Az erdélyi és a partiumi önkéntes szoptatástámogatás az anyaország szoptatástámogató 
önkénteshálózatából nőtt ki, és bár kéz a kézben, mégis egészen más útvonalon haladt 
tovább. Az édesanyák közvetlen támogatása, rendszeres szoptatástámogató 
csoporttalálkozók és szoptatásra felkészítő tanfolyamok szervezése mellett, a székelyföldi 
út az önkéntesképzés, a partiumi megoldás a szakirányú képzés szakdolgozók számára. 
Szeretnénk bemutatni mindkét modell sikerét, kiemelve a felek közötti együttműködés 
fontosságát és szerepét, olyan körülmények között, ahol nem működik védőnői szolgálat. 
Szeretnénk példánkkal segíteni mind a szakdolgozók, mind pedig az önkéntesek munkáját, 
felvázolva az együttműködés lehetőségeit és hatásait, a közös erő eredményeit. Sajátos 
regionális helyzetünkben tudjuk, hogy csakis vállvetve érhetünk el pozitív változást. Talán a 
tapasztalataink és munkánk inspirál másokat is: szükségünk van az anyaország szellemi és 
szakmai iránymutatására, egymás támogatására, és hiteles, tájékozott szakemberek 
csatlakozására sorainkba, hogy az anyákat összhang vegye körül, és tájékozott, kompetens 
döntéseket hozhassanak, lelkiismeretfurdalás nélkül, emelt fővel.

Dr. Zeller Zsófia
fogszakorvos, konzerváló fogászat és protetika szakorvosa

A szoptatás hatása a tejfogazat egészségére, avagy mitől romlanak a tejfogak?

A WHO ajánlása szerint a kizárólagos szoptatás legalább 6 hónapos korig tartson, majd a
kiegészítő  táplálás  megkezdése  mellett  folytatódjon  lehetőleg  két  éves  korig,  vagy  akár
azon is túl, amíg az az anyának és gyermekének komfortos. Ez alapján a szoptatás a fogzás
során, és a tejfogazati időszakban is jelen van a kisgyeremekek életében. Vajon ajánlhat-e a
WHO potenciálisan egészségkárosító gyakorlatot? Kijelenthető-e, hogy a hosszanszoptatás



károsítja a tejfogakat? A fogzás kezdetén túl is folytatódó szoptatás kétségtelenül hatást
gyakorolhat a tejfogak egészségére. A témában végzett kutatások eredményei megoszlanak
a  hosszantartó  szoptatásnak  a  fogszuvasodás  kialakulásában  játszott  szerepéről.
Ugyanakkor  azt  is  kiemelik,  hogy  a  szoptatás  mellett  meghatározó  jelentősége  van  a
táplálkozás  során  bevitt  szénhidrátoknak,  valamint  a  fogak  megjelenésekor  megkezdett
fogmosás  hatékonyságának  is.  Az  előadás  során  tisztázzuk,  hogy  mit  nevezünk
fogszuvasodásnak, mi okozza a kialakulását, valamint hogy mit tehetünk a kisgyermekkori
fogszuvasodás  megelőzése  érdekében.  Áttekintjük  anyatejben  lévő  védő  faktorokat,  a
szoptatás és a cumisüveges táplálás mechanizmusa közti különbséget, valamint próbálunk
racionális választ kerseni  arra a kérdésre,  hogy okolható-e az éjszakai szoptatás a korai
fogszuvasodás kialakulásáért.

Smith Andi
Life Coach, Mindset Mentor

A tér ami megtart, gyógyít és támogat

A nőkkel életük legsebezhetőbb és legkiszolgáltatottabb időszakában: várandósan, a szülés
körül vagy a gyermekágyas időszakban találkozunk. Ezért ha hatékonyan szeretnénk őket
segíteni, támogatni, nélkülözhetetlen, hogy:
a saját szerepünket és célkitűzéseinket önmagunkkal és velük is tisztázzuk
Ismerjük az kismama/édesanya élethelyzetét 
Rapportot,  azaz  bizalmi és  együttműködő légkört  alakítsunk ki  akár egy néhány perces
találkozás alatt is
Felkészültek legyünk: ismerjük a leggyakrabban felbukkanó kérdéseket és problémákat, és
tájékozottak  legyünk  a  megoldásokat  illetően,  ill.  ha  szükségesnek  látjuk,  annak
tekintetében, hogy hová irányíthatjuk tovább a kismamát/édesanyát. 
Figyelmesek  legyünk  az  “intő  jelekre”,  és  ismerjük  azokat  a  kommunikációs  és
metakommounikációs technikákat, melyek segítik a kismamát/édesanyát a megnyílásban -
akár a legérzékenyebb témákról is. 
A  kismamát/édesanyát  saját  kompetencia-érzésében  és  célkitűzéseiben  támogassuk  és
erősítsük 
A  kismama/édesanya  szemében  egyenrangú  partnerek  legyünk,  ugyanakkor  elfogadjon
minket  hiteles,  felkészült  tudás-  és  információs  forrásnak,  akihez  bármikor  bizalommal
fordulhat kérdésekkel és problémákkal.
Előadásom ezen készségek és kompetenciák kifejtésére és fejlesztésére irányul. Egyszerű
technikákat fogok megosztani arról, hogyan teremthetjük és tarthajuk meg az a teret, mely
azonnal  bizalmat  és  együttműködést  szül,  és  amelyben  a  segítés  hatékony  módon
valósulhat meg. 



