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2. oldal 

„Az egyetlen ember, aki valóban megért bennünket, az anya… 

És vitathatatlan, hogy a világon semmi sem ölel át 

bennünket olyan teljességgel, mint az anya.” 

(Jung) 

 

 

I.  BEVEZETÉS 

 

Az élet különböző területein megfigyeltem, hogy milyen nagymértékben eltér az embe-

rek gondolkodása bizonyos tárgyak szükségessége, praktikussága felől. Sok éve hallot-

tam egy játékban felvetődni azt a kérdést, hogyha csak öt tárgyat lehetne magunkkal 

vinni egy lakatlan szigetre, ki, mit választana? Persze a hely különlegessége, hogy lakat-

lan, és az időtényező, hogy örökre, vagy csak nyaraláshoz stb. felvetések fontos megha-

tározói a válaszoknak. De még ezek alapján sem könnyű rá a felelet. Azóta időnként 

eljátszom a gondolattal, hogy vajon mely tárgyak nélkülözhetetlenek igazán, melyek 

nem helyettesíthetők az emberi leleményességgel? Időről időre változtatom az álláspon-

tomat a számomra legfontosabb tárgyak felől. 

A tárgyak, eszközök beterítettek, körbeszőttek minket, segítség és gát egyszerre, kiegé-

szítő és eltávolító, sokszor inspiráló, vagy éppen lelassító. 

Szakdolgozatomban a különböző szükségleteket vizsgálom, a szülők által igénybe vett 

tárgyak közül, melyeket a gyermekgondozás során használnak. 

A 21. században, a fejlett országokban élő szülőknek nincs könnyű dolguk az eszköz-

használat tekintetében, hiszen a „babaipar” óriási mértékben terjeszkedik, telepedik a 

szülőkre, a szakemberekre egyaránt. De a csecsemőknek sincs könnyű dolguk, amikor 

jelzéseiket, igényeiket a technika legújabb „vívmányaival”, vagy a könyvesboltokban 

megjelenő legfrissebb kiadvány tanácsaival kell versenyeztetni. 

„A fejlett országokban bevett gyakorlat, hogy a leendő szülők, amint kiderül a terhesség 

ténye, azonnal vesznek egy könyvet a babagondozásról.” (Liedloff, 2007, 56. old.) 

„Minden babának önálló személyisége van, és nem minden esetben viselkedik úgy, 

ahogy az egy könyvben le van írva”. (Klaus és Klaus, 2005, 7. old.) 
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II.  SZÜLŐSÉGRE HANGOLÓDÁS ÉS BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ ŐI 

 

A várandósság időszakában van lehetőség arra, hogy a hamarosan megszületendő 

gyermekükre hangolódjanak a szülők. Sok mindentől függ a hangolódás mikéntje és 

hogyanja. Legnagyobb segítségünkre lehet ösztönös tudásunk, szeretetünk, megérzé-

sünk, türelmünk. 

„A gyermek alaposabb megismerésével a szülők egyre inkább megtanulják a helyébe 

képzelni magukat. A baba jelzései egyre világosabbak lesznek számukra, érteni fogják, 

ha szüksége van valamire, vagy, hogy milyen reakciót szeretne kiváltani belőlük. Cso-

dálatos, hogy eleve bennünk rejlik a kommunikációra, a gondoskodásra és a túlélésre 

való képesség.” (Klaus és Klaus, 2005, 79. old.) 

A fészekrakási ösztön a civilizált világban legtöbbször magával hozza a „mindent meg 

akarok adni a gyermekemnek, ami csak tőlem telik” érzést. A baj, ha ezt a „mindent” 

csak a külsőségekkel, bizonyos pótdolgokkal igyekszünk biztosítani. A vásárlás min-

dennapjaink egyik legtermészetesebb részévé vált. Számos hatással kell szembenéz-

nünk, melyek folyamatosan próbálnak változtatni gondolkodásunkon, döntéseinken. 

Életünkben a meggyőzés, a befolyásolás óriás mértékben van jelen. Elég, ha kilépünk az 

utcára, kinyitunk egy újságot, bekapcsoljuk néhány percre a televíziót, rádiót stb. Oktat-

nak, nevelnek, leginkább rábeszélnek minket, jól kigondolt, fölépített propagandával. 

Szakmai érvelésekkel, sokszor a hétköznapi ember fülének idegen kifejezésekkel meg-

tűzdelve, a „tudományosság” köntösébe öltöztetve, vagy éppen kedves mosolyú cse-

csemők szerepeltetésével, a lélektan eszközeivel manipulálják az érzelmeinket. 

(Pratkanis és Aronson, 1992) 

Egyre több olyan reklámot készítenek, melyek azt az üzenetet közvetítik, burkoltan 

vagy nyíltan kimondva, hogy akkor vagy szerető anya, ha ezt és ezt megveszed a gyere-

kednek, vagy a gondoskodó anyák ezt és ezt használják, illetve valamely tárgyat ruház 

föl a reklám az édesanyákra, édesapákra jellemző tulajdonságokkal. Két példát írok le, 

ami a szülőket célzó manipulációt demonstrálja. 

Silan öblítő, tv-reklám: 

Anya óvodáskorú kislányával beszélget a kanapén ülve, miközben karján van egy kb. 2-

3 hónapos csecsemő, előttük az asztalon egy cumisüveg áll. 

kislány - „Mami, Bence miért ilyen kicsi?” anya –„ Azért, mert ő még kisbaba.” kislány 

– „És miért ilyen puha minden?” (végig simít a baba ruháján) anya – „Mert így fino-

mabb megölelni.” (megöleli a kislányt) kislány – „És miért ilyen jó illatú?”  
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anya – „Mert nagyon szeretlek.” férfihang – „és a silan natural sensitívnek köszönhető-

en, mely még a babák bőréhez is gyengéd, álomba illő gyengéd puhaság…”  

záró kép – a kiságyba teszi az anya a csecsemőt, betakarja, az ágytól óvatosan eltávo-

lodik  a kislánnyal. 

Az implikált üzeneten kívül, hogy ha szereteted, ezt veszed, ha nem ezt veszed, nem 

szereted, a tárgyakról is közvetít információt (cumisüveg, kiságy). 

Bepanthen popsi kenőcs, tv-reklám: 

 …”elhatároztam, hogy mindenből csak az igazán jó dolgokat fogom neki adni…, az én 

kicsikém popsija így lesz mindig bársonyos és egészséges, és ezért is ilyen jókedvű…” 

A reklám elejében elhangzik az implikált üzenet, ha nem ezt veszed, nem a „legjobbat” 

nyújtod, nem a „legjobb” anya vagy. 

Vajon a legtöbb anya nem a legjobbat szeretné nyújtani gyermekének? 

A szülőknek szánt üzenetek (is) az üzletről, a pénzről szólnak, a minél nagyobb haszon-

ról és sajnos mindenáron. Ha a csecsemők valódi szükségletét nézzük, nem kéne, hogy 

másról szóljon, mint a szülők által gyermekükre fordított időről, figyelemről, hozzáfér-

hetőségről, és energiáról. A valódi szükséglet a gyermek jelzéseire való azonnali reagá-

lás, a folyamatos jelenlét, ez nyújtja számára a biztonságot, főleg a testközelség, a hor-

dozás, az együttalvás, az igény szerinti szoptatás - ami nemcsak táplálék számukra, ha-

nem a vigasz forrása - is. Ez mind együttvéve az édesanya (elsődleges gondozó) által 

nyújtott igazi gondoskodás.  

Minden szülőpár maga dönti el, hogyan gondoskodik újszülött gyermekéről. Mikor mit 

és kit vesznek igénybe segítségül. A meglévő tudást sok külső tényező befolyásolja. 

A kultúra, a neveltetés, a közvetlen környezet, az iskolázottság, az anyagi helyzet. 

A gyermekgondozással, neveléssel kapcsolatosan olvashatunk arról, hogy a szülői gon-

doskodás mikéntje a döntő, nem a tárgyi környezet, a kellékek megléte (Sears, 2006, 

Liedloff, 2007). Mégis a babákról való gondoskodás során használt tárgyakról megosz-

lanak mind a szülők, mind a szakemberek véleménye. Ha a szülői gondolkodást sarkít-

juk, a szülők egy része úgy vallja, hogyha sok mindent beszereznek, a technika legújabb 

vívmányait is beleértve, jót tesznek a gyermeküknek, biztonságot nyújtanak általuk, és 

persze saját dolgukat is megkönnyítik a tárgyak beiktatásával. Két példát írok le. 

Légzésfigyelő, web-oldalról: 

 „El őzze meg a bölcsőhalált! Légzésfigyelő készülékek azon (leendő) Anyukáknak és 

Apukáknak, akik teljes biztonságban szeretnék tudni gyermeküket…”  
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Implikált üzenet, ha nincs ilyen géped, nem tudhatod teljes biztonságban a gyerekedet. 

A rejtett üzenetek egy „átlagos” fogyasztóhoz képest sokkal inkább célba talál a szülők, 

elsősorban az anyák irányába, érzékenyítettségük miatt még inkább fogékonnyá válnak 

azokra a szuggesztiókra, amelyekben gyermekük a célpont. 

Digitális csecsemőmérleg, web-oldalról: 

A főoldalon olvasható egyetemi adjunktus, gyermekorvos tollából…”Az anyatej a baba 

számára a legegészségesebb és legmegfelelőbb táplálás, ugyanakkor az anyatejes táplá-

lás mellett a szoptató édesanya bizonytalanabb abban, vajon gyermeke eleget eszik-e, 

mint üvegből táplálás esetén. A gyermekorvos és a védőnő számára, ahhoz, hogy a táp-

lálást illetően tanácsot tudjon adni, fontos a szopott anyatej mennyisége, és a baba heti 

súlygyarapodásának pontos ismerete. A baba heti súlygyarapodásának ismerete nélkü-

lözhetetlen annak megítélésében, hogy a gyermek egészségesen fejlődik-e…” 

A szülők másik tábora minimális tárgyi beruházással várja gyermekét, azt gondolván, 

hogy a szülői, elsősorban az anyai folyamatos jelenlét biztosít minden szükségest a 

gyermekük számára. 

„A baba azt igényli, hogy egy aktív személy életében vegyen részt, akivel állandó fizi-

kai kontaktusban van, és megfigyelheti, hogy milyen élmények várnak rá később.” 

(Liedloff, 2007, 13. old.) 

„A vitalitás-affektusok fontosságát jelzi az a felismerés is, hogy a csecsemő belső vilá-

gának alakulásában nemcsak az a fontos, hogy az anya mit tesz, hanem ahogyan, ami-

lyen módon és formában azt a mindennapi kapcsolat során teszi. Amilyen Bollas (1987) 

találó szavaival gondoskodásának stílusa, »koreográfiája«, »esztétikája«. Így a vitalitás-

affektusok a mindennapi anya-gyerek viszony pillanatait át- és átszövik. Megjelenik 

abban, ahogyan például az anya ringatja, szoptatja gyermekét, amilyen ringató kezének 

hullámzása, amilyen dúdolásának prozódiája, amilyen levegővételének ritmusa.”  

(Lénárd, 2005, 770. old.) 

„Az evolúció olyan ellenállhatatlan vonzerővel ruházta föl az újszülötteket, amely ki-

váltja a felnőttekből a gondoskodást: ölelést, melengetést, etetést, tisztántartást. A szü-

lők gyermekeikben sok örömöt találnak, génjeik hordozójaként, önmaguk folytatása-

ként, a halhatatlanság (omnipotens) lehetőségeként tekintenek az utódaikra.”  

(Morris, 2008, 6. old.) 

 „Ha az anya személyisége jól integrált és érett, akkor gyermekének biztosítani tudja azt 

az elfogadó érzelmi közeget, amiben a baba testi és lelki fejlődése elindul. A kompe-

tens, önmagában biztos, saját anyaságát elfogadó és szerető anya pontos és adekvát ér-
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zelmet tükröz vissza gyermekének, aki így megtanulja felismerni és képes belső érzelmi 

élményhez kötni az érzelmeket. Az anya gyermekével olyan kettőst alkot, amelyre a 

biztonság, az elfogadás, a kölcsönös szeretet jellemző”. (Tari, 2010, 16. old.) 

Az anyai kompetenciát alakítja, segíti, erősíti, ha a várandósság idején az anya-magzat 

egymásra tud hangolódni, kapcsolatot tud teremteni egymással. „Az anya nemcsak fizi-

kai, de pszichikai előfeltétele a gyereknek”. (Jung, 1995, 51.old.)  

Az anya-magzat kommunikáció elsődlegesen nem a hétköznapi értelemben vett emberi 

beszéd, hanem több szinten létrejövő kapcsolódása a mamának-babának. A legalapve-

tőbb biológiai szintű kapcsolódásuk az anya vérének áramlása, ezen belül az oxigén 

leadása, illetve az erek állapotának változása. Az anyát érő mindennapi ingerek a mag-

zatot fölkészítik a megszületés utáni létre. A hatások, mint például az anya életritmusa, 

mozgásai, íz világa, alvás-ébrenléti periódusai - melyek majd a méhen kívül érik az új-

szülöttet, nem lesznek teljesen ismeretlenek számára. A lelki köldökzsinór, ami össze-

köti a gyermeket az anyjával lehetővé teszi a szeretetteljes gondolatok, üzenet, érzések 

átadását, és a magzat felől érkező válaszok értelmezését.  

 

Az anyai kompetencia megerősítésében komoly szerepe van az asszony társának: 

„…A férj és a feleség közötti kapcsolat nagyon szorosan kapcsolódik az anya-gyerek 

egységhez. Amikor az apa támogatóbb az anyával szemben, akkor ez azt is jelenti, hogy 

az anya anyai viselkedésmódjait pozitívan ítéli meg, pozitív visszajelzéseket ad, és ettől 

az anya sokkal hatékonyabb anya tud lenni. Ez a hatás visszacsatolódik, mert ha az anya 

kompetens és hatékony, akkor még több pozitív jelzést kap a párjától, és akkor az egész 

elkezd spirálban mozogni: így egyre jobbak és szebbek lesznek ők hárman együtt csa-

ládként.” (Varga és Suhai-Hodász, 2002, 171. old.) 

A baba valódi szükségleteit akkor tudja kielégíteni az anya, ha szeretve érzi magát. 

Kompetenciáját erősítők sorából nem maradhatnak ki a nagyszülők, a rokonok, a bará-

tok és nem utolsó sorban az egészségügyben dolgozó szakemberek, - orvosok, szülész-

nők, csecsemős nővérek, asszisztensek, védőnő - akikkel kapcsolatba kerül az anya a 

várandósság, a szülés, és a szülés utáni időszakban. Az odaforduló, támogató magatar-

tás, az okoskodásoktól, riogatásoktól mentes környezet mindehhez nagymértékben hoz-

zájárul. 

Az újszülött és a csecsemő valódi szükségleteiről igyekeztem irodalom után kutatni, 

amikor a könyvtárban rábukkantam egy sárgás papírlapokból álló könyvre, amire sajnos 

a szerző/kiadó dátumot nem írt. Így egy támpontom maradt, hogy körülbelül meg lehes-
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sen becsülni a könyv kiadásának a dátumát, a könyv hátlapján szereplő pénznem: pen-

gőért árusították. Ez azt jelenti, hogy 1927 és 1946 között íródott a kötet. A Magyar 

Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság adta ki, a Szülők Könyvtára so-

rozatban. Az újszülöttek gondozásától, a kisgyermekek nevelésétől egész a kamaszkori 

problémás helyzetekig ad tanácsot a szerző. 

Szigorúan pontokba szedve a tudnivalókat, kívánalmakat, felkiáltójellel nyomatékosítva 

írja a következőket, a teljesség igénye nélkül választottam néhány tanácsot: 

Várjuk szeretettel a kisbabát! Az apa is vegyen részt az előkészületekben! Készüljünk a 

nevelésre! Válasszunk megfelelő lakást! Az anya maga foglalkozzék a csecsemőjével! 

Az első nevelés egyben önnevelés is: ne ringassuk szükségtelenül, ne foglalkozzunk 

sokat a csecsemővel! Az önfertőzés – onánia – helytelenítését ne hangsúlyozzuk erő-

sebben, mint az orrpiszkálást!  

E rövid kitérő után, amely egy pillanatra fölvillantotta a II. világháború körüli időszak 

gyermekgondozási elvárásainak egy szeletét, egy másik időutazásra hívom az Olvasót. 

 

III.  KULTÚRTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS  

A gyermekgondozás, gyermeknevelés 21. századi eszköztáráról lévén szó, érde-

kes, érdemes kitérni mindezek hátterére, gyökerére is. Honnan, miből, miért alakultak ki 

ezek a tárgyak, kultúrtörténeti perspektívából nézve mit keresnek közöttünk? 

Egy faj, egy törzs, egy csoport túlélési esélyeit egyértelműen meghatározza utódgondo-

zásuk sikere. A távoli múltban az állatvilághoz hasonlatosan az utódgondozás sikere 

egyértelműen az emberutód életben maradása, egészségben való megőrzése volt. 

Érdekes módon az állatok között is megfigyelhetők az utódgondozás területén egyedi 

eltérések, például az emberekhez oly hasonló utódgondozási szokásokkal, lehetőségek-

kel bíró csimpánzok körében. Jane Goodall igen tanulságos könyvében (Lawik-Goodall, 

1980) több anya-kölyök kapcsolatról olvashatunk, s egyértelműen kiderül: csimpánzék-

nál is vannak jó, gondos, figyelmes, avagy hanyagabb, indulatosabb, figyelmetlenebb 

anyák is. Az anya-gyermek/kölyök kapcsolatok a megegyező eszköztárat – a lényegé-

ben semmit – használó csimpánzok körében is differenciált, azaz a kötődés milyenségét 

nem a tárgyak megléte, meg nem léte adja alapvetően. A későbbiekben láthatjuk, az 

ember utódgondozási szokása alapjában rendült meg testi felépítésének az evolúció so-
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rán végbemenő változásával, tárgy, tárgyak használatát tette szükségessé. De továbbra 

is nyitott a kérdés, mi a valódi szükséglet, s mi nem az? 

