
  
 
 
 

TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 
Koragyermekkori (0-7 év) program 

   

 1/30 

 
 

PRIMER PREVENCIÓS FELADATOK  
A GYERMEK-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSBAN 

 

 

 

 

Gyakorlati módszertani útmutató sorozat  
szakemberek számára 

 
 

 

A fogantatás és a várandósság krízishelyzeteinek 
megelőző feladatai 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTH, Budapest 

2013. április 

 

 



  
 
 
 

TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 
Koragyermekkori (0-7 év) program 

   

 2/30 

 

Szerző 

Andrek Andrea 

 

 

Közreműködők 

Dr. Hanusz Klára, Markó Aranka, Dr. Mészner Zsófia, 

Dr. Ruzsa Mária 

 

 

Szakmai lektor 

Prof. Dr. Tompa Anna 

 
 

A TÁMOP 6.1.4 kiemelt projekt szakmai vezetése 

Prof. Dr. Fogarasi András szakmai vezető 

Kereki Judit szakmai vezető koordinátor 

 

 

Módszertan alprojekt szakmai vezetése 

Csordás Ágnes módszertan szakmai alprojektvezető I. 

 

Módszertan II. Fejlesztések elemi projekt vezetője 

Dr. Hanusz Klára 

 

 



 

 3/30 

 
Tartalomjegyzék 

 

I. Bevezetés ...................................................................................................................................... 4 

II. A krízisállapot fogalmának tisztázása ............................................................................................ 4 

III. magzati és szülés körüli veszteség a primer prevenció tükrében ................................................. 5 

III.1. Elméleti háttér ....................................................................................................................... 5 

III.2. Gyakorlati alkalmazási lehetőségek ....................................................................................... 9 

III.2.1. Kívánt helyzet ................................................................................................................... 9 

III.2.2. Lehetséges megoldások ................................................................................................. 10 

III.3. Tipikus problémák csoportosítása, megoldási lehetőségek, módszerek ............................. 10 

IV. Nem kívánt várandósság – krízisállapot az anya és a gyermek perspektívájából ....................... 12 

IV.1. Elméleti háttér ..................................................................................................................... 12 

IV.2. Gyakorlati alkalmazási lehetőségek ..................................................................................... 14 

IV.2.1. Kívánt helyzet ................................................................................................................. 14 

IV.2.2. Lehetséges megoldások ................................................................................................. 15 

IV.3. Tipikus problémák csoportosítása, megoldási lehetőségek, módszerek ............................. 15 

V. A gyermekágy és krízishelyzetei .................................................................................................. 16 

V.1. Elméleti háttér ..................................................................................................................... 16 

V.2. Gyakorlati alkalmazási lehetőségek ..................................................................................... 20 

V.2.1. Kívánt helyzet ................................................................................................................. 20 

V.2.2. Lehetséges megoldások ................................................................................................. 20 

V.3. Tipikus problémák, megoldási lehetőségek, módszerek ..................................................... 21 

V.3.1. A baby blues, mint normatív krízisállapot prevenciós és intervenciós teendői ............. 21 

V.3.2. A poszttraumás stressz szindróma, mint krízisállapot prevenciós és intervenciós 

teendői 22 

V.3.3. A posztpartum pszichózis, mint krízishelyzet prevenciós és intervenciós teendői ........ 23 

VI. A Módszer hatékonyságának mérése ......................................................................................... 24 

VII. Gyakorlati példák ........................................................................................................................ 24 

VIII. Hitek, Tévhitek ............................................................................................................................ 25 

IX. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...................................................................................................... 26 

X. Ajánlások ..................................................................................................................................... 27 

XI. Ajánlott irodalom ........................................................................................................................ 28 



 

 4/30 

 

I. BEVEZETÉS 

A fogantatás, várandósság, szülés és gyermekágy idején előforduló kritikus állapotok 

feltérképezése és nyomon követése elsősorban krízisintervenciós tennivaló, ugyanakkor a 

primer prevenció témakörébe tartozó tevékenységek sorát is tartalmazza. Az alapellátás 

szereplőinek feladata a potenciális krízishelyzetek érzékeny észlelése és nyomon 

követése. Számos krízishelyzet kialakulásának megelőzését teszi lehetővé ha a védőnő 

és a gyermekorvos szenzitíven figyelemmel kíséri a lehetséges kritikus helyzeteket, 

idejében felismeri a prediktív erejű kockázati tényezőket és időben adekvát segítséget 

nyújt. A fejezet részletesen tárgyalja a fizikai és mentális tekintetben zavartalan lefolyású 

várandósságot akadályozó tényezőket, különös tekintettel a várandósság és szülés 

körüli életszakaszhoz kapcsolódó veszteségek és a nem várt gyermek 

problémakörökben. Hangsúlyt kap a szülés utáni életszakaszt, a gyermekágy 

lefolyását nehezítő körülmények felismerése, és az ezekhez kapcsolódó megelőző 

intézkedésekre vonatkozó javaslatok is. 

II. A KRÍZISÁLLAPOT FOGALMÁNAK TISZTÁZÁSA 

Krízisállapotról akkor beszélünk, ha egy család (személy) olyan problémahelyzetbe kerül, 

amelyből nem tud kilépni, megoldási törekvései meghaladják erejét, képességeit, és nem 

tud alkalmazkodni az újonnan előállt helyzethez. A krízisállapot ugyanakkor magában 

hordozza a fejlődés lehetőségét is, amennyiben a család vagy személy olyan új, vagy 

addig kevésbé jellemző megoldást talál, amelynek segítségével sikerrel oldja meg a 

problémát. Eszköztárába hosszú távon is beépül az új tapasztalat, ami növeli 

önértékelését és segíti a jövőben felmerülő problémák megoldását. Az alábbi fejezetek 

részletesen is bemutatják a jelentősebb krízisállapotok jellemzőit és a javasolt primer 

prevenciós teendőket. 
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III. MAGZATI ÉS SZÜLÉS KÖRÜLI VESZTESÉG A PRIMER 

PREVENCIÓ TÜKRÉBEN 

III.1. Elméleti háttér 

A magzat, újszülött elvesztése és a gyász fogalma 

A magzati és perinatális veszteségek aránya igen magas, egy új várandósságot 

megelőzően az anyák közel 35%-a átélt korábban spontán vagy művi abortuszt1. Ez a 

magas arány arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor új élet fogan, és a védőnő találkozik 

az édesanyával, a korábbi élettörténetben az esetek harmadánál számolhat azzal, hogy 

az anyát veszteség érte, s ennek különböző mélységű nyomai előbukkanhatnak az 

újonnan fogant baba kihordásában.  

A magzati és perinatális veszteség kifejezés tág fogalom, számos gyászmunkával járó 

eseményt értünk alatta:  

 abortusz, 

 spontán vetélés, 

 halvaszülés, 

 koraszülés, 

 ikerpárból az egyik halála, 

 hirtelen bölcsőhalál, 

 beteg vagy fogyatékos gyermek születése, 

 anya számára érzelmileg fontos személy elvesztése a perinatális életszakaszban 

(saját anyja, apja, testvére, gyermek édesapja, stb.). 

Tágabb értelemben véve perinatális veszteségként tekinthetünk az anyák/apák minden 

olyan élményére, ami azzal kapcsolatos, hogy valami, ami volt, már nem létezik. Ilyen a 

függetlenség és igazi felelősség nélküli élet, a baráti társasággal együtt-töltött intenzív 

időszak vége, a test formájának, a bőr rugalmasságának átalakulása, és számos egyéb 

olyan jelenség, ami az adott anya/apa számára nehézséget jelent. A kisebb horderejű 

veszteségek gyakran önmaguktól, vagy néhány támogató beszélgetés során is 

                                                           

A dolgozatban külön írunk a magzat, és külön az újszülött elvesztéséről. Ha a hétköznapi nyelvben szereplő 

„baba” kifejezést használjuk, akkor egyaránt gondolunk akár magzatra, akár újszülöttre.. 

1
 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a pszichológiai feladatokról szüléshez társuló veszteségek 

során. Készítette: a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium és az Országos Gyermekegészségügyi 

Intézet Hivatalos értesítő 2010. évi 104. szám 15247.o. 
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feloldódnak. A nehéz gyászfolyamatok szakszerű támogatása azonban elengedhetetlen 

ahhoz, hogy az anya adott idő múlva nyitott legyen egy új gyermek elfogadására. Ez az 

oka annak, hogy ezekben az esetekben a krízisintervenciós és a primer prevenciós 

szemlélet és tevékenység egymást kiegészítve fejtik ki segítő hatásukat. 

 

A perinatális gyász jellegzetességei   

A magzat vagy újszülött elvesztése és a veszteséget feldolgozó gyászmunka részben 

hasonlóan zajlik, mint általában a felnőtt ember halálának elgyászolása, ugyanakkor 

érdemes megfigyelni a perinatális gyásszal kapcsolatos sajátosságokat a még 

hatékonyabb támogatás érdekében.  

A gyászmunka fázisai E. Kübler Ross (1988) alapján az alábbi mintázat szerint alakulnak. 

1. Elutasítás, izoláció: „Ez nem lehet igaz!” 

2. Düh: „Miért éppen velem történik?” 

3. Alkudozás: „Bármit megteszek, csak ezt ne…” 

4. Depresszió, a nagy veszteség érzése 

5. Belenyugvás  

A magzat vagy újszülött elvesztése azért különösen nehéz lelki teher, mert bármilyen 

fiatal is, a szülők lelkivilágában elindul a babáról és a babával kapcsolatos tervezgetés és 

jövőkép kialakítása. Sikertelen várandósság esetén megrendül a szülői identitás, a pár 

közös jövőképének sérthetetlenségéről alkotott fantázia. Ez gyakran jár együtt 

szégyenérzettel, önváddal és szociális izolációval. Ha a veszteség az első trimeszterben 

következik be, a nők erős késztetést éreznek a várandósság pótlására, aminek elsődleges 

oka a vágyott fejlődési folyamat folytatása.2 

A magzatot az édesanya a második harmadtól önálló lényként éli meg, határozott képet 

alakít ki az újszülött személyiségéről. Vetélés vagy halvaszülés következtében 

meghiúsulnak a saját gyermekről alkotott fantáziák. A magzat halálával váratlanul és 

drasztikus módon ér véget a szülővé válás folyamata, és szinte mindig súlyos bűntudat 

alakul ki. Az anya gyakori bűntudati érzései:   

 Nem tudtam megvédeni gyermekem a veszélytől: „Megbuktam, mint anya.” 

 Nem tudtam férjem és családom egészséges gyermekkel megajándékozni: 

„Megbuktam, mint feleség.”  

 „Nem tudtam megvalósítani gyermekkori babázási vágyaimat.” 

Mivel a veszteség okát gyakran nem tudják pontosan azonosítani, így a szülőkben 

gyakori az egészségügyi személyzettel szembeni harag, és az önmagukkal szembeni 

kíméletlen önvád. Időnként előfordul, hogy az anya ellenségessé válik más anyákkal 

                                                           

2 Kovácsné, T.Zs., Szeverényi, P., Forgács, A. (1994) Perinatális gyászreakció. Orvosi Hetilap, 135, 1863–1867. 
http://epa.oszk.hu/02000/02002/00002/pdf/1998-tavasz_kovacsne-veteles (Letöltve: 2013. 08. 08.) 
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szemben, esetleg megjelenhet a vágy (akár csak fantázia szintjén) más gyermekének 

megszerzésére.  

A perinatális gyászmunka folyamatát nehezíti, hogy a meghalt kisbabáról nincsenek 

konkrét emlékképek, emléktárgyak, vagy ha vannak is ilyenek (pl. ultrahangfelvétel), 

azok kevésbé személyesek.3  

A veszteséget hordozó családokat gyakran kommunikációs zárlat veszi körül, a tágabb 

család, barátok attól való félelmükben, hogy még több fájdalmat okoznak, kerülik a 

gyászoló szülőket. A halál általában is tabutéma társadalmunkban, a magzat, újszülött 

halálára ez fokozottan igaz. Egy érintett anya így vall erről: 

 „Az anyósom egy mondattal elintézte a történteket: Minek még egy, úgyis van két 

gyerek, nem kell több! Anyám szóba sem hozta, mintha mi sem történt volna. A férjem? 

Ó, ő aztán végképp nem, hallgatott mindenki körülöttem, mint valami családi bűn 

lappangott a titokként kezelt történet közöttünk.”4 

 
A patológiás gyász jellegzetességei  

Az anya-magzat testi-lelki szimbiózisa miatt a kapocs nagyon erős, így egyeseknél 

krónikussá válhat a gyászelutasítás fázisa és kialakulhat a realitás teljes tagadása. Mivel 

a veszteség váratlanul következik be, nincs idő az ún. „anticipációs gyászra”, azaz a halál 

bekövetkezésének elővételezésére, elképzelésére. Ezekben az estekben krónikussá 

válhat a szülők szeparációs szorongása, felerősödik a bűntudat és a depresszió. 

A gyász lefolyását több tényező is befolyásolja:  

 a gyermek halálának körülményei,  

 a gyermekkel való kapcsolat minősége, 

 a gyászoló szülő személyisége, 

 a gyászoló szülők szociális támogatottsága.  

A perinatális gyászkutatások szerint akkor a legmélyebb a trauma, amikor a halál a 

szülés alatt következik be. Az anya szülés során megváltozott tudatállapota hátráltatja a 

veszteség megértését, így az anya leginkább a tagadás, elutasítás fázisában reked meg. 

Nagyobb a veszteségélmény akkor is, ha a gyermekre hosszú ideje vártak, vagy ha volt 

már korábban elvesztett gyermek. A magzat gesztációs korának növekedése növeli a 

gyász intenzitását: minél idősebb a meghalt magzat, annál súlyosabb a gyász.5 

A szülészeti osztályok rendje és szokásrendszere csak ritkán nyújt erre lehetőséget, a 

kutatások szerint a veszteség feldolgozásában fontos szerepet játszik a halott babával 

való találkozás, a végső búcsú6. 

                                                           

3
 Roush, A., Sullivan, P., Cooper, R., McBride, J.W. (2007) Perinatal Hospice. Newborn and Infant Nursing 

Reviews. 7(4), 216-221. 
4 Singer Magdolna (2006) Asszonyok álmában síró babák (Jaffa Kiadó, Budapest) c. könyvéből.188.o. 
5 Lang, A., Goulet, C., & Amsel, R. (2004) Explanatory model of health in bereaved parents post fetal/infant 
death. International Journal of Nursing Studies, 41(8), 869-880. 
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A helyzet ugyan heves érzelmi megrázkódtatást jelent a szülők számára, mégis hosszú 

távon kedvező hatása van a halottól való elválási folyamatban, az elengedhetetlen 

gyászmunka elindulásában. A vizsgálatok szerint azok a szülők, akik találkoztak halott 

gyermekükkel, nem bánják meg döntésüket, akik viszont nem, azok döntő többsége 1-2 

évvel később bánja a búcsú elmaradását. A szülőkben erős vágy él arra, hogy 

emlékezetükbe véshessék a meghalt gyermeket. A találkozás mérhető módon csökkenti 

a szülők szorongási szintjét, és abban segíti őket, hogy megérezzék és megértsék halott 

gyermekük egyediségét és megismételhetetlenségét. A halott gyermek eltemetése 

ugyancsak jótékonyan támogatja a gyászmunkát.7  

A temetési szertartás lehetőséget nyújt a család és barátok részvétének és 

együttérzésének kifejezésére, mindenki számára nyilvánvalóvá válik a gyermek halála és 

eltemetése. A sírhely látogatása hosszú távon is segíti a család minden tagjának 

gyászolását, valamint az új gyermek számára is „tárgyiasult” formát ölt elhunyt 

testvérének emléke. 

A gyászoló szülők személyiségének jellegzetességei is befolyásolják a gyász menetét. 

