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I. BEVEZETÉS 

Amikor a születendő gyermek életkilátásainak javításán munkálkodunk, érdemes szem 

előtt tartani, hogy ez minden esetben egy új esély az adott családnak. Túl kell lépni 

azokon a rögzült viselkedési és életviteli szokásokon, amelyeket a szülők sokszor több 

generációra visszatekintve örökítenek át. Egy új gyermek születése tehát lehetőség az 

anya és apa számára egyaránt újraértékelni és tudatosítani mindazokat az értékeket, 

amelyeket útravalóul kaptak, és tovább kívánnak adni, ugyanakkor felülírni azokat a 

kevésbé adaptív megküzdési stratégiákat, életviteli szokásokat, amelyektől immáron 

tudatosan meg kívánnak válni. 

Ezért a szülővé válás idején elengedhetetlen a várandósság, szülés, gyermeknevelés 

kapcsán felmerülő lényeges témák tudatosítása és átgondolása. A védőnő és a várandós 

gondozását végző szakorvosok kiemelt szerepet játszanak ebben a folyamatban, hiszen a 

szülők kérdéseikkel legtöbbször hozzájuk fordulnak a gyermekvárás, szülés és 

gyermekágy idején. 

Számos esetben találkozunk azzal a jelenséggel, hogy nem az információ hiánya, sokkal 

inkább az információ kezelhetetlen mennyisége okozhat problémát a fiatal szülőknek. Az 

írott és elektronikus formában érkező információk értelmezése (baba-mama újságok, 

kiadványok, könyvek, weboldalak, internetes fórumok) nem csak a mennyiségük miatt 

okoznak problémát, hanem azért is, mert egymásnak ellentmondó megoldási 

javaslatokból, kétséges forrású adatokból kell(-ene) a szülőknek kiszűrni, hogy egyes 

kérdésekben milyen irányt kövessenek. A védőnő, szülésznő és orvos ezért fontos, és 

hiteles szűrője lehet a szülői „olvasmányoknak”, kapaszkodókat, sarokpontokat adhat a 

tájékozódásban és döntésben. 

Az egészséges életmód kialakítása és hosszú távú fenntartása az egyik legfontosabb 

primer prevenciós feladat a gyermek tervezésének és várásának idején. Az alap-, és 

szakellátás szakembereinek feladata: a szülők tájékoztatása és támogatása annak 

érdekében, hogy minél jobb életesélyekkel indulhasson el születendő gyermekük. 

A személyre szabott megoldások megtalálása csakis közösen történhet. A szülői 

kompetencia érzése erősödik azáltal, hogy ők maguk is gyűjtenek információt, 

ugyanakkor az egészségügyi ellátás során biztosított személyes kapcsolat segít az 

eligazodásban, az elakadásokon való túllendülésben és az újszülött életkilátásainak 

optimalizálásában. 
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II. VONATKOZÓ FOGALMAK TISZTÁZÁSA 

Az alábbi fejezetek a születendő gyermek életkilátásainak javítására három területet 

emelnek ki és tárgyalnak mélyrehatóan.  

 A családtervezés jelentősége a születendő gyermek életkilátásaiban.  

 A tudatosan tervezett, optimális körülmények között vállalt várandósság, mint az 

egyik legfontosabb védőfaktor a születő gyermek szempontjából.  

 A várandósság idejének történései befolyásolják a magzat fejlődését: az anya 

életmódja (testi és lelki állapota), érzelmi biztonsága, stabil anyagi és lélektani 

háttere mind olyan tényezők, amelyek optimális előfeltételei a gyermek 

egészséges méhen belüli, majd méhen kívüli fejlődésének. Az anyai életmód 

tekintetében jelen kiadványban csak a dohányzás, alkohol és a stressz hatásairól 

ejtünk szót. 

III. ELMÉLETI HÁTTÉR 

A születendő gyermek életkilátásainak javítása a szülők egészséges életmódjával 

kezdődik. Az egészséges táplálkozás, mozgás és káros szenvedélyektől, szer- és mentális 

függőségektől mentes életmód mellett a fejezet kiemelt hangsúlyt fektet a tudatos 

családtervezésre. Különböző vizsgálatokból tudjuk, hogy a megfogant gyermekek több 

mint fele nem tudatos családtervezés nyomán jön a világra, szülei vagy nem, vagy pedig 

nem akkorra tervezték1. A gyermek tudatos tervezése, várása védő tényező, míg a 

kezdeti bizonytalanság, ambivalencia kockázati tényezőként van jelen a gyermek sorsát 

illetően. A primer prevenció célja a gyermekvállalás tudatos tervezésének, a várandósság 

idejének támogatása és a teljes időszakon átívelő egészséges életmód fenntartása. 

III.1. Családtervezés, felkészülés a gyermekvállalásra 

III.1.1. Elméleti háttér 

Az alábbi fejezet arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a családtervezés, a gyermekvárás 

témaköre teljes összetettségében generációkon átívelő perspektívában érthető meg. 

                                           
1 Pongrácz T. (2012): Családtervezési döntések. Kapocs. Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet folyóirata, 

XI. (4) (8-17) 
És National Center for Health Statistics (USA) (1990): Wanted and unwanted Childbearing int he United States 
idézi Noble, E. (1994): Ungewollte Kinder – Statistische Daten. In: Janus, L., Hasing, H. (szerk.): Ungewollte 
Kinder. Rowohlt, Hamburg 124-128 
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Részletesen tárgyaljuk a nemi szocializáció fejlődését, a serdülőkor jelentős történéseit, 

valamint a párválasztás és házasság szerepét a gyermek iránti vágy megjelenésében. 

 

A nemi szocializáció jelentősége a gyermekvállalásban 

A családtervezés, a gyermekvállalásra való felkészülés kezdete egészen a szülők és az 

előző generációk születéséig, továbbá életük, sorsuk alakulásáig vezethető vissza. Az ún. 

transzgenerációs (generációkon átívelő) aspektus részletes elemzése nélkül is mindig 

érdemes tág perspektívába helyezni ezt a kérdést, amennyiben primer prevenciós 

tekintetben kívánjuk megvizsgálni. 

A szülők saját megszületésének története, szüleik párkapcsolatának alakulása, nemi 

szocializációjuk, serdülőkoruk, párválasztásaik mind-mind olyan események, amelyek 

befolyásolják majd a gyermekvállalás kérdéskörét. A fejlődéslélektan arra hívja fel a 

figyelmet, hogy óvodáskorban érdemes megkezdeni a pszichoszexuális nevelést, hiszen a 

szexuális kíváncsiság, a másik nem másságának felfedezése élményalapot és információt 

biztosít a pszichoszexuális identitás és a nemi szerep erősödéséhez. 

A serdülőkor még intenzívebb terepet kínál a párválasztás és családalapítás témának. Ez 

egy kétségtelenül kritikus időszak az ember életében, és annyiban nagyon is hasonlít a 

gyermekvárás időszakára, hogy ugyancsak normatív krízisként érdemes tekinteni. A 

korábbi viselkedésminták és kognitív struktúrák átrendeződése zajlik, amely folyamat 

átmeneti regresszióval, a struktúrák szétesésével, kaotikus belső állapot megélésével 

társul. Ki kell szakadni a gyermekkori függőségből, és el kell sajátítani a felnőtt 

szerepeket.  

A serdülő feladatait – némi egyszerűsítéssel – 3 nagy csoportra lehet osztani: 

1. A szexuális fejlődésben el kell érni azt a szintet, amikor a szexuális kielégülés 

legfőbb forrása a másik személlyel történő nemi együttlét. 

