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Elnökségi beszámoló 2018 
 
 

A Melletted a helyem Egyesület egyesíti hazánkban a koraszülöttek körül tevékenykedő 
szakorvosokat és nővéreket, továbbá a civileket és az érintett szülőket. Segítünk abban, hogy 
egymás szemüvegén át láthassuk a szakmát és a mindennapos küzdelmet PICi hőseinkért. 
Az egyesülethez minden olyan cég, illetve magánszemély csatlakozhat, aki az egyesület 
céljaival egyetért, de az egyesülethez való csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó 
konkrét tevékenységet ajánljon fel a cél megvalósítása érdekében. 
 
Január 
2018. január 11. Egyesületünk 2018-as közgyűlése: Gross Dorottya lemondott elnökségi 
tagságáról. Afonyiné Kaló Tündét, a miskolci PIC főnővérét elsöprő szavazattöbbséggel új 
elnökségi tagnak megválasztották a jelenlevő tagok. 
 
Február 
Február 16-17-én immáron negyedik alkalommal rendezték meg a IV. Global Summit for 
Preemies konferenciát, mely döntéshozók, egészségügyi szakemberek, szülők és segítő 
szakemberek nemzetközi fóruma. Idén Egyesületünk és a Magyar Perinatológiai Társaság 
szervezésében Budapest adott otthont a szakmai eseménynek. A konferencia első felében az 
előadások a koraszülöttek kórházi időszak utáni speciális igényeit járták körül, köztük több 
ilyen tárgyú jelentős regionális hazai projekt került bemutatásra. A konferencia második 
felében a babák és szüleik még kórházi időszakban mutatkozó igényeiről és sikeres kórházi 
programokról számoltak be a külföldi és hazai előadók.  
Az Abbvie Gyógyszerkereskedelmi Kft közel 15 millió forinttal támogatta Egyesületünket a 
konferencia szervezésében. 
 
Március 
Köszönjük minden adományozónknak, segítőnknek, hogy A “Te hangodat ismerem” 
elkötelezett csapatát és fantasztikus programját támogathattuk, így egyre több PIC-en anya-
apa hangjára gyógyulhatnak a PICik! Módszertani tanfolyamuk záró hétvégéjén Dr. Szabó 
Miklós a Magyar Perinatológiai Társaság elnöke, a I. Sz. Bókay Gyermekklinika osztályvezető 
egyetemi docense a magyarországi koraszülöttellátásról tartott előadást a résztvevőknek. 
Dr. Danis Ildikó fejlődéspszichológus, családterapeuta, integrált szülő-csecsemő konzulens, 
egészségpszichológus jelölt a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetéből körbejárta a 
gyermekszületést, a koraszülött élethelyzetet és annak pszichés kihívásait, a veszteséget, a 
traumát, az egészséges pszichés fejlődés dinamikáját, az anya-csecsemő kapcsolatot, 
kötődést, a rezilienciát, a rizikófaktorokat, a védőfaktorokat. 

http://www.mellettedahelyem.hu/
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Dr. Lénárd Kata segített bennünket az önismeretben és a veszteség/trauma 
pszichológiájának mélyebb megértésében. 
A PAF Alapítvány stresszmentes koraszülött és újszülött-ellátás workshopját is szívesen 
támogattuk, ahol egészségügyi dolgozók, pedagógusok, szociális munkások, dúlák, szoptatási 
tanácsadók, perinatális szaktanácsadók tanultak az újszülött-anya páros szükségleteiről. 
Ultra-Early Intervention Konferencia - Stockholm- Food for thought! Ebben az évben a 
konferencia témája a PICik anyatejes táplálása, a szoptatás fontossága volt. Idén Bognár 
Márta utazását is támogattuk. A konferencia programjában ebben az évben is szerepelt a PIC 
látogatás, és mi örömmel sétáltunk körbe Európa egyik legcsaládbarátabb koraszülött 
intenzív osztályán. 
 
Április 
2018. április 5-én Dr. Beneda Attila (család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes 
államtitkár) és Dr. Lelkes Ildikó (Családügyi Szervezési és Koordinációs Osztály) meghívására 
a Melletted a helyem Egyesület alelnöke Nagy Lívia, Mandy Daly az Irish Neonatal Health 
Alliance betegjogi képviselője és Dr. Szabó Miklós a Magyar Perinatológiai Társaság elnöke 
egyeztetető tárgyaláson vett részt az Emberi Erőforrások Minisztériumában, melynek célja a 
családbarát koraszülött ellátás mielőbbi bevezetése volt az ország minden koraszülött 
intenzív osztályán. 
Mandy és Lívia, mint az EFCNI szülői tanácsának tagjai és a az Európia koraszülöttellátás 
irányelvei (European Standards of Care) projekt aktív résztvevői számos javaslattal segítik a 
döntéshozók munkáját a mielőbbi változtatások érdekében, ezzel is növelve az ellátás 
hatékonyságát, egyenlő esélyt teremtve minden korababa rövid és hosszútávú egészségének 
megőrzése érdekében. 
 