Nehezítő tényező lehet a szülők előrehaladott életkora, a halált megelőző általános 

egészségi állapotuk, mozgósítható megküzdési stratégiáik, valamint vallási 

meggyőződésük. Az anyák és apák gyászolása több szempontból is különbözik, így a 

gondozás során figyelmet kell fordítani a különböző megküzdési módok támogatására. 

Angolul értő szülők további hasznos tanácsokat, információkat olvashatnak a 

http://www.uk-sands.org/ internetes oldalon. 

 

Új gyermek születése a veszteség után  

Mivel a vetélést vagy halvaszülést követő testi regeneráció 3-6 hónapon belül 

megtörténik, gyakori orvosi javaslat, hogy a szülők minél előbb vállaljanak új gyermeket, 

hogy felül tudjanak emelkedni a veszteség miatti szomorúságon. 

Perinatális veszteséget elszenvedett családok utánkövetéses vizsgálataiból azonban az 

derült ki, hogy a következő gyermek vállalásának legalacsonyabb kockázata a 

veszteséget követő egy év után van.8 A felnőtt szeretett személy elgyászolásának is 

nagyjából egy év az ideje, hagyományőrző közösségekben máig egy éven át gyászruhát 

viselnek az elhunyt legközelebbi családtagjai. Egy év után válik a nő testi és lelki 

tekintetben is alkalmassá arra, hogy egy új gyermeket befogadjon. Az egy éven belül 

                                                                                                                                                                                     

6 Badenhorst, W., Hughes, P. (2007) Psychological aspects of perinatal loss. Best Practice and Research Clinical 
Obstetrics and Gynaecology. 21(2), 249-259. 
7 Hughes, P., Turton, P., Evans, C.D. (2002) Assessment of guidelines for good practice in psychosocial care of 
mothers after stillbirth: a cohort study. Lancet 360(13), 114-118. 
8 Hughes, P., Turton, P., Hopper, E.McGauley, GA, Fonagy, P. (2001): Disorganised attachment behaviour 

among infants born subsequent to stillbirth. Journal of Child Psychology and Psychiatry 42, 791-801 

 

http://www.uk-sands.org/
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fogant várandósságok esetében 50%-os veszélyeztetettségnek voltak kitéve az újonnan 

fogant magzatok, míg ez az arány 16-18 hónappal a szomorú eseményt követően 5%-ra 

csökkent. 

 

A fenti fejezetben bemutatott legfontosabb szempontokat a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium 2010-ben kiadott szakmai irányelve alapján emeltük ki, amely irányelv a 

szülészeti intézményekben dolgozók feladataira vonatkoznak szüléshez társuló 

veszteségek esetén.9  

 

Veszteségélmény a személyiségfejlődés szolgálatában 

Bármennyire is meghökkentő, de a szakirodalom az elmúlt években mind gyakrabban 

vizsgálódik az ún. poszttraumás növekedés témakörében, és mind több eredmény 

gyűlik össze azzal a jelenséggel kapcsolatban, hogy egy súlyos veszteség és gyász 

feldolgozása magában rejti a személyiségfejlődés, a növekedés lehetőségét (Kulcsár, 

2005). Más jelentéssel, értékkel ruházódik fel az élet, és az azzal együtt járó örömök. A 

szülők olyan változásokon mennek keresztül, ami alapjaiban változtatja meg életüket, és 

van esély arra, hogy ismét teljes életet éljenek. Egy anya így fogalmaz: 

„Bőven jönnek tehát a feladatok és nehézségek, ez nem változott, de én magam igen. Ma 

már nem riadok vissza semmitől, képes vagyok úgy tekinteni a gondokra, mint egy olyan 

segítségre, amely további fejlődésemet szolgálja. Ez adja az erőt is hozzá, és a hitet is, 

hogy bármi is jön, képes leszek úrrá lenni fölötte.”10 

III.2. Gyakorlati alkalmazási lehetőségek 

III.2.1. Kívánt helyzet 

 Az alapellátás által gondozott családok/anyák helyzetének pontos feltérképezése, 

ismerete annak érdekében, hogy a krízishelyzetekben minél hatékonyabban 

tudják érvényesíteni a jövőre vonatkozó primer prevenciós lépéseket. Veszteség 

esetén a krízisintervenciós feladatok mellett szem előtt kell tartani az adott család 

jövőben születő gyermekeire vonatkozó primer prevenciós tennivalókat. 

 A veszteséget átélt anya és apa kapjon szakszerű tájékoztatást a gyászmunkát 

támogató és hátráltató körülményekről. 

                                                           

9
 A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium és az Országos Gyermek-egészségügyi Intézet szakmai 

támogatásával készült teljes ajánlás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Hivatalos Értesítőjében található (2010. 

év 104. szám, 15255.). 

10 Singer Magdolna, i. m.57.o. 
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III.2.2. Lehetséges megoldások 

 Patológiás gyászfolyamat észlelése esetén a védőnő nyújtson segítséget a 

családnak a krízis mértékének megfelelően. Amennyiben szükséges, támogassa a 

családot abban, hogy igénybe vegyék pszichológus, pszichiáter vagy gyász 

feldolgozásában képzett mentálhigiénés szakember segítségét. 

 A búcsú és temetés megtapasztalása nagyban segít a halott kisbaba 

elengedésében és majdan az új gyermek befogadásában. Ezek elősegítése tehát 

az egyik legfontosabb primer prevenciós feladat mind az alapellátás, mind pedig a 

szülészeti szakellátás részéről! 

III.3. TIPIKUS PROBLÉMÁK CSOPORTOSÍTÁSA, MEGOLDÁSI 

LEHETŐSÉGEK, MÓDSZEREK 

A védőnő gyakorlati eszközei a személyes tanácsadás során  

Magzat vagy újszülött elvesztésekor a védőnőnek szem előtt kell tartani az adott család, 

pár veszteséggel való megküzdési stratégiáinak jelzéseit. Nem minden családnál van 

lehetőség azonnal a tragédia nyílt megbeszélésére, találkozhatunk a probléma előli 

elmenekülés formáival (pl. munkahely vagy lakhely megváltoztatása), vagy pusztán a 

téma hárításával, tagadásával. Türelemmel és empatikus odafigyeléssel kísérjük a 

családot a maguk útján, tiszteletben tartva döntéseiket, ugyanakkor fenntartva a 

veszteséggel kapcsolatos nyílt beszélgetés lehetőségét. 

A beszélgetés során mindig vegyük figyelembe a család vallásosságát, igazítsuk 

szóhasználatunkat a család által kínált megoldások szerint. Például amennyiben a 

gyászoló szülők úgy vélik, angyal lett a halott kisbabából, fogadjuk el ezt a megoldást 

akkor is, ha magunk nem hiszünk az angyalok létezésében. 

Számíthatunk arra, hogy az anyák és apák gyásza különböző lefolyású. Az alábbi 

különbségek várhatók. 

Az anyák gyászának jellemőzi: 

 intenzívebb, hosszabb, mint az apáké, ám inkább a viselkedésben mutatkozik 

meg, mintsem az érzelmek mélységében; 

 szorongás, depresszió, fogyás, alvászavarok kísérhetik;  

 elvész az örömszerző képességük, ami gyakran házassági konfliktusok forrásává 

válik; 

 ha van már gyerek a családban, még nehezebb a gyászmunka, mert kevesebb idő 

jut az elmélyülésre; 

 az új gyermek iránti vágy előbb jelenik meg, mint az apánál! 
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Az apák gyászának jellemzői: 

 gyakori az „erősnek kell maradni” elvárásnak való megfelelés; 

 intenzív düh és önvád; 

 menekülés a munkába, másodállásba: hamarabb akarnak és tudnak visszakerülni 

a megszokott kerékvágásba; 

 tragédiájuk gyakran sokkal súlyosabb, mert érzelmeikben mélyen gyászolnak, de 

nem tudnak róla beszélni; 

 előfordulhat a gyász teljes tagadása. 