 

 

1. HORDOZÁS 

 

Az ember által használt első tárgy mibenlétét a mai napig viták kísérik a szakma 

részéről. Arról azonban nincs tudomásom, hogy az első, az utódgondozáshoz szükséges 

eszköz vitát indikálna. Egy, a témával foglalkozó antropológus, Timothy Taylor oldala-

in publikáló régészek, antropológusok csoportja is egyértelműen megállapítja, a baba-

hordozó eszköz feltalálása szükségszerű, s igen korán használt eszköz kellett, hogy le-

gyen. A National Geographic cikke ezt az Australopithecus Afarensisek idejére (3-4 

millió évvel ezelőttre) teszi, „Mivel e lények majomszerű lába a fölegyenesedet testtar-

táshoz, járáshoz idomult, a nagylábujjakat már nem tudták hüvelykujjszerűen használni, 

ahogyan például a csimpánzok. Ennek pedig mind az anyákra, mind kicsinyeikre nézve 

komoly következményei voltak. Az anyja bundájába kapaszkodó kiscsimpánzzal szem-

ben a homininacsemetét valószínűleg ölben kellett hordani. Ez jócskán korlátozta az 

anyát az önellátásban.” (Sloan, 2006. 90-101. old.) 

A hordozóeszköz elemi igényünk lett, evolúciós, valós szükségletünk. Később ezt tu-

dományosan is megalapozta Bernhard Hassenstein azon felismerése, hogy „törzsfejlő-

dés és rokonság alapján az ember hordozott: ahhoz alkalmazkodott, hogy mindenhova 

magával viszi az anyja” (Ónodi és Szabó, 2010, 9. old.) Az egyértelmű anya-utód egy-

ség törése nem tudni mikor jött el pontosan, nyilván egy olyan pillanat kellett hozzá a 

múltban, amikor a résztvevők alapvető igényeit, vágyait elkezdte a közösség értékrend-

je, kultúrája felülírni. Érdekes megfigyelés, mely megerősíti, alátámasztja az előző gon-

dolatmenetet Barry (1959) kutatása (Atkinson,1995) az élelemraktározó népek gyer-

meknevelési szokásairól, amelyből kitűnik, a gyermeknevelési szokások korrelálnak a 

felnőtt társadalomban közvetítendő értékekkel. 

Volt idő, amikor a hordozás általánosan jellemző, bevett szokás volt Európában (is). A 

koraközépkor ez, ahol még Giotto Máriája is kendőben hordozott gyermek. (K. Csilléry, 

2001) 

Ahogy erősödik a közösség egységével szemben az „ember”, mint egyedi, s megismé-

telhetetlen, ahogy a kreativitás, az önálló jellem határozottan kiemelkedő tulajdonsággá 

vált, majd a közérdeket elsöpörte a pénz hatalma, szépen, folyamatosan távolodott el 
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anya s gyermeke egymástól. A városokban, iparosodott tájakon hihetetlen mértékben, 

vidéken lassabban, máshogyan, kevésbé élesen. Giotto Máriája még hordozott, míg a 

következő Swift idézet egyértelműen lenézi anya s gyermeke ilyesforma egységét: 

“Borzadályom és megdöbbenésem leírhatatlan volt, midőn felfedeztem, hogy ennek a 

kiállhatatlan vadállatnak (a jehuknak – szerző megjegyzése) tökéletesen emberi formája 

van: az arca ugyan lapos és széles, az orra benyomott, ajkai duzzadtak, és szája széles – 

de ezeket a különbségeket megtaláljuk minden vad törzsnél, ahol arcvonásaikat maguk 

a bennszülöttek torzítják el azzal, hogy csecsemőiknek megengedik, hogy állandóan 

hasmánt hempergőzzenek a porban, vagy pedig a hátukon cipelik őket, és így az orrukat 

mindig anyjuk lapockájába nyomják.” (Swift, 1992, 327-328. old.) 

Nagyon messze kerültünk a „kötődő neveléstől”. A hordozóeszköz presztízse az évszá-

zadok alatt teljesen lealacsonyodott, a mélyszegénységben élők, koldusok, alacsonyabb 

osztálybeli földművesek eszköze lett. 

S mit tegyen az, akinek gyermekkel van dolga (ekkorra már ezek inkább a dajkák, mint 

az édesanyák), s nem megoldás számára a testközeli hordozás? Tolja a dedet. 

Az első babakocsik megjelenéséről több forrás többféleképpen nyilatkozik, ám mind-

egyik megegyezik abban, hogy népszerűségét akkor nyerte, amikor Viktória királynő 

saját gyermekei számára rendelt pár darabot. Innentől kezdve, aki megtehette, babako-

csit csináltatott magának, s az úri hóbort máig tartó divattá vált. 

Érdekes jelenség, hogy míg a baba- és gyermekhordozás a hagyományosan hordozó 

(batyuzó) részekről is kikopott hazánkban (Paládi-Kovács, 1993), s nem mellesleg 

egész Európában az 50-es 60-as években az olcsóbb, fémpréseléses eljárásnak köszön-

hetően, az alacsonyabb néprétegek számára is elérhetővé vált a babakocsi. A többségi 

társadalom értékrendjétől, értékrendjében alapjaiban eltérő cigány közösség egészen a 

80-as évekig jellemzően testközelben nevelte a kicsiny purdékat. S mikor ez a vonal is 

elveszett, s a hordozás múzeumi, történeti érdekességé vált volna, Európát, majd hazán-

kat is elérte az új, immáron a felsőbb osztályokból eredő értékrend-változás, amely esz-

köztárában is hozott új elemeket. Ez a változás nem más, mint a hippi mozgalom megje-

lenése, nézeteinek elterjedése. A fogyasztói társadalom ellen nyíltan lázadó fiatalok sok 

egyéb dolog mellett a gyermeknevelés terén is új utat kerestek, s találtak. A közösség 

ereje, a tárgyak tömegének feleslegessége, a tolerancia, a más népek elismerése, „em-

berszámba” vétele, magával vonzotta az anya és a gyermek egységének újra-

felismerését, a szoptatás egyszerű nagyszerűségét, a hordozást, hordozóeszközök létjo-

gosultságát, az együttalvást, stb. is. Azóta is értelmiségi körökben „dívik” ez a fajta ne-
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velési mód. A modern hordozóeszközök megjelenésével, amely trendhez hazánk a 80-as 

90-es években csatlakozott a hordozás új esélyt kapott, lassan, felülről, értelmiségi vo-

nalon terjed, s immáron újra tagadhatatlanul része világunknak (lásd az egyre bővülő 

választék, a babahordozó iskolák, egyesület megjelenését, a tudományos háttér, köny-

vek, publikációk egyre szélesebb körét, s „Hordozókendőt a szülészetekre” programot, 

mely új perspektívát nyit.) 

 

 

2. SZOPTATÁS 

 

Az, hogy az ember emlős, megkérdőjelezhetetlen, tudományos bizonyítékra 

aligha szoruló tény. Első ránézésre eszközt nem igényel, hiszen adott az emlő, s a szo-

pásra tökéletesen alkalmas babaszáj. Mégis, hihetetlen korán „eszközigényessé” vált, s 

azóta is tévhitek, fél-információk, generációs feszültségek és anyagi érdekek csapdájába 

kerülhet minden anyuka, aki a mi kultúrkörünkben próbálja emlős voltát gyakorolni. 

Szoptatós dajkák már Kr.e. 1800-ban is bizton léteztek, hiszen Hamurabi rendelkezett 

szükségességükről (Rózsa, 2002) egészen egyértelmű, hogy nem az anyai kötődést segí-

tették, a cél nem a családi harmónia volt, hanem más szempontok kerültek, kerülhettek 

előtérbe. Előfordulhatott, hogy az anyamell, nem volt elérhető (pl. ha meghalt az édes-

anya), s a szoptatós dajkák létjogosultsága ilyenkor megkérdőjelezhetetlen volt. A fen-

tebb említett „egyén”, mint érték, urbanizáció által megváltozott életmód, életkörülmé-

nyek, a mellek anyai funkciójának erősen a szexualitás felé torzulása, volt időszak, mi-

kor szinte teljesen elválasztotta gyermeket anyjától. Egy 1780-as forrás alapján például 

Párizsban, a „fővárosban születő 21000 gyermek közül (800000-900000 lakosra szá-

mítva), 1000-nél is kevesebbet táplál az édesanyja, ezret pedig a házhoz tartozó dajka 

szoptat. Az összes többit, tehát 19000 gyermeket, dajkaságba adták.” (Badinter, 1999. 

51.o.) 

Az idézett bekezdést tovább olvasva megtudhatjuk azt is, a szüleihez alig jutott vissza 

élve gyermek a dajkaságba adott gyerekek közül. De nem csak a gyermekek nyomorát 

okozta a természet rendjét ilyen módon felülíró társadalmi konvenció, hanem sok ne-

mesasszony pusztult bele a mellgyulladásba. 

Hazánkban 1766-ban Weszprémi István gyermekápolási könyvében leírta, hogy az új-

szülöttek és kisdedek helytelen ellátásából, gondozásából adódnak a gyermekbetegsé-

gek, ebből következően a gyermekek elvesztése. Ezzel az elgondolással a 19. század 



11. oldal 

végéig az orvosok egyetértettek, és hirdették, hogy a legártalmasabb a gyerekekre, ha a 

szülők túletetik, túl erősen bepólyázzák, túlöltöztetik, ritkán teszik tisztába és rossz le-

vegőn tartják őket. 

A gazdag családok körében a túlöltöztetés és a túletetés volt a hiba. Az anya vagy a daj-

ka teje mellett korán adtak egyéb ételt is, amitől hánytak a csecsemők. Ezt betegségként 

kezelték, és jól beöltöztetve, szorosan fáslizva a fűtött szobában, bölcsőbe fektetve, el-

függönyözve „gyógyították” a kisbabákat. A szegény családok asszonyai élelemhíján 

fél évig is szoptatták a csecsemőjüket, - ami a mai tudásunk szerint is minimum kívána-

lom lenne (WHO ajánlás) -, de a sok házkörüli és egyéb munkálatok miatt naponta csak 

kétszer jutott idejük tisztába tenni a gyermeküket, ezt az orvosok igen ártalmasnak tar-

tották. 

„…az anya kiavatódásáig, (szerző - a gyermekágyas időszak, 6 hét) a kisgyermek leg-

biztonságosabb elhelyezése az anyja mellet volt, vagy az ágya mellé helyezett bölcső-

ben a szoba védett sarkában”. (Deáky és Krász, 2005, 224. old.) 

A 19. század közepére rendkívül népszerű téma volt az anyaság és a dajkaság kérdése. 

Az orvosok érveltek a dajkaság ellen, próbálták az anyákat figyelmeztetni a szoptatás 

kötelességére, eljutottak addig a pontig, hogy egyenesen bűnösnek kiáltották ki azokat 

az anyákat, akik hiúságból nem szoptattak. Kiemelem Flór Ferencet, aki a 19. század 

első felében indulatmentesen írt arról, hogy „életünk első percétől kezdve magunkkal 

hordozzuk az egészséges polgári élet vagy a nyavalyákkal terhes élet lehetőségeit. Ép-

pen ezért nem mindegy, hogyan alakul már a kezdeteknél az anya és a gyermek viszo-

nya”. (Deáky és Krász, 2005, in Flór, 1833) 

Nem szeretnék minőségi különbséget tenni, sem pedig ítéletet hirdetni szoptatós dajka 

és egyéb, a gyermek etetését szolgáló eszköz között, mindenesetre figyelemre méltó a 

tény, hogy bármely utat is választott egy család, kizárólag a gyermek etetése lebegett a 

szemük előtt, a mell egyenlő élelem szemlélet létezett csak ezekben a kultúrákban az 

asszonyok s embereik fejében. A szoptatás számolatlan egyéb aspektusát teljesen fi-

gyelmen kívül hagyták, nem csoda, ha jelen társadalmunk gondolkodásmódját is meg-

határozza ez a szemlélet, hiszen láthatjuk, évezredes múltra tekint vissza. 
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3. ALTATÁS 

 

Mint mindig a történelem során, aki megtehette, hogy a felsőbb osztályok szoká-

sait követi, az megtette. A gyermekkel való együttalvás a szegénység egyértelmű jele, a 

bölcső szépsége, egyedi jellege pedig dicsőségre adhatott okot. Azok a gyermekek, akik 

pedig olyan „szerencsések” voltak, hogy külön helység is adatott számukra, szüleiktől 

teljesen elszeparálva, külön szobában tengethették mindennapjaikat. Nem csoda, hogy a 

gyermek igényei nem kerültek előtérbe, napszámra nem is találkozott szüleivel, akármi-

lyen kicsiny kortól fogva. A külön szoba, a gyermeknek saját ágyban a helye „kép” nem 

változott, sőt, az önállóság, kreativitás, „rendesség és nyugalom” jegyében igen erősen 

összefonódik a gyermekneveléssel a kortárs anyák fejében is. Ahogy a testkontaktus 

fontossága kultúridegen mifelénk, a szoptatás témája tele van fél-információval, tévhit-

tel, úgy az éjjeli gondoskodás szakirodalma, hiedelemvilága napjainkig szinte kizárólag 

az „el ne kényeztessük” elvet követte, azaz a jó gyerek legyen el egyedül, tanuljon meg 

elaludni, stb. Ezt a burkot a La Leche Liga Magyarország ajánlásával és támogatásával 

a Sanoma által kiadott Éjszakai gondoskodás című könyv (Sears, 2006) törte meg pár 

éve, s lassan csordogál a kötődő nevelés üzenete is. Gyermekről beszélvén ne feledjük, 

hogy nem csak éjjeli „helyük” lehet egyfajta fekhely, de nappalra is megoldást kell ke-

resni akkor, ha nem a hordozás az adott kultúra stratégiája.  

Ha a gyermek s anya páros, avagy a család megkapja, ami nekik jár – az intenzív, szo-

ros, éjjel-nappali együttlétet - olyanfajta ősbizalom kialakulása az „ajándék”, ami éppen 

ellentétes hatású az elkényeztetéssel. 

Mivel az emberutódok alapvető szükséglete a testkontaktus, bár áttekintettük nagy vo-

nalakban a (testközeli) hordozás és a szoptatás múltbéli helyzetét, még egy igen népsze-

rű tárgyról, az éjszakai életünk „alap pilléréről”, az ágyról is teszek említést a következő 

fejezetben. 
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IV.  TÁRGYAK TÜKRÉBEN 

 

1. CUMISÜVEG, CUMI 

 

Amikor az anya nem tudta szoptatni a gyermekét, vagy nem volt a közelben egy 

másik anya, aki átvállalta volna a szoptatást, esetleg a csecsemő nem tudott szopni va-

lamilyen ok miatt, a mesterséges táplálással próbálták a gyereket életben tartani. A mi-

tológiában az állatok táplálták a gyerekeket, farkas, szarvastehén, kecske, ló, kutya sze-

repeltek leggyakrabban, mint dajkaállat. 

Tárgyak tekintetében is évezredes történetet vázolhatunk fel, hiszen az első tárgyi em-

lék, ami arról tanúskodik, hogy az emberi lelemény által hogyan juthatott anyatejhez 

egy gyermek, egy 4000 éves, Cipruson talált etető-edény, a British Múzeum tulajdona 

(Greenberg, http://www.babybottle-museum.co.uk/early.htm). 

A régészek találtak több edényféleséget, amelyek a csecsemők segítségére lehettek a 

táplálkozás során. A világ minden táján készültek, s készülnek azóta is etetők, csőrös 

formájú eszközök, szaruból, agyagból, fából, fémből. 

A szopókával felszereltekbe mézes bort, tehén-, és lótejet tettek táplálékul. A „nyugta-

tó”, nem pedig etető funkciót pedig hasonló eszközökkel, de edény nélkül látták el – 

sokszor kábító szubsztanciákkal átitatva. 

A 19. században egy párizsi lelencházban szamárkanca tejével tartották életben a gyere-

keket. Az állatok tőgyéből szoptak közvetlenül. Több történet megerősíti, hogy a kecske 

anyai ösztöneit és tejét „kihasználva” sok csecsemőt mentettek meg az éhhaláltól. 

Az állatok tőgyéből való közvetlen szopást azonban sok fertőzés és halálos betegség 

követte. (Deáky és Krász, 2005) 

A 19. század második felétől terjedt el a gumiszopóka és az üvegből készült gyermek-

etető. Az úri és polgári családokban, a városokban, később pedig már a falvakban is 

gyakori lett a használatuk. A tehén,- és a kecsketej volt a legelterjedtebb mesterséges 

táplálék, amit vízzel vagy teával hígítottak, és kanállal, vagy gyermeketető edényekkel 

táplálták a dedeket. 

1870-es években lett ismert a gumiszopókával fölszerelt üveg, a bábatankönyvek pontos 

leírást adtak a tisztántartására vonatkozóan. Erre az útmutatóra nagy szükség volt, mert 

az emésztőszervi betegségekben és fertőzésekben meghalt csecsemők száma drámain 

emelkedett, különösen a lelencházakban. A sterilizálás és a pasztörizálás elterjedése 

segített valamelyest ezen a helyzeten. A 19. század végére többféle anyatejpótló tápszert 
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gyártottak a tejporgyárak. A ma is az egyik legismertebb marketinggel bíró tápszergyár-

tó vállalat a Nestlé állította elő a gyermeklisztet. Az orvosok elismerőleg nyilatkoztak a 

termékről, különböző szaklapokban kezdték a reklámozását. Drágasága miatt a jómódú 

családok használták. (Deáky és Krász, 2005) 

Az irodalmat forgatva szinte meg sem lepődtem, amikor fölfedeztem egy 1910-ből való 

plakátot, ami az akkori Bába-Kalauz című szaklapban jelent meg. A következő rajzolt 

képpel találkoztam: egy mosolygós, boldog anya tart egy cumisüveget gyermeke felé, a 

ded pedig kinyújtott karral „az alig várom már, hogy bekaphassam” mozdulattal nyúl az 

üveg irányába. A plakát szövege pedig: „NESTLÉ-féle GYERMEKLISZT a legköny-

nyebben emészthető és legtökéletesebb gyermektáplálék. Próbadobozokat és irodalmat 

teljesen díjtalanul küld a t. szülésznőknek a Nestlé-társaság”. (Deáky és Krász, 2005, 

305. old.) 

Semmit nem változott a tápszergyártók szemlélete az elmúlt 101 évben. Azaz, mégis, 

kifinomultabban a pszichológia és a reklámszakma segítségével igyekszik minél na-

gyobb teret megtartani, ezzel sajnos nem a kizárólagos szoptatást segítve. 