Május 
Anyák Napja  
Ebben az évben Egyesületünk Anyák Napja alkalmából Kabai Katalin fotós segítségével 
ingyenes anya-koragyerek fotóval ajándékozott meg minden jelentkező koraanyut és 
gyermeké(ei)t. 
Kenguru verseny 
2018-ban is útjára indítottuk a PICi kenguru versenyt, melynek igazi nyertesei a PICi Hősök 
voltak. 10 napon keresztül gyűjtöttük az adatokat arról, hogy melyik PIC-ben mennyi időt 
töltenek "kenguruzva" a gyermekek. 
Ebben az évben ismét volt egy új PIC belépő a kihívás során!  
A csapatversenyt a kecskeméti PIC nyerte, így mivel már harmadik éve ők a nyertesek, a 
Kenguru-vándordíj náluk maradt! Kenguruzó székkel jutalmaztuk a csapatot. 
Az egyéni versenyt, a legtöbbet kenguruzó baba díját ebben az évben nem egy baba, hanem 
egy ikerpár Panni és Vencel nyerte, akik az ajándék (ikerbabakocsi) átadásakor még mindig a 
gyulai PIC osztályon gyógyultak és növekedtek Édesanyjuk ölelő karjaiban. 
A Mybabyhug csapata már a kenguruzás világnapján felkarolta Egyesületünket, hiszen ők is 
fontosnak tartják, hogy a korábban érkezett a babák is lehetőséget kapjanak az ölelésre. 
Minden egyes vásárlással Egyesületünk munkáját segítik ők is!  
"Családnak lenni" konferencia a Parlamentben 
Ebben az évben is az megtiszteltetés ért minket, hogy előadóként részt vehettünk a 
konferencia programjában, így a koraszülött családok életébe is betekintést nyerhettek a 
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résztvevők, jelenlévők. Ezúttal Paksi Álmos tartott előadást Koraszülött érkezése egy 
édesapa szemével címmel. 
2018-ban a Magyar Családokért díjat Dr. Nádor Csaba, egyesületünk elnöke kapta. 
Ebben az évben is részt vettünk (a Korábban Érkeztem Alapítvánnyal) Dr. Nils Bergman 
előadássorozatának szervezésében. A kenguruzás nagykövete előadást tartott Gyulán, 
Szegeden, Kecskeméten, illetve a FINETA konferencián.  
Nils Bergman a kenguru módszer utazó nagykövete elméleti és gyakorlati tanácsokkal 

segítette az ápolók, orvosok, szülésznők, védőnők munkáját. A korai bőrkontaktus 
tudományos alapjainak és bizonyítékainak feltárását követően bemutatta a támogató 
kommunikáció és a szülők bátorításának fontosságát. 
  
Június 
Bol d’Or Mirabaud. Genf 
A Raffica csapata a genfi vitorlás futamon egy nemes ügyért is versenyzett.  
Árbocára tűzve szeretné felhívni a figyelmet a Melletted a helyem Egyesület munkájára, 
melynek legfontosabb célja a családbarát koraszülött ellátás elterjesztése a magyar 
koraszülött intenzív osztályokon.  
Az EFCNI által létrehozott Prof. Zack Boukydis emlék alapítvány, melyet Bavalics Laura, Prof. 
Zack Boukydis felesége felügyel, a nagylelkű adományozóknak köszönhetően úgynevezett 
"Benjamin Kenguru pólókkal" ajándékozta meg a Miskolcon működő koraszülött intenzív 
osztályt. Ezek a pólók megkönnyítik a bőr-bőr kontaktust az anya mobilitásának 
fenntartásával. Úgy tervezték, hogy biztonságos és kényelmes kenguruzást biztosítson még 
akkor is, ha a baba orvosi eszközökhöz van csatlakoztatva. Emellett kicsi tükrökkel is 
felszerelik, amelyek lehetővé teszik az anya számára, hogy figyelje a gyermek arcát. 
Prof. Zack Boukydis világszerte elismert pszichológus Egyesületünk alapítója volt.  
Mérföldkövek titkai 
A kártyák Írországban keltek életre Mandy Daly vezette Irish Neonatal Health Alliance szülői 
szervezet kezdeményezésében. A kártyákat egy fantasztikus koraapuka álmodta és rajzolta 
meg (Pixel Designs). A szoros munkakapcsolatnak köszönhetően, (Mandy és Lívia - 
egyesületünk alelnöke az EFCNI szülői tanácsának tagjai) elkészült a magyar változat. A 
mérföldkövek titkai füzetet (kengurumami Dr. Beáta Schill a keresztanya) ebben a 
pillanatban az ország összes PIC osztályán teszteli a személyzet. A visszajelzéseknek 
megfelelően adaptáljuk a formai megjelenését és azonnal használatra bocsájtjuk, ezzel is 
színesítve a mindennapokat a PIC-en. 
 