 

Nemzetközi és magyar vizsgálatok eredményei is alátámasztották, hogy jobban meg 

tudtak küzdeni a veszteséggel azok, akik az egészségügyi személyzettől érzelmi támaszt 

kaptak.11 Elsődleges szerepe van a szülészeti osztály szakdolgozóinak, ám kiemelten 

fontos a védőnő és gyermekorvos támogatása is. A gyermek halálának eseménye erősen 

érzékeny módosult tudatállapotot teremt, amelyben fokozottan érvényesül a 

szülészorvos és az egészségügyi személyzet minden mondata, szava, tette, mozdulata, 

kérdése.  

 

A gyermekorvosok gyakorlati eszközei  

Javasoljuk a rossz hír közlésének alábbi protokollját, amennyiben ez a feladat a 

gyermekorvosra hárul: 

 A rossz hír közlése csak akkor történjen, ha hozzátartozó (apa) is jelen van – 

soha ne legyen az anya egyedül! 

 Ajánljuk fel az anyának és apának a halott gyermekkel való találkozás 

lehetőségét! 

 Mindenképpen készüljön fénykép a babáról, hogy ha a szülők nem kívánnak 

találkozni a halottal, igény esetén későbbi időpontban megtekinthessék a képet. 

(Ikreknél nagyban segít az élő ikertestvér gyászfeldolgozásában is.) 

 Búcsú idejének és körülményeinek biztosítása, támogatása. 

                                                           

11
 Einaudi MA, Le Coz P, Malzac P, Michel F, D'Ercole C, Gire C. Parental experience following perinatal death: 

exploring the issues to make progress. Europian Journal for Obstetrics, Gynecology Reprod Biology. 2010 

Aug;151(2):143-8.  
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IV. NEM KÍVÁNT VÁRANDÓSSÁG – KRÍZISÁLLAPOT AZ 

ANYA ÉS A GYERMEK PERSPEKTÍVÁJÁBÓL 

IV.1. Elméleti háttér 

Krízisállapot az anya perspektívájából 

Amennyiben a várandósság nem tudatos, átgondolt döntés következményeként jön 

létre, könnyen kialakulhat súlyos krízisállapot. A várandós nő egyedül érzi magát a 

váratlan helyzetben, döntésképtelenné válik, a várandósságot megoldhatatlan 

problémaként éli meg. A krízis egyes esetekben a probléma olyan mértékű hárítását 

okozhatja, amelynek következményeként az anya meg nem történt eseményként 

kezeli a várandósságot. Az anyaszerep ilyen extrém mértékű hárítása vezethet a „nem 

tudott várandósság” jelenségéig, amelynek tragikus következménye az újszülött 

gondatlan magára hagyása vagy elpusztítása a szülést követően. Az alapellátás 

számára ezért a nem kívánt várandósságok megelőzése és a nem kívánt 

várandósságból születő gyermekek gondozása kiemelten fontos feladatkör.   

A közvetlen és tágabb családi környezet és az alapellátás résztvevőinek közös 

felelőssége, hogy a várandós nő ne maradjon egyedül titkával és az azzal együtt járó 

felelősséggel. A segítő szerepe, hogy a krízisben lévő várandós aktivitását fokozza, 

biztassa őt a támogatók, „szövetségesek” megtalálásában. Fontos, hogy segítséget 

nyújtson az extrém mértékű belső feszültség oldásában, abban, hogy a várandós nő 

meg tudja fogalmazni, szavakba tudja önteni helyzetét, nehézségeit. 

Segítséget jelenthet az alábbi tényezők közös végiggondolása:  

 várandóssági kor minél pontosabb meghatározása, 

 családi háttér minősége, 

 párkapcsolat stabilitása, 

 kulturális és világnézeti értékrend, 

 szociális és anyagi körülmények, 

 egészségi állapot, mentális érettség, 

A segítő feladata a nem kívánt várandósság kimeneteli lehetőségeinek ismertetése. 
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Statisztikai adatok12 

 2011-ben 38 400 várandósság-megszakítást regisztráltak, csökkenő tendencia 

figyelhető meg a rendszerváltás óta. 

 A bekövetkezett várandósságok 27%-a végződik abortusszal. 

 Az abortuszra jelentkezők több mint fele hajadon, harmaduk házas, tizedük 

elvált/özvegy.  

 Társadalmi eloszlás: az általános iskolai osztályt és középiskolát végzettek kb. 

egyenlő arányban jelentkeznek abortuszra. 

 Az abortuszra jelentkező nők jellemzői gyakorisági sorrenben: 

1. gyermektelen hajadon, 

2. egy gyermekes, férjezetlen nők, 

3. két gyerekes, házas, aki nem akar 3. gyereket. 

Megjegyzés: a háromgyermekes anyák közel fele nem tervezte a 3. 

várandósságot, de nem akarta megszakítani. Arra a kérdésre, hogy ha 

újrakezdhetné az életét, hány gyermeket vállalna, a nem tervezett harmadikat 

is beleszámítva hármat említenek! A nem kívánt, nem tervezett gyermek 

kívánttá válik. 

További fontos statisztikai tények:  

 Magasabb a tervezett gyermekszám, mint a ténylegesen világra hozott 

gyermekeké. 

 A nem kívánt várandósságok döntő többsége abortusszal végződik. 

 A nem kívánt várandósságok a fogamzásgátlás hiányából vagy helytelen 

alkalmazásából fakadnak, ugyanakkor éppen ennek köszönhető a nem 

tervezett, ám később mégis megtartott gyermekek léte! 

 

Krízisállapot a nem kívánt gyermek perspektívájából 

Hosszú időn keresztül a nem kívánt várandósság témakörét kizárólag az anyák 

krízisállapota, gyakran bűnössége szempontjából vizsgálták. A 80-as évek közepétől 

azonban mindinkább bővül azon kutatások és terápiás tapasztalatok száma, amelyek 

felhívják a figyelmet a nem kívántságból adódó mentális és szociális nehézségekre az 

így világra jövő gyermekek életétben. 13Azok a gyermekek, akik nem kívánt 

                                                           

12
  Czefernek Léna: Abortusz számokban- döbbenetes adatok,www.csaladhalo.hu 

http://www.csaladhalo.hu/cikk/hatter/abortusz-szamokban-dobbenetes-adatok 

 

13
 Matejcek, Z., Dytrych,Z. (1994) Abgelehnte Schawangershaft und ihre Folgen. In: Janus,L., Hasing,H. 

(szerk.) Ungewollte Kinder. Rowohlt Reinbek, Hamburg. 

http://www.csaladhalo.hu/
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várandósságból születnek, gyakrabban válnak szülői elhanyagolás és erőszak 

áldozatává, kötődési nehézségeik miatt nagyobb eséllyel válnak önmaguk is 

erőszakossá, bűnözővé. Iskolai teljesítményeket vizsgálva azt találták, hogy az 

elutasított gyermekek minden tantárgyból rosszabbul teljesítenek, kevésbé szívesen 

járnak iskolába, mint a tervezett gyermekek. Vizsgálatok szerint alkoholizmus miatt 

kétszer annyi nem kívánt gyermeket kezelnek felnőtt korában, mint kívántat, és 

általában is lényegesen kevesebben elégedettek életükkel a kontrollcsoporthoz 

képest.14 

Fontos kiemelni, hogy a nem kívánt gyermekek eltérő pszichoszociális fejlődése és 

rossz közérzete a kedvezőtlen körülmények komplex összjátékában érthető meg, a 

kiindulópont azonban minden esetben az elutasított várandósság. Gyakori tapasztalat, 

hogy a nem kívánt várandósságból születő anyák maguk is nem kívánt gyermeket 

hoznak világra. Minden esetben támogatásra és lehetőség szerint pszichoterápiás 

segítségre van szükség, ha az anya elutasító érzései ellenére megtartja gyermekét. Ez 

a krízishelyzet is arra utal, hogy a hatékony és szakszerű krízisintervenció és a 

prevenció egymást kiegészítve tudja leginkább kezelni a felmerülő problémákat. 

