
Elnökségi beszámoló a 2021-es évről 
Melletted a helyem Egyesület 

 
Ismét eltelt egy év, és az elmúlt 12 hónapban, a világjárvány különböző hullámai egyre 
erőteljesebben láthatóvá tették a koraszülöttek, mint betegcsoport és a várandósgondozás 
sebezhetőségét, az újszülöttellátás problémáit. Ezt felhívásnak és kihívásnak tekintjük 
jövőbeni munkánk során, hiszen a családbarát szülészeti és újszülött ellátás, kiemelten a 
családbarát koraszülött ellátás hiánya egyre láthatóbbá válik, így kiemelten fontos, hogy a 
szülők, a koraszülött/újszülött babák igényeire és a gondozásukkal megbízott egészségügyi 
szakemberek szükségleteire és aggodalmaira összpontosítsunk.  
2021 egy igen eseménydús év volt, szeretnénk ezt a pillanatot arra használni, hogy 
visszatekintsünk az elmúlt 1 év eseményeire és eredményeire. 
 
Január 

• Melyek a koraszülés okai és hogyan tudja segíteni és gyorsítani a szülők jelenléte 
babájuk gyógyulását? Hová tűntek a koraszülöttek a világjárvány karantén időszaka 
alatt és mi okozta a koraszülések számának visszaesését? - az iPOP nemzetközi 
kutatás kapcsán indított médiakampány során számos rádió, TV, nyomtatott és online 
média megjelenés segítette a munkánkat.  

• A parenterális táplálás egyik leggyakoribb kérdés, mégis nagyon keveset tudnak a 
koraszülött és/vagy betegen született babák táplálásáról  a szülők. Köszönet Gloria de 
La Vegának, Nagy Bonnard Líviának és Dr. Schill Beátának, akik vállalták az EFCNI 
tájékoztató anyag magyar fordítását és szerkesztését, amely letölthető 
weboldalunkról. 

• Az élet első 1000 napja - a fogantatás és a gyermek 2. születésnapja közötti időszak - 
rövid és hosszú távú hatása a születendő baba, az újszülött, csecsemő és kisgyermek, 
valamint a várandós és szoptató édesanya egészségére és jólétére 
megkérdőjelezhetetlen. Köszönet Szittner Júliának, Nagy Bonnard Líviának és Dr. Schill 
Beátának, akik vállalták az EFCNI tájékoztató anyag magyar fordítását és 
szerkesztését, amely letölthető weboldalunkról. 

• Amikor nem lehetséges az enterális táplálás, a parenterális táplálás létfontosságú a 
megfelelő növekedéshez és fejlődéshez, ráadásul életeket is menthet, még akkor is ha 
vannak vele kapcsolatos kockázatok és kellemetlen hatásai is lehetnek. Számos 
tanulmány rámutatott már, hogy Európában a bevitelre vonatkozó ajánlásokat 
gyakran nem teljesítik; továbbá, bizonytalanság tapasztalható azon a téren is, hogy 
mikor kellene elkezdeni a parenterális táplálást, és rendszeresen kihívásokkal 
találkozunk a parenterális oldatok felírása és összeállítása kapcsán is. A parenterális 
táplálással kapcsolatos további kihívások között találhatjuk többek között a 
transzkripciós vagy validációs hibákat, a különböző termékek összekeverését, hibákat 
az infúzió beadásának helyén, a katéter helytelen behelyezését vagy a parenterális 
oldat extravazációját, katéterrel összefüggő septicemia előfordulását vagy az 
anyagcserezavarokat. A Helyzetfelmérés - Táplálási szükséghelyzet kezelése 
koraszülötteknél tájékoztató szakmai anyagot az EFCNI parenterális táplálás 
szakértői csoportja készítette, melyben szülői szakértőként Egyesületünk alelnöke 
Nagy Lívia is részt vett. Külön köszönet Dr. Schill Beátának és Dr. Venkovits Balázsnak 
a magyar fordításért és szerkesztésért, mely letölthető weboldalunkról. 
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Február 

• E L I N D U L T az online FINE képzés!  A "Családbarát szülészet pályázati program" 
keretén belül számos koraszülött intenzív osztály pályázott pénzügyi támogatásért a 
FINE (Family and Infant Neurodevelopmental Education) képzés elvégzéséhez, 
melynek teljesítési időpontja a módosított pályázati kiírás szerint 2021. december 31. 
A világjárvány miatt a már ismert, klasszikus tantermi és gyakorlati FINE képzést az 
elmúlt hónapokban át kellett alakítanunk online képzéssé a megvalósíthatóság 
érdekében. Dr. Inga Warrennel együtt fejlesztettük és készítettük el a FINE képzés 
magyar nyelven elérhető képzési anyagát és weboldalát, amely elérhető itt: 
https://finekepzes.hu/ 2021-ben elsősorban azok a PIC III osztályok vehetnek részt a 
képzésben, akik az EMMI Családbarát Szülészet Pályázati Programjában sikeresen 
pályáztak a képzésre, az online elméleti képzést a Semmelweis Egyetem III-as szintű 
PIC osztályainak dolgozói február 1-tól már a számítógépek előtt megkezdhették a 
koraszülött babák családbarát ellátásának és idegrendszeri fejlődésének alapjait 
áttekinteni! A FINE csapat tagjai: Erdei Lilla, Dr. Haskó Zita, Nagy Ildikó, Nagy Lívia, Dr. 
Nádor Csaba, Dr. Venkovits Balázs és a HW Online fejlesztői csapata: Hámori Zoltán és 
Jakab Zsolt 

 

"A képzés elméleti részének elvégzése után egy-egy baba ápolása során meglepődve 
tapasztaltam, hogy kezdem érteni mit "mondanak, mesélnek". Bátorítok mindenkit aki a 
képzésen részt vesz, vagy részt vett, csak annyit csináljon, hogy megáll az inkubátor előtt és 
figyeli azt a kis csodát, aki benne fekszik." 
 
