
ÉLETKORI LEBONTÁSBAN



igyekszik megszüntetni a sírásom okát.” Ha ez megvalósul, akkor a baba 
bizalmat él meg a világ felé és könnyebben megnyugtatható.

Éneklés, érintés és figyelemelterelés (
)

Tudatosítani magunkban, hogy a sírás természetes kommunikációs forma 
a babánál, a fájdalmon kívül sok oka lehet a baba sírásának. A gyermekek 
fantasztikusak és rugalmasak, bízzunk bennük!

ÉLETKOR: 0-2 ÉV

  

 

Megnyugtató lehet...



  
Az akarat kialakulásának életkora. A gyermek szeretné szabályozni a 
környezetét, saját testét, kíváncsian próbálgatja a világot. Ha sikert ér el 
ebben, akkor önállónak érzi magát, ha kudarc éri, akkor megszégyenülést 

akkor könnyebben megnyugtatható lesz és kiépül a bizalom.
példa: szaturációmérésnél „ezt vagy ezt az ujjadat adod ide?” , vérnyomásmé-
résnél „te vagy én nyomjam meg ezt a gombot?”, vérvételnél „ölben vigyelek 
vagy egyedül sétálsz oda?”

Jutalmazás (matrica, plüss, édesség), figyelemelterelés (buborékfújás, új 
mese mutatása, játékhangszer) mese/zene (Hahó Együttes : Miért féljek? , 
Kuflimesék, Gryllus: Maszkabál) ,YouTube: Sümi nem adja fel (Sárvári Györgyi 
meseíró pszichológus)

! Bízzon gyermekében!

 megszégyenítés és bagatellizálás (miért sírsz, ez nem is fáj 
annyira), hasonlítás figyelmen kívül hagyás 
(nem érdekel hogy sírsz, helyette: megértem, hogy sírsz, de ezt most muszáj 
megcsinálni és Te nagyon bátor leszel!)

 

ÉLETKOR: 2-3 ÉV

Megnyugtató lehet...



  
A kezdeményezés, tervezés kialakulásának életkora. A gyermek szeretne 
egyre önállóbban, anyától függetlenül tevékenykedni, ha ez megvalósul-
hat, akkor bátran fog tudni viselkedni és könnyen megnyugtatható lesz. 

kíváncsiság és a szerepjátékok szakasza az ovis kor.
példa: Tudtad-e, hogyha elfújod a pitypang bóbitáit, akkor teljesül egy kíván-
ságod? Vagy tudtad, hogy minden kórteremnek van egy ügyeletes tündé-

végre?
Észlelésnél: szoborjáték (ha megállítom a zenét, akkor neked is mozdulat-
lannak kell maradnod)

Jutalmazás, a gyermek bevonása a folyamatba (kiveheted a csövet a 

tapaszt/kötést), bemutatás (nézd, megmutatom ezen a plüssön vagy maga-
mon, hogy mi fog történni), figyelemelterelés (keress egy olyan dolgot a 
szobában, ami piros! vagy tudod hogy kell bekapcsolni anya telefonját?)

Ha magunk is bevonódunk a játékba, fújjuk a pitypang bóbitáit, együtt 
-

nyugtatásában a kórház dolgozóival. Bízzunk gyermekünkben! Ha együtt-

lesznek a napok.
 tiltás mentén fogalmazni (ezt nem szabad, nem neked 

való! helyette: csináljuk úgy, hogy te nyomhatod meg ezt a gombot, ezt a 
másikat viszont csak nekem szabad)

 

ÉLETKOR: 3-6 ÉV

Megnyugtató lehet...



ÉLETKOR: 6-12 ÉV

  

-

FONTOS:

példa: Észlelésnél bevonható a folyamatba (lássuk tudod-e, hogy ezt hogy 
hívják? Emlékszel mit kell megnyomni?), vagy vérvételnél megtaníthatjuk 
neki, hogy milyen sorrendben következnek a csövek és megkérhetjük, hogy 

hogy hogy csináljuk, hogyan lenne kényelmes a gyermek számára?

Jutalmazás (
apránként is, például legó-szett darabjaiból naponta egyet, vagy gyöngyök-

),vagy 
napi meglepetés az otthoniaktól, nyugtató mesék (YouTube Barkóca-
berkenye erdei kalandjai vagy Sümi nem adja fel), zene (Molnár Orsi: Ram-
szamszam dal, Hahó Együttes: Miért féljek?, Bagdi Bella), képi megjelenítés 
(
monitor részeinek megmutatása)

 



-

-
-

összehasonlítás (bezzeg a Jakabka nem sír így vagy ilyen nagyfiú/nagylány 

ítélkezés (ebben a korban már tudsz te egyedül is enni, anya nélkül is aludni, 
)

fenyegetés (ha nem akarsz enni/inni, akkor jön az infúzió, helyette: azért 
fontos, hogy igyál/egyél, hogy elkerüljük az infúziót)

Megnyugtató lehet...



ÉLETKOR: 12-18 ÉV

  

-

FONTOS:

-

Példa: A vizsgálatok során vegyük komolyan a gyermeket, adjunk teret 

-

 



(például ma nem volt vérvétel)

(tehát levesszük a kínos pillanatok terhét a 
vállukról)

összehasonlítás a szobatársakkal („látod Jakabkával sem marad tovább az 
)

túl alacsony elvárás (
súly-, vagy magasságmérésnél)
túl magas elvárás („egy ilyen nagyfiú/lány már magától zuhanyzik, nem 
megyek veled)

Megnyugtató lehet...



JUTALMAZÁS
KÉPI MEGJELENÍTÉS
FIGYELEMELTERELÉS/SZORONGÁSOLDÁS
ELFOGADÁS (Mindenki úgy boldogul, ahogy tud! Jogod van az érzelmeidhez, 
belefér, ha sírsz vagy dühös vagy!)

Világos, hogy ezek a tippek, trükkök sem mindenhatóak és vannak olyan 
esetek, amikor egyik sem használ. Mégis azt gondolom, hogy érdemes 
próbálkozni, hiszen vesztenivalónk nincs, illetve ha beválik, akkor gördülé-
kenyebbé tehetjük a kórházban tartózkodást és könnyebbé a mindenna-
pokat! 


