
MEGHÍVÓ

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület és a Mosolyogj Bátran! Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt

"Hipoton állapotú, archasadékos és Pierre Robin szindrómás, szopási nehézséggel küzdő 
gyermekek táplálása"

című, egészségügyi dolgozóknak szóló két napos továbbképzésére.

Hazánkban évente kb.  120–150 archasadékos (ajak- és/vagy szájpadahasadékos) gyermek születik. 
Magyarországon  sem  az  egyetemi,  sem  az  egészségügyi  szakdolgozói  oktatásban  nem  kapnak 
szerepet az archasadékkal és azon belül is Pierre-Robin szindrómával született gyermek táplálásával 
kapcsolatos ismeretek. A szoptatásról a legtöbb helyen indokolatlanul beszélik le az anyákat, és sajnos 
legtöbbször még a fejéssel kapcsolatos tudnivalók átadása is elmarad. A szülők úgy kerülnek haza a 
kórházból  nehezen  táplálható  gyermekükkel,  hogy  nem  kapnak  szakszerű  útmutatást  a  gyermek 
speciális nehézségeivel kapcsolatban. A megfelelő ismeretek hiánya sokszor tragikus kezelési mintákat 
és sorsokat  eredményez:  A gyermekek esetleges aspirációja miatti  tracheotómiára,  intenzív terápiás 
ápolásra, hónapokig tartó kórházi kezelésre lehet szükség. Megfelelő információkkal és ismeretekkel 
mindez megelőzhető volna.

A  résztvevők  a  megszerzett  ismeretek  segítségével  képesek  lesznek  egy  hasadékos  csecsemő 
táplálhatóságának felmérésére, a legjobb táplálási módszer megtalálására. Támogatni tudják az anyát 
és a családot a módszer elsajátításában és kivitelezésében. Az elsajátított speciális masszázs segít a 
hipotóniával sújtott csecsemők szájizomzatának helyreállításában és erősítésében, és ezen keresztül a 
táplálásban. Támpontokat kapnak ahhoz, hogyan működhetnek együtt a bemutatott külföldi példákhoz 
hasonlóan más szakterületek képviselőivel a gyerekek optimális ellátása érdekében.

Előadók:

Christa Herzog-Isler, IBCLC

Christa Herzog-Isler húsz éve tette le a laktációs szaktanácsadó vizsgát.  Szakterülete a hasadékos, 
nehezen táplálható gyermekek szoptatásának, táplálásának támogatása. Hat éven keresztül önkéntes-
ként minden évben hónapokat töltött Indiában hasadékos csecsemők és gyermekek táplálási tanácsadó-
jaként. A Luzerni Hasadékcentrum szoptatási szaktanácsadó munkatársaként más szakterületek kép-
viselőivel  együttműködve  tudták  megvalósítani  a  hasadékos  gyermekek  holisztikus  szemléletű 
gondozását.

Dr. Seper László, arc-, állcsont- és szájsebész szakorvos

2000  óta  a  münsteri  egyetem  arc-,  állcsont-  és  szájsebészetén  dolgozik,  2004  óta  szakorvos,  a 
Mosolyogj Bátran! Egyesület egyik alapítója. Az egyesület rendeléseként valódi, a társszakmák folyama-
tos együttmüködésén alapuló interdiszciplináris gondozást  hozott  létre  Budapesten az archasadékos 
gyermekeknek.

Helyszín: Hotel Tulip Inn Budapest, Üllői út 94-98.

Időpont: 2007. szeptember 28 – 29.

Részvételi díj: 13 000 Ft Az egyesületek tagjainak kedvezményt biztosítunk!

Jelentkezési határidő: 2007. szeptember 15.

Befizetési határidő: 2007. szeptember 20.

Jelentkezni a kitöltött és aláírt jelentkezési lap beküldésével lehet.
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Részletes program

2007. szeptember 28. péntek

Christa  Herzog-Isler  két  háromórás  workshopot  tart  a  Castillo  Morales-féle  manuálterápiás arcizom-
stimuláló módszerről maximum 30-30 résztvevő számára. 

A módszer lényege, hogy segíti az arcizomzat funkcionális működésének helyreállítását olyan csecse-
mőknél és gyermekeknél, akiknél valamilyen oknál (például archasadék, Down-szindróma) fogva hipoton 
az arcizomzat, és ezért táplálási, szoptatási nehézségek lépnek fel.

Christa Herzog-Isler német nyelven tartja előadásait. Magyar nyelvű szinkrontolmácsolást biztosítunk.

Délelőtti workshop: 9:00 – 12:00

Délutáni workshop: 14:00 – 17:00

2007. szeptember 29. szombat

• 9:00 – 9:30 Különböző archasadéktípusok és ezek kísérőtünetei; Tanulságos esetek bemutatása
dr. Seper László

• 9:30 – 10:00 Okok, a diagnózis felállításának nehézségei
dr. Seper László

• 10:00 – 10:30 Az ajak- és szájpadhasadék műtéti helyreállítása
dr. Seper László

• 10:30 – 10:45 KÁVÉSZÜNET
• 10:45 – 11:15 A luzerni hasadékcentrum működése, a különböző szakterületek együttműködése a 

gyerekek érdekében
Christa Herzog

• 11:15 – 12:00 Az anyatejes táplálás előnyei hasadékos csecsemőknél
Christa Herzog

• 12:00 – 12:45 A mell anatómiája és a tejtermelődés mechanizmusa
Christa Herzog

• 12:45 – 13:20 Mellmasszázs, fejési módszerek
Christa Herzog

• 13:20 – 14:20 EBÉDSZÜNET
• 14:20 – 15:20 Táplálás a szülés utáni első napokban hasadékos újszülöttek és Pierre Robin 

szindrómások esetében
Christa Herzog

• 15:20 – 16:10 Táplálás a hasadékzáró műtétig
Christa Herzog

• 16:10 – 16:50 A műtét után – további támogatásra is szükség van. Tápláláson a szoptatást, a lefejt 
anyatejjel táplálást, a mesterséges táplálást, valamint a szilárd ételek bevezetését és adását értjük.
Christa Herzog

• 16:50 – 17:10 KÁVÉSZÜNET
• 17:10 – 17:30 Önsegítő civil szerveződések: hogyan segíthetik az érintett családokat a nehézségek 

legyőzésében. Szakemberek és civil, önkéntes segítők együttműködése a táplálási tanácsadásban
Christa Herzog

• 17:30 – 18:30 Indiai tapasztalatok, oktatófilm megtekintése, egy másik kontinens szoptatási kultúrája 
és a hasadékos csecsemők táplálása
Christa Herzog
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