 2. Megfelelő párkapcsolat kialakítása 

 3. Fel kell vállalnia a felnőtt ember társadalmi szerepét. 

E feladatokat a pszicho-biológiai érés és a társadalmi elvárások összetalálkozása tűzi ki. 

Az egyik legismertebb személyiségelmélet-alkotó, Erik Erikson szerint a serdülőkor és 

ifjúkor központi kérdése az intimitás megvalósítása. 2Az ifjú feladata, hogy belépjen egy 

intim kapcsolatba önálló énje elvesztésének félelme nélkül. A serdülőkor végén, sikeres 

fejlődés esetén megtörténik az azonosulás a nemi szereppel, a fiatal leválik a szülőkről, 

és kialakul a felnőtt énidentitása (énazonossága). A következő években az énidentitás a 

valósággal való folyamatos ütközések során változik, alakul, majd végül megszilárdul és 

érvényességet nyer az életvezetésben. Azoknál, akiknél a házasságkötés és 

                                           
2 Erickson, E.H. (1991):Az emberi fejlődés nyolc szakasza In: Szakács, F.-Kulcsár, Zs. (szerk.): Személyiség-

lélektani Szöveggyűjtemény II.(160-175.), Tankönyvkiadó, Budapest 
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gyermekvállalás kapujában nincs még kialakult identitás, nehézségeik támadhatnak az 

intim kapcsolatok kialakításában, mert az önmagukkal való foglalkozás megnehezíti a 

másikra való odafigyelést. 

 

Párválasztás és házasság 

A párkapcsolat és házasság minőségének előrejelzésére számos próbálkozás történt. A 

házasságprognosztika alapja az a feltételezés, hogy a partnerkapcsolat múltjából és 

pillanatnyi állapotából jövőbeni alakulására következtethetünk. A házasság beválásának 

fő tényezőit két nagy csoportba sorolhatjuk: házasságkötés előtti és utáni tényezőkre. Az 

előbbiek közül a szociális háttér, a család összetétele és érzelmi légköre, a szülőkhöz való 

viszony alakulása, az addigi partnerkapcsolatok tapasztalatai és a személyiség egész 

szerkezete döntő jelentőségű. A házasságkötés után az összeillés és az alkalmazkodás a 

legfontosabb tényezők. 

A házasság beválásának számos faktora közül a következő négyet emelik ki: 

 1. Közös érdekek és célok. 

 2. Kölcsönös bizalom, barátság, megbecsülés. 

 3. Pszichés és szomatikus egészség. 

4. Adekvát orgazmuskészség, hasonló szexuális igények. 

A házasság jelentősége abban áll, hogy a véglegesség igényével állandósít egy 

partnerkapcsolatot, amelyben a házastársak kölcsönös elkötelezettséget vállalnak 

egymás iránt. Összetartozásuk kinyilvánítása és legalizálása kapcsolatukat új dimenzióba 

emeli. Napjainkban számos pár dönt a házasság nélküli együttélésben való 

gyermekvállalásról. Érdemes szem előtt tartani, hogy a házasság védőfaktor a párok 

együtt maradásának tekintetében, ugyanakkor nem biztosítéka annak. 

Az első gyermek vállalásának időszakában a különböző élettörténetekkel rendelkező 

partnerekre az a feladat hárul, hogy saját addigi szokásaikat félretéve, önmaguk és 

születendő családjuk részére új miliőt teremtsenek. Ez az új közeg magán viseli majd a 

pár korábbi élethagyományait és viselkedésmintázatait. A szülő-identitás nem felváltja az 

addig kialakult identitásformákat (szakmai, házastársi stb.), sokkal inkább újabb 

dimenzióval egészíti ki azokat. Az identitás mindenkor a szociális identifikáció 

végeredménye és tág történelmi és kulturális térbe ágyazódik. Hatással vannak rá a 

szülői példaképek, a közvetlen környezet és más, a kultúra által közvetített modellek, 

amelyek ugyanakkor a szerepelvárásokat is magukban hordozzák. A jövendő szülőknek 

ezen elvárásokkal kell szembenézniük. 

 

Gyakorlati alkalmazási lehetőségek 
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Kívánatos, hogy az alapellátás szakemberei a gondozási tevékenységüket az alábbi 

helyzetek szem előtt tartásával valósítsák meg. 

Kívánt helyzet 

1. Felnőttkori identitás kialakulásának támogatása . 

2. Párválasztás, szerelem, szexualitás. 

3. Szexuális felvilágosítás: az egészséges szexuális vágy és igények 

kialakulásának támogatása. 

4. Szexuális felvilágosítás: fogamzásgátlás, szexuális úton terjedő betegségekkel 

szembeni védekezés, házasság előtti tisztaság, mint védőfaktor. 

5. Család, mint érték (különböző életkorokban). 

6. Védőoltások (bővebben lásd: Primer prevenciós feladatok a gyermek-

egészségügyi alapellátásban gyakorlati módszertani útmutató sorozatának A 

védőoltások jelentősége, kötelező és ajánlott oltások, oltás különleges 

körülmények esetén c. kötetében). 

7. Szexuális úton terjedő betegségek megelőzése (bővebben lásd: TÁMOP 6.1.4 

Primer prevenciós feladatok a gyermek-egészségügyi alapellátásban gyakorlati 

módszertani útmutató sorozat A védőoltások jelentősége, kötelező és ajánlott 

oltások, oltás különleges körülmények esetén c. kötetében). 

Módszerek a gyermekvállalásra, családtervezésre való készülődésben 

 

Védőnő és gyermekorvos által közösen végezhető tevékenységek 

 Óvodai primer prevenciós játékos foglalkozások 

 Születésmesék: 

o Gólya hozza? Hogyan lesz a kisbaba?  

o Születésem története 

 Iskolai felvilágosító programok. 

 Önismereti tréningek kiskamaszoknak, serdülőknek az identitásfejlődés 

támogatásában (pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek bevonásával). 

 Pszichodráma-csoport az identitáskonfliktusok feldolgozására (drámapedagógus, 

pszichodráma csoportvezető bevonásával). 

 Filmklub serdülőknek: szerelemről, párválasztásról, gyermekvállalásról 

 Filmvetítés és beszélgetés a szakemberrel (pszichológussal, védőnővel, 

gyerekorvossal). 

A fent felsorolt lehetőségek túlmutatnak a 0-7 éves korosztályt célzó primer prevenciós 

feladatok megvalósíthatósági körén, ugyanakkor érdemes szem előtt tartani, hogy a 

téma kizárólag a generációkon átívelő értelmezési keretben érthető meg. A különböző 
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szakmák közötti párbeszéd hangsúlyozása ezért elengedhetetlen. Amikor a születendő 

gyermek életkilátásain kívánunk változtatni, javítani, ismernünk kell a szülők és azok 

családjának, szocializációjának sajátosságait. Ezeket figyelembe véve tudjuk támogatni a 

szülőket a saját lehetőségeikhez képesti fejlődésben, a körülmények optimalizálásában. 

III.2. Várandósság, elvárható támogatás 

III.2.1. Elméleti háttér 

A fejezet bemutatja a várandósság legfontosabb lélektani történéseit a három trimeszter 

időszakának bontásában. Különös hangsúlyt fektetünk az anya-magzat kapcsolat 

kialakításának lehetőségeire, hiszen a primer prevenciós feladatok egyik első feladata a 

méhen belül fejlődő gyermek kapcsolatának erősítése szüleivel: az anyával és apával 

egyaránt. 

