BABAHORDOZÁS MINDENKINEK

BEVEZETÉS A BABAHORDOZÁS TUDOMÁNYÁBA

Mert hordozni és hordozva lenni jó!1
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A hordozás egyidős az emberiséggel. Sőt, még idősebb is annál,
hiszen a hordozás már az ember megjelenése előtt létezett: több
állatfaj is hordozza utódait. Bár az ember 4-5 millió éve elveszítette
szőrzetét, az embercsecsemő még ma is fogóreflexszel jön világra –
nem csupán a kezén, de még a lábán is. Azzal az igénnyel születünk,
hogy gondozónkkal – szüleinkkel vagy más, közeli rokonainkkal –
szinte folyamatos testkontaktusban lehessünk. Hiszen milyen életbenmaradási esélyei is lennének egy magára hagyott csecsemőnek?
A hordozás nem veszett ki az emberiség gyakorlatából a történelem előtti időkben, a Föld népességének kétharmada ma is hordozza gyermekét. Legkézenfekvőbb ilyenkor a természeti népekre
gondolnunk, de sok egyéb kultúrában is fennmaradt a babák hordozása. Ott, ahol a gyermeket Isten ajándékának tekintik, gazdagon díszített hordozókat készítenek számára, sok helyütt már a születése
előtt. A nyugati kultúrából az évszázadok során majdnem teljesen
eltűnt a gyerekek hordozásának szokása, illetve a nagyon alacsony
társadalmi rétegek sajátjának tudták azt. Szerencsére a ’70-es évektől kezdődően Európában is újjáéledt a babahordozás s napjainkban
reneszánszát éli. Tekintsük át a biológiai indokokat, amelyek alátámasztják ösztönös megérzésünket, miért hordozzuk gyermekünket,
és tanuljuk meg, hogyan hordozzuk helyesen.
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❶ A CSECSEMŐ HORDOZÁSRA SZÜLETIK
Az újszülötteket az utódgondozás szempontjából három csoportba sorolhatjuk:
●
●
●

f észeklakó (pl. gólya, macska)
fészekhagyó (pl. házi tyúk, patások)
hordozott (lajhárok, erszényesek, majmok, főemlősök)

Az újszülöttről való gondoskodás típusát a szülői gondozáson túl pszichológiai, anatómiai jellemzők
is megmutatják. Az utódgondozás típusára lehet következtetni továbbá az újszülött reflexeiből, az anyatej
összetételéből, a hőháztartás fejlettségéből, a kihűlést gátló zsírsejtek testen való elhelyezkedéséből.
Nézzük ezeket a jellemzőket az emberi csecsemő esetében:
●
●
●
●
●
●
●

f ogóreflex: a csecsemő olyan erősen szorítja a markába kerülő tárgyakat, hogy rövid ideig
saját súlyát is képes megtartani
átkaroló (moro) reflex: egyensúlyi bizonytalanság vagy erős hang hatására a baba hirtelen
széttárja karjait, ujjait, majd újra összezárja, mintha meg akarna ölelni valamit
az újszülöttek terpesz-guggoló tartásba emelik lábaikat, ha hónuk alatt fogva fölemeljük
őket
az anyatej zsír és fehérje tartalma alacsony, a csecsemők gyomra nagyon kicsi, ezért gyakori szoptatást igényelnek, ez pedig az anya folyamatos közelségét feltételezi
fejletlen hőszabályozás, melyet egy felnőttel való testkontaktus támogat legjobban
a zsírsejtek sűrűbben helyezkednek el a gyerekek hátán, mint a hasán. Ez is a gondozóval
való hasi kontaktust feltételezi
a testkontaktus hiánya sírást eredményez

