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A
szülôk korrekt, tényeken ala-
puló tájékoztatása nagymér-
tékben segíti azt, hogy jól
informált döntéseket tudja-
nak majd hozni arra vonat-

kozóan, hogy hol, milyen kísérôkkel és
milyen támogatás mellett szeretnék világra
hozni a gyermeküket.

A lelki támogatás
A dúlai támogatás fontos eleme a váran-
dósság idején – és természetesen a szülés
óráiban, majd késôbb a gyermekágyas idô-
szakban is – az érzelmi támogatás. A leen-
dô szülôkkel folytatott beszélgetések során
sok olyan téma kerül elô, amely késôbb
befolyásolhatja a vajúdás és a szülés mene-
tét, hiszen a szülés nemcsak fizikai, hanem
nagyon erôsen lelki folyamat is. A párkap-
csolat minôsége, az anyának a saját anyjá-
val való kapcsolata, az esetleges korábbi
kórházi és egyéb élményei, félelmei, a fáj-
dalomhoz való viszonyulása és még szám-
talan tényezô közrejátszik abban, milyen
lesz majd a vajúdás során a méhszáj tágu-
lása és a baba elengedése. Ha az anya
beszél az érzelmeirôl, és a dúla vagy indo-
kolt esetben további szaksegítség (pszicho-
lógus, kineziológus, családállító) segítségé-
vel feloldódnak a gátak és feldolgozódnak
esetleges korábbi traumák, már sokat tett
azért, hogy a szülés a maga természetessé-
gében történhessen meg.

Ehhez azonban még két elengedhetetle-
nül fontos tényezô szükséges. Az egyik,
hogy az anya érezze magát biztonságban, a
másik pedig, hogy épüljön ki a bizalom
közte és a segítôi között.

A szülés az esetek döntô többségében

nem kóros, hanem élettani folyamat,
ugyanakkor mélyen intim esemény, amely-
nek kísérése folyamán nagy a jelentôsége
annak, hogy a szülôket támogató személyek
a szakmai tudásuk mellett milyen emberek.
Éppen ezért a párokat arra biztatom, hogy
alaposan gondolják végig, hogy kik azok,
akiket segítôül hívnak életük egyik legmeg-
határozóbb eseményéhez. Az orvosukkal, a
szülésznôjükkel, a dúlájukkal beszéljenek
arról, hogy milyen támogatást várnak, és
mit szeretnének kérni. A nyílt és ôszinte
kommunikáció ugyanis a bizalom kialaku-
lásának alapja.

Az anyai igények, a protokoll nyújtotta
lehetôségek és az orvosok, szülésznôk sze-
mélyisége gyakran nagyon különbözik egy-
mástól. Abban azonban minden szereplô
egyetért, hogy a szülés legyen biztonságos.

Veszélyes üzem?
A XXI. századi szülészeti ellátás egyik fô
célja a biztonságra törekvés. Ennek érdeké-
ben amedikalizált szülészet számtalan vizs-
gálattal és diagnosztikus eljárással igyek-
szik kontrollálhatóbbá tenni a várandós nô
testi mûködéseit és a szülés folyamatát.
Ennek azonban a kétségtelen elônyei mel-
lett van egy komoly veszélye is, hiszen azt
az illúziót keltheti, hogy a szülônô számára
a mûszerek jelenléte nyújtja a feltétlen biz-
tonságot. Nemrégiben az egyik szülészeti
osztály fôorvosával beszélgettem, aki szó
szerint így fogalmazott: „Tudomásul kell
venni, hogy a szülés veszélyes üzem.”

Természetesen vannak valóban veszé-
lyes helyzetek és olyan állapotok, amelyek
eltérnek az élettani várandósság és szülés
menetétôl. Ilyen esetekben nyilvánvalóan

óriási jelentôséggel bír, ha ezt idôben felis-
merik, és megfelelôen látják el az anyát
vagy a babáját.

