Háztűzőrző Kisokos

Kismamáknak

„Az anyák gyerekeik kezét csak egy ideig fogják,
de a szívüket mindörökké.”
(kínai bölcsesség)

Kedves Kismamák, Anyukák!
Sok szeretettel ajánljuk figyelmetekbe
„Háztűzőrző Kisokos Kismamáknak”
című kiadványunkat. Elkészítése komoly
feladatot jelentett számunkra.
Köszönet a Becton Dickinson Hungary
KFT.-nek aki a kiadvány kiadását
támogatta.
Köszönjük a védőnőknek, szakembereinknek és önkénteseinknek a szakmai
segítséget. A kisokost 10 év tapasztalatai
és az előadásainkon részt vevő kismamák visszajelzései alapján állítottuk ös�sze.

Egyesületünk megalakulása óta szervezzük a kismamáknak, kisgyermekes
családoknak szóló programjainkat. Állandó előadóink hiteles szakemberek, de
önkéntes tagjaink is komoly szakmai hát-
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teret képviselnek. A Tatai Védőnői Szakszolgálat védőnői folyamatos segítséget
nyújtanak.
Előadásainkon többször elhangzott,
- különösen az egészségügyi szakemberek részéről - hogy az interneten ellenőrizhetetlen forrásból származó információk is megtalálhatók, és megzavarják
a kismamák és anyukák ismereteit. Ezért
tartjuk nagyon fontosnak várandós programjainkat, ahol az érdeklődők személyesen tehetik fel kérdéseiket, a témában
jártas, hiteles előadóknak.
Ez a kiadvány most lehetővé teszi,
hogy a szakembereink által nyújtott információk, előadás részletek, egy szélesebb
körben eljussanak a várandósokhoz. Fontos számunkra, hogy a kismamák megtalálják belső egyensúlyukat, örömben és
szeretetben éljék meg várandósságukat.
Gyakorló anyaként is tudjuk, egy nő életében ez gyönyörű, fáradságos, szép és
egyszerre nehéz folyamat.
Ezért is tartjuk nagyon hasznosnak
ezt a kiadványt, mert a legfontosabb információkat tartalmazza és mindig kéznél
van!
Bódiné Likó Angéla
elnök

Bemutatkozás

Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesületünket, 2005-ben alapítottuk 11 lelkes kismamával. Elkötelezett hittel, szorgalmas
kitartással támogatásokból, adományokból hoztuk létre Központunkat. Mi háztűzőrző tagok ezt az értéket magunkénak
érezzük, szívügyünk. Családi életünk
mellett, rengeteg önkéntes munkát vállalunk, mely sok szép pillanatot ad életünknek. Hosszú évek óta szervezett rendezvényeinken és Központunkban szinte
naponta látjuk a hozzánk járó családok
megelégedettségét, örömét és ez ad erőt
a folytatásra, megújulásra.
Mottónk: A tűzhely őrzése nemes
feladat, hol Otthon, Család, Szeretet
lakoznak egy fedél alatt…
Rendezvényeinken, programjainkon,
előadásadásainkon, szakemberek közreműködésével segítjük, támogatjuk,
megerősítjük az anyákat a várandósság
időszakában, a szülőket, családokat
gyermekgondozás, gyermeknevelés területén.
Szakembereink (orvosok, védőnők,
tanácsadók, pszichológusok) és a gya-

korló anyukák tudásukat megosztják a
közösséggel, értéket közvetítenek, melyek a résztvevők életében érdemi, pozitív változásokat hoznak. Közösségeinkben a családokat érintő problémakörök
őszintén felszínre kerülnek, értékes ismereteket, tapasztalatokat, tanácsokat,
javaslatokat közvetítünk a szülők felé.
Háztűzőrző Központunk mindenki
számára nyitott, lehetőséget nyújtunk
minden szülőknek és gyermeknek, hogy
részesei legyenek programjainknak.
Lehetőséget kínálunk a kismamáknak,
anyukáknak, hogy csatlakozva hozzánk,
önkéntes tevékenységet folytathassanak.
Céljainkkal azonosulva, nálunk megvalósíthatják álmaikat, ötleteiket és közösségi
terünkben baráti kapcsolatokat ápolhatnak.
Olyan világról álmodunk, ahol közösségünkben az összefogás, odafigyelés,
elfogadás, vágyak és elképzelések szabad kiáramlása működik.
Palotai Ildikó
szakmai vezető
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Kislexikon
NST (CTG) szűrővizsgálat - A vizsgálat során
a magzat szívműködését, szívfrekvenciáját, és
a méh összehúzódását vizsgáljuk, fontos információkat kapunk a magzat méhen belüli állapotáról és mozgásáról, a terhesség 38. hetétől
kell elvégezni a magzat méhen belüli állapotának ellenőrzésére.
Vajúdás - A Szülés megindulásától a méhszáj
eltűnéséig tart. A vajúdás során a méhszáj fokozatosan kitágul. A szülés fájásokkal vagy a
magzatvíz elfolyásával veszi kezdetét.
Nyákcsap - Gyakran tapasztalható véres, nyákos folyás a hüvelyből, amely a méhnyakban
található nyákos, állagában tojásfehérjéhez
hasonlító, úgynevezett nyákcsap eltávozását
jelzi.
Oxitocin hormon - Szülés alatti felszabadulása méhösszehúzódásokat okoz, szabályozza
a simaizmok működését, fontos szerepe van
a szülés megindításában. Szoptató nőknél a
szopás hatására szabadul fel így elősegítve a
tej kiürülését az emlőből. Szerepe van a méh
eredeti állapotának visszaállásában.

