
Az elmúlt évtizedekben a családok szerkezete
alapvetõen megváltozott. A napjainkban már ál-
talánosnak számító nukleáris családokban meg-
valósítható ugyan az intimitást igénylõ magán-
élet, de jóval kevesebb tudás szállhat át generá-
cióról generációra a gyermekvárással és a neve-
léssel kapcsolatban.1 Sokszor elõfordul, hogy
egy édesanyának egyáltalán nincs személyes ta-
pasztalata a csecsemõk gondozásáról, és a saját
gyermeke az, akit elõször a kezében tart. Ebben
az idegen és újszerû élethelyzetben elsõsorban
a védõnõ van jelen szakmai segítõként.

A modern kor hozta magával azt is, hogy jó-
val kevesebb gyermek születik, mint akár száz
évvel ezelõtt. A tudatos fogamzásgátlás miatt a
szülõk „engedélyezik” a természet gyõzedel-
mét, de elvárásuk, hogy a születendõ gyermek-
re lehetõleg ne kelljen sokat várni, és minden-
képpen legyen egészséges. A hangsúly az élet-
minõségre tevõdött át, de az alkalmazkodás ne-
hézkes maradt. 

A társadalom idealizálja a várandósságot, ezért
a kismamák könnyen magukra maradhatnak ne-
hézségeikkel. Az érzelmi reakciók száma végte-
len. Van, aki a nõi lét kiteljesedését látja benne,
van, aki szándékosan nem változtat korábbi
életvitelén, és van, aki ambivalens érzelmekkel
vág bele ebbe a negyven hétig tartó nagy ka-
landba, amely nagy felfordulással jár. Egy bizo-
nyos: a nõi lét leglátványosabb életszakasz-vál-
tozását hozza magával az elsõ gyermek, mivel
életre hív egy új családot.2

Védõnõként nagy feladat és egyben nagy
öröm is végigkísérni a gyermekvárás útján a gon-
dozásom alatt álló kismamákat. Hétrõl hétre

óriási biológiai, lélektani és szociális változások
zajlanak, s mindhárom területre figyelnem kell.
Egészen különleges élmény végigkövetni a szü-
lõi szerepek kibontakozását és a családi életcik-
lus változásait.

A védõnõi szolgálat speciális magyar talál-
mány, hazánkon kívül nem található meg ilyen
jól szervezett formában. 1915 óta, azaz közel
száz éve mûködik.3 Létrehozásának fõ célja a
csecsemõhalálozás csökkentése volt. Ma már
országos lefedettség jellemzi. Elsõdleges felada-
ta a testi és lelki betegségek megelõzése. A vé-
dõnõk valamennyien egészségügyi fõiskolát vé-
geztek, és egy adott földrajzi terület kismamáit
és 0–7 éves gyermekeiket látják el.4

Kísérésünk általában többéves kapcsolatot je-
lent, amely akkor kezdõdik, amikor az édesanya
elõször megjelenik a várandósgondozáson. Eb-
ben az idõszakban kell kialakítanunk azt a bizal-
mi kapcsolatot, amely lehetõvé teszi a hatékony
segítést. Gondozásunk színterei a védõnõi ta-
nácsadó és a családok otthona. Ez egyedülálló
lehetõséget teremt a szociális támogatásra. Az
elhivatott védõnõ ismeri az adott család szerke-
zetét és mindennapjait, ezért idõben be tud
avatkozni akár egy fejlõdési, akár egy akcidentá-
lis krízis esetén is, amennyiben rendelkezik
megfelelõ mentálhigiénés ismeretekkel.

A GYERMEKVÁRÁS 
MENTÁLHIGIÉNÉS MEGKÖZELÍTÉSE

Erik H. Erikson írta le a generativitás életszaka-
szát, amelynek során fealadatunk részt venni a
következõ nemzedék létrehozásában, gondozá-
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1 Gondos Anna: Érintsd a jövõt! In Farkasné Szõdy Judit (szerk.): Születéskalauz. Budapest, 1998, Mérce Egyesület,
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sában és életének jobbá tételében. Ez alapozza
meg többek között a gyermek utáni vágy motivá-
cióját. Ez így is sokféle lehet: az ösztön, bizonyí-
tási vágy, egy örökös létrehozásának, a családi bé-
ke megteremtésének, egy elhunyt családtag pót-
lásának vagy testvér létrehozásának szándéka.5 A
gyermek lehet eszköz is a házasság kikényszeríté-
sére vagy a boldogság megteremtésére. Elõfor-
dulhat olyan eset is, hogy a várandósságnak nincs
motivációja, csak kopogtat a gólya az ablakon. 

Amikor megjelenik a két csík a teszten, a ter-
hességi konfliktus aktualizálódik. Például dön-
teni kell az abortusz és a szülés között. Kívánt és
tervezett gyermekeknél is lehetnek ambivalens
érzelmek, félelmek a magzat egészségkárosodá-
sa, az anyagi kilátások, a testi változások és a
megváltozott lehetõségek miatt. Ez a mérlege-
lés már önmagában is fontos belsõ utat jelent,
amelynek a végén remélhetõleg jó döntés szüle-
tik. A tudatos és tudattalan motivációk nem
mindig fedik egymást. Ha nem sikerül megolda-
ni a konfliktust, a várandósság alatt nagyobb
eséllyel kell számolnunk pszichés és pszichoszo-
matikus tünetekkel (lehangoltság, kimerültség,
alhasi fájdalom, fenyegetõ vetélés, koraszülés,
szexuális zavar, terhességi vészes hányás).6

A várandósság mindenkinél azonos biológiai
folyamatot jelent, még sincs belõle két egyfor-
ma. Minden kismama hozza a személyes érzé-
seit, reményeit, emlékeit, tudattalan mítoszait
és lelki örökségét (transzgenerációs hatás).7 Te-
hát egyetemes jó megoldások sincsenek. Min-
denkinek a saját útját kell bejárnia, hogy új sze-
repében jól érezhesse magát. 

1. Az elsõ harmad változásai

A várandósság az egyik legmeghatározóbb, leg-
markánsabb változásokat hozó fejlõdési krízis.
Frank Caplan szerint ez utóbbi olyan, érzelmi-
leg hangsúlyos, fontos, nem elkerülhetõ ese-
mény, amelynek megoldására nagy figyelem és

erõfeszítés irányul, de esetében a szokásos
problémamegoldó eszközök sorra hatástalan-
nak bizonyulnak. Többnyire sikeres, az énerõt
növelõ megoldásokkal jár, de adhatunk rá rossz
válaszokat is, amelyek sajnos károsak. Lezárása
nagyban függ a gyermekkor történéseitõl, az
élettapasztalatoktól, a társadalmi-gazdasági
környezettõl, a családi háttértõl, valamint a sze-
mélyiség lelki és érzelmi stabilitásától.8

A babavárás ténye szinte rögtön felborítja a
lelki egyensúlyt. A fõ figyelem a helyzet megol-
dására és az érzelmi feszültség csökkentésére
irányul. Ez a bizonytalanság és az érzelmek vi-
harai átjárják a személyiséget, a pszichés össze-
rendezettség csökken.9 Ennek tünetei szoron-
gás, nyugtalanság és érzelmi labilitás lehetnek.

A várandósság életszakaszváltást is jelent
(Erikson). Ideális esetben a felbillent lelki egyen-
súly magasabb szinten szervezõdik újjá. Nagy
változások történnek az identitásban, a motivá-
cióban és a szerepviselkedésben.10 A változások
megvalósulása lassú, belsõ folyamat, s akkor is
megterhelõk a személyiség számára, ha gördülé-
kenyen mennek a maguk útján. Alkalmazkodási
készségek, megküzdési stratégiák elõhívására, il-
letve megváltoztatására van szükség, ami esetleg
készületlenül éri a várandós nõt, mivel a társa-
dalom a mindent elöntõ boldogságra készítette
fel, a nehézségekre azonban nem. 

Az idõszak fõ feladatai a szülõi szerep tanulá-
sa, a származási családról való leválás és a csalá-
di dinamika átszervezése – olyan körülmények
között, ahol a régi stratégiák már nem mûköd-
nek, az újak pedig még nem szilárdultak meg.11

Az egyéni és társadalmi elvárásoknak megfele-
lõen az a cél, hogy a kismama ezeket a feladata-
it el tudja látni. Ennek felelõssége is óriási te-
her, jóllehet nem tökéletes, hanem „csupán”
elég jó anyává kell válnia.12

Az elsõ tizenkét héten a hormonális változá-
sok sok kellemetlen fizikai tünetet hozhatnak
magukkal (például fáradékonyság, hányinger,

5 Szeverényi Péter, dr.: Pszichoszomatika a szülészetben és nõgyógyászatban. In Gaál József, dr. (szerk.): Szülészeti és nõ-
gyógyászati gondozástan. Budapest, 1994, HIETE Fõiskolai Kar, 279–291. 6 Uo. 7 Raphael-Leff, Joan: Másállapot, i. m.
47–52. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 8 Antaine, Corinne: A terhesség és az anyaság pszichológiája. Budapest, 2010, Saxum Ki-
adó, 15–21. 9 Szeverényi Péter, dr.: Pszichoszomatika a szülészetben és nõgyógyászatban, i. m. 279–291. (Lásd az 5. láb-
jegyzetet.) 10 Horváth-Szabó Katalin: A házasság és a család belsõ világa. Budapest, 2007, SE Mentálhigiéné Intézet,
90–112. 11 Hajduska Marianna: Krízislélektan. Budapest, 2008, ELTE Eötvös Kiadó, 134–152. 12 Stadelmann,
Ingeborg: A bába válaszol. Budapest, 2003, Cartaphilus Kiadó, 15–28.
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hányás), amelyek önmagukban is kimerítõek.
Mivel ebben az idõszakban a legnagyobba spon-
tán abortusz veszélye, az anyákban még csak
visszafogott elképzelés él a jövõrõl. A központ-
ban maga a várandósság áll, valamennyi új testi
tünetével. A cél az ezekhez és a lelki folyama-
tokhoz való alkalmazkodás. A kismamák hely-
zetét nehezíti, hogy a várandósságnak ekkor
még nincsenek észrevehetõ jelei, ezért keve-
sebb szociális segítségre számíthatnak. A gyer-
mekkel még õk sem tudnak kapcsolatot terem-
teni, ami a sérülékenység érzetével együtt gátol-
ja a kötõdés elmélyülését. Nagy segítség lehet
ebben a folyamatban az ultrahangvizsgálat,
amely láthatóvá teszi az embriót, akinek min-
den szívdobbanása egyre nagyobb eséllyel csalo-
gat könnyeket szülei szemébe. Ebben a szoron-
gással és bizonytalansággal teli idõszakban már
a párkapcsolati változások is megindulnak a
szülõi szerepek felé.