„Kedves Fine Team! Mérhetetlen nagy hálával köszönöm a képzést. A lehetőséget egy olyan 
fejlődésre, mely mérföldkő a hivatásomban.  
6 éves korom óta tudom, hogy újszülöttekkel szeretnék foglalkozni. Azóta ebbe az irányba 
tendáltam. Hála Istennek, hogy az elmúlt 15 évben mindig olyan mentorok szárnyai alatt 
fejlődhettem, akik észrevették szakmai "másságomat" és e szerint kezeltek. Így vagyok ma az 
a gyermekápoló, aki napi szinten próbálja a legjobbat adni a kicsiknek. Az elméleti kurzus óta 
már a szülőszobán figyelek egy új kis élet pozícionálására az első percekben is. Osztályos 
munkám során is hamarabb észreveszem a hibákat és javítom is azokat. Köszönöm szépen 
mindenkinek az érthető és színes előadásokat. Az egyes fejezetek végén levő feladatok pedig 
lehetőséget adtak a megszerzett tudás felmérésére. Élveztem minden percét! Köszönöm 
szépen!” 

 
 

• Meghívást kaptunk az immár ötödik alkalommal megtartott "Újszülöttek fájdalma" 
témakörében a brüsszeli Erasmus kórház kongresszusára. Az egész napos 
webinárium körbejárta a magzati fájdalom, a szülőszobai ellátás majd az intenzív 
ellátás során jelentkező fájdalmat okozó beavatkozásokat, a fájdalom fejlődésre 
gyakorolt hatását, a fájdalom és stressz skálák használatát és azok értékelését, 
valamint a gyógyszeres és nem farmakológiai fájdalomcsillapítási stratégiák 
jelentőségét. A stressz és a fájdalom minimalizálása KÖTELEZŐ feladat a PICen mind 
etikai okokból, mind pedig ezért, mert az idegpályák még felnőttkorban is 
észlelhető, strukturális és funkcionális elváltozásához vezetnek. Köszönjük Dr. Kelen 
Dorottya, hogy részt vehettünk ezen a magas színvonalú tudományos megbeszélésen. 

https://finekepzes.hu/


 
Március 

• Családközpontú fejlődéstámogató képzés indul a koraszülöttekért – média 
kampánnyal összhangban megkezdődött a FINE 1 szintű gyakorlati képzés a 
Semmelweis Egyetem szakemberei számára. 

 
Április 

• Elindult a miskolci koraszülött intenzív osztály szakembereinek Family and Infant 
Neurodevelopmental Education; FINE 2-es szintű képzése, mely a “Családbarát 
Szülészeti Pályázati Program finanszírozásával valósul meg. A képzés ezen szintje a 
tapasztalat útján történő tanulást ösztönzi, ezzel áthidalva a szakadékot az elmélet és 
gyakorlat, illetve a gondozó, a család és az újszülött között.  

• A Semmelweis Egyetem I. Női PIC csapata mindent megtesz azért, hogy elkerülje a 
PICikre oly veszélyes kórházi fertőzéseket, és Egyesületünk eszközökkel (16 db 
fonendoszkóp) segíti célkitűzéseiket. 

• Egyesületünk alelnöke, Nagy Lívia, EUPATI fellow lett, így már nem csak az Egyesületen 
belül, hanem a klinikai tanulmányokban is képviselheti a koraszülött babákat. 

 
Május 

• Május 6-án az EFCNI az MPROvE Academy etikai moduljának részeként “Limits of 
Viability – Communication with Parents” „Életképesség korlátai - kommunikáció a 
szülőkkel” címmel megbeszélést szervezett, A beszélgetés középpontjában az 
életképesség korlátaival kapcsolatos kérdések és a nehéz, kihívást jelentő 
körülményeket megélt szülői tapasztalatok állnak. Egyesületünk alelnöke, Nagy Lívia 
előadásában a szülők és szakemberek közötti kommunikáció kihívásaira hívta fel a 
figyelmet a szülők szemszögéből.Az MProve Akadémia egy globálisan elérhető, az 
újszülött ellátás fejlesztését multidiszciplináris szemlélettel megközelítő képzési 
program. https://www.mproveacademy.com/  

• Ebben az évben május 20-ig rendelkezhettünk adónk 1%-áról, amely felajánlás nagyon 
sokat jelent Egyesületünknek. A Generali Magyarország közösségi média támogatéása 
sokat segített a gyűjtésben.  

• Minél kisebb súllyal és alacsonyabb terhességi idő után születik meg a koraszülött 
baba, annál nagyobb számára az alacsony testhőmérséklet következményeként a 
mortalitás és morbiditás ( azaz a megbetegedésének és az elhalálozásának) kockázata. 
A "Koraszülöttek hőszabályozása" tájékoztatónk letölthető weboldalunkról. Kiemelt 
köszönet Dr. Beáta Schill a kiadvány magyar nyelvű szerkesztéséért! Köszönjük a GE 
Healthcare támogatását! 

• Édesanyák LIVE hétvége! A Zéró szeparáció témakörében a szülőszobától hazaadásig. 
Fókuszban a koraszülöttek” címmel Varga-Szabó Barbara gyermekápoló, a Dana 
Stúdió és Szülőklub vezetője és Nagy Lívia Egyesületünk alelnöke tartott felkért 
előadást. 

• Május 15. - Kenguruzás világnapja  
A kenguruverseny ebben az évben május 15-én, szombaton A KENGURUZÁS 
VILÁGNAPJÁN indul és június 15-én éjfélkor fejeződik be A világjárvány kezdete óta 
számos újabb tudományos bizonyíték hívja fel a koraszülött intenzív osztályon dolgozó 
ápolók és orvosok figyelmét az evidenciának számító bőr-bőr kontaktus 
"kengurugondozás" biztosítására a PIC osztályokon. A felmérések eredményei 
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egyértelműen bizonyítják, hogy a világjárvány miatt kialakult változások az újszülött 
ellátásban negatívan befolyásolják az újszülött halálozás és morbiditás mértékét 
szerte a világban. A világjárvány miatt ez már a második év, amikor a szülők kórházi 
jelenléte a megszokottnál nehezebben oldható meg. Azon dolgozunk, hogy ebben a 
nehéz élethelyzetben is biztosítsuk az anya-baba páros háborítatlan együttlétének 
lehetőségét, mellyel többek között csökkenthetjük a szeparáció okozta stressz negatív 
hatásait a PICik-re.  