Oxitocin infúzió - A szülés gyorsításának egyik
módszere a méhösszehúzódást elősegítő infúzió alkalmazása, mely során oxitocin hormont
adagolnak a kismama vérkeringésébe. Erősítik
a méhösszehúzódásokat így gyorsabban halad
a szülés.
Méhszájtágítás - A méhszájtágítás a szülésindítás harmadik módszere, amely történhet mechanikusan (kézzel), gyógyszeresen
(prosztaglandin hormont tartalmazó gélt vagy
tablettát használva), vagy egy katéteres ballon
(ún. ballonos tágítás) segítségével.
Epidurális (gerinc közeli érzéstelenítés) EDA A módszer lényege a csontos gerinccsatorna és
a kemény agyhártya közötti üregbe fecskendezett érzéstelenítőszerrel történő érzéstelenítés.
Spinális érzéstelenítés császármetszés esetén - Spinális anesztézia esetén a beteg ülő
testhelyzetben, hátát kidomborítva helyezkedik
el, és a gyógyszert egy adagban juttatják be
egy vékony tűn keresztül a gerinccsatornába.
Ezt követően az érzéstelenítő hatása perceken
belül kialakul, és ami igen lényeges, nemcsak
az érző, hanem a mozgató funkciót is gátolja a
teljes érzéstelenítés időtartamára, ami többnyire 2-2,5 óra.
Farfekvéses szülés során a magzat lábával
vagy farával előre születik meg.
Harántfekvés esetén a méhszájat elzáró, ros�szul tapadt méhlepény váltja ki. A magzat keresztben fekszik, nincs elől fekvő rész. Ennek a
fennállása egyenlő a császármetszéssel.
Császármetszés során a magzatot műtéti úton
emelik ki az anyából.

Burokrepesztés - A burokrepesztés egyik legáltalánosabb szülésmegindító eljárás, amely
során a szülészorvos a méhszájon keresztül
egy eszköz segítségével repedést ejt a magzatburkon. A magzatvíz szivárgásának következtében méhben uralkodó nyomás csökken,
amely a vajúdás megindulását eredményezi.
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Gátmetszés - Egy szülés közben ejtett vágás,
melyet közvetlenül a kisbaba fejének megszületése előtt ejtenek a végbél és a hüvelybemenet között. A gátmetszés célja, hogy ezen a
területen lévő szövetek ne repedjenek meg. A
repesztett sérülés nehezebben gyógyul, mint a
vágott seb.
Gátvédelem - A gátvédelem olyan szülés közben alkalmazott módszer, mely a gát kézzel
történő támasztása, védelme szülés alatt.

Mit vigyünk a kórházba?
Iratok: várandós anya gondozási könyve,
a várandósság alatt készült vizsgálatok
eredményei, személyi igazolvány, lakcímkártya, házassági anyakönyvi kivonat vagy apasági nyilatkozat és az apa
személyigazolvány és lakcímkártya másolata (baba anyakönyvi kivonatához is
szükségesek).

tó, köntös, gumipapucs, 2 db törölköző
(1 színes legyen), vékony és vastag
zokni, kényelmes papucs.
Amzulescu Melánia
KÁNA Kismama - Babamama Klub
szervezője

Apa csomag: apás szülészeti szett, papucs, enni- és innivaló (kávé is: D).
Gyógyszerek: algopyrin, panadol, lázmérő
3 db TENA hálós bugyi, min. L méret, 1
csomag TENA betét (4-5 cseppes),
kézi mellszívó (Aventes nagyon jó), szőlőmagolaj és Garmastan mell- és bimbó
védelemre, szoptatós tea (lactoherb, milosan).
Tisztálkodási szerek: tusfürdő, izzadtsággátló, fogkefe, fogkrém, wc papír,
papír wc ülőke, fésű, hajcsat, hajgumi,
krém, sampon, hajszárító).
Evőeszközök: kés, villa, kiskanál, kanál,
pohár, bögre, tányér, konyharuha, papírtörlő, papír zsebkendő.
Egyebek: látogatási időre használatos
kényelmes ruha, kispárna, takaró, textil
pelenka,
telefon, telefontöltő, fényképezőgép, karóra,
2 db Kubu-s csőrös, csepegésmentés
vizes palackja (császármetszés után),
szőlőcukor, háztartási keksz, abonett,
gyümölcs, 3 db barackos v multivitaminos gyümölcslé, 1 rekesz mentes víz,
2-3 db szoptatós hálóing, 3 db sport
melltartó vagy spagetti pántos felső,
melltartó betét: mosható vagy eldobha-

Mikor induljunk?
1) Ha elfolyik a magzatvíz, illetve, ha
csak csorgást észlel, azonnal indulni.
2) Vérzés esetén azonnal
3) Ha a fájások rendszeresen kb. 5 percenként jelentkeznek.
4) Ha nem érez magzatmozgást ingerlésre sem.
5) Ha magas a vérnyomása és a feje is
fáj.
6) 36 hét előtt rendszeres feszülések
esetén akár 15-20 percenként.
Schäffer Mária
szülésznő
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Babakelengye
A rooming-in-ben:
• Nadrágpelenka napi szükséges men�nyiséget - kb. 5db-ot biztosít a kórház
• textil pelenka 2-3 db
• fürdőlepedő a fürdetéshez, vagy nagyobb pelenka
• babaruha - kising és angol pólya, a kórház biztosítja, de lehet sajátot is vinni
• Sapka (ha folyosóra viszik az újszülöttet látogatáskor)
• 5 db rugdalódzó
• 2 db hálózsák
• egyéb eszközök a baba részére: hajkefe, körömvágó olló, lázmérő