Mindezekből együttesen kiolvasható az a gondozási mód, melyet egy csecsemő ösztönösen igényel:
testkontaktus, hordozás, korlátozás nélküli hozzáférés az anyamellhez. Ha ezek az igények kielégülnek,
az újszülött nyugodt és biztonságban érzi magát. Ilyen feltételek mellett alakul ki az ősbizalom, valamint
a korai, egészséges kötődés, mely tényezők hatással vannak a gyermek későbbi önbizalmára és elősegítik
önállóságra való törekvését, továbbá meghatározzák felnőttkori viszonyulásait is. A gyermek testközelségben tanulja a legtöbbet környezetéről és a szociális magatartásformákról.
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❷ M
 IÉRT NYUGODTABBAK
A HORDOZOTT BABÁK?
Azért, mert a helyükön vannak: testközelben. Egy csecsemő a várandósság
9 hónapja alatt azt szokja meg, hogy
az anyjával van. Hallja a hangját, a szívverését, érzi a testmelegét, az anyaméh
szorosan körbeöleli, és anyai lépések
ringatják. Ezek között a körülmények között érzi magát biztonságban.
Amikor megszületik, minden megváltozik körülötte. Levegőt kell vennie,
hideg van, hatalmas tér veszi körül.
Minden ismeretlen dolog stresszt vált
ki a babából. Ezt a hirtelen bekövetkező
sokkot hatékonyan csökkenthetjük azzal, hogy ismerős ingereket biztosítunk
számára.
Hordozás közben a kisbaba nagyon hasonló érzéseket tapasztal, mint
az anyaméhben: hallja a felnőtt szívés beszédhangját, érzi illatát, mozgását,
melegségét, testközelségét, a kendő biztonságosan körülöleli. Ezek az ismerős
ingerek megnyugtatják és csökkentik
a kortizol, azaz a stresszhormon szintjét
Mivel ismerősek neki ezek az érzések,
biztonságban és védve érzi magát.
Azt a szülőt, aki ösztönei szerint mindig a baba közelében van, reagál sírásá-
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MIVEL ISMERŐSEK
NEKI EZEK AZ ÉRZÉSEK,
BIZTONSÁGBAN
ÉS VÉDVE ÉRZI MAGÁT.

ra, ringatja, korlátozás nélkül szoptatja, gyakran figyelmeztetik, hogy el fogja kényeztetni a gyerekét, vagy
soha nem fogja tudni más módon elaltatni. Sokan azt gondolják, hogy a csecsemőt idejekorán egyedüllétre, önállóságra kell szoktatni, pedig pont az ellenkezője igaz. A gyermek a testközelség iránti természetes
igénnyel születik meg. Ha kielégítjük a szükségleit, amikor azok felmerülnek, biztonságérzetet alakítunk ki
benne, mely stabil alapot nyújt számára, ahonnan ösztönös kiváncsiságának engedve elindulhat felfedezni
a világot. Az ilyen gyerekek sokkal kiegyensúlyozottabbak, önállóbbak lesznek később. Tehát nem kényezteted el, ha igény szerint hordozod. Amikor ő le akar menni, jelezni fogja, mint ahogy azt is, ha hozzád
