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E!őszó

Úgy gondoljuk,hogy a mi változatosésellentmondóvilágunkban
egyetemesfontosságú
ez a kiadvány,amely a szülészeti
ésújszülöttosztá|yokszerepéthatározzameg
a szoPtatáselósegítésében.
Az itt lefektetettalap€ l vek alkalmazását
ajánljuk minden anyaésgyermekegésxégügyi
intézményben,
fiiggetlenülaz ország,,fejlett",,,fej|ódó'',,'északi'',,,déli'',,,modem''
jel|egétól.Az egészségügy
vagy
vezetői,a szülészeti,
''hagyományos''
újszülöttosztályokdolgozói felellsek az elvek megvalósításáért,
ésahol szükséges
annak visszaá|lításáért'
Az anyatejértékét,
a VoPtatás számtalanelónyétegyreújabb
felismerések
bizonyítják.Ma senkisemvitathatja,hogya,,szoptatás
a |egjobb''.A szólam azonbannem helyettesítheti
a cselekvést.
Ezértkérünkmindenkit,aki anyákkalésújszülönekkelfoglalkozik'
hogytanulmányozzaát ezt a kiadványt.Tekintseát sajátgyakorlatát,
hogyaz mennyibensegítivagygátoljaa szoptatásügyét.
Kérünkmindenérdekeltet,
hogyszolgáljaönzetlenüléstanúsítsa,
hogy a szoptatásaz anya ésgyermekeszámáraegyaránta legjobb
éssemmi mássalnem Dótolható.

,(/b=F F,6
Dr. Hiroshi Nakajima
fóigazgató

wHo

JamesP. GÍant
ügyv€ z etó igazgató
UNICEF
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1. Bevezetés

A szoptatásaz egyedÍiIimód, amely képesideális táplá|ékot
biztosítani a csecsemó megfeleló növekedéséhezésfejlódéséhez.
A szoptatás páratlan bio|ógiai ésérzelmihalást gyakorol a csecsemó
Az anyatej védóanyagai révén
ésaz édesanyaegészségére.
játszik
a betegségekmegelózésében,továbbá szoros
szerepet
összeíüggésvan ir foganlzóképességésszoptatás kozött. Ezért
az orvosoknak ésa szakdolgozóknakmindent meg kell tenniük
támogassák ésszotga|mazzák
annak érdekében.hogy népszerúsítsék'
a szoptatast.
Fontos, hogy a terhes nók ésaz édesanyák megfeleló,
pontos ismereteketkap janak.
A világ számos országában különbözó szociális, gazdasági
éskulturális tényezókjátszanak közre a szoptatásgyakoriságának
ésidótartamának csökkenésében.A modern technika éséletmód
sok hcIyen már nem tulajdonítanakjelentóséget
térhódításávaI
intézmények,
a hagyományosgyakorlatnak.Az egészségügyi
ha akalatlanul is. de htrzzájárultaka szoptatáshanyatlásához.
Részbenazzal' hogy az édesanyáknem kapták meg a megfe|eló
vezettek
bátorítást,részbenpedig olyan intéZkedéseket
segítséget'
be, melyek akadályozzák a fiziológiás tejbelövellést ésa szoptatás
beindulását. Gyakori példaerre az újszülöttek elválasztása azanyától^
a szülésután. a csecsemócumisüvegt'ó|tÖrténóteáztatása
mégmielótt a tejelválasztás bek.ivetkezne, valamint a tápszerek
indokolatlan adása. Ahhoz, hogy meginduljon az anyatej ésaz anya
szívesenszoptasson,aktív segítségrevan szüksóge, nemcsak acsalád
ésa környezet, hanem az egészegészségügyrészérólis,
a terhességalatt éppúgy,mint a szülés után. Ideális esetben
minden egészségügyidolgozó, aki terhes nókkel ésgyeÍmekágyas
wHo/PAHo ( l9Í']34)

anyákkal kerül kaPcsolatba lelkes híve a szoptatásnak. Rendelkezik
a megfelelőelnéletiésgyakorlatiismeÍetekkelésa szoPtatás
gyakorlatátis képesbemutatni.
más:az egészségügyí
szakember
A valóságazonbangyakranegészen
nem rendelkezikelegendóismerettela szoptatásÍóléskevés
nyújtson
tapasztalatavan abban,hogy megfelelósegítséget
Talán nincsis tudomásaazokról a döntó tényezókról'
az édesanyának.
amelyekmeghatározzák,hogyszoptat-eaz anyavagysemésha igen
táplálásra
is gyakrana mesterséges
mennyiideig. Már a képzésük
összPontosít,mint egy ,'moderntechnológiáÍa'',ami tanítható
ésellenórizhetó. Ezzel szembenkevesebbfigyelmetfoIdítarra,
szoptatásÍa
felkészítse.
A szoptatást
hogyazanyákataz eÍedményes
semtulajdonítanak
sokantartjákódivatúnak,különősebb j elentóséget
neki. Ez nem meglepó,hiszennincsenekis tisztábanazzal,
hogy a meglévókórházi gyakorlatmilyen mTdon akadályozza
a szoptatásbeindulásátésfolytatását(különbözó eljáÍások,amelyeket
növelése
gyakrana szűkös körülmények,a hatékonyság
vagy feltételezett
tudományoseredményekürügyénvezetnekbe.)
Hátráltató tényezókközött szeÍepeltöbbek között a kóÍteÍmek
helytelenelrendezése,
a kórházban nyújtottellátás' az orvosok,
nóvérek'védónőkszoPtatáshozvaló hozzáá||ása'
A szoptatássikerétszámostényezóbefolyásolja.Az Egészségügyi
Világszervezet(WHo) ésaz ENSZ Gyermekalapja(UNICEF)
véleménye
szerintaz anyák ésaz újszülötteknapi ellátásában
dolgozók tehetneka legtöbbet
közreműködó egészségügyi
idótartamánaknövelésééIt.
a szoptatásszoÍgalmazásáéÍt,
jóakaraton
gyakollati
kívül nincsszükségnagyobb
és
segítségen
A
amelyekelósegítik
beruházásraolyan rutineljárásokbevezetéséhez,
a szoptatást.
Ezérta EVSZ (WHo) ésaz ENSZ GyermekAlapja (UNICEF)
dolgozók figyelmétarra, hogy tekintsékát,
Íelhívjaaz egészségügyi
vagy
hátráltatjasajátgyakorlatuk
mennyibentámogatja
a szoptatásügyét.Elósítsékmeg a támogató,ésküszöböljék ki
a gátló tényezóket.Ez a kiadvány a terhesgondozás'a szülés
ésa Perinatálisellátás rövid idószakára összpontosít,mivel ennek
szoptatásban.
az időszaknakvan dÓntó jelentóségeaz eredményes
közótt.
ésaz édesanya
a kaPcsolataz egészsé8ügy
Ekkor a legszorosabb
nagyhatástgyakolol az anya
Az ott megismeÍtszokásÍendszer

