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Milyen körülmények segítették 
a sikeres szoptatásban?

Partnerem támogatása.

Tapasztalatcsere szoptató  
édesanyákkal.

A kórházi személyzet és a  
szakképzett laktációs  
tanácsadó támogatása.
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#ALĂPTAREAESTEDRAGOSTE

A SZOPTATÁS SIKERE

MINDANNYIUNKON MÚLIK

Mi teszi nehézzé a szoptatást, és mit tehetünk a szoptatás támogatása, a csecsemők egészségének biztosítása, 
javítása érdekében? Édesanyák és a táplálkozás területén dolgozó szakértők fogalmazták meg gondolataikat:

AZ ÉDESANYÁK GONDOLATAI

A SZAKEMBEREK GONDOLATAI

Mi okozott  
kihívást a  
szoptatás során?

A baba egészségügyi problémái. 

Az egészségügyi szakemberek, a 
családtagok és a barátok kritikái, 
támogatásuk hiánya. 

Sok helyen nincs lehetőség a baba 
megszoptatására vagy az anyatej 
lefejésére. 

A hosszan tartó szoptatás  
elfogadásának, megértésének hiánya 

Hogyan vett részt partnere a  
sikeres szoptatás támogatásában?

Házimunka megosztása.

A nyugodt környezet megteremtése, 
ugyanakkor fokozott odafigyelés a  
babára, amíg alszik.

Az anyatejes tápláláshoz használt  
eszközök rendbetétele,  
elmoso  gatása, számomra  
az ételek és italok  
elkészítése. 

A szoptatás kihívásai

A szakképzett gyakorlati  
támogatás és útmutatás hiánya. 

Fájdalom a szoptatás során.

A tejtermelés aránytalansága  
(van, akinek túl sok, van,  
akinek túl kevés). 

A szoptatás hosszútávú  
jótékony hatásai

A baba és az anya hosszú távú  
egészsége.

Segíti az anya és a baba közötti  
biztonságos kötődést. 

Az anyatej vitathatatlanul a  legértékesebb,  
a baba egyedi igényeinek megfelelő táplálék  
a csecsemők számára.

Környezetbarát és gazdaságos.

Milyen  
támogatásra lett  
volna szüksége a  

mindennapokban  
a szoptatáshoz?

A szoptatás vagy fejés miatti  
elvonulás segítő támogatása. 

Támogatás és elfogadás a  
társamtól és a társadalomtól. 

Szakképzett laktációs tanácsadó 
támogatása a kórházi  

hazatérést követően is.

Támogató törvények, pl. a szülési  
szabadság ésszerű időtartama.

A legjobb támogatási módok

Tájékoztatás és oktatás a terhesség 
idején és a szülést követően.

A szoptatási ismeretek és  
tapasztalatok megosztása.

Az anya motiválása a  
szoptatásra, ugyanakkor a  
társadalmi elvárások miatt  

rá nehezedő nyomás  
csökkentése és  

döntéseinek tiszte‑ 
letben tartása.

Az

kezdeményezésére

A

támogatásával
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A Szoptatás Világhete kezdeményezést a következő szülőszervezetek támogatják:

A Szoptatás Világhete kezdeményezést a következő szakmai társaságok támogatják:
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