A mesterséges táplálékokat, illetve kellékeit gyártók fölfelé törekvő pályájának útját 

több szakmai szervezet igyekszik befolyásolni, illetve, szabályoztatni. Például a WHO 

(Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet), a La Leche Liga, a Szoptatásért Magyar 

Egyesület. 

 

Ha azt olvassuk valahol, hogy „szopóka”, „pempő”, „cucli”, „ludli”, „cölöp”, 

„szopacs”, „szopgömböc”, akkor a cumiról olvasunk. A 20. század elejéig egy tiszta 

rongydarabba összetört, megrágott ételféleségeket töltöttek, összetekerve a lepedő sar-

kához kötötték, és a gyerek mellé betették a bölcsőbe, ágyba. Ez a pép tejbe, kömény-

magos levesbe áztatott, mézes, cukros, pálinkás kenyérből állt. Ezt szopogatták a gyere-

kek. Az orvosok rendkívül károsnak tartották ezt a műveletet, sok bélhurutos megbete-

gedést diagnosztizáltak. A gumiból készült cumit azonban ki lehetett mosni, le lehetett 

forrázni, így lassan kiszorította a töltött rongyot a családok életéből. 

A mai cumisüvegekhez hasonló fejlesztések a 19. század végén jelentek meg, s nem sok 

időbe tellett, hogy a mai tápszerek ősei is belekerülhettek. S bár a szoptatás tendenciája 

újra kezd divatba jönni általa az anyatejes „táplálás”, mégis hihetetlen messze vagyunk 

még attól a ponttól, ahol egy fordított, emberibb tekintet él: a szoptatás a norma, s nem 

az az okosabb, ügyesebb, akit szoptatnak, hanem annak kell komoly hiánnyal megküz-

denie, akit nem szoptatnak. 
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2011-ben a cumisüvegről: 

A Philips Avent honlapján így kezdődik a ráhangolás „művészete”: 

„Etetés cumisüvegből: Meggyőződésünk, hogy a szoptatás a legideálisabb táplálási 

mód. Az édesanya döntheti el, szakemberrel konzultálva, hogy melyik a megfelelő táplá-

lási forma. Bárhogy dönt, bízhat abban, hogy a Philips AVENT díjnyertes táplálási ter-

mékek támogatják választásában.” 

Miért kell szakemberrel konzultálni ehhez az élettani folyamathoz? Az anyai kompeten-

ciát nem feltételezi. 

És így folyatódik: 

„A terhesség és a szülővé válás izgalmas és kihívásokkal teli időszak, amikor jó tudni, 

hogy hozzáértő tanácsokra számíthat a baba gondozásával kapcsolatban. Az AVENT 

vállalat 1984 óta tervez és gyárt különféle, a természet által ihletett termékeket, amelye-

ket kiterjedt kutatások és klinikai tesztek eredményeképpen fejlesztett ki. Most a Philips-

csoport tagjaként, az új Philips AVENT további innovatív megoldások bevezetését terve-

zi, amelyek egyszerűbbé teszik a csecsemő táplálását, valamint a baba egészségéről és 

biztonságáról való gondoskodást.” 

A szakértelem, a hosszú évek tapasztalata és tudomány erős hármasát nehéz megkérdő-

jelezni. Vajon mi egyszerűsítheti le az anyamell és a babaszáj találkozását? 

A lényeg a bizonyítás, az anyai érzelmekre alapozva, a tudomány és a technika támoga-

tásával: 

„Az AVENT természetes cumisüveg, klinikailag bizonyított, hogy jelentősen csökkenti a 

nyugtalanságot. A kisbabák egészséges fejlődése és boldogsága azon is múlik, hogyan 

alszanak és esznek. Klinikai ellátás során megvizsgálták, hogy a cumisüvegek kialakítá-

sa befolyásolja-e a csecsemők viselkedését. A Philips AVENT cumisüveg esetében azt 

tapasztalták, hogy megközelítőleg napi 28 perccel csökkenti a nyugtalanul eltöltött időt, 

a tesztben részt vevő többi cumisüveghez képest (46 perc a 74 perccel szemben, 

p=0,05). Ez különösen éjszaka volt igaz. Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése sze-

rint a babák kevésbé voltak nyugtalanok, mint más cumisüvegből tápláltak 

(Gyermekegészségügyi Intézet, London, 2008)”. 

Mi más lenne a legfontosabb a csecsemő szüleinek, minthogy egészségesen és boldogan 

lássa gyermekét. A szakmával vagy akár a rokonsággal való beszélgetés során az első 

kérdések között szerepel, hogy mennyit eszik, és hogyan alszik a kisbaba. Központi 

kérdés. Vegyük észre ugyanakkor, hogy az egyik cumisüveg összehasonlítása egy má-
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sikkal, nem bizonyítja, hogy a cumisüveg összehasonlítva az anyamell adta előnyökkel 

mit eredményeznek a gyermekeknél. 

„Etetőcumi: egészséges, aktív táplálás, egyedülálló hasfájást csökkentő szeleppel ellá-

tott, amely által a levegő a baba pocakja helyett a cumisüvegbe kerül. Csökkenti a túl-

etetés és a bukás kockázatát, elősegíti a természetes táplálkozási ritmus kialakulását.  

A két részből álló, hasfájást csökkentő rendszer az AVENT etetőcumiból és adapter gyű-

rűből áll. Amikor a baba eszik, az AVENT etetőcumin található egyedülálló >szoknya-

peremen< lévő levegőző lyukak megnyúlnak, hogy a levegőt az üvegbe és ne a baba 

pocakjába engedjék. A szopáshoz hasonlóan a csecsemő kontrollálja a folyadék áram-

lását.” A hirdetés mindkét szülőt egyaránt megszólítja. 

Ha egy kis elbizonytalanodás kavarogna az édesanyában, itt az utolsó hatékony érv, a 

„helyes” döntés megerősítésére:  

„A Philips AVENT termékeket orvosok ajánlják, édesanyák dicsérik, valamint nemzet-

közi szinten elismertek, amiért a legkiválóbbat nyújtják az újszülöttek, a csecsemők és a 

tipegők táplálása terén. Még a gyár építészeti kialakítása is elismerést/jóváhagyást ka-

pott. „ 
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2. BÖLCSŐ, ÁGY 

 

A bölcső nagyon népszerű csecsemőhordozó és elhelyező eszköz volt, túlélt év-

ezredeket, minden háztartásban, ahol gyermek született - használták, Európában és 

azonkívül egyaránt. A bölcső Bizáncból származik, mi magyarok a honfoglalás előtt 

ismerkedtünk meg vele, a törökök közvetítésével. Nagyon sok féle bölcsőt használtak 

elődeink: talpast, függő szerkezetűt, mennyezetre erősíthetőt, faragottat, monogramost, 

díszesen festettet, háncsból valót. Egyetlen fából kivájt teknőbölcső maradt fenn, ami-

nek az érdekessége, hogy a csecsemőket szalaggal rögzítették, és fejen is szállították 

benne a kicsiket. Mesteremberek, bútorasztalosok, ügyes kezű édesapák készítették 

ezeket az alvóhelyeket. Az első gyerek egy-másfél éves koráig használta, aztán tovább-

adták testvérnek, rokonnak. (Deáky és Krász, 2005) 

Bókay János gyermekorvos 1908-ban útmutatót írt a gyermekgondozásról, ebben vázol-

ta az ideális gyermekszobát a városi polgári családok számára. Nehezményezte, hogy 

amíg a család felnőtt tagjainak számos tágas, világos helyiség áll rendelkezésére, addig 

a gyerekszoba kicsi, sötét és a higiénikus követelményeknek kevésbe felel meg, pedig a 

kisded életének kétharmadát itt tölti! A gyermekek hálóhelyéül a nyugvóbölcsőt, vagy 

gyermekkocsit ajánlotta, nagyobbaknak a gyermekágyat. Az ú.n. ringó-bölcsőről így ír: 

„…úri házaknál szerencsére ma már teljesen eltünt, a szegényebb néposztály s a pa-

rasztcsaládok azonban még mindig meleg szeretettel ragaszkodnak hozzá, mintha csak 

manapság is az ókori időket élnők, mely korban a ringóbölcsőnek még külön istenasz-

szonya is volt” (Deáky és Krász, 2005, in Bókay 224. old.) 

Bókay a ringatást a hipnózis egyik formájának gondolta, a csecsemőt pedig alkalmasnak 

tartotta hipnotizálásra. 

A bölcsőről és a ringatásról a 18. században más orvosok is úgy vélekedtek, hogy ha-

szontalan és káros, a gyermek elkábítására és mesterséges elaltatására szolgál. A ringa-

tás ennek ellenére fennmaradt minden társadalmi rétegnél. Az 1920-30-as években di-

vatba jött babakocsi és kiságy kiszorította a bölcső használatát. (Deáky és Krász, 2005) 

A gyerekágy őse a kerekes ágy lehet, melyről Zentai Tünde így ír: 

„A középkor végén a királyi udvarokban megjelenik egy pótágy is. A francia följegyzé-

sek arról tudósítanak, hogy az úr álmát vigyázó szolga őrágynak nevezett alacsony bú-

tordarabon aludt, amit nappalra a nagyágy alá rejtettek. Aljára a könnyebb mozgatható-

ság érdekében görgőket szereltek. Ez az ágytípus valószínűleg antik eredetű, hiszen a 

kerekes gyermekágy mai tudásunk szerinti első ábrázolása egy itáliai görög vázaképen 
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maradt fenn az i.e. 6. századból. Magyar megfelelője, a néprajzi kutatásokból ’toló’, 

’toli’, ’tuli’ és ’kerekeságy’ néven ismert fekvőhely, megjelenésétől fogva ugyancsak 

alacsonyabb rangú személyek – beleértve a gyermekeket és egyes családtagokat is – 

számára készült.” (Zentai, 2002, 38. old.) 

Tudjuk, hogy az éjszaka a nap fele. Így az éjszakai gondoskodás időben ugyanolyan 

jelentős része a napnak, mint a nappali. Ha hozzávesszük még, hogy az éjszaka, a sötét 

stresszfaktor, az éjszakai gondoskodás így fokozottan fontos kéne, hogy legyen. A gond 

csak az, hogy a felnőttek éjjel aludni szoktak. Így azon társadalmak, ahol nem úgy né-

zünk a gyermekre, csecsemőre, hogy őt csodáljuk, felé fordulunk, látjuk, milyen is ő 

valójában, hanem mindenképpen szeretnénk, amilyen korán csak lehet, beilleszteni őt a 

felnőttek szokásvilágába, esetleg alsóbbrendű, „butább” lényt látunk benne, az éjszakai 

gondoskodást megvonjuk tőle. Jó esetben anyamellet így vagy úgy kaphat, de a testkon-

taktus akadályba ütközik, nevezetesen a gyerekágyba.  
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V. KÖTŐDŐ NEVELÉS 

 

„A kötődő nevelés egy gyermeknevelési stílus, amely arra irányul, hogy a kisgyerek 

és a szülők között erős, érzelmileg stabil kötődés jöjjön létre. Ennek a kötődésnek a ta-

laján lesz képes a gyermek arra, hogy a világban és önmagában bízó emberré váljon, 

hogy tisztelettel és empátiával viszonyuljon majd másokhoz (hiszen őhozzá is így vi-

szonyultak), hogy szeretettel teli kapcsoltatokat tudjon kialakítani, de ne dőljön be kriti-

kátlanul mindenkinek. 

A kötődő nevelés alapelve, hogy a kisbaba és a növekvő gyermek érzelmi szükségletei 

éppolyan fontosak, mint a testiek. A testkontaktusra, hordozásra, szeretgetésre irányuló 

igényt éppolyan fontos kielégíteni, mint megetetni a babát, ha éhes, fölöltöztetni, ha 

fázik. Csak így tud egészségesen fejlődni. Az ő belső ritmusát kell követnünk, merjünk 

mindig válaszolni a hívásaira és kielégíteni a szükségleteit.” (Schneiderné Diószegi E., 

2006, lll.hu/node/266) 

A testkontaktus igény a táplálkozási szükséglettel egyenrangú erősségű igénye a babá-

nak! A szopás nemcsak az éhséget csillapítja, nyugtató, elaltató, fájdalomcsillapító hatá-

sa is van. Nem szoptatott babáknál is kialakítható a kötődő nevelés, ha figyelünk igé-

nyeire a táplálás, a hordozás, az együttalvás terén. 

Az emberi történelem nagy részében az egész család együtt aludt, mert így melegebb és 

biztonságosabb volt. A lámpa leoltásával nem csökken a babák vágya a mamájuk után. 

A világon, számos helyen természetes, hogy az anyák, vagy az egész család együtt al-

szik a legkisebb gyermekkel. A japán anyák szívesen alszanak egy széles szivacson, az 

afrikaiak a földön, vagy egy függőágyban. 

A közös alvásnak számos előnye van, az anyák jobban alszanak, alvási ciklusaik egy-

másra hangolódnak a babáéval, a csecsemő ébredezéskor adott jeleire (mocorgásra, 

nyöszörgés) rögtön tud reagálni az anya. A szoptatás egyszerűbb, kényelmesebb, a kis-

babák jobban fejlődnek, a szülők és a babák jobban kötődnek egymáshoz. Csökkenti a 

bölcsőhalál (csecsemőhalál) kockázatát. Az anyák nagy része a babával szembefordulva 

az oldalán, vagy a hátán alszik, ahogy a babájuk is, fejük egymással szembe kerül, lehe-

letnyi távolságra egymástól. (Mosko és McKenna, 1994) 

A csecsemők jobban alszanak az anyamellen vagy a szülők ölében, érintésük, hangjuk, 

illatuk segít kialakítani az alváshoz való egészséges hozzáállást, megtanulják, hogy az 

elalváshoz vezető út kellemes. 
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A legmegnyugtatóbb, ha szopás közben alszanak el, mert ilyenkor jó hatással van a ba-

bákra az anyatej, az anya testmelege, ölelése, illata.  

Azt gondolom, egy gyermek számára nincs szörnyűbb élmény, mint a szülői biztonság 

és védelem elvesztése. Az éj beálltával megszűnik a szülői oltalom bizonyossága, ha 

külön szobában alszik a gyermek a szüleitől. Nincs egyértelmű recept mindenki számá-

ra, minden gyerek egyedi és megismételhetetlen, ebből következik, hogy a szükséglete-

ik is eltérőek. 

Babakorban van helye a sok ölelésnek, állandó együttlétnek, később az önállósodásnak.  

A későbbi önállóságot, azok a gyerekek tudják megvalósítani mindenféle tekintetben, 

akik megkapták szüleiktől a hordozást, eleget lehettek szüleikkel, a biztonságigényük 

kielégítésre talált.  
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VI.   VIZSGÁLAT 

 

A csecsemőről való gondoskodás során a szülők által használt tárgyak fontosságát 

és használatát vizsgáltam, különböző hatótényezők függvényében.  

A kutatás célja volt, hogy megismerjem az anyák babagondozáshoz használt tárgyait, 

szokásait. Választ kapjak arra, hogy a csecsemőről való gondoskodás során a szülők 

mely tárgyakat tartják elengedhetetlenül fontosnak, illetve feleslegesnek. Az egyes tár-

gyak használata hogyan alakult különböző szülési módok esetén, a szülés során történt 

beavatkozások befolyásolták-e a gondozó személy eszközhasználatát. 

 

Hipotézisem, hogy a szülés körülményei összefüggésben vannak a csecsemőgondozás 

során használt tárgyak fontosságával. A tárgyak egy része a kényelmi, más része a biz-

tonságérzetet fokozzák, ez császármetszésen átesett nők körében magasabb arányban 

fordul elő, mint a hüvelyi úton szült anyáknál. 

 

Kutatás módszerei, mintavétel 

A szülők és a csecsemők életében szükséges és felesleges tárgyak kutatását saját kérdő-

ívvel vizsgáltam. A www.kerdoivem.hu oldalon fölajánlott szerkesztési lehetőségek 

közül választottam ki a számomra megfelelő kérdőívtípust. Ott megvásároltam a három 

hónapig tartó használati jogot, 500 kitöltő befogadását és korlátlan szerkesztési lehető-

ségeket (fotók elhelyezése, kérdések mennyisége, válaszfajták) biztosító alapot. 

Rövid bemutatkozásomat követte a válaszadókra vonatkozó kitétel: olyan édesanyáktól 

vártam a visszajelzéseket, akiknek egy gyermekük van, és a gyermek nem idősebb 2 

évesnél. A föltett kérdések a gyermek születésétől egy éves koráig tartó időszakra vo-

natkozott. 

A kérdőívemet 101 zárt és nyitott kérdésből állítottam össze, mely elektronikus formá-

ban, önkitöltős módon volt megválaszolható. Minden kérdés után az erre fenntartott 

szövegdobozba lehetőség nyílt megjegyzést, kiegészítést, élményt, véleményt, magya-

rázatot írni. 

A válaszadók 8-as skálán jelölhették be véleményüket, tapasztalataikat a csecsemőjük 

gondozása során használt tárgyakról. Minden eszközről szóló kérdést pontos megneve-

zés és egy-egy fotó segítette. A kitöltés kb. 20 percet vett igénybe. 

A kérdőív 26 olyan tárgy fotóját tartalmazta, ami a csecsemőgondozás során használa-

tos, megvásárolható, beszerezhető eszköz. A kérdőívemhez való hozzájutást több kö-
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zösségi portál és az ismeretségi köröm segítette. A kitöltők száma 152 fő, valamennyien 

internetet használó édesanyák. 

Az interneten történő kérdőíves fölmérésnek hátránya, hogy kizárta a válaszadás lehető-

ségéből azon anyákat, akik nem rendelkeznek számítógéppel, illetve internethasználat-

tal. Ez leszűkítette a válaszadók sokszínűségét.  

Előny volt viszont, hogy az anyák gyorsan, a saját szabadidejüket beosztva, - gondolom 

– saját otthonukban, kényelmes körülmények között tölthették ki a kérdőívet. 

Mind a 26 tárgy bemutatásánál használtam színes képet és pontos nevén neveztem meg 

az eszközt. Ezek után három kérdést tettem föl az édesanyáknak: 

Az első kérdés volt, hogy 1-8-ig skála segítségével válaszoljon az adott tárgy fontossá-

gára vonatkozóan. Az 1-es szám a teljesen felesleges, a 8-as szám az elengedhetetlenül 

fontos választ takarta. 

