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Dani 2020. október 17-én született a 30+6 héten, 990-grammal, gesztatios korához képest kis súllyal 

(IUGR), másfél órás antenatális szteroid profilaxist követően. A mentő az édesanyát kitolási szakban 

hozta, és, mivel Dani medencevégű fekvésben helyezkedett el, sürgős, narcosisban végzett 

császármetszés mellett döntöttek a nőgyógyászok. Dani kiemelése kifejezetten nehéz volt, mert a 

műtét során harántfekvésbe fordult. A kiemelést követően újszülött ellátóasztalon látta őt el PIC 

csapatunk: két gyermekorvos, két intenzíves és egy csecsemős nővér. Daninak, élete első 12 órájában, 

több invazív beavatkozásra is szüksége volt. 

 

Születés előtt, első ellátás során: 

 

A kiemelést követően Dani ellátása és szülőszobai stabilizálása az újszülött ellátóban történt az 

édesapa jelenlétében. Őt mindvégig tájékoztattuk arról, hogy mi történik a kisfiával. Az ellátás végén 

felajánlottuk neki, hogy már két óra múlva jöhet Danit meglátogatni PIC Részlegünkön, amit ő örömmel 

fogadott.  

Amennyiben a lehetőségek adottak, a kismamákat már a koraszülés előtt felkeressük, és 

részletesen tájékoztatjuk a várható eseményekről, a PIC-ről, a légzéstámogatásról, az esetleges 

beavatkozásokról, és az anyatejes táplálásról, kérdéseikre válaszolunk. Dani esetében azonban erre 

nem volt lehetőségünk a sürgős ellátás szükségessége miatt.  

 

 

 

 

 

 



24 órás szülői jelenlét: 

 

 Részlegünkön az anyának és az apának is 24 órás jelenlét biztosított, még a jelenlegi Covid-19 

időszak alatt is. Dani szülei az első naptól kezdve bent vannak a kisfiuk mellett, rendszeresen 

kenguruznak is. Ez a folyamatos szülői jelenlét lehetővé teszi, hogy már az első pár életnapon 

megtanítsuk nekik a baba ellátásához szükséges lépéseket, melyeket a bennfekvésük minden napján 

tudnak gyakorolni, erősítve szülői szerepüket. Dani anyukája is hamar elsajátította az inkubátoron 

belüli pelenkázás technikáját, ő méri a baba vérnyomását és ügyesen cserél érzékelőt is. Az orreszköz 

cserében is részt vesz. Dani apukája még csak szemléli a folyamatot, de rendszeresen kenguruzik 

esténként a kisfiával. Egy alkalommal pedig - élve a 24 órás látogatás lehetőségével - hajnali kettőkor 

látogatta meg a babát.  

 Dani kilencedik életnapján édesanyja sajnos szoros kontaktba került a Terhespatológián egy 

később igazolt Covid-19 beteggel, emiatt hat napig nem tudta a babáját Részlegünkön látogatni. Saját 

döntése alapján azonban bent maradt elkülönítve a Terhespatológián, így biztosítva babája számára a 

kizárólagos anyatejes táplálást. Ezalatt az idő alatt folyamatosan tartottuk vele a kapcsolatot 

telefonon, Daniról fényképeket küldtünk neki minden nap és perinatális szaktanácsadó is rendszeresen 

tartott terápiás beszélgetéseket. Apa továbbra is bejárt Danihoz kenguruzni. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szülők pszichés támogatása: 

 

Dani anyukája - a többi szülőhöz hasonlóan - részt vesz a napi orvosi viziteken és a 

beavatkozások során is jelen van, így az aktualitásokról folyamatosan hírt kap. A megérkező 

eredményeket rögtön meg tudjuk vele beszélni, így a kérdéseit nem kell összegyűjtenie, hanem, ha 

valami felmerül, azonnal fel tudja őket tenni. A vizit alatt hosszasan elbeszélgetünk vele Dani 

állapotáról, félelmeit igyekszünk eloszlatni. Minden héten találkozik a szülőkkel az osztályvezető 

főorvos is. Ez a személyes kapcsolat tovább erősíti a szülők és a szakemberek közötti bizalmat.  