szoptatási kedvére'Kiadványunk fiiggelékébenfelsoroljuk azokát
az intézkedéseket
, amelyek szükségeseka szoptatástámogatásához.
Kiadványunkataz országokkövetkezó szakembereinekajánljuk:
éstáplálkozásiirányelvekalkotóinak'
az egészségügyi
gyermekegészségügyi
az anyavédelmi,
vezetóinek,a gyakorló orvosoknak,
intézmények
éscsaládtervezési
szülésznóknek,nóvéreknek,védónőknekésmindazoknak,akik
dolgoznak,
áz anyákatésaz újszülötteketellátó intézményekben
dolgozók szervezeteinekésaz anyák
továbbá az egészségúgyi
önsegító csoportjainak.Kiadványunk céljakettós: elószöÍ
szeÍetnénk
felhívnia figyelmetarÍa,hogy mennyirefontos
Másodszor
az egészségügyi
ellátásszelepea szoptatáselósegítésében.
tenni
annak
érdekében,
mit
lehet
pedig szeretnénk
összefoglalni,
kapjanak.
hogy az édesanyákmegfelelótanácsotéssegítséget
van
intézkedéseken
inkább
a
szükséges
A hangsúly
foglalkozikazoktartalmivagymódszertanirészletezésével,
éskevésbé
illetve az ismeletátadásmidjával. Hiszen ezeket
a helyi körülményeknekmegfelelóenkell kialakítani.
mérjékfel hogyanlehetne
KéÍjük,hogy e kiadványsegítségével
éssegító
a legjobbanmegszerveznia szoPtatástnépszerűsíti
tevékenységüket.

2. Az egészségügyi
dolgozok
Íelkészítése
a szoptatásszorga|mazására
éselősegítésére
Alapvetóelvekésismereteka szoptatásról
A szoptatássalkapcso|at()s
aIapvctó tudnivalókat
minden egészségügyi
do|goztivalismcr1etnikell' hogy megértse
milyen fontos szcrepetjátszik az egészségügyi
ellátás a szoptatás
megkezdésében
éssikeresfolytatásában.
Az alapelvek a következók:
l A szoptatásaz egyetlenmód. amely ideális táplálékotbiztosít
a csecsemóegészséges
növekcdéséhez'fejlódéséhez.
Az elsó
,1-ó hónapban a leghelyesebbtáplálás a kizárólagos szoptatás.
l Gyakorlatilag minden nó képesszoptatni.Nagyon ritka'
hogy ez valakinek anatómiai ok vagy betegségmiatt nem sikeÍül.
l Az aggodalom'az alaptalanfélelemattól' hogy nem leszelegendó
a tej (képtelenteiet termelni) továbbá' hogy nem megfeleló
a tej minósége (nem biztosít elegendó tápanyagot)
a |eggyakoribboka annak, hogy az anyák nem kezdik e|. illetve
korán abbahagyjáka szoptatást,vagy elkezdik az indokolat|an
mesterséges
pótlást.
A sikeres szoptatáshoz nagyobb önbizalom, a nagyobb
önbiza|omhoz pedig érzelmitámogatássZükséges.
! Az éEéstelenítés,aZ erós nyugtatás, az elhúzódó vajúdás'
a sebészetibeavatkozások ésmás stÍesszhatások.a kényeImetlenség,
az anya ésaz újszülött kimerültsége gátolják a tejelválasztás
megindulását.
l A szoros anya_gyermekkapcsolat közvet|enül a szülés után'
valamint az újszülött gyakori mellretétele a tejelválasztás
legjobb serkenióje.
l Fontos a csecsemó helyes mellretétele' A jó testhelyzetben
kónnyebb szoptatni, megfelelóen áramlik a tej, megelózhetó
a bimbósérülésésa melIfeszülés.
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Az elótej _ tl kolosztrum_ kü|önös jelentóségge|
bír az újszü|ött
táplálásábanésvédettségének
biztosításában,miveI sok benne
a fehérje.a zsírbano|dódó vitamin ésaz eIlenanyag.
Ez az újszülött első .'védóoltása'..

I Normális körülményekközött az újszülöttneknincsszüksége
folyadékravagy más táPlálékraaz él€ t elsó 4 napján'
amíga tejbelövellésbe nem következik.
! A szoptatottcsecsemószámáraaz elsó 4 hónapbanszükségtelen
bármilyen más ételvagy ital, sót kockázattaljárhat, például
hajlamosít.
hasmenésÍe
vagy egyébbetegségekre
azéí is szükségtelen,
mert gátolja a szoptatás
Ahozzátáp|á\|ás
beindulásátésfenntaÍtását.

3. Hol ésmikorszükséges
az egészség
ügyi szakemberek
segítsége
Az egészségúgyi
szakemberekszoptatásnépszerűsítésében,
játszottkiemelt szerepétszélesebb
támogatásában'elósegítésében
társadalmiösszefüggésben
kell látni.
A helyescsecsemótáplálásért
ésaz egészségügyi
ellátásénfelelős
szakembeÍekkivételeshelyzeteabból fakad, hogy a nók terhesség
ésszülésalattiellátásáraszolgáló intézmények
szervezetére
ésmúködésére
befolyásttudnak gyakoÍolni.

Az egészségügyi
do|gozókképzése
képzése
különös figyelmetkíván,elsósorbanazoké,
A szemé|yzet
akik közvetlenül felelósek az anyák gondozásáért
kapcsolatostanácsoknyújtásáért.
ésa csecsemótáplálással
Az egészségügyi
dolgozTknaknemcsaka táplálással
ésannak élettanávalkel| tisztábanlenniük' banemismerniük kell
a szoptatásmechanizmusát,annak pszichoszociálishatását,
lehetöségeit.
valamintezek leküzdésének
a várható nehézségeket,
Atudás azonbanönmagában nemelegendó,szükségvan a szakember
is. Ehhez tapasztalatraésmeggyózódésre
PozitívattitüdjéÍe
van szükség,ameIyaszoptatásszámos
előnyénekismeretébólfakad.