Első gyógyszertári csomag:
Mikor megszületik a baba, választott gyermekorvosunktól egy köteg receptet is kapunk. Mit tartalmaz ez a bizonyos első patikai babcsomag, és mit érdemes még mellé
beszerezni:
Köldökápolás kellékei:
Alkohol (Spiritus salicylatus, vagy Alcoholum
dil.70%)- receptre
Hintőpor (Sparsorium Hexaclorophenum)- receptre
Szükség lesz még steril gézlapra, fültisztító
pálcikára
Popsikrém
(Ung. antiphlogistic. pro inf., vagy Ung. infantum, vagy Ung. neonatorum)-receptre
Fürdetőkrém
(Ung. hydrophyl. nonion)- receptre
K-vitamin
(Konakion MM Paediatric-inj.)- receptre
Az újszülöttkori vérzések megelőzése érdekében a babák már a szülőszobán kapnak K-vitamint, melynek adását otthon is folytatnunk kell,
először a baba egy hetes korában, majd havi
egy alkalommal addig, míg a baba kizárólag
anyatejjel táplálkozik.
D-vitamin
(Vigantol olaj)- receptre
Erre a babák egészséges csontfejlődése miatt
van szükség. Ennek érdekében két hetes kortól napi egy cseppet csöppentsünk a babánk
szájába (vagy egy kis anyatejbe, kiskanálba).
A tápszerek D-vitaminnal dúsítottak, így ezek
mellé nem szükséges kiegészítő vitamin adása.
Lázcsillapító
(Germicid C)- receptre
Mindig legyen otthon a gyermek életkorának,
testsúlyának megfelelő lázcsillapító.
Dr. Tóth Ágnes
gyógyszerész
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Amit a GYES - GYED-ről tudni kell
A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra
jár (24 hét), a gyermek születését követő
168. napig, amelyet – eltérő megállapodás
hiányában – úgy kell kiadni, hogy abból
legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen.
A szülő nő akkor válik jogosulttá, ha a
szülést megelőző két éven belül 365 napon
át biztosított volt, és a biztosítás tartama
alatt szül, vagy a biztosítás megszűnését
követő 42 napon belül szül, vagy a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl
baleseti táppénz folyósításának ideje alatt
(vagy a folyósítás megszűnését követő 28
napon belül) szül.
A gyermekgondozási díj legkorábban a
terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az
annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya
által igénybe vett gyed esetében a szülést, a
szülő anyától eltérő más jogosult által igénybe vett gyed esetén a jogosultság kezdetét
megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. A 2013. december 31-ét
követően született ikergyermekek esetén
a gyed folyósításának időtartama a fentiek
szerint megállapított időtartam lejártát követően további egy évvel meghosszabbodik.
A gyed a figyelembe vehető jövedelem
naptári napi átlagának 70 százaléka azzal,
hogy a gyed maximálisan megállapítható
összege igazodik a mindenkori minimálbérhez, a gyed összege havonta legfeljebb a
mindenkori minimálbér (2014-ben havi bruttó
142.100,-) kétszeresének 70 százaléka lehet.
A szülő 2014. január 1-jétől a gyermek
1 éves kora után, a gyermekgondozási díj
folyósítása mellett korlátlan időtartamban
végezhet munkát. Ez a rendelkezés a 2014.
január 1-jét megelőzően született gyermekek szüleire is vonatkozik.

Gyermekgondozási segélyre jogosult a
szülő a gyermek 3. életévének betöltéséig,
illetve ikergyermekek esetén a tankötelessé
válás évének végéig legfeljebb a gyermek
10. életéve betöltésének napjáig, továbbá
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermek 10. életévének betöltéséig.
A gyermekgondozási segély havi ös�szege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (28500,-),
ikergyermekek esetén azonos az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
2 gyermek esetén 200 %-ával, 3 gyermek
esetén 300 %-ával, 4 gyermek esetén 400
%-ával, 5 gyermek esetén 500 %-ával, 6
gyermek esetén 600 %-ával. Töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg
harmincad része jár. Az ellátás összegéből
nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül levonásra.
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Várandós gondozás a patikában
Várandósság során fontos kérdésként merül fel, hogy mely gyógyszerek, gyógynövények, gyógyászati készítmények használhatóak biztonsággal.
Jelenleg a gyógyszerek veszélyességének megítélése eltúlzott. Sok olyan gyógyszertől tartják távol a várandós és szoptatós
kismamákat, amelyek használata lényegében kockázatmentes. Ma már a krónikus betegségben szenvedő nőknek is megadatik a
gyermekvállalás lehetősége. A várandósok
többsége átesik olyan betegségen - influenza
- nátha, felső légúti vagy húgyúti fertőző betegség, hüvelyi fertőzések-, amelyek ugyancsak gyógyszeres kezelésre szorulnak.
A várandósok gyógyszeres kezelésének
előnyeiről már kevesebbet hallani, pedig az
anya betegségei kedvezőtlenül befolyásolják a magzat fejlődését.
A terhesség alatt a szexuális úton terjedő
fertőzések megfelelő kezelésével a koraszülések gyakorisága csökkenthető. Gyakran
előfordul, hogy influenzás kismamákat sem
kezelnek a gyógyszerek magzatra gyakorolt
hatásától való félelem miatt, figyelmen kívül
hagyva azt a tényt, hogy a magas láz többfajta fejlődési rendellenességet is okozhat.
A súlyos fejlődési rendellenességek a
várandósság 5. és 10. hete között alakulhatnak ki, ezért nevezzük ezt a periódust
kritikus időszaknak, amikor a magzat különleges védelemre szorul.