 

Várandósság alatti változások és ezek optimális támogatásának elméleti 

megfontolásai 

A primer prevenció tekintetében elsődleges jelentőségű, hogy a szülők már a 

várandósság alatt minél intenzívebb érzelmi kapcsolatba kerüljenek magzatukkal, saját 

fejlődő anyaságukkal és apaságukkal. A legújabb kötődési kutatások azt bizonyítják, 

hogy a magzattal való kapcsolat mélysége, érzelmi telítettsége, a hozzá való korai 

kötődés kialakítása a várandósság idején előrevetíti a szülés utáni kapcsolat gördülékeny 

fejlődését. A kutatások kiemelik tehát a kötődés kontinuitásának fontosságát. Az anya-

magzat és apa-magzat kommunikáció támogatása tehát az egyik leghatékonyabb primer 

prevenciós eszköz, hiszen hosszú távon bőven megtérül a korai időszakban megalapozott 

folyamat. 

Az anyává válás nem a fogantatással kezdődik, hanem az anya saját családjának 

hagyományaiba mélyen beágyazódott folyamat. Számos kimondott vagy rejtett belső és 

kívülről érkező elvárás szövi át a fogantatás, várandósság, szülés és korai gyermekágy 

történéseit. A gyermek várására való tudatos készülődés mellett, ami általában a 

gyermek ellátásához szükséges eszközök beszerzésében merül ki, érdemes figyelmet 

fordítani az alábbi várandósságot és szülést befolyásoló tényezőkre is:  

1. Milyen anya-mintát hoz magával saját gyermekkorából a várandós? 

2. Milyen gyermekvárással kapcsolatos „mintázat” fedezhető fel visszamenőleg a női 

családi vonalon akár több generációra visszamenőleg (pl. vetélés, halvaszülés, 

nehéz szülések, sérülések stb.)? 
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3. Maga a gyermeket váró édesanya hogyan született? Hogyan szól a saját 

megszületésének története, milyen élmény volt ez anyjának, a mostani 

nagymamának? 

A gyermekvárás során számos tudattalan élmény aktiválódik a várandós nőben és 

édesanyjában, azaz a leendő nagymamában is, amely élmények elejtett mondatok, néha 

jelentéktelennek tűnő beszélgetések során kerülnek napfényre, és szuggesztív hatással 

vannak a várandósra. Az a lelki „fellazultság”, nyitottság, amely ezt az időszakot jellemzi, 

egyben lehetőséget nyújt arra, hogy áthangolódjon és átminősüljön az anya önmagához 

való viszonya, a saját anyjához, apjához és párjához kapcsolódó szerepe.  

A várandósság lélektani történései szorosan kapcsolódnak a testi változásokhoz. 

Egészséges várandósság esetén egy rendkívül finoman hangolt, remekül működő 

folyamatról van szó.  

Az első trimeszter legfontosabb „feladata”: a gyermek elfogadása, a gyermek létére való 

„igen” kimondása és az „egyek vagyunk” megélése. A várandós már ekkor fokozottan 

igényli a gondoskodást, mélyen bevonódik párkapcsolatába, és párját, úgy (is) tekinti, 

mint önmaga és születendő gyermekük védelmezőjét. A nők szexuális vágya jellemzően 

fokozódhat a várandósság elején, de vannak párok, akik az ellenkezőjét tapasztalják.  

A második trimeszterben fokozódó befelé fordulás, a pszichés erők koncentrációja 

figyelhető meg. Az első magzati mozgások érzékelése határkő kettejük kapcsolatában: 

nyilvánvalóvá válik, hogy a magzat különálló lény, és elindul a vele való intenzív 

kommunikáció. A várandós külvilág iránti érdeklődése gyakran csökken, élénk fantázia-

világába vonul vissza, tudatának beszűkülése jellemzi. Gyakorivá válhatnak az érzelmi 

ingadozások, előfordulhatnak szorongások, ám mindezek a várandósság természetes 

velejárói. A befelé fordulás éppen arra ad lehetőséget, hogy a nő időt szánjon és 

ráhangolódjon az új helyzetre, s az ezzel együtt járó örömökre, nehézségekre. 

A harmadik trimeszter legfontosabb történései a gyermek elengedése, azaz a szülés köré 

csoportosulnak. Az elválás nem mindig könnyű, a várandósság utolsó heteiben 

tapasztalható testi nehézségek ugyanakkor megkönnyítik ezt. Az utolsó harmadban 

megnő az anyák biztonság- és védettségigénye, a párjukhoz fűződő bensőséges 

kapcsolat iránti szükségletük fokozódhat, a szexuális vágy pedig jellemzően csökken.  

Anya és magzata között kezdettől fogva kölcsönös kommunikáció zajlik. A különböző 

kommunikációs csatornák különböző hangsúllyal vannak jelen a három trimeszter során. 

Fiziológiai csatorna  

 keringés, tápanyagáramlás  

 dohányzás 

 alkohol, gyógyszerek  

 az anya ellazulása, feltöltődése  
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 anya érzelmi állapotainak hormonális mintázata 

A magzat felől is érkeznek anyagcseretermékek az anyába, tehát a kommunikáció 

kölcsönös. 

 

Viselkedéses csatorna 

 anyai tevékenységek 

 szándékos kommunikációs kezdeményezések: mozgás/pihenés, beszéd, 

környezeti ingerek/zajok, ének, zene 

 

Intuitív csatorna – lelki köldökzsinór  

Ez egy mély lelki egymásra hangoltság éberen és álomban az anya és magzata között. 

Megalapozza a megszületést követő első évet, ahol az anyai intuíciónak és az 

újszülöttjére való ráhangolódásnak óriási jelentősége van abban, hogy az anya 

érzékenyen észlelje a csecsemő jelzéseit és megfelelően kielégítse szükségleteit. A 

gyermek nemével, külső megjelenésével, hajával kapcsolatos fantáziáik, elképzeléseik 

magasabb találati arányt mutatnak, minthogy az a véletlen műve lenne. 

Fontos tehát látni, hogy az anya (apa) és magzata közötti kommunikáció jelentősége 

túlmutat a napjainkban divatos értelmezéseken: Mozart zenét hallgatni, játszani a 

magzattal, bekopogni hozzá, stb. Nem önmagában a zene hallgatása vagy a magzat 

„szórakoztatása”, esetleg fejlesztése, okítása a cél: a lényeg a kapcsolat elmélyítésén, és 

az egymásra hangolódáson van! A várandósság ideje remek terepe annak, hogy a szülők 

„tét” nélkül értelmezhetik a magzat mozgását, viselkedését. A gyermek megszületését 

követően is értelmezni kell majd az újszülött jelzéseit. Az anya és apa a magzati korban 

gyakorolhatják be, hogyan lehet jelentést tulajdonítani a nem szavak szintjén érkező 

jelzéseknek, „pusztán” a ráhangolódás, sejtés, intuíció, és egy kevés tapasztalat 

segítségével. 