A szoptatás elősegÍtésének

ésnépszerűsítésének
színtere
az egésztársadalom

A szoptatásnépszenjsítése
éselósegítése
nemcsakaz egészségügyi
szolgálatok,egy meghatározottképzeíségú
dolgozó felelóssége,
nem is csak egy elszigeteltprogÍam.Tekintsük úgy,mint egyikét
azon fontosegészséggel
éstáplálássalkapcsolatosirányelveknek,
melyek megéIdemlikaz egésztáÍsadalomtámogatását.
Az egészségügyi
dolgozó által nyújtottsegítség,
szakértelem,
gyakorlati felkészülés,a szoptatás iránti elkötelezettség az egész
társadalomelkötelezettségét
vonja magaután'
A nók szoptatásihajlandóságátmesszemenóenbefolyásolják
a gyermekésifjúkoritapasztalataikésa neveltetésiik.
Sokkal könnyebben fogadják el a szoptatástkövetendó példaként,
ha rendszeresenlátnak szoptató nöket, családjukbanvagy baÍáti
környezetükben.
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ott' ahol a ''cumisiiveg-kultusz''uralkodik, a lányokban
ésfiatal nókben nem alakul ki a szoptató anya mintaképc.
Nem meglepó tehát,hogy aZilyen környezetben felnótt nók gyakÍan
kevesetvagy semmit sem tudnak a szoptatásról,nincs, vagy kevés
tapasztalatukvan annak mechanizmusiíról,nem bíZnak
Nincs olyan családtagjuk,barátnójiik' akik
saját képességükben.
segÍtenék
óket a szoptatáselkezdésekorfelmerülő problémák
Ieküzdésében'
Kirívó esetbenfiatal anyírkgenerációi nónek fel
úgy.hogy nem láttak máSokatszoptatni.Nem ismerik,
sót ideiétmúltnakésszükségtel€ n nektartják a szoptatást.
NyiIválrvaló' hogy e niiknek nemcsaka terhességalatt,
ilIetvea szülós után van sZükségükismeretekreésösztönZésre'
hanenrmár jtívalelóbb. Ennck hián!'libanméga legjobb szándék
mcllett is sikertclcn lehct ir szoptittris.
A línyoknak gycrnlckkrlrtLila scrdü|ókorig olyan tapasztalatokat'
cIn)dLctiismerctek!'tkcllcnc szcrczniLik.amelyek pozitívmódon
bcfolyÍlso|jákókct. Enge'tijékmeg i| szoPtílkianyák.
hotY gyermckcik. tlc kiilijnósen a liinyok rncgfigyelhessék
ésrondoz.Isát'A serdüló lányok ésfiúk
ii klscbb testvór sl()ptitt.is.,lt
!s li-tdiéletrcnc\'elólic s()ránis h ngsrilvozni kc ll a szoptat.lselónyeit
kiizötti
ésa foganlz(ikópcsség
ésismertetnikcll il sz()ptatiís
is'
i'sszcfüggést
A cél' hogv mcgaliirdályozzuk a szoptiltiissalki|pcso]atos.
illal)u|(itévllitekkiaIakuliisiít'A már kialakuIt
tudiltlans.tg()t]
oszlassukcl.
tévhiteketszcIL'skiirú. intenzívlelviliigosí1iissaI
i t|olgoztikvezetii szcfepct l iit5Z nirk
Az cgctszségü91
kuIttiratncgiirzósében\'a8t úiraLtlcsztésében.
a sz()ptatiísi
rltrlgoztiksaját csccscrnóikszoptatiisávalis
Az cge(szségüg1'l-rcrt
n]utassanakpé|drit'A társirdalomkti|.inIcgeskcdvczményckct.
bizttlsítsanak
a szoptat(i|rók
idót és|chetiiségct
a rrrunkahel1'ck
számiirit.

Javasolt tennivalók
dolgoóknok vezetó sze(epetkeuene betölteniök
Az egészségügyi
a szoptatásikultúÍamegórzésében
vagy újrateremtésében.
Ez|poziÍívhoz:záá||
ássa|, ösztónzésse|, a területi vezetókke| való
szorosegyüttmúködéssel
valócíthatjákmeg. Az egésxégiigyi
vezelóinek olyan munkaheIyifeItételeket'
intézmények
he|yiségeket'
munkaidöbeosztástkeIl biztosílaniuk,
hogy a dolgozó anyák is szoptathassáksaját gyermekíiket.
Ez az édesanya
ésa gyermekérdekén
tú|modelllehet
másokszámdrltis'

Az egészségügyiintézmények
és működése
ésszolgálatokÍelépítése
vilnnakszoptati15l
AZ cgészségügyi
eIl.l1iisbiln
scgítóésgát|óténycziik'
Gyakran vczctnck bc sz()ki-lsokat.
intézkctlóse
kct ' látszólag
tudonrányoSvagv szcrvczésiokok miatt. illetvc aZ cgészségügyi
személyzetkényelnlércazzaIa nreggyóz(ídéssc
|. hogy hatékony
éscrcrlményeslesz az clIiitiis' Ritkán gondoljítkilt azonban
czcn cljárások ésszo}iiisoksZoptatáslagyak()I.()lt
hat.1sát'
(rooming-in)
AZ ilnya ésgyernrcksi:iile1s
ut.lni egyút1marad{isiinak
jclcnt(isógére.illetr,cbizonvos újsZülijttgondoziísitevéketlységekrc
kés(jbbt!írünkki'
Az cgÚszségügyi
eIliitiisbanuralkodti szcnrlóletésmagatart.lsis
lont()sa szoptatiisszcmpontj.lbó|.Az cgészségiigyi
személyzct
póldrírrlpozitívanlr tlrit az anyára éscsaliid.jiirn
azzal,
htlgy lt tcrhcsségct.a szülést.a szoptat.lstkcllcnrcs élménynek
tekin1i.amelyheZbi|ri1tsitgos.
segítókészkiirnycZc1ettercmt.
sliinrosrutinte\'.'kcnvsi'.q
|ótezik.amclr'nckliitszri|aq
senlmikózc sincs
a szoPtat.tshoz.mégisjcIcntiis mértékbcnlrcírllyiiso|ja
azt:
az anya biztonságérzcténck
novclése.il szüksógtcIendiszktlntfort
kik üsz.ib.jlésc.
maximiilisérzelmitámogatiísnyújtásaa vajúdás
ós sz ülé salatt'
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4. Módszerek ésegyéni
gondozás
Terhesgondozás: anamnézis'
Íizikálisvizsgá|atéstanácsadás
BeÍolyássallenni
a beÍolyásolható tényezőkre
Az orvosok,az egészségügyi
doIgozókképzésének
tananyaga,
van a szoptatásra.
az oktatók attitűdjeközvetIenbefolyással
Az egészségügyi
szakemberekhelyzetüknélfogva befo|yásolhatják
a döntésthozó vezetóket.Az egészségügyi
szolgálatokfeléPítésével
ésmúködésével
kapcsolatosdöntések' valamintaz egészségügyi
személyzetképzésének
tematikájaalaPvetóenmeghatározzák,
hogy mennyireképesekaz intéZmények
a szoptatástnépszerűsíteni'
támo8atni,segíten..
A szoptatássalkapcsolatosismeÍetekterjesztésére
különösen alkalmasakaz egészségügyi
dolgozók szakmaiszeryezetei.
FóÍumothozhatnaklétreaz irányelvek,programokáttekintésére,
progÍamotkezdeményezhetnek
cse|ekvési
az egészségügy
kereteinbelüléskívül.