• A „Mango” nevű kenguru nevelőszülei lettünk, Köszönjük a Fővárosi Állat- és 
Növénykert Alapítványának támogatását. 

• Nagyon köszönjük a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának (DE BTK) 
fordító mesterszakos hallgatóinak az elmúlt évben végzett munkájukat A hallgatók - 
többek között - lefordították az Európai Alapítvány az Újszülött Gyermekek Ellátásáért 
(EFCNI) és a globális összefogás a koraszülöttekért (Glance - Global Alliance for 
Newborn Care) által összegyűjtött gyakran ismételt kérdéseket, amelyek az anyák és 
újszülöttek egészségével kapcsolatosak, és felmerültek a COVID-19 járvány alatt. A 
közös munka során elkészült egy globális szülői felmérés magyar verziója ugyancsak a 
koronavírus idején tapasztaltakról, amelynek nemzetközi kiértékelése jelenleg is zajlik, 
egy, az anyatej fontosságáról szóló szakmai ajánlás az Európai Unió számára, illetve 
egy szülői kézikönyv fordítása is, amely a koraszülött, vagy beteg újszülöttek 
gondozóinak, szüleiknek nyújt segítséget gyakorlati tanácsokkal. Az idei tapasztalatok 
alapján a jövőben még nagyobb számú hallgatói részvétellel folytatódhat az 
együttműködés az egyesület és a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara 
között. Külön köszönet Dr. Balazs Venkovits (a Bölcsészettudományi Kar Angol-
Amerikai Intézetének megbízott vezetője, érintett édesapa) 

• Május 22. Preeklampszia, vagy terhességi toxémia világnapja 
A várandósság alatt kialakuló komplikáció, amely észrevétlen és kezeletlen állapotban 
rövid és hosszú távon súlyos negatív következményekkel járhat mind az anya, mind a 
baba egészségére! Ebben az évben is csatlakoztunk a közösségi médiában folytatott 
kampányhoz.  #koraicselekvéskoraiszűrés #ActEarlyScreenEarly 
#WorldPreeclampsiaDay2021Köszönjük mindenkinek a csatlakozást! 

 
Június 

• A Pre-eclampsia management a várandósság során - az édesanya és a gyermek 
egészségének biztosítása című webinárum: „Minden, amit tudni kell(ene) a várandós 
nőknek a preeklampsziáról, megelőzésről, szűrésről” során Dr. Kónya Márton, Dr. 
Tidrenczel Zsolt, Prof. Ács Nándor és Egyesületünk alelnöke Nagy Lívia részvételével a 
koraszülés egyik ismert okának a megelőzésével és szűrésével kapcsolatos kérdésekre 
is válaszol. 

• A tavasszal indított  FINE 1 gyakorlati képzés nyáron is folytatódott tovább, melyhez  a 
Semmelweis Egyetem szakemberi mellett a János kórház, Honvéd PIC, veszprémi PIC 
valamint a gyulai és miskolci PICik is csatlakoztak. 

• Megkezdődött a Semmelweis Egyetem Korányi PIC osztályának FINE II -es szintű 
képzése! 

• Június 19-én, Apák napja - Akenguruverseny győztese: a TATABÁNYAI PICik!   A zsűri 
tagjai: Dr. Schill Beáta (Aranyanyu, Kengurumama), Dr. Zátonyi Adél, Csomi Erzsébet 
és Pénzes Boróka. A zsűri indoklása: “Légzéstámogatott babával sokszor, reális ideig, 
szakszerűen kivitelezett kenguruzás miatt választottuk győztesnek.” A GE Healthcare 
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https://www.facebook.com/debrecenuniversity/?__cft__%5b0%5d=AZUNACduzaNDb_QBDkYYiew21h9gn0NgVI5PTY_aYAR8gYiSsijA4wA-mSyP7rXrQufoV815v4kUXLO3OVVtmhIPg0ZRrY91aujLuXsVgAAPZyUJTERuX5_12WRiIFvbaMBVBbbkinGYPxZTI7dIPBZkW29YIMT5DvgefnmHXggh5LyRFFqPNEjTTrLZr3f05Q6vorCKy1NJsBiRmmthbYjEuDyBmiQnQt9WmJhjjUAEyIkod-wrKQNtCiC6BCpIbBRQAgWRtWzds2cVLDHNADOaZ3mxziXyEnd74vp7GaCspvAOmyRZMBLwsKELlmEKHaE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/efcni/?__cft__%5b0%5d=AZUNACduzaNDb_QBDkYYiew21h9gn0NgVI5PTY_aYAR8gYiSsijA4wA-mSyP7rXrQufoV815v4kUXLO3OVVtmhIPg0ZRrY91aujLuXsVgAAPZyUJTERuX5_12WRiIFvbaMBVBbbkinGYPxZTI7dIPBZkW29YIMT5DvgefnmHXggh5LyRFFqPNEjTTrLZr3f05Q6vorCKy1NJsBiRmmthbYjEuDyBmiQnQt9WmJhjjUAEyIkod-wrKQNtCiC6BCpIbBRQAgWRtWzds2cVLDHNADOaZ3mxziXyEnd74vp7GaCspvAOmyRZMBLwsKELlmEKHaE&__tn__=kK-R
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által felajánlott speciális, kenguruzás közben is alkalmazható fototerápiás kékfény 
takarója, amely a koraszülöttek 60-80 százalékát érintő sárgaság kezeléséhez nyújt 
hatékony segítséget! Gratulálunk Kristófnak és Édesanyjának valamint a tatabányai 
PIC csapatának. A GE Healthcaret Gyarmati jános képviseletében átadta Dr. Komaromi 
Margit osztályvezető főorvosnak a kenguruzás közben is alkalmazható fototerápiás 
kékfény takarót!  