Emellett rendszeresen tartunk „szülős” viziteket is, amikor a baba ellátása során résztvevő 

összes szakember (orvos, ápoló, pszichológus, perinatális szaktanácsadó, szoptatási tanácsadó) és a 

szülő összeül megbeszélni a jelen állást, az elért eredményeket, tisztázódnak az esetleges konfliktusok 

és  közösen megfogalmazzuk a következő elérendő célt. Ilyenkor a hosszútávú prognózis is rendre 

szóba kerül.  

Osztályunkon pszichológus és perinatális szaktanácsadó is dolgozik, minden kismama 

rendszeresen (hetente több alkalommal is) találkozik velük. Dani anyukája számára is kulcsfontosságú 

szerepet tölt be a koraszülés okozta szorongás leküzdésében, és akkor is nagy segítség volt ez számára, 

amikor átmenetileg nem tudott a kisfiával lenni. Szerencsére ma már újra együtt lehet a család.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fájdalomcsillapítás: 

 

Dani első 12 életórájában több invazív beavatkozás is szükséges volt. Ezekhez elsősorban 

szacharóz cseppet alkalmaztunk fájdalomcsillapításként és nyugtatásként a nyelvre cseppentve, de 

volt, hogy pasztörizált-anyatejet melegítettünk és abból csepegtettünk (az enterális táplálását ekkor 

még magasabb induló laktát-értékek miatt nem tudtuk megkezdeni). A beavatkozások és a 

„hozzányúlások” között, a neuroprotekció jegyében, a pozícionáláson túl, „gúzsba” kötést is 

alkalmazunk nála, ilyenkor puha anyagból készült kendővel vesszük őt úgy körbe, hogy az egyik kezével 

hozzáférjen a szájához, egyébként ne tudjon ebből kibújni. 

A fájdalmas, vagy diszkomfortot okozó vizsgálatokat-beavatkozásokat gyakran a szülők 

jelenlétében végezzük. Ennek során Dani anyukája a tenyerével nagy felületet érinti Danit, fogja a 

kezét, így nyugtatja őt meg. A legfontosabb fájdalomcsillapítás azonban Daninál is a rendszeres 

kenguruzás. A napi 1-2x2 óra bőr-bőr kontaktus mellett hamar megnyugszik szülei mellkasán. 

Alkalomszerűen Dani rutin koponya ultrahang vizsgálatait is ekkor végezzük el.   

Daninál szükséges volt gyógyszeres fájdalomcsillapítás is (kiterjedt születési haematómák), 

ekkor Paracetamolt alkalmaztunk intravénásan. 
  

 

 

 

 

 

 



Káros környezeti hatások minimalizálása: 

 
 

A megfelelő pozícionáláson túl inkubátor takarókkal biztosítunk sötétséget az inkubátoron belül 

Dani számára, és csak indokolt esetben nyitjuk ezt fel. Amennyiben beavatkozásra  kerül sor, kisebb, 

betegponton elhelyezett lámpákkal világítunk, ekkor Dani arcát rendszeresen letakarjuk egy kendővel, 

védve őt az erősebb fénytől, ahogyan ezt hat órás életkorában, a második INSURE beavatkozásnál is 

tettük. Ha a baba a szüleivel kenguruzik, a központi nagy lámpákat is lekapcsoljuk és éjszaka is sötét 

van az osztályon. Emellett zajjelző „fül” jelzi, ha a beszéd hangosabb a megengedettnél. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Megfelelő pozícionálás: 

 

