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2004 novemberétől az Alapítvány a Dél-Dunántúlon 
kizárólagos hatáskörrel végzi a koraszülött és beteg 
újszülöttek sürgősségi mentését és betegszállítását. 
Ezt a tevékenységet az Országos Mentőszolgálattal 
megállapodva, az általuk biztosított források és esz-
közök igénybe vételével végezi. A régióban így lehe-
tőség nyílik a koraszülöttek magas szintű ellátására a 
PTE Gyermekklinika Perinatalis Intenzív Centrumával 
együttműködve. Az Alapítvány tevékenységének is kö-
szönhetően a régióban a csecsemőhalálozás csökke-
nése figyelhető meg. 

A Babamentő Program keretében az Alapítvány évente 
több alkalommal tart ingyenes csecsemő újraélesztési 
tanfolyamot szülőknek. Cél a bölcsőhalál megelőzése.

7623 Pécs, Bajnok u. 1. I Telefon: +36 30 660 4255
www.koraszulottmentes.hu I www.babamento.hu

Adószám: 18306590-1-02 I Bankszámlaszám: 11100207-18306590-10000001

A Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány 1995 óta tevékenykedik a szívbeteg, illetve a koraszülött 
gyermekek érdekében. Az Alapítvány a Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinikájának tevékenységéhez 
kapcsolódik. A legmodernebb körülményeket biztosítja annak érdekében, hogy a dél-dunántúli régió 
(Baranya, Somogy, Tolna) szívbeteg gyermekei hozzájussanak az orvostudomány vívmányaihoz, és megkapják 
az esélyt a gyógyulásra. Az ellátás fejlesztése érdekében az Alapítvány beszerezte a legmodernebb 
szívultrahang berendezést, kiépítette az ellátás teljes informatikai rendszerét. 

Az Alapítvány 30 fős – orvosokból, nővé-
rekből, mentőápolókból és mentő gépko-
csivezetőkből álló – szakembergárdával 

működik, 24 órás szolgálatban. 

7889 31 229
MEGMENTETT BABA MEGTETT KILOMÉTER 

ÉVENTE

A projekt keretében 20 mentort képeztünk, akik védőnőként 
több éves tapasztalattal rendelkeznek. Ők kapcsolatot tartanak 
a koraszülöttek családja és a velük foglalkozó szakemberek (or-
vosok, a korai fejlesztés munkatársai, stb.) között. Segítségük-
kel a családok hatékonyabban tudják igénybe venni azokat az 
ellátásokat, amelyek a koraszülöttek egészséges fejlődésének 
előmozdítását szolgálják. A mentorok járásonkénti elosztásban 
végzik a tevékenységüket.

A dél-dunántúli régióban, Baranya, Somogy és Tolna megyé-
ben három év alatt valósul meg a program, további öt éves 
fenntartással.

A programok lebonyolítására három mentorházat ala-
kítottunk ki, Pécsett (PTE Gyermekgyógyászati Klinika), 
Kaposváron (Napsugár Központ), és Szekszárdon (Balassa 
János Kórház). Együttműködünk ezekkel az egészségügyi 
intézményekkel, de a korai fejlesztők munkatársaival és 
más civil szervezetekkel is. Partnerünk Pécsen az „Ők is 
a mi gyermekeink Alapítvány a sérült gyermekekért”, Ka-
posváron a „Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egye-
sülete”, Szekszárdon a „CSIGA - BIGA Mozgás- és képes-
ségfejlesztő Alapítvány”.

A Mentor Program során fejlesztő játékokat, orvosi berendezé-
seket vásárolunk, légzésfigyelő és csecsemőmérleg kölcsönzé-
sével segítjük a koraszülöttek szüleit.
A programba bárki jelentkezhet, akinek koraszülött gyermeke 
2010. január 1-je után született és a dél-dunántúli régióban 
van a lakóhelye. A www.koraszulottmentor.hu oldalon lehet 
jelentkezni néhány adat kitöltésével. Ezt követően az illetékes 

mentor felveszi a kapcsolatot a családdal és segítséget nyújt 
igénybe venni a szolgáltatásokat, tanácsot ad. 

Programjainkról a www.koraszulottmentor.hu oldalon tájé-
kozódhat, ahol szakembereinek válaszolnak a szülők kérdéseire 
és számos érdekes cikket és információt is megtalál.

Mindhárom megyében havonta egyszer bemutatjuk a szülők-
nek azokat a készségfejlesztő játékokat, amelyek segítségével 
fejleszthetik gyermeküket. Speciális terápiára jöhetnek a kicsik, 
ahol lovas- vagy kutyás foglalkozáson, játékos-zenés terápián 
vehetnek részt. A régió koraszülöttekkel foglalkozó orvosainak 
workshopok keretében tartunk havonta speciális továbbkép-
zést. Mindhárom megyében havonta rendezünk programokat 
az érdeklődő szülők, egyetemi hallgatók, szakemberek számára 
a koraszülötteket érintő témákban. Szakmai konferenciáinkon 
megismertetjük az érdeklődőket a koraszülöttekkel kapcsola-
tos kutatások újdonságaival.

Dr. Nagy Éva 
projekt menedzser

Projekt bemutató
Koraszülött Mentor Program 
a dél-dunántúli régióban

A Pécsi Gyermekklinikán működő Szívbeteg 
Gyermekekért Alapítvány 2004 óta végzi a dél-du-
nántúli régióban a koraszülöttek mentését és őr-
zött szállítását. A koraszülöttek családját segítő 
tevékenységünket 2017-ben jelentősen kiterjesz-
tettük, amikor Mentor Programot indítottunk szá-
mukra. Ehhez 576.982.864 forintot nyertünk az 
EFOP-1.2.10-16-2016-00001 azonosító számú, 
Mentorprogram létrehozása a dél-dunántúli régi-
óban című pályázattal a Széchenyi2020 Program 
keretében. A projekt 100%-os támogatottságú.
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 Néhány évtizede a koraszülöttség szinte végzetszerű álla-
potot jelentett. Kevés koraszülött gyermek maradt életben, és 
a túlélők között is sok volt a maradandó károsodásban szenve-
dő gyermek. A családokat lelkileg nagyon megviselte a gyer-
mekük elvesztése, túlélés esetén pedig a sérült gyermekkel 
való foglalkozás jelentett anyagi, fizikai és lelki terhet. Az igen 
éretlen koraszülöttek, főleg az 1500 grammnál kisebb súllyal 
világra jöttek esélyei minimálisak voltak. Az újszülöttgyógyá-
szok gyakran kényszerültek tehetetlenségükben kezüket szét-
tárva sorolni a gondokat, nehézségeket a szülőknek.
 Napjainkra a helyzet óriásit változott. A szülészet, a gyer-
mekgyógyászat és azon belül az újszülöttgyógyászat (neona-
tológia) hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ma már jó esélyük 
van a túlélésre és a minőségi túlélésre az éretlen, igen kis súlyú 
koraszülötteknek is.
 A változás elsőként a szülészeti tevékenységben keresen-
dő. Ma már a koraszülések esetén kifejezetten figyelnek és tö-
rekszenek arra, hogy az esendő koraszülött a lehető legkímé-
letesebb módon szülessen meg, ezért gyakran történik ilyen 
esetben császármetszés.
 A változások alapfeltétele volt, hogy egyre magasabb szín-
vonalú technikai eszközök, egyre korszerűbb, mellékhatások 
nélküli gyógyszerek alkalmazása vált hazánkban is lehetővé. 
De ennél még fontosabbak a személyi feltételek, az emberi 
tényező – orvosok, nővérek – tudásának, rutinjának gyarapo-

dása. Egyre több adat vált ismertté a koraszülöttek élettani 
sajátosságairól, a kóros folyamatok jellemzőiről. Ezek az isme-
retek részben a technikai eszközök fejlesztésében váltak hasz-
nálhatóvá, részben a gyógyítási, ápolási folyamatokban lettek 
alkalmazhatók.