Ibuprofen - Advil, Algoflex, Nurofen, Spedifen
- Ugyancsak prosztaglandin-szintézist gátló
hatása miatt első harmadban valamint az
utolsó 6 hétben kerülendő a használata
Diclofenac - Catafalm, Voltaren - Prosztaglandin-szintézist gátló hatása miatt első harmadban valamint az utolsó 6 hétben kerülendő a használata
Metamizol (Noraminophenazonum) - Algopyrin,
Algozone - Prosztaglandin-szintézist gátló hatása miatt első harmadban valamint az utolsó 6 hétben kerülendő a használata
Paracetamol - Rubophen, Panadol, Mexalen Mérsékelt használatuk nem jelent kockázatot várandósság alatt
Paracetamol+fenilefrin - Coldrex, NeoCitran Fenilefrin magzati oxigénhiányt okozhat,
ellenjavallt a használata

Leggyakoribb kérdés: Láz- és fájdalomcsillapítás

Minden esetben szükséges kikérni orvosunk, gyógyszerészünk tanácsát, az információ
birtokában a döntés a kismama kezében van.
Ebben a döntésben segíthet: Teratológiai telefonos tanácsadás: 06-1-363-22-29 (munkanapokon 8 és 16 óra között hívható) A telefonos
tanácsadás célja, hogy a várandósság ideje alatt
a magzatra ható külső hatások ártalmasságával
kapcsolatban szakszerű, érthető tájékoztatást
adjon.

Acetylsalicylsav - Aspirin, Kalmopyrin Prosztaglandin szintézis gátló hatása miatt, az
első harmadban kerülendő a használata,
mivel a prosztaglandin segíti a beágyazódást.
Utolsó 6 hétben való alkalmazásakor a szívben a Botall vezeték korai záródását okozhatja,
mely az újszülöttben kóros keringési helyzetet
idézhet elő
Véralvadásgátló (vérzékenységet növelő) hatása miatt szülés előtt tilos alkalmazni!
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Dr. Tóth Ágnes
gyógyszerész

Homeopátia a szülés körül és a gyermekágyban

A homeopátiás szerek szelíd hatásuk miatt alkalmasak arra, hogy várandósokat és
csecsemőket is kezeljünk velük, szövődmény és mellékhatások nélkül.
• A szülés előtt, a 36. héttől alkalmazhatjuk a CIMICIFUGÁT, azoknál a kismamáknál, akiknél zárt a méhszáj. A
36-37. héten heti 2x5 golyó, a 38-40.
héten heti 3x5 golyó javasolt a C30-as
potenciából!
• Ha megindulnak a fájások, az első
szer, ami fontos, az ARNICA C30. Ha
megkezdődik a vajúdás, 1x5 golyó bevételével csökkenthető a fájdalom, a
vérzés és a fertőzésveszély!
• Ha merev, zárt a méhszáj, a CIMICIFUGA C30-ból 5 golyót oldjunk fel 1/2
liter vízben és pár percenként kortyolgassuk!
• Ha elégtelen a fájástevékenység, az
infúzió is kikerülhető CAULOPHYLLUM C30 használatával. Ugyanabban
a vízben feloldható, így egyszerre történik a méhszáj lazítása és az összehúzások erősítése!

• A kitolási szak kezdetén még szopogassunk el 5 golyót az ARNICA C30BÓL!
• Ha megszületett a baba, az ARNICAt
ismételjük meg, és utána még 5-7 napig napi 1x!
• Amennyiben gátmetszés történik
vagy császármetszésre kerül sor, utána 5-7 napig szedjen a kismama napi
1x5 golyó STAPHYSAGRIA C30-t!
• Ha szoptatás alatt erős utófájások
vannak, a CAULOPHYLLUM C30 segíthet. 1 pohárban oldjunk fel 5 golyót
és ebből szoptatás előtt és szükség
esetén közben is kortyoljunk egyet!
Dr. Auer Katalin
homeopata orvos
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Kismama-torna, jóga, baba-mama torna, jóga
Kismama torna:
• egy alkalom, egy hely, ahol jó hangulatban együtt lehetsz önmagaddal, a babáddal,
• miközben, azért teszel, hogy könnyebben, jobb kondícióban, és esetleg tudatosabban, legyél ott életed nagy eseményén, ahol világra jön a gyermeked,
legyél első, másod vagy akár hányadszor szülő nő,
• a foglalkozások egy órásak, magukba
foglalják, az egész test átmozgatását, a
vénás keringés megtámogatását,
• a légzés tanulást, helyes légzéstechnika alkalmazását a vajúdás, és a kitolás
alatt.
Kemény Mónika
Okleveles gyógytornász

A kismama jóga célja:
• a relaxáció segítségével gyengéd kötődés alakuljon ki a kismama és a babája
között,
• a légző gyakorlatok elsajátítása által
enyhítse a fáradtságot, álmatlanságot,
rosszullétet, a szülési fájdalmakat
• az édesanya jól érezze magát a bőrében, a nyújtógyakorlatok fokozatosan
előkészítik a kismamák csípőjét, medencéjét, keresztcsontját a szülésre,
• megtanítja észrevenni és megérteni teste és babája jelzéseit,
• gátizom felkészítése a szülésre.
A 12. hét után bármikor el lehet kezdeni, jógás előképzettség nem szükséges.
A szülés után a jóga rendszerint nem
ér véget, hiszen a babák 6 hetes korától
baba-mama jógán kényeztetjük a csecsemőket masszázzsal, tornával, mondókákkal, az anyukákat pedig erősítő, regeneráló
jógagyakorlatokkal és relaxációval. Itt sem
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maradhat el a gát izomtorna, mely felgyorsítja a sérült szövetek gyógyulását és segít
megelőzni a későbbi aranyér és inkontinencia problémákat.
Németh Ildikó
Kismama jóga oktató