De vajon minden esetben szükséges-e
veszélyes állapotként értékelni egy élettani
folyamatot? És miben hisznek a természeti
népek, például a jorubák, akik számára
nem áll rendelkezésre a medikalizált szülé-
szet eszköztára? A természet és a nôi test
bölcsességébe vetett hitük mellett mindösz-
sze talán csak ez a vers az, amellyel asszo-
nyaik támogatni tudják vajúdó társukat:

„A kecskének nincs bábája.
A birkának nincs bábája.
Mikor a kecske terhes lesz,

biztonságban megszül.
Mikor a birka terhes lesz,

biztonságban megszül.
Te, most, hogy terhes vagy,

biztonságban megszülsz.”

A szemléletek különbözôségének kont-
rasztja, mely ebben az idézetben is tükrö-
zôdik, valamint a szülések kísérése folya-
mán gyûjtött tapasztalataim ráébresztettek
arra, hogy a biztonság fogalmaminden szü-
lésnél jelen lévô személy számára mást és
mást jelenthet.

A szülônô biztonsága
A szüléshez szükség van az oxitocin nevû
hormonra, mely a méhizomzat összehúzó-
dásait okozza. Ma már köztudott, hogy
mennyi elônye van annak, ha a nôk a saját
testük által termelt – és lehetôleg nem

Biztonság és bizalom
a szülôszobán
Tizenkét éve kísérek dúlaként kórházban szüléseket, emellett várandós nôket, illetve
párokat készítek fel a szülésre és a szülôi szerepre egyéni konzultációk keretében. Ezeknek
a találkozóknak az az egyik célja, hogy a leendô szülôk megismerjék a lehetôségeiket. A
szülészeti intézményekben létezik ugyan szakmai protokoll, de a különbözô szülészeti
osztályok ettôl némileg eltérô irányelvek szerint mûködhetnek, és az egyes orvosok is a
szemléletüktôl függôen dönthetnek arról, hogy mit engedélyeznek és mit nem.
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gyógyszeres – oxitocin segítségével szül-
nek, hiszen ennek a természetes hormon-
nak nagy szerepe van az anya és a baba
közt kialakuló kötôdésben is. z szeretethor-
monként is számon tartott oxitocin nyugta-
tó hatása révén segít a stressz oldásában,
és fontos szerepet játszik a félelem leküz-
désében is. Nyilvánvaló tehát, hogy a szer-
vezet akkor tud a szülés természetes lefo-
lyásához szükséges mennyiségû oxitocint
termelni, ha az anya szeretetben és bizton-
ságban érzi magát. Ha azonban bármi
miatt stressz éri (ilyen lehet maga az isme-
retlen kórházi környezet, a negatív verbá-
lis, nonverbális vagy tárgyi szuggesztiók,
a tájékoztatás vagy a társas támasz hiá-
nyából adódó, esetleg a kiszolgáltatottság
miatt kialakuló félelem), akkor testében
megemelkedik az adrenalin nevû hormon
szintje. Az adrenalinszint növekedésével
viszont a természetes oxitocin termelôdése
csökken, és le is állhat.
A szülônô akkor érzi biztonságban

magát, ha
bízhat a körülötte lévô segítôkben,
segítôi (a szülészorvos, a szülésznô, a
dúla, az apa vagy más hozzátartozó) a
neki legmegfelelôbb módon támogatják,
számára kényelmes és megnyugtató
környezet veszi körül,
a vajúdás óráiban és szülés közben
szabadon mozoghat, a teste jelzéseinek
megfelelôen cselekedhet, és saját tem-
pójában vajúdhat,
testi mûködései mellett a vajúdás
során benne zajló lelki folyamatait is
értôen és empátiával kísérik és segítik,
esetleges kérdéseire pontos informáci-
ókat kap, és érthetôen tájékoztatják ôt.

