A napirend felborulása és rendezése (esettanulmány)

Mihez kezdjünk akkor, hogyha a baba össze-vissza alszik napközben,
kiszámíthatatlan, hogy mikor fárad el, mikor ébred fel reggel vagy a nappali
alvásokból, és az is teljesen változó, mennyi lesz az aznapi összes alvásidő? Mi a
teendő akkor, amikor tervezhetetlen, hogy reggel mikor ébred majd fel a
gyermek, és este mikor jön el az esti elalvás ideje?
Először is érdemes tudni azt, hogy az első pár hónapban a napirend pontosan
olyan, mint ahogy az előbb leírtam. Hiszen ebben az időszakban még baba
diktálta napirendben kell gondolkodni, ami azt jelenti, hogy látszólag
kiszámíthatatlan a napirend. Valójában persze van benne rendszer, csak nem
annyira egyértelműen látszik, illetve az első hónapokban a baba villámgyors
fejlődése miatt a napirend alapból is szinte állandóan változik.
A problémát gyakran az okozza, hogy a szülők csak az óra szerinti, fix időpontos
napirendet tekintik napirendnek, ami nem ideális a kezdeti időszakban. Ugyanis
az óra szerinti menetrend helyett az első hónapokban még mindenképp a baba
tempóját érdemes követni, és nem az órát vagy a stoppert figyelni.
Aztán olyan fél éves kor környékén már általában fix szokott lenni az, hogy a baba
hányszor alszik egy nap, ez hat hónapos kor környékén általában három vagy
négy alkalmat jelent. Ez azt jelenti, hogy itt át lehet térni a stopper szerinti
napirendre, azaz a baba már meghatározott időtartalmakat van ébren az esetek
nagy részében, és ehhez tudjuk igazítani az altatást. A délelőtti órákban általában
rövidebb ez az időszak, a délutáni órákban vagy estefelé hosszabb.

Ennek megfelelően a baba bár még nem fix időpontokban, de már nagyjából
kiszámíthatóan fog aludni.
Aztán általában a két nappali alvásra történő átállás után jön el az az időszak,
amikor a baba már fix napirend szerint is tud „működni”.
Ez azt jelenti, hogy a reggeli ébredési idő 30-60 percen belül van minden egyes
nap, és ennek megfelelően az első és a második a nappali alvás is kiszámíthatóan,
például 9:00 és 10:00, illetve 14:00 és 15:00 óra között kezdődik, innentől kezdve
pedig az esti altatási idő is fix.
Tehát itt már nyugodtan figyelhetjük az órát, és csak akkor kell visszalépni a
kevésbé jó struktúrát napirendre, ha extra nap van és a baba megváltozott
igényeit kell kielégíteni.
Igen ám, de mi van akkor, hogyha már a stopper vagy fix napirend szerinti
életkorban lévő gyermeknél tapasztaljuk azt, hogy nincs rendben a napirend,
össze-vissza alszik a baba? Ilyenkor a napirend felborulásáról beszélünk. Ebben
az esetben az baba életkora szerint már elvárhatnánk azt, hogy nagyjából
kiszámítható legyen a napirend, de valamiért ez még sincs így.
Ilyenkor három dolgot érdemes szem előtt tartani:
1. Gyakran előfordul, hogy olyan napirendet szeretnénk a babára „erőltetni”,
ami az életkora szerint nem megfelelő neki, vagy - annak ellenére, hogy
az életkora szerint már például a 3 nappali alvásos napirend lenne az
ideális számára, a baba más ütemben fejlődik, és vagy még négyszer lenne
szüksége nappal alvásra, vagy elég lenne neki 2 alkalom is.
2. Ha felborult egy napirend, akkor nagy az esélye annak, hogy a baba
bekerült a túlfáradás ördögi körébe, ami azt jelenti, hogy a szervezete

túlzott aktivitással és túlzott éberséggel reagál arra, hogy túl keveset
alszik, vagy túl sokáig van ébren. A babák szervezete a kevés alvás miatt
riadót fúj, a gyermek nyűgös, feszült, nyugtalan lesz, folyton pörög,
nehezen alszik el, de könnyen ébred, emiatt keveset alszik, és alvás közben
is sokszor nyugtalan.
3. A napirend akkor is gyakran felborul, amikor a baba épp elhagy egy-egy
nappali alvást, erről részletesen írtam több esettanulmányban is.
Nézzük meg egy példán keresztül, hogyan tudjuk a felborult napirendet rendezni:
Katalin kisfia, Máté 8 hónapos és a napirendje teljes káosz. Hol kétszer alszik fél
órát, hol négyszer egyet, és az is előfordul, hogy egész délelőtt ébren van, máskor
pedig konkrétan átalussza az egész délelőttöt. Teljesen kiszámíthatatlan, hogy
mikor ébred reggel, és az is, hogy mikor jön el az esti altatás ideje. Az éjszakák
sem telnek jól, Máté gyakran ébred, nyugtalanul alszik, előfordul, hogy órákig
fenn van hajnalban.
Mit lehet ez esetben tenni?
Az első lépés mindig az, hogy nézzük meg, hogy egy átlagos 8 hónapos
gyermeknek mi az ideális napirendje. Ebben az időszakban általában a két vagy
a három nappali alvásos menetrend az ideális. Olyan esetekben, mikor felborult
a napirend, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a túlfáradás vagy kialvatlanság
ördögi körének szerepét sem, ami azt jelenti, hogy érdemes egy olyan
mintanapirendet választani, ami inkább a 8 hónaposnál fiatalabb gyermekeknek
való. Tehát ebben a példában a 3 nappali alvásos napirend lesz az, amit első
körben próbálunk beilleszteni Máté napjaiba.