 A koraszülötteket érintő betegségek sok szempontból 
változatlanok maradtak. A klinikai tünetek, a laboratóriumi és 
képalkotói jellemzők változásai nem voltak jelentősek. Termé-
szetesen az új vizsgálati lehetőségek – beleértve a genetikai 
vizsgálatokat is – finomítottak, gyorsítottak a diagnózis felál-
lításában, a kórkép megítélésében, a hosszútávú prognózis 
meghatározásában.
 A betegségeket tekintve még ma is a koraszülöttek külön-
böző formájú és súlyosságú légzészavarai állnak az előtérben. 
A mai kezelési lehetőségek közül meg kell említeni a koraszü-
löttek tüdejében hiányzó anyag (felületaktív anyag) pótlásának 
mindennapos gyakorlattá válását, illetve a korszerű, az éretlen 
tüdőt leginkább kímélő lélegeztetési módszereket, beleértve a 
gépi lélegeztetés különböző formáit. 
 A másik nagy problémacsoportot a sokszor már a méhen 
belüli életben elinduló fertőzések jelentik. Mivel a koraszülöt-
teknek különösen gyenge a fertőzésekkel szembeni védeke-
ző képessége, így olyan esetben is általános, súlyos fertőzés 
alakulhat ki, amikor nagyobb gyermekeknél, felnőtteknél nem 
vagy nagyon enyhe formájú megbetegedés alakul csak ki. 
Ezért a koraszülöttek esetében nagyon gyakran kell antibioti-
kus kezelést alkalmazni. Szerencsére ma már a kórokozók kimu-
tatása, a fertőzésre utaló korai laboratóriumi jelek felhasználása 
a klinikai tünetek mellett lehetővé teszi, hogy nagyon korán, a 
fertőzés kezdetén hatásos antibiotikus kezelés indulhasson. 
 Egy harmadik csoportba a koraszülötteket is érinthető fej-
lődési rendellenességek tartoznak. Ezek egy része sebészeti 
műtétet igényel. Minden sebészeti beavatkozás különös meg-
terhelést jelent a néhány órás vagy néhány napos koraszülött 
részére. Azonban a sebészeti megoldások is nagy fejlődésen 
mentek keresztül, így vált lehetővé az igen éretlen, igen fiatal 
koraszülöttek altatása és műtétje is. Minden esetben mérlegre 

kell tenni, hogy mit jelent a műtéti, altatási megterhelés, és mit 
nyerünk vagy veszítünk a műtét elvégzésével vagy elhalasztá-
sával. 
 Nem csak általános sebészeti műtétek végezhetők el a ko-
raszülötteken, hanem szükség lehet idegsebészeti, szívsebé-
szeti, szemészeti műtétre is. Ezek a műtétek az esetek egyre 
nagyobb részében végleges megoldást jelentenek, de még 
mindig sokszor csak átmeneti eredmény érhető el, ami azt je-
lenti, hogy a későbbiekben újabb műtétre vagy műtétekre lesz 
szükség, ameddig a gyermek speciális gondozásra, gyógysze-
res kezelésre szorul.

Nagyon fontos a koraszülöttek táplálása. Az ő esetükben 
is az anyatej, mégpedig a saját édesanyjának a teje a legjobb 
táplálék. Tehát törekedni kell az anyatej biztosítására még ab-
ban az időszakban is, amikor a koraszülött szoptatása nem 
kivitelezhető. A táplálást nagyon korán, akár néhány órával a 
megszületés után meg kell kezdeni az ún. előtejjel, vagy leg-
alábbis meg kell kísérelni a minimális adagok bevitelét. A szá-
jon keresztül vagy szondán át beadott adagokat a gyermek 
tűrőképességétől függően emelni kell és törekedni kell a mi-
nél előbbi teljes természetes táplálás – a gyomorba juttatott 
táplálék – elérésére. Az első időszakban különösen, de több 
kórállapot fennállásakor hosszú ideig is szükség lehet ún. vé-
nás táplálásra. Ilyenkor a szükséges folyadék, tápanyag, kalória 
bevitele vénán keresztül, infúzió formájában történik.

Koraszülöttek esetében a szülőktől hallható leggyakoribb kér-
dés: idegrendszerileg, mozgásfejlődését, szellemi tevékenysé-
gét tekintve egészséges lesz-e a gyermekünk? Erre sajnos nem 
lehet minden esetben biztos, konkrét választ adni, különösen 
a kezdeti időkben. Azonban a sérülékeny idegrendszert érintő 
kórállapotok vonatkozásában is nagyon sok új eljárás, kezelés 

vált mindennaposan alkalmazhatóvá, így nagyon sok esetben 
gyógyulás vagy jelentős javulás érhető el. Azonban vannak 
még mindig – szerencsére egyre kevesebben -, akiknek az 
idegrendszeri sérülése végleges, nem megváltoztatható káro-
sodást jelent. 

Mind a mai napig nem tudjuk az esetek nagy részében, 

hogy az addig normális lefolyású várandósságban mi-

ért indul meg a szülés, a koraszülés folyamata. Veszé-

lyeztető tényezők ismertek, azonban a pontos ok nem. 

A koraszülés megelőzése, így a koraszülött gyermekek 

életben maradási esélyének növelése, az életminősé-

gük javítása az egészségügyi személyzet egyik leg-

fontosabb feladata. Ugyanakkor a szülők, különösen 

az anya felelőssége óriási. Életmódja (különösen a 

dohányzás), életvitele, étkezése, diétája, higiénés vi-

szonyai olyan tényezők, amelyek adott esetben döntő 

hatásúak a várandósság lefolyására, így közvetve a ko-

raszülés és koraszülött gyermeke életének alakulására.
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Sok családot érint: a koraszülöttség
Normális lefolyás esetén a gyermekek 9 hónappal (40 héttel) a megtermékenyülés 

után születnek meg. Ha a szülés a várandósság 37. hete előtt zajlik le, akkor 

koraszülésről és koraszülöttről beszélünk.

Dr. Adamovich Károly Ph.D., gyermekgyógyász
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A hirtelen csecsemőhalál szempontjából több rizikótényezőt 
sikerült azonosítani. Fokozott veszélyt jelent a koraszülött-
ség, az alacsony születési súly és bizonyos veleszületett 
idegrendszeri kórképek. A bölcsőhalált szenvedett cse-
csemők egy részénél ugyanis kimutatható, hogy agyukban a 
légzést „felügyelő” légzőközpont fejletlenebb, aminek követ-
keztében szabálytalan légzés vagy rövidebb-hosszabb lég-
zéskimaradások fordulhatnak elő. Emellett esetenként meg-
figyelhető az agy más részeinek éretlensége is, ami így nem 
megfelelően végzi a baba alvás-ébrenlét ciklusainak szabályo-
zását, valamint a testhőmérséklet vagy a szívritmus vezérlését. 
Hasonló okból, az agyi központokra kifejtett negatív hatás 
miatt különösen veszélyes a dohányzás akár a terhesség 
alatt, akár megszületése után a baba környezetében. Nyo-

matékosan fel kell hívni a gyermeket vállaló szülők figyelmét, 
hogy a magzati életben vagy utána a baba által elszenvedett 
passzív dohányzás következményei sokszorosan hajlamosítják 
a csecsemőt a bölcsőhalál előfordulására.