Az apa biztonsága
A legtöbb esetben párokat kísérek a szülô-
szobán, így jól láthatom, hogy milyen
tényezôk befolyásolják az apa biztonságér-
zetét, amely legalább annyira fontos, mint
az anyáé. Ha ugyanis az apa szorong vala-
mi miatt, azt nagy valószínûséggel a párja
is érzékelni fogja, ami kihathat a vajúdás
menetére.
Az apa számára az jelenti a biztonsá-

got, ha
a szülôszobán kompetens kísérônek
érezheti magát,
kérdései nyomán informálják, így
tudja, hogy mi miért történik,
mindig van a közelében valaki, aki
tájékoztatni tudja és megnyugtatja
(erre nagyon alkalmas személy a
dúla),
van mozgásszabadsága, tehát ha
kimenne, vagy pihenni szeretne,
akkor ezt megteheti anélkül, hogy a
párja magára maradna,
nem osztanak rá olyan feladatokat,
amelyekhez nem ért (például nem
neki kell figyelnie a magzati szívhang
monitorának a képernyôjét)
biztonságban tudhatja a párját és a
kisbabát.

A baba biztonsága
A biztonságérzet a megszületô kisbaba
számára is nagyon fontos. Akár termé-
szetes, akár mûtéti úton történô szülés
esetén a születés utáni pillanatokban
számos olyan inger éri az újszülöttet,
amely komoly stresszt okozhat számára.
A fények, az idegen kezek érintése, az elsô
levegôvételek, a zajok, a kinti és a benti

világ közti hômérséklet-különbséghez való
alkalmazkodás igen megterhelô lehet.
Ô tehát akkor érzi magát biztonság-

ban, ha
az édesanyja meztelen mellkasán bôr-
kontaktusban, felülrôl jól betakarva
pihenhet meg,
hallhatja az édesanyja szívverését és
hangját,
nem kezdik a születése utáni elsô
órákban lemérni, megfürdetni, meg-
vizsgálni,
nem éri ôt sok hang- és erôs fényinger,
lehetôsége van a szülést követô elsô
órában az igényei szerint szopni.
Nyilvánvaló, hogy a szülésnél jelen lévô

orvosnak, szülésznônek, dúlának az a fel-
adata, hogy az éppen kialakuló család tag-
jainak biztonságérzetét a lehetô legna-
gyobb mértékben növelje. Csakhogy ez
nem is olyan egyszerû, hiszen különbözô
okok miatt, de gyakran ôk sem érzik
magukat biztonságban a szülésnél.

A segítôk biztonsága
Világszerte ismert tendencia, hogy
ugrásszerûen nô az indított szülések, a
különbözô szülészeti beavatkozások és a
császármetszések aránya. Ennek az az
egyik oka, hogy ma már minden szülô
elvárja, hogy tökéletesen egészséges kis-
babája és lehetôleg komplikáció- és szö-
vôdménymentes szülése legyen. Ha ez
valamilyen okból nem valósul meg,
akkor ezért leggyakrabban a szülést leve-
zetô orvost teszik felelôssé. Magyar-
országon rohamosan emelkedik a mûhi-
baperek száma, de ezzel egyenes arány-
ban az orvosok félelmei is, amit a külön-
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bözô szakmai konferenciákon ôk maguk
is az egyik legsúlyosabb problémaként
említenek. A mûhibaperektôl való féle-
lem ösztönzi sokukat arra, hogy a biz-
tonságérzetük növelése érdekében egyre
nagyobb kontrollt gyakoroljanak a vajú-
dás felett, és hûen kövessék a bizonyos
kérdésekben már általuk is elavultnak
vélt szakmai protokoll ajánlásait, ezzel
védve magukat az egyedi mérlegelés fele-
lôsségétôl.

Magyarországon a legtöbb szülésznô
évtizedek óta kompetenciájához képest
korlátozott feladatkörrel dolgozik, azaz a
vajúdást szakmai szemmel kíséri figye-
lemmel, de rendszeresen referálnia kell a
szülônô állapotáról az orvosnak, majd a
kitolási szaknál teljes mértékben átadja a
döntés felelôsségét és a munkát a szü-
lésznek, holott a képzettsége lehetôvé
tenné, hogy önállóan vezessen le problé-
mamentes szüléseket. Vannak olyan szü-
lészetek, ahol erre lehetôséget bizto-
sít(ana) az osztályvezetô fôorvos az ott
dolgozó szülésznôknek, de furcsa módon
jelenleg nem sokan élnek ezzel a lehetô-
séggel. Míg a csekély számú, de már
önálló kompetenciával dolgozó szülész-
nôk számára épp az a megnyugtató,
hogy önállóan dönthetnek és végezhetik
a munkájukat, a többség számára ma
még a felelôsség átadása jelenti a
nagyobb biztonságot.

