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„A Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központ számos 

kórházzal szemben 
indított eljárást”

„Számos 
szabálytalanságot 

tártak fel”

„Indokolatlanul 
végeztek 

császármetszést 
koronavírusos 

nőkön”

„Összecseréltek 
két babát a 

szülészeten”

„Anyákat 
gyermeküktől 
elválasztó és 
betápszerező

szülészetek országa 
vagyunk”

„Indokolatlan 
szeparáció”







Szakemberhiány

fejlődés/változás?

Támogató munkahelyi légkör

Általános megbecsültség

Korszerű és mindenki által 
ismert és követett protokoll

„Szívemből kívánok 
mindenkinek hasonló élményt, 

mert semmi más nem kell 
hozzá, csak az ember, az 

emberek!”



bababarát

családközpontú

családbarát

anyabarát

szemléletváltás



Bababarát Kórház 

Kezdeményezés

BBKK



Bababarát: több mint címke –
MINŐSÍTÉSI RENDSZER

• 10 lépés a sikeres szoptatáshoz:

1. Írásos szoptatási irányelvek

2. Dolgozók felkészítése

3. Várandósok tájékoztatása

4. Bőrkontaktus-aranyóra biztosítása

5. Szoptatás és fejés tanítása

6. Csak orvosilag indokolt pótlás

7. Rooming-in (24 órás)

8. Igény szerinti szoptatás

9. Cumisüveg és cumi elkerülése

10. Szoptatást támogató csoportba irányítás

Az anyatejet helyettesítő anyagok marketingje 

nemzetközi kódexének betartása

WHO: 
1990-es Innocenti Kiáltvány

1991-től 10 lépés bevezetése
2002, 2005, 2010: megerősítés, kiegészítés

2018: felülvizsgálat

+



Minősítési folyamat

• 2-3 napig 3-4 erre képzett felmérőbiztos:
• Megfigyel (irányelvek, 10 lépés megvalósulása)
• Elemzi az írásos anyagokat (dokumentáció, tájékoztató anyagok, 

támogatások)
• Interjúkat készít (dolgozókkal, anyákkal)

• Folyamatos monitorozás:
• Csecsemőtáplálási adatok
• Anyai kérdőívek
• Éves konzultáció

• 3 évente teljes körű (egyszerűsített) újrafelmérés



Változások - kezdeményezések

• Jelenleg NINCS bababarát kórház Magyarországon, DE:
• Elindult a BBKK felmérés előkészítése
• Családbarát Szülészet Pályázati Program; 2019 –
• EMMI szakmai irányelv a családbarát alapelvekre épülő 

szülészeti és újszülött ellátásról; 2019
• EMMI szakmai irányelv az egészséges csecsemő (0–12 

hónapos) táplálásáról; 2019
• Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság; 2020 –

•Kormányzati cél: legyen minden kórház bababarát!



KÖSZÖNJÜK 
A FIGYELMET!

A szoptatástámogatás a 
betegbiztonság  alapvető eleme, 

és hozzájárul a családok 
egészségének megalapozásához