Dani már az első ellátása során puha, polár anyagból készült fészekbe került. Alapvetően a méhen 

belüli pozíció utánzására törekszünk. Szívesen fektetjük hason úgy, hogy kis kezével hozzáférjen a 

szájához, végtagjait könnyen középvonali helyzetbe tudja húzni. Oldalfekvő helyzetbe is gyakran 

helyezzük, ekkor a hátát úgy támasztjuk meg, hogy a kezével szintén hozzáférjen a szájához. Szívesen 

helyezünk az inkubátorba olyan kendőt is az ellátás során, melynek illata az anyáé. Ezt sajnos nem 

tudtuk alkalmazni akkor, amikor Dani anyukáját átmenetileg Covid-19 kontaktsága miatt 

elkülönítettük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bőr-bőr kontaktus támogatása: 

 

Dani állapota már az első 48 életórában annyira stabillá vált, hogy bőr-bőr kontaktusban 

kengurozzon. Először anya kenguruzott vele, de apa végig jelen volt, ott pihent mellettük. A jelenlegi 

etetési ritmusnak megfelelően két órás egy kenguruzás hossza. Délelőtt anya, délután pedig apa 

kenguruzik a babával rendszeresen. Ekkor a baba aktuális anyatej adagját is a szülő csepegteti le 

kémény-módszerrel, szondán keresztül.  

A kenguruzáshoz kényelmes, kihajtható fekvőszékek és fotelek állnak rendelkezésre, így mindkét 

szülő kényelmesen elfér egy-egy betegponton. Gyakran előfordul, hogy eközben egy másik baba 

édesanyja éppen fej, vagy szoptat. Ilyenkor Danit a szüleivel mobil paravánok segítségével szeparáljuk 

el. Kenguruzás során limitáljuk a szülőkkel való beszélgetést, a szülő-baba egység megbontását. 

Amennyiben vizsgálat szükséges, azt a kenguruzás elejére, vagy végére időzítjük. Invazív eszköz (tubus, 

centrális kanül) nem akadálya a bőr-bőr kontaktusnak, így a kezdetben bátortalanabb szülőket is 

igyekszünk meggyőzni ennek számos előnyéről. Dani anyukája az átmeneti izolációt követően ma már 

újra a babájával kenguruzik minden nap.  

 

 

 

 
 

 

 



A szoptatás és anyatej elválasztás szakszerű támogatása: 

 

Dani édesanyja a császármetszése után hat órával jött át a PIC-be először, hogy első alkalommal 

találkozzon a kisfiával. Ekkor a Danit ápoló PIC-es nővér megmutatta anyának a kézi fejés technikáját, 

és együtt lefejtek fél milliliter anyatejet. Ennek köszönhetően Dani már hat órásan, élete első enterális 

etetésénél kizárólag saját anyatejet kapott (magas induló laktát-érték miatt nem kezdtük el a 

szokásosan két életórásan megkezdett enterális táplálást).  Az első 48 óra kézifejése után Dani 

anyukája az anyaváróban fejőgéppel fej Dani táplálási ütemének megfelelően, melyet szoptatási 

tanácsadó felügyel. Az anyaváróban igyekszünk jó körülményeket teremteni a rendszeres fejéshez 

(több fejőgép, zene, kellemes környezet). Ennek köszönhetően a második életnaptól Dani kizárólag 

csak saját anyatejet kap. Édesanya a Covid-19 miatti izolációban, saját fejővel fejt, az anyatejet Dani 

folyamatosan megkapta, akkor is, amikor anyukája átmenetileg nem tudta őt látogatni. 

Osztályunkon fejési napló segítségével dolgozunk: az édesanyákat naponta minimum hét 

alkalommal történő fejésre buzdítjuk, melyet külön dokumentáció formájában rögzítünk és a vizitek 

során az anyákkal együtt átnézünk. Amennyiben szükséges, a fejés gyakoriságán módosítunk, 

kiegészítő lehetőségekről (görögszéna, Motilium) gondoskodunk, vagy szeparálást kérünk az anyáktól.  

A lefejt anyatejek tárolására és fagyasztására több hűtő és fagyasztó is rendelkezésre áll, ezekben 

a hűtőkben mást nem tárolunk. A lefagyasztott anyatejeket a szülők a hazamenetel napján hazaviszik, 

osztályunkon csak nagyon speciális esetekben engedünk ki anyatejet fagyasztásból (infekció-kontroll). 