Mindazon elónyökből, me|yeka szoptatástszorgalmazó
programokbólésnevelésbólszármaznak,
intézkedésekból'
részesülniekell. A tanácsadás
mindenterhesnónek ésédesanyának
legyenegyénreszabott'vegyetekintetbea nók ismereteit,
egyéniségét,
óletkörülményeit.Ha az anyamultipara,korábban
már sikeresenszoptatott,olyan környezetben nltt fel, ahol
a szoptatásáltalános,ésleendó gyermekétis szeretnészoPtatni,
valószínűlegkönnyú do|galesz a szakembernek.Ellenben,
ha elsó gyermekétvárja, éskörnyezetébena cumisüveggelvaló
táplálás volt a szokás,mégakkor sem szabadlebecsülnia várható
nehézségeket,
ha az anya kifejezettszándékaa szoptatás.
Az egészségügyi
dolgozó a terhesnóvel való elsó taláIkozásakor,
az anamnézisfelvételesorán gondosanmérjefel az anya
kapcso|atosismereteit,tapasztalatait,
csecsemótáplálással
attitüdjétésmeggyózódését.
Tájékozódjona várandós nó szociáliskörülményeiról, az ó'
valamintcsaládjaétkezési
szokásaiÍóla megszokotttáp|álékaiÍil,
mit szeretésmit nem, s mi az, amit egyá|talánnem fogyaszt
(pl. tabuételek).Ezek az információk későbbfelhaszná|hatók
amelyalapján
a terhesnó táplálkozásiátlapotánakértékelésében,
ésszoptatásidószakában
összeállíthatóa helyesétÍenda teÍhesség
egyaÍánt.(Lásd a kövelkezó címalatt.)
A terhesnó vizsgá|atasorán meg kell gyózódni aÍról,hogy nincs.e
amelyakadályozhatja
az emlóknek olyananatómiairendel|enessége,
a szopást'pé|dáulbefeléfordult mellbimbó. Ez ritkán fordul elö,
alatt. Az utolsó
ésenyheformái jól kezelhetók a terhesség
trimeszterbenelvégzettegyszerúgyakorlatoksegítségével
a szoDtatásÍa.
a mellbimbó felkészíthetó
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A várandós anyának több táplálékra van szüksége,de nem annyival
többle, mint azt koIábban hitték.
A szervezet anyagcseréjealkalmazkodik a kóvetelményekhez,
fóleg az energiahasznosításválik hatékonyabbá.
A régi mondást, hogy a ,,terhes nónek kettó helyett kell ennie'',
csak a gyengéntápláltaknál alkalmazhatjuk. Az egészséges,
megfelelóen táplált anyának nincs szükségetöbbletbevitelre.

A kis mellúnóket meg kell nyugtatni,hogy a mell mérete
nincs összefüggésben a tejelválasztó képességgel'
Minden várandós anyát olyan csecsemótáplálásiismeretekkelkell
ellátni, amely hangsi|yozza a szoptatás elónyeit, figyelembe veszi
élettapasztalatait
ésszociá|iskörülményeit' Ebben hihetetlenül
tudnak nyújtania tapasztalattalrende|kezóanyák,
nagy segítséget
az önsegító anyacsoportok, ésa szoptatásban járatos szakemberek.
életmódÍa
A szülésrefeIkészítócsoportfoglalkozásokon aZ egészséges
ésa tápIálkozásravonatkozó ismeretekközott a szoptatásnak
kiemelt helyen kell szerepelnie.
Ezek a foglalkozásoknem heIyettesítik.de jól kiegészítik
az orvosok, védónók' szü|észnókáltal nyújtottegyénigondozást.

I

A teÍhesnók eneIgiabeviteléttápláltsági állapotuk ésfizikai aktivitásuk
figyelembevételévelkell beállítani. A fizikailag igénybevett nőket,
(nehézfizikai munka, rendszetes sport) különösen, ha gyengébben
is tápláltak, fokozott energiabevitelre kell ösztönözni.
A jóltáplált nóket viszont le kell beszélnia fokozott táplálékbevitelról'
nehogy súlyfeleslegüklegyen.
A terhességalatt tapasztaltsúlynöYekedésmértékeéstempója alapján
lehet egyénijavaslatot tenni az energiabevitehe.
Ma már tudjuk, hogy a megfeleló energiabevitel nemcsak a terhesség
utolsó szakaszábanfontos, mint azt koÍábbanhitték,hanem mindvégig
a terhességideje alatt.
Akinél szükséges,a zsírtartalékokkialakítását már aterhességelején

Terhesgondozás: táplálkozásra,
kávéfogyasztásra,
dohányzásra,
gyógyszer.ésdrogÍogyasztásra
vonatkozótanácsok
A terhesség
aIattnagyonfontos a megfelelőtáplálkozás'
amely nemcsakaz anyaésgyermekeállaPotát befo|yásolja,
hanemközvetlen hatástgyakoÍola késóbbitejelválasztásrais.
18
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kell elkezdeni,hogya laktáció idejénfedeznitudjaa megnöv€ k edett
energiaszükségletet.
A fejlett országokmegfelelóentáplált lakosságaköÍébenaz át|asos
terhességi
súlygyarapodás
12'5 kg' A kisméÍetú
nóknek áltálába;
kisebbcsecsemóikvannak,ezérta súlygyarapodás
ésaz ehhez
szükséges
többletenergiais kisebb. A kövér nóknek kevesebb
zsírtartalékra
van szükségük,azoknak viszont,
akiknek a magasságukhoz
képestalacsonyasúlya,azátlagnáltöbbet
kell gyarapodniuk.
Kúli'nös figyelmetkel| fordítania terhesnó étrendjéÍe.
Úgy kell
összeál|ítani,hogy változatosságávalmegfelelómennyisegú
feherje,
vitaminésegyébszÍikséges
tápanyagbevitelt
biztosítson.
vannak ún.
tabuételek,me|yekettiszteletbenkell tartani,d€ ezen kívül nincs
szükségegyébspeciáliskorlátozásÍa.
Nagyonfontos,hogy ismerjük éskezeljük a táPlálkozásbÓl eredó
hiánybetegségeket,
példáula vas,jód vagyA-vitamin hiányát,mivet
ezek fokozottanveszéIyeztetik
a magzatot.
Á csoportfog|alkozásokon
a táPlá|ássalkapcsolatosá|talános
ismeretekközött hasznos,ha beszélünka szoptatáselónyeiról,
az anyatejtápanyagértékéÍól,
a szoptatástechnikájáróI'a terhes
ésa szoptatóanyaétÍendjéról.
A fó hangsúlyilt is az egyéni
tanácsadásonlegyen.
Mivel károsíthatjáka magzatot'a terhesség
alatti dohányzás,
aIkoholfogyasztás.
a tú|sok koffein ésegyébdÍogokfogyasztása
különósen ánalmas. A dohányzáspé|dáulösszefügg az ál"csony
sztiletési
sú|lyal,mígaz aIkoholésmás ,'é|vezeti''
szerekfogyasztása
az idegrendszerműkódésizavaraivalésegyébveleszülete1t
rendelIenességekkel
bozhatókapcsolatba.A Ieendőanyák legyenek
tudatábane veszé|yeknek'
gyózzük megóket aÍról,hogya terhesség
aIatttartózkodjanak
az e|óbbemlítetlekfogyasztásátó|.
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Bizonyos gyógyszereka méh|epényen
átjutva károsíthatják
a magzatot.A nóknek a terhesség
ésa szoptatásalaftkeÍülniükkell
a fölösleges gyógyszerfogyasztást.
A receptetfelíró orvosoknakis
tisztábankel| lenniük azzal' hogy mely szer lehet káros a magzatra,
az újsziilöttre'ésa csecsemóre'Természetesen
a terhesséq
aütt is
szükség
|ehetbizonyosgyógyszerekre.
pé|dáuI
vaskészítm;nyekre
vagy kemoteráPiárabizonyosmegbetegedésekben.
Különösen
óvatosnakke|||enniaz új.mégnemteljesen
kipróbáltgyógyszerekkel.

