
Az anyatejes 

táplálás 

megkezdésének 

fontossága az első 

órában 
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(*Az elhalálozás kockázatának bemutatása az első 28 napban és összehasonlítva azokkal, akiket az első órában anyatejjel tápláltak.) 
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A kizárólag anyatejes táplálás 10 előnye* 

 

AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGHETE 

2019. AUGUSZTUS 1-7. 

 

EVSZ célkitűzései: 

 

A fertőzés és 

halál kockázata 

növekszik, ha 

késleltetik a 

szoptatás 

megkezdését 

 

Az elhízás általános előfordulási 

gyakorisága a különböző 

időszakokban kizárólag anyatejjel 

táplált gyermekek körében (%) 

 

2015-2017 
Forrás: A Szaporodás Egészségének Tanulmánya , 2016. EM INSMC 
 

Forrás: https://www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf 

A kizárólag anyatejjel táplált 0-6 hónapos gyermekek aránya 

A gyermekek aránya, életkor szerint, az anyatejes táplálás függvényében 
 
                    kizárólag anyatej   -  anyatej+víz/tea     anyatej+más tej+víz/tea    -  anyatej+más élelmiszerek 

 

Az anyatejes táplálás a következő európai országokban 

 

Anyatejes táplálás < 1 

órával születés után 

életeket ment és egész 
életen át tartó 

előnyöket kínál 

minél tovább 

késik az első 

anyatejes 

táplálás, annál 

jobban nő az 

elhalálozás 

veszélye 

A születés után 2 órával 

történő anyatejes táplálás 

1,3-szorosára növeli az 

elhalálozás kockázatát 

A születés után 24 

órával történő 

anyatejes táplálás 2-

szeresére növeli az 

elhalálozás kockázatát soha nem táplált anyatejjel 

anyatejjel táplált 6 hónapnál kisebb korig 

anyatejjel táplált 6 hónapos korig és tovább 

életeket ment 
véd a megbetegedések 

ellen 

tartalmazza 

az első 6 hónapban szükséges 

összes tápanyagot 

biztosít 

egy tiszta és biztonságos 

élelemforrást 

optimálisan fejleszt 

testi és intellektuális 

szempontból 

megelőzi 

a hasmenést és 

alultápláltságot 

megerősíti 

az anya-gyermek közötti 

kapcsolatot 

csökkenti 

a mell- és petefészekrák 

kockázatát az édesanyáknál 

növeli 

a távolságot a szülések 

között 

megspórolja 

a tejpor és cumisüvegek 

költségeit 

védi 

a környezetet 

Az anyatejes táplálás jelenlegi hányadai és 

célkitűzései: 

   jelenlegi gyakoriság 

   célkitűzés 2030-ra 

 

a születés első 

órájában 

anyatejjel táplált 

csecsemők %-a 

kizárólag anyatejjel 

táplált 6 hónapnál 

kisebb csecsemők 

%-a 

anyatejjel táplált 1 

évnél kisebb 

gyermekek %-a 

 anyatejjel táplált 2 

évnél kisebb 

gyermekek %-a 

hasmenés általi 

elhalálozás  

tüdőgyulladás 

általi 

elhalálozás 

a hasmenés 

előfordulásának 

gyakorisága  

a tüdőgyulladás 

előfordulásának 

gyakorisága 

kizárólag 

anyatejes táplálás 

főleg anyatejes 
táplálás 

részleges 

anyatejes táplálás 

anyatejes táplálás 
nélkül 

egyéb okáltali 

elhalálozás  

 

   kizárólag anyatej         anyatejjel táplált 6 hónapnál kevesebb ideig           anyatejjel táplált 6 hónapos  

 

vagy nagyobb életkorig          kizárólag anyatejes  táplálás  6 hónapos vagy nagyobb életkorig 

Azon országok, amelyek nem rendelkeznek adatokkal a kizárólag anyatejjel való táplálást illetően, nem 

gyűjtöttek ilyen információkat 

TÁJÉKOZTASSÁK A SZÜLŐKET 
 

 

https://www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf

