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Szoptatással, csecsemőtáplálás‑
sal kapcsolatos sorozatunk első 
három részében az anyatejes 
táplálás fontosságával, néhány 
alapvető fogalom magyarázatá‑
val és az egyéves koron túli 
szoptatás előnyeivel ismerked‑
hettek meg olvasóink. Most egy 
sokak szerint „kényes”, ám gya‑
kori kérdéssel foglalkozunk: sza‑
bad‑e, illik‑e nyilvános helyen 
szoptatni? A vélemények még 
a csecsemős anyukák körében 
is megoszlanak: van, aki gond 
nélkül megszoptatja kicsinyét a 
játszótéren, mások inkább két 
etetés közé igyekszenek időzí‑
teni a sétát, mert úgy vélik, a 
szoptatás túl intim tevékenység 

ahhoz, hogy „nézőközönség” 
előtt történjen. Ráadásul a nyil‑
vános szoptatást sokan rosszal‑
lóan nézik. Ahogy Katie Garnju 
írja „Attachment Parenting” 
címû könyvében: „A felmérések 
feltárták, hogy túl sok asszony 
érzi kellemetlennek a nyilvános 
szoptatás gondolatát, és ez a 
kényelmetlen érzés gyakori oka 
a szoptatási kapcsolat megsza‑
kadásának.” Érdemes belegon‑
dolni abba: ha bárki szabadon 
étkezhet nyilvánosan, mások 
előtt az utcán, a parkokban, 
az éttermekben, kávézókban, 
akkor egy csecsemő miért ne 
tehetné ezt? A tápszeres, cumis‑
üveggel etetett kisbabákat miért 

nem bámulják meg? A szoptatott 
kisbabák (és édesanyáik) miért 
kerülnek e tekintetben hátrá‑
nyos helyzetbe velük szemben, 
mikor a szoptatás a biológiai 
norma, nem pedig a cumis‑
üveges táplálás? Diszkréten, 
senkit nem zavarva szoptat‑
ni egyszerû, kényelmes mind 
a baba, mind a mama, mind 
a környezet számára. Hiszen 
egy éhes kisbaba nem túl türel‑
mes, nyûgösködik, sírdogál. 
Ráadásul a baba növekedésével, 
mikor az anya visszatér a házon 
kívüli tevékenységeihez, nehéz 
lehet – ha nem éppen lehetetlen 
– egy valóban eldugott helyet 
találni, ahol megszoptathatja a 
babáját. Szerencsére, ma már 
egyre több az olyan nyilvános 
hely, ahol az édesanyák zavar‑
talanul megszoptathatják kicsi‑
nyüket. A Szoptatást Támogató 
Nemzeti Bizottság célul tûzte 
ki, hogy minden közintézmény, 
vendéglátóhely, oktatási intéz‑
mény, üzlet figyelmét felhívja 
a kisgyermekes szülők, szop‑
tató anyák igényeire. Azok az 
intézmények, amelyek hajlan‑
dók helyet és lehetőséget biz‑
tosítani a szoptatásra, a kicsik 
ellátására, szívesen látják és 
megfelelő körülményekkel vár‑
ják a kisgyerekes családokat, 
elnyerhetik a Bababarát‑terület 
címet. 2009‑ben pályázatot írtak 
ki bababarát területek kialakí‑
tására: 137 érvényes pályázat 
érkezett az ország minden tájá‑
ról, s közülük 70 nyert el anyagi 
támogatást.

A bababarát‑területek kiala‑
kítását Érden – ahol nagyon 
magas a kisgyerekesek aránya 
– érdemes lenne minél jobban 
propagálni. Nem igényel nagy 
ráfordítást; gyakran csupán oda‑
figyelés, ötlet, kreativitás kérdé‑
se. Emellett természetesen az is 
fontos, hogy a társadalom elfo‑
gadja és támogassa a nyilvános 
szoptatást.

(Összeállította: Bognár 
Krisztina védőnő, szoptatási 
tanácsadó – IBCLC hallgató)
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Szoptassunk – de hol?

Rosszalló tekintetek helyett  
bababarátterekre volna szükség 
Anyatejes táplálással foglalkozó cikksorozatunk e 
számában a nyilvános szoptatással és a bababarát-
terek kialakításának fontosságával foglalkozunk. Sok 
édesanyának okoz gondot, hogy napi teendõi intézése 
közben hogyan szoptassa meg gyermekét – nyilvános 
helyeken ezt gyakran ferde szemmel nézik, és sok 
anyuka maga sem szereti mások elõtt mellre venni a 
kicsinyét. Ezen segítene minél több bababarát-terület 
kialakítása.

Van, aki megszólja a nyilvános helyen szoptató nõket, sok kismama pedig 
nem is szereti mások elõtt mellre venni a babáját. Megoldást jelentene, 
ha szaporodnának a bababarátterek
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helyi társadalom
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