A második kérdés mind a 26 tárgy esetében, használta-e a tárgyat a csecsemő 0-1 éves 

kora között? Az eszköz funkciójától függően állítottam össze a több választ elfogadó 

lehetőségeket, például napszakot, pontos időbeliséget, gyakoriságot beleírva. 

A harmadik válaszadási lehetőség a megjegyzés rovat kitöltése volt. (78. kérdésig tart) 

A kérdőív a szakdolgozatom mellékletében olvasható. 

 

Kérdőív földolgozási szempontok 

•  A 26 tárgy fontossági sorrendje a 8-as skálán milyen helyet foglaltak el az 

o összes válasz alapján 

o életkor alapján 

o családi állapot alapján 

o lakóhely alapján 

o iskolai végzettség alapján 

o jövedelem alapján 

o szülés módja alapján 

o szülés ideje alapján 

o szülés helye alapján 

o beavatkozások 

o szülés után miben részesült 

o hol alszik a gyerek 

o cumisüveg használat 

o hordozóeszköz használat 



VII.  EREDMÉNY

 

 

A kérdőívben a föltünte

hogy mennyire tartják fo

8-as szám az elengedhet

NYEK  

1. ábra 

ntetett 26 tárgy esetében 1-8 skálán jelölhették

 fontosnak az adott eszközt. Az 1-es szám a te

hetetlenül fontos választ jelentette. Az anyák 
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ték be az édesanyák, 

 teljesen felesleges, a 

k szerint a megadott 



tárgyak közül a legfonto

másodikként alig lemara

(5,63) szinte azonos hely

foglal helyet a cumisüve

után a légzésfigyelő (4,0

petést okozott a cumi (3

gyak fontosságát alacson

A büfipadot, síráselemző

 

 

A kiságyat a 149 édesan

anyák megítélése a kiság

a káddal. Ennek ellenére 

 

 

ntosabb eszköz a gyermekgondozás terén a ho

aradva a babakocsit (6,18) jelölték meg. A kád

elyet foglal el az értékrendjükben. Ötödikként a

veg (4,74). A kiságyba való fejvédő (4,32) és a

4,05) a fontossági skálán a nyolcadik helyen ál

 (3,39) helye, a rangsorban a 14. Az 1. ábra tet

onynak ítélték a válaszadók 2,97 és 1,06 között

zőt, pótkezet egyáltalán nem ismerték az anyák

2. ábra 

sanya közül legtöbben napi több alkalommal (

ságy fontosságát tekintve dobogós 3. helyet ért 

re 16 család életében egyáltalán nem volt jelen 

3. ábra 
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 hordozó (6,41) volt, 

ád (5,64) és a kiságy 

nt a középmezőnyben 

és a vízhőmérő (4,21) 

 áll. Örömteli megle-

tetején olvasható tár-

ötti értékeléssel. 

yák. 

 

l (82) használták. Az 

ért el, holtversenyben 

en a kiságy. 

 



A légzésfigyelőt a 149 éd

a gyermekgondozás sorá

vagy csak éjszaka (35). A

ta csak nappali használat

 

 

A kádat 149 édesanya k

csecsemőgondozáshoz sz

lalta el. A választ adók k

 

 

Cumisüveg melegítője 1

ban megoszlik az eszkö

mondható, naponként tö

delkezők egyharmada ren

 édesanya közül kicsit kevesebb, mint a fele (6

orán. Közel azonos számban használták napo

). A légzésfigyelővel rendelkező anyák közül s

latra a készüléket. 

4. ábra 

a közül 107-en naponta használták. A kád a ké

 szükséges tárgyak közötti fontossági sorrendb

k közül csupán 7 család nem szerzett be kádat. 

5. ábra 

 149 édesanya közül 119-nek nem volt. A fenn

köz használatának ideje. A melegítő kihaszná

 többször csak 8 család használta. A cumisüve

 rendszertelenül, alkalomszerűen használta a kés

25. oldal 

 (68) nem szerezte be 

ponta többször (37), 

l senki nem korlátoz-

 

 kérdőívben fölsorolt 

dben a 3. helyet fog-

 

 

ennmaradó 30 család-

náltsága alacsonynak 

veg melegítővel ren-

készülékét. 



 

 

Szoptatóspárnája a 149 

nem volt (60) ilyen eszk

többen alkalomszerűen (

szoptatóspárna használat

ta föl, mind a várandóssá

meg, „csak éjszaka” (0).

 

 

A kiságyba szerelhető fe

éves koráig.  Az eszköz 

kor végéig (1 éves korig

6. ábra 

9 válaszoló édesanya közül, kicsit kevesebbn

szköze. Aki beszerezte, az naponta többször (5

n (32) is igénybe vették. A válaszolók megjeg

latát több édesanya a kényelmes alvási pozíció 

sság, mind a szülés utáni időszakban, ez a táblá

0). 

7. ábra 

 fejvédőt a 149 édesanya közül 75-en használtá

öz későbbi használata sem kizárt, a kérdőívben

rig) kérdeztem az édesanyákat. A három és a ki

26. oldal 

 

bnek, mint a felének 

r (51) használta is, és 

jegyzéseit tekintve a 

ió segítésére használ-

blázatban nem jelenik 

 

álták gyermekük egy-

ben csak a csecsemő-

 kilenc hónap közötti 



csecsemőknél használt f

volt kiságyba szerelhető 

 

 

A rácsos járókát a 149 éd

a használatát (az összes 

ponta többször (25) és sz

 

 

Fürdető hálója a válaszo

ték az eszközt. Az 5 has

gyen használták az eszkö

 

lt fejvédők száma alig különbözik egymástól. 

t  fejvédője. 

8. ábra 

 édesanya közül 89 nem szerezte be. Aki viszo

es válaszoló körében nem érte a 8-as értékelési

 szükség szerint (23) is igénybe vette az eszköz

9. ábra 

zoló 149 édesanya közül 144-nek nem volt. So

használó anya közül naponta egy valaki, egyé

zközt. 

27. oldal 

l. 33 családnak nem 

 

zont fontosnak érezte 

lési skálán a 3-at) na-

özt. 

 

 Sokan nem is ismer-

yéb alkalmakkor né-



 

A cumisüveget a válasz

helyre rangsorolta, a 8-a

45 családban nem volt c

száma kicsit visszafog a

közt. 

 

 

A hordozóval a 149 éde

jelenti viszont, hogy 134

vatba, hogy több féle h

(73) hordozták gyermekü

10. ábra 

aszoló 149 édesanya az eszközök fontossági s

as értékelő skálán 4,74. Bár nagyon biztató az

lt cumisüveg használat, de a naponta többször

g az örömömből. Szükség esetén (39) is sokan

11. ábra 

desanya közül mindössze 15-en (10%) nem re

4 anya (90%) használt hordozót. Többen írták

 hordozót is használnak, felváltva. Legtöbben

eküket, leginkább a vásárlásnál (70), az utazásn

28. oldal 

 

gi sorrendjében az 5. 

 az a számadat, hogy 

zör (56) is használók 

kan elővették az esz-

 

 rendelkeztek, ez azt 

rták a megjegyzés ro-

en naponta többször 

ásnál (68) és a háztar-



tási munka közben (59) 

anya a vigasztaláshoz és

nek. 

 

 

Bébiőrrel a válaszoló 14

köze szükség esetén (33)

 

 

9) használták ki az eszköz előnyeit. Nagyon ör

 és 44 anya az altatáshoz is a testközelséget vál

12. ábra 

 149 édesanya közül 82 nem rendelkezett. Aki

33), illetve naponta többször (21) is használta.  

13. ábra 

29. oldal 

 örvendetes, hogy 45 

választotta gyermeké-

 

kinek volt ilyen esz-

 

 



Saját mérlege a válaszol

ték az eszközt, azok köz

babák súlyát naponta tö

anya volt kíváncsi. Az 1

anyák a súlyt. A mérleg a

13. helyen áll, 8-as értéke

 

 

A bébikomp egyáltalán 

válaszolónak nem volt il

adók közül többen megje

 

 

oló 149 édesanya közül 34-nek nem volt. Akik

özül legtöbben (41) a gyermek 2-3 hónapos ko

 többször is. A 2-3 hónapos csecsemő gyarapo

z 1 hónapos újszülötteknél naponta többször (

g a kérdőívben fölsorolt 26 tárgy közül, a fonto

ékelő skálán 3,46-os eredménnyel. 

14. ábra 

n nem volt népszerű a megkérdezett 149 édes

t ilyen eszköze, és 9 anya nem is tervezi a bes

gjegyezték, hogy hallottak a bébikomp káros ha

15. ábra 

30. oldal 

kik viszont beszerez-

 kora között mérték a 

apodására hetente 25 

r (19) ellenőrizték az 

ntossági rangsorban a 

 

esanya körében. 126 

eszerzését. A választ 

 hatásairól. 

 



Baldachin a válaszoló 1

anya gyermeke különböz

mőkor végéig kérdezte a

 

 

A pihenőszék a válaszoló

az eszközzel, azok ki is 

kelő skálán 3,72 eredmén

 

 

A fürdető vödör népszer

nem volt.  Nyolc anya í

megjegyzései alapján les

hallott már felőle, drágán

csemő méreteinek megfe

 149 édesanya közül 117-nek nem volt. Az es

böző életkoráig használta a baldachint. A kérd

e az eszközhasználatról az anyákat. 

16. ábra 

oló 149 édesanya közül 59-nek nem volt. Akik 

is használták gyermekük gondozása során. Az 

ény született, ezzel a tárgyak rangsorában a 10

17. ábra 

zerűsége igen alacsony, a válaszoló 149 édesa

a írta, hogy rendelkeznek ilyen fürdető eszkö

 leszűrhető, hogy kevesen ismerték a fürdető v

gának ítélte meg, ahhoz képest, amennyi ideig 

gfelelően. 

31. oldal 

 eszközt használó 32 

érdőív csak a csecse-

 

ik rendelkeztek ezzel 

z anyáktól 8-as érté-

 10. helyre került. 

 

sanya közül 141-nek 

közzel. A válaszolók 

 vödröt, aki viszont 

ig használható a cse-



 

 

A síráselemzőt a válaszo

hallottak erről az eszközr

 

 

A büfipadot a válaszoló

javaslatra. A legtöbben e

 

 

 

 

 

 

18. ábra 

szoló 149 édesanya közül senki sem használta

özről. 

19. ábra 

oló 149 édesanya közül csupán egyetlen csalá

n ebben a kérdőívben hallottak először erről az e

32. oldal 

 

lta, legtöbben nem is 

 

alád használta orvosi 

az eszközről. 



 

Örvendetes eredmény, ho

dékba sem kaptak. A cum

az anyák, a 8-as értékel

csecsemők között elalvás

naponta többször (26) ha

 

 

A zenélő-forgó játékot 1

a gyermek fél éves korái

tettek gyermekük számár

 

 

 

20. ábra 

, hogy cumit 149 édesanya közül 64-en nem sz

cumi fontosságát tekintve a tárgyak rangsorában

elő skála segítségével 3,39 eredmény született

váshoz (31), megnyugtatásra (27) vagy csak alk

 használták. 

21. ábra 

t 149 édesanya közül 41 szerelte föl a kiságy fö

ráig használta. Többen saját készítésű, nem zen

ára. 

33. oldal 

 

szereztek be és aján-

ban a 14. helyre tették 

tett. A cumi használó 

 alkalomszerűen (36), 

 

 fölé. Legtöbben (49) 

zenélő díszeket készí-



 

A fürdető szék sem tart

nem volt ilyen eszköze, 

tervezi használni. A 11 h

 

 

A cumisüveg sterilizáló 

jelentős többsége (48) a c

négy hónapban kiiktatta 

 

 

 

 

 

 

22. ábra 

artozott a 149 édesanya kedvelt eszközei köz

ze, 6-an későbbre tervezik a beszerzését, 2 ped

1 használó között eltér a fürdető szék igénybevé

23. ábra 

ló a válaszoló 149 édesanya közül 86-nak nem

 a csecsemő fél éves koráig sterilizált vele, de 1

ta a mindennapjaiból az eszközt. 

34. oldal 

 

özé. 130 asszonynak 

pedig egyáltalán nem 

evételének jellege. 

 

em volt. A használók 

e 15 anya már az első 



 

A vízhőmérőt 149 édesa

töttek, hogy szükségük v

ben tartották. 

 

 

A pótkezet a 149 édesan

ről. Látványa nemtetszés

 

 

 

 

 

 

24. ábra 

sanya közül mindössze 33 nem használta. Aki

k van az eszközre a csecsemő 6-12 hónapos kor

25. ábra 

anya közül senki sem használta, nem is hallott

zést keltett a válaszolókban. 

35. oldal 

 

kik viszont úgy dön-

koráig (50) készenlét-

 

ottak erről az eszköz-



 

A babahintát a válaszoló

rangsorában a 16. helyen

rűen (13), vagy ritkábban

többször pedig 6-an hintá

 

 

A babakocsi a tárgyak fo

tékelő skála alapján, az e

zóétól. A legtöbb anya 

utazáshoz (46) használta 

26. ábra 

oló 149 édesanya közül 111 anya nem haszná

en áll. A 38 eszközhasználó asszony közül legt

ban, mint naponta (11) vették elő a hintát. Nap

intáztatták meg a gyermeküket.  

27. ábra 

 fontossági rangsorában a 2. helyet kapta az an

z eredmény 6,18. Népszerűsége egy hajszállal 

ya sétáláshoz (73), levegőztetéshez (62), vásá

lta a babakocsit.  

36. oldal 

 

nálta. Az eszközlista 

egtöbben alkalomsze-

aponta 8-an, naponta 

 

 anyáktól. A 8-as ér-

lal maradt le a hordo-

sárláshoz (53), vagy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ábra 

37. oldal 

 



 

Az eszközök beszerzésé

(100) és a védőnőktől (

gokból 74-en, internet s

olyan tájékoztatással, am

válaszokat pedig nagyon

zésben alig 20 szakembe

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ábra 

éséhez való információt legtöbben barátoktól 

l (91) szerezték. A szülők szüleitől (nagyszül

t segítségével 72-en tájékozódtak. Meglepően

amit dúlától (18) szereztek. A perinatális szake

yon jó eredménynek tartom, mert Magyarorszá

ber kapott képesítést, a két éve folyó oktatás ala

38. oldal 

 

ól (101), könyvekből 

ülőktől) 83-an, újsá-

en sokan találkoztak 

akembertől (9) kapott 

szágon ebben a kép-

 alatt.  



 

A 149 válaszoló édesan

gyermeküket. A korábba

héten látták meg a napvi

adók közül többen szülte

 

 

A 149 válaszoló édesany

kívül szültek közül heten

ták világra gyermeküket.

 

 

 

 

 

 

30. ábra 

anya közül legtöbben, 131 nő időre (38-41. h

bban született gyermekek száma 18 volt, ebb

pvilágot. A magyarországi koraszülések számát

ltek korábban, mint a hazai átlag, ami 8-10%. 

31. ábra 

nya közül 119-en kórházban szültek, 20-an klin

ten töltötték ki a kérdőívet, hárman pedig külfö

et. 

39. oldal 

 

. hét) szülték meg a 

bből ketten a 30-34. 

át tekintve a válasz-

 

 

linikán. Intézményen 

lföldi kórházban hoz-



 

A 149 édesanya közül le

szülését vákuummal vag

magasabb császármetszé

műtéti úton világra jött ú

 

 

A hüvelyi úton történő 

oxitocin (77) adása, a bu

nagyarányú. A hasra gya

rült, hogy egy asszony tö

lésből (a 149 válaszadón

nem történt beavatkozás.

32. ábra 

l legtöbben 111-en hüvelyi úton szültek. Ebből

agy fogóval fejezték be. A WHO jelentése sze

szések aránya sehol a világon nem indokolt. A v

tt újszülöttek száma 38 (25%), igen magas. 

33. ábra 

nő szülésnél három kiugróan magas beavatko

 burokrepesztés (70) és a gátmetszés (71) elvég

yakorolt nyomást 33 szülő nőn alkalmazták. A

 több beavatkozásban is részesült. A 131 hüvel

dónál 11esetben tervezett császármetszés történ

ás. Ebből 7-en intézményen kívül szültek. 

40. oldal 

 

b l 7 asszony hüvelyi 

 szerint a 10-15%-nál 

A válaszadók közül a 

 

tkozást találtam. Az 

égzése kiemelkedően 

. A válaszokból kide-

velyi úton indult szü-

tént) összesen 22-nél 



 

Közvetlenül a szülőszob

mivel kevesebben, 72-en

módja hüvelyi szülésnek

meg a napvilágot.) A ro

szült anya igénybe vette.

 

 

 

 

34. ábra 

obán az anyák többsége hasra/mellre (97) tett

en megszoptatták az újszülöttet. (138 újszülött

nek indult, ebből 27-en mégis császármetszés 

 rooming-int egy anya kivételével az összes h

tte. 

35. ábra 

41. oldal 

 

ette gyermekét, vala-

ött világrajövetelének 

és segítségével látták 

s hüvelyen keresztül 

 



A 149 válaszoló édesany

szülésznő. Érdekes, hogy

szülésznők számától. 

 

 

A 149 válaszoló édesany

 

 

A 149 válaszoló édesany

anya szülésénél 137 esetben volt jelen szülész

ogy a férj/pár (124) jelenléte egy szülőpár eseté

36. ábra 

nya közül legtöbben (84) jelenleg is szoptatják 

37. ábra 

nya közül legtöbben gyermeke igényei szerint (

42. oldal 

szorvos, 125 esetben 

etében tér el csupán a 

 

ák gyermeküket. 

 

nt (98) szoptat. 



 

A 149 édesanya közül le

45 anya külön szobába i

ebből 30 családban a kisb

 

 

A 149 édesanya közül 40

rült, hogy aki viszont a 

eszközt is használ, akár 

került a választ adók érté

 

 

 

 

 

38. ábra 

l legtöbben, 87-en  külön ágyban alszanak a gy

a is tette a csecsemőjét. A babájával egy ágyb

isbabával az édesapa is együttalszik.  

39. ábra 

 40 asszony nem hordozta a csecsemőjét. A vál

 a testközeli biztonságot nyújtja gyermekének,

ár felváltva a körülményekhez igazodva. A ho

rtékelő skálája alapján (1-8-ig) 6,41 eredménny

43. oldal 

 

 gyermeküktől, ebből 

yban 41 anya alszik, 

 

válaszadásokból kide-

ek, több féle hordozó 

 hordozó az 1. helyre 

nyel. 