szeretne bújni.
Etológiai és viselkedéstudományi szempontból a babahordozás a leginkább kézenfekvő módja annak,
hogy megnyugtassunk egy csecsemőt. Erre 2013 óta tudományos bizonyítékok is rendelkezésre állnak:
Esposito és munkatársai beszámoltak arról, hogy a hordozás, statisztikailag is igazolható mértékben
csökkenti a babák pulzusszámát, azaz nyugtatólag hat*. A csecsemők teste ellazul, kevesebbet mozognak
és kevesebbet sírnak, a csupán ölelt vagy ölben tartott babákhoz képest. A gyerekek pulzusszáma akkor
is csökken, ha a hordozás megkezdése előtt nem sírtak.
* Esposito és mtsai. Infant calming responses during maternal carrying in humans and mice. Current Biology, 2013, 23.9: 739-745.
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❸ A BIZALOM KIALAKULÁSA
A hordozott gyermek az anya által nyújtott biztonságból vizsgálja a világot,
innen tekint minden újdonságra anélkül, hogy az szorongást keltene benne.
Az anya pedig a folyamatos testkontaktus révén, a látáson és halláson kívül
még egy érzéket be tud vonni a gyerek
állapotának észlelésébe: a bőr érzékelését. Érzi a baba minden rezdülését,
ezáltal hamar megtanulja felismerni
különböző jelzéseit, még mielőtt a kicsinek sírással kellene azt kommunikálnia.
Az anyának is nő az önbizalma, hiszen
rövid időn belül megtanulja értelmezni
gyermeke jelzéseit, kompetensnek érzi
magát a gyermeke ellátásában. Sokkal
mélyebben ismeri meg babáját, mintha az babakocsiban, kiságyban, tőle lényegesen távolabb töltené ideje nagy
részét. A kicsi kevesebbet sír, mert a jelzéseire azonnal reagálnak. A baba érzi,
hogy ott vannak vele, figyelnek rá. Így
alakul ki a kölcsönös bizalom. A gyerekben pedig megerősödik az ősbizalom,
melynek birtokában bátran fedezi fel
a körülötte lévő világot. Nem fél, hiszen
tudja, hogy van egy biztos háttere, ahova
visszatérhet. A hordozott gyermekek általában nyitottak, önállóak, barátkozóak,
felfedező kedvűek.
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A GYEREKBEN PEDIG
MEGERŐSÖDIK
AZ ŐSBIZALOM,
MELYNEK BIRTOKÁBAN
BÁTRAN FEDEZI FEL
A KÖRÜLÖTTE LÉVŐ
VILÁGOT.
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❹ H ORDOZÁS ÉS EGÉSZSÉG
A megfelelő eszközben hordozott gyermek ideálisan fejlődik. A babahordozás egyszerre támogatja
a mozgásszervi fejlődést és az idegrendszeri érést.
Az újszülöttek mozgásszervi fejlődésének két
sarkalatos pontja a csípőizület és a gerinc.