 
Július 

• Elindult a RECAP online nyári képzés, amelyet olyan neonatológus, gyermekgyógyász, 
pszichológus és epidemiológus szakembereknek ajánljuk, akik a jövőben szeretnének 
tudományos munkát végezni a koraszülöttként született gyermekek - felnőttek 
egészségével kapcsolatban.Az EU által finanszírozott RECAP projekt koraszülöttekkel 
kapcsolatos kiterjedt adatokkal rendelkező platform, mely az extrém és kis súlyú 
koraszülött babák országos és európai kohorszvizsgálataiból nyert adatait tárolja. A 
RECAP digitális képzésének egyik meghívott előadója Egyesületünk alelnöke, Nagy 
Lívia.  

• Megjelent "Burokba zárva"címmel Fodor Marcsi író, újságíró cikke a koraszülött 
ellátásról az Éva Magazin júliusi számában 

• A FINE (Family and Infant Neurodevelopmental education) képzés folytatódott a nyári 
szünetben is. A Szent János és Honvéd kórház szakembereihez ezúttal a tatabányai 
Szent Borbála kórház koraszülött intenzív osztályának munkatársai csatlakoztak. 

 
Augusztus 

• Augusztus 1. az Anyatejes táplálás világnapja, augusztus első hete a Szoptatás 
világhete. A szoptató anyák, szoptatott babák védelme áll idén a központban. A 
Szoptatásért Magyar Egyesület és a Melletted a Helyem Egyesület közös média és 
közösségi média kampányt indított a szoptatás, az anyatej, és kiemelten a donor 
anyatej védelmében! 

• A Szoptatásért Magyar Egyesülettel közös kampányunkban Szamosi Zsófia 
színművésznővel beszélgetett Kovács Ági, 2 koragyermekes édesanya, Egyesületünk 
tagja. A beszélgetés témája a szoptatás fontossága, az anyatejes táplálás beindítása, a 
kórházi személyzet és a család támogatásának fontossága.  

• A teljes hónapot a szülői visszajelzések gyűjtésével töltöttük, majd Cselekvési felhívás 
kereteiben eljuttattuk az eredményeket az egészségügyi döntéshozókhoz! 
 

Szeptember 

• Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a WHO által meghirdetett Betegbiztonsági 
Világnaphoz kapcsolódó konferencia! Az idei téma - a WHO ajánlásának megfelelően 
- a biztonságos szülészeti és újszülöttellátás. 
A színvonalas és fontos előadások közül kiemelnénk Dr. Berényi Anikó Peter Cerny 
Alapítványi Mentőszolgálat neonatológusának előadását a koraszülés és koraszülött 
mentés témájában,Prof. Szabó Miklós összefoglalóját az újszülötteket és 
koraszülötteket érintő fertőzések veszélyeiről, és Dr. Nádor Csaba előadását, 
amelyben kiemelte a szülők szerepének fontosságát valamint a fejlődéstámogató 
ápolás fontosságát a koraszülött ellátás során. 

• jENS 2021: az európai neonatológiai társaságok közös online a világjárvány miatt 
Athén helyett virtuálisan került megrendezésre.  
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https://www.facebook.com/Peter-Cerny-Alap%C3%ADtv%C3%A1nyi-Ment%C5%91szolg%C3%A1lat-152053917943/?__cft__%5b0%5d=AZWjuMxnq2uifZb797dfjmEUK5yQ0tckNLK9clrzAjVjl_d1vApFjK9RWGt65wNyWdIuWjGf7USevJgS51OaRdabS6rRc8A-D8HuW6t5DkGP7qM38rNneuX1XoH4Tr4-4N7dNtBmLAa66gF5SJ_nBTNpz67tLf3JWqgLVlH2peeweTGfGkikwRXd0I4qm051Xu6HxGQgAaINF53biy4OH9Q5SmYeYx9S5OAeI4CBsRbuRIHKljR5SSDITa75peUGSHosyETVEKP53xUMRh31hPDp&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Peter-Cerny-Alap%C3%ADtv%C3%A1nyi-Ment%C5%91szolg%C3%A1lat-152053917943/?__cft__%5b0%5d=AZWjuMxnq2uifZb797dfjmEUK5yQ0tckNLK9clrzAjVjl_d1vApFjK9RWGt65wNyWdIuWjGf7USevJgS51OaRdabS6rRc8A-D8HuW6t5DkGP7qM38rNneuX1XoH4Tr4-4N7dNtBmLAa66gF5SJ_nBTNpz67tLf3JWqgLVlH2peeweTGfGkikwRXd0I4qm051Xu6HxGQgAaINF53biy4OH9Q5SmYeYx9S5OAeI4CBsRbuRIHKljR5SSDITa75peUGSHosyETVEKP53xUMRh31hPDp&__tn__=kK-R


• A PREMSTEM kutatás célja egy új, regeneratív őssejt terápia kifejlesztése a koraszülés 
okozta agykárosodás helyreállítására. Külön köszönet Dr. Schill Beáta 
neonatológusnak és Kovács Ági szülőképviselőnek a tájékoztató anyag magyarra 
fordításáért, mely letölthető weboldalunkról. A kutatási projektben részt vesznek 
olyan szülők, akiknek gyermeke a koraszülés következtében idegrendszeri károsodást 
szenvedett illetve olyan ma már fiatal felnőttek, akik korábban érkeztek és együtt 
élnek a károsodás következményeivel. Egyesületünk alelnöke, Nagy Lívia, mint 
betegképviselő vesz részt a kutatásban. EFCNI  

• Ősszel is folytatódott a FINE képzés, ezúttal a szombathelyi Markusovszky Kórház 
dolgozói vettek részt a virtuális gyakorlati oktatásban a János kórház és a tatabányai 
csapat mellett! 