 

A 149 édesanya életkora

hez képest. Legtöbben 31

 

 

A 149 édesanya családi 

kötések száma csökkenő 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. ábra 

ora szülés szempontjából lényegesen kitolódot

 31-35 éves koruk között hozták világra első gy

41. ábra 

di állapota férjezett, annak ellenére, hogy hazá

nő tendenciát mutat. 

44. oldal 

 

dott az előző évtized-

 gyermeküket. 

 

azánkban a házasság-



 

A 149 válaszoló édesany

 

 

A 149 válaszoló édesany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. ábra 

nya közül legtöbben a fővárosból (85) töltötték

43. ábra 

nya döntőtöbbségben főiskolát/egyetemet végz

45. oldal 

 

ték ki a kérdőívet. 

 

gzett (129). 



 

A válaszolók anyagi hely

közepes, és jóval átlagon

sávban lévők nagy része 

költött. A középső jöved

zően a kiadásaik azonos

delmük. A jövedelmi ská

többszörösét költötték es

A mellékletben szereplő

sokkal jellemzőbb a csalá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. ábra 

elyzete jelentős eltéréseket mutat. Egyaránt sze

on felüli jövedelemmel rendelkezők is. A legm

ze az eszközökre 1 havi 1 főre jutó, vagy annál

edelmi sávokba tartozóknál ez a tendencia me

os nagyságrendben vannak, mint az egy havi, 

skála alján szereplők, jellemzően 1 havi egy fő

 eszközök beszerzésére. 

lő 1. számú táblázatból kiderült, hogy az eszk

saládokra, mint a kölcsönzés, vagy kölcsön kéré

46. oldal 

 

szerepelnek alacsony, 

gmagasabb jövedelmi 

nál kevesebb összeget 

megfordul, és jellem-

i, egy főre jutó jöve-

 főre jutó jövedelmük 

zközök megvásárlása 

érés. 



HORDOZÓ és BABAK
 

 

 

Az összes válaszoló éde

tartotta a hordozó és a b

sükben a tervezett császá

leménye között, akikné

Mindkét esetben 10%-ka

beavatkozást átélő anyák

A hüvelyi úton világra se

hozzásegíthette a hordo

császármetszéseknél a f

AKOCSI  

45. ábra 

desanya (149) minimális eltéréssel 80%-san, a

a babakocsi használatot. Jelentős eltérés muta

szármetszést választók, valamint azon hüvelyi 

nél szülés közben vákuum vagy fogó haszn

kal tartották fontosabbnak a babakocsi haszn

ák körében pedig a hordozó elfogadottsága 20%

a segített újszülöttek esetében a szülő nőknek a 

dozó nagyobb mérvű (83,3%) elfogadottságát

a fontosság megítélése 5%-on belül azonos az

47. oldal 

 

, azonosan fontosnak 

utatkozik a megítélé-

lyi úton szült nők vé-

sználatára került sor. 

ználatát. A nem várt 

20%-kal alacsonyabb. 

 a pozitív élménye is 

gát. A nem tervezett 

 az összes válaszadó 



átlag megítélésével, ami

kifejtése a melléklet 2. sz

 

 

 

A felmérés alapján a szü

tak. A hordozó és a baba

a várt időben, vagy korá

esetek gyakorisága a mel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mi nem tekinthető szignifikáns eltérésnek. A 

számú táblázatában olvasható. 

46. ábra 

szülés idejére vonatkozó vizsgálatok lényeges e

abakocsi használat elfogadottsága nem függ attó

orábban született meg. A válaszok részletes kif

elléklet 3. számú táblázatában olvasható. 

48. oldal 

A válaszok részletes 

 

s eltérést nem mutat-

attól, hogy a gyermek 

kifejtése, a használati 



 

A hordozók fontossága

(96,4%), a babakocsi ha

belüli jellege a vizsgált m

gának mértékére. A vála

léklet 4. számú táblázatáb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. ábra 

ga az intézményen kívüli szülések esetében

használat megítélése mindössze 33,9%-os. A s

lt minta alapján nincs hatással a hordozó és a b

álaszok részletes kifejtése, a használati esetek g

atában olvasható. 

49. oldal 

 

ben kiugróan magas 

 szülés intézményen 

babakocsi fontossá-

k gyakorisága a mel-



 

Azokban az esetekben, a

mind a babakocsi fontoss

gának megítélése 7%-kal

ga ugyanebben az esetbe

alapján nem befolyásolja

szok részletes kifejtése, 

ban olvasható. 

 

 

48. ábra 

n, ahol nem történt beavatkozás a szülés során

tosságának megítélésében eltérés mutatkozik. A

kal magasabb az átlaghoz képest. A babakocsi 

tben 14%-kal alacsonyabb. A beavatkozás jelle

olja a hordozó és a babakocsi használatának m

e, a használati esetek gyakorisága a melléklet 

50. oldal 

 

rán, mind a hordozó, 

. A hordozó fontossá-

si használat fontossá-

llege a vizsgált minta 

 megítélését. A vála-

 5. számú táblázatá-



 

A hordozó és a babakoc

utáni időszakban történt 

közök használatának me

válaszok részletes kifejté

zatában olvasható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. ábra 

ocsi használatának fontossága és a szülésszob

nt események között nem találtam jelentős öss

megítélése független ezektől az eseményektől, n

ejtése, a használati esetek gyakorisága a mellék

51. oldal 

 

obán, illetve a szülés 

összefüggést. Az esz-

l, nincs korreláció. A 

léklet 6. számú táblá-



 

A hordozó és a babakocs

nagy szórást mutat az á

mutatkoznak, ahol a hord

fontossága meglepően al

gyermek külön szobában

nagyon nagy (92,5%), m

csonyabb, mint az előző

(69,7%) alacsonyabb. Ez

szobában, de külön ágyb

nak megítélésében már n

pozitív hozadéka, hogy 

küknek. Azokban az eset

lők, ott a nappali testkon

eszközt, a babakocsit tar

nálati esetek gyakorisága

 

50. ábra 

ocsi használatának fontossága, ebben a vizsgála

z átlagokhoz képest. A legnagyobb eltérések 

ordozó fontossága kiemelkedően magas (94,5%

 alacsony (55,5%). Ezzel szemben azokban az

ban alszik ezek az arányok ellentétesek. A bab

, míg a hordozó fontosságának megítélése kise

ző esetben a babakocsié, de az átlaghoz képe

 Ez utóbbi arány érezhető abban az esetben is, a

yban alszik a szüleitől. Bár a hordozó és a bab

r nem olyan markáns a különbség (73,2%, 86,6

y az anyák a napközbeni testközeli létet is biz

setekben, ahol éjszakára a külön szobában alvá

kontaktus sem jelenik meg nagymértékben, ink

tartják fontosnak az anyák. A válaszok részlete

ága a melléklet 7. számú táblázatában olvasható

 

52. oldal 

 

álati esetben, nagyon 

k együttalvás esetén 

5%), míg a babakocsi 

 az esetekben, ahol a 

babakocsi fontossága 

isebb mértékben ala-

épest, közel 10%-kal 

s, ahol a gyermek egy 

abakocsi fontosságá-

,6%). Az együttalvás 

biztosítják a gyerme-

lvást választják a szü-

inkább a testtől távoli 

etes kifejtése, a hasz-

ató. 



LÉGZÉSFIGYEL Ő és 
 

 

 

A légzésfigyelő és a béb

delkezik. Érdekes eredm

pasztalható az eszköz fon

ben, mint, ahogy az edd

hüvelyi szülés vákuumm

metszéses műtéteknél ta

ság növekedése, míg terv

gának ilyen nagyarányú 

komplikációk miatt elve

készülékek működésében

a használati esetek gyako

 és BÉBIŐR 

51. ábra 

ébiőr egyformán viszonylag alacsony fontosság

dmény, hogy a bébiőr esetében semmilyen ös

 fontosságának a megítélése és a szülés módja k

ddig vizsgált tárgyaknál, a légzésfigyelőnél is

mal vagy fogóval való befejezésénél, illetve a

 tapasztalható. Az első esetben közel kétszeres

tervezett császármetszés esetén is 15%. A légz

yú eltérése azzal is magyarázható, hogy a szü

lveszíti az anya a biztonságérzetét, és a később

ben bízik, mint a saját ösztöneiben. A válaszok

akorisága a melléklet 8. számú táblázatában olv

53. oldal 

 

sági megítéléssel ren-

 összefüggés nem ta-

a között. Ezzel szem-

 is lényeges eltérés a 

e a tervezett császár-

res (76,8%) a fontos-

gzésfigyelő fontossá-

szülés közben fellépő 

bbiekben is inkább a 

ok részletes kifejtése, 

lvasható. 



 

 

 

A felmérés alapján a szü

tak. A légzésfigyelő és a

mek a várt időben, vagy 

nálati esetek gyakorisága

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. ábra 

szülés idejére vonatkozó vizsgálatok lényeges e

s a bébiőr használat elfogadottsága nem függ 

gy korábban született meg. A válaszok részlete

ága a melléklet 9. számú táblázatában olvasható

54. oldal 

 

s eltérést nem mutat-

g attól, hogy a gyer-

etes kifejtése, a hasz-

ató. 



 

A  légzésfigyelő és a béb

an alacsony (16,1%, 25%

nincs hatással az eszköz

használati esetek gyakori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. ábra 

bébiőr fontossága az intézményen kívüli szülése

5%). A szülés intézményen belüli jellege a viz

özök fontosságának mértékére. A válaszok ré

orisága a melléklet 10. számú táblázatában olva

55. oldal 

 

ések esetében kiugró-

vizsgált minta alapján 

 részletes kifejtése, a 

lvasható. 



 

Függetlenül attól, hogy a

légzésfigyelő, mind a bé

tatkozik. A válaszok rész

számú táblázatában olvas

 

 

 

 

 

54. ábra 

y a szülés folyamán történt, vagy nem történt b

 bébiőr fontosságának megítélésében értékelhet

részletes kifejtése, a használati esetek gyakorisá

vasható. 

56. oldal 

 

t beavatkozás mind a 

hető eltérés nem mu-

risága a melléklet 11. 



 

Függetlenül attól, hogy 

bébiőr fontosságának m

részletes kifejtése, a has

olvasható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. ábra 

gy a szülés után történtek alapján mind a légz

 megítélésében értékelhető eltérés nem mutat

asználati esetek gyakorisága a melléklet 12. s

57. oldal 

 

égzésfigyelő, mind a 

tatkozik. A válaszok 

számú táblázatában 



 

A külön szobában alvó 

fontosságának megítélés

egy szobában, de külön

magasabb fontossági szi

csökkent. Együttalvás es

lentősen alacsonyabb (15

tése, a használati esetek g

 

 

 

 

 

 

56. ábra 

ó csecsemő szülei számára mind a légzésfigy

lése 10-15%-al magasabb az átlagostól. Abba

ön ágyban alszik a gyermek is figyelemremél

szintje, míg a bébiőr fontosságának megítélése

 esetén mind a két eszköz fontossága az átlago

(15-20%-al). Mindkét eszköznél 30%. A válas

k gyakorisága a melléklet 13. számú táblázatáb

 

58. oldal 

 

gyelő, mind a bébiőr 

ban az esetben, ahol 

éltó a légzésfigyelő 

ése az átlagos szintre 

agos megítélésnél je-

laszok részletes kifej-

tában olvasható. 



CUMISÜVEG 
 

 

 

A cumisüveg használatán

hüvelyi úton történt szü

végződtek találni közel 7

válaszok részletes kifejté

lázatában olvasható. 

 

 

 

57. ábra 

tának fontossága a szülési módok között közel 

zülések esetén, melyek vákuummal/fogóval tö

l 7%-os növekedést a cumisüveg használat font

ejtése, a használati esetek gyakorisága a mellék

58. ábra 

59. oldal 

 

el azonos mértékű. A 

l történő befejezéssel 

ontosságát illetően. A 

lléklet 14. számú táb-

 



A szülés ideje a cumisü

6%-kal. A válaszok rész

számú táblázatában olvas

 

 

 

A cumisüveg használatá

folyamatába beavatkozás

nők esetében is az eredm

üveg fontossága az átlag

használati esetek gyakori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isüveg használatának fontosságát koraszülötte

észletes kifejtése, a használati esetek gyakorisá

vasható. 

59. ábra 

atának fontosságát 6,5%-kal csökkentette, ha ne

zás, érdekes, hogy hasonló számot mutat a bu

edmény. A gátmetszésben részesülő szülő nők

laghoz képest 6,9%-kal megnőtt. A válaszok ré

orisága a melléklet 16. számú táblázatában olva

60. oldal 

öttek esetében növeli 

risága a melléklet 15. 

 

 nem történt a szülés 

 burokrepesztést átélt 

k körében a cumis-

 részletes kifejtése, a 

lvasható. 



 

A cumisüveg használatá

torba helyezése, az eszkö

ezek az anyák jobban mo

lehető legjobb táplálékot

gyakorisága a melléklet 

 

 

A cumisüveg használatá

szobában, illetve, akik b

60. ábra 

atának fontosságát érdekesen befolyásolta az ú

zköz fontossága nagymértékben csökkent 9,3%

 motiváltak voltak a szoptatás iránt, és megadtá

ot, az anyatejet. A válaszok részletes kifejtése, 

et 17. számú táblázatában olvasható. 

61. ábra 

atának megítélésének fontossága azon anyák k

 bár egy szobában, de külön ágyban aludtak g

61. oldal 

 

z újszülöttek inkubá-

%-kal. Remélhetőleg 

dták gyermeküknek a 

se, a használati esetek 

 

 körében, akik külön 

k gyermeküktől közel 



azonos mértékben megn

csemőjükkel lényegesen 

21.8%-kal az átlagtól elt

tek gyakorisága a mellék

 

 
CUMI 

 

 

 

A cumi a válaszadó anyá

repel. A szülésmódja az 

ségessé vált császármets

ga. Abban az esetben is

kuummal vagy fogóval 

eredmény, hogy a tervez

sonló az eredmény: az át

válaszok részletes kifejté

lázatában olvasható. 

 

 

 

 

gnőtt. (11,5% és 10,3%) Azon anyák, akik eg

en kevesebb érdeklődést mutattak a cumisüveg

 eltérő eredmény! A válaszok részletes kifejtése

léklet 18. számú táblázatában olvasható. 

62. ábra 

yák által rangsort fölállító tárgyak között a köz

az átlaghoz képest eltérést mutat, ha az anya a 

etszésen esett át, 13,6%-kal megnő az eszköz h

 is megnő a cumi iránt az érdeklődés, ha a h

al kellett befejezni, ez esetben a növekedés 7

vezett császármetszésnél, - akárcsak a hüvelyi 

 átlaghoz képest minimális csökkenés mutatkoz

ejtése, a használati esetek gyakorisága a mellék

62. oldal 

együtt aludtak a cse-

eg használat iránt Ez 

tése, a használati ese-

 

középmezőnyben sze-

 a szülés során szük-

z használat fontossá-

a hüvelyi szülést vá-

s 7,6%. Meglepő az 

yi szülés esetén - ha-

kozik, 4,9 és 3,8%. A 

lléklet 19. számú táb-



 

A cumi használatának fo

a vártnál korábban jött a

eredmény. A válaszok r

20. számú táblázatában o

 

 

A szülés helyének a cu

szüléseknél tér el az átlag

A válaszok részletes kif

táblázatában olvasható. 

63. ábra 

 fontossága azon nők körében 6,9% magasabb, 

tt a világra. Az időre születtek esetében az átlag

k részletes kifejtése, a használati esetek gyako

n olvasható. 

64. ábra 

cumi használat fontosságát tekintve csak az i

tlagtól. Ebben az esetben 25% csökken az érdek

kifejtése, a használati esetek gyakorisága a m

 

63. oldal 

 

b, akiknek gyermeke 

tlaggal megegyező az 

akorisága a melléklet 

 

z intézményen kívüli 

deklődés a cumi iránt. 

 melléklet 21. számú 



 

A cumi használat fontoss

gos használattal, kivéve 

ben csökken a cumi fon

esetek gyakorisága a mel

 

 

A szülés után szülőszoba

cumi használat fontosság

sága a melléklet 23. szám

 

65. ábra 

tossága a szülési beavatkozások tekintetében kö

ve azoknál a nőknél, ahol nem történt beavatkoz

fontossága 10%-kal. A válaszok részletes kife

elléklet 22. számú táblázatában olvasható. 

66. ábra 

bai, illetve azon kívüli vizsgált eseményeknek 

ságára. A válaszok részletes kifejtése, a használ

ámú táblázatában olvasható. 

64. oldal 

 

 közel azonos az átla-

kozás. Ebben az eset-

ifejtése, a használati 

 

ek nincs befolyással a 

nálati esetek gyakori-



 

A cumi iránti érdeklődés

nál, akik egy szobában

10,9%kal nőtt a cumi fo

külön szobába helyezték

eltérő eredmény kimaga

gyakorisága a melléklet 

 

 
Szakdolgozatomban arra

használatos tárgyakat me

lyen módon. Megvizsgá

gondozás során előfordu

válaszok alapján. 

Kutattam azt is, hogy a

befolyásolják-e bizonyos

együttalvás hogyan befo

lését? 

Azon megfontolásból, h

környezetemből kerüljen

ismerve ennek a már ko

minden részéről érkeztek

során 3 válaszadó anya 

67. ábra 

dés lényeges eltérést mutat az átlaghoz képest, 

an, de külön ágyban alszanak gyermeküktő

 fontossága. Kicsit kevesebb mértékben, de nő

ték el a csecsemőjüket, 5%. Az együttalvás e

gasló 14,7%. A válaszok részletes kifejtése, a

et 24. számú táblázatában olvasható. 

rra kerestem a választ, hogy az anyák a csecse

mennyire tartják fontosnak, milyen eszközöket

gáltam az anyák véleménye szerint 26 tárgyat

rdul a családok életében, ezeket fontossági sorr

 a szülés módja és a szülés során bekövetkez

yos tárgyak fontosságát, használatát? A gyerm

folyásolta az eszközök szükségességének, font

, hogy minél szélesebb körben, ne csupán a 

nek ki a válaszadók, az internetes kérdőív 

 korábban említett hátrányait is. Ennek köszö

tek válaszok. A kérdőívet 152 édesanya töltötte

a ellentmondásba került a válaszokat illetően, í

65. oldal 

 

st, azoknál az anyák-

től. Itt a különbség 

 nőtt azoknál is, akik 

s esetében az átlagtól 

e, a használati esetek 

csemőgondozás során 

ket használnak és mi-

yat, ami a csecsemő-

orrendbe állítottam a 

kezett beavatkozások 

ermekhordozás és az 

ontosságának megíté-

a közvetlen elérhető 

ív mellett döntöttem, 

szönhetően az ország 

tte ki, de az értékelés 

n, így ezeket a kérdő-



66. oldal 

íveket kizártam az értékelésből. Az így megmaradt 149 anyai kérdőív eredményeit ösz-

szegeztem az alábbiakban. (102 kérdésre összesen 18.131 válasz, 1335 szöveges meg-

jegyzés érkezett.) 