Baba - mama torna

(6 hetes kortól - 9-10 hónapos korig)
A várandósság, szülés, szoptatás, anyává
válás nagy erőpróba. Egy kisbaba gondozása 24 órás feladat. Mégis fontos, hogy szakítson időt önmagára is, hiszen az anya egészsége, testi - lelki egyensúlya, kisbabájának is
érdeke. A baba - mama tornával abban szeretnénk segíteni, hogy időt tudjon fordítani
egészsége megőrzésére, korábbi alakjának,
kondíciójának visszanyerésére mindamellett, hogy kisbabájának is hasznos időtöltést
jelent. A foglalkozások az anya - gyerek kapcsolatot is erősítik. Továbbá találkozhat más
anyukákkal, akikkel megvitathatja a baba körül felmerülő problémákat is.
Polt Nóra
Okleveles gyógytornász

Mozgás, mint varázserő
Amivel segíthetjük a baba
kiegyensúlyozott mozgásfejlődését

Amire figyeljünk, mert
a későbbiekben gondot okozhat:

Pár hónapos kortól sokat legyen hason a baba.
Edzeni kell a nyak-és hátizmait. A földön, plédre
letéve a keményebb, de stabil felület segíti a támaszkodást és az átforduláshoz is jó alapot nyújt.

A függőleges közeli testhelyzeteket ne erőltessük!
Ne legyen folyton kézben a baba!

Az átfordulást segíti, ha a fej elmozdulását idézzük elő. A játékokat helyezzük a kiságy oldalára,
ami segíteni fogja az oldalra fordulást.

Hagyjuk próbálkozni a babát!
Küzdjön meg ő maga egy-egy mozdulatért!

A kúszást segíthetjük, ha a figyelemfelkeltő játékot a hason fekvő babától karnyújtásnál mes�szebb helyezzük el, azaz ne érje azt el. Sok időt
töltsön a szőnyegen, érdekes játékok között,
amik motiválják az elmozdulásban.

Ne a kiságyba, járókába töltse ideje nagy részét, hanem lent a szőnyegen, a szabad teret
megélve!

Kényelmes, lehetőleg két részes ruhával segítsük a szabad mozgást kúszás és mászás közben. Így a ruha nem zavarja mozgás közben, és
közben sok-sok visszajelzést kap az izmaiból,
a testéből.

Ha nagyrészt a járókában van a baba, ott a felkapaszkodásra, felállásra fogjuk motiválni. Fel
akar mihamarabb állni, és nem fogja kellő ideig
a mászást gyakorolni.

Ha már mindenhova fel szeretne mászni, és képes is rá, tanítsuk meg onnan lejönni is.
Az önálló ülés azt jelenti, hogy a baba segítség
nélkül fel tud ülni és támaszték nélkül stabilan
meg is ül, és ülés közben már nem kell a kis kezeire támaszkodnia. Ez fontos lépés, hiszen így
már kezei felszabadulnak és szabadon manipulálhat, így fejlődik a szem-kéz koordináció is.

Az ülést nem szabad erőltetni!
Meg kell várni míg a baba magától képes lesz
felülni, ha már hátizmai kellően erősek ahhoz,
hogy megtartsák.
A baba hátizmait feleslegesen ne terheljük!

Legyünk türelmesek! Várjuk meg, amíg gyermekünk képes lesz önállóan elindulni!
Türelmesen figyeljük a kezdeti bizonytalan próbálkozásokat!

Amíg magától nem képes felkapaszkodni, ne
állítsuk mi talpra!
Ne sétáltassuk kézen fogva, ha ő még nem érett rá!
Ne használjunk bébi kompot, járást segítő guruló játékokat, ezzel siettetve az önálló járás
kialakulását!

A már stabilan járó babát hagyjuk minél több,
sokoldalú mozgást kipróbálni!
Töltsünk sok időt a szabadban!

Ne a féltés és az aggodalom domináljon!
Ott vagyunk mellette, vigyázunk rá, de a soksok próbálkozással fog egyre magabiztosabbá
és ügyesebbé válni.
Kriskó Zsuzsanna
pszichopedagógus
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A gyermekorvos válaszol
Lázcsillapítás:
Csecsemőknél testhőmérsékletet legmegbízhatóbban a végbélben lehet mérni. Az így mért érték 0,5 oC-kal magasabb, mint hónaljban mérve.
Egyes gyógyszerek (lázcsillapító szerek), megkönnyítik a láz elviselését, és
egyben csillapítják is azt. Ugyanakkor
ezek a szerek nem gyógyítják meg magát
a lázat kiváltó betegséget, és lázgörcs
kivédésére sem alkalmazhatók. Lázcsillapítás céljából alkalmazhatók, ha más
kizáró ok nincs (pl. allergia az adott szerre). Egyszerre azonban nem adható kétféle lázcsillapító! Viszont ha az egyik nem
segített, később adható a másik.

Kékülés, didergés, vacogás fokozódása esetén a gyermeket ki kell venni a
kádból, mert ilyen esetekben a várttal ellenkező hatást válthatunk ki.
Lázas gyermek betakarásakor kerüljük a vastag takarókat, paplant, mert
ezek a hő leadás akadályozásával hő
pangást okozhatnak, és nem megy le a
láz.