Az anyae|látásaszü!ésalatt
ésközvetlenül utána
éspe natálisellátássalkaPcsolatosgyakoIlat
Számoso|yan,szüléssel
ismeÍt'melyeket,,sebészi''
és,,sterilitási''szempontokalapján
dolgoztakki, egyrészt
az újszülöttfertózódésének
megakadályozására,
másrésztaz orvosokésa kórházi személyzet
munkájának
megkönnyítésére.
Nem mindegyikgátolja ugyanaz anya.gyermek
kapcsolatkialakulását,de gyakranmegnehezítika szoptatást.
Az édesanya
vajúdásésszülésközben szeÍzett
élményei
messzemenöen
befolyásoljáka szoptatásiránti motivációját' ésannak beindulását.
Ha az egészségügyi
személyzetfigyel az anya igényeire,tiszteletben
tartjaemberi méltóságátésintimitását'az anya megkönnyebbül
ésbiztonságbanéÍzimagát.Hogy a vajúdáskényelmetlenségeit
csökkentsük, meg kell engedni,hogy mozogion' a számáralegjobb
testhelyzetet
vegyefel éslegyenmelletteolyancsaládtag,akit szeret,
akiben bízik' ésaki lelki támasztnyújtneki. Ezen egyszerű
módszerekkelmegrövidíthetőa vajúdás,ritkábbanlehet szükség
oxytocinra,sebészibeavatkozásra,éssokkal jobbak a kilátások
a sikeresszoptatásrais.
Sokkaljobbanmegke|lenefontolni,van.eszükség
nyugtatókra,
fájdalomcsillapítókra,
érZéstelenítókre.
Természetesen
fontos'hogy
az anyafizikai kellemetlenségeit
csökkentsük, de ha válogatásnélkül'
vagy túlzottméÍtékben
használunkilyen gyógyszereket,az anya
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kontaktusképteIen,
á|mosIesz.Nem tud közeli kapcsoIatotteIemteni
gyermekéve|
közvet|enül a szü|ésután. Ígyaz újizülött szoPási
készsége
csökken. Ne adjunk olyan gyógyszertsem'
példáulhormonokat'amelyeknekközvetlen tejelválasztástgátló
hatásavan.
Az újszülött keresó- ésszopóreflexea szüIésután különösen erós.
Az anya is szeretnélátni ésmegérinteni
gyermekét.Jelenlös hatást
gyakoro|kapcso|atukraésa tejelválasztásÍa'
ha közvetlenü|
a születésután magáhozö|e|i (bŐr.bór kontaktus)ésaz úiszülött
megkísére|heti
a szopást.E me|letta szopómozgás
a méhösszehúzódásátésa méhlepény
megszüleiését
megkönnyító
oxytocinkiáramlástokoz a szü|ésbarmadikszakában'
Az újszülötte|való szoroskapcso|ataz elsó fétórában
mégnemzalarja az anyapihenését'
sőt megnyugvásár
eló issegítheti'
Elegendó kissémegtisztítani
ésmegszáríta;i;zújszülöttet- a fírdetés
nem szükséges
-, majd az édesanyjhasárakel| heIvezni.
hogymaga-vegyekarba éshe|yezzeemlóre. A ktitóhártyagyu|ladás
megelőzésére
szo|Bá|óezüstnitrátosvagy antibiotikusszérriisepoek
késöbbis becseppenlhetók.
hogyne zavaljáka |átássa|
való
kapcsolatfelvételt
az anyaésgyermekközött (szem-szemkontaktus)'
Amígaz újszü|ötta szülószobábantaÍtózkodik,édesanyja
közelében
kellene maradnia.
Nyilvánvaló, hogyezt az utatcsászáÍmetszés
vagymás komolyműtéti
beavatkozáseseténnimmindiglehetkövetni, déilyenkoris azlegyen
aza|ape|v,hogyazédesanya
ésgyermeke
a szü|és
uián mihamaraíb
együtt|ehessen.

Az úiszülöttgondozása
Azújszülött gondozása'különösen a táplálásaazelsó2-3 napbanigen
nagyhatássalvan az anya szoptatásikép€ s ségére.
Az újszülöttszü|etési
súlyátrögzíteni kell a gyermekegésxégügyi
szakemberszámára
dokumentációban.Az anya ésaz egészségügyi
ez az aóat Íendkívülfontos.

Rooming-in

(azanya ésaz újszülöttegyütteselhe|yezése)
A sziiléstkövetóen létrejött bór-bóÍ' szem-szemkontaktust
való
folyamatosanlehetóvékell tenni. Az édesanyátgyermekével
együttlétben
nem szabadkorlátozni. A csecsemóelkülönítése
kell
éskötött idóben tönénó látogatásahelyettegyütteselhelyezést
melynektöbb elónye van' Erósíti az anya.gyermek
megvalósÍtani,
kótödését,lehetóvéteszi az igényszerintiszoptatástésa szoros
kapcsolatfenntartásátaz apávalésmás családtagokkal.