Az általam fölsorolt 26 tárgyat az anyák véleménye alapján, a 8-as értékelő skála segít-

ségével állítottam sorba. A legtöbben a hordozót tartották fontosnak, kevéssel lemarad-

va a babakocsi került a második helyre. A kád és a kiságy a harmadik helyen végeztek 

az anyák megítélése szerint. A cumisüveget a rangsor ötödik helyére „szavazták”. Nem 

sorolom föl az összes tárgy rangsorát, a kapott információk alapján bemutatom – 

egyenként – az 1. sz. grafikon segítségével eredményt. 

A további táblázatokból (lásd. melléklet) leolvasható, hogy hányan nem használták az 

adott eszközt, hányan használták és milyen módon, milyen gyakorisággal, illetve a 

gyermek hány hónapos koráig alkalmazták. 

Készült kimutatás a válaszolók keresete és a csecsemőgondozáshoz szükséges tárgyak 

beszerzésének összegéről, a kérdőívben „szereplő” csecsemők életkoráról, valamint 

arról, hogy az adott tárgyakhoz hogyan jutottak a családok, alapvetően milyen informá-

cióforrásból értesültek az eszközökről. Az erről szóló grafikon (29. ábra) jól mutatja, 

hogy a legtöbben a barátokat, a könyveket és a védőnőket tüntették föl, mint elsődleges 

információforrást. Választ kaphatunk arra a kérdésre is, hogy a várandósság hányadik 

hetében szültek legtöbben (a 38-40. hét között). A legtöbb édesanya hüvelyi úton, kór-

házban hozta világra a gyermekét. A császármetszések száma sem elhanyagolható, sőt a 

szülés közbeni beavatkozások mennyisége is elgondolkodtató. Ki volt jelen a szülésnél, 

és mi történt a babával közvetlenül a szülés után a szülőszobán. A szoptatással kapcso-

latban meddig és milyen gyakorisággal táplálták a csecsemőket. Információkat kapha-

tunk még az alvási szokásokról, a hordozásról. Végül demográfiai számadatokkal záró-

dik a kérdőívben föltett kérdések sora. 

Az összes eszköz közül az azokra kapott válaszokat elemeztem részletesen, melyek az 

anya-gyerek kapcsolatban a csecsemő valódi szükségleteit segítik: a hordozást a hordo-

zó-babakocsi használat által, az együttalvást a kiságy használat által, a táplá-

lás/vigasztalást a cumisüveg-cumi által, és megvizsgáltam, hogy a légzésfigyelőt-

bébiőrt mely anyai csoport használja leginkább. 

A teljes 149 anyai válasszal vetettem össze a vizsgált tárgyak használatának fontossá-

gát. Ez minden esetben a grafikonok fölső két sorában jelenik meg a könnyű összeha-

sonlíthatóság érdekében. 



67. oldal 

Hat szempont alapján értékeltem és vontam párhuzamot a szülési mód, a szülés ideje, 

helye, a szülési beavatkozások szerint, a szülő szobán történtek alapján, valamint az 

otthoni alvási hely megválasztása szempontjából. A kérdőívben szereplő válaszok mel-

lett sokan írtak a megjegyzés rovatba. Idézek a tárgyak kapcsán néhány gondolatot, amit 

az anyák megosztottak a kitöltés során. 

Az elsők között a hordozó és babakocsi használatot hasonlítottam össze. A szülés 

módja szerint a hordozó használat az átlagtól kicsit magasabb a hüvelyi úton szült nők-

nél, a nem tervezett császármetszés esetében csökken a hordozó anyák száma, a terve-

zett műtéteknél nincs változás az átlaghoz képest. A babakocsi használat a hüvelyi úton 

szülteknél alacsonyabb az átlagénál, magasabb a nem tervezett, és még emelkedik ez a 

szám a tervezett műtéten átesett nőknél. A legszembetűnőbb a hüvelyi úton vákuum-

mal/fogóval szültek eredménye. A hordozó elfogadottsága 20%-kal visszaesik, a baba-

kocsié pedig 10%-kal nő az átlaghoz képest. A szülés idejét vizsgálva nincs kimutatható 

eredmény az eszköz használat eltérésében. Hasonló az eredmény a szülés helyével kap-

csolatban is, itt egyedül az intézményen kívül szülő nők mutatnak kimagasló eredményt 

a hordozó használat kapcsán, illetve a babakocsi használat nagyon alacsony fontossági 

megítélésében. A hordozót használók magasabb számot mutatnak, ha nem történt a szü-

lés alatt beavatkozás, a babakocsi használat pedig csökken ebben az esetben. Összefüg-

gést nem találtam a szülő szobán történtek és a hordozó-babakocsi használat között. 

Az együttalvás kérdése nagyon izgalmas eredményt hozott. A külön szobában altatott 

gyerekek esetében a babakocsi használat kiugróan magas lett, míg a hordozó használat 

nagymértékben visszaesett az átlaghoz képest. Az együttalvás viszont a hordozót nagy-

mértékben az átlag fölé emelte, a babakocsi használatot nagymértékben lecsökkentette. 

 

A kérdőívben leírt anyai vélemények a hordozóval kapcsolatban: 

 „Szerintem az egyik legfontosabb dolog a babakelengyében.” 

„Nem is tudnám elképzelni nélküle a mindennapjaimat.” 

„Csak kutyasétáltatásnál használtuk, mert nem vagyok a híve.” 

„Nélküle is el lehet lenni, a gyerek fejlődése szempontjából nincs jelentősége, sőt 

esetenként negatív hatással is járhat, gátolja az elszakadást.” 

 

A kérdőívben leírt anyai vélemények a babakocsival kapcsolatban: 

„Hordozáskor is tudom használni, abba pakolok dolgokat, például télen vásárlás-

kor a levetett kabátokat.” 
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„Van, mert nem mertem belevágni a babás életbe nélküle. Aztán szinte sosem 

használtuk, a kislányom nem szerette. Hiszen hordozva volt jó neki! Azért, ha a 

nagyi vagy apa megy vele sétálni, ők abban viszik.” 

„Én nagyon hasznosnak tartom, és sokszor használom is, és nem utolsó sorban 

imádom benne büszkén tolni az én gyönyörű kisfiamat.” 

 

A sokféle műszaki babagondozási eszköz közül a légzésfigyelő-bébiőr  használatára 

voltam kíváncsi. Azoknál a nőknél, akik hüvelyi úton, de vákuummal/fogóval szülték 

meg a gyereküket kimagaslóan sokan vették igénybe a légzésfigyelőt, a tervezett csá-

szármetszésen átesett nőknél is magas számot tapasztaltam az átlaghoz képest. A szülés 

ideje, a beavatkozások és a szülőszobán történtek lényegesen nem befolyásolták az esz-

közök fontosságát. A szülés helyének kiválasztása esetében az intézményen kívül szül-

tek esetében az átlagtól lényegesen kevesebben veszik igénybe a készülékeket. 

 

A kérdőívben leírt anyai vélemények a légzésfigyelővel kapcsolatban: 

„A férjem ragaszkodott hozzá.” 

„Úgysem ér semmit megfelelő életmentő/újraélesztő tanfolyam/ismeretek nélkül, 

pedig ilyen tanfolyamra a legtöbb leendő szülő nem megy el.” 

„Inkább az aggódó bizonytalan szülő megnyugtatására tartom fontosnak.” 

„Nekünk életet mentett.” 

„Az együttalvás során az egymásra hangolódás is megvalósul, én voltam a légzés-

figyelő.” 

 

A kérdőívben leírt anyai vélemények a bébiőrrel kapcsolatban: 

„Miért lenne külön helyiségben egy1 év alatti gyermek, néhány percnél tovább?” 

„Elég hangos a gyerek, meghalljuk anélkül is.” 

„Megvettem, feleslegesen.” 

„Este, mikor a nappaliba például filmet nézünk.” 

 

A cumisüveg és cumi használat fontossága azon anyák körében nőtt, akik hüvelyi úton 

vákuummal/fogóval szültek, a cumi használat a nem tervezett császármetszésnél ki-

emelkedően magas számot mutat. A cumisüveg használat a koraszülöttek gondozása 

során gyakoribb, és a gátmetszésben részesülő asszonyok esetében is nőtt. Csökkenést 

mutat az eszközhasználat, ha nem történt beavatkozás a szülés során, és – érdekes mó-
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don – a burokrepesztésben részesülteknél az átlaghoz képest csökkent a cumisüveg 

használata, ugyanez tapasztalható, ha inkubátorba helyezték az újszülötteket. Alvási 

hely szempontjából erősen megemelkedett a cumisüveg fontossága a külön szobában 

altatott csecsemők esetében, de a külön ágyban altatottaké is, az együtt alvás viszont 

több, mint 20%-kal csökkentette az érdeklődést a cumisüveg iránt. Mind a cumisüveg, 

mind a cumi használat magasabb a koraszülötteteknél, az intézményen kívül szültek 

körében alacsony, ha nem történt beavatkozás szintén alacsonyabb a használata. A szü-

lés utáni szülőszobai eseményeknek a vizsgált személyek esetében nincs jelentős befo-

lyása az eszközhasználatra. Az alvási hely megválasztása szerint, ha egy szobában, de 

külön ágyban alszik az anya a gyerekétől, megnő az átlaghoz képest a cumi használat, 

együttalvás esetén viszont nagymértékben csökken. 

 

A kérdőívben leírt anyai vélemények a cumisüveggel kapcsolatban: 

„Nem használunk cumisüveget, hiába kaptunk ajándékba kb. ötöt. Helyette cici 

van/lesz még egy ideig.” 

„Óvtak tőle, de semmilyen kihatással nem volt a szopási kedvére. 11 hónapos ko-

ráig szoptattam gond nélkül!” 

„Itatáshoz, etetéshez elengedhetetlen.” 

 

A kérdőívben leírt anyai vélemények a cumival kapcsolatban: 

„A kisfiúnk első pár hetében az apukája próbálkozott cumival megnyugtatás cél-

jából, de a babánk nem kérte. Én becsapásnak érzem bár tudom, hogy egy apuka 

eszköztára kisebb, mint egy anyukáé.” 

„Idegenkedtem a cumitól, de nagyon megnyugtatja, látványosan kevesebbet sír, 

ha a baba igényli, hasznos lehet.” 

„Engem személy szerint nagyon zavart a gondolat, hogy a babám egy darab gu-

mit szopogasson, ahelyett, hogy törődnénk vele.” 

…és nem hagyhatom ki a kiságyat sem a példák sorából. 

 

A kérdőívben leírt anyai vélemények a kisággyal kapcsolatban: 

„Hál Istennek van egy óriási felületű franciaágyunk, ahol apával hármasban ké-

nyelmesen elférünk. Ahol nincs elegendő méretű ágy, ott az oldalkocsis kiságy al-

ternatíva lehet.” 
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„Jó szolgálatot tett, önállóságra nevelte a gyermeket. Sosem kellett altatni, csak 

betettem, s egyedül elaludt. Ez a mai napig így van!” 

„Változóan használtuk. Eleinte sokat, de aztán ahogy mertünk bízni magunkban, a 

külső tanácsokat elhagytuk, egyre kevesebbet kiságyaztunk. Kb. 4-5 hónapos ko-

rától velünk alszik, azóta nem használjuk.” 
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VIII.  ÖSSZEGZÉS 

 

 

A szakdolgozatom elején feltételezett állításom: a szülés körülményei összefüggésben 

vannak a csecsemőgondozás során használt tárgyak fontosságával. A tárgyak egy része 

a kényelmi, más része a biztonságérzetet fokozzák, ez császármetszésen átesett nők kö-

rében magasabb arányban fordul elő, mint a hüvelyi úton szült anyáknál. 

A vizsgált minta alapján a legnagyobb eltérést a biztonságot nyújtó eszköznél, a légzés-

figyelőnél tapasztaltam. Bár ez az eszköz az összes vizsgált személy körében alacsony 

fontossági megítélést kapott, mégis jelentősen nagy eltérést mutat a használata a hüvelyi 

szülés vákuum/fogóval való beavatkozást átélt nők és a tervezett császármetszésen át-

esett nők körében. A babakocsi fontosságát a tervezett császármetszésben részesülő 

anyák lényegesen magasabb arányban jelezték, hasonló módon, mint a hüvelyi vá-

kuummal/fogóval szültek. Ez utóbbi anyák esetében a hordázás nagymértékben csök-

kent.  

 

Azokban az estekben, ahol a szülő nők a szülés folyamán kevés beavatkozásban része-

sültek, a tárgyak szükségességét kevésbé érzik fontosnak és kisebb mértékben használ-

ják azokat. A szülésüket beavatkozás nélkül átélt nők körében sokkal többen hordozzák 

a gyermeküket és kevesebben használják az anya kényelmet és biztonsági érzetet foko-

zó eszközöket. A válaszadók körében azoknál, akik egy ágyban aludtak a csecsemőjük-

kel, a cumisüveg és a cumi használata lecsökkent, a légzésfigyelőre is kevés esetben 

hagyatkoztak. Fontosabb volt a testközelség, a gyerek igényeire való azonnali reagálás. 

Konklúzióként - a vizsgálat eredményei alapján - megállapítható, hogy a legmagasabb 

iskolai végzettségű szülő nőknél is, a fogyasztói társadalomban megjelenő különböző 

reklámokban implikált üzenetek jelentősebben befolyásolnak azokban az esetekben, 

amikor a szülés közben tervezett vagy nem tervezett beavatkozásra kerül sor. Ezek 

együttes hatására az anyák inkább hisznek abban, hogy a reklámozott tárgyak nélkül 

kevésbé képesek anyai gondoskodó ösztöneikre hagyatkozni, nagyobb mértékben hasz-

nálják az eszközöket megerősítésként. 

Érdemes lenne továbbgondolni, hogy a szülés körüli időszakon kívül, a fogyasztói tár-

sadalom hatása, hogyan hat az élet egyéb más területeire is. 
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HORDOZÓ 8 13 14 22  2 

BABAKOCSI 8 88 33 19 
 

1 

KÁD  9 9 18 3  2 

KISÁGY 8 81 25 31 
 

4 

CUMISÜVEG 29 12 14 3  1 

FEJVÉDŐ 3 73 26 14 
 

6 

VÍZHŐMÉRŐ 3 96 23 
   

LÉGZÉSFIGYELŐ 66 46 9 24 3 1 

ZENÉLŐ FORGÓ JÁTÉK 34 52 38 18 
 

7 

FŰRDERŐ SZÉK 138 8 1 2   
CUMISÜVEG 
STREILIZÁLÓ 85 42 7 13 1 1 

BÉBIŐR 74 49 9 15  2 

MÉRLEG 39 24 7 38 4 1 

CUMI 44 89 16 
   

SZOPTATÓS PÁRNA 51 62 15 17  4 

HINTA  19 27 8 3 
 

2 

RÁCSOS JÁRÓKA 91 25 9 21  3 

FÜRDETŐ VÖDÖR 14 6 1 2 
  

CUMISÜVEG MELEGÍTŐ 11 23 7 9   
PIHENŐSZÉK 63 34 2 3  2 

BÉBI KOMP 133 3 7 4 
 

2 

BALDACHIN  113 16 9 5  6 

FÜRDETŐ HÁLÓ 144 1 4 
   

BÜFIPAD 148 1     
SÍRÁSELEMZŐ 149 

     
PÓTKÉZ 149 

     
1. táblázat 

Válaszok száma - hogyan jutott az eszközhöz 
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babakocsi 
tervezett császár 92,0 0,0 0,7 4,7 2,0 2,0 4,7 4,0 

hordozó 
tervezett császár 77,3 0,0 0,0 2,7 1,3 1,3 2,7 3,4 

babakocsi 
nem tervezett csá-

szár 
84,3 0,7 1,3 10,7 4,7 4,0 8,1 8,1 

hordozó 
nem tervezett csá-

szár 
74,1 2,7 0,0 8,7 3,4 7,4 7,4 9,4 

babakocsi 
hüvelyi + vákuum / 

fogó 
91,1 0,0 0,0 3,4 0,0 0,7 2,7 2,0 

hordozó 
hüvelyi + vákuum / 

fogó 
60,7 1,3 0,0 0,7 0,0 0,7 2,0 1,3 

babakocsi 
hüvelyi 73,0 4,0 11,4 22,8 16,1 12,1 20,1 16,8 

hordozó 
hüvelyi 83,3 6,0 4,7 36,9 10,1 20,1 34,9 31,5 

babakocsi 
teljes 77,3 4,7 13,4 41,6 22,8 18,8 35,6 30,9 

hordozó 
teljes 80,1 10,1 4,7 49,0 14,8 29,5 47,0 45,6 

2. táblázat 

hordozó és babakocsi használat a szülési módok alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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babakocsi 
koraszülött 80,6 0,7 1,3 5,4 3,4 1,3 4,0 3,4 0,0 0,7 

hordozó 
koraszülött 76,4 2,0 0,7 6,7 1,3 3,4 5,4 5,4 3,4 0,7 

babakocsi 
időre született 76,8 4,0 12,1 36,2 19,5 17,4 31,5 27,5 4,0 6,0 

hordozó 
időre született 80,6 8,1 4,0 42,3 13,4 26,2 41,6 40,3 26,8 16,1 

babakocsi 
teljes 77,3 4,7 13,4 41,6 22,8 18,8 35,6 30,9 4,0 6,7 

hordozó 
teljes 80,1 10,1 4,7 49,0 14,8 29,5 47,0 45,6 30,2 16,8 

3. táblázat 

hordozó és babakocsi használat a szülés ideje alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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babakocsi 
intézményen 

kívül 
33,9 1,3 0,0 0,0 1,3 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 