• 1% Hálásak vagyunk azért a sok szeretetért és támogatásért amit kapunk a 
szülőktől, szakemberektől és partnereinktől és köszönjük mindenkinek, aki a 
családbarát koraszülött ellátást támogatta adója 1% -ával. "Bármely társadalom igazi 
fokmérőjét az jelenti, ahogyan legkiszolgáltatottabb tagjaival bánik."Gandhi 

• Prof. Dr. Szabó Miklós- Gratulálunk professzori kinevezéséhez! 
 
Október 

• A Glance - Global Alliance for Newborn Care által készült kérdőíves felmérésElkészült 
a világ 56 országából (magyar szülők által is kitöltött) származó, több mint 2100 szülő 
által leírt tapasztalatok publikációja. 

• FINE 1 képzés Erdélyben! A Honvéd és a szombathelyi koraszülött intenzív osztály 
szakemberei mellett 5 orvos és nővér csatlakozik a fejlődéstámogató képzésbe a 
csíkszeredai PIC osztályról! Ezúton szeretnénk megköszönni a román szülőszervezet 
Asociatia Unu si Unu támogatását, melynek segítségével magyarul tudják elvégezni a 
szakemberek a képzést! 

 
November 

• Koraszülöttek világnapja – november 17. 

• Szeretnél egy világnapi pólót? Viselj lilát és az Egyél lila sütit! akciókat hirdettük meg 
a világnap alkalmából. A világjárvány miatt ebben az évben sem volt lehetőség együtt 
ünnepelni a gyerekekkel, de az online térben lehetőséget kaptak PICik és nagyok a 
találkozásra! Ebben az évben is lilára világítottuk ki a Szabadság szobrot és a debreceni 
egyetem épületeit, lila színű ruhába öltöztek bölcsis és óvodai csoportok, az akcióban 
résztvevő cukrászdák lila sütit sütöttek és a bevételt eljuttatták Egyesületünknek. 
Köszönjük a Magyar Cukrász Ipartestület támogatását! 

• Nagyon köszönjük Vastag Tamás támogatását, aki aktívan kampányolt influenszerként 
a lila süti akciónk során! 

• Ezekben a cukrászdákban lehetett elérni a lila sütiket! MÁK Kézműves Cukrászda 
(Piliscsaba)The Sweet by Vitage Garden (Budapest)Marina Café & 
Bistro(Balatonszemes)Várkert Kávézó (Mosonmagyaróvár)Damniczki 
Cukrászda(Székesfehérvár)Aranyalma Cukrászda Székesfehérvár 
(Székesfehérvár)Krém Cukrászda és Kávézó (Székesfehérvár)Teddy 
Cukrászdája(Miskolc)Murvai Cukrászda és Kávézó (Tiszaföldvár)Szőke Cukrászda 
(Debrecen)Ami Süti (Monor)Rigolettó Cukrászda Monor (Monor)Fürge Páva 
(Monor)ReGe Diéta (Monor)Puncs Fagyizó és Cukrászda ( Szajol)Mischler Cukrászda & 

https://www.facebook.com/efcni/?__cft__%5b0%5d=AZW0E9ZpyG3XlZA_YuL2_jWQSFVj9GGjphjdN5ZZEpPUSywoSuvYzrXxgdlPCD7JQ3JmovwjgxVcJ2L4zoIemNgXabclk54qqgaA2f23IZJOztUb1hNQh0A_8Dy_5AdF-stWb1B17NU9jVlDfH-7bh6wGa0aKXF7VJGwpwUN5XUZ1AytWl-fbOFA6EUhdhVpPayuwZKvRDDJl1Xrpkx1LkhoSGodWRToBoCMqB1i85BBw1-46CdyYbh4aa3KpS3rs5MxCg1B74q_ekSFXTfsypQ_&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GlanceNetwork/?__cft__%5b0%5d=AZWfKVaio1Lz-2R8kHnsbkTQb1VIIDAPtdPQFK75gq-ZX6VFUf-jLGJ5yMLA6J9CFu0MIKj27E3Og0u-XJz7at9zMpXgfLwDfo9iM5gO2GXcvXp5fSqH1LlgTNOXBHf11k2zK4m_HtJ4Q7GeKLE6KAYWMKju9Powy_XSAJ7wxYs198GNO6ztQmqCsVAauiqUnHewx6zYCgyZ5JUxLsq0keAGZash1CfYtpvG3g1kO5cJtzDs6mOH59e6mKGVBWPgvhB56zpT9YZ7S2xryhV18ak9&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/asociatiaunusiunu/?__cft__%5b0%5d=AZVSA5sPGtzldfPgPa5bPTxAdZOKQmIthlx-6QCEhetX64tMTdq_xUF3JOKyusaJV769Qpklsa3IO329Gw6TuuK43qjS6kYgj5ikGzXrkjz4zIx84rcpjkcBHjyTto4KnD8uS5FVcVjrG999F-MtsMNMbe0V5uOI0mLDYBGYsvBt4Ssr2j8KxJ_gtGFa9z0iQJRUYRdwAxcFsQX806mR9gHgJcxv5v1BzzFc4Mqs-tnJnIgDIgjP298zLbLgfNu7K_UY-BvwfKySe4nD56vP_dgz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cukraszipartestulet/?__cft__%5b0%5d=AZVFdP8rR8R3kxt1Z7dELmLkaTgdKILuH0-EundVHiIL5U2YVjMTg2bxP_uGnKCgiwtz_KYE8BipBH0RjbpUjnVxnu2Ai9BMnlUNNeKIyz1Sma5EkjtK1jI6Xdc9L7lP8YwlEFfxQD4J2JKzKHIMG_dX8TPa6CubA_UsbhJ9qUmBzwXKZ-b3_fZMroo-Kh_lNC39HmY_zbZ5B4GbP1si158ZAwHqCm2i31Q_a12n8h9RGLlJooGg8ytTttZETD-UZ4_f8_LUrgYifOuqNCUvLDGQbPE3x2-BqR4_bhj3JaZlGlTNcYBO-9uCpfl_iOslK5Y&__tn__=kK-R