 

Várandós apák –Couvade-szindróma 

Természeti népeknél még ma is fellelhetők a férfiakra vonatkozó, várandóssághoz, 

gyerekszüléshez kapcsolódó ún. couvade (fészekrakási) rítusok, amelyek segítséget 

nyújtanak az apává érés folyamatában (pl. férfi szimulálja a nő állapotát szülés közben, 

rá is számos szabály, tilalom vonatkozik a gyermekvárás és szülés idején, stb.). A rítusok 

időt és regressziós lehetőséget biztosítanak a jövendő apának az új szerepre való 

felkészüléshez. A pár mindkét tagja támogatást és segítséget kap a tágabb közösségtől 

is. 
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Azokban a társadalmakban, ahol a férfiaknak nem engedélyezett a regresszív magatartás 

ott megjelenik az ún. Couvade-szindróma, ami egy tudattalan lelki eredetű, testi 

panaszokban megnyilvánuló tünetegyüttes. A Couvade-szindróma leggyakoribb tünetei:  

 idegesség, 

 alvászavar, 

 hízás (egyes vizsgálatok 4-5 kilós súlygyarapodást is leírnak, ami eltűnik, amint 

a baba megszületik), 

 derékfájás, 

 alhasi duzzadás, 

 vizelési kényszer, stb. 

A panaszok az apáknál a várandósság első és utolsó trimeszterében jelentkeznek, 

legalább két tünet a felsoroltak közül, ezek legalább egy héten át tartanak, majd a 

gyermek megszületését követően nyomtalanul eltűnnek. Jellemzően nem tudatosodik a 

tünetek és a gyermekvárás közötti kapcsolat. Különböző vizsgálatok a várandós apák kb. 

20-60%-ánál találta meg a Couvade szindrómát. Az érintett férfiak jellemzően számos 

tünettől szenvednek, mégsem keresnek orvosi segítséget, igyekeznek továbbra is helyt 

állni. 

Amennyiben a szorongások szimbolikus formában való megjelenítése, a ritualizáció útja 

nem járható, a testi tünetképzés, mint a regresszió egyetlen társadalmilag elfogadható 

formája jelenhet meg. 

III.2.2. Gyakorlati alkalmazási lehetőségek 

A védőnő optimális esetben már a gyermek eljövetelének tervezési időszakában 

megkezdheti a családok támogatását, de legalábbis már a várandósság első heteiben 

elkezdődhet a gondozás. (Az iskolavédőnők a családi életre való felkészítés témakörében 

mindenképpen foglalkozzanak a várandóssággal, a várandósság jeleivel!) 

Kívánt helyzet - Első trimeszter 

 A várandósság jeleinek, test jelzéseink észlelése és értelmezése. 

 Életmód átalakítása, alkalmazkodás a babával való együttléthez. 

 Kellemetlenségek, nehézségek átkeretezése, pozitív értelmezési tartomány. 

 

Kívánt helyzet - Második trimeszter 

 Az anya érzékenyen észleli és értelmezi magzata jelzéseit, kapcsolatuk mind 

intenzívebbé válik a magzat mozgásának érzékelése következtében. 

 Az anya félelmei, aggodalmai a normál szorongási határon belül mozognak, 

meghallgatásra, érzelmi támogatásra talál családjában, társas környezetében. 
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Kívánt helyzet – Harmadik  trimeszter 

 Szüléssel kapcsolatos érzések, tervek végiggondolása, ezek rugalmas kezelése.  

 Félelmek, szorongások megfogalmazása mindkét szülő részéről. 

 Felkészülés az újszülött fogadására, szoptatására. 

 Elköszönés egymástól, a régi szerepektől, a kettes-egységtől. 

 A szülők személyes megismerkedése a gyermekorvossal, közös készülődés a 

gyermek fogadására. 

 

Kívánt helyzet – Apai Couvade szindróma 

 Az apák tájékoztatása a tünetegyüttes létezéséről, a tünetek sajátosságairól, 

lefolyásáról. 

 Tájékoztatás arról, hogy a tünetek nem igényelnek orvosi kezelést, maguktól 

elmúlnak, van mód a tünetek csillapítására. 

Támogatás a regresszió alternatív lehetőségeinek megtalálásában. 

 

 
Tipikus problémák, módszerek, megoldási lehetőségek az első trimeszterben a 

védőnő számára egyéni és csoportos tanácsadás keretében 

 

A várandósság idején fellépő hányás, érzékenység „átkeretezése” 

A várandósság korai időszakában zajló hormonális változások lényege, hogy 

meghatározott módon gyengítsék az anyai immunrendszert ahhoz, hogy az 50%-ban 

szövetidegen embrió beágyazódhasson. Ennek része a várandósság idején fellépő korai 

hányás, egyes szagok, ételek elutasítása vagy éppen a heves sóvárgás bizonyos étkek 

iránt. A könnyen romlandó és a veszélyt jelentő ételek (pl. halak, húsok, kávé stb.) azok, 

amelyek jellemezően hányingert keltenek, ugyanakkor előnyben részesítik az anyák 

például a gyümölcsöket, zöldségeket. Evolúciós szempontból nagyon fontos szerepe és 

jelentése van ezeknek a civilizációs tekintetben fölösleges és nyűgös, a várandósság 

idején fellépő tüneteknek: védi a fejlődő magzatot és a legyengült anyai szervezetet a 

várandósság korai stádiumában. Ha más szemszögből tekintünk tehát egy 

kellemetlennek vagy akár kórosnak tűnő várandósságot kísérő jelenségre, kiderülhet, 

hogy nagyon is fontos szerepe és értelme van ebben a „jól kitalált” rendszerben.  

Az émelygés, rosszullét, hányás az első trimeszterben arra is alkalmas, hogy napi szinten 

jelezze az anya számára, hogy gyermeke fejlődik, a várandósság halad a maga útján. 

Az erőteljesebb émelygés statisztikai szinten nagyobb placenta kialakulását, s ezzel 

együtt megfelelő súlyú, jól fejlődő magzatot is jelent. Ezt az összefüggést csak abban az 

esetben használjuk az anya biztatására és a kellemetlenségének átkódolására, 
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amennyiben ezt az irányt kívánjuk megerősíteni. Hiszen amennyiben az anya nem érez 

émelygést és rosszullétet, nem jelenti, hogy ne növekedne megfelelően a méhlepény és 

a gyermek. Ilyen irányú statisztikai összefüggést nem mutattak ki. 

A várandósság idején fellépő vészes hányásra (hyperemesis gravidarum) ugyanakkor oda 

kell figyelni, hiszen veszélyezteti mind az anyát, mind a magzatot (kiszáradás, 

testsúlycsökkenés, kimerültség, stb.)! 

 

Szexualitás megváltozása (vágy növekedése, csökkenés) 

Mindkét mintázat megjelenhet, a szakirodalom a változás mindkét irányt „normálisnak”, 

elfogadhatónak tekinti. A szexuális vágy erősödése gyakran ahhoz a paradox élményhez 

kapcsolódik, hogy a párnak már nem kell tartania a teherbe esés félelmétől, az együttlét 

szabadon élvezhető. Az egymás iránti érzelmek elmélyülése is elmozdíthatja pozitív 

irányba a szexualitást. A szexuális vágy csökkenésének hátterében az anya gyakori 

rosszulléte, hormonális változása, kimerültsége áll, de gyakori a várandósság, a magzat 

féltése is. Ha a szülőknek nincs tudomása a várandósság meglétéről, nem változik 

szexuális magatartásuk. Ebből az következik, hogy a változást a várandósságról való 

tudás, és az ezzel kapcsolatos érzések, esetleg tabuk megjelenése befolyásolja.  