Kivédhető rizikótényező az újszülöttek és fiatal csecse-
mők hason fektetése, altatása. Korábban a hasra fektetés 
mellett a legfontosabb érv az volt, hogy így egy esetleges bu-
kásnál a hányadék kifolyik a baba szájából és nem a légutakba, 
a tüdőbe jut. Mára azonban bebizonyították, hogy egészséges 
csecsemőkre nézve a háton fektetés hányás során nem jelent 
nagyobb kockázatot, a bölcsőhalál megelőzésében viszont 
fontos szerepe lehet. A hason fekvő helyzetben a csecsemő 
gyengébben lélegzik és kevesebb friss, oxigéndús levegőt tud 
beszívni. Ilyenkor ugyanis orra és az ágy matraca között csak 
kis levegő tér marad, ahol az általa kilélegzett levegő koncent-
rálódik és a kisbaba ismételten azt lélegzi be. Miután a kilé-
legzett levegő szén-dioxid tartalma nagyobb, a baba tüdejé-
be és szervezetébe egyre több szén-dioxid kerül, ez pedig az 
éretlen újszülöttnél légzésleálláshoz vezet. Ugyanilyen okból 
lehet veszélyes a csecsemő kiságyába tett minden olyan text-
ília (kispárna, paplan, pelenka) amit a baba akaratlanul a fejére 
húzhat. Attól az életkortól, amikor a csecsemő magától meg 
tud fordulni az ágyban, a szülőknek szinte alig lehet befolyá-
suk a kicsi alvási pozíciójára. Ebben az életkorban azonban már 
nyugodtan hagyhatjuk a babát úgy aludni, ahogy ő szeretne, 
ugyanis három-négy hónapos kort elérve a bölcsőhalál veszé-
lye már gyakorlatilag elhárult.

A bölcsőhalál okai és megelőzése
A bölcsőhalál vagy hivatalos nevén hirtelen csecsemőhalál szindróma évente csak 

hazánkban akár 20-30 csecsemő váratlan, rejtélyes haláláért okolható, 

ezért érthető az a komoly aggodalom, amit a fogalom a kisgyermekes 

szülők körében kivált.

Dr. Kövesi Tamás egyetemi docens, aneszteziológus

A bölcsőhalál elnevezés abból ered, hogy a néhány hetes-hónapos csecsemőket szüleik minden előzetes 

betegség, tünet nélkül holtan találnak kiságyukban (a „bölcsőben”). A csecsemő halálának okára sem a 

szülők által felvett adatok vagy a részletes helyszíni vizsgálat, sem az ilyen esetekben kötelezően elvégzett 

igazságügyi orvostani boncolás nem ad egyértelmű magyarázatot. Noha az orvostudomány évtizedek óta nagy 

erőkkel kutatja a bölcsőhalál okát, pontos eredete máig ismeretlen maradt, bár kimutattak olyan genetikai, és 

környezeti tényezőket, amik növelhetik a kialakulás kockázatát. Statisztikai adatok szerint fiú csecsemőknél 

valamivel gyakrabban fordul elő, mint leányoknál, az arány 60:40%. A tragédiák leggyakrabban 2-4 hónapos 

csecsemőknél jelentkeznek és többnyire az őszi-téli időszakban, az éjszakai órákban fordulnak elő. 

Sajnos még napjainkban megfigyelhető a szülőkkel egy 
ágyban történő alvás, a szülők a csecsemőjüket éjszakára 
maguk mellé veszik az ágyukba. Ez a szokás szintén komoly 
veszélyekkel járhat a babára nézve, ugyanis egyrészt a szü-
lők takarója alá kerülve a pici megfulladhat, másrészt a fáradt, 
kimerült szülő alvás közben könnyebben ráfekhet és össze-
nyomhatja gyermekét.

Felsorolás szinten megemlíthetünk néhány további rizikófak-
tort, amelyek mindegyike bizonyítottan fokozhatja a hirtelen 
csecsemőhalál kockázatát. Ilyen az anya túl alacsony vagy túl 
magas életkora (15 év alatt és 40 év felett), a szülők rossz szo-
ciális helyzete, illetve a gyermekét egyedül nevelő anya. Több-
szörösen fokozott veszélyeztetettséget jelent az is, ha a család-
ban korábban már fordult elő bölcsőhalál.

Az imént részletesen tárgyalt rizikótényezők jelentős részét 
felelősségteljes szülők el tudják hárítani. Fontos a terhesgon-
dozáson való rendszeres részvétel, a dohányzás mellőzése a 
terhesség egésze alatt és a baba megszületése után annak 
környezetében. A már megszületett kicsit altassuk a hátán, 
napközben is csak akkor fektessük a hasára, ha végig szemmel 
tudjuk tartani. Altatásnál adjuk a babára rugdalózót vagy há-
lózsákot, a szobában ne legyen túl meleg, az ideális hőmér-

séklet 16-20 °C. Kerülendő a párna használata, a meleg ruhák-
ban, illetve takaró alatt altatás, valamint az egy ágyban alvás 
a babával. Ami viszont feltétlenül javasolható az első néhány 
hónapban: aludjunk a picivel egy szobában, de külön ágyban, 
a babaágy legyen a szülők ágya mellett.

A hirtelen csecsemőhalál megelőzésének hasznos 

eszközei a légzésfigyelő készülékek, melyek haszná-

lata veszélyeztetett csecsemőknél feltétlenül javasolt. 

Ilyenek az idő előtt vagy kis súllyal született, újszülött-

ként gépi lélegeztetésben részesült csecsemők, illetve 

az olyan családokba született csecsemők, ahol koráb-

ban már előfordult bölcsőhalál. Az áruházakban, baba-

boltokban, illetve gyógyászati segédeszköz boltokban 

kapható légzéskimaradást jelző készülékek éles sípo-

ló hang segítségével hívják fel a szülő figyelmét, ha a 

gyermek 15-20 másodpercnél hosszabb ideig nem mo-

zog, nem vesz levegőt. A kellő biztonság megbízható 

gyártók termékeivel érhető el, a riasztás érzékenységé-

nek beállításával biztosítható a megfelelő alarm funk-

ció és a hamis riasztások elkerülése. Természetesen a 

rizikótényezők hiányában, leginkább a szülői aggoda-

lom mérséklésére érett és egészséges újszülötthöz is 

beszerezhető a légzésfigyelő készülék. 
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Egy kisgyermek akkor fejlődik egészségesen, ha megfelelő időben, megfelelő 

életkorban a megfelelő ingerek érik. 

Proszonyák Zsuzsanna gyógypedagógus ( szomatopedagógus)

A Napsugár Központban várjuk azokat a csecsemőket, akiknek 
az édesanyjánál már jelentkezett gond a terhesség vagy a szü-
lés alatt: problémás szülés, elhúzódó szülés, koraszülés. 
Kiemelt szerepet szánunk azoknak a csecsemőknek, akik 9 hó-
napos korukra még nem kúsznak, esetleg kicsit túlsúlyosak, a 
szülő elmondása szerint lusták, vagy csak furán kúsznak.  
Figyelemfelhívó lehet az is, ha már korábban megtanult moz-
gásformákban a gyermeknél visszaesés tapasztalható. Ha a 
kúszás-mászás kimarad, felcserélődik, később figyelemzavar-
hoz, viselkedési zavarhoz, olvasási-írási nehézségekhez vezet. 
Azoknak a kisgyermekeknek is játékos tanulási lehetőséget 
nyújtunk, akik ügyetlenek, akik sokat esnek, járásnál lábukat 
befelé forgatják, sokat „lábujjhegyeznek”, vagy a kezük len-
getése a járást nem kíséri, vagy ha érdektelenek tárgyak és 
tevékenységek iránt. Forduljon hozzánk, ha gyermekénél ko-
ordinációs, egyensúlyi problémákat lát, vagy mozgása csak 
egyszerűen nem harmonikus. 

Minden mozgáselemnek meg van azaz időszaka, ami a leg-
szenzitívebb a tanulás szempontjából. Tehát nem szerencsés, 
ha egy-egy tanulási lépcsőfok kimarad, vagy felcserélődik.  