Július 
Az EFCNI határozottan támogatja az ESPGHAN iránymutatását.  
A kerekasztal egyeztetés fókusza nem a parenterális táplálás egyes összetevőire, hanem az 
újszülött parenterális táplálék minőségére és biztonságára vonatkozott. Így különösen a 
"Szervezeti szempontok" és a "Szabványosított vs individuális parenterális táplálkozás" 
fejezetekre koncentráltunk. Egyesületünket Nagy Lívia alelnökünk képviselte a megbeszélés 
folyamán. 
A teljes irányelv itt található: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download… 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkársága a július 1-jén 
kezdődő és a hónap közepéig tartó kampányban a kézmosás fontosságára hívták fel a 
figyelmet a kórházi és egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére. 
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https://www.facebook.com/PixelationDesigns/?__tn__=K-R&eid=ARD6VFP_oBbhE1r6dJFMW0tR5J8vw6wVT91ZXkOX00zpizQshDyuOHYMJeXHOXZaQ0X4Q49suhFL2d5F&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD5xsHq_KV1aN1dC2gYR5LRwNyWu8AK7snlyfr8qNjZricp2kokqXJx8e7kz1aLqyjybj-4uk-6606S0ZYvUkf-xuT-Q_DRoGkjaiTqExKxykJD1FpuTkqJd9Eh7n6hGWXWA4YSB7LpG4OklHztBbrOyA85nleYotaQL-kzI4K61Md0vXvPkLrMLDnjPZJ9ocxFjJKwkMNXmTVFh9uXwlh8iNzlVIn2RCr2wS9u-cCgx2Kdc4xqJC7iwiBS8jRfEfS31jJwv4y_D_Sg4BiJyGxue26wo9feAnS_kuBph-IQhjk0qpU3DQUdkVJGkUC7k7Wi5JzN33FKz83XNUNP6GHn_Vcy8tz2_gbmHgjlBQoO6rEQBsC9CWb3OXoMci2yUpl4rNcZmdIPQ1359wXSMGdN3Fx4hCyxsA4oFMXsu0WDq-igG7WUTruAlvfbnP8oLaxMrCOjKBoh2YNDCZZM
https://www.facebook.com/efcni/?__tn__=K-R&eid=ARB8I5VitdAGIN3Qq5mZPHchgwQ-fCw8koprnUWU4OBTyLENGklsIkpejc1uaW-ySdYcuVqYa1X5mOag&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD5xsHq_KV1aN1dC2gYR5LRwNyWu8AK7snlyfr8qNjZricp2kokqXJx8e7kz1aLqyjybj-4uk-6606S0ZYvUkf-xuT-Q_DRoGkjaiTqExKxykJD1FpuTkqJd9Eh7n6hGWXWA4YSB7LpG4OklHztBbrOyA85nleYotaQL-kzI4K61Md0vXvPkLrMLDnjPZJ9ocxFjJKwkMNXmTVFh9uXwlh8iNzlVIn2RCr2wS9u-cCgx2Kdc4xqJC7iwiBS8jRfEfS31jJwv4y_D_Sg4BiJyGxue26wo9feAnS_kuBph-IQhjk0qpU3DQUdkVJGkUC7k7Wi5JzN33FKz83XNUNP6GHn_Vcy8tz2_gbmHgjlBQoO6rEQBsC9CWb3OXoMci2yUpl4rNcZmdIPQ1359wXSMGdN3Fx4hCyxsA4oFMXsu0WDq-igG7WUTruAlvfbnP8oLaxMrCOjKBoh2YNDCZZM
https://www.facebook.com/beata.schill?__tn__=K-R&eid=ARADQv8ug0wJ9JVNkNA69dBbNGItuJ-ISsVuY038_T5-SDL6c6hY0Ob6mrxxxZozpBkobPJsJM_5BS2z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD5xsHq_KV1aN1dC2gYR5LRwNyWu8AK7snlyfr8qNjZricp2kokqXJx8e7kz1aLqyjybj-4uk-6606S0ZYvUkf-xuT-Q_DRoGkjaiTqExKxykJD1FpuTkqJd9Eh7n6hGWXWA4YSB7LpG4OklHztBbrOyA85nleYotaQL-kzI4K61Md0vXvPkLrMLDnjPZJ9ocxFjJKwkMNXmTVFh9uXwlh8iNzlVIn2RCr2wS9u-cCgx2Kdc4xqJC7iwiBS8jRfEfS31jJwv4y_D_Sg4BiJyGxue26wo9feAnS_kuBph-IQhjk0qpU3DQUdkVJGkUC7k7Wi5JzN33FKz83XNUNP6GHn_Vcy8tz2_gbmHgjlBQoO6rEQBsC9CWb3OXoMci2yUpl4rNcZmdIPQ1359wXSMGdN3Fx4hCyxsA4oFMXsu0WDq-igG7WUTruAlvfbnP8oLaxMrCOjKBoh2YNDCZZM