Az apai Couvade-szindróma 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a „diagnózis” önmagában megnyugvást hoz az apák 

számára, hiszen végre magyarázatot kapnak arra, hogy mi történik velük, miért 

bukkantak elő az eddig ismeretlen testi tünetek. Annak a ténye, hogy ez egy létező 

jelenség és az apák több mint egyharmada átéli, megnyugtatóan hat. Ugyancsak jó hír, 

hogy nincs vele teendő, a tünetek ugyan kellemetlenek, ám maguktól el fognak múlni, 

nem igényelnek beavatkozást, legfeljebb tüneti kezelést, enyhítést. Az információ 

átadása tehát önmagában rendezi, elviselhetővé teszi a tüneteket és megnyugvást hoz. 

 

Tipikus problémák, módszerek, megoldási lehetőségek a második trimeszterben 

a védőnő számára egyéni és csoportos tanácsadás keretében 

Az elméleti részben leírtak szerint tisztázzuk az anya-magzat kommunikáció és kapcsolat 

valódi célját és lényegét. Érdemes figyelmet fordítani a saját testéből és magzata felől 

érkező jelzésekre a hétköznapok feladatainak ellátását illetően. A magzattal való 

kapcsolat sok szinten megélhető, biztassuk az anyát, hogy mindhárom csatornát 

tudatosítsa. Amennyiben segítséget jelent, vegye igénybe a rendelkezésre álló helyi 

lehetőségeket: várandóstorna, kismamajóga, felkészítő csoportok, stb. Ezek látogatása 

nélkül is tud optimálisan fejlődni az anya-gyermek kapcsolat, ugyanakkor számos olyan 
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kérdés merülhet fel, amelyre ezeken a helyeken választ kaphat. A problémák megosztása 

hasonló élethelyzetben lévőkkel gyakran csökkenti a szorongást. 

Biztassuk az anyákat arra, hogy énekeljenek magzatuknak, mert az éneklés az egyik 

legkiválóbb kommunikációs csatorna anya és magzata között! Az éneklés előnyei a 

hallgatott zenével szemben, hogy természetes emberi hang, a születő gyermek anyjának 

vagy apjának a hangja, értelmes ismétlődésekből áll, és gyakran tükrözi az anya 

hangulatát. Ha az anya már a várandósság alatt megtanulja kifejezni aktuális érzelmeit, 

ez folytatódik a baba megszületése után is. A gyermek így nem pusztán passzív 

elszenvedője, hanem aktív részese lesz a családban zajló érzelmi folyamatoknak. Minél 

megterhelőbbek, kiszámíthatatlanabbak a család érzelmi szövevényei, annál fontosabb, 

hogy a gyermek számára feldolgozható módon kommunikálja ezt valaki (legjobb esetben 

az anya). A várandósság lehetőséget nyújt a ráhangolódásra és az ilyen jellegű 

„párbeszédre”. Énekelni akkor is lehet, ha valaki nem kimagaslóan tehetséges, ám 

örömmel teszi ezt. Amennyiben nem szívesen énekel, úgy ne tegye, válassza más útját a 

kapcsolat megteremtésének (pl. meséljen a gyermeknek arról, ami történik, amit érez, 

akár csendben, magában is). Az ambivalens, negatív anyai attitűdök áthangolása a 

későbbi szülő-gyermek kapcsolat kedvezőbb indulását ígéri, így érdemes erre nagy 

hangsúlyt fektetni, hiszen a primer prevenció lényegi részét képezi. 

A Prenatal Marschak Interaction Method például az alábbi elemeket javasolja a magzattal 

való kapcsolat kialakítására, elmélyítésére anyák és apák számára egyaránt. Ebből a 

listából válogatva bármely elem segítségül hívható a kapcsolat elmélyítéséhez, nem 

szükséges a teljes program kivitelezése! Csoportos és egyéni tanácsadási helyzetben is 

alkalmazható. 

 Rajzold le önmagad és a babád! 

 Mesélj a babádnak az apukájáról! 

 Beszélj és játssz a babáddal! 

 Mesélj a babádnak arról, hogy milyen lesz, amikor majd felnő! 

 Közvetíts valamit a babád felé szavak nélkül, majd mondd is ki! 

 Mesélj neki egy történetet, ami így kezdődik: „Amikor majd megszületsz…” 

 Mondd el a babádnak, hogy szerinted melyik volt számára a legstresszesebb 

időszak! 

 Mondd el a babádnak, hogyan igyekszel csökkenteni az ő stresszállapotait! 

 Készítsd fel a babád a születésére! 

 Mesélj a babádnak azokról az időkről, amik életedben eddig a legboldogabbak 

voltak, és amik majd ezután következnek! 
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Pszichoterápiára csak akkor van szükség, ha akadályokba, nehézségekbe ütközik egy pár 

a várandósság idején, és azt érzik, hogy nem, vagy csak nehezen tudnak kapcsolatba 

kerülni gyermekükkel.  

 

Tipikus problémák, módszerek, megoldási lehetőségek a harmadik 

trimeszterben  egyéni és csoportos védőnői tanácsadás keretében 

Minden várandós anya szorong a szüléstől, akkor is, ha többedik gyermekét szüli. A 

szorongás központi témája az élet-halál kérdése, akkor is, ha ezt nem mondja ki. 

Segítsük őt abban, hogy kimondja azokat a félelmeket, amelyek leginkább 

foglalkoztatják. A saját haláltól való félelem vagy a gyermek elvesztésének félelme 

nehezen megfogalmazható, gyakran segítséget igényel, és nagy megkönnyebbülést hoz, 

amint megérzik, hogy lehet erről beszélni. 

Segítsük a párt abban, hogy fogalmazzák meg, hogyan tervezik szülésüket! Az igények 

tudatosítása ugyanolyan fontos, mint a váratlan körülményekhez, fordulatokhoz való 

rugalmas alkalmazkodás. Tájékoztassuk a szülőket a korai kötődés jelentőségéről a 

szülést követően!  

Hívjuk fel a gyermeket váró szülők figyelmét arra, hogy tudatosítsák magukban a szülés 

előtt, hogy nemsokára véget ér életük azon szakasza, amikor kettesben voltak. Kínáljuk 

fel a lehetőségét annak, hogy egy kis ünnep, „rítus” formájában mondjanak búcsút 

annak, ami eddig volt: lehet ez egy közös vacsora, egy meghitt beszélgetés, séta, illetve 

bármi, ami leginkább illeszkedik életmódjukba. A lényeg, hogy már most kezdjék 

tudatosítani, hogy soha többé nem lesz úgy, mint ahogy volt, miután megszületik a 

kisbaba. Számos pozitív hozadéka van az ilyen tudatos készülődésnek. 

A házi gyermekorvos/háziorvos lehetőségei 

Javasoljuk, hogy a gyermek leendő orvosa legkésőbb a várandósság utolsó 

trimeszterében találkozzon a várandós családdal. A várandós anyával és apával való 

találkozásnak számos hozadéka lehet. A legfontosabbak közül kiemeljük a bizalmi 

kapcsolat kialakításának jelentőségét a szülők szempontjából: a várandósság nyugalmas 

utolsó heteiben történő találkozás, és az itt megbeszélt témák jó alapot kínálnak a szülés 

utáni első találkozáshoz. Az anyák feltehetik kérdéseiket, és az orvos is kínálhat olyan 

szempontokat, amelyek csökkenthetik az újszülöttel való találkozás kezdeti szorongató 

érzéseit. 