hordozó 
intézményen 

kívül 
96,4 0,0 0,0 4,7 0,0 3,4 4,7 3,4 2,0 0,7 

babakocsi 
klinikán 80,6 1,3 1,3 6,7 2,7 2,0 4,0 3,4 0,7 0,0 

hordozó 
klinikán 75,6 1,3 0,7 5,4 1,3 2,0 6,7 4,7 1,3 2,7 

babakocsi 
kórházban 78,7 2,0 12,1 32,9 18,8 15,4 30,2 26,2 2,7 6,0 

hordozó 
kórházban 79,8 8,1 4,0 37,6 13,4 23,5 34,2 36,2 26,8 13,4 

babakocsi 
teljes 77,3 4,7 13,4 41,6 22,8 18,8 35,6 30,9 4,0 6,7 

hordozó 
teljes 80,1 10,1 4,7 49,0 14,8 29,5 47,0 45,6 30,2 16,8 

4. táblázat 

hordozó és babakocsi használat a szülés helye alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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babakocsi 
hasra gyakorolt 

nyomás 
83,3 0,0 4,7 12,8 4,0 5,4 10,1 6,0 1,3 1,3 

hordozó  
hasra gyakorolt 

nyomás 
79,2 4,7 0,7 10,1 5,4 4,7 10,7 8,1 6,7 4,7 

babakocsi 
gátmetszés 80,1 2,0 8,7 19,5 7,4 9,4 14,8 12,1 1,3 2,7 

hordozó 
gátmetszés 

79,6 6,7 4,7 17,4 8,1 8,1 19,5 16,8 9,4 6,7 

babakocsi 
oxitocin 

79,4 2,7 8,1 24,2 10,1 8,1 17,4 13,4 2,0 2,7 

hordozó 
oxitocin 77,9 7,4 2,0 24,8 6,7 13,4 22,8 21,5 14,1 9,4 

babakocsi 
burokrepesztés 

73,2 3,4 6,7 16,8 9,4 8,7 14,1 11,4 0,7 4,0 

hordozó 
burokrepesztés 

83,4 4,0 2,7 26,8 5,4 16,1 24,2 22,8 16,8 7,4 

babakocsi 
nem történt be-

avatkozás 
63,6 1,3 0,7 4,7 3,4 2,7 4,7 4,7 0,7 0,7 

hordozó 
nem történt be-

avatkozás 
86,9 0,7 0,0 10,7 1,3 8,7 10,1 8,7 6,7 1,3 

babakocsi 
teljes 

77,3 4,7 13,4 41,6 22,8 18,8 35,6 30,9 4,0 6,7 

hordozó 
teljes 

80,1 10,1 4,7 49,0 14,8 29,5 47,0 45,6 30,2 16,8 

5. táblázat 

hordozó és babakocsi használat a szülési beavatkozások alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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babakocsi 
inkubátor 73,8 0,7 5,4 8,1 5,4 2,7 5,4 4,7 0,7 0,0 

hordozó 
inkubátor 78,3 2,7 0,7 12,1 3,4 8,7 9,4 9,4 8,7 2,7 

babakocsi 
rooming-in 75,9 2,7 9,4 22,8 18,1 14,1 21,5 19,5 2,7 4,0 

hordozó 
rooming-in 83,3 5,4 3,4 37,6 8,7 23,5 34,2 34,2 25,5 9,4 

babakocsi 
hasra / mellre 

tétel 
73,3 3,4 10,7 23,5 14,1 10,7 18,8 14,8 1,3 5,4 

hordozó 
hasra / mellre 

tétel 
83,5 5,4 3,4 35,6 8,1 20,1 34,2 29,5 21,5 11,4 

babakocsi 
teljes 77,3 4,7 13,4 41,6 22,8 18,8 35,6 30,9 4,0 6,7 

hordozó 
teljes 80,1 10,1 4,7 49,0 14,8 29,5 47,0 45,6 30,2 16,8 

6. táblázat 

hordozó és babakocsi használat a szülés után történtek alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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babakocsi 
együttalvás 

55,5 4,0 1,3 6,7 8,1 6,7 5,4 5,4 0,0 4,7 

hordozó 
együttalvás 

94,5 1,3 1,3 22,8 1,3 18,1 20,8 18,1 15,4 5,4 

babakocsi 
kiságy egy 
szobában 

86,6 0,0 6,0 14,8 2,7 5,4 14,1 12,1 2,7 0,0 

hordozó 
kiságy egy 
szobában 

73,2 2,7 2,0 11,4 4,7 4,0 6,7 9,4 5,4 4,0 

babakocsi 
kiságy külön 

szobában 
92,5 0,0 4,7 18,1 4,0 4,7 13,4 10,1 0,7 1,3 

hordozó 
kiságy külön 

szobában 
69,7 5,4 1,3 6,0 7,4 3,4 11,4 11,4 3,4 6,0 

babakocsi 
teljes 

77,3 4,7 13,4 41,6 22,8 18,8 35,6 30,9 4,0 6,7 

hordozó 
teljes 

80,1 10,1 4,7 49,0 14,8 29,5 47,0 45,6 30,2 16,8 

7. táblázat 

hordozó és babakocsi használat alvási hely alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85. oldal 

 

fo
nt

os
sá

g 

ni
nc

s 
/ n

em
 v

ol
t 

na
po

nt
a 

tö
bb

sz
ör 

cs
ak

 n
ap

pa
l 

cs
ak

 é
js

za
ka 

rit
ká

bb
an

, m
in

t 
na

po
nt

a 

sz
ük

sé
g 

es
et

é
n 

légzésfigyelő 
tervezett csá-

szár 
65,9 1,3 2,7 0,0 2,7 0,7 0,0 

bébiőr 
tervezett csá-

szár 
45,5 2,7 0,7 0,0 0,0 0,0 4,0 

légzésfigyelő 
nem tervezett 

császár 
51,4 7,4 4,7 0,0 4,0 1,3 2,0 

bébiőr 
nem tervezett 

császár 
44,0 10,7 0,7 1,3 0,7 0,0 4,7 

légzésfigyelő 
hüvelyi + vá-
kuum / fogó 

76,8 1,3 2,0 0,0 1,3 0,0 0,0 

bébiőr 
hüvelyi + vá-
kuum / fogó 

48,2 3,4 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 

légzésfigyelő 
hüvelyi 47,0 35,6 15,4 0,0 15,4 2,7 3,4 

bébiőr 
hüvelyi 42,7 38,3 12,1 0,7 2,0 2,0 13,4 

légzésfigyelő 
teljes 50,6 45,6 24,8 0,0 23,5 4,7 5,4 

bébiőr 
teljes 43,4 55,0 14,1 2,0 3,4 2,0 22,1 

8. táblázat 

légzésfigyelő és bébiőr használat a szülési módok alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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légzésfigyelő 
koraszülött 46,5 5,4 4,0 0,0 2,0 0,7 0,7 

bébiőr 
koraszülött 42,4 6,0 2,0 0,0 0,0 0,7 4,0 

légzésfigyelő 
időre született 51,1 40,3 20,8 0,0 21,5 4,0 4,7 

bébiőr 
időre született 43,5 49,0 12,1 2,0 3,4 1,3 18,1 

légzésfigyelő 
teljes 50,6 45,6 24,8 0,0 23,5 4,7 5,4 

bébiőr 
teljes 43,4 55,0 14,1 2,0 3,4 2,0 22,1 

9. táblázat 

légzésfigyelő és bébiőr használat a szülés ideje alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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légzésfigyelő 
intézményen kívül 16,1 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

bébiőr 
intézményen kívül 25,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

légzésfigyelő 
klinikán 43,1 7,4 2,0 0,0 3,4 0,0 0,7 

bébiőr 
klinikán 41,3 7,4 0,0 0,0 1,3 0,0 4,7 

légzésfigyelő 
kórházban 53,5 32,9 21,5 0,0 20,1 4,7 4,7 

bébiőr 
kórházban 45,0 43,0 14,1 2,0 2,0 2,0 16,1 

légzésfigyelő 
teljes 50,6 45,6 24,8 0,0 23,5 4,7 5,4 

bébiőr 
teljes 43,4 55,0 14,1 2,0 3,4 2,0 22,1 

10. táblázat 

légzésfigyelő és bébiőr használat a szülés helye alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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légzésfigyelő 
gátmetszés 50,4 23,5 10,7 0,0 11,4 1,3 1,3 

bébiőr 
gátmetszés 44,9 27,5 7,4 0,7 2,0 1,3 8,1 

légzésfigyelő 
hasra gyakorolt 

nyomás 
55,4 13,4 8,1 0,0 4,7 0,7 0,7 

bébiőr 
hasra gyakorolt 

nyomás 
49,4 14,1 5,4 0,7 0,7 1,3 4,0 

légzésfigyelő 
oxitocin 53,2 21,5 13,4 0,0 12,1 2,7 4,7 

bébiőr 
oxitocin 44,8 30,9 6,0 1,3 2,0 1,3 10,1 

légzésfigyelő 
burokrepesztés 42,5 26,8 7,4 0,0 8,7 2,0 3,4 

bébiőr 
burokrepesztés 38,6 27,5 4,7 1,3 1,3 1,3 8,7 

légzésfigyelő 
 nem történt 48,9 8,1 5,4 0,0 2,0 0,0 0,7 

bébiőr 
nem történt 42,0 7,4 4,0 0,0 0,7 0,0 2,7 

légzésfigyelő 
teljes 50,6 45,6 24,8 0,0 23,5 4,7 5,4 

bébiőr 
teljes 43,4 55,0 14,1 2,0 3,4 2,0 22,1 

11. táblázat 

légzésfigyelő és bébiőr használat a szülési beavatkozások alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 

 

 

 

 

 

 

 

 



88. oldal 

 

fo
nt

os
sá

g 

ni
nc

s 
/ n

em
 v

ol
t 

na
po

nt
a 

tö
bb

sz
ör 

cs
ak

 n
ap

pa
l 

cs
ak

 é
js

za
ka 

rit
ká

bb
an

, m
in

t n
a-

po
nt

a 

sz
ük

sé
g 

es
et

é
n 

légzésfigyelő 
inkubátor 48,8 10,7 4,7 0,0 4,0 1,3 0,0 

bébiőr 
inkubátor 40,0 12,1 1,3 0,0 0,0 0,7 4,7 

légzésfigyelő 
rooming-in 50,8 29,5 17,4 0,0 14,1 4,0 4,7 

bébiőr 
rooming-in 44,1 34,2 9,4 2,0 2,0 2,0 15,4 

légzésfigyelő 
hasra / mellre 

tétel 
50,3 30,9 15,4 0,0 15,4 2,7 3,4 

bébiőr 
hasra / mellre 

tétel 
43,4 36,2 10,7 1,3 2,0 1,3 12,8 

légzésfigyelő 
teljes 50,6 45,6 24,8 0,0 23,5 4,7 5,4 

bébiőr 
teljes 43,4 55,0 14,1 2,0 3,4 2,0 22,1 

12. táblázat 

légzésfigyelő és bébiőr használat a szülés után történtek alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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légzésfigyelő 
együttalvás 30,8 16,8 2,0 0,0 4,0 2,7 3,4 

bébiőr 
együttalvás 30,8 18,1 1,3 0,7 0,0 0,0 6,0 

légzésfigyelő 
kiságy egy szobában 60,7 9,4 10,1 0,0 8,1 0,7 0,0 

bébiőr 
kiságy egy szobában 42,6 16,1 3,4 0,7 0,7 0,7 6,0 

légzésfigyelő 
kiságy külön szobában 61,4 10,7 10,7 0,0 8,7 0,7 2,0 

bébiőr 
kiságy külön szobában 58,1 11,4 8,1 0,7 2,7 0,7 8,1 

légzésfigyelő 
teljes 50,6 45,6 24,8 0,0 23,5 4,7 5,4 

bébiőr 
teljes 43,4 55,0 14,1 2,0 3,4 2,0 22,1 

13. táblázat 

légzésfigyelő és bébiőr használat alvási hely alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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cumisüveg 
tervezett császár 60,2 0,7 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 

cumisüveg 
nem tervezett csá-

szár 
59,3 6,0 0,7 8,7 0,7 0,0 0,0 3,4 

cumisüveg 
hüvelyi + vákuum / 

fogó 
66,1 1,3 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 2,0 

cumisüveg 
hüvelyi 58,8 22,1 2,0 24,8 2,0 0,7 3,4 17,4 

cumisüveg 
teljes 59,3 30,2 3,4 37,6 2,7 0,7 3,4 26,2 

14. táblázat 

cumisüveg használat a szülési módok alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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cumisüveg 
koraszülött 65,3 2,0 0,0 8,7 0,7 0,0 0,7 0,7 

cumisüveg 
időre született 58,5 28,2 3,4 28,9 2,0 0,7 2,7 25,5 

cumisüveg 
teljes 59,3 30,2 3,4 37,6 2,7 0,7 3,4 26,2 

15. táblázat 

cumisüveg használat a szülés ideje alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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cumisüveg 
gátmetszés 66,2 12,1 2,0 20,8 1,3 0,0 2,0 10,7 

cumisüveg 
hasra gyakorolt 

nyomás 
61,2 8,1 0,7 10,7 0,0 0,0 1,3 6,0 

cumisüveg 
oxitocin 58,0 16,1 2,7 18,8 1,3 0,0 2,0 14,1 

cumisüveg 
burokrepesztés 52,7 16,8 1,3 14,8 2,0 0,0 2,7 12,8 

cumisüveg 
nem történt 52,8 5,4 0,0 2,7 0,0 0,7 0,0 6,0 

cumisüveg 
teljes 59,3 30,2 3,4 37,6 2,7 0,7 3,4 26,2 

16. táblázat 

cumisüveg használat a szülési beavatkozások alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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cumisüveg 
inkubátor 50,0 6,0 0,0 7,4 0,7 0,0 0,7 6,7 

cumisüveg 
rooming-in 56,9 22,1 2,0 21,5 1,3 0,7 3,4 20,1 

cumisüveg 
hasra / mellre tétel 56,4 20,8 3,4 18,8 2,0 0,7 2,7 19,5 

cumisüveg 
teljes 59,3 30,2 3,4 37,6 2,7 0,7 3,4 26,2 

17. táblázat 

cumisüveg használat a szülés után történtekalapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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cumisüveg 
együttalvás 37,5 15,4 0,7 5,4 0,0 0,0 1,3 6,7 

cumisüveg 
kiságy egy szobá-

ban 
69,6 4,7 2,0 10,7 0,0 0,7 0,0 10,1 

cumisüveg 
kiságy külön szo-

bában 
70,8 6,0 0,0 16,1 1,3 0,0 1,3 6,0 

cumisüveg 
teljes 59,3 30,2 3,4 37,6 2,7 0,7 3,4 26,2 

18. táblázat 

cumisüveg használat alvási hely alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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cumi 
tervezett császár 37,5 3,4 1,3 0,0 0,0 0,7 2,0 2,7 

cumi 
nem tervezett 

császár 
56,0 6,0 5,4 0,7 0,7 4,7 5,4 4,7 

cumi 
hüvelyi + vákuum 

/ fogó 
50,0 2,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

cumi 
hüvelyi 38,8 31,5 9,4 0,0 0,7 15,4 10,7 15,4 

cumi 
teljes 42,4 43,0 17,4 0,7 1,3 20,8 18,1 24,2 

19. táblázat 

cumi használat a szülési módok alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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cumi 
koraszülött 49,3 4,0 1,3 0,0 0,0 3,4 2,0 5,4 

cumi 
időre született 41,4 38,9 16,1 0,7 1,3 17,4 16,1 18,8 

cumi 
teljes 42,4 43,0 17,4 0,7 1,3 20,8 18,1 24,2 

20. táblázat 

cumi használat a szülés ideje alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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cumi 
intézményen 

kívül 
17,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,0 

cumi 
klinikán 44,4 6,0 2,0 0,0 0,7 2,7 2,0 3,4 

cumi 
kórházban 43,2 33,6 14,8 0,7 0,7 18,1 15,4 18,8 

cumi 
teljes 42,4 43,0 17,4 0,7 1,3 20,8 18,1 24,2 

21. táblázat 

cumi használat a szülés helye alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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cumi 
gátmetszés 45,4 18,8 9,4 0,0 0,7 10,1 6,0 10,7 

cumi 
hasra gyakorolt 

nyomás 
44,2 11,4 4,7 0,0 0,0 3,4 3,4 7,4 

cumi 
oxitocin 45,3 22,8 10,7 0,0 1,3 8,7 6,7 11,4 

cumi 
burokrepesztés 40,7 22,1 8,1 0,0 0,7 12,1 7,4 9,4 

cumi 
nem történt 32,4 6,7 0,7 0,0 0,0 3,4 3,4 4,7 

cumi teljes 42,4 43,0 17,4 0,7 1,3 20,8 18,1 24,2 
22. táblázat 

cumi használat a szülés utáni beavatkozások alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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cumi 
inkubátor 40,8 8,1 3,4 0,0 0,0 3,4 3,4 6,7 

cumi 
rooming-in 42,4 29,5 10,7 0,7 0,7 13,4 11,4 18,8 

cumi 
hasra / mellre 

tétel 
40,7 27,5 10,1 0,0 0,7 14,8 10,1 14,8 

cumi 
teljes 42,4 43,0 17,4 0,7 1,3 20,8 18,1 24,2 

23. táblázat 

cumi használat a szülés után történtek alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 
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cumi 
együttalvás 27,7 16,1 2,0 0,0 0,0 2,7 1,3 8,1 

cumi 
kiságy egy szobá-

ban 
53,3 6,7 7,4 0,0 0,0 8,1 8,1 6,7 

cumi 
kiságy külön szo-

bában 
47,5 13,4 5,4 0,7 0,7 8,1 7,4 5,4 

cumi 
teljes 42,4 43,0 17,4 0,7 1,3 20,8 18,1 24,2 

24. táblázat 

cumi használat az alvási hely alapján 
(fontosság, válaszok az összes válaszadóhoz viszonyítva %-ban) 

 

 



Anyai kérdőív

Tisztelt Válaszoló Édesanya!  
 
