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Mi volt a megvalósított rendezvény célja? 
A szoptatás és anyatejadás erősítése a gyermekek testi-lelki fejlődése, az anya-
gyermek kapcsolat támogatása a világon, Európában, a Kárpát-medencében és 
Magyarországon is a szakemberek és az édesanyák közösségeinek 
bevonásával.  A világjárvány okozta higiénés helyzet és magatartás jelentősen 
hatással van a szoptatási és anyatejadási szokásokra is. A konferencia célja, 
hogy képet adjunk az anyák tapasztalatairól, kérdéseikről. A szakemberek 
áttekintsék át a szoptatást befolyásoló tényezőket, alternatívákat és válaszokat 
keressenek arra, hogyan lehet befolyásolni és hatékonyabbá tenni a csecsemő 
számára az ideális szoptatást.   

Hogyan történt a megvalósított rendezvény céljainak elérése? 

A nemzetközi konferencia a Kárpát-medence magyar családjainak ellátásában 
tapasztalt szakértőket szólaltatott meg. A konferencia fővédnöke az EMMI 
parlamenti államtitkára, védnökei: a Miniszterelnökség Családügyekért felelős 
helyettes államtitkára, és a Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetségének elnöke. Kiváló specialisták, szakértők kiválasztása, felkérése. 
Kérdőíves felmérés a határon túli nemzetrészekben a szoptatási helyzetről.  

Programtematika ismertetése. 
A konferencia előtt kérdőíves felmérést készítettek a szervezők a határon túli 
nemzetrészekben a szoptatási és anyatejadási helyzetről, kérdésekről. A 
kérdőív eredményei bemutatásra kerültek. A felkért előadók a szoptatás 
különböző szakmai összefüggéseit elemezték, tárták fel, megoldási 
javaslatokkal. A szoptatás támogatás olyan egészséges életmóddal összefüggő 
feladat, amelyben a védőnői ellátásnak, mint hungarikumnak kiemelt szerepe 
van. A szoptatást és anyatejadást, mint minden más életmódi elemet a mai 
világban új hatások érték a pandémia miatt. Az egészséges életmód 
választásának különös fókusza az egészséges életkezdet – ebben az újszülött 
és az édesanya egészsége. Emellett olyan döntési alternatívákkal kell 
megbirkóznunk (mind az egészségügy mind pedig a családok oldaláról), mint a 
tápszeres, mesterséges táplálás vagy az anyatejkiegészítés saját anyatejjel 
vagy elfogadott, idegen női tejjel. A döntési helyzeteket befolyásolják egyéb 
pszichológiai, egészségmagatartási, gazdasági tényezők is amellett, hogy az 
egészségismeret folyamatosan fejlesztendő irány és elvárás. Ebben a 
szakembereknek egységes szakmai irányelvek szerint kell összefogottan 
szerepet vállalni. Az anyák véleményét, egészségismeretét, helyzetét 
folyamatosan követni szükséges az ő aktív részvételükkel.  

A megvalósított rendezvény hatása, várható következmények. 
A bemutatott eredmények mellett új javaslatok és lehetőségek, nyíltak meg a 
szoptatás és anyatejadás területén. A magyar védőnői szolgálat tapasztalatai 
és jó gyakorlatai, a társszakmákkal való együttműködés határon túli 
kiterjesztésének lehetőségei és igényei fogalmazódtak meg a konferencia 
előadói és résztvevői részéről. 
 

 