IV.2. Gyakorlati alkalmazási lehetőségek 

IV.2.1. Kívánt helyzet 

 Az alapellátás által gondozott családok/anyák helyzetének pontos feltérképezése, 

ismerete annak érdekében, hogy a krízishelyzetekben minél hatékonyabban 

tudják érvényesíteni a jövőre vonatkozó primer prevenciós lépéseket. Nem kívánt 

gyermek születésekor a védőnő és gyermekorvos kitüntetett figyelmet szentel az 

anyának és gyermekének a kockázati tényezők csökkentésének érdekében. 

 Az anya és a család abban kapjon szakszerű segítséget, hogy a nem tervezett, ám 

megtartott gyermekről alkotott elképzelése minél kedvezőbben alakuljon, pl. 

vágyott gyermek fogalmának bevezetése. 

                                                           

14 I.m. 
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IV.2.2. Lehetséges megoldások 

 Az alapellátás résztvevői abban segítsék a családot/anyát, hogy a krízishelyzetből 

adódó zaklatottság, feszültség annyira csökkenjen, hogy saját gondolatait, 

szempontjait képes legyen számba venni, és képes legyen saját és gyermeke 

életére tágabb perspektívában tekinteni. 

 A védőnő és gyermekorvos minden esetben figyelmes jelenléttel képviselje a 

termékenységet és a gyermeket, mint értéket, elfogadva a család/anya bármely 

döntését. Biztosítsa a családot az ítéletmentes támogatásról, kísérésről. 

IV.3. TIPIKUS PROBLÉMÁK CSOPORTOSÍTÁSA, MEGOLDÁSI 

LEHETŐSÉGEK, MÓDSZEREK 

A védőnő gyakorlati eszközei a személyes tanácsadás során 

Tájékoztassuk az anyát/családot arról, hogy a nem kívánt várandósság nem ugyanaz, 

mint a nem tervezett várandósság. Vannak babák, akikre vágynak (tudatosan vagy 

tudattalanul), ám nem tervezik őket. A vágy tudatosítása átfordíthatja az addigi negatív 

érzéseket. Talán soha nem is teljesen tiszta a „képlet”, például számos tervezett baba 

nem feltétlenül vágyott. Természetes, hogy a kezdeti időszak kérdésekkel, kételyekkel, 

hullámzó érzésekkel terhelt! 

Hangsúlyozzuk, milyen összetett folyamat a fogantatás és sikeres beágyazódás! Mekkora 

csoda, hogy tudatosság, tervezés nélkül is be tud következni mindez, amennyiben nő és 

férfi az együttlét valamely rétegében vágynak a gyermekre. 

A fogantatás és sikeres beágyazódás a babára való igent mondás egy szintje. 

Elképzelhető, hogy vannak szintek, amelyek tiltakoznak a gyermek ellen, de érdemes 

egyeztetni, nyugodtan végiggondolni a kevésbé tudatos, racionális érzéseket is, és annak 

tényét, hogy testi szinten a nő befogadta a gyermeket. 

Javasoljuk a várandős nőnek, hogy képzelje el önmagát az idő kerekét előre forgatva 

egy, kettő, öt, tíz, húsz, negyven (akárhány) év múlva! Csukott szemmel ténylegesen is 

elképzelheti: hogyan látja önmagát? Vele van-e a gyermek? Vele van-e a gyermek apja? 

Milyen érzés a gyermekkel? A gyermek nélkül?  

 

Megtartott, nem tervezett gyermek 

A védőnő és a gyermekorvos személyes tanácsadás alkalmával segíthetnek a bűntudat 

feloldásában a megtartott, nem tervezett gyermek esetén. 

A dilemma is a gyermekért van/volt és nem ellene irányul. A szülővé válás folyamatához 

hozzátartozik, hogy mérlegeljük lehetőségeinket, döntéseinket. Számos szempontot kell 
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ilyenkor figyelembe venni (pl. nagyobb testvérek, anyagi nehézségek, szociális helyzet, 

apa hiánya, stb.), a döntés azonban a gyermek mellett szólt. Az anya teste és érzelmi, 

kevésbé tudatos énje már kezdetektől elfogadta a gyermeket, az ésszerű érvek 

mérlegelése hosszabb időt vett igénybe. 

 

Abortusz esetén 

Abortusz melletti döntésnél ajánljuk fel segítségünket a gyász feldolgozásában. Hívjuk fel 

a figyelmét, hogy a www.gyaszportal.hu oldalon olyan szakembereket talál az ország 

számos pontján, akik szakmai segítséget nyújtanak a veszteség feldolgozására. 

 

Mit ne tegyünk? 

Segítsük az anyát információval, szempontokkal, de ne akarjunk az anya helyett dönteni! 

Ne befolyásoljuk az anyát döntésében! Bármennyire is kézenfekvőnek tűnik egy-egy 

megoldás, hagyjuk, hogy azon az úton induljon el, amit ő maga választ, ami számára az 

élhető megoldást jelenti. 

V. A GYERMEKÁGY ÉS KRÍZISHELYZETEI 

V.1. Elméleti háttér 

V.1.1 A zavartalan gyermekágy testi és lélektani történései 

A gyermekágy orvosi tekintetben a méhlepény megszületésétől kezdődően 6 hétig tart. A 

lélektani visszarendeződés ugyanakkor beletelik akár 1 évbe is (jellemzően a gyermek 

elindulásáig, amikorra fizikailag is képes az eltávolodásra). 

Testi visszarendeződés 

 a belső szervek, a méh és a medencefenék visszarendeződése az eredeti helyére 

 a méh visszarendeződése eredeti méretére 

 sebek begyógyulása (méhfal, hüvely, gát) 

 a keringés és a béltevékenység helyreállása (vizelet- és székletürítés) 

 testtartás és súlypont új helyének kialakulása 

 kinyúlt hasfal és bőr fokozatos feszesedése 

 testsúly csökkenése 

http://www.gyaszportal.hu/
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Újabb testi változások 

 mellek mérete és formája átalakul 

 a tejbelövellés intenzív testi érzetekkel jár 

 a mellbimbók érzékenysége fokozódik 

 erőteljes hormonális átrendeződés, amely kihat az anya hangulatára, érzelmi 

életére 

Az első 6 hét nőgyógyászati kontrollal zárul, amely szabad utat enged a házaséletnek, 

sportnak, úszásnak. Ez a „lezárás” a valóságban azonban nem ilyen egyszerű. Az anyák 

döntő többségének a felsorolt testi változásokkal kapcsolatban, legyen az 

visszarendeződés vagy újabb változás, számos kérdése, kételye, szorongása van. A 

tünetekkel kapcsolatos aggályok rendkívül szubjektívek és változatosak, csak az anya 

mélyebb élettörténetének ismeretében érthetők meg (lásd a Gyakorlati példák fejezetet). 

Ehhez kapcsolódik az anyai szexuális vágy visszatérésének kérdése is. Előfordul, hogy a 

nők egy része a 6. hétre valóban visszatalál szexualitásához (ritkább esetben ennél 

korábban is), ám a túlnyomó többség hosszabb testi és lelki visszarendeződési 

folyamatot igényel. A szexuális aktivitás sokszor inkább a partner vágyának 

kielégítéséről, mintsem a saját valódi vágy megjelenéséről szól. A fáradtság, a baba 

gondozásának ritmusa és az anya intim testrészeinek (mellek, mellbimbók) állandó 

igénybevétele, a folyamatos testi és lelki rendelkezésre állás mind olyan események, 

amelyek akadályozhatják, nehezíthetik a szexuális vágy megmutatkozását. Ugyanakkor 

ebben az időszakban rendkívül intenzív az anya szexuális tartalom nélküli intimitási 

igénye (odabújás, simogatás, ölelés, beszélgetés, meghallgatási igény), aminek 

megvalósulása fontos szerepet játszhat a pár együtt-tartásában e kritikus 

életperiódusban. 

 

Lélektani visszarendeződés 

A szülés utáni 6-12 hét alatt a várandósság utolsó fázisában zajló tudati fellazultság és 

fokozott érzékenységi állapot is lassan visszarendeződik. Az a pozitív regresszió, ami 

ebben az időszakban jellemző, a testi határok fellazulása mellett, a lelki „fellazulással” 

biztosítja a babára való ráhangolódást, ami segíti a szülést és azutáni időszakot. 

A szülés abban az esetben is feldolgozásra váró élmény, ha az anya várakozásainak 

megfelelően, testi és lelki sérülésektől mentesen zajlott. A traumatikus szülési élmény 

várhatóan megnehezíti a gyermekágy történéseit, a babára való ráhangolódást és a 

szoptatást. Az anya élménye az egyedüli meghatározó abban a tekintetben, hogy mi 

számít traumatikus eseménynek, és mi nem. Gyakori jelenség, hogy szakmai 

szempontból jelentéktelennek tűnő történés az anyai élményben hosszú feldolgozást 
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igénylő sérelemként, nehéz érzések sorát elindító érzésként jelenik meg (lásd Gyakorlati 

példák). Bárhogy is zajlott a szülés, a gyermekágy idején az anyának szerető és megértő 

támaszra van szüksége. 

V.1.2 Krízisállapotok a gyermekágy idején 

Szülés utáni lehangoltság (baby blues) 

 A „bababánat” előfordulása igen gyakori, az anyák csaknem 80%-a átéli. A szülést 

követő napokban jelenik meg (leggyakrabban a 4. nap környékén), átmeneti, enyhe 

lehangoltságot jelent. A megváltozott életritmusra, a megszakított alvásra, és arra az 

érzelmi megfeszítettségre, amit egy kisbaba megszületése jelent, az anyák egy része 

néhány napig tartó szomorúsággal, sírásrohamokkal, fáradtsággal, szorongással és 

álmatlansággal reagál. E hullámzó lelkiállapot az esetek túlnyomó többségében 10 napon 

belül nyomtalanul eltűnik, kezelést nem igényel. Intenzív mértéke vagy elhúzódása előre 

jelezheti egy későbbi depresszió (elsősorban bipoláris depresszió) kialakulásának 

lehetőségét, ezért odafigyelést igényel! 

A szülés után a nő igényei, szükségletei hasonlatosak a csecsemőéhez, ezek kielégítése 

alapvetőek ahhoz, hogy ő maga optimálisan tudjon gondoskodni gyermekéről. Ezért a 

gyermekágyas felmentés kap a házimunka, a főzés, mások etetése alól, sőt gondoskodni 

kell róla úgy, hogy lehetőleg ne maradjon egyedül. Az anya dolga ebben az időszakban a 

kötődés, a babával való kapcsolat felvétele, az élmények feldolgozása és a szoptatás.  

 

Poszttraumás stressz szindróma  

Több szakember arról számol be, hogy szülés utáni poszttraumás stressz szindróma 

diagnosztizálható olyan anyáknál, akik súlyos traumaként élték meg szülésüket és az 

újszülöttől való kezdeti szeparációt. A szülés utáni poszttraumás stressz tünetegyüttes 

nem keverendő össze a szülés utáni hangulatzavarral és a posztpartum depresszióval 

sem, jól elkülöníthető tünetei vannak! Ezek az anyák úgy érzik még hetekkel a szülést 

követően is, hogy nem találják az elveszített kontrollt önmaguk és az újszülöttel 

kapcsolatos helyzetek fölött, a szülésre mint testi-lelki katasztrófára emlékeznek vissza, 

és gyakran extrém módon féltik gyermeküket, holott ésszel tudják, hogy jó helyen 

vannak. Veszteségélményük annyira határtalan, mintha a gyermek meg sem született 

volna, s bár egyrészről értik, hogy egészséges, mégis aggódnak érte, siratják.  

 

Szülés utáni depresszió 

Előfordulás gyakorisága első szülésnél 10-30%, újabb szülésnél 30-50% a visszaesési 

kockázat. A szülést követő 4-6. héttől kezdődik, és általában a csecsemő 6 hónapos 

koráig tart. Diagnosztikai kritériuma, hogy a tünetek 10 napnál hosszabb ideig és 

maximum egy évig álljanak fenn. 
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 Tünetei: 

 evészavar, 

 alvászavar, 

 nyomott hangulat, visszahúzódás, elszigetelődés, 

 zavarodottság, aggodalmaskodás, 

 gyermekhez való viszonyulás megváltozása, 

 szexuális érdeklődés hiánya,  

 önvád, bűntudat, öngyilkossági gondolatok. 

A gyermekágyi depresszióban szenvedő nők általában súlyos szorongástól, 

pánikrohamoktól is szenvednek, és kevés érdeklődést mutatnak csecsemőjük iránt. 

Emiatt komoly veszélybe kerülhet az anya-gyerek kapcsolat és a csecsemő egészsége is. 

A betegség kialakulásáért biológiai (extrém hormonális változások), genetikai (családi 

hajlam) és pszicho-szociális faktorok (életkörülmények, társas támasz, stb.) felelősek.  

 

Kiemelendő kockázati tényezők 

 magárahagyottság érzése, egyedüllét 

 párkapcsolati problémák 

 anyagi bizonytalanság 

 költözés, szociális kapcsolatok hiánya 

 szülészeti beavatkozások (császármetszés után gyakoribb) 

 szeparáció a csecsemőtől (indokolt vagy indokolatlan) 

 nem tervezett várandósság 

 anya korábbi pszichiátriai betegsége 

 pozitív családi anamnézis 

Előfordulhat a szülés utáni depresszió kényszeres formája is, kényszeres 

cselekvésekkel vagy gondolatokkal. A kényszeres gondolat gyakran a baba ellen irányul: 

az anya attól tart, hogy bántani fogja a babáját. Kényszeres gondolatai leginkább 

éjszaka, az éjszakai ébredések, etetések idején jelennek meg, valóságos veszélyt 

jellemzően nem jelentenek a csecsemőre nézve. Az anyát ugyanakkor súlyos szorongás 

és bűntudat gyötri kényszergondolatai miatt.  

Szülés utáni pszichózis 

A szülés utáni pszichózis előfordulása világszerte 1-2 ezrelék. A szülést követő 1-2 héten 

belül jelenik meg, téveszmékkel és hallucinációkkal jár. A realitással való kapcsolat 

részben vagy teljesen megszakad. Az anya veszélyes lehet önmagára és a gyermekére 

nézve is. A pszichózisok egy része bipoláris vagy major depresszióból indul, és nagyon 

komoly veszélyt jelent az öngyilkosság bekövetkezése. 
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Kockázati tényezők 

 hasonló eset a családban 

 korábbi pszichotikus epizód az anya élettörténetében 

 ismert pszichiátriai betegség (depresszió, skizofrénia) 

 organikus idegrendszeri eltérés 

V.2. Gyakorlati alkalmazási lehetőségek 

V.2.1. Kívánt helyzet 

 A kórházból újszülöttjével hazaérkezett anya számára biztosítani az elméleti 

részben részletezett gyermekágyasnak járó támogatást és segítséget, hogy az 

anya figyelme önmagára és újszülöttjére irányuljon.  

 Támogatás a szoptatásban, illetve a baba táplálásában.  

 Az anyának legyen kialakult, bizalmi kapcsolata a védőnővel és a 

gyermekorvossal, hogy nehézségeit, szorongásait, félelmeit meg tudja velük 

osztani és ezekre adekvát segítséget kapjon. Rendszeres kapcsolat a 

gyermekágyassal a kisebb (pl. baby blues) és nagyobb (poszttraumás stressz 

szindróma, depresszió, pszichózis) krízisállapotok első jeleinek észlelésére. 

V.2.2. Lehetséges megoldások 

 Az alapellátás résztvevői már a várandósság idején legyenek tudatában annak, 

hogy mely anyáknál várható a gyermekágyi krízisállapot bekövetkezése a feltárt 

kockázati tényezők (pl. depresszió kérdőív pontszáma) alapján.  