2. A második harmad változásai

A kezdeti bizonytalanság után a második har-
mad általában békében, belsõ utazásokkal telik.
A pocak már domborodik, de mérete miatt még
nem kényelmetlen. A szervezet már hozzászo-
kott a megváltozott hormonszintekhez, a fizi-
kai tünetek nem megterhelõk. A várandósság-
nak már külsõ jegyei is vannak, így a környezet
empatikussá válik. Ebben az idõszakban helyre-
áll az önbizalom.

Monique Bydlowski francia pszichiáter a lelki
áttetszõség nevet adta az érzelmi elmerülések-
nek. A várandósság közvetlenebb kapcsolatot
teremt az elfojtott emlékekkel, régen nyugvó
szorongásokat és érzelmeket, akár még tudatta-
lan fantáziákat is felszínre hozhat. A retrospek-
ció alkalmat ad a belsõ világ felfedezésére, jobb
megértésére és esetleges átdolgozására. Az újra
megnyílt fejlõdési szakaszok érlelõ krízist hoz-
hatnak magukkal. A kismama saját gyermekko-
rához kötõdõ érzései változhatnak, ami jó lehe-

tõséget ad megromlott kapcsolatok rendezésé-
re.13 Az alacsonyabb érzelmi kontroll miatt nö-
vekszik a fogékonyság. Lezárhatók korábbi vesz-
teségek, és sok mély érzés átélhetõ (például az
élet értelmével, az esendõséggel, az elmúlással
és a felelõsséggel kapcsolatban).14

A legmarkánsabb változás, hogy a saját anyá-
val való kapcsolat egyenrangúvá, partnerivé vá-
lik, és ezzel a gyermekkor végérvényesen lezá-
rul. Ez kétoldalú folyamat: a várandós nõ gyer-
meki helyzetét, anyja viszont a lányát veszíti el.
Természetesen az is elõfordulhat, hogy nem
tudják elengedni korábbi szerepüket, és a fejlõ-
dés elmarad.15 Ha nem sikerül leküzdeni az
anyával szemben érzett ambivalens érzelmeket,
vagy egy túlidealizált, elérhetetlen, vagy egy ve-
szélyes, ellenséges anyakép fog kialakulni, ami
nehézségeket okozhat.16 Segítséget jelent, hogy
a várandósság fokozza a nemzedékek közötti
kapcsolatok tudatosságát, és második esélyt ad
a megbocsátásra, illetve a konfliktusokkal ter-
helt szülõ-gyerek kapcsolat rendezésére.

A várandós anya és a gyermek kapcsolatának
szempontjából meghatározó élmény az elsõ
magzatmozgás átélése. Ekkor már tudatosul,
hogy a gyermek önálló lény, saját szükségletek-
kel. A kismama figyelme innentõl már megosz-
lik a baba és a külvilág, az anyaság és a munka
között.17 Ez az idõ nagyjából egybeesik a gene-
tikai ultrahang idõpontjával, ahol kiderülhet a
magzat neme, ha a szülõk kíváncsiak rá. Innen-
tõl már sokszor a nevén szólítják gyermeküket.
Mindkét esemény növeli a kötõdést. Az idõszak
középpontjában már nem a várandósság, ha-
nem a magzat áll.18

A kötõdést tovább erõsíti az ezekben a he-
tekben megjelenõ belsõ reprezentáció (Daniel
Stern). A babát az anya felruházza különbözõ
vágyott tulajdonságokkal, így gyakorlatilag egy
elõrehozott gyermekszerepet alakít ki. Ezek a
fantáziák az anya gyermekkori élményeibõl és a
saját anyjával való kapcsolatából táplálkoznak.19

E folyamatnak (image making) adaptív funkció-

13 Farkas Éva: A születés újjászületése. Budapest, 1999, Marfa – Mediterrán Kiadó, 154–164. 14 Varga Katalin, dr.: Az
anyóstól a teremtésig – Lelki jelenségek, változások a várandósság, szülés idõszakában. In Farkasné Szõdy Judit (szerk.): Szü-
letéskalauz, i. m. 125–130. (Lásd az 1. lábjegyzetet.) 15 Uo. 16 Raphael-Leff, Joan: Másállapot, i. m. 68–112. (Lásd a 2.
lábjegyzetet.) 17 Uo. 18 Uo. 19 Horváth-Szabó Katalin: A házasság és a család belsõ világa, i. m. 90–112. (Lásd a 10.
lábjegyzetet.)
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ja is van, mert segítségével a gyermeket köny-
nyebb beilleszteni a családba. Ezzel a szubjek-
tív elképzeléssel mindenki megteremti álmai
gyermekét. Probléma adódhat abból, ha a mag-
zat nem felel meg az elképzeléseknek – esetleg
ellenkezõ nemû vagy nem egészséges –, ekkor
gyászreakció indulhat el az anyában.

A középsõ harmadot nehezítheti, hogy a kis-
mama nem tud egyensúlyt találni nõi és anyai
szerepe között. A párkapcsolatokban általában
erõs érzelmi kötõdés jellemzi ezt az idõszakot,
de megjelenhetnek a szexuális élet zavarai is. A
fizikai változások miatt szorongás léphet fel,
például ha az én központjában korábban a kar-
csúság állt. Az anya önbizalmának helyreállítá-
sában az apának kiemelkedõ szerepe van.

3. A harmadik harmad változásai

Az utolsó idõszakban megjelenõ fizikai korlátok
miatt az anya esetlennek, kimerültnek érezheti
magát. A test hétrõl hétre sokat változik, több
eddig ismeretlen, esetenként fájdalmas fizikális
élmény jelentkezhet, ami idegen érzetet, aggo-
dalmat kelthet. A biológiai folyamatnak kiszol-
gáltatott várandós nõ csak korlátozott mérték-
ben rendelkezik önmagával, és a benne zajló fo-
lyamatokat nem tudja irányítani. A nõi szerep
átmenetileg háttérbe kényszerül. Tudatosodik
az anyában, hogy a változás visszafordíthatat-
lan, és a gyermek, akit nem ismer, de szeret,
meg fog születni.

A belsõ reprezentációk a hetedik hónaptól
óvatosan visszavonódnak, hogy helyet engedje-
nek az újszülött valódi tulajdonságainak. A szü-
lés és az anyaság kerül a középpontba: csökken
a külvilág iránti érdeklõdés, helyette megjelenik
az álmodozó tudatbeszûkülés, amelynek célja a
pszichés erõk koncentrációja.20 Donald W.
Winnicott elsõdleges anyai elmerülésnek nevezte
el azt a várandósság alatti társadalmi visszahú-
zódást, fogékonyságot és érzékenységet, amely
minden figyelmet a magzat felé irányít. Ez az
odafigyelés az alapja annak az empátiás kész-
ségnek, amely a szülés után lehetõvé teszi, hogy

gyermeke igényeire megfelelõen reagálni tudó,
elég jó anya válhasson a kismamából.

A fészekrakás nagy erõkkel folyik, hogy min-
den készen álljon, mire a gyermek megérkezik,
de erõs a bizonytalanság a jövõt illetõen. A re-
ményteli várakozásnak része a fantáziagyermek,
a várandósság különleges állapotának elveszté-
se, de a kudarc lehetõsége is jelen van ilyenkor.
Jellemzõ a szüléstõl való intenzív félelem. A kis-
mamák rendszerint aggódnak a fájdalom, a szü-
lõszobai viselkedés, a gyermek állapota, az eset-
leges fogyatékosság, a halál lehetõsége és az
anyaság miatt. Ezek egy része tudatos szoron-
gás, amely verbalizálható, más részük azonban
alvásproblémaként vagy álomként jelentkezik.21

A kismamák általában – a kíváncsiság, a túlsúly
és a fokozódó kényelmetlenségek miatt – még-
is várják a találkozást. Az idõszak középpontjá-
ban a szülés áll, amely – ha a várakozásoknak
megfelelõen alakul – nagy énerõt tud adni. 

4. Az apában zajló változások

A várandósság folyamán az apa látszólag mel-
lékszereplõ, hiszen nem az õ testében fejlõdik a
gyermek. A családnak azonban meghatározó ré-
sze, és a babavárás idõszakában akkora támoga-
tást tud adni a kismamának, illetve megvonni
tõle, hogy befolyása nem elhanyagolható a lelki
egészség és a testi szövõdmények megelõzése
szempontjából.