Így néz ki egy átlagos három alvásos napirend:
• 7:00 ébredés
• 8:30-9:30 első alvás
• 11:30-13:00 második alvás
• 15:00-16:00 harmadik alvás
• 19:30- éjszakai alvás
A fenti mintanapirendet érdemes Katalinnak első körben kipróbálnia. Ez azt
jelenti, hogy nem foglalkozik azzal, hogy mit mutat az óra, és azt is kevésbé
figyeli, hogy Máté mikor tűnik álmosnak. Ez furcsán hangozhat, de ebben az
esetben azt tudni kell, hogy egy túlfáradt, kialvatlan gyermek gyakran összevissza küldi az álmosság jeleit. Ha például túl rövid volt az éjszakai alváshossz,
akkor már az ébredés után fél órával jelezheti a baba, hogy álmos. De ilyenkor
még nem lesz elég erős az alvásnyomás ahhoz, hogy el is tudjon aludni. Ennek
egyenes következménye az lesz, hogy órákig tart majd az altatás, Máté megutálja
az egész szituációt, Katalin pedig úgy fogja érezni, hogy az egész napja altatásból
áll. A túl korán kezdett altatással pedig nem lesznek előrébb, mert valószínűleg
Máté csak egy óra múlva fog tudni elaludni, ami azt jelenti, hogy jobb, ha Katalin
az első körben a mintanapirend szerint próbálja belőni az altatás időket.
A napirend így nézett ki pár nap próbálkozás után:
• 6:30 ébredés
• 8:30-9:00 altatás
• 9:00-9:45 első alvás
• 11:00-12:00 altatás
• 12:00-14:00 második alvás
• 16:00-16:20 altatás

• 16:20-16:40 harmadik alvás
• 19:00 esti altatás
• 19:15 - éjszakai alvás
Bár az altatási idők még néha hosszúak, az alvásmennyiség már nem rossz, tehát
Máté kezdi kipihenni magát, és kezd kijönni a túlfáradás ördögi köréből. Ez azt
jelenti, hogy érdemes ezt a napirendet tovább folytatni, hiszen látszik, hogy Máté
többet tud így aludni napközben, és az altatási idők is fokozatosan csökkennek,
ahogy Katalin egyre jobban tudja időzíteni a kisfia alvásait.
Pár jól sikerült nap után Katalin azt tapasztalta, hogy újra egyre hosszabbá vált
az altatási idő, és Máténak sok az eddig megszokott három nappali alvásos
napirend, nem tud elaludni a megszokott időkben, és már nem is látszik
álmosnak napközben. Katalin kétségbeesett, hogy megint felborult a kisfia
napirendje, pedig ez valójában egy jó jel volt.
Mi történt?
Máté végre kialudta magát, elmúlt a túlfáradás, és kiderült, hogy a három nappali
alvásos napirend már túl sok neki, most már többet tud ébren maradni két alvás
között. Ideje volt tehát megpróbálni áttérni a két nappali alvásos menetrendre.
Katalin tehát a klasszikus 2-3-4 napirendet próbálta meg bevezetni.
Pár nap után így nézett ki Máté napja:
• 6:00 ébredés
• 8:00-8:15 altatás
• 8:15-9:00 első alvás
• 12:00-12:20 altatás
• 12:20-14:30 második alvás

• 18:00 altatás
• 18:30- esti alvás
Katalin 1 hét után azt tapasztalta, hogy a rövidebb első nappali alvás miatt túl
korán jön a második alvás, így Máté nem bírja ki túlfáradás nélkül estig. Ezért úgy
döntött, hogy váltakozó napirendet vezet be. Amikor az első alvás korábban
kezdődött vagy rövidre sikerült, akkor három nappali alvásos menetrenddel
számolt aznapra, egy kicsit későbbi esti elaltatási idővel. Ha pedig úgy jött ki a
lépés, hogy az első alvás hosszú vagy később kezdődött, akkor két nappali
altatásban gondolkodott, és korábbra hozta az esti elalvás idejét.
Így Máté napirendje - bár még mindig nem fix, óra szerinti volt - stopper szerint
jól működött, és Katalinnak csak arra kellett figyelnie, hogy az első altatás ideje
és hossza függvényében mindennap átgondolja, hogy szükséges-e aznap a
harmadik nappali alvás vagy sem. Egy hónap múlva pedig Máté végleg elhagyta
a késő délutáni szundikat, így kialakult a fix, óra szerinti két nappali alvásos
napirend, délelőtt 1, délután 2 órás alvásidőkkel.