Az ELTE Perinatális Szaktanácsadó Szak végzős hallgatója vagyok. Ta
és a szülés után időszakot ölelik föl.  
A kérdőív ezekhez a témákhoz kapcsolódik, amennyiben Ön válaszol
hozzájárul a kutatásomhoz, ezzel segíti a szakdolgozatom megírását
 
A kérdőív kitöltését olyan Édesanyáktól várom, akiknek első gyerme
 
A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélküli, körülbelül 25 percet igé
 
Jelölje be a 8-as skálán, mennyire fontosak az Ön számára az alább
gondoskodás során! A fényképek célja pusztán a szemléltetés. Nem 
babakocsira, stb. vonatkoznak a kérdések, hanem általában a kiságy
 
Minden képhez van lehetősége megjegyzést írni: kiegészítést, élmén
A válaszadásnál gyermekével kapcsolatban a megszületéstől 1 éves 
gondoljon!  
 
Köszönöm a segítségét!

A kérdőív kitöltését olyan Édesanyáktól várom, akiknek első gyermek
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1. KISÁGY - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gondosko

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

2. KISÁGY - Mennyit használta gyermeke 0-1 éves kora között? (több vá
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta többször

gfedc  csak nappal

gfedc  csak éjszaka

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  szükség esetén (pl., amikor fürödtem, ettem. stb.)
�

3. KISÁGY - megjegyzés

�

4. LÉGZÉSFIGYELŐ - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való g

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

5. LÉGZÉSFIGYELŐ - Mennyit használta gyermeke 0-1 éves kora közöt
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta többször

gfedc  csak nappal

gfedc  csak éjszaka

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  szükség esetén (pl., amikor fürödtem, ettem. stb.)
�

6. LÉGZÉSFIGYELŐ - megjegyzés

�

7. KÁD - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gondoskodás

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

8. KÁD - Mennyit használta gyermeke 0-1 éves kora között?
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  egyéb
�

9. KÁD - megjegyzés

�

10. CUMISÜVEG MELEGÍTŐ - Ön szerint mennyire fontos a gyermekér

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

11. CUMISÜVEG MELEGÍTŐ - Mennyit használta gyermeke 0-1 éves ko
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta egyszer

gfedc  naponta többször

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  egyéb
�

12. CUMISÜVEG MELEGÍTŐ - megjegyzés

�

13. SZOPTATÓS PÁRNA - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről v

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

14. SZOPTATÓS PÁRNA - Mennyit használta gyermeke 0-1 éves kora k
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta egyszer

gfedc  naponta többször

gfedc  csak nappal

gfedc  csak éjszaka

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  alkalomszerűen
�

15. SZOPTATÓS PÁRNA - megjegyzés

�

16. FEJVÉDŐ KISÁGYBA - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről v

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

17. FEJVÉDŐ KISÁGYBA - Meddig használta gyermeke 0-1 éves kora k
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  3 hónapos korig

gfedc  6 hónapos korig

gfedc  9 hónapos korig

gfedc  12 hónapos korig
�

18. FEJVÉDŐ KISÁGYBA - megjegyzés

�

19. RÁCSOS JÁRÓKA - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

20. RÁCSOS JÁRÓKA - Mennyit használta gyermeke 0-1 éves kora köz
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta egyszer

gfedc  naponta többször

gfedc  csak nappal

gfedc  csak éjszaka

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  szükség esetén (pl., amikor fürödtem, ettem. stb.)
�

21. RÁCSOS JÁRÓKA - megjegyzés

�

22. FÜRDETŐ HÁLÓ - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

23. FÜRDETŐ HÁLÓ - Mennyit használta gyermeke 0-1 éves kora közö
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  egyéb
�

24. FÜRDETŐ HÁLÓ - megjegyzés

�

25. CUMISÜVEG - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gon

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

26. CUMISÜVEG - Mennyit használta gyermeke 0-1 éves kora között? 
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta egyszer

gfedc  naponta többször

gfedc  csak nappal

gfedc  csak éjszaka

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  szükség esetén (pl., utazás)
�

27. CUMISÜVEG - megjegyzés

�

28. HORDOZÓ - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gondo

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

29. HORDOZÓ - Mikor használta gyermeke 0-1 éves kora között? (több 
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta egyszer

gfedc  naponta többször

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  altatáskor

gfedc  vásárláskor

gfedc  utazáskor

gfedc  vígasztaláskor

gfedc  háztartási munka közben

gfedc  egyéb
�

30. HORDOZÓ - megjegyzés

�

31. BÉBIŐR - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gondosk

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�
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32. BÉBIŐR - Mennyit használta gyermeke 0-1 éves kora között? (több v

 

gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta egyszer

gfedc  naponta többször

gfedc  csak nappal

gfedc  csak éjszaka

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  szükség esetén
�

33. BÉBIŐR - megjegyzés

�

34. MÉRLEG - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gondos

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

35. MÉRLEG - Mennyit használta otthonában gyermeke 0-6 hónapos k
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  1 hónapos koráig naponta többször

gfedc  1 hónapos koráig naponta egyszer

gfedc  1 hónapos koráig hetente

gfedc  1 hónapos koráig ritkábban, mint hetente

gfedc  2-3 hónapos koráig naponta többször

gfedc  2-3 hónapos koráig naponta egyszer

gfedc  2-3 hónapos koráig hetente

gfedc  2-3 hónapos koráig ritkábban, mint hetente

gfedc  4-6 hónapos koráig hetente

gfedc  4-6 hónapos koráig ritkábban, mint hetente

gfedc  havonta

gfedc  alkalomszerűen
�

36. MÉRLEG - megjegyzés

�
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37. BÉBI KOMP - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gond

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

38. BÉBI KOMP - Mennyit használta gyermeke 8-12 hónapos kora közö

 

gfedc  nincs / nem volt

gfedc  még nincs 8 hónapos a gyermek - nem tervezem a használatát

gfedc  még nincs 8 hónapos a gyermek - tervezem a használatát

gfedc  naponta többször

gfedc  naponta

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  alkalomszerűen
�

39. BÉBI KOMP - megjegyzés

�

40. BALDACHIN - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gond

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f
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�

41. BALDACHIN - Meddig használta gyermeke 0-1 éves kora között?

 

gfedc  nincs / nem volt

gfedc  3 hónapos korig

gfedc  6 hónapos korig

gfedc  9 hónapos korig

gfedc  12 hónapos korig
�

42. BALDACHIN - megjegyzés

�

43. PIHENŐSZÉK - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gon

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�
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44. PIHENŐSZÉK - Mennyit használta gyermeke 0-1 éves kora között?

 

gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta többször

gfedc  naponta

gfedc  alkalomszerűen
�

45. PIHENŐSZÉK - megjegyzés

�

46. FÜRDETŐ VÖDÖR - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről val

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

47. FÜRDETŐ VÖDÖR - Mennyit használta gyermeke 0-6 hónapos kora
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  alkalomszerűen
�

48. FÜRDETŐ VÖDÖR - megjegyzés

�

49. SÍRÁSELEMZŐ - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való go

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

50. SÍRÁSELEMZŐ - Mennyit használta gyermeke 0-1 éves kora között
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta egyszer

gfedc  naponta többször

gfedc  csak nappal

gfedc  csak éjszaka

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  alkalomszerűen
�

51. SÍRÁSELEMZŐ - megjegyzés

�

52. BÜFIPAD - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gondos

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

53. BÜFIPAD - Mennyit használta gyermeke 0-1 éves kora között? (több
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta többször

gfedc  naponta egyszer

gfedc  csak nappal

gfedc  csak éjszaka

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  alkalomszerűen
�

54. BÜFIPAD - megjegyzés

�

55. CUMI - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gondoskod

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

56. CUMI - Mennyit használta gyermeke 0-1 éves kora között? (több vála
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta többször

gfedc  csak nappal

gfedc  csak éjszaka

gfedc  elalváshoz

gfedc  megnyugtatásra

gfedc  alkalomszerűen
�

57. CUMI - megjegyzés

�

58. ZENÉLŐ-FORGÓ JÁTÉK - Ön szerint mennyire fontos a gyermekér

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

59. ZENÉLŐ-FORGÓ JÁTÉK - Meddig használta gyermeke 0-1 éves kor
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  3 hónapos korig

gfedc  6 hónapos korig

gfedc  9 hónapos korig

gfedc  12 hónapos korig
�

60. ZENÉLŐ-FORGÓ JÁTÉK - megjegyzés

�

61. FÜRDETŐ SZÉK - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való g

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

62. FÜRDETŐ SZÉK - Meddig használta gyermeke 6 - 12 hónapos kora
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  még nincs 6 hónapos a gyermek - nem tervezem a használatát

gfedc  még nincs 6 hónapos a gyermek - tervezem a használatát

gfedc  6 - 7 hónapos korig

gfedc  8- 9 hónapos korig

gfedc  10- 12 hónapos korig
�

63. FÜRDETŐ SZÉK - megjegyzés

�

64. CUMISÜVEG STREILIZÁLÓ - Ön szerint mennyire fontos a gyermek

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

65. CUMISÜVEG STREILIZÁLÓ - Meddig használta gyermeke 0-6 hónap
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  1-2 hónapos korig

gfedc  3-4 hónapos korig

gfedc  5-6 hónapos korig
�

66. CUMISÜVEG STREILIZÁLÓ - megjegyzés

�

67. VÍZHŐMÉRŐ - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gon

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

68. VÍZHŐMÉRŐ - Meddig használta gyermeke 0-1 éves kora között?

Anyai kérdőív kérdőív - Kerdoivem.hu

http://www.kerdoivem... 23 / 35 oldal



 

gfedc  nincs / nem volt

gfedc  2 hetes korig

gfedc  1 hónapos korig

gfedc  2 hónapos korig

gfedc  3 hónapos korig

gfedc  4 - 5 hónapos korig

gfedc  6 - 12 hónapos korig
�

69. VÍZHŐMÉRŐ - megjegyzés

�

70. PÓTKÉZ - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gondosk

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

71. PÓTKÉZ - Mennyit használta gyermeke 0-6 hónapos kora között? 
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta többször

gfedc  naponta egyszer

gfedc  csak nappal

gfedc  csak éjszaka

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  alkalomszerűen
�

72. PÓTKÉZ - megjegyzés

�

73. BABA HINTA - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gon

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

74. BABA HINTA - Mennyit használta gyermeke 0-1 éves kora között?
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta többször

gfedc  naponta

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  alkalomszerűen
�

75. BABA HINTA - megjegyzés

�

76. BABAKOCSI - Ön szerint mennyire fontos a gyermekéről való gond

� 1 2 3 4 5 6 7 8 �
teljesen felesleges�gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc elengedhetetlenül f

�

77. BABAKOCSI- Mikor használta gyermeke 0-1 éves kora között? (több
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gfedc  nincs / nem volt

gfedc  naponta egyszer

gfedc  naponta többször

gfedc  ritkábban, mint naponta

gfedc  altatáskor

gfedc  vásárláskor

gfedc  utazáskor

gfedc  vigasztaláskor

gfedc  sétáláskor

gfedc  levegőztetéskor

gfedc  egyéb
�

78. BABAKOCSI - megjegyzés

�

79. Hogyan jutott az eszközhöz?
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�
nincs / nem 
volt ilyen 
eszközöm

megvásároltam
ajándékba 

kaptam
kölcsön
kaptam

kiságy �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

légzésfigyelő �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc
cumisüveg 
melegítő �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

szoptatóspárna �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

fejvédő kiságyba �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

rácsos járóka �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

fürdető háló �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

cumisüveg �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

hordozó-eszköz �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

bébiőr �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

mérleg �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

bébi komp �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

baldachin �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

pihenőszék �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

fürdető vödör �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc
�

80. Hogyan jutott az eszközhöz?

�
nincs / nem 
volt ilyen 
eszközöm

megvásároltam
ajándékba 

kaptam
kölcsön
kaptam

síráselemző �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

büfipad �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

cumi �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

zenélő-forgó játék �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

fürdető szék �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc
cumisüveg 
sterilizáló �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

vízhőmérő �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

pótkéz �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

baba hinta �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

kád �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc

babakocsi �gfedc �gfedc �gfedc �gfedc
�

81. A kérdőívben szereplő tárgyak közül fontossági sorrenben sorolja
legszükségesebbek a gyermeke gondozása során.
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�

82. Ha van/vannak olyan tárgy/tárgyak (nem ruhafélék), amit Ön fon
eszközök listáján, kérem, írja le:

�

83. A várandósság időszakában kitől/honnan kapott információt a gy
használt tárgyakról? (több válasz lehetséges)

gfedc  szülő

gfedc  testvér

gfedc  rokon

gfedc  barát

gfedc  orvos

gfedc  védőnő

gfedc  dúla

gfedc  perinatális szakember

gfedc  könyv

gfedc  újság

gfedc  reklám

gfedc  televízió

gfedc  egyéb 

�

84. Mennyi idős a gyermeke, akivel kapcsolatban kitölti a kérdőívet?

gfedc  1 hónapos
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gfedc  2 hónapos

gfedc  3 hónapos

gfedc  4 hónapos

gfedc  5 hónapos

gfedc  6 hónapos

gfedc  7 hónapos

gfedc  8 hónapos

gfedc  9 hónapos

gfedc  10 hónapos

gfedc  11 hónapos

gfedc  12 hónapos

gfedc  13 hónapos

gfedc  14 hónapos

gfedc  15 hónapos

gfedc  16 hónapos

gfedc  17 hónapos

gfedc  18 hónapos

gfedc  19 hónapos

gfedc  20 hónapos

gfedc  21 hónapos

gfedc  22 hónapos

gfedc  23 hónapos

gfedc  24 hónapos
�

85. Hol született a gyermeke?

gfedc  itthon - kórházban

gfedc  itthon - klinikán

gfedc  itthon - intézményen kívül

gfedc  külföldön - kórházban

gfedc  külföldön - klinikán

gfedc  külföldön - születésházban

gfedc  külföldön - intézményen kívül
�
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86. Hányadik hétre született meg a gyermeke?

gfedc  30. hét előtt

gfedc  30.-34. hét között

gfedc  35.-37. hét között

gfedc  38.-40. hét között

gfedc  41.-42. hét között
�

87. Hogyan született a gyermeke?

gfedc  hüvelyi úton

gfedc  hüvelyi úton vákuummal/fogóval

gfedc  császármetszéssel, ami a vajúdás közben vált szükségessé

gfedc  tervezett császármetszéssel
�

88. Milyen beavatkozások voltak szülése közben? (több válasz lehetséges)

gfedc  nem történt beavatkozás

gfedc  burokrepesztés

gfedc  méhszáj tágítás

gfedc  fájdalomcsillapítás (pl. EDA)

gfedc  oxitocin adása

gfedc  hasra gyakorolt nyomás

gfedc  gátmetszés

gfedc  egyéb 

�

89. Szülés után miben részesült Ön és gyermeke? (több válasz lehetséges)

gfedc  hasamra /mellemre tették a gyermeket

gfedc  szülőszobán megszoptathattam a gyermeket

gfedc  rooming-inben való elhelyezés

gfedc  inkubátorba tették a gyermeket

gfedc  más intézménybe (PIC) szállították a gyermeket

gfedc  egyéb 

�
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90. Ki volt jelen a szülésnél? (több válasz lehetséges)

gfedc  szülész - nőgyógyász orvos

gfedc  szülésznő

gfedc  gyerekorvos

gfedc  csecsemős nővér

gfedc  bába

gfedc  férjem / párom

gfedc  dúlám

gfedc  édesanyám

gfedc  barát

gfedc  egyéb 

�

91. Mennyi ideig szoptatja/szoptatta, táplálja/táplálta a gyermekét?

gfedc  nem szopott

gfedc  1-3 hónap

gfedc  4-6 hónap

gfedc  7-9 hónap

gfedc  10-12 hónap

gfedc  13-16 hónap

gfedc  17-24 hónap

gfedc  jelenleg is szoptatom

gfedc  tápszert kap/kapott

gfedc  idegen női tejet kap/kapott

gfedc  anyatejet és tápszert kap/kapott

gfedc  egyéb 

�

92. Milyen gyakran szoptatja/szoptatta a gyermekét?

gfedc  nem tudta szoptatni

gfedc  kb. 3 óránként

gfedc  csak nappal

gfedc  nappal és éjszaka a baba igénye szerint

gfedc  egyéb 
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�

93. Jellemzően hol alszik/aludt gyermeke?

gfedc  a gyermek a kiságyában külön szobában alszik / aludt a szüleitől

gfedc  a gyermek a kiságyában egy szobában alszik / aludt a szüleivel

gfedc  a gyermek egy ágyban alszik / aludt az édesanyjával

gfedc  a gyermek egy ágyban alszik / aludt a szüleivel

gfedc  egyéb 

�

94. Használ / használt naponta valamilyen hordozóeszközt? (több válasz

gfedc  nem

gfedc  kenguru

gfedc  kendő

gfedc  egyéb 

�

95. Az Ön életkora:

gfedc  18-25 év között

gfedc  26-30 év között

gfedc  31-35 év között

gfedc  36-40 év között

gfedc  41-45 év között

gfedc  46 év fölött
�

96. Az Ön családi állapota:

gfedc  férjezett

gfedc  élettársi kapcsolat

gfedc  egyedülálló

gfedc  egyéb 

�

97. Az Ön lakóhelye:

gfedc  főváros
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gfedc  város

gfedc  falu

gfedc  egyéb 

�

98. Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége:

gfedc  általános iskola

gfedc  szakmunkásképző iskola

gfedc  középiskola, gimnázium

gfedc  főiskola, egyetem
�

99. Mennyi a család 1 főre jutó havi nettó jövedelme?

gfedc  50.000 Ft alatt

gfedc  51.000 - 100.000 Ft között

gfedc  101.000 - 150.000 Ft között

gfedc  151.000 - 200.000 Ft között

gfedc  201.000 - 250.000 Ft között

gfedc  251.000 Ft fölött
�

100. Mennyi pénzt költött a gyermeke gondoskodására beszerzett es

gfedc  10.000 - 50.000 Ft között

gfedc  51.000 - 100.000 Ft között

gfedc  101.000 - 150.000 Ft között

gfedc  151.000 - 200.000 Ft között

gfedc  201.000 - 250.000 Ft között

gfedc  251.000 Ft fölött
�

101. Amennyiben a kutatás eredményére igényt tart, kérem, jelezze

gfedc  Igényt tartok a vizsgált minta összefüggéseit megmutató kutatás
�
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102. Visszajelzési igény esetén kérem, adja meg e-mail címét, melye
kapcsolattartás céljából használok fel, harmadik személy részére nem
megsemmisítésre kerül.

�

Köszönöm a segítségét.

�

 

Befejezés  
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