 Rendszeres kapcsolat a gyermekágyassal a kisebb (pl. baby blues) és nagyobb 

(depresszió, pszichózis) krízisállapotok első jeleinek észlelésére. 

Az anya krízisállapotán túl figyelemmel kell követni, mennyire alkalmas a 

gyermek gondozására és ellátására. Szükség esetén más családtagok (apa, 

nagyszülő) támogatása annak érdekében, hogy a baba számára alternatív 

kötődési személyként álljanak rendelkezésre. 
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V.3. Tipikus problémák, megoldási lehetőségek, módszerek 

V.3.1. A baby blues, mint normatív krízisállapot prevenciós és 

intervenciós teendői 

A védőnő gyakorlati eszközei a személyes tanácsadás során 

Teendők: 

1. a szülés utáni lehangoltság jeleinek észlelése, a hangulati zavar mértékének 

megállapítása; 

2. az anya tájékoztatása a jelenségről, megnyugtatása; 

3. az anyát támogató családtagok (apa, nagyszülők, más segítők) tájékoztatása; 

anyai „gyászmunka” segítése. 

 

Mit érdemes mondani általánosságban?  

A „bababánat” (baby blues) jelenségnek sokféle oka lehet, az egyik például az, hogy az 

ösztrogén nevű hormon, ami a várandósság utolsó heteiben a normál érték 

ötvenszerese, most drámai mértékben lezuhan. Ez ugyan természetes jelenség, ám 

alkalmazkodást igényel. Ahogy alkalmazkodást igényel az is, hogy az éjszakai alvás 

többször megszakad, és leginkább az, hogy egy kisbabáról kell felelősen éjjel-nappal 

gondoskodni.  

Az egész családnak kell alkalmazkodnia a helyzethez, hiszen ez a változás ideje. A 

gyermekágy az erőre kapás időszaka, de annak az időszaka is, hogy valóban tudomásul 

vegye és elfogadja a változást, és erőre kapjon benne.   

Érdemes felhívni az anya és a róla gondoskodók figyelmét az anyai igények és a 

újszülött igényeinek párhuzamáról: 

 anya és újszülött érzéseinek elfogadása, 

 anya és újszülött egyformán fontosak, 

 anya és újszülött szeretve és megtartva vannak, 

 anya és újszülött etetve vannak, 

 anya és újszülött sokat pihennek, alszanak, 

 elvárásmentes jelenlét attól, aki segít (partner, szülő, más segítő). 
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Várható témák, amelyek a gyermekágyast foglalkozatják (elvárások-valóság) 

 Saját szüléstörténete (mi történt? miért úgy történt? hogyan kellet volna 

történnie? stb.). 

 Szereti-e a gyermekét? Mennyire szereti? Hogyan kellene szeretni? (A 6. hét 

végére cseng le, a külső elvárások nehezítik. Ha tovább gyűrűzik a nehézség, 

jelzés lehet a depresszió kialakulására.) 

 Ellátok-e mindent?  (Saját maga és az újszülött gondozása.) 

 Testi változások (fókuszban: has és mellek). 

 

A szülés után sohasem lesz úgy, mint előtte volt. Minden veszteségélmény 

gyászmunkával jár. A szülés után minden anya gyászol valamit. Valami elmúlt, ami 

többé nem hozható vissza (lánysága, függetlensége, döntésének megmásíthatatlansága, 

gondtalansága, stb.). 

 

A gyermekorvos gyakorlati eszközei 

Minden anyában meg kell, hogy szülessen a határozott igen válasz arra a kérdésre, hogy 

„Életben tudom-e tartani a gyermekem?” Ez idő és tapasztalat kérdése, és komoly 

érzelmi igénybevételt jelent. Gyakran rendeződnek ezek a kérdések az 

újszülött/csecsemő táplálása köré. Az anya empatikus, figyelmes meghallgatása 

lehetőséget nyújt arra, hogy az első hallásra szoptatási problémának hangzó kérdések 

hátterében meghalljuk az anyai bizonytalanságra utaló jeleket. Az adekvát segítés 

támogatja a kizárólagos anyatejes táplálás esélyét rövid és hosszú távon is. 

A fent felsorolt témák a normál gyermekágy lelki történésihez kapcsolódnak, kellő 

támogatás mellett az anyák többsége kisebb-nagyobb segítséggel megoldja. A primer 

prevenció fontos részét képezi az elhúzódó, vagy az átlagnál intenzívebb mértékű baby 

blues tüneteinek észlelése és figyelmes nyomon követése, hiszen előrejelzője lehet egy 

induló bipoláris depressziós kórképnek. 

V.3.2. A poszttraumás stressz szindróma, mint krízisállapot 

prevenciós és intervenciós teendői 

A védőnő gyakorlati eszközei a személyes tanácsadás során  

 A poszttraumás stressz szindróma tüneteinek felismerése, egyéb hangulati 

zavaroktól való elkülönítése. 

 Az anya traumatikus szülésélmény-beszámolójának empatikus meghallgatása, az 

anya megtartása ebben a helyzetben. 

 A családtagok felvilágosítása a tünetekről, a tünetegyüttes kialakulásának okairól. 

 Amennyiben szükséges, pszichoterápiás segítség felajánlása. 
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A szakemberek prevenciós feladatköre a poszttraumás stressz szindróma kialakulásának 

megelőzésében a szülés körüli szakellátással való együttműködés mentén képzelhető el.  

A traumatikus szülésélmény megelőzése minden szereplő alapvető feladata. Fontos 

szerepet játszanak ebben a folyamatban a szülésre való felkészítésben részt vevő 

személyek, a szülőszoba közvetlen szereplői és a gyermekágyat támogató 

szakszemélyzet is. Mivel e tünetegyüttes negatív irányba befolyásolja a szülők újabb 

gyermek vállalására való hajlandósságát, így ennek megakadályozása társadalmi szinten 

is jelentős feladat. 

 

A védőnő feladatai, lehetőségei egyéni tanácsadás esetén: 

 az anya kóros hangulatzavarának felismerése, 

 az anyában és családtagokban a betegségtudat és -belátás kialakítása, 

 szakellátásba irányítás a betegség súlyosságának megfelelően. 

A depresszió gyanújelei:  

 az anya/családtag folyamatos fáradtságra panaszkodik, nincs energiája, 

 arra panaszkodik, hogy ő „rossz anya, aki arra is képtelen, hogy ellássa gyerekét”, 

vagy hogy „a gyereke megsínyli az ő tehetetlenségét”, 

 nincs betegségtudata, ezért fokozódó feszültség jelentkezik a külső elvárások és a 

belső tehetetlenség között. 

A védőnő legfontosabb feladata a depressziós anya kiszűrése és a szakellátásba való 

eljuttatása a család támogatásával (pszichoterápiás és/vagy gyógyszeres kezelés 

megkezdése, súlyos esetben kórházi kezelésre is sor kerülhet). 

V.3.3. A posztpartum pszichózis, mint krízishelyzet prevenciós és 

intervenciós teendői 

A védőnő és a gyermekorvos lehetőségei egyéni tanácsadás esetén 

 Megelőzés, szűrés lehetőleg a várandósság idején. 

 Felvilágosítás, tanácsadás. 

 A „kiszűrt” anyákkal megkezdeni a szülés előtt, és folytatni a szülés után a 

támogató pszichoterápiát, szükség esetén a gyógyszeres kezelést. 

 Betegségtudat, betegségbelátás kialakítása, fokozott figyelem. 

Amennyiben az alapellátás résztvevői szülés utáni pszichózis kórképével találkoznak, 

szenteljenek legalább akkora figyelmet a beteg családjának, mint magának a betegnek. 

A betegségtudat kialakítása a beteg családjában fokozott figyelmet igényel, bevonásuk a 

gondozás és gyógyítás folyamatába alapvető jelentőségű egy újabb pszichotikus epizód 

megelőzésében. 



