A KENGURU MÓDSZER
Kangaroo Mother Care - KMC
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A koraszülött osztályokon az anyatejes táplálás mellett a babák kenguru gondozása a legfontosabb és egyben legcsodálatosabb tevékenység, amit a szülők
gyermekeiknek adhatnak. Poszterünk elsődleges célja, hogy az érintett szülők megismerhessék ennek a különleges és természetes módszernek a helyes kivitelezését és pozitív hatásait.
A módszer ötletét az ausztráliai óriás kenguruk adták, akik újszülöttjeiket 8 hónapig erszényben hordozva szoptatják és védelmezik. A kenguruzás lehetővé teszi
a koraszülöttek számára a hosszantartó bőr-bőrkontaktus a PIC osztályokon, az inkubátor alternatívájaként.
A szülők mellkasa a legtermészetesebb helye az újszülötteknek. Az anya vagy az apa születés után saját testével tudja stabilizálni és támogatni a korábban
érkezett gyermeke összes testi és lelki funkcióját.
A kenguru-módszer a fejlett országok koraszülött osztályain teljesen megszokottá és természetessé vált napjainkra.

A módszer három legfontosabb feltétele:

Kenguru-pozíció:

 z anya vagy az apa jelenléte, aki fedetlen mellkasán bőr-bőr
A
kontaktusban tartja a koraszülöttet.
 ól képzett, támogató ápoló személyzet, akik segítenek a szüJ
lőknek biztonságosan elsajátítani a kenguruzást.
Nyugodt környezet.

A kenguru módszer alkalmazása:

 koraszülöttet bőr-bőr kontaktusban, hajlított karokkal és hajA
lított lábakkal helyezik el hassal lefelé az anya vagy az apa meztelen mellkasán.
 feje oldalra fordítva, álla felfelé legyen, (2 ujjnyi távolságra a
A
baba álla és a baba mellkasa közt) a szabad légutak biztosítása érdekében.
 szülők a kezükkel támasztják a baba hátát és vállát, hogy
A
megakadályozzák a baba lecsúszását.
 gyermek végtagjai minél közelebb legyenek a középvonalA
hoz.
 rdemes a szülőnek beszélni, mesélni, énekelni a gyermekükÉ
höz.


Egy
kenguruzás javasolt hossza minimum két óra, de minden
bőr-bőr kontaktusban töltött perc jótékony hatású.
 élszerű előkészíteni egy kényelmes fotelt vagy nyugágyat, ilC
letve takarót a kenguruztató anyának vagy apának.
A szülőknek praktikus az elöl nyitható felsőruházat viselése.
 ontos a parfümök vagy erős illatú tusfürdők, szappanok keF
rülése.
A koraszülöttön csak egy pelenka és sapka maradjon.
 zülő és gyermeke között semmilyen anyag ne legyen, de köS
rülöttük igen, hogy a szülő szemérem- és komfort érzete ne
sérüljön.

A szülői kezek a kisbaba hátán szilárdan és mozdulatlanul,
nyugodt tartásban legyenek, ne cirógassák, hogy a megtartottságot, biztonságot sugallják.

A KMC jótékony hatásai a koraszülött számára:
 öveli a kisbaba biztonságérzetét, hiszen újra találkozik az ismerős anyai, apai hanggal, a szívritN
mus és légzés emlékével a méhen belüli életből.
Növeli az agyi fejlődést elősegítő mélyalvás arányát, rendezettebb, nyugodtabb alvásciklusokkal.
 koraszülöttek szopáshoz való reflexei aktiválódnak édesanyjuk mellének közelében, ami előseA
gíti a szoptatás sikerességét, mivel könnyebben és előbb kezdenek el szopni, valamint hosszabb
távon szopnak a kenguru gondozásban részesült koraszülöttek.
Felgyorsítja a súlygyarapodást.
Ritkábban fordul elő légzéskimaradás.
Csökkenti az újszülöttkori halálozási arányt.

A KMC jótékony hatásai a szülők számára:

 tabilizálja a testhőmérsékletet, mivel az anya teste érzi, hogy éppen hűteni vagy melegíteni kell
S
kisbabáját.

 kenguru gondozás során a szülők jelentősen több időt tölthetnek gyermekükkel biztonságban,
A
nyugalomban és kényelemben.

Normál pulzusszámot, megfelelő légzésszámot és oxigénszintet biztosít.

Fizikai úton az érintés által is kifejezhetik szeretetüket gyermekük felé.

Stabilizálja a vércukorszintet.

 egíti a szülőknek megismerni a gyermekük minden rezdülését, így válaszkészebb gondoskodásS
ra lesznek képesek.

Ritkábban fertőződnek meg, illetve a fertőzés esetükben kevésbé súlyos lefolyású.
Fájdalomcsillapító hatású, ami jól kihasználható a különböző orvosi vizsgálatok alkalmával.
Csökkenti a gyermek stressz-szintjét.

 ozitív élményt adva segíti feldolgozni a szülés vagy a császármetszés során keletkezett nehézP
ségeket.

Csökkenti a sírás mennyiségét.

Hozzájárul az anyatej mennyiségének növekedéséhez, megduplázza a szoptatás hatékonyságát.

Elősegíti és gyorsítja az idegrendszer megfelelő érését.

 erkenti az oxitocin termelődést, amely hormon elősegíti az anyatej mennyiségének növekedését,
S
a méh egészséges összehúzódását.

Pozitív hatással van az értelmi, érzelmi fejlődésre, mozgásfejlődésre.

Megindítja a biztonságos kötődést az anya, az apa és a gyermek között.

Elősegíti a biztonságos és szeretetteljes szülő-gyermek kötődés kialakulását.

Növeli a szülők stressz tűrő képességét, magabiztosságot ad.

 utatások bizonyítják, hogy 3 hónaposan többet mosolyognak, 1 éves korukra megelőzik kortárK
saikat a szociális, nyelvi, nagy- és finom motorikus értékekben, valamint a vizelettartási képességek terén.

Pozitívan hat a szülői elégedettségre, megbékélésre.

Lerövidíti a kórházi tartózkodás idejét.

Köszönet a MELLETED A HELYEM EGYESÜLETNEK, akik jóvoltából részt vehettünk a 7. SCENE Symposiumon
valamint a
Honvéd Kórház PIC osztályának, hogy a gyakorlatban is megfigyelhettük a kenguru módszert
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