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Nem szériatartozékok, extrák 
Az alábbi kellékek mindig legyenek kéznél az újszülött beüzemelésekor, 

karbantartásakor és általában a babázás során: 

törülközô és takarószappanszivacscumi
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Az alvó üzemmód bekapcsolása (106–125. oldal) Bevált technikákat mu

tatunk be, amelyek segítségével a baba átalussza az éjszakát. Útmutatást 

adunk alvászavarok kezelésére, foglalkozunk a túlfáradás (túlpörgetettség) 

állapotával, és kitérünk a baba alvóhelyének kialakítására.

Általános karbantartás (126–155. oldal) Nagyon fontos, hogy biztonsági, 

higiéniai és általános jólléti szempontból minden rendben legyen az újszülött 

modellnél. A fejezet részletes utasításokat ad a baba tisztába tételére, fürde

tésére és hajvágására vonatkozóan.

Növekedés és fejlôdés (156–179. oldal) Tanulmányozzuk a kisbaba fejlô

dése során megtapasztalható mérföldköveket, és megtanuljuk ellenôrizni a 

gyermek reflexeit. A fejezet tárgyalja a fejlett motoros és szenzoros alkalma

zásokat, a mászást, a felkapaszkodást, továbbá a bababeszédet, vagyis a 

gagyogást. 

Biztonsági óvintézkedések és vészhelyzeti forgatókönyv (180–215. oldal) 

Szólunk a baba környezetének biztonságos kialakításáról. Kiemelt figyelmet 

szentelünk a légúti idegentest eltávolításának, valamint az újraélesztés bemu

tatásának, és nagy hangsúlyt fektetünk a csecsemô egészségi állapotának 

folyamatos figyelemmel kísérésére. Babaápolási egyszeregyünk enyhébb 

orvosi eseteket, egészségügyi problémákat taglal: tanulmányozzuk többek 

között a koszmót, a csuklást vagy a kötôhártyagyulladást.

Rendeltetésszerû használat esetén a baba odaadó szeretettel, kimondha

tatlan boldogsággal és örömmel ajándékoz meg bennünket. A baba mûkö

dé sének megértésére is igaz ugyanakkor, hogy gyakorlat teszi a mestert, a 

türelem tehát itt is nagyon fontos tényezô. Az elkövetkezendô néhány hó

napban szükségképpen megtapasztaljuk majd az elkeseredettség, a kudarc, 

az alkalmatlanság, a hozzá nem értés, a reménytelenség és a kétségbe

esés élményét. Ezek az érzések mindmind természetesek, és idôvel meg is 

szûnnek. Egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy a pelenkacsere vagy a 

tápszermelegítés mûvelete éppoly gyerekjátéknak tûnik már számunkra, mint 

a számítógép bekapcsolása, vagy az ébresztôóra beállítása. És ekkor fogjuk 

megérezni és megérteni, hogy mindent tudunk, amit a babáról tudnunk kell. 

Sok boldogságot és nagy örömöt kívánunk a csöppséghez!