 

 24/30 

Megfelelő gyógyszerek már néhány nap vagy hét alatt tünetmentessé tehetik az anyát, 

ám feltétlenül gyógyszeres terápiát, súlyosabb esetekben kórházi kezelést igényel! A 

gyógyszerek rendszeres szedéséhez ugyancsak érdemes a családi támogatást is 

megszerezni. 

VI. A MÓDSZER HATÉKONYSÁGÁNAK MÉRÉSE 

Indikátorok  

 Alacsonyabb arányú ismételt vetélési arány. 

 Alacsonyabb arányú többedik nem kívánt várandósság száma, a primer 

prevenciós és krízisintervenciós szemlélet eredményeként. 

 Alacsonyabb arányú csecsemőelhagyás és -gyilkosság. 

 A gyermekbántalmazások arányának csökkenése. 

 Kizárólag szoptatott csecsemők száma és a szoptatás ideje támogatott baby blues 

esetén (más intézkedések hatása is befolyásolja!). 

 Alacsonyabb arányú az anyai mentális betegségek következtében bizonytalan 

kötődési mintázatot kialakító gyermek (alacsonyabb arányú mentális és pszicho-

szomatikus betegségek, alacsonyabb drogfogyasztási arány, magatartási zavar). 

VII. GYAKORLATI PÉLDÁK 

1. 34 éves, felsőfokú végzettségű édesanya 5 hetes elsőszülött kisbabájával érkezik 

pszichoterápiás rendelésre. Ránézésre fel sem tűnik, hogy néhány hete szült, filigrán 

alkata sokkal inkább emlékeztet egy 18 éves kamaszra, mint egy szoptató édesanyára. 

Rendkívüli szorongások gyötrik amiatt, hogy az elmúlt 5 hétben nem tudott olyan 

rendszert kialakítani az újszülöttel való együttélésre, amelybe beleilleszthető volna a 

rendszeres testedzés, a lakás rendben tartása és estére egy meleg vacsora megfőzése, 

amivel hazavárhatná férjét. Úgy érzi, elhanyagolt a külseje, „szétfolyik a teste”, és nem 

tudja kézben tartani a dolgait. A férje részéről sem kérés, sem elvárás nem érkezett 

egyetlen felsorolt problémával kapcsolatban sem.  

Megoldás: a terápiás munka során fény derül az anya eredeti családjában jellemző 

könyörtelen és teljesíthetetlen elvárások szövevényes rendszerére, amelyek 

megkeserítették gyermekkorát, serdülő éveit. A gyermekágy idején szinte elviselhetetlen 

mértékben törnek elő ezek az elvárások önmagával szemben. Ezek felismerése és 

tudatosítása élhetőbbé teszi a csecsemővel való boldogulást. 

2. 4 hetes újszülöttel érkezik az anya tanácsadásra. Gyermekét idegennek érzi, olyan, 

mintha nem ugyanaz volna, mint akit a pocakjában hordott. Reggelente legszívesebben 
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elmenekülne otthonról, közben bűntudata van, hogy vajon miért nem szereti, miért nem 

örül gyermekének. A feltárásból kiderül, hogy a gyermek császármetszéssel született, 

hirtelen jött a műtét híre, nem volt meg a felkészülés, az átmenet élménye. Saját 

csecsemőkora is előkerül, ahol édesanyja nem tudott vele érzelmileg törődni, mert 

másfél évvel idősebb bátyja és annak testvérféltékenysége kötötte le a figyelmét.  

Megoldás: mindkettejüknek, anyának és babának is ugyanarra van szüksége: 

kontaktusra.  

Javaslat: minél több bőr-bőr kontaktus a babával és a férjjel is, szexuális színezet nélkül. 

Szoptatás és babamasszázs-tanfolyam. A baráti tanácsokkal ellentétben, miszerint 

menjen minél többet el otthonról kikapcsolódni a gyermek nélkül, éppen ellenkezőleg: 

menjen együtt az újszülöttel, és tapasztalja meg, milyen az élet közösen vele . 

3. 6 hetes csecsemő és édesanyja érkezik, az anya már az ajtóban sír. Rossz gondolatok 

gyötrik, leginkább éjszaka. Tápszer készítésekor, éjszakai fejéskor, ha kést lát a 

konyhában, attól tart, hogy kárt tudna tenni a babában. Megoldás: pszichiáter 

bevonására kerül sor a kényszeres tünetek gyógyszeres kezelésének érdekében. A 

támogató család miatt (férj, nagymama) az anya a családban tartható felügyelet mellett, 

nem kerül hospitalizálásra. 

VIII. HITEK, TÉVHITEK 

Hit/tévhitek Valóság 

„Aki elveszíti magzatát, újszülöttjét, minél 

előbb szüljön egy újabb kisbabát, hogy az 

feledtesse a gyászt.” 

A gyermek halálát követő első éven belül 

kockázatos az újabb gyermek vállalása. 

Ahhoz, hogy az anya lélektani terében hely 

nyíljon egy újabb gyermek fogadására, el 

kell gyászolni a halottat. A halott 

emlékének megőrzése, a rá való 

emlékezés lehetőséget nyújt az utána 

következő gyermekek számára, hogy saját 

lélektani „helyükre”, saját jogon 

szülessenek. 

„Ne nézzék meg a szülők a halott 

gyermeket, hogy ne így maradjon meg az 

emlékezetükben.” 

A gyászmunkát megkönnyíti, ha a 

szülőkben konkrét kép alakul ki a halott 

gyermekről. Segítséget nyújt a halál 

tényének elfogadásában, a tagadás fázisán 

való továbblépésben.  

„A család ne szervezzen temetést a halott 

magzatnak, mert az fölöslegesen zaklatja 

fel az érintetteket.” 

A temetés hagyományrendszere valóban 

heves érzelmeket kelt a gyászoló 

családban, ugyanakkor éppen abban segít, 

hogy lezáruljon egy szakasz a szülők 

életében. A közösség tagjainak lehetősége 

nyílik kifejezni részvétüket a gyászoló 

család felé, amitől érzékelhetővé válik a 

szociális támogatottság, a tágabb kötelék. 
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A temetés minden esetben segíti a szülők 

gyászmunkáját és helyet biztosít a jövőben 

születő gyermekek számára is arra, hogy 

halott testvérükről megemlékezzenek. 

„Akit nem terveztek, az nem kívánt 

gyermek.” 

A gyermek tervezése és a gyermek utáni 

vágy gyakran nem egymással 

párhuzamosan futó folyamat. Előfordul, 

hogy egy gyermeket ugyan tudatosan nem 

terveznek, mégis nagyon vágynak utána. 

Ennek ellenkezőjére is van példa: nem 

minden tervezett gyermekre vágynak a 

szülők valójában. Fontos, hogy a szülők 

minél előbb fogadják el gyermeküket, és 

aktív kapcsolatban kísérjék őt fejlődése 

útján. 

„A depressziós anyát biztassuk arra, hogy 

örüljön egészséges, szép kisbabájának és 

anyaságának, és inkább erre koncentráljon 

a nehéz gondolatok helyett.” 

Erre biztatni az édesanyát óriási tévedés, 

hiszen éppen erre nem képes. Ez 

betegségének vezető tünete. Mondjuk el a 

hozzátartozóknak, hogy ők se biztassák 

erre, mert ezzel csak bűntudatot keltünk 

az anyában, ami tovább növeli a 

feszültséget. 

„A depresszív, szomorkás állapotok 

maguktól rendeződnek.” 

A szülés utáni depresszió nem rendeződik 

magától. A depresszió enyhébb formái 

valóban halványulhatnak a csecsemő fél-

egyéves kora körül, illetve a szoptatás 

abbamaradásával, ám a depressziós anyák 

gyermekei az első 6 hónap során is súlyos 

sérüléseket szenvednek kötődésükben és 

érzelmi fejlődésükben. A depressziós anya 

lelkivilágát nehéz gondolatai és 

szorongásai töltik ki, nem marad lélektani 

tér a csecsemő számára, így a gyermek 

olyan érzelmi megvonásban részesül, 

amely hosszú távon hátrányosan hat 

érzelmi és szociális fejlődésére. 
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