A fénykép
nem hordozóeszközt
ábrázol,
demonstrációs
céllal készült.
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CSÍPŐ: Az újszülöttek csípőízülete
születésükkor általában fejletlen.
A csípőízületi vápa fokozatosan éri el
fejlett, egészséges formáját a combcsont feje által gyakorolt nyomás hatására. Az egészséges csípőfejlődést
a combcsont egy optimális tartományon belüli elhelyezkedése segíti elő
a leghatékonyabban. Ezt az optimális
lábtartást segítik elő például terpeszpelenkával és különböző ortézisekkel (pl.: pavlik-kengyel) indokolt
esetekben.
Egy megfelelően megkötött kendőben a gyerek lábai terpesz-guggoló tartásban helyezkednek el. A combok kényelmes terpeszben, a térdek
megközelítőleg a köldök magasságában vannak. Ez megegyezik az ortopédiailag optimálisnak nevezett lábtartással. Helyes hordozással tehát
támogatjuk babánk csípőfejlődését.

 yaki
N
gerincszakasz
 áti
H
gerincszakasz
 gyéki
Á
gerincszakasz

Újszülött kori
teljes domborulat

 ereszcsonti
K
gerincszakasz
3-4 hónap
Nyaki homorulat

8-9 hónap
Háti doborulat

kb. 1 év
Ágyéki homorulat

GERINC: Az anyaméhben a magzat gerince C alakban fejlődik. Ez a forma születés után a kisbaba mozgásos fejlődése során fokozatosan alakul át a gerinc melletti izomzat erősödésével
párhuzamosan. A kisgyerek először megemeli a fejét, ekkor alakul ki a nyaki homorulat, majd
ahogy halad a mozgásfejlődés fázisain - feltámaszkodik, kúszik, mászik, ül - fejlődik a gerinc háti
szakasza, majd felkapaszkodik, felhúzza magát, végül megtanul járni, ekkorra kialakul az ágyéki
görbület is. Így fejlődik ki az izomzat húzó, alakító hatásának eredményeként a felnőttekére
jellemző kettős S görbület.
Rendszerint ez a fejlődés egy évet vesz igénybe, esetleg valamivel többet is. Nincs szükség
tehát arra, hogy az első hónapokban erőltessük ezt az egyenesedési folyamatot vízszintes felületen való fektetéssel. Épp ellenkezőleg: a fejletlen gerinc számára a gömbölyödő, C forma
a természetes, pihentető tartás. Ideális esetben a csecsemő ebből az állapotból saját fejlettségének megfelelően, izmait használva és erősítve mozdul ki, majd ha elfárad, ebbe az állapotba
tér vissza. Ezt a lehetőséget legtökéletesebben egy jól megválasztott hordozóeszközzel tudjuk
biztosítani babánk számára.
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IDEGRENDSZER: Az idegrendszeri érés kulcsa a megfelelő mennyiségű és minőségű
inger. Ezek stimuláló hatása
alakítja az agyi kapcsolatok
sokaságát. A legmegfelelőbb idegrendszeri stimuláció
a mozgás, mely az egyensúlyszervekre hatva közvetlenül fejti ki pozitív hatását.
Szükséges továbbá az érintés és a többi érzékszerv
stimulációja. A hordozott
gyerek folyamatos mozgásban és testkontaktusban van
hordozójával, továbbá olyan
módon figyelheti meg környezetét és fogadhatja ezáltal az ingereket, hogy közben
nincs folyton a középpontban.
Ha elfáradt, lehetősége van
visszavonulni – elaludni a kendőben. A hordozott gyermeket mindig ideális mennyiségű
idegrendszeri stimuláció éri.
A babát érő ingerek men�nyisége és milyensége hatással van az intelligencia sokrétű
fejlődésére is.
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AZ IGÉNY SZERINT,
HELYESEN HORDOZOTT
CSECSEMŐ
OPTIMÁLISAN
FEJLŐDIK, MIVEL
A HORDOZÓKENDŐ
MINDEN FEJLŐDÉSI
SZAKASZÁBAN
ALKALMAZKODIK
AKTUÁLIS TESTI
ÉS LELKI
SZÜKSÉGLETEIHEZ.
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❺ H ORDOZÁS ÉS ALVÁS
A csecsemők alvási mintázata eltér a felnőttekétől:
az első húsz percet éber alvásban töltik, szemben a felnőttekkel, akik az alvás kezdetekor nagyon hamar elérik
a mélyalvás fázisát. A rövid mélyalvásokat szabdaló éber,
gyors szemmozgásos, ún. REM szakaszokban a csecsemő
felébred, ha szervezete valamilyen szükségletet jelez.
Ekkor van lehetősége észlelni az éhséget, hideget, meleget, oxigénhiányt. A gyakori ébredés ösztönös, túlélést
segítő, tehát kívánatos jelenség. Ezekben a felszínes alvásszakaszokban könnyen felébrednek a csecsemők,
még ha testük nem is jelez szükségletet.
Hordozás közben gyakran alszanak a babák, ugyanakkor az első mélyalvási fázist
követő REM szakaszban rendszerint fölébrednek, így a kendőben nem tudják
kielégíteni mélyalvási igényüket. Ezeket
a hiányzó mélyalvási szakaszokat az éjszaka folyamán pótolják, így a hordozott
csecsemők általában hosszabban alszanak éjszaka nem hordozott társaiknál.
A várandósság alatt a magzat észleli az éjszakák
és nappalok váltakozását, ez a folyamat, amennyiben
csecsemőként hordozzák, nem szakad meg. A hordozott
gyermeknek mindig kéznél van az ágya. A kendőben ellazulhat és könnyen elalszik, ha álmos. A szülők számára
ez nem jelent kötöttséget, szabadon tehetik a dolgukat.
12