Ideális esetben a magzat szoros, hosszú távú,
elkötelezett, intim érzelmi kapcsolatba érke-
zik, ahol mindkét fél vágyott rá. Az apa elköte-
lezõdése a baba iránt növeli a házasság stabili-
tását. Az elsõ gyermek születésének idõszaka
meghatározza a család késõbbi harmóniáját és
stabilitását, ezért nagyon fontos, hogy ebben a
szenzitív periódusban ne akadályozza informá-
cióhiány és kommunikációs gát egymás támo-
gatását.22

A várandósság alatti image making része az is,
hogy az anya és az apa közösen létrehozzák a
szülõi alrendszert, és idõben, térben, feladatok-
ban, érzelmi ráfordításban összehangolják a már

20 Szeverényi Péter, dr.: Pszichoszomatika a szülészetben és nõgyógyászatban, i. m. 279–291. (Lásd az 5. lábjegyzetet.)
21 Stadelmann, Ingeborg: A bába válaszol, i. m. 49–74. (Lásd a 12. lábjegyzetet.) 22 Hajduska Marianna: Krízislélek-

tan, i. m. 137–152. (Lásd a 11. lábjegyzetet.)
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meglévõ házastársi alrendszerrel.23 A két alrend-
szer külön helyezkedik el, de hatnak egymásra,
ezért karbantartásuk kiemelkedõen fontos. 

A gyermek hagyományozza a családi szerepe-
ket, és kiélezi a nemek közötti különbségeket.
Éveken át az apa lesz a családfenntartó, az anya
pedig az otthon melegét adó szülõ. A különbö-
zõségek miatt elengedhetetlen a nyílt kommuni-
káció és az együttérzés – mindkét oldalról. A tár-
sadalmi változások miatt ma már nem az apák az
egyedüli tekintélyszemélyek a családban, a szü-
lõk megosztják egymás között a hatalmat. 

A férfinek sok választási lehetõsége van, hogy
mennyire vonja be magát a várandósságba. Le-
het résztvevõ, aki gyengéd, szelíd és gondosko-
dó, de ezzel együtt férfiasnak érzi magát. Túl-
zott aggódása mögött meghúzódhat irigység,
amiért õ nem lehet várandós, de az is elképzel-
hetõ, hogy a párját akarja tehermentesíteni az
aggódástól. Lehet megtagadó, aki nehezen azo-
nosul az érzelmekkel, de azért részt vesz a vá-
randósságban.24

A nõ mindig befelé fordul, nagy érzelmi és fi-
zikális változásokon megy át, a férfi viszont a
felszínen marad, és fõként a párkapcsolati vál-
tozásokat érzékeli.25 A köztük lévõ különbsége-
ket a férfi odafigyeléssel, szeretettel, empátiá-
val, meghallgatással, érdeklõdéssel, gondosko-
dással, törõdéssel, gyengédséggel, összegezve
társtámogatással tudja csökkenteni. A nõnek
szüksége van az apa támogatására, hogy anyává
válhasson. Mivel a szülõi szerep központi élet-
szerep, és meghatározó az önértékelés szem-
pontjából, a pár sokat tud tenni egymásért,
hogy az élettel való elégedettségük növekedjen
a várandósság folytán. 

Az anya-magzat duálunió mellett az apa köny-
nyen kirekesztettnek érezheti magát, és akár fél-
tékeny is lehet gyermekére.26 A magzatmozgást
jóval késõbb érzékeli, és ne feledjük, nincs olyan
szoros fizikai közelségben a gyermekkel, mint
az anya. Az ultrahangvizsgálatok segíthetik a

kötõdés kialakulását, illetve mélyítését. Nehezí-
ti a helyzetet, hogy mindkét származási család
nõ tagjai általában intenzívebben vesznek részt
a pár életében e hetekben. Az életvitel megvál-
tozása, a baba és az új szerepek elfogadása mel-
lett a férfinek magabiztosságot kell találnia, s az
anyának is segítenie kell. A cél az, hogy kialakul-
hasson egy jól mûködõ anya-apa-magzat triász,
mivel mindhárman befolyásolják egymás sze-
mélyiségfejlõdését és viselkedését.27

Az új apára is igaz, hogy saját szüleivel való
kapcsolata megváltozik. Szimbolikusan elfog-
lalja apja helyét a családban, egyenrangú kap-
csolatba lép szüleivel, és ideális esetben elhagy-
ja a gyermekstátuszt. Ez jó lehetõség a múlt új-
raértékeléséhez és a kapcsolatok rendezésére.
Ha mégis a származási családdal marad lojális,
az nagy valószínûséggel párkapcsolati problé-
mákhoz fog vezetni.28

Jó, ha a pár arra törekszik, hogy minél több
közös élményük legyen a készülõdés hónapjai
alatt. Alkossák meg együtt jövõképüket, készít-
sék el a babaszobát, válasszanak neveket, járja-
nak közösen a vizsgálatokra és a szülésre felké-
szítõ tanfolyamra. Ha a nõ biztonságos kapcso-
latban él társával, és megkapja tõle a kellõ társ-
támogatást, és azt tapasztalja, hogy a férfi haj-
landó energiát és idõt fektetni a gyermekneve-
lésbe, jóval kevesebb szövõdményre számítha-
tunk a várandósság és a szülés alatt. Közvetve
tehát az apa is felelõs a gyermek egészséges vi-
lágrajöveteléért.29

Az apák aggodalmai általában a következõk:
egészséges lesz-e a magzat, lesz-e elegendõ
anyagi forrásuk a felneveléséhez, hogyan válto-
zik meg az életük, elveszíti-e a kismama az alak-
ját, jó apa lesz-e belõle, mi lesz a szexuális éle-
tükkel?30 Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban
sem könnyû biztonságot találni, tekintve, hogy
az apák nem kapnak hivatásos segítséget vagy
információt a párkapcsolati változásokról és a
szülõi szerepekrõl. Ez utóbbiakat meghatározza

23 Horváth-Szabó Katalin: A házasság és a család belsõ világa, i. m. 90–112. (Lásd a 10. lábjegyzetet.) 24 Raphael-Leff,
Joan: Másállapot, i. m. 183–198. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 25 Mungeam, Frank: Kispapakönyv. Budapest, 1999, Édesvíz Ki-
adó, 79–93. 26 Raphael-Leff, Joan: Másállapot, i. m. 183–198. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 27 Szeverényi Péter, dr.:
Pszichoszomatika a szülészetben és nõgyógyászatban, i. m. 279–291. (Lásd az 5. lábjegyzetet.) 28 Varga Katalin, dr.: Az
anyóstól a teremtésig, i. m. 125–130. (Lásd a 14. lábjegyzetet.) 29 Szendi Gábor: A meddõség pszichoszomatikája. (2011).
www.behsci.sote.hu/nok/meddoseg.htm; Szeverényi Péter, dr.: Pszichoszomatika a szülészetben és nõgyógyászatban, i. m.
279–291. (Lásd az 5. lábjegyzetet.) 30 Mungeam, Frank: Kispapakönyv, i. m. 79–93. (Lásd a 25. lábjegyzetet.)
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a saját szülõkkel való kapcsolat a múltban és a
jelenben, az érték- és normarendszerek, a gyer-
mekvállalás motivációi, a rendszerek egyensú-
lya, a felnõtté válás befejezõdése és a gyermek-
várás körülményei (tervezték-e a babát vagy
nem, a párkapcsolat minõsége, a szociális hát-
tér és a családi támasz).31 A természet negyven
hetet ad arra, hogy a fentiek alapján a pár mind-
ezt közösen kimunkálja. 

Elõfordul, hogy az apa is érzi a várandósság fi-
zikai és érzelmi tüneteit (együtt hízik feleségé-
vel, hányingere és fájdalma van, stb.). Ezt a je-
lenséget a szakirodalom férfi gyermekágynak ne-
vezi. Ezzel az apa ki tudja fejezni együttérzését
feleségével, illetve õ is odafigyelést kap a tüne-
tei miatt.32 Ez hangsúlyos lehet, ha az apa ne-
heztel azért, mert a nõ a várandósság fõszerep-
lõje, és úgy érzi, minden a gyermekrõl szól.

Ha a párnak nem sikerül kreatív megoldáso-
kat találnia a párkapcsolati változások rendezé-
sére, az ödipális szorongások feléledésére, rivali-
zálásra, féltékenységre és versengésre lehet szá-
mítani, amelyek rombolják az elkötelezõdést és
az intimitást.33 Jó megküzdési stratégiák esetén
azonban a kapcsolat tovább mélyülhet, és sok
új élménnyel gazdagodhat.

5. A magzatban zajló változások

Az újabb vizsgálatok egyre inkább rávilágítanak
arra, hogy a magzatok nem csupán vegetatív lé-
nyek, ahogyan korábban gondolták, hanem az
anyával tökéletes egységben élve különbözõ in-
formációkhoz jutnak, amelyek késõbbi fejlõdé-
sükre is hatással lehetnek.

A stresszhormonok átjutnak a placentán,
ezért a gyermek a méhen belül is ki van szolgál-
tatva az anya testi-lelki állapotainak. A magzati
korban közvetve átélt krónikus anyai stressz a
fejlõdés gátja lehet, és növeli egy késõbbi pszi-
chózis kialakulásának kockázatát.34 Megfigyel-
ték, hogy a stressz erõsíti a magzat érzelmi el-
lenállását, amitõl sérül a konfliktusfeldolgozás

képessége, és emiatt szorongó, konfliktuskerülõ,
visszahúzódó személyiség alakulhat ki belõle.35 –
A nõ magas stressz-szintje egyébként csökkenti
a megtermékenyülés esélyét, növeli a spontán
abortusz, a koraszülés és a szülési komplikációk
számát, valamint visszaveti a születési súlyt.36 A
fentiekbõl kitûnik, hogy a szociális hálónak el-
sõdleges feladata az anyai stressz csökkentése.
Azonban meg kell jegyeznünk, hogy minden
komplikációnak lehetnek biológiai, illetve ana-
tómiai okai is.