Mire figyeljen oda a szülő?

  Ha 2 hónaposan fejét hason fekvésben nem emeli fel.

  Ha 3 hónaposan kezével játékok után nem nyúl, és 

ismerős hangokra nem fordul oda. 

  Ha 6 hónaposan nem tud hason fekve tárgyak után 

nyúlni, még nem gagyarászik.  

  Ha 7 hónaposan nem tud pár másodpercig támasz 

nélkül, vagy a kezére támaszkodva ülni. 

  Ha 9 hónaposan nem tud felülni, nem kúszik, 11 

hónaposan nem húzza fel magát állásba. 

  Ha 12 hónaposan kapaszkodva nem tesz pár lépést. 

  Ha 18 hónaposan nem képes még önállóan járni. 

Ha a korábban már meg tanult dolgokat kezdi 

elfelejteni.  

  Ha két évesen még egyetlen érthető szava sincsen, 

ha nem tud futni, ha még nem firkál. 

  4 évesen nem rajzol ember alakot, érthetetlen rigo-

lyái vannak, egy utasítást tud egyszerre megjegyez-

ni, sok mindenbe belekezd, de nem fejezi be. 

A mozgás öröme, és ahogy 
nekik a legjobb…

Kaposváron a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központban az eltérő fejlődésű kisgyermekek

mellett azoknak is szeretnénk segíteni, akik kicsit gyengébbek, akik kicsit eltérő módon mozognak-,

fejlődnek, kicsit nagyobb a testsúlyuk, koraszülött-, vagy nehezen megszületett babák, 

vagy csak kicsit megkésett fejlődésűek. 

Kedves szülő, ha úgy gondolja, hogy bármi fent említett problémát vél felfedezni gyermekével 
kapcsolatban, keresse Kaposváron a Mentorházat: 

Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ – 7400 Kaposvár, Béke u.47.

Telefon: +36 82 511-735  

E-mail: napsugar@napgyogy.t-online.hu  

www.napsugarkozpont.hu 

Kaposvári Mentorház szakembereinek elérhetősége: 

Dr. Hegedüs-Beleznai Csilla – +36 20 439 9455 E-mail: beleznai @napgyogy.t-online.hu 

Proszonyák Zsuzsanna – +36 20 457 4565 E-mail: proszonyak.zsuzsa@napgyogy.t-online.hu

A foglalkozások és fejlesztések alatt a szülő együtt lehet gyer-
mekével, érzelmi megerősítést kaphat, vagy tanácsot kaphat 
gyermekneveléssel kapcsolatban, az együttlét erősítheti az 
anya-gyermek/apa- gyermek kapcsolatot. A fejlesztési, vagy 
prevenciós játékos program a gyermek életkorának, a család 

napi ritmusának és a megfogalmazott problémának megfele-
lően kerül kiválasztásra. A szülő a különböző terápiás és fejlesz-
tési lehetőségekről az intézmény szakembereitől teljes körű 
tájékoztatást kap. 
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A gyermekek úgy dolgoznak, hogy nem érzik fel-

adathelyzetben magukat, több a sikerélményük, nem 

szoronganak, az állat jelenlétének köszönhetően jól 

motiváltak, és magabiztosabbakká válnak. A terápia 

folyamán sokkal magasabb a motivációs szintjük a ku-

tya jelenlétében, így nagyobb örömmel vesznek részt 

a foglalkozásokon, szívesebben végeznek feladatokat, 

melyeket a kutyával való játéknak tekintenek. 

A terápiás kutya sokoldalú hatást fejthet ki a gyermekek fejlő-
désében. A kutya, mint személyiségfejlesztő tényező hatással 
van a gyermek szociális- és érzelmi fejlődésére, elősegíti a tár-
sas kapcsolatok kialakítását, azok alakulását. Javítja a gyerme-
kek önértékelését. A kutya motiváló erő a gyermekek számára, 
aki elősegíti a gyermeknek a feladatra való figyelmének ösz-
szpontosítását, így a tanulásra jobban motivált gyermek na-
gyobb előrehaladást érhet el. A mozgáskészség fejlesztésére 
a kutyás terápián a természetes mozgáskészséget használva 
fejleszthető a gyermek. A négylábú társ közelsége a szükséges 
támogatást nyújtja a hiányos képességek, adottságok kibon-

takozásához. Nincs szükség beszédre, hogy kommunikáció 
legyen a négylábú baráttal. A kutyák megérzik, ha beteg és 
szomorú valaki; segítséget és támogatást nyújtanak, ugyanis 
rendkívül intelligensek és együttérzőek.

A kutyás terápia, mint pedagógiai, 
gyógypedagógiai módszer

Egyre többen ismerik fel a kutyás terápia hasznosságát a kisgyermekek 

fejlesztése során. Számtalan tudományos tanulmány és felmérés 

bizonyítja a kutyák pozitív hatását. 

Töttösiné Törő Anita gyógypegadógus

Tolna megyében a terápia elérhető a 
Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítványnál 

(7100 Szekszárd, Bródy S. u. 21., 06-20-222-5485).

Munkatársaink:

Durcziné Balogh Renáta 

szakvizsgázott okleveles gyógypedagógus, logopédus tanár, 

tanulásban akadályozottak szakos terapeuta, terápiás kutya felvezető

Töttősiné Törő Anita 

szakvizsgázott pedagógus-gyógytestnevelő, óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

terápiás kutya felvezető, OKJ habilitációs kutyakiképző
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Egy jól képzett terápiás kutya bevonásával növelhető a gyermek 
motivációja az adott fejlesztési programban való részvételre, va-
lamint könnyebben kapcsolat teremthető olyan gyermekekkel, 
akik valamilyen figyelmi funkciót is érintő fejlődési zavar vagy 
trauma hatására nehezen vonhatóak be a közös munkába. A 
kutya kiválóan alkalmazható a gyermekekkel való foglalkozá-
sok során: rendkívül érzékeny, jól kommunikáló lény. Kommu-
nikációs, viselkedési zavarral küzdő embereknél is használható, 
mert képes a társas együttműködés kialakítására (autiz-
mus-szemkontaktus fejlesztése), jó az alkalmazkodó 
képessége, gyorsan megtanulja az emberi testbe-
szédet, könnyen tanítható, képes felvenni a szem-
kontaktust, könnyen szocializálható. 

Ahhoz, hogy egy kutya terápiás kutya legyen 
és részt vehessen felvezetőjével a gyermekekkel 
való foglalkozásokon kétkörös vizsgát kell teljesí-
tenie. Az első alkalommal a kutya engedelmességét, 
szocializációját, viselkedését vizsgálják, különös tekintettel az 

agresszivitásra, mely semmilyen helyzetben sem fordulhat elő. 
Ezután a már sok tapasztalattal rendelkező terápiás kutya-gaz-
da párosnál 15 alkalmas gyakorlati munka következik, melyet 
egy vizsgafoglalkozással zárnak. Csak azok a kutyák kaphatják 
meg a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség (MATESZ) 
által kiállított fényképes terápiás igazolványt, akik mindkét 
vizsgát sikeresen teljesítették. Ez a vizsga garancia arra, hogy 
valóban a feladatra alkalmas kutya és felvezetője vesz részt a 

terápiás foglalkozásokon. Fontos még megemlíteni, 
hogy a terápiás kutyákra szigorú állategészségügyi 

szabályok is vonatkoznak.