A házi gyermekorvos/háziorvos szempontjából is számos hozadéka van a család 

megismerésének még a várandósság idején. Anya és magzata egységként való 

megtapasztalása segíthet abban, hogy az újszülöttet is az anyával egy egységként 

tekintse. Mindez hozzájárulhat egy holisztikusabb gyógyítási és ellátási szemlélethez.  
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III.3. Az anyai életmód egészségfejlesztési lehetőségei 

Az alábbi fejezet a szülők egészséges életmódjának fejlesztési lehetőségeit tárgyalja. A 

cím ugyan az anyát emeli ki, mint a gyermek „hordozóját”, és ez által a vele 

legközvetlenebb kapcsolatban álló személyt, ugyanakkor látni fogjuk, hogy az apa és a 

család többi tagjainak egészségtudatos magatartása is lényeges eleme a primer 

prevenciónak. A várandós anyát érő nehéz élethelyzetek, stresszel teli életszakaszok 

lenyomatot képeznek a gyermek sérülékeny idegrendszeri struktúrájában, így hosszú 

távon befolyásolják a gyermek egészséges fejlődését. 

III.3.1. Elméleti háttér 

Az aktív és passzív dohányzás hatása a magzatra 

Amikor a várandós anya dohányzik, saját erein túl a méhlepényt ellátó és működtető 

vérerek is összeszűkülnek. A magzat ideiglenesen oxigénhiányos állapotba kerül, s ezt 

elkerülendő megnő a szívfrekvenciája. A normál magzati szívfrekvencia 120 

dobbanás/perc, a dohányzó anyák magzatainál ez az érték huzamosan 140 

dobbanás/perc fölé emelkedik, hogy kompenzálja az oxigénhiányt (Thaler és 

munkatársai, 1980).  

A nikotin hatására a magzat keveset mozog, izmai lazák, hogy minél kevésbé terhelje 

tovább az egyébként is túlterhelt keringést. Különösen a csípő elülső része és a hasizom 

hipotón, ami kedvezően befolyásolja a magzat és a lepény közötti vérkeringést a 

nehezített körülmények között. A combok kifelé fordulását segítő izomzat ugyanakkor 

feszes, ez nyitja meg a magzati keringésből származó vér visszaáramlását a 

méhlepénybe. A megszületést követően ugyanez a mintázat figyelhető meg: a magzati 

korban nikotinnal terhelt csecsemők passzívak, nyugodtak, de szívfrekvenciájuk 

magasabb, mint az egészséges csecsemőké. Combcsontjaik kifelé fordulása hosszú távon 

deformálódott izomzathoz, csontozathoz vezethet (Dowling, 2004). 

Vizsgálatok igazolták, hogy dohányzó anyák újszülöttjei kisebb testsúllyal, testhosszal és 

kisebb fejkörfogattal jönnek világra, mint a nem dohányzó anyák gyermekei (Pringle és 

munkatársai, 2005). A két csoport közötti fejlődési különbségek nagyjából a 30. magzati 

hét tájékán válnak nyilvánvalóvá: a dohányzó anyák magzatainál számottevően 

gyengébb áramlást mértek a köldökzsinór artériában. A várandósság alatti dohányzás 

befolyásolja a magzati légzőrendszer fejlődését, amelynek következtében gyakoribb az 

első 7 évben előforduló asztma kialakulása (Jaakola és munkatársai, 2004). Egyes 

vizsgálatok a központi idegrendszert ért károsodásokra is felhívják a figyelmet: 

kisgyermekkorban kimutatható viselkedési és figyelmi problémákhoz, valamint vizuális 

információfeldolgozási készségek csökkent működéséhez vezet. 
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Az anyai dohányzás, a magas vérnyomás, az alacsony iskolázottság és a családi kötelék 

széthullása a szülés problematikusságát tekintve is számottevő kockázatnövekedést 

jelent (Pevalin, 2001). 

Nemcsak a közvetlen anyai dohányzás, hanem a dohányfüstös környezet is hátrányosan 

befolyásolja a magzati fejlődést. Egy összehasonlító epidemiológiai vizsgálat szerint a 

dohányfüstös környezetben élő anyák kisebb súlyú újszülöttet hoznak világra. A 

társadalom perifériáján élő anyák számottevő hányada (79%) dohányzik a várandósság 

alatt, illetve az anya környezetében az apák 95%-a dohányzott (Harjánné, 1999). 

Számos tanulmány bizonyította, hogy a hátrányos helyzetűek körében magasabb a 

koraszülések aránya, aminek egyik oka a dohányzás és a dohányfüstös környezet. 

A dohányzás sokszorosára növeli a csecsemőkori hirtelen halál (más néven bölcsőhalál 

vagy SIDS) bekövetkezésének veszélyét. Az anyai dohányzás és az újszülött alacsony 

testsúlya (2500 g alatt) megduplázza a csecsemőkori hirtelen halál bekövetkezésének 

egyébként is nagy esélyét (Schellscheidt, 1997). Önmagában a várandósság alatt 

dohányzók csökkentésével rendkívüli mértékben javulna a bölcsőhalál áldozatainak 

aránya. A két jelenség közötti közvetlen összefüggés (is) felhívja a figyelmet a 

dohányzással kapcsolatos prevenciós és intervenciós programok jelentőségére! 

 

Alkohol és drogok hatása a fejlődő magzatra 

Az összes ma ismert fejlődési rendellenességet és agykárosodást okozó drogok közül az 

alkohol a legjelentősebb. A reprodukciós fázisban lévő nők 80%-a kisebb vagy nagyobb 

mennyiségben fogyaszt alkoholt (Dowling, 2004).  

Az alkohol akadálytalanul jut át a méhlepényen keresztül a magzati vérkeringésbe, és az 

egyéb drogokhoz hasonlóan sokkal tovább bomlik le, mint az anyai vér alkoholtartalma. 

Hatására csökken a magzati szívfrekvencia, aminek következtében kevesebb káros anyag 

jut a szervezetbe. Ugyanez történik egyes drogok, gyógyszerek, nyugtatók és 

fájdalomcsillapítók hatására. 

Az alkoholhatásnak kitett magzatok teljes izomzata feszes, ami egy védekező 

mechanizmus arra nézve, hogy a lehető legkevesebb vér áramoljon a méhlepényből a 

magzatba. A hipertónia gyakori tünet a szülést követően is, és ez együtt járhat 

szoptatási és alvási nehézségekkel. A feszes izomtónus hosszú távon a normál 

mozgásfejlődést akadályozza. 

Az alkohol veszélyeztető hatását három tényező befolyásolja 

1. időzítés (a várandósság mely szakaszában éri a magzatot a károsító hatás), 

2. súlyosság (az alkohol mennyisége, mértéke), 

3. időtartam (egyszeri vagy krónikus károsító hatás). 
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A magzati alkoholszindróma tipikus tüneteiért a várandósság első harmadában 

elfogyasztott nagy mennyiségű alkohol a felelős. A fogantatást követő 4-10 hétben az 

embrió rendkívül kiszolgáltatott az etanol károsító hatásának: sejtek elhalását és 

abnormális mintázatú idegsejtvándorlást okoz, amelynek következménye a kóros szöveti 

struktúra. Az első trimeszter tehát a legkritikusabb az alkohol károsító hatása 

tekintetében, miközben ez az az időszak, amikor sok nő, akár olyanok is, akik hajlandók 

lennének lemondani az alkoholfogyasztásról, nem is sejtik, hogy gyereket várnak. Ez a 

jelenség is felhívja a figyelmet a családtervezés jelentőségére.  