Gerhard Rottman vizsgálta az anyák beállító-
dása és újszülötteik viselkedése közti összefüg-
gést. Négy csoportba sorolta a kismamákat asze-
rint, hogy tudatosan, illetve tudattalanul eluta-
sítják-e magzatukat. Vizsgálataiból kiderült,
hogy az anyai attitûd meghatározó a babák ma-
gatartása szempontjából. Egy utánkövetéses
vizsgálat arra is rávilágított, hogy a nem kívánt
terhességekbõl született gyermekek körében
kétszer annyi csecsemõhalál fordul elõ, mint az
átlagpopulációban.37

A fentiekbõl látható, hogy az anyai gondosko-
dás a gyermek testi-lelki egészségének záloga és
az énerõ alapja. Az esetek többségében erõs kö-
tõdés alakul ki anya és magzata között, amely-
nek jelentõsége a köldökzsinóréhoz mérhetõ:
pozitív érzelmekkel táplálja a babát, amire leg-
alább akkora szüksége van, mint az éltetõ oxi-
génre. A testivel ellentétben a lelki köldökzsi-
nórt nem vágják át a szülõszobán, mivel erõsen
kötõdik az anyai szívhez. Utána még sok évig jó
szolgálatot tesz.

A magzattal való kapcsolatfelvétel történhet
érintéssel, beszéddel, meditációval vagy zené-
vel. Mindegyik fajtája erõsíti a kötõdést, és csök-
kenti az anya szorongását. 

6. Terhelõ anamnézist követõ várandósságok

Negatív terhességi kórelõzmény esetén szinte
minden esetben érzelmi veszélyeztetettség áll
fenn a következõ várandósságok esetében, még

31 Hajduska Marianna: Krízislélektan, i. m. 137–152. (Lásd a 11. lábjegyzetet.) 32 Mungeam, Frank: Kispapakönyv, i. m.
79–93. (Lásd a 25. lábjegyzetet.); Raphael-Leff, Joan: Másállapot, i. m. 183–198. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 33 Raphael-Leff,
Joan: Másállapot, i. m. 183–198. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 34 Farkas Éva: A születés újjászületése, i. m. 166–172. (Lásd a
13. lábjegyzetet.) 35 Raffai Jenõ: Megfogantam, tehát vagyok. Budapest, 1999, Útmutató Kiadó, 53–67. 36 Uo. 37 Far-
kas Éva: A születés újjászületése, i. m. 166–172. (Lásd a 13. lábjegyzetet.)
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akkor is, ha viszonylag hosszú idõ telt el a trau-
ma óta. Fokozott odafigyelést kívánnak ezek az
édesanyák, mert önbizalmuk alacsonyabb, sérü-
lékenységük fokozott, és kevésbé magabiztosak.
Az új várandósság újraélesztheti a múltat, erõs
érzelmi hullámzásokat és ambivalenciát okoz-
va.38 A társadalom azt várja el, hogy az érintett
anyák minél elõbb túllépjenek e nehézségeken
(„Fiatalok vagytok még. Majd lesz másik. Le-
gyél türelmes!”), ezért sokszor magányosan kell
megküzdeniük ezekkel a problémákkal, pedig
éppen a nyílt kommunikáció segítene a nehéz
idõszakokban. Azt látom a gyakorlatban, hogy
mindezek olyan mély nyomot hagynak a lelkek
mélyén, amely évtizedekkel késõbb is visszakö-
szön. Ilyen esetekben tehát elengedhetetlen a
társas támasz.

Koraszülést követõ várandósság

Koraszülésrõl a betöltött 37. hét elõtt, illetve
2500 gramm születési súly alatt beszélünk. Ma-
gyarországon az elõfordulási aránya évek óta
stagnál, körülbelül tíz százalék.39

Fontos különbséget tenni az elért terhességi
kor és aközött, hogy mennyire volt váratlan
esemény a szülés megindulása. Ha ikerterhes-
ség esetén a 36. héten születnek meg a babák,
az jóval kisebb traumát jelent, mint egy alig
ezergrammos védtelen madárfióka világra jötte
a 28. héten, akinek az életkilátásai megjósolha-
tatlanok. A szülést követõ nehézségeket tetézi,
hogy a jövõ teljesen bizonytalan. Kezdetben az
apróságok életéért, a késõbbiekben az egészsé-
gükért küzdenek az egészségügyi dolgozók,
hogy a maradandó egészségkárosodások szá-
mát lehetõleg a minimálisra csökkentsék. Ezek
között sajnos vannak olyanok is, amelyek hosz-
szú távon, akár életre szólóan rontják az élet-
minõséget.

Koraszülés esetén a várandósság durván meg-
szakad, ami az érzelmi folyamatok lezáratlansá-
gát is jelenti. A belsõ reprezentációk idõszaká-
ban világra jött gyermek egészen máshogy néz
ki, mint amilyennek az anya elképzelte. Az

anyának bûntudata van, amiért nem tudott
megfelelõen gondoskodni a magzatáról, és ku-
darcként éli meg az eseményeket. Nehezíti a
kötõdés kialakulását a jövõ bizonytalansága, kü-
lönösen addig, amíg akár a halál is reális kime-
netelnek számít.40

Koraszülést követõen az anyuka nem távoz-
hat a kórházból néhány napon belül boldogan
az újszülöttjével, ahogyan tervezték, mert az
apróság akár hosszú hetekig az inkubátor foglya
marad. Esetleges lélegeztetése, parenterális
táplálása esetén az anya nem veheti kézbe, nem
gondoskodhat róla. Az is elõfordulhat, hogy fe-
leslegesnek érzi magát a koraszülöttosztályon,
mert nem tud közel kerülni a kicsihez, és nem
tud segíteni rajta. 

Fontos tudatosítani az anyákban, hogy gyer-
meküknek ekkor is szüksége van rájuk és az élte-
tõ anyatejre, hogy fejlõdésük megindulhasson.
Az édesanyáknak is nagy szükségük van a gyer-
mek közelségére, hogy az érzelmi távolságot
csökkenteni tudják, és megküzdjenek e krízissel.

Amikor a koraszülött babák elérik a kétezer
grammos súlyt, általában hazavihetik õket. Jel-
lemzõ, hogy az édesanyák aggódva nyúlnak
hozzájuk, és körülményesen gondozzák õket.
Ez a túlféltõ magatartásuk hosszú évekig meg-
maradhat, és a következõ várandósságra is jel-
lemzõ lesz. Az ilyen anyák feszültsége ez eset-
ben egyre növekszik, ahogy közelednek az adott
terhességi héthez, amikor a koraszülés lezajlott. 

Császármetszést követõ várandósság

A mûtéti szülésbefejezések száma egyre növek-
szik az utóbbi években. Az egészségügy kevesebb
kockázatot vállalva, az esetlegesen fellépõ oxi-
génhiány megelõzése miatt nemegyszer a csá-
szármetszést választja. Vannak anyukák, akiknek
ez nem jelent traumatizáló eseményt, de aki ter-
mészetes szülésre készült, nehezen dolgozhatja
fel és kudarcként élheti meg a történteket.

Lényeges szempont lehet az is, hogy elektív
(elõre tudható) vagy sürgõsségi császármetszés-
re volt-e szükség. Az elõbbinél van idõ és lehe-

38 Raphael-Leff, Joan: Másállapot, i. m. 153–168. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 39 Szél Éva – Székely Lajos – Szelesné Kupi
Veronika: Védõnõi módszertan, i. m. 277–315. (Lásd a 3. lábjegyzetet.) 40 Raphael-Leff, Joan: Másállapot, i. m. 211–222.
(Lásd a 2. lábjegyzetet.)
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tõség felkészülni a mûtétre. Az utóbbi esetben
vagy a szülõ nõ vagy a magzat egészsége, eset-
leg élete is veszélyben van, és a vajúdást minél
elõbb be kell fejezni. Mivel ez egy nagy hasi
mûtét, nem természetes folyamat, és az önbi-
zalmat csökkentheti a késõbbiekben.41

A következõ várandósságnál ennek az önbiza-
lomnak a helyreállítását kell megpróbálni. Elõ-
fordul az is, hogy az anyukák azért választják új-
ból a császármetszést, mert annak a folyamatát
már ismerik, és jobban tartanak a természetes
szülés bizonytalanságától. Mivel az anyai és a
magzati szövõdmények is ritkábban fordulnak
elõ élettani szülés esetén, ez önmagában nem
elegendõ szakmai indok a szülészek számára.

Meddõséget követõ várandósság

A meddõség a szülõi szerep sajátos krízise.42 A
görcsös igyekezet a várandósság esélyeit rontja,
és eredménytelenséget követõen beszûkülést,
realitásérzék-csökkenést, érzelmi irányítottsá-
got okoz, és fokozza az indulatokat. Ez az idõ-
szak mély érzelmi nyomokat hagy a személyben
és a párkapcsolatban is. A megnövekedett fe-
szültség, a gyermektelenség fájdalma csökkenti
az önértékelést, és negatív elõítéletekhez vezet.
A pár mindent a várandósság vágyának rendel
alá, ami nagyon könnyen vezet szexuális prob-
lémákhoz, ami tovább rontja a helyzetet.43

A meddõség diagnózisát egy év sikertelen
próbálkozás után mondják ki, ami stigmatizálja
a párt. Az egészségügy elsõ lépése, hogy elkezdi
keresni az okokat, és ennek érdekében az intim
szférába hatoló számtalan vizsgálatot végez. A
férfiak általában haragot, a nõk bûntudatot
éreznek, ha õk a gyermektelenség okai. A soro-
zatos vizsgálatok egynegyedében azonban nem
találnak testi elváltozást. Ilyenkor a diagnózis:
ismeretlen eredetû meddõség, amelynek pszi-
chés okai vannak, és bármelyik félnél elõfordul-
hatnak.44

A meddõség orvosi terápiája nagy fizikai,
pszichés és anyagi megterhelést jelent a pár szá-
mára. Biológiai okú meddõség esetén a mester-
séges megtermékenyítés 30–50 százalékban ve-
zet várandóssághoz. Ez az arány a pszichés ere-
detnél csak 20 százalék.45 A párok sok alternatív
módszert is kipróbálnak kétségbeesésükben. A
meddõség terápiájára egész iparág épült.