A kutyás terápia foglalkozásokon alkalmazható 
fejlesztés fő területei: a testtudat kialakítása, alap-
mozgások és egyensúlyérzék fejlesztése, téri tájé-

kozódás fejlesztése, finommotorika, érzékelés, ész-
lelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése, 

beszédfejlesztés, beszédmegindítás, szociális készségek.
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Az anyanyelv elsajátítása két tényezőből áll össze: a gyermek 
beszél és mások beszédét megérti. Az átlagostól eltérő fejlő-
dés esetén a két folyamat szinkronja felborul. Előfordul, hogy 
csak az egyik terület érintett, de általában - különböző mér-
tékben ugyan - együtt jár a beszédértés és a produkció el-
maradása. A beszéd-, és nyelvi érési folyamat akár családon 
belül is gyermekenként változó. Általánosságban elmondha-
tó, hogy fiúk esetében 2,5 évesen, lányoknál 2 éves korban 
húzunk egy képzeletbeli határvonalat, ekkorra ugyanis egy za-
vartalan nyelvfejlődésű gyermek mondatokat használva kom-
munikál. Mindenekelőtt érdemes tisztázni a hallásállapotot, 
hiszen nagy számban fordul elő a nem beszélő gyerekeknél 
enyhe fokú vezetéses halláscsökkenés. Gyanús, ha a gyermek 
sokszor kap el felső légúti betegségeket és a legtöbb esetben, 
ha nem beteg, akkor is a száján keresztül lélegzik. Az időleges 
halláscsökkenések is befolyásoló hatással vannak a beszédér-
tésre, így a beszédprodukcióra is.

Érdemes felkeresni a helyi pedagógiai szakszolgálatot, ha a gyer-
mek az említett életkorban nagyon alacsony, és csak a közvet-

len környezetükhöz kapcsolódó szókinccsel rendelkezik, vagy 
csak hangadással és mutogatással kommunikál. Amennyiben 
a beszédtünetek mellett a mozgásfejlődés is érintett, illetve 
a születéskori körülmények az ideálistól eltértek, a logopédiai 
beavatkozás erősen javasolt. Kisgyermekkorban sokszor nem 
egyértelműen azonosítható, hogy mekkora a baj, hogy csak 
nyelvfejlődési késésről vagy egy komplexebb nyelvi zavarról van 
szó. A tanácsadás vagy terápia megkezdése éppen ezért minden 
esetben ajánlott. 

2017 szeptemberétől a Köznevelési Törvény kötelezi a pedagó-
giai szakszolgálatokat a 3. évet betöltött gyermekek nyelvi fej-
lettségének szűrésére, vizsgálatára és ellátására. A szűrés szülői 
kérdőíven keresztül történik. Fontos, hogy a szókincsre és nyelv-
használatra vonatkozó kérdéseket kellő alapossággal, a valóság-
hoz hűen töltsék ki, hiszen a megfelelő időben való beavatko-
zás megelőzheti a későbbi, nagyobb problémák kialakulását. Az 
ellátórendszer próbál felnőni a feladathoz: nagy előrelépésnek 
tekintjük, hogy a hangsúly áttevődik a megelőzésre, ehhez azon-
ban időre és szervezeti átalakulásra van szükség.

Nicsak, ki (nem) beszél?
Minden szülő aggódik gyermeke egészséges fejlődése miatt. Feltűnő, így könnyen 

észrevehető megakadás a beszéd megindulásának nehézsége, vagy az alacsony 

szókincshasználat.

Hencseiné Grain Andrea gyógypedagógus/logopédus

Nincs ok aggodalomra azonban, ha a kisóvodás korú gyermek 
kiejtése még sok hangcserét, torzítást tartalmaz. Ez még a spon-
tán érés időszaka, sok esetben a türelem és a megfelelő meny-
nyiségű és minőségű szülői, óvodai beszédminta elegendő, 
nincs szükség szakmai beavatkozásra. Amennyiben a pöszeség 
4,5 éves kor környékén is nagymértékben megnehezíti a gyer-
meki beszéd érthetőségét, érdemes az óvodában a logopédus 

véleményét kikérni az artikulációs terápia megkezdését illetően. 
Torzítást okozhat, ha a gyermek cumizik, illetve szopja az ujját. Ha 
ez a szokás évekig elhúzódik, anatómiai elváltozásokat okozhat 
a fogazat, a szájpadlás alakjában vagy akár a nyelést is negatív 
irányban befolyásolhatja. Mivel ezek a beszédapparátus részei, 
így minőségük egyértelműen meghatározza a kiejtés tisztaságát.
A beszédtanulás folyamatába beékelődhetnek nehezebb idő-
szakok, ilyen például, ha a gyermek dadogni kezd. Az első szó-
kincsrobbanás periódusában a beszédmegértés a produkciónál 
jóval előrébb tart, a beszéd-mozgás-gondolkodás hármasa nincs 
szinkronban, így mindenkinél előfordulhatnak megakadások. Ez 
az úgynevezett élettani dadogás, amely általában 2 hónap eltel-
tével fokozatosan, vagy akár hirtelen el is tűnik, de ha a tünetek 
6 hónapnál tovább fennállnak, érdemes a szakszolgálat szakem-
bereit felkeresni. A környezet reagálása a jelenségre nagyon fon-
tos. Az első ijedtség után érdemes higgadtan kezelni a helyzetet. 
A gyermekhez való odafordulás nyugodt, szeretetteljes legyen, 

a legfontosabb pedig a türelem. A sürgetés negatív hatású, 
akármilyen nehéznek is tűnik, ki kell várni a mondandó végét. 
A megakadás nem akaratlagos, nem kell rá felhívni a gyermek 
figyelmét, nem tudja szabályozni, így a fegyelmezés, büntetés 
egyértelműen kerülendő és eredménytelen.

Fontos megemlíteni, hogy a gyermeki beszédfejlődés-

ben és a beszédindító terápiában a szülők szerepe el-

engedhetetlen és pótolhatatlan, hiszen nekik kell bizto-

sítani a megfelelő beszélő környeztet a nap legnagyobb 

részében. Sokat segíthet például, ha babanaplóban rög-

zítik a pici eredményeket, új szavakat, kifejezéseket. 

Néhány tipp a nyelvfejlődési folyamatok 

megtámogatásához: 

•  Elsődleges cél, hogy a szülők tudatosan lassabb be-

szédtempót alkalmazzanak, és sokszor teremtsenek 

alkalmat arra, hogy gyermekük láthassa beszéd köz-

ben a szájmozgásukat is. Mindig reagáljanak a gyer-

mek megnyilvánulásaira, ismételjék azt (természete-

sen a helyes formában), válaszoljanak rá! 

•  Sokat segít, ha a mindennapokban úgynevezett kom-

mentátori stílust alkalmaznak, azaz minden tevékeny-

séget beszéddel kísérnek. 

•  Kommunikációjukban az egyszerűsített, kevesebb szót 

tartalmazó közlések, utasítások szerepeljenek. 

•  A dalok, mondókák, versek, mesék szintén hozzájá-

rulnak a beszédértés fejlődéséhez (mindemellett ezzel 

támogatják a figyelmi, emlékezeti, érzelmi funkciók fej-

lődését is). 

•  A produkciós oldal megtámogatása az étkezéssel (rá-

gás) kezdődik. A játékos hangutánzások, a grimaszo-

lás, a nyelvnyújtogatások az arcizmok és a nyelv meg-

felelő tónusát, mozgékonyságát biztosítják, a fújás 

(buborékot, tollpihét, papírzsepigalacsint, gyertyát) és a 

szívás a helyes beszédlégzést segítik elő. 

•  A megfelelő mennyiségű és sokféle mozgáslehetőség 

biztosítása is fontos, kiemelendő ezek közül is a pör-

gés, hintázás jelentősége.  

A legfontosabb: Ne legyünk türelmetlenek, ne okoljuk a 

gyermeket vagy magunkat! Lássuk meg és örüljünk az 

apró sikereknek és szánjunk időt minden nap a közös, 

kötetlen játékra!

Koraszülöttek lapja  2018/1 Koraszülöttek lapja  2018/1



Hogyan mérjünk lázat?