A harmadik harmadban fogyasztott nagy mennyiségű alkohol az értelmi fejlődést 

veszélyezteti, hiszen az agykéreg fejlődése ebben a szakaszban a legintenzívebb.  

Az elfogyasztott alkoholmennyiség időbeli eloszlása erőteljesen befolyásolja a kockázat 

mértékét: fokozott veszélyt jelent, amennyiben a vér alkoholkoncentrációja 

számottevően emelkedik, még ha csak rövidebb időre is, összehasonlítva az azonos 

mennyiségű alkohol hosszabb idő alatt, kisebb adagokban való elfogyasztásakor. Komoly 

veszélyt jelent tehát, ha rövid idő alatt nagy mennyiségű alkoholt fogyaszt el az anya. 

A legsúlyosabb ártalomra akkor számíthatunk, ha a magzat folyamatosan, számottevő 

mennyiségű alkoholhatásnak van kitéve. 

Egymást követő várandósságok esetén krónikus alkoholista anyák magzatainál a 

kockázat fokozódik, mert az évek múlásával csökken az anyai szervezet alkohol-

lebontásának hatékonysága. Az alkohol lebontásának képessége nem csak felnőtt, 

hanem magzati korban is nagyon különböző lehet, ezért nehezen megjósolható a 

károsodás mértéke. 

A magzati alkoholszindróma jellegzetes tünetei (Bigelow, 2006):  

 alacsonyabb születési súly, 

 testi fejlődési rendellenességek (kisfejűség, elváltozások az arcon), 

 viselkedési zavarok újszülött- és csecsemőkorban (gyenge szopóreflex, 

nyugtalanság, ingerlékenység, vigasztalhatatlan sírás, stb.), 

 károsodott értelmi fejlődés: figyelemzavar, tanulási zavarok, alacsonyabb 

intelligencia. 

A primer prevenció szempontjából fontos, hogy az egészségügyi ellátásban dolgozók 

minél korábban értesüljenek a várandósság állapotáról, hogy hatékonyan tudjanak 

segíteni az alkoholproblémák kezelésében. A bizalmi kapcsolat kialakítása itt is 

elengedhetetlen: az anyák és apák csak akkor tudnak őszintén beszélni nehézségeikről, 

amennyiben azt érzik, hogy a védőnő és az orvos értük, és nem pedig ellenük van. A 

gyermek családban tartása közös érdek, a feltételek megteremtése, tartós változások 

létrehozása közös felelősség és feladat. 
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Anyai stressz és a magzat érzelmi elutasításának következményei a legújabb 

kutatások nyomán – elméleti összefoglaló 

Az anya kilátástalan, magányos élethelyzete, tartós depressziója, vagy a magzat érzelmi 

elutasítása, mind olyan körülmények, amelyek tartósan magas stresszhormonszintet 

tartanak fenn az anyában. A kóros mennyiségű stresszhormon a magzatba jutva 

befolyásolja az agyfejlődést, mintegy „beprogramozza” az állandó stresszállapotot, mint 

normát (Bessel, 1991). A krónikusan megemelkedett anyai stresszhormonszint rövid 

távon úgy hat a magzatra, hogy a lehető legtöbb vért juttatja a perifériás keringésbe, 

ellátva azokat a hátsó agyi területeket, amelyek a végtagok és reflexes reakciók 

vezérléséért felelnek. Ennek következtében a zsigeri és előagyi területek, például azok, 

amelyek a magasabb rendű kognitív funkciókért felelnek, hiányt szenvednek. A magzati 

korban elszenvedett stresszhatások hosszú távon sejtpusztulást és új sejtek 

képződésének gátlását okozzák a hippokampuszban, ami kiemelt szerepet játszik számos 

kognitív funkcióban (tanulás, emlékezet, stb.) és a stresszválasz szabályozásában, így 

ezzel maradandó károsodást, hátrányt okoz. (Kaufman és munkatársai, 2000). A 

perinatális stressz elszenvedésének időpontja kulcskérdés a károsodás mértékének 

szempontjából: legérzékenyebben az első és második trimeszterben, azaz az agyfejlődés 

legintenzívebb fázisában lévő magzatokat érintette az anyára ható váratlan, nagyfokú 

stressz (King és munkatársai, 2009). 

Az érzelmi elhanyagolás és az anyától való tartós szeparáció az egyik legsúlyosabb 

stresszfaktor a gyermek számára. Az ilyen behatások drámai anatómiai és neurobiológiai 

következményeiről csak nem régóta tudunk.  

Egy kutatásban olyan örökbefogadott 7-11 éves gyerekeket vizsgáltak, akik életük első 3 

évét romániai árvaházakban kirívóan rossz körülmények között, ingerszegény tárgyi és 

érzelmi környezetben töltötték, majd később jómódú, szerető családok örökbe fogadták 

őket.3 Öt évvel a családba kerülés után azt találták, hogy alulműködnek mindazon agyi 

területek, amelyek az érzelmi ingerekre adott zsigeri válaszok, valamint a stresszválasz 

szabályozásban játszanak szerepet. Miután ezek a gyerekek megszületésüket követően 

kerültek állami gondozásba, sejthető, hogy elutasításuk, érzelmi elhanyagolásuk 

fogantatásuktól kezdődött, majd a megszületést követő szenzitív időszakban folytatódott, 

kedvezőtlenül befolyásolva agyfejlődésüket (Chugani, 2001). 

                                           
 

3 Chugani, H. T., Behen, M. E., Muzik, O., Juhász, C., Nagy, F., Chugani, D. C. (2001): Local brain 

functional activity following early deprivation: a study of postinstitutionailzed rumanian orphans. 

Neuroimage, 14: 1290-1301. 
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A közvetlen (pl. nikotin, alkohol, drogok) és közvetett (anyai stressz, elutasítás) élettani 

kommunikáció tehát befolyásolja az agyfejlődés alakulását, és maradandó nyomot hagy 

az érzékeny és plasztikus agyi struktúrában. 

III.3.2. Gyakorlati alkalmazási lehetőségek 

A családgondozást végző szakemberek kiemelt figyelmet kell, hogy fordítsanak az anya 

egészséges életvitelére. Minden támogatást meg kell adni, hogy a káros szenvedélyek 

következményeit megismerhesse a gyermeket váró pár ahhoz, hogy felelős döntést 

tudjanak hozni.  

 

Kívánt helyzet 

 A dohányzásról és alkoholfogyasztásról való leszokás a fogantatás bekövetkezése 

előtt minimum 3 hónappal, az anyai és apai szervezet kitisztulásának érdekében. 

 Az alkoholfogyasztás felfüggesztése a várandósság, gyermekágy és szoptatás 

idejére. 

 Az anyát körülvevő harmonikus, kiegyensúlyozott tárgyi és társas környezet a 

várandósság és gyermekágy idején: stabil párkapcsolat, egzisztenciális biztonság, 

tervezett várandósság. 

 Füstmentes környezet: apa és más családtagok dohányzásának felfüggesztése, 

illetve a dohányzás megszüntetése az anya környezetében. 

 Apa és más családtagok egészséges életmódja, 

 

Lehetséges megoldások 

 A dohányzásról és alkoholfogyasztásról való leszokás, miután bizonyosságot nyer 

az anya a várandósság tényéről (amennyiben az anya motivált és támogatást kap 

ebben környezete részéről). 

 A dohányzás és alkoholfogyasztás mérséklése az anyai vállalás mentén 

(mennyiségében és ütemezésében), alapos tájékoztatással kiegészítve. 