Az újszülött feÍtózésének
veszélye_ amitól á|talábana legjobban
_
tartanak valójában kisebbaz anya szobájában'mint az elszigetelt
újszülöttosztályokon,aho|kültinbözó járványok fordulhatnakeló.
A szülésutániszorosanya-gyermek
együttlétsoránaz újszülöttbóÍe
ésemésztörendszere
azanyamikroorganizmusaival
népesülbe. Ezek
általábannem patogének,
ésellenük az anyatejébeneIlenanyag
található. Az újszülött tehát olyan kórokozóknak van kitéve,
amelyekke|szembenegyúttalvédettis. A csecsemiaktív
védekezóképessége
életekésŐbbiidószakábanalakul ki.
Sokkalveszélyeztetettebb
helyzetbenvannakaz újszülöttosztályokon
elkülönített gyermekek,akik a kóÍháziszemélyzet
mikroorganizmusainak
vannak kitéve.Ezen kórokozók gyakran
rezistensekszámosantimikróbásszerrelszembenése|lenükaz anya
teje sem tartalmazmegfÉlelóe|lenanyagot'Ez magyaÍázza
az í|yen
köÍnyezetbengyakori bór, légútiésemésztörendszeÍi
fertőzéseket.
Az ggyüttlétszükségtelenné
teszi az újszülöttszállításátis, amely
esetenként
a jelentós távo|ságokmiatt, a személyzet
munkáját is
megnehezíti.
A rooming.in,aszerint'hogymilyena kTrház,ésaz osztályfelépítése,
sokféleképpen
megszervezhetó.
Alapvetó, hogy az anya szabadonéskönnyen férhessen
hozzá
gyermekéhez.
Legyen a gyermekaz anyaáEya köze|ében(kiskosár,

is szájába kell vennie,hogy biztosítva
de a bimbóudvaregy Íészét
meg a fájdalmasmellfeszülés'
Így
elózhetó
áramlása.
legyena tej
berepedése.
és
sérülése
a bimbó
Az alapelva szoptatáskizárólagosságalegyen.A kórházi vagy .
klinikaitartózkodássoránacsecsemószájonát semmimástne kapjon,
csakanyatejet.A cumisüvegbóladottvíz,tea' cukrosoldat,vagyami
mégennélis rosszabb,a tejalapútápszer,nemcsakszükségtelen,
ésezáltal a tejelválasztástis
de; újszülött szopásikészségét,
a fertözések,éstápszeÍek
növeli
gyakorlat
ilyen
Az
csökkenti.
túlérzékenység
szembeni
fehérjével
tehéntej
a
esetében,
kialakulásánakkockázatát.
Normális ktirülményekközött az elsó néhánynapban' amíg
a folyamatostejelválasztásbe nem következik, az újszülött
elegendóek.Hogy megelózzük
enérgia-ésvíztartalékai
természetes
az izzadásokozta
illetve
energiaveszteséget,
a hideg okozta
tartsukaz újszülöttetmelegésnem túlszáraz
vízveúeséget,
környezetben.

általábanritkán van szükség
A szülészetiintézményekben
éscsak azon kevésúj$zülöttkapjon'
tápszerre,
anyatej-helyettesító
gyermek eltéró igényeazonban
E
néhány
s"óptatható.
''"m
"ki
kizárólagosszoptatását.
gyeÍmek
a
többi
meg
akadályozza
ne

áey)'

Táplálás
Az újszülött szophassonkedve szerint,kötött idórend nélkü|'így
hasznosíthatja
a kolosztÍumot,amely rendkívül
teljesmértékben
(szokványosbetegségek
a táplálás
fontosa védettség
megetózése),
(vitamin,ásványianyagbiztosítása)
ésa fejlódés(a bélnyálkahártya
érése)
szempontjábil'
A gyakori szopásésaz emló kiürítéseelósegítia jobb ésgyoÍsabb
teje|vá|asztást.
Az eróteljesszopásserkentia prolactínésaz oxytocin
teÍmelldését,
amelyekbeindítjáka tejelválasztástésműködésbe
hozzáka,,let.down''(tejkiáramlás)reflexét.Továbbá meggyorsítják
a méhszülésutáni összehúzódásátésinvolúcióját.Nagyon fontos
az újszülött helyesmellre helyezése.Nemcsaka bimbót,
1,1

25

Hazabocsátás ésterületi gondozás
A szoptatás gyakoriságának csökkenéséhez nagyménékben
hozzájáÍull, hogy az intézményekbólhazatérőújszúlöttekközül sokat
már elózóleg cumisüvegból tápláltak. Lehet, hogy ezt a legjobb
szándékkalteszik,esetlegcsak átmenetimegoldásnakszánják, amíg
nem megfe|eló a tejelválasztás. Valójában ez gátolja a szoptatás
megkezdésétésa tejelválasztás fenntartását, mert csökken a szopás
gyakorisága ésereje. Ezt tapasztalva az anya tovább fo|ytatja
az egészségúgyi
intézménybenmegkezdett mesterségestáplálást.

Álta|ánostanácsok
(cumi)
Tájékoztassukaz édesanyákatarról, hogy a mesterséges
(emlő)
váltakozása
ésa természetes
inger
csak <isszezavarja
a csecsemót.Mivcl a cumi szopásáhozkeveselrbe ró keIl az arcizmok
'
igénybevétele
csökken; a csccsemó kevésbékívánja az emlót. Ha el
akarjuk kerülni' hogy a tejtcrmelés
a gyengeszopásmiattcsökkenjen '
akkor a csecsemóneksemmiIyencumit se adjunk.
Azokban a ritka csctckbcn' umikor kiegészító
táPlálásravan szükség.
adjuk az ételtteískanálla|vagy pohárból'
Az anya ós az újsziiIijtt
normális szüléseseténkül.jnböző ideig marad
a k<irházbanvagy k|iniktin_ egyes helyeken |2_24órát ' máshol 2_3
napot' vagy akár egy hctct is' Amikor az anya gycrmekévelhazatér,
a tqjeIvá|asztás
á|ta|ábanmégnem stabil.sót lchet' htlgyigazán még
meg sem induIt.Fontos. hogy teljesentisztábanIegyenezzel, ésazzal'
hogy mit kell tennie a szoptatássikere érdekében.Ha az anya
tapasztalatlan.tájékoztassuka'.tejkiáramló.. reflexról'
a tejelválasztásmechanizmusáról.a szoptatástechnikájáról.
Tanítsuk meg a me|l ápo|ására. hogy kerülje a me|l tú|zottmosását,
amely a bimbók fájdaImát,berepedését
okozhatja.Arra kell biztatni
'
hogy gyermekétannak igényeszerint etesseésne adjon neki
semmi mást az anyatejenkívül. Végü|' ha a szoptatástvalamilyen
okból késleItetnivagy szüneteltetnikeIl, vagy ha az anya el van
gyermckétóI,mutassukmeg, hogyantudja a tejelválasztást
kül<inítve
megin{ítaniésfenntartaniegyébeszköZökke|.
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Sok országban a nók ónsegító csoportokat szerveznek, hogy segítsék
a szoptatni kívánó anyákat. Az egésxégügyidolgozóknak támogatniuk
kell ezen csoportok létrejöttét ésmúködését.Irányítsák hozzájuk
kórhrízból hazamenó' fiatal, tapasztalatlan édesanyákat. Az ilyen
csopoÍtok által nyújtott egyénifoglalkozás, tanácsadás
ésismeretterjesztó anyagok hatékonyanegészítikkí azegészségügyl
dolgozók munkáját. Ezen anyagok terjesztésétaz egészségügyl
hálózaton belül is szorgalmazni kell.