Szendi Gábor úgy véli, hogy az ismeretlen
eredetû meddõség nem hibás mûködés, hanem
a stresszre adott adaptív válasz, amelynek célja,
hogy valamilyen szempontból veszélyes kör-
nyezetbe ne szülessenek utódok. Az õ elmélete
szerint az orvosi beavatkozások csak tovább nö-
velik a stresszhormonok szintjét, és ezzel még
inkább nehezítik a fogantatást.46 Elgondolása
szerint ismeretlen eredetû meddõség esetén a
mesterséges megtermékenyítés gyakorlatilag
placebo, hiszen nem az okot kezeli. Alátámasz-
tásként azt említi, hogy az egészségügy olyan
ideális feltételeket teremt a beágyazódáshoz,
amelyek a természetben szinte nem is fordul-
nak elõ, az eljárás hatékonysága viszont ehhez
képest messze elmarad attól, amit várnánk
ilyen esetben. A megoldást a pszichoterápiá-
ban és a stresszcsökkentõ relaxációs technikák-
ban látja.

Amíg a párok várnak a babára, és „menstru-
ációtól menstruációig léteznek”, ciklikusan
élik meg a reményt, a szorongást és a kétség-
beesést.47 Minél hosszabb e folyamat, annál in-
kább rombolja az önértékelést. Végül aztán, egy
szép és emlékezetes napon, a pozitív terhességi
hormonvizsgálat után, hirtelen, minden átme-
net nélkül megérkezik a szülõvé válás lehetõsé-
ge. Ezekben a várandósságokban az anya érzel-
mileg veszélyeztetett és szorongó. Minden tü-
netre éberen figyel, mert azt érzi, hogy ha lan-
kadna az odafigyelése, veszteség következne be.
A várandósságot kísérõ szorongás mértékében
fontos tényezõ a megelõzõ meddõség idõtarta-
ma és a szociális támogatottság, elsõsorban a

41 Uo. 42 Hajduska Marianna: Krízislélektan, i. m. 137–152. (Lásd a 11. lábjegyzetet.) 43 Szeverényi Péter, dr.:
Pszichoszomatika a szülészetben és nõgyógyászatban, i. m. 279–291. (Lásd az 5. lábjegyzetet.) 44 Uo. 45 Szendi Gá-
bor: A nõi funkcionális meddõség evolúciós értelmezése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2007/1., 5–48.; Hagymásy
László, dr. – C. Molnár Emma, dr. – Tiba János, dr.: Felkészítés az anyaságra. In Papp Zoltán (szerk.): Szülészet-nõgyógy-
ászati protokoll. Budapest, 1999, Golden Book Kiadó, 383–391. 46 Szendi Gábor: A nõi funkcionális meddõség evolúci-
ós értelmezése, i. m. 5–48. (Lásd az elõzõ lábjegyzetet.); uõ: A meddõség pszichoszomatikája, i. m. (Lásd a 29. lábjegyze-
tet.) 47 Raphael-Leff, Joan: Másállapot, i. m. 172–181. (Lásd a 2. lábjegyzetet.)
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házastársi kapcsolat.48 Ezekre a nagy becsben
tartott várandósságokra jellemzõ, hogy a kisma-
mák jelentéktelennek tartják az õket terhelõ ár-
talmatlan, de kellemetlen fizikai tüneteket. 

Gyermekvesztést követõ várandósság

A gyermekhalál olyan veszteség, amely minden
esetben traumatizál és lelki egyensúlyvesztést
okoz. A várandósság nagyon erõs, idõnként am-
bivalens érzelmi kapcsolatának többnyire vá-
ratlan megszakadása komplikált gyászfolyama-
tot eredményezhet. A tárgyvesztés hatalmas,
az akcidentális krízis megoldásához nagy énerõ
szükséges. A külvilág hirtelen érdektelenné vá-
lik, a szülõ nem tudja másra irányítani szerete-
tét.49 A veszteség átjárja a teljes személyiséget,
nagy ürességérzést hagyva maga után.

Ilyenkor szinte minden esetben számolnunk
kell az alkalmazkodókészség, az önbizalom és
az önértékelés csökkenésével és a biztonságér-
zet elvesztésével. Megjelenik a depresszió, az
agresszió, a bûntudati feszültség, az önvád, a
szorongás, a lelkiismeret-furdalás, a szégyen és
a felelõsségérzet.50 Perinatális veszteség esetén
az alkalmatlanság érzésével is meg kell küzdeni.
Ebben a periódusban intenzív a veszteség
narcisztikus jellege. Az anya úgy érezheti, mint-
ha egy testrészét veszítette volna el, amputáci-
ón esett volna át. Gyermekével együtt az én egy
része is elvész.51 Mesterséges megtermékenyí-
tést követõen ezt árulásnak, cserbenhagyásnak
élik meg az anyák.52 Sokszor szociális izoláció e
tragédiák következménye, ami két oldalról táp-
lálkozik, ugyanis a társadalom is elszigeteli eze-
ket az anyákat, mert rendszerint nem tud kom-
munikálni a gyászról.

A tragédia után el kell gyászolni a gyermeket, a
szülõi státuszt, a családi struktúrát és a tervezett
jövõt is, ezért megrendül a szülõi identitás és a

jövõkép sérthetetlensége.53 Szülés körüli veszte-
ségnél nehezítõ tényezõ, hogy a tárgyvesztés
nem a múltra, hanem javarészt a jövõre vonatko-
zik. Az ismeretlen gyermek elengedése jóval ne-
hezebb. Mivel csak a megélt veszteséget lehet el-
gyászolni, ha van rá lehetõség, jó, ha a szülõk lát-
hatják gyermeküket, és el tudnak búcsúzni tõle.
Ez a találkozás felerõsíti az elsõ reakciókat, de
hosszú távon pozitív pszichés hatása van.54 A
perinatális veszteség megszünteti az anya min-
denhatóság-érzését, hiszen a magzatot sikertele-
nül kontrollálta. El kell engednie a halhatatlan-
ság érzését is, mert nem élhet tovább a gyerme-
kében, és a veszteség nyomán sérül a magába és
nõiességébe vetett hite is. Nincs remény, nincs
több várakozás, csak kuszaság a jelenben és a jö-
võben is. E mély fájdalomnak következménye le-
het a szülõi értéktelenségérzés, a más anyákkal
szemben érzett ellenségesség és a más gyermeké-
nek megszerzésére irányuló vágy.55 Az erõs ösz-
tönfrusztráció miatt újraéledhetnek a saját anyá-
hoz fûzõdõ ödipális konfliktusok, hiszen nincs
esély az egyenrangú kapcsolatra, mert a kiegyen-
súlyozó gyermek nem érkezett meg. 

A gyászmunka folyamatában a fantáziálás és
a tudatos emlékezés segíti az emlékképek tartós
bevésõdését, ezért hasznos, ha a szülõknek mi-
nél több tárgyuk van, amely a gyermek létezésé-
re és megismételhetetlenségére emlékezteti
õket. Ez lehet fénykép, köldökcsat, hajtincs,
karszalag vagy bármi más. Jó lenne, ha ennek
fontosságával tisztában lennének az egészség-
ügyi dolgozók, és nem az lenne a cél, hogy az
anyák látszólagos kímélése miatt mindent el-
tüntessenek, ami a gyermekre emlékeztetheti a
szülõket. Segíti a gyászmunkát, ha szertartással
tudnak elbúcsúzni a kis élettõl, amelynek be
kell kerülnie a család történetébe, mert a hall-
gatás talaján kialakult játszmák veszélyesek le-
hetnek a jövõben.56 Az utolsó szakaszban meg

48 Szendi Gábor: A meddõség pszichoszomatikája, i. m. (Lásd a 29. lábjegyzetet.); uõ: A nõi funkcionális meddõség evolú-
ciós értelmezése, i. m. 5–48. (Lásd a 45. lábjegyzetet.) 49 Farkas Éva: A születés újjászületése, i. m. 166–172. (Lásd a 13.
lábjegyzetet.); Antaine, Corinne: A terhesség és az anyaság pszichológiája, i. m. 118–123. (Lásd a 8. lábjegyzetet.) 50 Far-
kas Éva: A születés újjászületése, i. m. 166–172. (Lásd a 13. lábjegyzetet.); Raphael-Leff, Joan: Másállapot, i. m. 172–181.
(Lásd a 2. lábjegyzetet.); Kovácsné Török Zsuzsa, dr.: Vetélés és szülés körüli gyermekvesztés a pszichológus szemével.
www.angyalokszulei.hu 51 Kovácsné Török Zsuzsa, dr.: Pszichoterápiás segítségnyújtás perinatális gyermekvesztés után.
www.angyalokszulei.hu 52 Raphael-Leff, Joan: Másállapot, i. m. 172–181. (Lásd a 2. lábjegyzetet.) 53 Kovácsné Török
Zsuzsa, dr.: Pszichoterápiás segítségnyújtás, i. m. (Lásd az 51. lábjegyzetet.) 54 Kovácsné Török Zsuzsa, dr.: Vetélés és szü-
lés körüli gyermekvesztés..., i. m. (Lásd az 50. lábjegyzetet.) 55 Uo. 56 Uo.
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kell történnie az érzelmek visszavonásának, hogy
a gyászoló újra nyithasson a külvilág felé.

Hosszú utat kell megtenniük a gyermeküket
elvesztõ szülõknek, hogy a gyász élesen el nem
különíthetõ öt fázisán átmenve (sokk, kontrol-
lált szakasz, tudatosulás, átdolgozás, adaptáció)
le tudják zárni életüknek ezt a szakaszát.