Abban az esetben, ha fenékben mérjük a testhőmérsékletet (3 
év alatti gyermekekben ez a célszerű lázmérési hely) 38,5°C-ot 
tekintjük a láz kezdetének. Ebben a korosztályban érdemes 
popsikrémmel a lázmérő végét bekenni és így helyezni azt a 
végbélbe. Nagyobb gyermekekben a hónaljban már megbíz-
hatóan tudunk lázat mérni, ilyenkor célszerű a gyermeket az 
ölünkbe venni, figyelni arra, hogy oda is szorítsa a lázmérőt. 
A mai digitális hőmérők néhány másodperc alatt megmérik a 
testhőmérsékletet, így nem tart soká a kényszerpozíció. Fon-
tos megemlíteni, hogy ma már számos különböző típusú láz-
mérő (csík, tapasz, homlok- és fül lázmérő) kapható, amelyek 
a legkülönbözőbb helyeken képesek hőt mérni. Nem minde-
gyik megbízható, ezért javasoljuk, hogy kérje ki gyermek házi-
orvosuk tanácsát a lázmérő beszerzésekor. 

Ne felejtsük el, a láz csak egy tünet, a hátterében keres-

ni kell a kiváltó okot, ami nem feltétlenül betegség. 

Gondoljunk csak a fogzásra! Sokszor tapasztaljuk, hogy 
egy 6-8 hónapos csecsemő nyálzik, nyugtalan, minden elérhe-
tőt – a saját kezét is beleértve – harapdál, szájába vesz, ezzel 
párhuzamosan esetleg lazább székleteket ürít. Az ínye ilyenkor 
duzzadt, érzékeny. Nehéz időszak ez a csecsemőnek, szülőnek 
egyaránt, ugyanakkor tetézi a bajt, hogy sokszor a szülő me-
legnek érzi a gyermekét. Ilyenkor az esetek nagyobb részében 
nem fertőzésről van szó, hanem a fogzást kisebb láz, hőemel-
kedés is kísérheti. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy magas 
(38,5°C feletti) lázat a fogak kibújása sohasem okoz!

Az utóbbi években változott a gyermekorvosok álláspontja is 
a lázzal kapcsolatosan. Egyértelműen bizonyítást nyert, hogy a 
láz javítja az immunrendszerünk működését és hatékonyabban 
pusztítja a kórokozókat a szervezetünk, ha kicsit magasabb hő-
mérsékleten „üzemel”. A gyakorlat számára ez annyit jelent, 
hogy amennyiben a gyermek közérzete jó, aktív, játszik, élénk 
a 38,0-38,5°C körüli lázat nem kell mindenáron csillapítani!

Lázas beteg esetében rendkívül fontos annak ismerete, hogy 
a testhőmérséklet emelkedése fokozza a szervezetünk folya-
dékigényét! Ez fokonként 10-12%-os emelkedést jelent, vagyis 
például 39°C-os láz esetén egy gyermek folyadékigénye akár 
20-25%-kal is emelkedhet, amit a szülőnek figyelembe kell 
vennie. Gyakrabban kell folyadékkal kínálni a csecsemőt/gyer-
meket, többször kell mellre tenni az anyatejes kisbabát.

A lázas betegségek döntő többsége vírusos fertőzést 

követően alakul ki, sokszor a tünetei kezelésre (folyadék, vi-
taminok, lázcsillapítók) antibiotikum nélkül is pár nap alatt láz-
talanná válik a beteg. Amennyiben a lázas betegség 3 napon túl 
is fennáll fontos, hogy a háziorvos/ügyelet lássa a gyermeket, 
mert ilyen esetben már gyakrabban fordulnak elő baktérium 
okozta fertőzések, mely adott esetben a kezelés antibiotikum-
mal való kiegészítését teszi szükségessé. A fent említett 3 nap 
„várakozó álláspont” csak akkor érvényes, ha a gyermek nincs 
rosszul, élénk, aktív és folyadékot bőségesen fogyaszt.
Bizonyos helyzetekben nem vagyunk ennyire megengedőek. 
Amennyiben a 3 hónaposnál fiatalabb csecsemő lázas, azon-
nal látni kell gyermekgyógyásznak, akár hajnali 2-kor is be kell 
menni ilyen esetben az ügyeletre! Ezen korosztály immun-
rendszere még nem működik tökéletesen, nem tud megfele-
lően védekezni a kórokozók ellen és akár pár óra alatt súlyos 
véráramfertőzés tud kialakulni. Amennyiben a lázas állapot 
bármely korosztályban nem viszkető, nyomásra nem elhalvá-
nyodó kiütéssel jelentkezik, szintén azonnali orvosi ellátást igé-
nyel. A kiütések megjelenésekor célszerű egy üvegpohárral az 
érintett bőrterületre nyomást gyakorolni (lásd ábra) és figyelni, 
hogy eltűnik-e a kiütés a pohár alatt. Ha azt tapasztaljuk, hogy 
a nyomás ellenére a kiütés nem halványodik el, azonnal orvos-
hoz kell fordulni! Bágyadt, egyre aluszékonyabb lázas gyermek 
esetén sem tanácsos kivárni a 3 napot, továbbá akkor sem, ha 
a gyermek a kiszáradás jeleit mutatja (ennek tüneteiről egy má-
sik lapszámban részletesen olvashatnak majd), illetve, ha 40°C 
feletti láza van.

Ha gyermekünknek magas (≥39°C) láza van, a patikában ma 
már recept nélkül vásárolhatunk lázcsillapító gyógyszert. A 
számos elérhető készítménnyel talán picit „átestünk a ló má-
sik oldalára”, mert azt láthatjuk, hogy ugyanazon hatóanyagot 
több gyógyszergyár forgalmazza a legkülönbözőbb gyári ne-
veken. Így sajnos fennáll a veszélye annak, hogy lázcsillapítók 
kombinálása esetén két különböző gyári nevű, de mégis azo-
nos hatóanyag tartalmú készítményt adunk. A gyári név alatt 
mindig ott szerepel a dobozon a hatóanyag neve is, célszerű 
ezeket megjegyezni. Paracetamol, ibuprofén, amidazofen, me-

tamizol a hatóanyagok nevei. Célszerű két fajta, más hatástani 
csoportba (pl. paracetamol - ibuprofén) tartozó szert is otthon 
tartani arra az esetre, ha az egyik alkalmazásával nem érjük el a 
kívánt eredményt. Ezen készítmények dobozán megtalálható a 
pontos adagolás mind életkorra, mind testsúlyra vonatkozóan. 
Ha a láz csillapítható, akkor nem indokolt, hogy a különböző 
hatóanyag tartalmú készítményeket váltogatva adjuk. Fontos: 
ha úgy döntünk lázcsillapítót adunk, akkor a megfelelő meny-
nyiséget megkapja a gyermek, ne csináljunk olyat, hogy „csak 
kicsit volt lázas és fél adagot adunk”! 

A szájon keresztül adható szirupok közül az ibuprofén, a para-
cetamol és a metamizol dózisa egyaránt 10-15 mg/kg, melyet 
6 óránként ismételhetünk. Ugyanezen hatástani csoportba tar-
tozó készítmények (a metamizolt leszámítva) kúp formájában is 
elérhetők.  Használják még, bár nem kifejezetten lázcsillapító a 
diklofenák csepp, amit gyulladáscsökkentő hatása miatt alkal-
mazunk leginkább, ebből egyszerre annyi csepp adható, ahány 
kg-os a gyermek. A diklofenák ugyanabba a hatástani csoport-
ba tartozik, mint az ibuprofén, így azzal együtt nem alkalmaz-
ható. Fenti készítmények alkalmazása ellenjavallt 3 hónapos 
életkor alatti vagy az 5 kg-nál kisebb testtömegű csecsemők 
esetében. Ezen fiatal csecsemőknek noraminazofen kúpot ad-
hatunk. Az acetilszalicilsav alkalmazása csak 12 évnél idősebb 
gyermekekben megengedett. Amennyiben 3 napon túl van 
szükség rendszeres gyógyszeres lázcsillapításra mindenképpen 
tájékoztassuk erről a háziorvost. A készítményeket igyekezzünk 
bő folyadékkal beadni, lehetőleg evés közben (ez persze sok-
szor nehéz, hiszen egy beteg gyermek sokszor eleve étvágy-
talan). Fontos, hogy a lázas gyermeket ne öltöztessük túl me-
legen, mivel így hatékony lázcsillapítás mellett is előfordulhat, 
hogy nem tudja leadni a hőt és lázas marad.

