Hazai és nemzetközi
végzettséget adó

Laktációs Szaktanácsadó
képzés indul
2012 szeptemberében
A képzés célja:
Szülészeti és gyermekegészségügyi területen dolgozó orvosok, védınık, szülésznık,
gyermekszakápolók, humán segítı foglalkozású szakemberek speciális továbbképzése a
laktációval, anyatejes táplálással kapcsolatos bármilyen probléma magas szintő ellátására, és a
nemzetközi laktációs szaktanácsadói (IBCLC) vizsgára való sikeres felkészítés.
A képzés meghirdetıi, szintje, specifikuma:
A képzés meghirdetıje a Semmelweis Egyetem - Mentálhigiéné Intézet, együttmőködésben a
Szoptatásért Magyar Egyesülettel. A képzés szintje: szakirányú végzettség. Az oklevélen
feltüntetett szakképzettség megnevezése: Laktációs Szaktanácsadó. A képzés az IBCLC
nemzetközi laktációs szaktanácsadó vizsgára is felkészít (www.ibclc.hu), a hazai végzettség
csak a nemzetközi végzettség egyidejő megszerzésével szerezhetı meg.
A képzés idıtartama, formája, a költségtérítés összege:
2 féléves, 180 órás (60 kredit), levelezı. A költségtérítés összege: 129.000 Ft/félév. A
költségtérítés részbeni vagy teljes megfizetése történhet intézményi, önkormányzati, vállalati,
alapítványi, vagy egyéb forrásból származó támogatással is. A befizetett összegrıl az
Egyetem számlát állít ki a befizetı nevére. Kérésre részletfizetés is lehetséges!
A képzés fıbb stúdiumai:
Laktációs elméleti ismeretek stúdiumcsoport: A laktáció biológiai alapjai; Az egészséges
csecsemı és természetes szükségletei; A csecsemıtáplálás szociokulturális vonatkozásai
Klinikai ismeretek stúdiumcsoport: A laktációs segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdései;
Anyai kórállapotok laktációs vonatkozásai; Laktációs problémák gyermekgyógyászati
vonatkozásai; Klinikai laktációs tanácsadási gyakorlat
Hivatás integrált alkalmazását elısegítı stúdiumok: Esetmegbeszélés, tevékenységkísérés;
Nemzetközi állásfoglalások ismerete; Kutatási eredmények elemzése
Tanácsadói
készségeket
fejlesztı
stúdiumok:
A
tanácsadás
pszichológiája;
Rendszerszemlélető családkonzultáció alapjai; Laktációs tanácsadói helyzetgyakorlatok;
Egyéni sajátélmény-konzultáció
Bıvebb információ és a jelentkezés módja:
A képzés kereteirıl, részletes tematikájáról az alábbi honlapcímen található tájékoztatóban
olvashat:
http://www.mental.usn.hu/laktacios_szorolap_reszletes.pdf
Jelentkezni
a
Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet (www.mental.usn.hu), illetve a Szoptatásért
Magyar Egyesület honlapján (http://tanfolyam.szoptatasert.hu) található on-line jelentkezési
lap kitöltésével lehet, a jelentkezési határidı: 2012. május 4. (Felvételi: május 11. Pótfelvételi:
augusztus 31.) A képzés regisztrációja az orvosok kötelezı továbbképzési rendszerében
(OFTEX) megtörtént, elvégzésével összesen 100 továbbképzési pont szerezhetı. Az
egészségügyi dolgozók továbbképzési rendszerében a képzés minısítése folyamatban van.

…ha kevés a tej…ha túl sok a tej…szopási sztrájk…az anyatejes táplálás elınyei…örökbefogadott gyermekek szoptatása…a vajúdás és szülés alatt használt gyógyszerek
hatása a szoptatásra…a hatékony és nem-hatékony szopás jelei…szoptatást segítı eszközök…cumi…együttalvás…pótlás szoptatásbarát módszerrel…kötıdı nevelés…

…hasfájós baba és szoptatási gyakorlat… szoptatás császármetszés után…ajakhasadékos babák szoptatása… hipotóniás babák szoptatása…túl erıs / túl gyenge
tejleadó reflex…transzgenerációs problémák…a csecsemıtáplálás kultúrtörténete, szociológiája…„igény szerinti szoptatás” - mit is jelent pontosan?…szabad-e lázasan is..

…az anyatejes táplálás lehetıségei speciális helyzetekben, betegségekben…szoptatás különbözı anyai kórállapotokban…
tejcsatorna elzáródás, mellgyulladás, sebes mellbimbó, és hatékony kezelésük…ha „nincs elég tej”…koraszülöttek anyatejes
táplálása…szoptatás és sárgaság…elégtelen súlyfejlıdés, vagy a szoptatott babák eltérı növekedési görbéje?…alvási zavarok…

…anyai táplálkozás a szoptatás alatt…gyógyszerszedés szoptatás alatt, illetve szoptatás gyógyszerszedés mellett…rövid nyelvfék,
gótikus szájpad, egyéb orális patológiák és szoptatás…anyatej összetételének változásai…kissúlyú újszülöttek szoptatása…
szoptatás mellmőtét után…kutatási eredmények és nemzetközi ajánlások…Bababarát Kórházak…tejserkentés pro és kontra…