Tápanyagszükségleta szoptatás a|att
A szoPtatás alatt nagyobb a tápanyagszükséglet,mint a terhesség
idején.Ha az anya megfelelóen táplálkozott a teÍhességalatt' akkor
az ;nergiatartaléka, zsíIformájában részbenfedezi a rnegnövekedett
szükségletet.Ezen zsír felhasználása, a terhességalatti
víz-visizatartáskiüÍülése'a méhinvolúciója súlycsökkenéshezvezet
a szülésután. Tájékoztassuk az anyákat arról, hogy megfeleló étrend
szükségesa tejelválasztás fenntartásához' nehogy a tápanyagÍaktáruk
kiürüljón. Különös figyelmet kell fordítani a fehérje-. a kálciumésa vitaminbevitelÍe.
a javasolt energiabevitelmegtörtént,akkor
Ha a rerhességben
a tejelválasztái elsó ó hónapjában átlagosan 2090 kJ többletenergiára
ésfizikai
az anyazsírtarta|éka
van szükség.Az ettól való eltéréseket
mege(őzéséhez
aktivitáSa iatőrozza meg. Például a súlyvesztés
a gyengéntáplált anyának kiadósabb étrendrevan szüksége,
.Iuet i"m gyarapodon megfelelóen a terhességaIatt, s nincs
elegendó zsírtartaléka.

Hazabocsátás
Egyes országokbana kereskedelmicégekgyakran látják el
aiintézményekbóltávozó anyákat kúlÓnbözij ingyenesbabaszcrvckgondoskodjanakarról.
éstestápo|ásitermékekkel.Az i||etékes
olyan termékeket,
ne
tarta|mazzanak
ilyen
ajándékcsomagok
az
hogy
am;lyek gítolják a szoptatássikerét.P|.: cumisüveg' cumi, tápszer.

27

A nem szoptathatócsecsemőkédesanyját'vagy más csa|ádtagját
tanítsukmeg a tápszer elkészítésére.
a táplálás módjára. Hívjuk fel
a figyelmet a helyte|eneIkészítés
veszé|yeire.
Mindezekró| azonban
ne a szoptató anyák jelenlétében
essékszó.

otthonigondozás
Nagyon hasznos gyakorlat' hogy az egészségügyiszakemberek
a hazabocsátást követó napokban meg|átogatják a családokat.
Figyetemmel kísérikaz anya ésaZ újszülött á|lapotát, válaszolnak
a felmeÍü|őkéIdésekÍe
éssegítséget
nyújtanaka Prob|émák
mesoldásában.

Lehetóleg beszéljük meg az anyával az első családlátogatás
idópontját. A várható problémák megoldásában (pl' fájdalmas
bímbók' szopási nehéZség)azonban addig is nyújtsunk segítséget.
A szakemberek legyenek kellóen képzetteka fenti ésegyébfelmerüló
problémák megoldására.
Az anyák gyakran aggódnak, hogy tejük nemelegendó ésaminösége
nem megfeleló. Bármilyen hozzátáplálás idó elótti tejelapadáshoz
vezethet. Ezért fontos az anyák megnyugtatása,a gyermek rendszeres
a legjobb
vizsgálata. A csecsemó kielégítófejlódése ésegészsége
állapotának,
csecsemó
A
bizonyítékaaZ anyatej kiválóságának.
súlyfejlódésének,hossznövekedésénekpontos regisztrálása
nélkülözhetetlen. Erre kiválóan alkalmas a csecsemő fejlódési lap.
A családlátogatás ésa tanácsadás lehetóségetnyújt arra'
hogy az anyák gyakollati tanácsokat kapjanak minden, anya és
gyermekvédelemmel kapcsolatos'kérdésben,különös tekintettel
a szoptatásra' védóoltásokÍa, családtervezésre.

WHO/T. Kelly (C-391)

28

29

5. Következtetések

Mindeü oIsZágbanaZ ebbcn kompetensszeryek feladata,
ésszociális
Ilosv megt(rgycnckmindcn szükségesegészségügyi
intézkedést
a szoptatásnépszerúsítése,
támogatásaésvédelme
érdckében.
Bizttlsítaniukkcll. ésaz egészségÍigynek
is minden lehetséges
módon
scgítséget
keIl nyújtaniabban hogy a családoke legkiválóbb táplálási
'
nlód mellett döntsenek.
Ez magába fog|a|jaaz anyák megfelelő tájékoztatását,a család
ós a kÖrnyezctszoptatáste|ósegítóésbátorítómagataltásátésa gátló
lényczók kiiktatását.
Az egészségügyi
hálózaton belül éskívül minden olyan erófeszítést
védiéstámogatjaa szoptatástJ
meg kell tenni' amely népszerűsíti,
Ez a kiadvány ésa hozzá tartozó függelék útÍnutatóulszolgál
sziikségesgyakoÍlati
a sZü|észeti
ésújszülött intézményekben
megtételéhez'
lépésck
Arra kérjükaz illetékesszerveket,hogy ezt sajátországukgazdasági
helyzeténekmegíeIelóen,a körülmények
ést.'trsadalmi
figyr:lembevéteIéVe|
adaptálják.

30

wHo/J..F. ChÍóticn(c-873)

.lI

Függelék
Szempontokaz anyavédelmi,
szü!észetiésújszüIöttintézmények
szoptatásttámogató tevékenységének
értékeIéséhez
szervei,az egészség
Az alábbiszempontokatazországokarrail|etékes
éstáplálkozásPolitikaformálói, a terhes-,anya-,csecsemóvédelem
ésa családtervezószolgálatokvezetói:orvosok'ápolónök, szülésznók,
védónök, gondozónók ésegészségügyi
segédszemélyzet,
valamint
az egészségügyi
dolgozók szervezeteiésaz önsegító anyacsoportok
számáÍakészít€ t tük.
Nem kívánjukhiánytalanulfelsorolnia szoptatástelómozdító
gyakorlatilépéseket,
ezek inkább javaslatok,melyeket
a WHofuNICEF közós állásfoglalásávalegyüttkellene alkalmazni.
az ,,igen''választ
IdeálisesetbenteÍmészetesen
mindenkérdésre
fogjuk kapni.
A helytelengyakoÍlatra,'nem''|esza válasz,ésezt, az aján|ás
énelmében
tanácsosme8íá|toztatni.