A felelôsségtôl való félelem pedig való-
di veszélyeket rejthet. Ha ugyanis a segí-
tôk a félelmeiktôl vezérelve hoznak dön-
téseket, és így szeretnék megvédeni a
szülônôt és a kisbabát, az nagyban befo-
lyásolhatja a szülés kimenetelét, komoly
szorongást keltve az anyában és az apá-
ban is.

A dúlák munkája
Sajnos sok szülészeten ma még mindig
kevéssé ismert vagy a tévhitek miatt nem
teljesen elfogadott a dúlák munkája.
Ugyanakkor azokban az intézményekben,
ahol nyitottak arra, hogy az anya a dúlája
segítségét is igénybe vehesse a szülés órá-
iban, már egyre több orvos és szülésznô
megtapasztalta és érti, hogy milyen jelen-
tôsége van a megszakítás nélküli, személy-
re szabott társas támasznak, és hogy
miben egészíti ki és segíti az ô munkájukat
is a dúla jelenléte.
A dúlának sem mindegy hát, hogy

milyen közegben kell dolgoznia, tehát
ô akkor érzi leginkább biztonságban
magát, ha

ismerik a kompetenciáit, és elisme-
rik a munkáját,
azonos vagy nagyon hasonló szemlé-
letû segítôkkel dolgozhat együtt,
jól és hatékonyan tud kommunikálni
az egészségügyi személyzettel,
akik között szintén feszültségmentes
a légkör,
azt érzi, hogy valamennyi segítô az
éppen kialakuló család tagjainak testi
és lelki egészségét tartja szem elôtt.
Mivel a dúla nem végezhet vizsgálato-

kat, így nem terheli a szülés szakmai fele-
lôssége, éppen ezért teljes figyelmével az
anya fizikai és érzelmi támogatására tud
összpontosítani. (Érdekességképpen meg-
említem, hogy a hazai egészségügy jelen-
legi helyzetében olyan leterheltséggel dol-
goznak a szülésznôk és az orvosok, hogy
a dúlai figyelemre és érzelmi támogatásra
a saját bevallásuk szerint olykor nekik is
szükségük van.)

Jól látható tehát, hogy egymástól igen
eltérô mozgatórugók mûködnek a szülô-

szobán jelen lévô személyek között. Emiatt
az egyikük biztonságérzetének a növeke-
dése gyakran együtt jár a másik elbizony-
talanodásával.

*
Mit lehet hát tenni azért, hogy minden-

ki a lehetô legnagyobb biztonságban érez-
hesse magát a szülôszobán? A szülôk saját
maguk és kisbabájuk érdekében szánja-
nak elegendô idôt a lehetôségeik megisme-
résére, és gondosan válasszák ki azokat a
személyeket, akikben megbíznak, és akik-
tôl a nekik megfelelô támogatást remélik!

A szülészeti szakmai kollégium fontos
feladata lenne, hogy olyan protokollt állít-
sanak össze, amely figyelembe veszi a
legújabb nemzetközi kutatási eredménye-
ket, tényeket és a bábai tapasztalatokat, és
mindezekre kellene alapozni az orvos- és
szülésznôképzést is.

Az orvos, a szülésznô és a dúla közös
felelôssége a szülôszobán pedig az, hogy
feladatukat a legjobb tudásuk szerint, köl-
csönös tiszteleten alapuló összhangban
végezzék. A harmónia, a nyugalom és az
elfogadás ugyanis olyan légkört tud terem-
teni, amely segíti az elen-
gedést. Ez pedig kulcs-
fontosságú annak érde-
kében, hogy anya és
babája egyaránt azt
érezhessék: szülni és
megszületni biztonságos
és csodálatos élmény.
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