Dr. Kovács Ágnes
csecsemő- és gyermekszakorvos, neonatológus, IBCLC

Bababarát kórházi ellátás: bababarát vagy anyabarát? Egyik vagy mindkettő? 
Csakis mindkettő! A folyamat bemutatása az AnyaBaba-Család szülészeti 
ellátás részeként

Bababarát kórházak közel 30 éve működnek világszerte és Magyarországon is, munkájuk 
nyomán emelkedett a kizárólagos szoptatás aránya és hosszabbodott a szoptatás 
időtartama. Mégis ma is észlelhető velük szemben a bizalmatlanság és az a vélekedés, hogy
a Bababarát kórházak az anyára túl nagy feladatot és felelősséget rónak, és megterhelők 
egy olyan helyzetben, amikor az anyának pihenésre volna szüksége. Vajon így van-e? Szülés
a bababarát kórházban: felkészülés a szülésre, edukáció és az edukáció színterei születéstől
a várandósgondozáson, át a szülőszobáig és gyermekágyas osztályig és tovább. A 
bababarát ellátást segítő és az azt hátráltató szülészeti eljárások. A bababarát Kórház 
kezdeményezés 10 lépésének ismertetése és gyakorlati megvalósítása. Feladatkörök 
meghatározása, kontrolling és minőségbiztosítás. Buktatók, nehézségek, tévhitek az ellátás 
útján. A kórházból történt távozás után további támogatás, bababarát –családbarát 
környezet biztosítása a csecsemőgondozás, gyermekgyógyászati ellátás, együttápolás során
szerves folytatása a bababarát kórházak munkájának.

Maninger Kata
védőnő, egészségfejlesztő, IBCLC laktációs szaktanácsadó

Transzgenerációs hatások és a szoptatás

Előadásomban a szoptatás során megjelenő testi-lelki tünetek hátterében esetlegesen 
jelenlévő családi mintákra szeretném felhívni a figyelmet. Egyre több kutatás foglalkozik az 
anyát ért fizikai és érzelmi hatások generációkon átívelő hatásaival. A várandósság, a 
szülés, a szoptatás érzelmileg érzékeny időszakában ezek a mintázatok még inkább 
megmutatják magukat. Felmerül a kérdés, hogy a leendő szülők mennyire ismerik saját 
családjuk történetét (traumáikat, veszteségeiket, örömeiket, sikereiket), a felmenők által 
elfogadott (vagy rájuk kényszerített) szabályokat, hitrendszereket. Segítői munkám során 
azt tapasztaltam, hogy néhány kérdés, őszinte odafordulás, jelenlét segít abban, hogy a 
belső feszültség a beszéd által meg tudjon jelenni, a benne ragadt trauma fel tudjon 
szabadulni. Ebben a helyzetben már nem zárja el a fájdalom és a bűntudat az érzéseket, 
ilyenkor megkönnyebbülést látok az anyákon. A családjukhoz kapcsolódó szeretet 
megélhetőbbé válik, könnyebben fogadnak el segítséget akár a családtól, akár 
szakemberektől. Fontosnak tartom, hogy figyeljünk erre már a szülésre, szoptatásra való 
felkészülés során, és ne felejtkezzünk meg róla a tanácsadások során se.



Dr. Várady Erzsébet
neonatológus, gyermekgyógyász, IBCLC laktációs szaktanácsadó

Sírás – hatása a csecsemőre és az anyára. Kólika. Megrázott csecsemő 
szindróma. Megnyugtatási stratégiák kritikai bemutatása.

A sírás a csecsemő viselkedésének normális spektruma, a csecsemő kommmunikációjának 
egy módja, mely általában szükségleteinek kifejezésére szolgál. A sírásra időben adott 
gondozói válasz a válaszkész gondozás egyik alappillére. A csecsemők sírással eltöltött ideje
az életkor előrehaladtával változik, csúcsát a 6. élethét körül éri el. A kólika a csecsemők kb. 
20%-át érinti, mely jól fejlődő, jól táplált csecsemőknél mutatkozó excesszív sírás. A kólikát 
újabban a módosított Wessel kritériumok, vagy a Róma IV kritériumok alapján határozzák 
meg. Wessel kritériumok: legalább egy héten keresztül, legalább egy héten háromszor, 
legalább három óra hosszat tartó sírás. Róma IV kritériumok: a csecsemő 5 hónaposnál 
fiatalabb, amikor a tünetek elkezdődnek és abbamaradnak; visszatérő és elhúzódó, sírással,
disztresszt kifejező vokalizációval és irritábilitással eltöltött időszakok, melyek nyilvánvaló 
ok nélkül lépnek fel és a gondozó nem tudja megelőzni illetve megoldani; nincs jele a 
lassult gyarapodásnak, láznak, vagy betegségnek. A hosszantartó, excesszív sírásnak 
számos negatív hatása van a csecsemőre, az anyára/gondozóra és kihívást jelent az ellátó 
egészségügyi dolgozó számára. Az excesszív sírás legextrémebb következménye lehet az 
abuzív koponya trauma (abusive head trauma, AHT), melynek leggyakoribb formája a 
megrázott csecsemő szindróma (shaken baby syndrome, SBS). Súlyos következményei 
lehetnek mint agyödéma, szubdurális haematoma, agykárosodás, retina bevérzés, végtag 
és bordatörés, és halálhoz is vezethet. Programokkal segíteni lehet a szülőket/gondozókat a
csecsemősírás megértésében és frusztrációjuk csökkentésében. A csecsemő 
megnyugtatására számos stratégia ismeretes, melyeket a használatukkal kapcsolatos érvek
és ellenérvek tükrében mutatunk be.