A HORDOZOTT
GYERMEKNEK
MINDIG KÉZNÉL VAN
AZ ÁGYA. A KENDŐBEN
ELLAZULHAT
ÉS KÖNNYEN ELALSZIK,
HA ÁLMOS. A SZÜLŐK
SZÁMÁRA EZ NEM
JELENT KÖTÖTTSÉGET,
SZABADON TEHETIK
A DOLGUKAT.
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❻ A
 KENDŐ ÉS MÁS
HORDOZÓESZKÖZÖK
A hordozóeszköz és a megfelelő
hordozási mód kiválasztásakor
érdemes tisztában lenni néhány
fizikai törvényszerűséggel: a súlyt
a test közelében könnyebbnek
érezzük, és minél közelebb van
a hordozó személy testének tömegközéppontjához, annál kevésbé terheli meg a gerincet. A jó
hordozóeszköz stabilan rögzíti
a kisbabát, a hordozó személy
semmilyen mozgására nem távolodik el számottevően annak
testétől.
A hordozó egészsége szempontjából a háti hordozás a legmegfelelőbb, mert az védi
a medencealapot és a gerincet
a túlzott terheléstől. A gyermek
is jobban kilát, jobban tud nézelődni, valamint a hordozó számára is több szabadságot biztosít
a háti hordozás.
Fontos, hogy a baba életkorának, fejlettségének, súlyának
megfelelően változtatható legyen
a hordozóeszköz.
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SZÖVÖTT HORDOZÓKENDŐ
A születéstől a hordozós kor végéig használható, bármilyen méretre állítható és ez lehetővé teszi, hogy
minden pillanatban az optimális tartást és támasztást biztosítsuk vele a babának. A hordozókendő a legsokoldalúbban használható eszköz. Koraszülött kisbabáknál is használható.
RUGALMAS HORDOZÓKENDŐ
Újszülött kortól 5-7 kg-os súlyig használható. Ebben az intervallumban optimálisan alkalmazkodik bármilyen hordozó-hordozott páros méreteihez.
Csak három- vagy többrétegű kötéseknél biztosít megfelelő tartást.
KARIKÁS KENDŐ
A karikás kendő a baba szempontjából a hordozókendő összes
előnyével bír, viszont a hordozó személyt féloldalasan terheli,
ezért 1-1,5 órás használaton túl érdemes az oldalakat váltogatni.
HIBRID HORDOZÓESZKÖZÖK
Olyan hordozóeszközök, amelyek ötvözik más hordozóeszközök előnyös tulajdonságait (alapanyaguk szövött hordozókendő,
amelyből mei-tai, csatos, vagy egyéb formázott hordozóeszköz készül). Ezek alkalmazása egyéni elbírálás alapján javasolt, de összességében elmondható, hogy minél inkább méretre állítható az eszköz,
használata annál korábban ajánlható.
FORMÁZOTT HORDOZÓESZKÖZÖK
A mei taiok és a csatos hordozók, podegi és egyéb hordozóeszközök széles választékát kínálják különböző
gyártók. Ezek mindegyike más-más tulajdonsággal rendelkezik, így minden esetben egyéni elbírálást igényel, hogy az adott eszköz megfelelő-e egy hordozó-hordozott páros számára a baba aktuális fejlettségi
szintjén. Általánosságban elmondható, hogy ezek az eszközök újszülöttek hordozására nem alkalmasak,
az eszköz állíthatóságától függően a baba gerincoszlopának fejlettségét figyelembe véve későbbi életkorban válhatnak optimális hordozóeszközzé.
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❼ H
 OGYAN HORDOZZUNK
HELYESEN ÉS BIZTONSÁGOSAN
●
●
●

●
●

●

●

●
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 gyermek függőleges helyzetben, kelA
lő magasságban legyen
A hordozóeszköz szorosan ölelje körül
a babát
A hordozóeszköz a gyermek mozgásfejlődésének megfelelő támasztást
biztosítson
A gyermek lábai terpesz-guggoló tartásban helyezkedjenek el
A hordozóeszköz térdhajlattól térdhajlatig érjen, támassza alá a combokat
is, ne csak a popsit
Elölhordozás a baba 3-4 hónapos koráig de legfeljebb 5-7 kilóig javasolt,
ezután a csípőn- vagy hátonhordozás
ajánlott. Kérje szakember segítségét!
A gyermek mindig felénk nézzen hordozás közben. Kifelé hordozva a baba
gerince homorításra kényszerül,
és nem tudjuk biztosítani számára
az optimális lábtartást: lábai lógnak,
az ágyékrész és a csípő pedig fokozott
terhelésnek van kitéve. A hordozó személy hátát, derekát is nagyon megterheli a kifelé fordított baba hordozása.
Az arccal kifelé hordozás pszichésen
is megterhelő a kisbaba számára, mert
nem tud hozzánk bújni túl sok inger,
ijedtség vagy álmosság esetén
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❽ A
 HORDOZÓKENDŐ
HASZNÁLATA
A VÁRANDÓSSÁG
IDEJÉN
ÉS A HORDOZÓS
KOR VÉGE UTÁN