Fizikális hűtés:
Magas láz esetén a kíméletes, óvatosan
alkalmazott fizikális hűtés gyógyszeres
lázcsillapítással kombináltan hatásos
lehet. Alkalmazása megkímélheti a szervezetet a gyógyszerek gyakori adásától
is.
Gyermek számára a kíméletesen
végzett hűtőfürdő jelentheti a legkevesebb kellemetlenséget. A didergést el kell
kerülni, mert akadályozza a hő leadást.
Az aktuális testhőmérsékletű (tehát
nem hideg) fürdővizet, lassan hűtjük,
amíg nem kellemetlen. 31 oC alá ne hűtsük a vizet!
Soha ne alkalmazzunk jéghideg vizet!
Soha ne hagyjuk egyedül a lázas gyermeket a fürdőkádban!
Hatásosabb a hűtés, ha nem nyakig
érő vízbe ültetjük bele a gyermeket, hanem csak mellig ér a víz, és a szabadon
maradó testfelületet folyamatosan locsolgatjuk.
Ne folytassuk a hűtést, ha a testhőmérséklet már 38 oC-ra csökkent!
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Egyéb tanácsok:
• Ügyeljen a rendszeres itatásra (szoptatott csecsemőnél az anyatej a legjobb), hogy a folyadékvesztést, kiszáradást elkerüljék
• Figyeljen a kiszáradás jeleire (száraz száj, lepedékes nyelv, könnyek
hiánya, aláárkolt szemek, besüppedt
kutacs, kevesebb vizelet)
• Közösségbe ne menjen lázas beteg!
• Ne öltöztessük alul/túl a gyermekeket!
Dr. Karoliny Anna
gyermekorvos,
gyermekgasztroenterológus

Az elsősegélynyújtásról
Megfelelő képzettséggel és odafigyeléssel a balesetek, betegségek 80%-a megelőzhető. A vészhelyzetek kezelésének
legértékesebb első 10-15 perce a laikus
elsősegélynyújtó kezében van, ezért fontos, hogy felkészültek legyünk az ilyen
helyzetekre.

Fontos telefonszámok:
• mentők száma: 104 sürgős életveszélyes esetekben, pl. vízbe fulladás,
áramütés, balesetkor, mérgezés esetén hívható
• mérgezés gyanúja esetén: Heim Pál
kórházban a 06/1/3335079 telefonszámon lehet segítséget kérni

Például, mit tehetünk, amíg a mentő
megérkezik az eszméletét vesztett gyermek esetében:

A stabil oldalfekvő helyzet
Egy eszméletlen gyermek, akinek
szabadok a légútjai és spontán lélegzik,
oldalára kell fordítani, stabil oldalfekvő pozícióba. Több testhelyzet van, ami
megfelelő lehet. Ezeket az alapelveket
kövesse.
1. Fordítsa, az oldalára amennyire lehet,
hogy a folyadék szájon át ürülni tudjon.
2. A pozíciónak stabilnak kell lennie.
Csecsemőnél szükség lehet egy kispárnára vagy egy összetekert takaróra. Helyezze a háta mögé, hogy ebben a pozícióban tartsa.
3. Kerüljön mindenféle nyomást, mert az
gyengíti a légzést.
4. Az oldalára fordított gyermeket óvatosan és biztonságosan visszafordíthatja a hátára, ha időközben nyaki gerincsérülés lehetősége merül fel.
5. Biztosítsa, hogy a légzés biztonságos
és megfigyelhető legyen.
6. A felnőtteknél használt stabil oldalfekvő helyzet gyermekeknél is használható.
Sáfrány Piroska
mentőtiszt
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Boldog Anyatej
• A sikeres szoptatás három alappillére
az elhatározás, az információ és a támogatás. A legtöbb édesanya szoptatni szeretné kisbabáját, ám nem mindenki számára alakul ez egyszerűen
és zökkenőmentesen. Számos nehézség azonban elkerülhető, ha tudjuk,
hogy hogyan is alakul a szoptatás a
szülést követő időszakban.

A tejbelövellés mindenképpen megtörténik a szülés után, de a megfelelő tejtermelés megalapozásához
is lényeges a minél gyakoribb mellre
tétel. A tej mennyisége a kereslet-kínálat elve alapján alakul, vagyis minél
többször szopizik a baba, annál több
tej tud termelődni.
• Fontos lenne, hogy a kisbaba ne kapjon cumit, cumisüveget, amik megzavarhatják a hatékony szopási technikát. Ha orvosi indokkal pótlásra is van
szükség, az is történjen inkább szoptatásbarát eszközzel, pl. pohárból, kanállal vagy fecskendővel.

• Normál szülés, egészséges kisbaba
esetén jó, ha a baba már a szülőszobán mellre tud kerülni, hiszen a megszületés után van egy éber periódus,
amikor különösen élénken érdeklődhet a szopizás iránt. A kolosztrum
vagy előtej már ilyenkor is rendelkezésre áll az anya mellében. Az előtej
kis mennyiségben termelődik, ám ez
épp a baba apró gyomorméretéhez
van igazítva, és az első 2-3 napban,
a tejbelövellésig tökéletesen fedezheti
a baba szükségleteit. Persze ehhez
fontos, hogy az újszülött együtt lehessen édesanyjával, és gyakran, igény
szerint, de legalább nyolcszor mellre
kerülhessen 24 órában.