Bisztró (Pécs)Mischler Cakes kézműves cukrászműhely (Pécs)Víztorony Bár és Bisztró 
(Szombathely)APÁTSÁGI Rege Cukrászda ( Tihany)Falatka Cukrászda 
(Szentendre)Cafe-Nana (Sopron)La Panna Sütemény (Budapest)Black Cat Café 
(Szolnok)Roberto Cukrászda (Tatabánya) 

• 2015 óta immáron hagyomány, hogy a nemzetközi példákat követve Egyesületünk 
kezdeményezésére Budapesten a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítás segítségével lila 
kivilágítással hívjuk fel a figyelmet a koraszülött babákra! 
2015 -2019 között 5 alkalommal a Lánchíd öltözött lila színbe! 2020-ban a Lánchíd 
fehér megvilágítást kapott az egészségügyben dolgozók tiszteletére ezért 
Polgármester úr engedélyére a Szabadság szobor kapott lila kivilágítást 2021-ben is, 

• Idén lila kivilágítást kap a Debreceni Egyetem és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
főépülete, emellett lila fényben pompázik majd a Víztorony, a Nagyerdei Stadion és a 
Debreceni Egyetem újdonsült Innovációs Központja is.A Szőke Cukrászda Debrecen 
idén is csatlakozott a lila sütis kihíváshoz! 

• Öltözz lilába! A LOLka shop és Firkatica segítségével a Koraszülöttek Világnapjára 
készülve nagyon sok új termék és póló került fel a webshopra, melynek bevételéből 
Egyesületünket támogatták! Köszönjük a felajánlást. fogadjátok szeretettel.  

• Én PICike vagyok... - ezzel a dallal a Melletted a helyem Egyesület és a A te hangodat 
ismerem program minden PICinek, szüleiknek, az ápolóknak, orvosoknak és az összes 
segítőnek boldog világnapot kívánt! 

• Bartos Erika meseírónő évek óta támogatja munkánkat és minden évben szeretettel 
gondol a koraszülöttként született gyermekekre, szüleikre és a PICiket ellátó intenzív 

osztályok szakembereire Köszönjük adományát, mellyel évről évre segíti 
munkánkat! 

• Koraszülöttek világnapja alkalmából a Szoptatásért Magyar Egyesület minden 
koraszülött osztály számára tájékoztató csomagot juttatott el, ezzel is támogatva a 

szülőket és a szakdolgozókat az anyák szoptatási céljainak elérése érdekében  

• Köszönet a Női váltó internetes magazinnak ahol Nagy Lívia, a Melletted a helyem 
Egyesület alelnöke arról mesél, hogyan is kellene segíteni az idő előtt érkezett 
babáknak abban, hogy mielőbb kikerülhessenek a kórházból. Ennek pedig a szülő az 
origója.  

• Köszönet a WMN magazinnak és folyamatos támogatásának, ahol Rohr Linda 
koraanyu beszélgetett Dr. Zátonyi Adél neonatológus, IBCLC egyesületi tagunkkal! 

• Köszönjük Dana Stúdió és Szülőklub online beszélgetéséért, ahol a világnap alkalmábó 
ismét egy nagyon fontos tabut beszéltek át a szakértők, hiszen az ellátók bele sem 
gondolnak a mindennapokban, hogy milyen hatással vannak családdá válásban és 
mennyire befolyásolják a szülők kapcsolatát az ellátás során! 

• Az EFCNI és a Glance - Global Alliance for Newborn Care égisze alatt 56 országban 
gyűjtöttük össze a szülők tapasztalatait, közöttük a magyar szülőkét is a járvány első 
évében tapasztalt megszorítások kapcsán. A felmérésünk eredményei riasztóak: 
minden ötödik újszülöttet elválasztották mindkét szülőjétől az ellátása során. Az 
online előadások során bemutatták a globális felmérés eredményeit, a szeparáció 
rövid és hosszútávú következményeit. Egyesületünk alelnöke, Nagy Lívia is felkérést 
kapott előadásra az esemény során. 

• Az év utolsó FINE1 képzése során a csíkszeredai PIC csapata mellett a győri 
szakemberek kezdték meg a FINE 1 képzést! A győri szakemberek képzését a Generali 