Sajnos az is elõfordul, hogy a megküzdés nem
sikeres, és komplikált gyász alakul ki. Ez eset-
ben nagyon fontos a védõnõi jelenlét, hiszen a
gyászoló édesanyának szaksegítségre van szük-
sége, hogy életminõsége javulhasson. Nem biz-
tos, hogy ezt felismeri, vagy hogy magától haj-
landó lépéseket tenni ilyen irányba, mert a fáj-
dalom megbénítja. 

A perinatális gyász folyamata több tényezõtõl
függ, ezért egyénenként változó. Fontos, hogy a
szülõ kapcsolatban lehessen gyermekével, és le-
gyen róla emléke. Sok múlik a halál körülmé-
nyein, a halálhír közlésének módján és az elõz-
ményeken is. Nehezíti a feldolgozást, ha az
elõzményben is szerepel gyermekhalál, illetve
ha a gyermek hosszú várakozási idõ után fo-
gant. A legtraumatizálóbb körülmény, ha a
gyermek a születése közben hal meg. A szülõ-
szoba csendje az egészségügyi személyzetet is
megérinti. A helyszín is fontos lehet. Ha otthon
következik be a haláleset, az önvád, a depresszió
és a szorongás markánsabb lehet, mintha a kór-
házban történt volna a tragédia. A gyász inten-
zitása összefüggést mutat a várandósság idejé-
vel, de nem korrelál az újszülöttek életidejével. 

A fentiek mellett az egyik legfontosabb té-
nyezõ a gyászoló személyisége. Férfi és nõ más-
hogyan gyászol, mind az intenzitást, mind a
módot tekintve. Az is elõfordulhat, hogy a két
szülõ a gyász különbözõ fázisában van. Az édes-
anyák erõsebb kötõdésük miatt általában hosz-
szabb ideig és mélyebben gyászolják elvesztett
gyermekeiket. Az apáknál gyakoribb a düh, il-
letve a gyász tagadása, amit többnyire munkába
meneküléssel jeleznek. Szintén menekülésre,
hárításra és tagadásra utal, ezért figyelmet érde-
mel a hirtelen lakhely- vagy munkahely-változ-

tatás, a meg nem történtté tétel, amikor azt
kommunikálják a szülõk, hogy a történteknek
nincs negatív hatásuk. Ez jellemzõ akkor, ha
már van gyermek a családban, és látszólag meg
akarják kímélni. A halál feldolgozása nagyban
függ a személy megküzdési stratégiáitól is. A
gyászmunkát megkönnyíti a vallásos hit és a
szociális támasz. Az utóbbit tekintve kiemelke-
dõ a szülõpár és az egészségügyi dolgozók jelen-
tõsége: õszinte beszélgetéseikkel és érzelmi tá-
mogatásukkal sokat segíthetnek a gyászolónak. 

A gyásznak nem megoldása a minél korábbi
gyermekvállalás. Ha egy évnél kevesebb idõ te-
lik el a két várandósság között, a komplikált
gyász esélye tízszeres a késõbbi idõszakhoz ké-
pest.57 A fájdalom nyomán életre hívott testvé-
reket helyettesítõ gyermeknek nevezzük. A kö-
vetkezõ várandósságot ekkor az elõzõ folytatá-
saként éli meg az anya, és nem látja veszélyes-
nek. A veszteség fenyegetõ réme miatt ilyen
esetekben gyakoribb a szülõ-gyerek kapcsolat
zavara. Ennek oka a szorongás, a depresszió és a
megoldatlan gyász. A sérült kötõdési minta mi-
att a gyermekben serdülõkori viselkedészavarok,
illetve pszichés betegségek alakulhatnak ki.58

A helyettesítõ gyermeknek ideálisnak „kell”
lennie, mert minden vágy benne összpontosul.
Saját hivatása mellett a halott testvéréét is be kell
töltenie. A gyermek identitáskeresése nagy ener-
giákat fog felemészteni. Tudattalan szorongás
várható nála, mert rivalizál az általa is idealizált
halott testvérével, akiért felelõsséget is érez.59

A 16–18 hónappal a tragédia után fogant
gyermekek már nem hordozzák ezt a hatalmas
terhet. Az õ eljövetelük már a gyászfolyamat
lezárásának tekinthetõ. Ugyanakkor a szülõk
tartanak az események megismétlõdésétõl,
ezért érzelmi reakcióikat lefagyasztják, és akkor
fordulnak ténylegesen a gyermek felé, amikor
már megszületett.60 A gyermekhalált követõ
várandósságok egyötödében fordul elõ poszt-
traumás stressz zavar, amelyben az anyák újra-
élik a korábbi élményeket, vagy éppen igyekez-
nek minden olyan helyzetet elkerülni, amely

57 Uo. 58 Kovácsné Török Zsuzsa, dr. – Szeverényi Péter, dr. – Forgács Attila, dr.: Perinatális gyászreakció. Orvosi Hetilap,
135 (1994), 1863–1867. 59 Kovácsné Török Zsuzsa, dr.: Vetélés és szülés körüli gyermekvesztés..., i. m. (Lásd az 50. lábjegy-
zetet.); Raffai Jenõ: Megfogantam, tehát vagyok, i. m. 87–107. (Lásd a 35. lábjegyzetet.) 60 Farkas Éva: A születés újjászü-
letése, i. m. 166–172. (Lásd a 13. lábjegyzetet.); Raphael-Leff, Joan: Másállapot, i. m. 172–181. (Lásd a 2. lábjegyzetet.)
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azokra emlékeztetné õket. Ilyen esetben a gyer-
mekágyi depresszió esélye is emelkedik. Az
elõzmények miatt gyakran módosul a szülõk
viselkedése, és túlféltik a várva várt egészséges
gyermeket.61

Ahogy minden krízisnél, itt is elõfordulhat
poszttraumás növekedés. A tehetetlen szülõk
önmagukban keresik az elmozdulás lehetõsé-
gét, és spirituális választ keresnek arra, hogy mi
volt a gyermek faladata, és mire tanítja õket e
megrázó esemény. A keresés során átgondolják
élettörténetüket, és idõvel a pozitív dolgoknak
adnak nagyobb hangsúlyt. Ez a jelentõségtulaj-
donítás visszaállítja a bizalomba és az igazsá-
gosságba vetett hitet, amely visszaadja a biz-
tonságérzetet. A mérhetetlen nagy tragédia idõ-
vel bensõségesebbé tehet kapcsolatokat, fon-
tossági sorrendeket változtathat meg, növelheti
a személyes erõt, az élet megbecsülését, és spi-
rituális fejlõdést hozhat magával.62

A VÉDÕNÕI VÁRANDÓSGONDOZÁS
MENTÁLHIGIÉNÉS MEGKÖZELÍTÉSE

A várandósgondozás védõnõi feladatait minisz-
tériumi rendelet szabályozza.63 Ennek megfo-
galmazása szerint a terhesgondozás célja az ál-
lapotos nõ egészségének megõrzése, a magzat
egészséges fejlõdésének és egészségesen szüle-
tésének elõsegítése, a veszélyeztetettség és a
szövõdmények megelõzése, illetve megfelelõ
idõben történõ felismerése, valamint a szülésre,
a szoptatásra és a csecsemõgondozásra való fel-
készítés (1. §). A rendelet azt is kimondja, hogy
a terhesgondozás olyan komplex egészségügyi
szolgáltatás, amely a szülész-nõgyógyász szakor-
vos, a háziorvos, a védõnõ és a gyermeket váró
nõ együttmûködésén alapul (2. §). 

A védõnõi együttmûködés akkor veszi kezde-
tét, amikor a kismama felkeresi területileg ille-
tékes védõnõjét. Az elsõ találkozás mindig a
rendelõben zajlik, tanácsadási idõben. Ha az
édesanyának van már gyermeke, akkor ez csak
egy kisebb krízissel tûzdelt adminisztrációs for-

dulat, hiszen a kapcsolat már évek óta fennáll.
A protokoll szerint a tanácsadóban havonta, a
várandós otthonában négyszer találkozunk a
szülésig. Az elsõ alkalommal ki kell tölteni a vá-
randósok gondozási könyvét és a védõnõi törzs-
lapot. Sor kerül a részletes anamnézis felvételé-
re, valamint a laboratóriumi, az ultrahang- és az
egyéb szakorvosi vizsgálatok dokumentálására
is. A védõnõ minden alkalommal megméri a vá-
randós vérnyomását, testsúlyát, és vizeletvizs-
gálatot végez, hogy felismerje az esetleg kezdõ-
dõ szövõdmények elsõ jeleit. Ezt követõen ta-
nácsokkal látja el a kismamát életmódjára vo-
natkozóan, s tájékoztatja a következõ vizsgála-
tok idõpontjáról és fontosságáról. Ennyi volna a
hivatalos teendõ, amibõl rögtön látható, hogy a
jogszabály alkotója nem aknázza ki a kapcsolat-
ban rejlõ lehetõségeket, illetve nem is tulajdo-
nít nekik jelentõséget.64

Tapasztalatom szerint a munkámnak körülbe-
lül harmadrészét teszi ki kötelezõen elõírt fel-
adataim elvégzése. A fentiek alapján tehát gya-
korlatilag a védõnõkre van bízva, mennyi segít-
séget, támogatást adnak az anyukáknak. A pa-
pírforma szerint tökéletesen dolgozik az a kollé-
ganõ, aki jó adminisztrátor módjára mindent le-
jegyez, amit megtapasztalt, majd elköszön. Be
kell vallanom, nem ezért a részért választottam
hivatásomnak a védõnõi munkát. Az egyre soka-
sodó papírmunka miatt épp a lényegre marad
kevesebb idõ: az emberi kapcsolatokra. 