14

• Ha bármi nehézséget tapasztal az
édesanya, vagy aggodalmai támadnak, hogy rendben megy-e a szoptatás (pl. kisebesedik a melle, nem
szopik hatékonyan a babája, úgy
tűnik, hogy nem elég a teje), akkor
mindenképpen érdemes szoptatási
tanácsadóhoz fordulni a problémával,
akinek a segítségével és támogatásával megoldódhat a nehézség.
• Jó ötlet lehet már a várandósság idején
ellátogatni szoptatós baba-mama csoportba, ahol tapasztalatokat lehet cserélni más édesanyákkal arról, hogy hogyan is indult a szoptatás, mik lehetnek
a legfontosabb gyakorlati tudnivalók,
amik átsegítenek a kezdeti időszakon.
Az alábbi honlapokon pedig hasznos
és hiteles információk, cikkek, baba-mama csoportok elérhetősége, tanácsadók telefonszámai találhatók:
Schneiderné Diószegi Eszter
pszichológus,
szoptatási szaktanácsadó

A babahordozásról
A babahordozás páratlan lehetőség. A
legjobb dolog, ami a babás, kisgyerekes családban történhet. Ez a világ
legtermészetesebb dolga, hiszen a baba
úgy születik, hogy teste-lelke a hordozást
várja. Egyébként az anyáé is.
Az újszülött számára a hordozás
ismerős érzés, hiszen magzatként az
édesanyja hasában szorosan körülölelve, folyamatos testkontaktusban tölt el kilenc hónapot. Amikor megszületik, azzal
teremthetjük meg a számára a benti és
a kinti lét közötti legfinomabb átmenetet,
ha ezt a biztonságot adó, ismerős érzést
biztosítjuk számára, azaz hordozzuk. A
megfelelő testhelyzetben mindez tökéletesen egészséges és biztonságos
is neki. Sőt, valójában az újszülöttek (koraszülöttek), a pici babák testfunkciói (a
légzésük, a hőszabályozásuk, a táplálkozásuk, a stresszválasz-szabályozásuk
stb.) és a lelki fejlődésük is egy másik
ember szoros közelségében a legharmonikusabb. Akármilyen kicsi is a babád,
hordozd tehát bátran, akár a születése
pillanatától is!

A hordozás minden szempontból
testileg és lelkileg is nagyon jót és csak
jót tesz nekik, a gyerek szempontból a
hordozásnak biztosan nincsen hátránya.
Ezért a gyerek szempontjából nincsen
semmi okunk rá, hogy korlátozzuk a
hordozás mennyiségét. Az persze másik szempont, hogy ha akár fizikai, akár
praktikus vagy lelki okokból mi magunk
nem szeretnénk, vagy nem tudunk akármennyit hordozni. A hordozás kettőnkön
múlik, annyit hordozzunk amennyi a gyereknek és nekünk is jól esik.
Sokféle egészséges, megfelelő hordozóeszköz kapható ma már Magyarországon is:
•
•
•
•
•

szövött és rugalmas hordozókendő
karikás kendő
csatos hordozók (csatos kenguruk)
kötős kenguruk (mei taiok)
hibrid hordozóeszközök (csatosok és/
vagy kötősek)
Pintyiné Emmer Éva
Baba-és gyermekhordozói Tanácsadó
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Család születik
A család:

Az emberi lényeget kimunkáló szocializációs folyamatnak a gyermekkori szakasza
döntően a család keretein belül zajlik. A
szülő-gyermek viszonyon belül kiemelt az
anya-gyermek kapcsolat.
A család az, ahol a gyermek útravalót
gyűjt a felnőtti élethez, megtanul szeretni,
örülni, ragaszkodni, együtt érezni, beletanul az emberi viselkedés követelményeibe,
szabályaiba és kitörölhetetlenül belevési
a családja és személyes környezete által
nyújtott viselkedési mintákat.

A családalapítás:

Párválasztási érettség: párkapcsolati
érettség, valamint készség a kizárólagosságra, véglegességre.

Az első gyermek születése:

Az éppen stabilizálódott szerepek ismét átrendeződnek, a kontroll az újszülött kezébe
kerül.
Nő:
• anyai szereptanulás,
• gyerek-anya duálunió (anyával való
egybeolvadás) stabilizálása,
• saját anyáról való leválási folyamat
befejeződése,
• saját-és a partner szüleivel való szerepek, határok kidolgozása,
• szoptatás kérdései, inszufficiencia (elégedetlenség) érzések az anyai szerepet
illetően.
Férfi:
• apai szereptanulás, ideális apa kérdései,
• szereptalálás a gyerek-anya duálunió
mellett,
• egzisztenciális biztonság megteremtése.
Házastársi kapcsolat változása:
• nő-férfi viszony, szexuális kapcsolat
alakulása.
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Kisgyermeket nevelő család:
• gyerek először kerül társadalmi közösségbe,
• anya munkába áll,
• kistestvér születése.
A pszichológiai rendelőben gyakran előforduló témakörök:
• Leválás nehézségei, örömszerzés,
• Hiszti, dac, testvérféltékenység,
• Félelmek, éjszakai felriadás, fantáziahazugság
• Szobatisztaság,
• Televízió, számítógép használata,
• Iskolaérettség kérdései,
• Halállal, gyásszal kapcsolatos kérdések.
Pszichés hátterű zavarok kisgyermekkorban:
• Agresszív viselkedés
• Hiperaktivitás
• Szelektív mutizmus (csak családi körben
beszél)
• Pszichoszomatikus zavarok, Tic.
Válási krízis:
A szülők konfliktuskezelési stílusa a döntő, a
gyermek életkorához, személyiségéhez, érettségéhez mérten reagál.
A család egészsége a felnövő gyermek lelki
egészségének döntő tényezője. A lelki megbetegedések kulcsát elsődlegesen tehát
nem az egyénben, hanem az egyén és környezete sajátos viszonyában kereshetjük.