https://www.facebook.com/efcni/?__tn__=K-R&eid=ARC6u_gcnDc0rdLkrx-HDug6bqavjugu_UarKPI8D8x-pcN8PqiJlAB1-BYwj6ySLJrUW4m-LYXQFOm7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKF9wi79OciWO_0nyRE1iseHDFRzmA84tWZ8Of6OZtUqbDm8PA9S1LWYQLwC6ay5LoZ04wHEyqW6aTWjJ3LF8ArTzKAKWrEK81yn0KWtUpYGm6uR8dcBeguNGb5ZQMvQu1c4pZwAKTsMbutD21dOg9V_t1ccughdGGz7IfXDwvhpKCqpQrTf7L0Uu8WOMk2L2GWmXcr_oPm2P2HwXdya7600vvF_V_nfvwYavyIj6Aqr4pPm92BVJ_7wAhxmOcPPPwiE6iGDHuYCsK_bbadjzS5uQKY55mZdxTAuXtl-oNO3N_46bGmulo0iEttPRCFtY8AKFZew22rzZ8SEriAuDKXORwtM02ic8fcAdiftMKIx-pxqiSLdy_hl-qFYdoQK619T0aF9O7D6FCdCVtjG-oF2cfOuMq6tpFye-kdgDXqk0puLLO1VIatQhRx-kAW947SgFW5qsCX5KA1dCug5C3c9skpqV62FS19YJfz_erihAv-b7O0rF8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.470.3855%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf%26fbclid%3DIwAR2oqE7L_dzsEq-BeQmHQ7jWY3F3boMAR2vlkwtffTqJIZ_teK0rWG3t79E&h=AT0LRzHfPecRCv0rW_zYOcaOly53J18oC_82ejFaarEIPqNmXoudkbk7wkV0fn7PIms5UNsCfLSTWhmBhGH3bJKJdtH1oPjuBCwH0bmBvM8A8ogVjY3VHYlQIgPCoa9uQr3GgJQagYRbmSjPkML9wG2xRcninlOQk3WmCcPyg18VvohrrJq3_kxlySifqklqkDObRS0MSQFFmD7RABZfeiNJyaFhraBFDUT_LhC52cSD-VHzeR2ziUgt_Ki_018wsj0QnwWafi8r4uvi7uOX_kLvMA76g_ouWnB1xrZwVG3l0OROKtJ3sGwU8rOvDTiMIEg4smU2yBKm5drQIUX9PpGAW2-VAFpQEM3IC2TEfgLchjmV7YVZ0GeP1jw4WIfCIHqGYa8TeEpIrXUslHYmZn_V40gALoosK9wiMHTPr0y4ia9p3xV0Ud9LFObAluMa34GfJCzjVls7pSgwTgzC1LNxgi0y2nPZrnAe9jKJhBwcvMVJajSRs3wgv6eamsU1ypc9sqyovNLuhp2izJeDCBgn7GgvkA2nC2sKD7r2RgMwjaFk2Dje3HZt3d2j6ylG1M06NFu9pQqp6MHjc028CMMjk91VZCQh0UeKnylYNM8ueSB9ACl9G_HuXz-BFl7FjRJF8D4ichl7N3IYYIMOwp-rX1sC4-9WovqQ7LS_NDidOF9wFQQ3396XhKknjBuOrWt8zkcxB2k-5Ckaj_8b3-8ziBCiUVe7Rs0AiLaDeF-EPA5TfHy2QQkI4p8-XOkn8EWoU0OnwjUWrpB2dHx5_75lPod46tzZD3zTLzxat5hodJwxeGMZvJ7RhZ8X0Jq8f0Nl3r8HdtmdbmQ_lFZuvJzPUhc
https://www.facebook.com/Emberi-Er%C5%91forr%C3%A1sok-Miniszt%C3%A9riuma-510019792386607/?__tn__=K-R&eid=ARBIzk8h1fGt0FFy_eqLuamC1qoJ3cSonVadxoFxv3lfEIysZeeJq9tIwBZjHjD7YfA-1hp63uXOfNE9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJWX_0O8UIKz4ogXbOKerVEXFVzSIPSJWe8m1DLtSvhc6lwjWBbUXpwiHkWJeWBbZNHCyRLfEPKYYKrRrDILVpemuommWqyKuW8T93kHxYe0fHexbblMiPIKRBxGVZ9uiA_OF9gX6LrJaK7FtyWO9y520eSz1Tb9tcXDpxmukQkTWS98cYD2k2C9k6h-DXP_V-Y_1ttqpqe-tOO04DWRr_4w65WzlyXPDmcucXyc-hXfrlpSjm6wFcEDH-kv8V9DGtNosog47m-2QlO_aE8qgrL8C5vzhNwMsNERvtwHm1d8Zoz3AqoD-equWVyGDKvfF-FDNzQfZzNznKR4RvtlVZdQ


