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This PowerPoint 2007 template produces an A0 
presentation poster. You can use it to create your 
research poster and save valuable time placing titles, 
subtitles, text, and graphics.  
 
We provide a series of online tutorials that will guide 
you through the poster design process and answer your 
poster production questions. To view our template 
tutorials, go online to PosterPresentations.com and 
click on HELP DESK. 
 
When you are ready to print your poster, go online to 
PosterPresentations.com 
 
Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 
 

 

QUICK START 
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in and out to 
the level that is more comfortable to you. Go 
to VIEW > ZOOM. 

 
Title, Authors, and Affiliations 

Start designing your poster by adding the title, the names of 
the authors, and the affiliated institutions. You can type or 
paste text into the provided boxes. The template will 
automatically adjust the size of your text to fit the title box. 
You can manually override this feature and change the size of 
your text.  
 
TIP: The font size of your title should be bigger than your 
name(s) and institution name(s). 
 
 

 
 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can 
insert a logo by dragging and dropping it from your desktop, 
copy and paste or by going to INSERT > PICTURES. Logos 
taken from web sites are likely to be low quality when 
printed. Zoom it at 100% to see what the logo will look like 
on the final poster and make any necessary adjustments.   
 
TIP: See if your school’s logo is available on our free poster 
templates page. 
 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your 
desktop, copy and paste, or by going to INSERT > PICTURES. 
Resize images proportionally by holding down the SHIFT key 
and dragging one of the corner handles. For a professional-
looking poster, do not distort your images by enlarging them 
disproportionally. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If 
they look good they will print well.  
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QUICK START (cont. )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going 
to the DESIGN menu, click on COLORS, and choose the color 
theme of your choice. You can also create your own color 
theme. 
 
 
 
 
 
 
 
You can also manually change the color of your background by 
going to VIEW > SLIDE MASTER.  After you finish working on 
the master be sure to go to VIEW > NORMAL to continue 
working on your poster. 
 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-
formatted placeholders for headers and 
text blocks. You can add more blocks by 
copying and pasting the existing ones or by 
adding a text box from the HOME menu.  

 
 Text size 

Adjust the size of your text based on how much content you 
have to present.  
The default template text offers a good starting point. Follow 
the conference requirements. 

 
How to add Tables 

To add a table from scratch go to the INSERT menu 
and click on TABLE. A drop-down box will help you 
select rows and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another 
PowerPoint document. A pasted table may need to be re-
formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT SHAPE, TEXT BOX, 
Margins. 
 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel 
or Word. Some reformatting may be required depending on 
how the original document has been created. 
 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to 
see the column options available for this template. The 
poster columns can also be customized on the Master. VIEW > 
MASTER. 

 
How to remove the info bars 

If you are working in PowerPoint for Windows and have 
finished your poster, save as PDF and the bars will not be 
included. You can also delete them by going to VIEW > 
MASTER. On the Mac adjust the Page-Setup to match the 
Page-Setup in PowerPoint before you create a PDF. You can 
also delete them from the Slide Master. 
 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, 
save as PowerPoint or “Print-quality” PDF. 
 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go online to 
PosterPresentations.com and click on the “Order Your Poster” 
button. Choose the poster type the best suits your needs and 
submit your order. If you submit a PowerPoint document you 
will be receiving a PDF proof for your approval prior to 
printing. If your order is placed and paid for before noon, 
Pacific, Monday through Friday, your order will ship out that 
same day. Next day, Second day, Third day, and Free Ground 
services are offered. Go to PosterPresentations.com for more 
information. 
 

Student discounts are available on our Facebook page. 
Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  
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A szoptatás a biológiai norma. Számos rövid és hosszú távú előnyt biztosít az 
anyának és a csecsemőnek. Ezért kiemelt fontosságú népegészségügyi kérdés a 
kizárólagos szoptatás és a teljes szoptatási időszak hosszát negatívan befolyásoló 
tényezők feltérképezése. A szoptatás természeténél fogva multifunkcionális: a 
legmegfelelőbb, humánspecifikus táplálék a csecsemő számára, immunológiai 
védelmet biztosít s emellett segíti a csecsemő természetes szopásigényének 
kielégítését, ezen keresztül a megnyugvást, elalvást. Cumisüveg kultúránkban 
azonban egyre inkább csak a tápláló funkció realizálódik. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Cumifa a drezdai gyermekklinika kertjében 
 