A gyógyszeres lázcsillapítás mellett fizikai lázcsillapításra is van 
még lehetőségünk. A hideg lepedőbe csavarást (priznic) annak 
kellemetlensége miatt ma már nem ajánljuk. Viszont magas láz 
esetén, a gyógyszeres lázcsillapítás kiegészítéseként alkalmaz-
hatjuk a hűtőfürdőt. A hűtőfürdőt testmeleg vízzel kell kezdeni. 
A legjobb az, ha a gyermek csak derékig ül a 37-38°C-os vízben, 
közben mellkasát, hátát gyakran locsolgatjuk a fürdővízzel, le-
hetőséget adva a párologtatásra. A fürdővizet fokozatosan hűt-
jük, de így sem lehet hidegebb, mint 31-32°C. Ha a gyermek 
hője 38°C alá csökkent, esetleg elkezd fázni, vacogni azonnal 
hagyjuk abba a hűtőfürdőt. Hideg, jeges víz alkalmazása tilos!

Lázról akkor beszélünk, ha a szervezet hőmérséklete 38,0°C feletti. Ettől a legtöbb 

szülő megijed, érdemes ezért áttekinteni a tennivalókat.

Amit a lázról és a 
lázcsillapításról tudni kell

Dr. Rózsai Barnabás gyermekgyógyász, főorvos
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Mi minősül 
gyermekbántalmazásnak?

Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kaptak a médiában a 

gyermekbántalmazással összefüggő ügyek. Míg korábban a gyermekek 

fizikai bántalmazása, verése volt a figyelem központjában, manapság előtérbe 

kerültek a bántalmazás más esetkörei, 

így a nem megfelelő táplálás (éheztetés), vagy az elhanyagolás. 

Dr. Nagy Éva Ph.D. jogász

A kiskorú veszélyeztetése a gyermek testi, értelmi, erkölcsi vagy 
érzelmi fejlődését veszélyeztető magatartásokat jelenti. Az ér-
zelmi fejlődés veszélyeztetése nemrégen került be a törvénybe. 
A kiegészítés mögött az a megfontolás állt, hogy a gyermeknek 
joga van ahhoz, hogy érzelmileg kiegyensúlyozott felnőtté vál-
jon. A törvényalkotó azt kívánta kifejezésre juttatni, hogy meg-
felelő védelmet kell biztosítani a kiskorúnak a vele együtt élő 
felnőttek részéről érő megfélemlítés, megalázás ellen is.

Milyen magatartások esetén valósulhat meg ez a bűncselek-
mény? A nevelés a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlő-
désére irányuló pedagógiai tevékenység. Legáltalánosabban a 
szülő valósítja meg, de nevelő munkát végez az óvoda vagy az 
iskola is. A szülő életmódja, életvezetése károsan befolyásolhat-
ja a gyermek fejlődését, különösen a bűnöző, italozó életmód. 
A felügyelet a kiskorú életének, tevékenységének rendszeres 
figyelemmel kísérése, ellenőrzése. A felügyelet elhanyagolása 
súlyos eredménnyel járhat, a gyermeket baleset érheti, rosz-
sz társaságba keveredhet stb. A gondozás a kiskorú szükség-
leteinek – elsősorban a fizikai, testi szükségleteknek – a kielé-
gítését, feltételeinek biztosítását jelenti. Ebbe a körbe tartozik 
a ruházattal és élelemmel való ellátás, melynek elmulasztása, 
elhanyagolása szintén megvalósítja a kiskorú veszélyeztetését.

A bűncselekmény a kötelességek megszegésével valósul meg, 
de fontos, hogy súlyos kötelességszegésről legyen szó. Így, ha 
a szülő nem mindennap fürdeti meg a gyermeket, vagy nem 
ad neki néhány napon keresztül ebédre meleg ételt, nem lesz 
mintaszülő, de nem is követ el bűncselekményt. Súlyos kö-
telességszegést általában az valósít meg, aki még a nevelés, 
felügyelet vagy gondozás társadalmi közgondolkodás szerin-
ti minimumát sem teljesíti. Így, aki gyermekét hosszabb időn 
keresztül étlen-szomjan tartja, aki betegség esetén nem viszi 
időben orvoshoz, vagy napokra felnőtt felügyelete nélkül 
hagyja, vagy italozó életmódja mellékhatásaként rendszere-
sen pszichés nyomásnak, rettegésnek teszi ki.

A bűncselekményt egyszeri magatartással is meg lehet való-
sítani, például bántalmazással, vagy mulasztással (étel megvo-
nása), de akár több cselekménnyel is, mint amilyen a gyakori 
fenyegetés.

Fontos az elkövető személye is. Csak olyan személy lehet, aki 
a kiskorú nevelésére, gondozására vagy felügyeletére köteles. 
Ők elsősorban a gyermek szülei (ideértve a gyámot és örökbe 
fogadót) de ezen túl azon személyek is, akik foglalkozásuknál 
fogva kötelesek betartani a gyermekekre vonatkozó szabályo-

kat, így a pedagógusok, az egészségügyi személyzet vagy a 
bébiszitter. Mindegy, hogy az adott személy állandóan vagy 
ideiglenes jelleggel került-e ebbe a pozícióba, de nincs jelen-
tősége annak sem, hogy a szülő kifejezetten rábízta-e a gyer-
mekét erre a személyre. Például, ha valaki elveszett gyermeket 
talál, ugyanúgy köteles a vonatkozó szabályokat a gyermekkel 
való érintkezése során betartani, mintha a szülei bízták volna rá. 

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi 
személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, 
ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek 
intézésével foglalkozik. Így elsősorban a szülő kötelessége, 
hogy eljárjon, ha gyermeke jogai sérülnek, mivel ő a gyermek 
törvényes képviselője.

Ugyanakkor leggyakrabban éppen a szülő az, aki a bántalma-
zást megvalósítja és éppen tőle kell megvédeni a gyermeket.

A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot 

látnak el a védőnők, a házi gyermekorvos, a köznevelési 

intézmények, a rendőrség, az áldozatsegítést ellátó szer-

vezetek, vagy a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatot 

ellátó hivatalok.

Ezek az intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a 
gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgá-
latnál és hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántal-
mazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos 
veszélyeztető ok fennállása esetén vagy ha a gyermek önma-
gát súlyos veszélyeztető magatartását tapasztalja.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel egyébként bármely ál-
lampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szer-
vezet is élhet. A jelzés alapján az illetékes hatóság (rendőrség, 
gyámhatóság) vagy a gyermek jóléti szolgálat megteszi a jog-
szabályokban előírt intézkedéseket.

A gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság a jelzést vagy 
kezdeményezést tevő személy adatait mindig zártan kezeli. 
Ennek oka, hogy senkit se tántorítson el a bejelentéstől a gyer-
mek családjától való félelem vagy más hasonló körülmény.
Ha a jelzésre kötelezett személy, vagy szerv alkalmazottja a jel-
zési kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhatóság érte-
síti a fegyelmi jogkör gyakorlóját és javaslatot tesz az érintett 
személlyel szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítá-
sára. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja 
esetén a gyámhatóság büntetőeljárást kezdeményez.