A Magyar Perinatológiai Társaság és a Melletted a helyem Egyesület üdvözli a 
kezdeményezést és csatlakozik a kampányhoz figyelemfelhívó üzeneteivel a közösségi 
médiában. 
A kézhigiénia és a betegbiztonság Egyesületünk egyik legfontosabb és állandó üzenete! 
Moss kezet, mert életet ment! 
 
Augusztus 
Hosszú előkészítő munkát követően az EU új adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően 
elkészült Egyesületünk adatvédelmi szabályzata és adatfeldolgozási szerződése. A 
fényképek megjelenésével kapcsolatos hozzájárulások, regisztrációk, süti (cookie) 
tájékoztató és az üzenetküldés is szabályozásra került. Nagy köszönet illeti Sipos Adrienn 
ügyvédet és a HW Online munkatársait (Jakab Zsolt és Hámori Zoltán), akik temérdek 
önkéntes órát áldoztak ezért a munkáért. 
Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Védőnő Tagozat és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 
Egyesületünk segítségével az Anyatejes Táplálás Hete és a Szoptatás Világnapja alkalmából 
"Fókuszban az édesapák" címmel konferenciát szervezett a Parlament Felsőházi Termében. 
Az immáron hagyománnyá vált konferencia, mely harmadik alkalommal került 
megrendezésre, ezúttal a család támogató szerepére kívánta felhívni a figyelmet, hiszen 
főleg az édesapák segítsége és támogatása nélkül az egészségesen, betegen vagy korábban 
érkezett kisbaba anyatejes táplálása nagyon nehéz. 
Egyesületünk alelnöke Afonyiné Kaló Tünde személyében először tartott előadást koraszülött 
intenzív osztályon dolgozó nővér a Parlamentben.  
Nagyon fontos, hogy bátorítsuk a szülőket, hogy minél többet beszéljenek, olvassanak, 
énekeljenek gyermeküknek az intenzív osztályon, főleg fájdalmas beavatkozások, vizsgálatok 
közben, hiszen számos kutatás bizonyítja, hogy a szülők hangja, érintése fájdalomcsillapító 
hatású.  
Rohr Linda koraanyuka Egyesületünk megalakulása óta lelkes önkéntesként segíti 
munkánkat. Ilyen gyönyörű meséket ír és elnevezte őket Inkubátor meséknek! 
A mesék nyomtatható formában letölthetők weboldalunkról: 
https://www.mellettedahelyem.hu/szulok/-inkubator-mesek 
 
Szeptember 
A FINE képzés a világ 24 országában van jelen és 9 különböző nyelvre fordították már le a 
tananyagot. Magyarország a huszonötödik ország és a tizedik nyelv volt a sorban. 
Az első koraszülött intenzív osztály, amelyik teljesítette a képzést, a Debreceni Szülészeti 
Klinika centruma volt. A képzés az Újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért Alapítvány 
szervezésében az EFOP-1.2.10-16-2016-00003 számú projekt a Széchenyi 2020 program 
keretében a Magyar Állam és az Európai Unió társfinanszírozásában valósult meg. 
Megtiszteltetés, hogy mediátorként részt vehettünk a képzés szervezésében. 
Ismeretterjesztő tevékenység: 
A megkezdett PICi filmek projekt az év folyaman folytatódott, megjelentek új 
ismeretterjesztő kiadványaink: preeklampszia, RSV, kamerarendszer témakörökben. 
 