1. Az elsõ harmad feladatai

Az elsõ harmadban a legfõbb a bizalmi kapcso-
lat kialakítása. Ehhez bizony idõ kell, amelyet a
kismamára kell szánni, teljes ráfigyeléssel és
odafordulással. Barátságos, segítõkész, elfogadó
hangnemet kell megütni, és minden felmerülõ
szakmai kérdésre tudni kell a választ. A habo-
zás, a bizonytalan közlés, a hosszú csend min-
dig félelmet ébreszt a kismamákban, mert rög-
tön elkezdenek szorongani, hogy valami baj
van. A középpontban mindenképpen az anyuka

61 Kovácsné Török Zsuzsa, dr. – Szeverényi Péter, dr. – Forgács Attila, dr.: Perinatális gyászreakció, i. m. 1863–1867. (Lásd
az 58. lábjegyzetet.) 62 Singer Magdolna: Várva várt, de soha meg nem érkezõ babák. www. vigasztalodas.hu; uõ: Jöttem
is, meg nem is, hoztam is, meg nem is – Poszttraumás személyiségfejlõdés perinatális gyász esetében. www. vigasztalodas.hu

63 33/1992. (XII. 23.) NM-rendelet 64 33/1992. (XII. 23.) NM-rendelet
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legyen, ne a várandósság.65 Segíti a dolgunkat,
hogy a krízis idõszakában az egyén fogékony,
motivált a segítség elfogadására, és szívesen
beszél a nehézségeirõl.66 Ezek alapján a felelõs-
ségünk is nagy ebben az idõszakban. Meg kell
próbálni növelni a realitáskontrollt, de min-
denképpen tartózkodjunk a minõsítéstõl, mert
a kismama személyiségének terhelhetõsége mi-
nimális, és a kapcsolat minõsége is romlik az
ilyen megjegyzésektõl. Az énerõt növelõ vissza-
jelzésekre kell összpontosítani. A segítést gátló
bevonódás megakadályozása végett fontos elõ-
re meghatározni a gondozás kereteit. 

A társadalom idealizálja a gyermekvárás idõ-
szakát. A védõnõnél viszont a kismama meg-
kaphatja azt az érzelmi támogatást, amelynek
közegében engedélyezheti magának a ventilá-
lást, és megértésre, elfogadásra talál. Minden
kismama másképpen éli meg ezt az idõszakot,
ezért nem érdemes sablonokban gondolkodni.
Mindenkinek egyénre szabott gondozásra van
szüksége. 

Az elsõ tizenkét hétben sok kellemetlen, de
többnyire ártalmatlan fizikai tünettel küzde-
nek a várandósok. Ezek enyhítéséhez a védõnõ
sok hasznos direktív tanácsot tud adni. Fontos,
hogy tisztában legyen a homeopátia és a fitote-
rápia által nyújtott lehetõségekkel is, mert az
allopátiás gyógyszereket sok esetben ezekkel le-
het helyettesíteni. A félelmek csökkentéséhez
mindig a szükséges mennyiségû információt
kell megadni a kismama értelmi szintjének
megfelelõ stílusban és mélységben. Tudatosan
érdemes figyelni arra, hogy védõnõként lehetõ-
leg ne használjuk a fenyegetõen hangzó „ter-
hes”, „szövõdményes”, „veszélyeztetett” szava-
kat. A testi változások mellett beszélni kell a
lelki folyamatokról is.

Ahhoz, hogy a szülõi szerep tanulásában se-
gíthessünk, olykor félre kell tennünk tanácsadó
szerepünket, és meg kell hallgatnunk a kisma-
ma érzelmeit. Erre nagyon jó eszköz a Carl R.
Rogers nevéhez fûzõdõ nondirektív segítõbe-
szélgetés. Mindenkiben benne rejlik a kérdésé-
re adott, számára helyes válasz, és azt saját erõ-

bõl képes is megadni, ha meghatározott keretek
között, empatikus hozzáállással, kongruens, hi-
teles viselkedéssel és értõ figyelemmel segítünk
neki. A kulcs a visszatükrözés, amely megértést,
a személyiség, az érzelmek és a gondolatok fel-
tétel nélküli elfogadását és tiszteletben tartását,
valamint az értõ melléállás érzését adja a kliens-
nek. Ebben a légkörben van esély arra, hogy rej-
tett erõforrásaival, egy aha-élmény kíséretében
bárki rátaláljon saját megoldásaira.67

A bizalmi kapcsolat kialakítása elengedhetet-
len ahhoz, hogy tudomásunk legyen az anya
testi és pszichiátriai betegségeirõl, a gyermeké-
hez kapcsolódó érzelmeirõl, esetleges tartós lel-
ki egyensúlyvesztésérõl. Ha ezekkel tisztában
van a védõnõ, életet veszélyeztetõ tragédiákat
tud megelõzni, ahogy azt magam is megtapasz-
talhattam már. 

2. A második harmad feladatai

A második harmadban az eddigiek mellett a vé-
dõnõ fõ feladata a magzathoz kötõdés közép-
pontba állítása. Mindig rákérdezünk az elsõ
magzatmozgás idõpontjára. Már az is sok infor-
mációt hordoz, ahogyan ezt az anyuka közli,
vagy ha esetleg nem is emlékszik rá. A méhen
belüli fejlõdésrõl valamennyi alkalommal be-
szélünk a kismamáknak, a huszadik héttõl pe-
dig minden esetben szívhangot hallgatunk, ami
megnyugvást és optimizmust ad, amellett,
hogy tudatosítja: a magzat önálló lény. 

A magzattal való kapcsolatfelvételhez a tizen-
kettedik héttõl javasoljuk a várandóstornát. Ez
egyrészt hasznos program, amely kettejükrõl
szól, és pozitív élettani hatása is van, másrészt
lehetõséget ad arra, hogy az övéhez hasonló
élethelyzetben lévõ anyukákkal is találkozhas-
son a kismama.

Az esetleges félelmek és szorongások csök-
kentésére több relaxációs módszer is hasznos le-
het ebben az idõszakban. Lehetõség van auto-
gén tréningre, hipnózisra, de járhat az anyuka
táncterápiára, egyéni konzultációra, anya-mag-
zat kapcsolati analízisre, vagy részt vehet az ak-

65 Szeverényi Péter, dr.: Pszichoszomatika a szülészetben és nõgyógyászatban, i. m. 279–291. (Lásd az 5. lábjegyzetet.)
66 Hajduska Marianna: Krízislélektan, i. m. 123–135. (Lásd a 11. lábjegyzetet.) 67 Faber, Heije – van der Schoot,

Ebel: A segítõ beszélgetés. Budapest, 2003, Semmelweis Egyetem TF, 83–105.
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tív szülés programban, ahol még pszichodrámá-
ban is részt lehet venni. Ezekre az elfoglaltsá-
gokra nincs mindenkinek anyagi erõforrása, de
szinte minden kórház szervez ingyenesen láto-
gatható, szülésre felkészítõ tanfolyamot, ame-
lyet a huszonnegyedik héttõl szoktunk ajánlani.
Ideális eset, ha ezekre az alkalmakra az apa is el-
látogat.

A fizikai változások elviselése nem mindig
könnyû, ezért az anyáknak megkülönböztetett
figyelemre van szükségük. Ha megtalálják belsõ
erõforrásaikat, a gyermekük felé tudnak fordul-
ni, és megadják neki azt az érzelmi melegséget,
amelyre szüksége van. Szerintem egy nõ szépsé-
ge a várandóssága alatt teljesedik ki igazán. Ezt
a kismamák elõtt sem szoktam titokban tartani.
Nõiességük számára nagyon fontos a dicséret.

Ebben az idõszakban lényeges még a saját
anyával való kapcsolat rendezésének és a belsõ
reprezentációk kialakításának segítése. Ez utób-
bihoz mindig rákérdezek a baba nemére, és
hogy választottak-e már neki nevet. Ha igen, a
szívhang keresgélésénél mindig név szerint ké-
rem a magzati együttmûködést. Azért is fontos
ismerni a gyermekre vonatkozó fantáziákat,
mert elõfordulhat reprezentációs vákuum is,
amikor a kismamának nincs elképzelése arról,
milyen is lesz az életük.68 Mivel ez szorongást
kelt, jó beszélgetni e témáról. A túlzó vagy téves
elképzeléseket pedig némi információval köze-
líthetjük a valósághoz.

3. A harmadik harmad feladatai

A harmadik harmadban a legfõbb teendõ, hogy
oldjuk a szülési félelmeket, és segítsünk felké-
szíteni az anyát az újszülött fogadására és a
szoptatásra. A szüléssel kapcsolatos aggodal-
mak nagy része szocializációs eredetû. Informá-
cióadással segíthetjük a bizalom és a remény
feléledését. Támogatni szoktam azt is, hogy a
párok vegyenek részt szülõszoba-látogatáson. A
szülés még a mai technikai felszereltség mellett
sem teljesen veszélytelen, ezért nem cél téves
képzeteket támasztani a várandósokban. A lég-
zéstechnikákat mindig meg szoktam tanítani,

és arra kérem a szülõket, hogy közösen gyako-
rolják. Az apa is örül, hogy lesz feladata, mert
így nem érzi magát feleslegesnek a szülõszobá-
ban. Szintén lényegesnek gondolom, hogy az
anyukának legyen szülési terve. Gondolja át és
fogalmazza meg, mit szeretne megvalósítani, és
mit szeretne elkerülni.

Az anyukák sokszor panaszkodnak sírósságuk
és alvásproblémáik miatt. Jóval könnyebben vi-
selik ezeket, ha tudják, hogy azért vannak, mert
a lélek is a baba ellátására készülõdik. 

A fészekrakás ebben az idõszakban már gõz-
erõvel folyik. Otthoni látogatásaim alkalmával
sosem mulasztom el megnézni a gyerekszobát
és a kimosott ruhácskákat. Az esetek többségé-
ben ennek nem az ellenõrzés a célja, de termé-
szetesen az is elõfordulhat, hogy hanyagság
vagy szegénység miatt ez a készülõdés kima-
rad. Ilyenkor a gyermekjóléti szolgálat értesíté-
se, illetve a szociális támogatás vagy gyûjtés
szervezése van soron. Mindkettõ védõnõi
kompetencia.