Ezeket a magatartásokat – más egyebek mellett a Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. tv.) 208. §-a 

bűncselekménynek, kiskorú veszélyeztetésének hívja és szigorúan bünteti. A gyermek nevelésére, felügyeletére 

vagy gondozására köteles személy (szülő, gyám, pedagógus) követi el a bűncselekményt akkor, ha felügyeleti 

vagy gondozói feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a gyermek testi, értelmi, erkölcsi 

vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés lehet. 
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További információ: 
dr. Nagy Éva +36 30 660 4255

Mentsd meg a kisbabád!

A Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány 2016- 
ban indította „Babamentő program”-ját. En-
nek keretében ingyenes csecsemő újraélesz-
tési tanfolyamokat kínál szülők számára. 
Cél a bölcsőhalál csökkentése, amely sajnos 
évente több családot érint. A Magyar Reani-
mációs Társasággal (az újraélesztéssel foglal-
kozó orvosok hivatalos magyar szervezete) 
együttműködve szervezik a tanfolyamokat or-
szágszerte. Európai újraélesztési diplomával 

rendelkező szakorvosok mutatják be a helyes 
lépéseket, fogásokat, amihez speciális gyakor-
ló babákat biztosítanak.

A tanfolyam ingyenes, de regisztrációhoz kö-
tött, amit a www.babamento.hu oldalon le-
het megtenni.

Az oldalon oktató videófilmet is találnak az ér-
deklődők, illetve részletes leírást az újraélesz-
tés lépéseiről.

Égési sérülések
Az égett beteg ellátása annak komplexitása miatt az úgynevezett égési 

centrumok feladata. Budapest és Miskolc mellett a 
Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinikája is fogadja az égett betegeket. 

Dr. Rózsai Barnabás gyermekgyógyász főorvos

H Húzd le a forró ruhát!

H Hűtsd hideg csapvíz alatt 10-20 percig!

H Hívj mentőt! (104)

H Helyezz rá tiszta kötést!

H Fájdalomcsillapító!
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Fontos megemlíteni, hogy egy laikus rendkívül sokat tehet 
azért, hogy az égési sérülést szenvedő gyermek gyors és meg-
felelő (adekvát) elsősegélyt kapjon. Az elsődleges ellátás rend-
kívül fontos, mert az égési sérülés kiterjedése, mélysége jelen-
tősen csökkenhet, ha megfelelően látjuk el az égett beteget 
a mentők kiérkezéséig. Mielőtt azonban a rátérnénk az elsőse-
gély részletes taglalására, először a megelőzésről kell szólnunk. 
A Néhány éves gyermekek leggyakrabban forrázásos sérülést 
szenvednek el. Fontos, hogy a szülő ne hagyjon őrizetlenül for-
ró vizet (levest, olajat stb.) a tűzhelyen. Meglepő, de egy csésze 
forró kávé akár 20%-os kiterjedésű égést is tud okozni. A gye-
rekek kíváncsiak, megpróbálják megnézni, mivel foglalatosko-
dik az anya, mit keverget abban a csillogó lábosban és máris 
megvan a baj. Ugyancsak kerülni kell a forró vízzel teli edény 
járólapra helyezését, mert ebbe könnyen beleeshet egy totyo-
gó kisgyermek. Különösen veszélyes a falusi disznóvágások idő-
szaka, a legtöbb baleset ilyenkor történik.
Az égett betegek ellátásának menetét a 4H+F szójáték képezi 
(lásd ábra), ami a teendőink kezdőbetűjéből áll össze.

HÚZD LE! Ha már megtörtént a baj, az első teendőnk a forró 
vízzel átitatott ruházat eltávolítása legyen. Amennyiben ez nem 
történik meg, úgy a forrázás hőhatása hosszabb ideig fogja érni 
a gyermeket és tovább mélyíti az égési sebet. Amennyiben a ru-
házat eltávolítása csak körülményesen kivitelezhető és nem le-
het azonnal levetkőztetni a gyermeket, ebben az esetben a kö-
vetkező pontban részletezett hűtést ruhástól kell megkezdeni.
HŰTSD! Az égett bőrfelszínt a lehető leggyorsabban el kell 
kezdeni hűteni. A legjobb, ha hideg csapvizet engedünk a seb-
felszínre. A hűtési folyamat 15-20 percig tartson (ennyi idő alatt 
a mentők kiérkeznek). Megfigyelték, hogy a hatékony hűtés 
csökkenti az égés mélységét, ezáltal lényegesen kedvezőbb 

kimenetelt biztosít a beteg számára. Nem érdemes a hűtést 
jéggel végezni, ugyanis az extrém hideg hatására az erek össze-
húzódnak, ezáltal rontják a sérült terület vérellátását, ami sajnos 
tovább ronthatja a gyógyulási folyamatot.
HÍVD A MENTŐT! Nagy kiterjedésű égés komplex ellátásá-
nak része a mielőbbi vénás folyadékkezelés megkezdése, az 
erőteljes fájdalomcsillapítás és az elsődleges sebészeti ellátás. 
Ezek gyors elvégzésének kikerülhetetlen pontja a mentőszolgá-
lat részvétele az égettek ellátásában.
HELYEZZ RÁ TISZTA KÖTÉST! A hűtést követően az égett 
sebet be kell kötözni, meg kell óvni a további traumától, fertő-
zéstől, ugyanakkor nem kell feltétlenül steril kötszert használni.
FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ! Azt tapasztaljuk, hogy a laikus el-
sősegély alkalmával leggyakrabban a fájdalomcsillapító adása 
marad el, pedig a felületes égés nagyon fájdalmas! A szájon 
keresztül adható fájdalomcsillapítók erőssége limitált és ideális 
esetben a mentős kollégák - vénabiztosítást követően erőtelje-
sebb, akár kábító - fájdalomcsillapítót is adnak, mégis javasolt a 
házipatikából paracetamol vagy ibuprofén származékot az ott-
honi ellátás során is adni a gyermeknek.
Lássuk, mi történik az égett gyermekkel a továbbiakban, immár 
a kórházban. Ahogy már szó volt róla a felületes égés (a leg-
több ilyen) nagyon fájdalmas, az égett seben keresztül pedig 
jelentős a folyadékvesztés. A kezelés egyrészt precízen meg-
tervezett infúziós terápiából és sokszor folyamatosan adott 
kábító fájdalomcsillapító adásából áll. A terápia másik pillére a 
sebészeti kezelés, ami az égés során kialakult hólyagok eltávo-
lításából, fertőtlenítőt/antibiotikumot és hámosítót tartalmazó 
krémek alkalmazásából és rendszeres kötéscserékből, illetve 
sebfelfrissítésből áll. Ezek a beavatkozások, annak fájdalmassá-
ga miatt szinte mindig altatásban történnek. Szerencsére a fe-
lületes égések nagyobb része ezen kezelésre meggyógyul, csak 
a mély égési sebek igényelnek bőrátültetést. Általában a 10%-
nál kisebb kiterjedésű égések ambuláns módon is kezelhetők, 
kivételt képez néhány speciális terület égési sérülése. Ilyenek az 
arc megégése, ezzel összefüggően a légúti égés, vagy a nemi 
szervek területének égése. A kezek, ujjak égési sérülése sokszor 
nem nagy kiterjedésű, de a kéz mozgásainak intaktsága miatt 
fontos, hogy tapasztalt szakember lássa el, megelőzve ezzel a 
későbbi hegesedést, amely a mozgástartomány beszűkülésé-
hez is vezethet. Ugyanezért fontos az izületek feletti égés cent-
rumban történő ellátása is.
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Meghívó
Állatasszisztált terápia
Előadás szülőknek, pedagógusoknak, védőnőknek 
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terápiás kutyáinak közreműködésével.
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