https://www.facebook.com/BDKBudapest?__cft__%5b0%5d=AZXvVBnHynfjOzwEOKJS8QyDfOJ7IMmZHkXCKa_pbjaRtpkEGfaqarh3G_48RNqp5E3ucLjOqu8FQAeQd05aKj0mU-kad18dcmvgMt1U1o2SHXQxHlc3Po-CxsnUeOC4U678hssAMoC3Brpcqez1QlCEtZnyaxvNsh1g5MTiz62_7etZzqA_sRuGNU87NqR8gcaxeSWxbONenfkw3NjX6oWTZ0TKSGazHaigBWt8oKZIugcjsKILdhFM_AqEmtuDdJH9XYUiVTa8HaO7AK807QJp&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/debrecenuniversity/?__cft__%5b0%5d=AZUObmsOhFMIO4D3L3kZaiK0zWLMm8-DHVVm5hLJpFd0ho0FIVqTNCesOq1nEGHkNItu6C1BYzwhtVsv2p_Uukj1hVcPL8Fn3RoheGml3VvlnBdpcKFodQlPWG8CI4-3HNoTHPZndur8pqx1O3i3AD6b1AzteIhcQ4Me6RenLOvLHCpp2ZWOIwIEPIfk627R1i-iLq4CGisNNdrmFxWh-4W2TmxZTRQN0HPvszB9p2EgVQSa0nd4E9FbLUBM3_VPLL_A1Py8xGdtKMXZzky0OCZX&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klinikaikozpont/?__cft__%5b0%5d=AZUObmsOhFMIO4D3L3kZaiK0zWLMm8-DHVVm5hLJpFd0ho0FIVqTNCesOq1nEGHkNItu6C1BYzwhtVsv2p_Uukj1hVcPL8Fn3RoheGml3VvlnBdpcKFodQlPWG8CI4-3HNoTHPZndur8pqx1O3i3AD6b1AzteIhcQ4Me6RenLOvLHCpp2ZWOIwIEPIfk627R1i-iLq4CGisNNdrmFxWh-4W2TmxZTRQN0HPvszB9p2EgVQSa0nd4E9FbLUBM3_VPLL_A1Py8xGdtKMXZzky0OCZX&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/szokecukraszda/?__cft__%5b0%5d=AZUObmsOhFMIO4D3L3kZaiK0zWLMm8-DHVVm5hLJpFd0ho0FIVqTNCesOq1nEGHkNItu6C1BYzwhtVsv2p_Uukj1hVcPL8Fn3RoheGml3VvlnBdpcKFodQlPWG8CI4-3HNoTHPZndur8pqx1O3i3AD6b1AzteIhcQ4Me6RenLOvLHCpp2ZWOIwIEPIfk627R1i-iLq4CGisNNdrmFxWh-4W2TmxZTRQN0HPvszB9p2EgVQSa0nd4E9FbLUBM3_VPLL_A1Py8xGdtKMXZzky0OCZX&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LOLkashop/?__cft__%5b0%5d=AZUQia-KZdWWLnXQnvi9hCg9iydecY8IAMbiwaqCzmm4rxJQe3xdfKXPPiLY3rynDM0FBbP0yLZ-jRih_1GVOObI03NcvUyrn4B1LATAUa-YZcN0JwDeYTYBWO19tESlpiBCbmYFvrzxayCatV_des-hJw1PuvMmKl3tYelDkKDxGGxFxQRowIQGcsm1zoOOduf-dBvF_akaz1fyVij6zWr5Wk71Ht4AM9DljSJx5tXvl5VSsPFmrMDnJznQ4f-YKfuDhmyht7v3Osa3g1BbCbAN&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/atehangodatismerem/?__cft__%5b0%5d=AZUrNiF3paSGhYYcDschwVoegXSqaf3aTPHdr_Njaen3k1rZwJFzdV22aS9AUXGIjMxyRPt-q_dF33CpAhIlzG6dZHZIZXx2e1iIaeU6ae0Tt0v9v-2XGfK3GNgiYY_-n_GAnhMXnkOWqgaliP5tDpyM9vq21OEuTST6I8yq3Iz_nHLAAoqsUGdEHGl5ATbblpwkzaom6HMi_htvm7V7g2tlMcJFtlRAZ6xsILM6mxo-Z_PDQLmKXyUhpChNliUWRA2hfPd5PRFCDYllpweliE5r&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/atehangodatismerem/?__cft__%5b0%5d=AZUrNiF3paSGhYYcDschwVoegXSqaf3aTPHdr_Njaen3k1rZwJFzdV22aS9AUXGIjMxyRPt-q_dF33CpAhIlzG6dZHZIZXx2e1iIaeU6ae0Tt0v9v-2XGfK3GNgiYY_-n_GAnhMXnkOWqgaliP5tDpyM9vq21OEuTST6I8yq3Iz_nHLAAoqsUGdEHGl5ATbblpwkzaom6HMi_htvm7V7g2tlMcJFtlRAZ6xsILM6mxo-Z_PDQLmKXyUhpChNliUWRA2hfPd5PRFCDYllpweliE5r&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/szoptatasertmagyaregyesulet/?__cft__%5b0%5d=AZUrczJ9xi3UJRk0cWKjzZsJjtaNF3L70ZmT9AdMJSjyJxwm5FCuSmDgbhFPv41r_CjmMojHgHoCGt-Jpyic88iPeA-oku4MgHGCvUNLKxm9oa5zuFMTmEvYx1m49aVMBpXXTxUOXvRK9uoFNMzYS_kjNxh8t7IO_IETfVQ3UMTGv43m-fIkbxX0KMjexgi-QIXd-FOLgk6IQ48mPYxUsMnAjm5wTb5zBgraODwzzZWi-xT2cm9gLHD2zOHfzCs3pBJ-xDR_gtCDPr5reLO1ikogz0tfbQFu4zWazBoUnXS-XJNaDwh37j4PP2TjK9DFDtg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mellettedahelyem/?__cft__%5b0%5d=AZVeHZWTEMDsYUt3I3CEeYzZWqi_yizYZahZfkc_vvjUTumkP6GGJEU7I_NvX47ycFosrNDmVsKyYqggzV5dt0VuKfXEnnPMcTZan66wyanPHJWQvGINGlwKYdCeAE1WF5VaOcnKKoyRh23fft2MvwBLLTP9D5RaexFGjnzVm74N2NZs9RRimIdveK3zR5Lx9SGSimm1qz731p4TIIiJPsaWpPNQYVM5imFYeLFeCMCUiHxSV3dOSG_8D7-wZVgVnC4FwB0JcbXPQ6M_m5Qjd2pEWxPLcaiTKUhMDAZEWSgFv-4PLqqLrooDH28CabHzgk0&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/mellettedahelyem/?__cft__%5b0%5d=AZVeHZWTEMDsYUt3I3CEeYzZWqi_yizYZahZfkc_vvjUTumkP6GGJEU7I_NvX47ycFosrNDmVsKyYqggzV5dt0VuKfXEnnPMcTZan66wyanPHJWQvGINGlwKYdCeAE1WF5VaOcnKKoyRh23fft2MvwBLLTP9D5RaexFGjnzVm74N2NZs9RRimIdveK3zR5Lx9SGSimm1qz731p4TIIiJPsaWpPNQYVM5imFYeLFeCMCUiHxSV3dOSG_8D7-wZVgVnC4FwB0JcbXPQ6M_m5Qjd2pEWxPLcaiTKUhMDAZEWSgFv-4PLqqLrooDH28CabHzgk0&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/DanaStudioSzuloklub/?__cft__%5b0%5d=AZW3KhOJuQwV1gvIS3GXS3ZJlWebrIraC6QscY2-muu7l4hGsNt6mo8ANHbNAGp130Xhee394_l0axShWE2aXYHBSXrlR6z4IstW6V2lrvp9ZZc_TRi5TPs3_3ARhBjXlZher1rgXdFnu8x9D-_YcliTOJFuA_LQUpqGjD_tGEvVqKkNwtHJ26J4nAWxJXBDGYe92QXTOiwXiBMYCtTsS3Y49AIpatE_rFztOnypUH6TXyHxC2rWf2oe-9dh4KpSNO7F6-iy4aijiuW-pLeoToJtIO-kYcd9KiSX7-H2D6cIcEzYmmnHsStT4UmfO9X1lkQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/efcni/?__cft__%5b0%5d=AZUJGrBO_H_Sl6Mo7dp0oiyTkTEWGuND-GqiZa9WhG_GZF_LFaenzm12h9COU0H99sfhmRXZX2fNrDqiC0gYQjeFjPp-6L4ghGlr27UIjcv7YFZhj0QMFIiuwCLtVlDA_C-tmI8qCxjwzRMP1fryWgawj3sDdMEyklKgADCoeJfgOga4JFW5UmdVv9f_C0Z-jtgeQVE3OwlYrvOfizOlk0LexIV2d0Q8HsEGX7lBVI91ajkuY_720YhDYD31K91UA3RDEgCMtB4z--21fvLhI_Q1&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GlanceNetwork/?__cft__%5b0%5d=AZUJGrBO_H_Sl6Mo7dp0oiyTkTEWGuND-GqiZa9WhG_GZF_LFaenzm12h9COU0H99sfhmRXZX2fNrDqiC0gYQjeFjPp-6L4ghGlr27UIjcv7YFZhj0QMFIiuwCLtVlDA_C-tmI8qCxjwzRMP1fryWgawj3sDdMEyklKgADCoeJfgOga4JFW5UmdVv9f_C0Z-jtgeQVE3OwlYrvOfizOlk0LexIV2d0Q8HsEGX7lBVI91ajkuY_720YhDYD31K91UA3RDEgCMtB4z--21fvLhI_Q1&__tn__=kK-R
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Magyarország, a csíkszeredai csapatot a GE Healthcare támogatta. A Semmelweis 
Egyetem Korányi PIC osztálya 4 új szakemberrel ismét részt vett.a gyakorlati 
képzésben. 