4. További szempontok

Az apákkal nem minden esetben van közvetlen
kapcsolatunk, de ha ismerjük is õket, az biztosan
sokkal kevésbé intenzív viszonyt jelent. Ha elkí-
sérik hozzám a párjukat, legalább az õ vérnyomá-
sukat is meg szoktam mérni, hogy ne érezzék
magukat kirekesztettnek. Mindig biztatom õket
a közös élményekre (tanfolyamok, masszázs). A
gyermek érkezése felkészületlenség esetén meg-
tépázza a párkapcsolatot, ezért errõl a szakembe-
reknek érdemes információt adni a leendõ szü-
lõknek. Már a várandósság alatt elõnyben kell ré-
szesíteni a nyílt kommunikációt – a szükségletek
kifejezése és a nemi különbségek tisztázása mi-
att. Szükség esetén párterápia is szóba jöhet. Ha
egy kismama egyedül vállalta babáját, fokozott
érzelmi támaszt kell nyújtani neki.

Koraszülés esetén mindig hetente többször ke-
resem az anyukákat telefonon. Mivel idejük nagy
részét a kórházban vagy fejéssel töltik, személyes
találkozóra ritkán van idõ. Nagyon fontos az ön-
bizalmuk növelése és az anyatejtermelés fenn-

68 Horváth-Szabó Katalin: A házasság és a család belsõ világa, i. m. 90–112. (Lásd a 10. lábjegyzetet.)
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tartása. Ha a késõbbiekben sikerül szoptatni a
babát, az sokat segít az önértékelés helyreállítá-
sában, a kötõdés elmélyítésében és természete-
sen a baba egészségének megtartásában.

Ha a szülés bármilyen ok miatt másképpen
zajlott, mint az anya elképzelte, és ez nehézsé-
get okoz számára, aktuálisan vagy késõbbi vá-
randóssága idején segítõbeszélgetést lehet al-
kalmazni, illetve szükség esetén pszichológust
is lehet javasolni.

A védõnõ általában a másodlagos meddõség-
gel találkozik. Többször elõfordul, hogy egy si-
keres várandósság után nem jön a következõ. Itt
a melléállás és esetenként a különbözõ szakem-
berekhez irányítás lehet a segítség. A meddõsé-
get követõ várandósságok során jóval több anyai
kérdésre kell számítani, amelyekre mindig olyan
mélységû választ kell adni, ami a szorongást ké-
pes feloldani.

A gyermekét elveszítõ anya segítése nagy ki-
hívás a védõnõk számára, mert alapképzésük-
ben nem készítik fel õket erre. Nehéz megaka-
dályozni a bevonódást, hiszen az empátia a
munkánk fontos része. Ezzel kapcsolatos szu-
pervízióra általában nincs lehetõségünk. A vé-
dõnõi szolgálat nem termelõi ágazat, ezért a
legszûkebb munkafeltételek megteremtésén túl
többnyire nem számíthatunk különösebb segít-
ségre a továbbképzések és a lelki fejlõdést segí-
tõ tréningek terén.

Mivel az édesanyákkal ekkorra már bizalmi
kapcsolat alakult ki, lehetõség van a gyász miatt
bekövetkezõ elszigetelõdés csökkentésére és a
szociális támogatásra. Magzathalál esetén biz-
tatni kell az anyát a temetésre, illetve valami-
lyen szertartásra, amely hosszú távon segíti a
veszteség feldolgozását. Tájékoztatást kell adni
a gyászfolyamatról, a segítségkérés lehetõségei-
rõl, az anyatej elapasztásáról (ablaktálás) és a
következõ várandósságról is, hogy minél keve-
sebb helyettesítõ gyermek szülessen. Mivel a vé-
dõnõ már ismeri az anyát, észleli hirtelen karak-
terváltozását, illetve a komplikált gyász egyéb
tüneteit. A házastársak között is sok õszinte és
mély beszélgetésre van szükség, hogy kapcsola-
tuk ne gyengüljön el a veszteség hatására.

Gyermekhalált követõ várandósság során fon-
tos tudatosítani, hogy ez nem a korábbi folyta-

tása. Meg kell próbálni növelni az önbizalmat,
és reményt ébreszteni, hogy ezúttal minden
másképpen alakulhat.

ÖSSZEFOGLALÁS 

A várandósság olyan fejlõdési krízis, amellyel
kapcsolatban sok kérdésre megoldást kell talál-
ni, hogy a központi életszerepet betöltõ szülõ-
ség sikeres legyen a pár, a gyermek és a társada-
lom számára is. Ezen az úton végigkísérni az
édesanyákat nagyon szép és felelõsségteljes fel-
adat. A mai rohanó, anyagias világban kevés
családon kívüli támogatás vár a leendõ szülõ-
párra. E hiány pótlásában és az elsõdleges pre-
vencióban látom a védõnõk fõ feladatát. 

A jó szándék önmagában természetesen sok-
szor nem elég. Mentálhigiénés ismeretek nélkül a
védõnõ sok esetben eszköztelenné válik, és nem
tud támogatást biztosítani. Meg kell tanulni ki-
lépni az „örök tanácsadó” szerepbõl, és odafordu-
lással, melléállással, megértéssel segíteni az anyu-
kákat, akik maguk is meg tudják oldani problé-
máikat. Nekik azt szoktam mondani, hogy két
dologra hallgassanak a széthúzó, ellentétes ta-
nácsadók között. Az egyik az anyai szív, a másik a
józan paraszti ész. Abban kell támogatni a kisma-
mákat, hogy megtanuljanak bízni képességeik-
ben, és engedjék kiáramlani magukból az anyai
érzéseket, mert nem az élre vasalt pelenka és a
percre pontosan beállított napirend tesz valakit
elég jó anyává, hanem a meleg, elfogadó légkör
biztosítása, ahol gyermekei és a család többi tag-
ja, beleértve önmagát is, ki tudnak teljesedni.

Mentálhigiénés tanulmányaimnak köszönhe-
tõen megtapasztalhattam, hogy szakmai kom-
petenciáim kiszélesedtek. Ennek köszönhetõen
sok olyan akcidentális krízisbõl eredõ problé-
mához hozzá tudok szólni, amellyel kapcsolat-
ban korábban kínos csend állt be, mert tehetet-
lennek éreztem magam. Tudhatom elõre, mik
azok a fontos figyelmeztetõ jelek, amelyeket
felismerve meg kell szólalnia bennem a vész-
csengõnek, és tudatosan odafigyelek a keretek
megtartására, mert nekem sem kell százhúsz
százalékot teljesítenem.

A védõnõ nagy segítséget tud nyújtani a vá-
randósság idõszakában az érzelmek ventilálásá-
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hoz, a szülõi szerep tanulásához, a saját anyával
való kapcsolat rendezéséhez, valamint a kelle-
metlen fizikai tünetek enyhítéséhez az elsõ tri-
meszterben. A következõ idõszakban a testi vál-
tozások elfogadását, a nõiesség kiteljesedését, a
párkapcsolati problémák megelõzését és a belsõ
reprezentációk kialakítását támogathatja. A szü-
lés közeledtével pedig hozzájárulhat a félelmek
kisebbítéséhez, a szülési terv elkészítéséhez és
az elsõdleges anyai elmerülés megéléséhez.
Mindezek mellett sok gyakorlati tanácsot adhat,
amelyekkel csökkenthetõk, illetve megelõzhetõk
az esetleges panaszok. Fontos védõnõi feladat a
veszélyeztetettség kivédése, illetve kiszûrése
esetén a megfelelõ intézkedések foganatosítása.
Mivel a védõnõk nem egyéneket, hanem csalá-
dokat gondoznak, munkájukkal segítik az anya-
apa-magzat triász kialakulását és a szülõi alrend-
szer összehangolását. Szülészeti tragédiák ese-
tén pedig a védõnõ értõ figyelmével, empatikus
hozzáállásával és tárgyi tudásával a család szoci-
ális támasza tud lenni a nehéz idõkben.

A védõnõk közösségformáló tevékenysége is
meghatározó lehet. Például a mi szolgálatunk
három helyszínen üzemeltet baba-mama klu-
bot, és minden évben megszervezi az anyatejes
napot, ahol oklevéllel köszöntünk minden olyan

édesanyát, aki legalább hat hónapig szoptatta
gyermekét. 

Az adott társadalom kultúráját jelzi és meg-
határozza, hogy mennyit tesz a várandós és kis-
gyerekes anyákért. Magyarországon az anyaság
megbecsültsége jelenleg alacsony a munkában
töltött, „produktív” évekéhez képest. A hagyo-
mányos családok párhuzamosan zajló érték-
csökkenése miatt nagy fába vágja a fejszéjét, aki
jól mûködõ, hosszú távon is kiegyensúlyozott,
nagy érzelmi teherbírású családot szeretne ala-
pítani. A ma jellemzõ életcél az önmegvalósí-
tás, ami nehezen összeegyeztethetõ a sok le-
mondással járó anyasággal. Ezek miatt nincs
mit csodálkoznunk azon, hogy az elsõ gyermek
vállalása egyre késõbbre tolódik, és hogy mind
többen döntenek tudatosan az egyedülálló
anyaság mellett. 

A várandósság nagy belsõ utazás a múltba és
az elképzelt jövõbe. Olyan érlelõ folyamat,
amely ugrásszerû fejlõdést hozhat magával.
Támogatni kell az édesanyákat, hogy bátran és
örömmel menjenek végig ezen az úton, és
megtapasztalják azt a semmi mással össze
nem hasonlítható érzelmi gazdagságot, amely
egyre nagyobb, mint tegnap volt, de mindig ki-
sebb, mint holnap lesz.
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