Október 
A Magyar Perinatológiai Társaság XVI. kongresszusa alkalmából párbeszédet 
kezdeményeztünk az intenzív ellátásban használható élő közvetítést nyújtó 
kamerarendszerek használatával kapcsolatban. A kamerarendszer segíti a szülő-gyermek 

https://www.facebook.com/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-Szakmai-Koll%C3%A9gium-V%C3%A9d%C5%91n%C5%91-Tagozat-172660976931672/?__tn__=K-R&eid=ARB1dPSfVroZhWde66Okek6GOjXNnOrYq1EHT5W7g7EYHZhQlo_nync2CZuRwdaLBcRQYoe5spMmnEKk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFFR8FVk-os1xHdMtugFXZFNw_aG6MifcExKkn9oNYlexpENKLb5hDsX5Wh2JwGzb9c_dsn9l6Gy10vxY5DHsrLIoFdBXYOWDrRUf6QIiwPNjUrKqp86pvL0Aus9Vj7mBzm_PvFpDaZugsbfVo9SRa3EzAMM-15F_F6-SfbdaAp3pktTphHBEnfnhrzIag8OSnTbKgqZQxoMKitJrsPML1SF6WbstrR2FlZy3xvXVBXalcGLpHGCKtk5EtAtbcjurO9MSBhyioh6l_9oMdDIe10htOfL3W-JQrU__sxSQEy7suU8S_yWWlWRnjgqXiBh8KEvgLX3mEAlwhcdKUzQOM4w
https://www.facebook.com/asszonyszovetseg/?__tn__=K-R&eid=ARD52I3-_mpLXdW9oed0YHMm5UHB1JliHV3jZ3UbkazinMwH6Or4it73uPp-hFGrfmZD3Wkr3zoC8tqL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFFR8FVk-os1xHdMtugFXZFNw_aG6MifcExKkn9oNYlexpENKLb5hDsX5Wh2JwGzb9c_dsn9l6Gy10vxY5DHsrLIoFdBXYOWDrRUf6QIiwPNjUrKqp86pvL0Aus9Vj7mBzm_PvFpDaZugsbfVo9SRa3EzAMM-15F_F6-SfbdaAp3pktTphHBEnfnhrzIag8OSnTbKgqZQxoMKitJrsPML1SF6WbstrR2FlZy3xvXVBXalcGLpHGCKtk5EtAtbcjurO9MSBhyioh6l_9oMdDIe10htOfL3W-JQrU__sxSQEy7suU8S_yWWlWRnjgqXiBh8KEvgLX3mEAlwhcdKUzQOM4w
https://www.mellettedahelyem.hu/szulok/-inkubator-mesek
https://www.facebook.com/koraszulottekert.hu/?__tn__=K-R&eid=ARCelVcBLx2d0VAjOskdPdRiy1LRcNQWGH3LTCB1kE3chsZMOyFGgCFzE2U_N85DcR50duQ0mwvUJ8em&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAggSJDAr_Mq74WUR_PBu8xi-ZOscMcLtSXZyvCLEM9H5dZUF_v4aFQITWggRd9yL4RxeN7i9K6Ie4c8IN3OX8qAOLCuzYRIQtgpoB5HuDbrMN1q7kF0LRRJR39I3Y3I7A8A1G6VTlnL8QjQaX1LuXnngnSJ_qAcwCYVICxGvSfPg32LB_4-j8aiTwfWgl1Uc_CDmVaq0qmZdGfwJ0fPuj866NrsuachMEgKNpAjJujWnS5N5xMycRW1Nqn8yyFjL1nP4jt72NwAiA4mKzZkWSmF_7IUEGMFDODRlethjjAZTXHgax9qzPCOF17xFl0GK1GCZnqd0N40zzjDuwUaz6qvQ


