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A képzés célja:
Szülészeti és gyermekegészségügyi területen dolgozó orvosok, védőnők, szülésznők, gyermek
szakápolók, humán segítő foglalkozású szakemberek speciális továbbképzése a laktációval,
anyatejes táplálással kapcsolatos bármilyen probléma magas szintű ellátására.
A képzés meghirdetői, szintje, specifikuma:
A képzés meghirdetője a Semmelweis Egyetem - Mentálhigiéné Intézet, együttműködésben a
Szoptatásért Magyar Egyesülettel. Az oklevélen feltüntetett szakképzettség megnevezése: Laktációs Szaktanácsadó. A záróvizsgára bocsátás feltétele a sikeres IBCLC nemzetközi laktációs
szaktanácsadó vizsga. Ha a jelentkező a képzéssel párhuzamosan szerzi meg az IBCLC képesítést, akkor a vizsga sikeres letételéhez a képzéshez kapcsolódóan elméleti és gyakorlati segítséget is kap.
A képzés időtartama, formája, a költségtérítés összege:
3 féléves (90 kredit), levelező. A költségtérítés összege: 118.000 Ft/félév. A költségtérítés részbeni vagy teljes megfizetése történhet intézményi, önkormányzati, vállalati, alapítványi, vagy
egyéb forrásból származó támogatással is. A befizetett összegről az Egyetem számlát állít ki a
befizető nevére. Kérésre részletfizetés is lehetséges!
A képzés főbb stúdiumai:
Tanácsadói készségeket fejlesztő stúdiumok: A tanácsadás pszichológiája; Rendszerszemléletű
családkonzultáció alapjai; Laktációs tanácsadói helyzetgyakorlatok; Egyéni sajátélmény-konzultáció
Laktációs elméleti ismeretek stúdiumcsoport: A laktáció biológiai alapjai; Az egészséges csecsemő és természetes szükségletei; A csecsemőtáplálás szociokulturális vonatkozásai; Hivatásetika
Klinikai ismeretek stúdiumcsoport: A laktáció támogatásának elméleti és gyakorlati kérdései;
Az anya testi-lelki egészségének laktációs vonatkozásai; A gyermek testi-lelki egészségének laktációs vonatkozásai; Klinikai laktációs tanácsadási gyakorlat; Terepmunka tutoriális kíséréssel
Hivatás integrált alkalmazását elősegítő stúdiumok: Nemzetközi állásfoglalások ismerete; Kutatási eredmények elemzése; Esetmegbeszélés, tevékenységkísérés; Laktációs ismeretek közösségi oktatásának kommunikációs és módszertani alapjai
Bővebb információ és a jelentkezés módja:
Jelentkezni a Szoptatásért Magyar Egyesület honlapján található on-line jelentkezési űrlap
(http://www.szoptatasert.hu/tanfolyam/elozetes_jelentkezes_urlap) kitöltésével lehet, a jelentkezési határidő: 2017. május 2. További információ a Mentálhigiéné Intézet
(http://mental.semmelweis.hu/hu/szakiranyu-kepzesek/laktacios-szaktanacsado) és A
„Szoptatásért” Magyar Egyesület (http://szoptatasert.hu/tanfolyam/laktacios_kepzes/altalanos_ismerteto) honlapján.

…ha kevés a tej…ha túl sok a tej…szopási sztrájk…az anyatejes táplálás előnyei…örökbefogadott gyermekek szoptatása…a vajúdás és szülés alatt használt gyógyszerek
hatása a szoptatásra…a hatékony és nem-hatékony szopás jelei…szoptatást segítő eszközök…cumi…együttalvás…pótlás szoptatásbarát módszerrel…kötődő nevelés…

…hasfájós baba és szoptatási gyakorlat… szoptatás császármetszés után…ajakhasadékos babák szoptatása… hipotóniás babák szoptatása…túl erős / túl gyenge tejleadó
reflex…transzgenerációs problémák…a csecsemőtáplálás kultúrtörténete, szociológiája…„igény szerinti szoptatás” - mit is jelent pontosan?…szabad-e lázasan is..

…az anyatejes táplálás lehetőségei speciális helyzetekben, betegségekben…szoptatás különböző anyai kórállapotokban… tejcsatorna elzáródás, mellgyulladás, sebes mellbimbó, és hatékony kezelésük…ha „nincs elég tej”…koraszülöttek anyatejes táplálása…szoptatás és sárgaság…elégtelen súlyfejlődés, vagy a szoptatott babák eltérő növekedési görbéje?…alvási zavarok…

…anyai táplálkozás a szoptatás alatt…gyógyszerszedés szoptatás alatt, illetve szoptatás gyógyszerszedés mellett…rövid nyelvfék,
gótikus szájpad, egyéb orális patológiák és szoptatás…anyatej összetételének változásai…kissúlyú újszülöttek szoptatása… szoptatás mellműtét után…kutatási eredmények és nemzetközi ajánlások…Bababarát Kórházak…tejserkentés pro és kontra…