A kenguruzás közbeni non-nutritív szopást az első pillanattól támogatjuk, később a táplálási 

szoptatásra helyezzük a hangsúlyt, és cumisüvegből csak indokolt esetben etetünk újszülöttet. 

Amennyiben egyszerre több édesanya is szoptat, vagy fej, és apukák is jelen vannak az osztályon, 

paravánokkal választjuk el a családokat. 

 

 

 



Alvás védelem: 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk az újszülöttek minimális mozgatására, limitáljuk a „hozzányúlásokat”. Az 

elektíven elvégezhető beavatkozásokat, vizsgálatokat mindig ápolási tevékenységek köré időzítjük, így 

Dani vérvételei és fizikális státuszvizsgálatai is az etetések időpontjára időzítettek, két etetés között 

nem keltjük őt fel, nem nyúlunk hozzá. Dani szüleit is arra tanítjuk, csak akkor érjenek a babához, ha 

ébren van, ne keltsék őt fel a pihenő idejében. A már korábban is említett inkubátor takarók 

biztosítanak sötétet az inkubátoron belül, és zajjelző „fül” figyelmeztet, ha a hangerő a 

megengedettnél nagyobb. Alvó babát csak nagyon indokolt esetben ébresztünk fel, például, ha 

szopizni fog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hazaadás körüli teendők: 

 

Osztályunkon három berendezett, komfortos családi szoba is rendelkezésre áll. Ezekbe rendszerint 

a hazaadás előtti utolsó napokon költözik a baba és az anyukája (járványelőtti időszakban az apuka is). 

A szoba az otthoni körülményeket imitálja, a szülő(k) a babát 24 órában teljesen önállóan látják el, a 

szakszemélyezt csak szükség esetén lép be. Ennek segítségével a szülő(k) magabiztosan vihetik haza 

koraszülött babájukat, számukra az önálló ellátása nem lesz ismeretlen, abban nagy gyakorlatot tudnak 

szerezni. 

Fontos, hogy a hazamenetel előtt a babát utógondozó neonatológus is találkozik a szülőkkel, 

sokszor a hazaadási beszélgetést is ő tartja számukra. Ilyenkor részletekbe menően összefoglaljuk a 

baba születése óta történt eseményeket, a szülők minden felmerülő kérdésére válaszolunk, és az 

utógondozás lépéseit és annak időpontjait is megbeszéljük. A szülők így nagy biztonsággal mennek 

haza és azt is tudják, kihez jönnek majd a babájukkal vissza a további nyomon követés során. 

 

 

Sokoldalúan megtámogatott életkezdés:  

 

Elmondható tehát, hogy osztályunkon a koraszülöttek, beteg újszülöttek gyógyítása, ellátása nem 

csupán az egészségügyi szakszemélyzet feladata, hanem a szülőpár is aktív szereplő ebben a kórházi 

bennlét teljes időszakában.  A baba  családja  a felépülés teljesértékű résztvevője. A szülők egy olyan 

mentorálási folyamatban vesznek részt, aminek köszönhetően alkalmassá válnak a felelős, hozzáértő 

gondozásra, miközben szülőszerepük megélése fejlődik, szülői kompetencia-érzésük kialakul. Az 

újszülött közös ellátása, gondozása egy komplex, sokoldalúan megtámogatott életkezdést tesz 

lehetővé mind a szülő mind az ellátó személyzet számára, mely segítségével a koraszülésből származó 

esetleges hátrányok ledolgozhatók. Mindez a babát ellátó szakszemélyzet számára a kiégés 

megelőzésének kiváló módja is egyben. A szülők ebben a védő közegben megvalósult tanulási 

folyamatban közel kerülnek a koraszülött babájukhoz, egymáshoz, az őket segítő szakszemélyzethez 

és önmagukhoz is.  

 

 

 