• A PICiket védeni kell az RS vírustól! Figyelemfelhívó kampányt indítottunk az  európai 
szülőszervezetek EFCNI és az AstraZeneca összefogásával. Az RSV kampány célja, hogy 
javítsuk a fertőzéssel kapcsolatos információk megértését: a szülők és az egészségügyi 
szolgáltatók edukálását ennek a kihívást jelentő fertőzésnek a tüneteiről, ellátásáról 
valamint az elérhető megelőző intézkedésekről.  

• Mi is csatlakoztunk! Egyre nyom a #rendszerterhe, már #vártunkeleget, Másállapotot 
a szülészetben MOST!A “NŐ a hangunk” országos megmozdulás célja felhívni a 
figyelmet arra, hogy miközben a szülés, születés minősége a rövid és hosszú távú 
egészség megőrzésében, az élet minőségében alapvető szerepet játszik, a 
magyarországi szülészeti ellátórendszer jelenlegi formájában csak keveseknek jó, nem 
szolgálja sem a nők, sem családok, sem a szülés körüli szakemberek érdekeit, sőt 
sokszor kifejezetten ártalmas, elsősorban a nőkre és gyermekeikre, ezáltal az egész 
társadalomra.  
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• Szülők százai töltik a karácsonyt kórházban, a koraszülött intenzív osztályon szerte az 
országban újszülöttjükkel együtt, vagy gyermeküktől elválasztva. Sajnos a mai napig 
szerencse kérdése, hogy melyik baba születik családbarát PIC osztályra. "Számomra a 
legnehezebb dolog a benntartózkodás során talán az információhiány volt, innen 
adódnak a gondolatok...Szülőként mit tehetek és mit nem? - ez alatt pl olyan jut 
eszembe, hogy egyszer az egyik nővérke szólt, hogy ne simogassuk a babát, csak 
tegyük rá a kezünket, mert a simogatás zavarja. Ekkor már 8-9 napja benn voltunk. 
Hasonló apró, de fontos információkból szerintem lehetne készíteni egy rövid videót, 
hogy a szülők megértsék, miért kéri őket ilyesmire az ápoló. Ezt meg lehetne osztani a 
friss szülőkkel, akár a kis füzeten elhelyezett pl QR-kód alapján megnyíló videóval." 
Fruzsina visszajelzése alapján a Mérföldkövek titkai kártyák minden oldalán egy QR 
kód segítségével szakemberek által összeállított, de a szülők számára érthető 
cikkekhez, videókhoz - megbízható információkhoz jutnak a szülők. A kártyák 
elérhetőek minden III-as szintű PIC osztályon, köszönjük az AstraZeneca támogatását! 

• A koraszülött babák retinopátia (ROP - a szem ideghártyájának ereződési 
rendellenessége) szűrésének szemvizsgálata stresszes és gyakran fájdalmas az 
újszülött számára és akár szövődményekhez is vezethet. Köszönjük Dr. Csirinyi 
Dorottyának a tanulmány fordítását, mely elérhető a FINE képzésben részt vevő 
szakemberek számára! 

• Köszönjük az Ecolab Global Business Services Kft. munkatársainak felajánlását. A sok 
finomságot a Semmelweis Egyetem Üllői úti Klinikájának dolgozói kapták. Boldog 
Karácsonyt és eredményekben gazdag 2022-es évet kívánunk minden támogatónknak, 
önkéntesünknek. Külön köszönet Kovács Ági koraanyunak Instagram oldalunk 
működtetéséért és a sok órányi WHO konferenciákon való részvételért, azok írásos 
beszámolóiért. Szintén köszönjük Mészáros Orsolya koraanyunak az akciókban való 
részvételét, segítségét és a HW Online felbecsülhetetlen egész éves támogatását és 
munkáját! 

 
Afonyiné Kaló Tünde   Dr. Nádor Csaba   Nagy Lívia 
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