 A dohányzó és/vagy alkoholfogyasztó várandóst abban segíteni, hogy felismerje a 

problémát, és önszántából lépéseket tegyen a leszokás felé. 

 Stresszhelyzetben kiemelt támogatás a visszaesés megelőzésének érdekében. 

 Tartós stresszállapotok enyhítése a rendelkezésre álló lehetőségek mentén. 

 

Tipikus problémák, módszerek, megoldási lehetőségek a harmadik 

trimeszterben  egyéni védőnői tanácsadás keretében 
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 Tájékoztatás a dohányzás és/vagy alkoholfogyasztás káros rövid és hosszú távú 

következményeiről (az elméleti részben bemutatott vizsgálati eredmények 

ismertetése). 

 Támogatás a leszokásban vagy mérséklésben a „minimális intervenció” 

alkalmazásával. 

 Az egyik legfontosabb feladat fenntartani az anyában a törekvést, hogy le akarjon 

szokni. 

 Támogatni az apát is az egészséges életmódra való áttérésben: a gyermek 

születése egy új esély mindenki számára, gyermekének példát tud mutatni 

egészségtudatos magatartásával. 

 

Tudnivalók a dohányzás és alkoholfogyasztás mérséklése és a teljes leszokás 

menetéről 

 A dohányzásról, alkoholfüggőségről való sikeres leszokásnak kicsi az esélye (5%) 

szakember segítsége nélkül! Feltétlenül keressen és fogadjon el segítséget a 

család! Az alkoholfüggőség betegség, speciális ellátást, kezelést igényel. 

 Szakemberhez irányítás, különböző elérhető lehetőségek felkínálása.  

 A leszokás támogatásának lehetséges eszközei:  

o rendszeres találkozások, támogatás, 

o motiváció erősítése, 

o problémamegoldás fejlesztése, 

o a stressz kezelésének megtanulása, 

o megvonási tünetek csökkentése 

o a visszaesés megelőzése.  

 

Tudnivalók a magzatot veszélyeztető stressz mértékéről 

A normál élethez tartozó stressz nem veszélyezteti a magzatot, amennyiben a szülők 

feszültségét oldódás követi. A feszültség-oldódás ritmikus váltakozása a való élet 

velejárója, a magzat pontosan arról kap megszűrt információt (stresszhormonok), hogy 

milyen az adott család életritmusa, feszültségei, azok lecsengései. Ez egyben fel is készíti 

őt a megszületés utáni életre. A várandós nő életszerű életvitele ezért nagyon is fontos a 

magzat fejlődése, alkalmazkodása szempontjából.  

A tartós, oldódás nélküli stressz az, ami károsító hatással van. Ide tartozik az anya/a 

család tartós egzisztenciális bizonytalansága, a házasság vagy párkapcsolat felbomlása a 

várandósság alatt, és ezáltal az anya érzelmi elmagányosodása. Tartós stresszt okozhat 

egy szeretett, fontos személy elvesztése a várandósság idején (pl. szülő vagy testvér), 

és az ehhez kapcsolódó mély gyász, amely megakadályozza az anyát a magzatával való 
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kapcsolat kialakításában. Az anya mentális betegsége (depresszió, pszichózis) és a 

várandósság elutasítása is mind kockázati tényezők a magzati fejlődésre nézve. 

(Bővebben lásd: TÁMOP 6.1.4. Primer prevenciós feladatok a gyermek-egészségügyi 

alapellátásban gyakorlati módszertani útmutató sorozat A fogantatás és a várandósság 

krízishelyzeteinek megelőző feladatai c. kötetében.) 

IV. INDIKÁTOROK 

Módszerek hatékonyságának mérése – családtervezés, gyermekvállalásra 

felkészülés 

 Nem kívánt fiatalkori várandósság számának csökkenése. 

 Terhesség-megszakítások számának csökkenése. 

 Nem kívánt terhességek számának csökkenése. 

 Kevesebb válás, kiegyensúlyozottabb párkapcsolatok. 

 

Módszerek hatékonyságának mérése - anyai életmód egészségfejlesztési 

lehetőségei 

 Alacsonyabb dohányzási arány a várandósok körében. 

 Alacsonyabb dohányzási arány az apák körében. 

 Alacsonyabb alkoholfogyasztási arány várandós anyák és apák körében. 

 Koraszülés, hirtelen bölcsőhalál, alacsony születési súlyú újszülöttek számának 

csökkenése. 

 Alacsonyabb magzati alkoholszindróma arány. 

 Alacsonyabb felső légúti betegségek, asztma, stb. későbbi kialakulásának 

aránya. 

 Kevesebb tanulási zavar és magatartásbeli nehézség óvodás- és iskoláskorban. 

V. HITEK, TÉVHITEK 

Hitek/tévhitek Valóság 

Családtervezést, gyermekvállalásra felkészülést érintő tévhitek 

„Azért hány az anya, mert tudattalanul 

meg akar szabadulni a várandósságtól.” 

A várandósság idején fellépő vészes 

hányás hátterében nem feltétlenül lelki 

okok állnak, bár ritkán valóban előfordul. 

Érdemes az anyák figyelmét felhívni erre, 

mert a közbeszédben gyakran hallani, 

hogy a hányás a magzat elutasítását 

jelentheti. Csökkentheti az anya 

bűntudatát, amennyiben kiderül, hogy a 
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tünet hátterében számos egyéb ok állhat. 

Lehetséges kiváltó okok: a HCG és 

ösztrogén magas szintje, vitaminhiány, 

pajzsmirigy túlműködése, túlsúly, 

várandósság ikrekkel és egyéb 

betegségek. Hangsúlyozzuk az anyának, 

hogy az első trimeszter élettani velejárója 

is lehet a hányás. 

„A várandósság alatti szex károsítja a 

magzatot és koraszülést okoz!” 

Amennyiben egészséges várandósságról 

van szó, a várandósság alatti szexuális 

együttlétek mind lelki, mind élettani 

tekintetben pozitívan befolyásolják a 

várandósság menetét és a szülést. Mindezt 

megbízható kutatási eredmények 

támasztják alá. 

Anyai életmódot, egészségfejlesztési lehetőségeit érintő tévhitek 

„Egy szál cigaretta nem árthat a babának.”  Egyetlen szál cigaretta is hatással van a 

keringésre, így a méhlepény 

vérkeringésére, és ez által a magzati 

vérellátásra. Egy vizsgálatban kimutatták, 

hogy ha csak arra gondol az anya, hogy 

rágyújt egy cigarettára, az csökkenést 

okoz a magzati szívfrekvenciában a 

korábban „tanult”, kondicionálódott 

élettani mechanizmusok folytán. 

„Egy pohár bor nem hogy nem káros, de 

még hasznos ellazulást is hoz.” 

A rendszeres alkoholfogyasztás kerülendő, 

még a heti egy pohár bor is, mert 

hátrányosan befolyásolja a magzat 

fejlődését. Egy korty nem tömény alkohol 

ünnepeken, koccintásra megengedett, 

nincs kimutatható károsító hatása. 

„Az anya ne idegeskedjen semmin a 

várandósság alatt, mert károsítja 

magzatát.” 

A élethez tartozó normál mértékű stressz 

felkészíti a babát a stresszhez való 

alkalmazkodásra, nem szükséges, és nem 

is lehetséges az anya mesterséges 

elszigetelése a hétköznapi problémáktól. A 

tartós, feloldás nélküli stressz az, ami 

károsítja a magzatot. 
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