Horváth Judit
gyógypedagógus,
tanácsadó szakpszichológus

Miért vágyunk NŐI közösségbe?
Megint a fonó képe jut eszembe… mintha valami
réges-régi saját tapasztalatból merítkeznék…
Talán mert ma egy jó női közösség pont olyan,
mint régen a fonó volt…
Titokzatos. Eredeti. Több generáción átívelő.
Maga az élet.
Olyan tudást ad át ilyen közösségben nő a
lánynak, nagymama az anyának, ami máshol
nem megszerezhető. És megfizethetetlen.
Mert valódi kapcsolódáson alapul az információáramlás, a problémák felszínre hozatala, és
a szeretet kifejeződése.
Ami egy női közösségben elhangzik, történik,
az gyógyító erővel bír, mert nagyon igaz.
Várunk mindenkit.
Háztűzőrzők
Zsuzsi
...mert EGYÜTT lenni jó!
Egy olyan közösségre vágyunk, ahol szeretetben,
megértésben és odafigyelésben részesülünk.
Ezek mellett fontos, hogy az együttműködés révén, hogy önmagunk lehetünk, fejlődünk az önismereti utunkon, és megvalósítjuk belső álmainkat.
A Háztűzőrzők érzelmi tapasztalatai és gyakorlatai tanácsai leveszik a nők és anyák vállairól a
világgal szembeni megfelelési elvárásokat.
Az ilyen Női közösségek tudása megszínezik
a hétköznapokat, varázslatossá teszik a gyereknevelés első időszakát is.
Tegyük meg az első lépést magunkért... Hagyjuk kivirágozni lelkünk oázisát!
CSATLAKOZZ te is a Háztűzőrző Nők és
Anyák Egyesületéhez!
Önkéntes TAGKÉNT segíthetsz sorstársaidon
és egyben maradandót alkothatsz!
Melánia

Első kislányunk születésével megszületett a családunk. Anya lettem, férjem pedig
apa. Aztán született egy két- majd egy háromgyermekes család. Ez az újjászületés életünk
legnagyobb változása. Átalakult szerepek:
kistestvér, nagytestvér, középső gyerkőc, háromgyerekes család. Sok-sok kérdés, bizonytalanság. Mikor első kislányunkkal hazajöttünk
a kórházból még az is felmerült bennem: hogyan bízhatnak ránk egy ilyen apró, védtelen
teremtést. Hiszen semmi tapasztalatunk nem
volt. Kérdés viszont rengeteg. Persze ott volt
háttérben a család. És a HÁZTŰZŐRZŐK.
Erre a változásra felkészülni lehetetlen, de ami
segítséget meg lehet kapni, azt tőlük megkaptam. Aztán én is Háztűzőrzős lettem, mert jó
közöttük lenni. Része életemnek ez a közösség. Szeretem, hogy a gyerekeim látják, hogy
egy ilyen civil szervezetben dolgozom önkéntesként. A családi napokat, sok-sok programot
nekik is szerveztük. Életemben a legfontosabb
barátok gyerekkoromból, diákkoromból vannak. A felnőtt barátságok már kicsit felszínesebbek. Kivéve ezt a kört.
Ági
A nő szül, életet ad, nevel, táplál, közösséget teremt, megosztja gondolatait, érzéseit
mindennapjairól, a babavárás, szülés, gyereknevelés, a családi élet témaköreiben. A
„Háztűz” női közösségünk egy ilyen hely, ahol
otthon vagyunk, együtt vagyunk, és érezzük
ezeknek az együttléteknek a csodálatos erejét, azt, hogy jó együtt lenni, ahol megsokszorozódik az erőnk.
Angéla
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Elérhetőségek
Háztűzőrző Központunk várandós-, kismama-, gyermekprogramjairól és az időpontokról
részletes információ megtalálható:

www.haztuzorzo.hu

Tel: 06 34 479-347

06 20 586 8278

Szakembereink:
Védőnői Szakszolgálat:

06 34 586 059

Dr. Tóth Ágnes
gyógyszerész

06 30 298 387

Dr. Auer Katalin
homeopata orvos

06 20 926 8116
auer.katalin@hotmail.com

Kemény Mónika
okleveles gyógytornász

06 30 267 5513

Németh Ildikó
kismama jógaoktató

06 70 594 2737

Polt Nóra
okleveles gyógytornász

06 30 373 3756

Kriskó Zsuzsa
pszichopedagógus,
fejlesztő pedagógus

06 30 322 2676
kriskozsuzsanna@indamail.hu

Schneiderné Diószegi Eszter
pszichológus,
szoptatási szaktanácsadó

dioszegi.eszter@iblc.hu
www.lll.hu
www.szoptatasportal.hu
www.ibclc.hu

Pintyiné Emmer Éva
Baba-és gyermekhordozói Tanácsadó

06 30 854 9161
eviguska@t-online.hu

Horváth Judit
gyógypedagógus,
tanácsadó szakpszichológus

06 20 3167 469
hj.pszocho@gmail.com

Dr. Nagy Enikő
védőnő

06 34 586 059

A kiadvány témaköreiről bővebb információ
a www.haztuzorzo.hu főoldalán található!
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Életképek
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Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete
2890 Tata. Bacsó Béla u. 66/1
Telefon: 34 / 479 - 347, 06 20 586 8278
haztuzorzo@haztuzorzo.hu
www.haztuzorzo.hu

A kiadvány a BD támogatásával készült.