 
A cumi, mint a szoptatást hátrányosan érintő tényező? 
Bár orvosok a fertőzésveszély és mérgezési veszély miatt sosem ajánlották a cumit, a 
WHO vetetette fel első ízben, hogy főként azért káros a használata, mert negatívan 
befolyásolja a szoptatást. A WHO és az UNICEF Bababarát Kórház 
kezdeményezésének lényegét tíz pontban összefoglaló útmutatóban bizonyítékokkal 
alátámasztva szerepel: “Szoptatott csecsemő ne kapjon sem etető, sem nyugtató 
cumit.” (Evidences, 1998).  
Arra azonban egészen az AAP 2011-es ajánlásáig nem volt példa, hogy szakmai 
testület kifejezetten ajánlotta volna használatát a SIDS megelőzésére. (SIDS and 
Other 2011) Az ajánlást követően több kutatás is foglalkozott a szoptatás időtartama 
és a cumihasználat közötti összefüggés feltárásával. Az eredmények 
ellentmondásosak, és felvetik, hogy a szoptatás idő előtti abbahagyása és a 
cumihasználat között NINCS összefüggés. (Kramer 2001, O’Connor, 2009)  
 
 
 
 
Cél a cumihasználati szokások, cumizás és szoptatás időtartamának összefüggései, 
anyai attitűdök felmérése volt egy 14 kérdéses, félig strukturált kérdőív segítségével.  
A témakört érintő kutatások többsége a szülés után kórházban töltött napokat, illetve 
az első hónapokat vizsgálja (szoptat-e, kizárólag szoptat-e az anya), nem azt, hogy 
cumizó csecsemők esetében megvalósul-e a WHO ajánlás szerinti időtartamú 
szoptatás (6 hónapig kizárólagos szoptatás, majd a szoptatás folytatása kétéves korig 
vagy azon túl hozzátáplálás mellett). Ezért a rendelkezésre álló magyar szoptatási 
statisztikák, a védőnői adatgyűjtés segítségével és egy másfajta mintavételi logikával 
szerettem volna megvizsgálni a cumi hosszabb távon szoptatásra gyakorolt 
lehetséges hatását. A rendelkezésünkre álló kutatások olyan kultúrákban készültek, 
ahol a szoptatás átlagos időtartama rövid, így például a három hónapig folytatott 
szoptatás már komoly eredménynek számít. (Halimah 2012) 

 
Hipotézis 

A valaha is szoptatók és cumit is használók körében rövidebb a kizárólagos szoptatás 
időtartama és a teljes szoptatási időszak hossza, mint azoknál, akik nem használnak 
cumit.  
 

Kutatás 
A kérdőív 2010-ben született, valaha is szoptatott csecsemőkre vonatkozott, 
akiknek az édesanyja legalább néhány alkalommal használt nyugtatócumit. A 
lekérdezés időpontja 2012. harmadik negyedév. 
1. csoport: Valamennyi, az adott évben Pomázon született, valaha is szoptatott 
ÉS cumit legalább néhány alkalommal használó anya: 44 értékelhető kérdőív az 
50 kitöltésből, összesen 189 születéssel 
2. csoport: ugyanez a kérdőív interneten terjesztve, 144 értékelhető kitöltés az 
egész ország területéről vegyesen 
 
 
 
 
 

Bevezetés	

Kérdésfelvetés:	Befolyásolja-e	a	cumi	használata	a	szzoptatás	
időtartamát?	

Eredmények	
1. A szoptatási arányok (2011-es adatok alapján) lényegesen alacsonyabbak a 
cumihasználók csoportjaiban.  
 

2. A "Miért kezdett cumit használni?" kérdésre adott válaszok azt mutatják, 
hogy az anyák a cumit valóban szoptatást helyettesítő funkciókban használják. 
Figyelemre méltó adat, hogy milyen erős az igény arra, hogy a gyermeket 
szoptatás nélkül is meg lehessen nyugtatni. Ez a nyilvános szoptatás kevésbé 
elfogadott voltára, vagy az emiatti aggodalomra utal.  
 

Összefoglalás	

A cumihasználat a szoptatást legalább elkezdőknél jelentősen csökkentette a 
kizárólagos szoptatás és a teljes szoptatás időtartamát is az országos szoptatási 
adatokhoz képest, mégpedig főként a hosszabb távú, négy hónapon túli 
szoptatás tekintetében. A kérdőív cumihasználati szokásokra vonatkozó 
kérdéseiből többek között kiderül, hogy az anyák szinte kizárólag szoptatást 
helyettesítő funkciókban használnak cumit, például elaltatásra, a gyermek 
megnyugtatására.  
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W.	Ungváry	Renáta	laktációs	szaktanácsadó	IBCLC	
Cumihasználat	és	szoptatás	
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