A hordozókendő már a várandósság alatt is használható.
Megfelelő módon megkötve
megtartja az elnehezedő pocakot, ezzel tehermentesíti
az édesanya gerincét, a gátizmokat és a méhszalagokat.
A hordozós kor vége után
a jó minőségű kendőből a család
egyszerűen hintaszéket, függőágyat és mászókötelet is varázsolhat magának.
A jó minőségű hordozókendő
több gyerek hordozására is alkalmas, minőségét nem befolyásolja a használat időtartama.
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❾ G YAKORI KÉRDÉSEK
KAP LEVEGŐT A KENDŐBEN?
Igen, kap! Néha úgy tűnhet, hogy hordozás közben a baba túlságosan is belebújik a kendőbe vagy
az anyukája ruhájába, de a baba oxigénellátottsága megfelelő hordozóeszközben, megfelelő pozícióban tökéletes. Sőt a városi közlekedésben még további előnyt jelent az is, hogy a baba a hordozó testén magasabban van, mint egy babakocsiban, távolabb az autók által kibocsátott gázoktól.
SÍR A KENDŐBEN, MIT TEGYEK?
Gondoljuk végig a gyerek igényeit: lehet, hogy melege van. Ne öltöztessük túl a babát, ha hordozni szeretnénk! A kendő eleve 1-2-3 réteg pluszt jelent, ezen felül az anya teste is melegíti őt. Lehet,
hogy fázik a lába, éhes, szomjas, üríteni szeretne, vagy egyszerűen álmos. Lehet, hogy csak egy kis
ringatást, mozgást szeretne. Amennyiben az anya úgy érzi, hogy nagyon sírós, hasfájós a babája,
akkor szoptatási tanácsadó segítségét is kérheti.
NEM TESZI TÖNKRE A HORDOZÓ SZEMÉLY GERINCÉT?
Szerencsés esetben már újszülött korban elkezdhetjük a hordozást, amikor még könnyű a pici.
Ez fokozatos edzést jelent a hát izmai számára, így könnyen hozzászokik a szervezetünk az egyre
növekvő súlyhoz.
A hordozó szempontjából a legegészségesebb a háti hordozás. Az egyvállas hordozásnál, például egyszerű csípőnhordozásnál vagy karikás kendő használata esetén, ajánlatos a vállak váltogatása.
MEDDIG HORDOZHATOM A BABÁMAT?
Újszülött kortól 2-3 éves korig, vagy akár még tovább. A baba első hónapjaiban általában sok
órát tölt az anyukája testén naponta, majd ahogy nő, kúszni, mászni, járni kezd, hordozási igénye
folyamatosan csökken.
HONNAN LEHET MEGTANULNI A HELYES HORDOZÁST?
Sokan nehezen boldogulnak a leírásokkal. Egy tanfolyamon, vagy tanácsadáson mindenki megtanulhatja, hogy mire kell figyelni hordozás közben. Egyénre szabott és kiscsoportos tanfolyami
alkalmak során sok-sok háttértudás is elsajátítható.
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ARRA
TÖREKSZÜNK,
HOGY
A FELMERÜLŐ
KÉTELYEKET
ELOSZLASSUK
ÉS OLYAN
TECHNIKÁKAT
OKTASSUNK,
AMELYEKKEL
MAGABIZTOSAN,
AGGODALMAK
NÉLKÜL
HORDOZHATNAK
A SZÜLŐK.
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❿ B
 ELI BUBA BABAHORDOZÓ
ISKOLA – ARS POETICA
Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy segítsünk a hozzánk forduló szülőknek megtalálni
a családjuk számára a legmegfelelőbb megoldásokat. Ezért részesítjük előnyben a tanácsadást
a szó szoros értelmében vett tanítással szemben.
Olykor rávilágítunk okokra, oktatunk és mutatunk többféle lehetőséget, amelyből a szülők
választhatnak igényeik és ízlésük szerint. Elsősorban azonban arra törekszünk, hogy a személyes
igényeket és lehetőségeket feltérképezve és figyelembevéve tanácsot adjunk a hordozással
kapcsolatban.
Arra törekszünk, hogy a felmerülő kételyeket eloszlassuk és olyan technikákat oktassunk,
amelyekkel magabiztosan, aggodalmak nélkül
hordozhatnak a szülők.
Hisszük, hogy a válaszkész gondoskodás
és a hordozás természetes és alapvető igénye
a babáknak, emellett hatalmas segítség az anyának, a családnak egyaránt. Szeretnénk, hogy
a hordozás áldásait minél többen élvezhessék
és minél több helyen legyen mindennapos, magától értetődő választás.
Azon dolgozunk, hogy eloszlassuk a hordozás
körül kialakult kételyeket.
Hiszen a hordozás a legkézenfekvőbb megoldás.
Legyen a hordozás egyszerű!
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