kapcsolat fejlődését, csökkenti a családon belüli stresszt de NEM HELYETTESÍTI a 
családközpontú ellátást, hanem működése által segíti a szülők és a személyzet 
családközpontú betegellátásba történő bevonását, így növelve a szülők kompetencia szintjét. 
A családbarát ellátási formák tárgykörén túl kongresszus vezető témái voltak a komoly 
kihívást jelentő szívfejlődési rendellenességek méhen belüli felismerése és kezelése, az 
újszülöttkori korai fertőzések megelőzésének kérdése, a non invazív méhen belüli vizsgálatok 
egyre bővülő lehetőségei, valamint a kíméletes újszülött ellátás általánossá tétele. 
A nyíregyházi PIC és újszülött osztály, a kisvárdai gyermek és újszülött osztály, a 
fehérgyarmati koraszülött és a szolnoki koraszülött intenzív és újszülött osztály személyzete 
megkezdte a FINE (Family and Infant Neurodevelopmental Education) képzés 1-es szintjét.  
2018.október 12-13. között Kecskeméten 15. alkalommal került megrendezésre a 
Gyermekápolók Országos Kongresszusa. Az első nap egyik kiemelkedő témája a koraszülött 
ellátás, azon belül is a szülők szerepe és támogatása a PIC-en. Bognár Márti a családközpontú 
ellátásról Afonyiné Kaló Tünde a PICik anyatejes táplálásának fontosságáról tartott előadást. 
Egyesületünk egyik legkedvesebb projektjét a PICi filmeket, Pénzes Boróka és Paksi Álmos, a 
projekt megálmodói mutatták be. 
Megtiszteltetés volt Egyesületünk számára, hogy meghívott előadóként részt vehettünk a két 
napos SCENE megbeszélésen. A SCENE (Separation and Closeness Experiences in the 
Neonatal Environment) nemzetközi szakemberek multidiszciplináris munkacsoportja, mely 
arra törekszik, hogy javítsa a szülők és csecsemők újszülöttellátás során szerzett 
tapasztalatait, illetve az ellátás kimenetelét. Egyesületünk alelnöke Nagy Lívia segítette a 
kutatókat Eduárd kisfia koratörténetén keresztül. A kutatás következő fázisában a testvérek 
kapcsolata kerül majd fókuszba. 
29. NIDCAP találkozó Portó. Meghívottként a magyar szülőket és szakembereket Dr. Joó 
Katain és Dr. Horváth Zsolt (Újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért Alapítvány) és Nagy Lívia a 
Melletted a helyem Egyesület alelnöke képviselte. 
 
November 
Egyesületünk elnöke, dr. Nádor Csaba, koraszülöttség témakörben érzékenyítő előadást 
tartott a Szilágyi Erzsébet Gimnázium Iskolanapján november 15-én. Fantasztikus volt a 
hallgatóság, csak úgy záporoztak a jobbnál-jobb kérdések. 
November 17-e a koraszülöttek világnapja, 2018 pedig a Családok éve, ezért a 
koraszülöttek ellátását segítő Melletted a helyem Egyesület kezdeményezése mellé állt az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy együtt hívják fel a figyelmet a családbarát 
koraszülöttellátás jelentőségére. 
A Családok éve program keretében 100 darab kengurupulóverrel támogattuk a 
koraszülöttek életében e nagyon fontos módszer mind szélesebb körű elterjedését. 
A kengurupulóvereket Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár és Dr. 
Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár adta át Dr. Nádor Csaba, neonatológus 
főorvosnak, a Melletted a helyem Egyesület elnökének, amelyeket még Krácsony előtt 
eljuttattunk az ország koraszülött intenzív osztályaira. 
A lilába öltözött Lánchíd mellett együtt énekeltünk Herrer Sárával Mary PopKids és a A te 
hangodat ismerem zenepedagógusaival. Legnagyobb örömünkre a Peter Cerny Alapítványi 
Mentőszolgálat is velünk ünnepelt.  
Lila Süti Kihívás - Koraszülöttek Világnapja alkalmából a GE Hungary önkéntesei lila sütiket 
készítettek és a befolyt összeggel megajándékozták Egyesületünket. A GE egyesületünk 