Politika
intézmény
a szoptatás
l. Rendelkezik.eaz egészségügyi
szoIgá|óhatáÍozott
támogatásáraéselósegítésére
népszerűsítéséÍe,
politikával?
vezetói, ismertetik.ea dolgozókkal
2. Ismerik-eezt az intézmény
(pl. íron házirendben,útmutatókban,az újdolgozók felvételénél
végzőá|ta|)?
vóban vagy az ellenőÍzést
3. Értékelik-e
rendszetesena szoptatássalkapcsolatospolitika
hatékonyságát?
Például:
I van-eadatarról' hogyhányanyakezdettel a kóÍházbanszoptatni,
éshányanszoptatnakméga hazabocsátáskoris?
JJ

l van-eaz ante éspostnatalisellátás gyakorlatát,a különbözó
képzésiformákat
ésa szakmaisegédanyagokat
értékeló
rendszeÍ?
4. van-e együttmúködésre
tirekvésa szoptatássalkapcsolatos
irányelvekfejlesztésében
ésgyakorlatimegvalósítisában:
az egészségügyi
dolgozók, a szoptatásitanácsadók,az <insegítl
anyacsoportokésa társada|omközött?

A szakemberekoktatása
5. Tisztában van-e a szoptatás elónyeivel' fontosságával az összes
dolgozó? Ismerik-e az intézményszoptatást népszerúsítő
éstámogató politikáját?
ó. Kapnak.e a szoptatásértfelelós szakemberek speciális képzést?

Az intézmények
Íelépítése
és múködése
7. Rögzítették-e a terhes törzslapon a szoptatásról történt
megbeszélést?
FeIjegyezték-e:
l A leendó anya szoPtatássalkapcso|atosszándókát
l Az emlók vizsgálatát
. Korábbi szoptatássaIkapcsoIatoseseményckct.észrevételeket
l Mennyi ideig ésnrilyengyakorisággaIszoptatott
! voltak-c problémáikorábban a szoptatássa|.Ha igen' miIyen
természetú?
l Milyen jelIegűsegítséget
kapott éskitól?
8. RendeIkezésreáll-e terhesgondozásikönyv a szüléskor?
! Ha ncm. a 7. pont a|attiinformációk tudomásárajutnak.e
a sziilészetiintézménynek?
I A mé8soha nem szoptatott,vagy elózóleg szoptatási
nehózsigckkeI küzdó anyáka( a szemé|yzet
megkü|önböztetett
ngyelemt'enreszesíti-e?
9. A vajúdásésszüléssorán a nyu8latók. fájda|omcsil|apítók
vag} érzcstelenílé5
aIkalmazásaeIdöntéséné|
az inléZmény
figyeIcmbeveszi.e uz anya szopti|tli5iszándekát'.)
l Ismcrik-e a dolgozók ezen gyrtgyszerekszoptatúsra
gyakoroll
natasat-
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10. Általában az újszülöttról:
l A szüléstkövetó elsó öt percben megmutatják.e az újsZúlöttctaz
édesanyának?
t Az újszúlött megmutatása _ odaadása a profilaktikusan
vagy antibiotikumtartalmúszcntcsc1tp
alkalmazottezústnitrátos
becseppentéseelótt történik.e?
az anya újsZü|i)t|]d1.
l A szüléstkövetó félórán belül kézbeveheti-e
hogy mellÍetegye?Megengedik-e'hogy legalábbcgy tirÍtcgyiitt
marad.janak?
ellátás, ami azt
11. Van-e az intéZményben
''rooming in'' rendszerű
jelenti' hogy az újsZülöttvégigaZ édesanyjamellett m8radhat
az intézetitaÍtóZkodás aIatt.
l Az újszülöttetaz anya ktize|ébenhelyezik.ee|?
I Ha csak nappalvannak együtt.odaviszik-elegatább3-4óránként
az édesanyjához?
szoptatásiirányelvci korlátozzák-e az anyateJen
12. Az intézmény
kívüli hozzátáplálásta tejbelöveIléstmegelózóen?

Egészségneve|és
ésszülésalatt ismertetik-eaz anyával
13. A terhesség
a tápanyag-szükségletetésa különböZó gyógyszerek. drogok,
dohányzás, alkoholfogyasztásveszélyeit?
l4' Kapnak.e ismereteketa leendó édesanyáka szoptatásról
a terhesgondozássorán?
speciálisanszoptatáSraképzett
l5. vannak-e a szülészetiintéZménynek
szakemberei,vagy szoptatásitanácsadói' akik az anyák
álInak aZ intézetitarkizkodás során.i
rendelkczésére
Ismertetik.eaz édesanyákkala következóket?
l A tejelválasztásfizio|ógiáját' a tejelválasztástenntartásának
módját?
l Hogyan elózze mcg ésküszöbólje ki az olyan gyakori
feszülése.a bimb<ik
problémákat'mint pl. a mell fi:rj<.lalmas
bereoedése'i
problémáival.lOrvoshtlz.
l Hová forduljon az ilyen teÍmészctű
védónóhöz. ha vannak: önsegító anyacsoportokhoz.
ezekkel?)
(Kapcsolatbanál|.|JaZ intéZmény
a tejelválasztás
l6. Kapnak-e tanácsota szoptatáselkezdésére
fenntartásáravonatktlztianazok az anyi.lkis' akik:
sZü|tek'
csásZármctsZés5el

-1.5

_ koraszülöttnek vagy
- kis súlyúújszülöttnekadtak életet,
- újszülöttjük speciálisellátástigényel.
17. Ellátják-e a szoptatTanyákatirányadó fontosismereteketnyújtó,
nyomtatottanyagokkal?

Hazabocsátás
18. Elófordul' hogy hazabocsátáskoraz anyák babaápolásicikkeket
tartalmazócsomagotkapnakreklámcéljából.Figyel.eaz intézmény
arra, hogy ezek a csomagoksemmiolyat ne tartalmazzanak,
ami a szoptatás megkezdését,
vagy fenntartását gátolhatja?
(P|. cumisüveg,cumi, tápszer.)
19. Tájékoztatástkapnak-eazok az édesanyák,akiknek újszülöttje
valamilyenoknál fogvanem szophat,a helyesmesterséges
táplálásról?
Ismertetik-evelüka tápszerekelkészítésének
módját ésahelytelen
elkészítésból
eredó veszélyeket?
l szerepel.eaz intézmény
irányelveiben,hogyaz ilyentájékoztatás
ne a szoptatóanyák jelenlétében
hangozzékeI?
20. Megbeszélik.e
az édesanyákkal
az első családlátogatás
idipontját?
l Tájékoztatják-eőket arról, hogy addigis mikéntbiÍkózhatnak
meg a várható nehézségekkel?
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