https://www.facebook.com/marta.bognar.5?__tn__=K-R&eid=ARCFf5BgwB_vvipTYdNdt_N1lvxSAs2J0L-07oiNCnNUHuiTHdVNJ0KkU4VJG9WSCrUFuun9X8p-1lCI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCrRLX2n98CD4Eivo6FIMfRKzQ3XlyB0AZoZvVLYKAEcKN-S724r4VTa0-VrWIPKZF-IdngMAr4Fj0QmvTzi-hLCvJr6l__Qx7vaYNi_-uTE6-VYm3mp1OnC-hHuceLzAfzv7pFdXX1fsDAB_H5Pegep8Okh7VA4YNS_74JvKGGchpQVTmaLqBuA3OYjFiFGiOCbRHjcHSw6SHFsGHexOK13Opf0ueAHkJzK3o0ciqg69uS8AQx3fQnrLK1zMVVMLse2kNhEs0GiocfTb9dSrVd_PgTHcphwTRUxk19tNa24wZkHkly0cQKlNtSOJhMvPuDK_-baW6g0HxcyGXwqPDTKg
https://www.facebook.com/tunde.afonyinekalo.1?__tn__=K-R&eid=ARCTGNjiU9lakFe90R8MdpFbWsoAxLlDn7SnYg6mc43lfaZ3j9gmOYX9_qlA40TeQWQ5EF_7ZYR11UJO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCrRLX2n98CD4Eivo6FIMfRKzQ3XlyB0AZoZvVLYKAEcKN-S724r4VTa0-VrWIPKZF-IdngMAr4Fj0QmvTzi-hLCvJr6l__Qx7vaYNi_-uTE6-VYm3mp1OnC-hHuceLzAfzv7pFdXX1fsDAB_H5Pegep8Okh7VA4YNS_74JvKGGchpQVTmaLqBuA3OYjFiFGiOCbRHjcHSw6SHFsGHexOK13Opf0ueAHkJzK3o0ciqg69uS8AQx3fQnrLK1zMVVMLse2kNhEs0GiocfTb9dSrVd_PgTHcphwTRUxk19tNa24wZkHkly0cQKlNtSOJhMvPuDK_-baW6g0HxcyGXwqPDTKg
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megalakulása óta segíti, támogatja munkánkat! Ebben az évben is megkezdődött a "lila hét" 
a GE dolgozói körében és nagyon hálásak vagyunk minden ötletért, minden egyes forintért.  
Brüsszel Európa Parlament, Standards of Care 
2018.11.27-29. között elnökségünk tagjai és Dr. Szabó Miklós alapítónk részt vettek az 
EFCNI- European Standard of Care for Newborn Health bemutatásán, amely egységesíteni 
szeretné Európában a koraszülöttek ellátását. Magyarország képviseletében a Melletted a 
Helyem alelnöke és az EFCNI szülői tanácsának tagja, Nagy Lívia tartott prezentációt, 
melyben hangsúlyozta milyen lényeges pontja az ellátásnak az, hogy a koraszülött gyermek 
megfelelő szemléletű és ellátási elveket alkalmazó Újszülött Intenzív Osztályon születik meg. 
A workshop megkezdése előtt a kora délutáni órákban a fogadott bennünket a 
Magyarországi Európai Parlamenti delegáció egy rövid bemutatkozásra, ahol Dr. Szabó 
Miklós az Egyesület alapítója ismertette a parlamenti képviselőkkel a jövetelünk célját és 
röviden beszélt a magyarországi koraszülött ellátás jelenlegi helyzetéről. 
Öt évvel ezelőtt szülők kezdeményezése kapcsán kezdték el szakemberek bevonásával a 
koraszülöttek egészségügyi ellátásához szükséges szabványok kidolgozását, melyben 
ajánlásokat tettek arra, melyek azok az elengedhetetlenül fontos ellátási pontok amelyek 
hozzásegítik a koraszülött gyermeket ahhoz, hogy minél kevesebb szövődményt 
szenvedjenek el a kórházi benntartózkodása ideje alatt. Ellátogathattunk az Erasme Hopital 
Újszülött Intenzív Osztályára, ahol betekintést kaptunk arról, hogyan működik a koraszülött, 
újszülött ellátás Brüsszelben. 
 
December 
A civilek a "Családbarát Szülészet" program egyeztető tárgyalásán a Melletted a helyem 
Egyesületet, ezáltal a koraszülött babákat és családjaikat Afonyiné Kaló Tünde alelnök 
képviselte. Nagyon büszkék vagyunk, hiszen példaértékű eseményen vehettünk részt, amikor 
az "ellátott" végre bele és hozzászólhat az ellátás minőségéhez és megvédheti gyermeke és 
saját érdekeit! Dr. Szabó Miklós átadta a Brüsszelben pár hete bemutatott az EFCNI 
kezdeményezésére elkészült Európai Ellátási Standardok 96 irányelvét, mely egységes 
családközpontú koraszülött ellátást sürget Európa szerte, hiszen minden európai 
újszülöttnek joga van ugyanazon esélyekkel az életkezdethez. Közel 15 civil szervezet 
képviselte a magyar szülők és gyermekeik érdekeit. 
 
 
Budapest, 2019. január 28. 
 
 
 

Dr. Nádor Csaba 
a Melletted a helyem Egyesület elnöke 
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