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Milyen lehet a várandósság, a szülés és a gyermek- 
ágyas időszak egy szakképzett dúla támogatásával? 
2. találkozás

Az első találkozásunk során szót 
ejtettünk arról, hogy nemcsak 
otthonszüléseknél tudsz legáli-
san a család támasza lenni, ha-
nem egyre több orvos és kórház 
szívesen fogad a szülőszobán is. 
Egy képzeletbeli utazásra kala-
uzoltál bennünket, melyen egy 
szép szülőszobai jelenetbe nyer-
tünk bepillantást. Folytassuk ki-
csit gyakorlatiasabb kérdésekkel!
•	 Tehát,	 ha	 jól	 vettem	 ki	 a	 sza-

vaidból,	 te	 a	 várandósság	 alatt	

kapcsolódsz	 be	 a	 pár	 életébe,	 ekkor	

találkoztok	először.

Vannak párok, akik már a fo-
gantatás előtt megkeresnek, 

mert úgy érzik, számukra nehezített a családdá válás útja. Ez 
olyan terület számomra, amelyen – saját életem révén – ottho-
nosan mozgok. Az évek alatt szerzett tapasztalataimat és tudáso-
mat szívesen osztom meg, és mutatok lehetőségeket, válaszolok 
a kérdésekre, oszlatok el téves gondolatokat, beszélek ennek az 
időszaknak a lelki hátteréről és a párkapcsolati nehézségekről. 
Sokszor a család és a barátok nem tudják, hogyan kellene jól ke-
zelni a problémákat, vagy együtt élni szeretteik legnagyobb fáj-
dalmával, a sikertelenséggel. Ez tovább nehezíti a pár helyzetét.
•	 Értem.	Sokan	szeretnék	valóban	így	megélni	a	szülés	csodáját.	Ponto-

san	hogyan	készültök	a	nagy	napra?

Ha egy család – általában a leendő vagy már várandós édesanya 
- megkeres, akkor egy személyes találkozó alkalmával megismer-
kedünk egymással. Meghallgatom őt, ha a párjával érkezik, ak-
kor őket, miben szeretne/szeretnének segítséget kapni, milyen 
élethelyzet vezette őt/őket hozzám. Ezután elmondom, miben 
és hogyan tudok segítségükre lenni, valamint közösen kitaláljuk, 
hogyan tudjuk mindezt a számukra legmegfelelőbben megva-
lósítani. Az első találkozó nagyon fontos. Ha kialakul a kölcsö-
nös szimpátia, van egyfajta nyitott, bizalmon alapuló kapcsolat 
a választott segítővel, akkor tudhatják, hogy jó helyen vannak, 
megtalálták a számukra ideális segítőt. Addig kell menni, míg ez 
az érzés meg nincs, legyen az orvos, szülésznő, bármilyen segítő 
foglalkozású személy.

Mindent a pár dönt el. A találkozások gyakoriságát, a témáját, 
a hosszát, a jelenlévők személyét. Vannak, akikkel a konzultációk 
információátadásról szólnak, vagyis szeretnének hallani a szülés 
fiziológiájáról, az esetlegesen szükségessé váló beavatkozásokról, 
a vajúdásról, az érzetekről, a fájdalomcsillapításról és ehhez ha-
sonló dolgokról.

Van, aki konkrét kérdéssel érkezik például szoptatási témában 
vagy a baba otthoni ellátásával kapcsolatban. 

Van olyan édesanya, akit nem igazán érdekel a tudás megszer-
zése, sokkal inkább lelki támaszra vágyik. Beszélgetünk a benne 
felbukkanó gondolatokról, kételyekről, esetleges félelmekről. 
Sokszor feljön a veszteség téma. Legyen szó az édesanya szülei-
ről, akik már nincsenek köztünk, vagy egy elveszített magzatról. 
Sokszor dolgozunk fel együtt előző traumatikus szülésélményt.

Akadt olyan édesanya is, aki tudta, hogy szeretné, ha jelen len-
nék kisfia születésénél, de semmilyen kérdése nem volt, a testé-
ben és az orvosában is maximálisan megbízott, így csupán időt 
töltöttünk együtt, összehangolódtunk, és mélyítettük a kapcso-
latunkat a nagy napra.

Arra az esetre, ha valaki bizonytalan abban, hogy milyen té-
mákról érdemes beszélgetni, készítettem egy általam Ötletindí-
tónak nevezett gyűjteményt az általában felmerülő témákról. Ez 
sokszor jó kiindulási alap, sokszor csak úgy záporoznak utána a 
jobbnál jobb kérdések.

A várandósság vége felé igyekszem kitérni a gyermekágyra. 
Felvetem az anyának a témát, mert az a tapasztalatom, hogy na-
gyon a szülésen van a fókusz, de sokszor a szülők hazaérve a kór-
házból komoly stresszként élik meg azt, hogy magukra vannak 
hagyva az újszülöttel. Beszélhetünk a szoptatásról, a csecsemő 
ellátásáról, az esetleges nehézségekről és a lelki, fizikai változá-
sokról. Elmondom az anyának, hogy sosincsen egyedül, mindig 
elérhető vagyok számára, és igény szerint meglátogatom őket 
otthonukban. Nagyon megnyugtató szokott lenni már csupán a 
gondolat is, hogy nincs elengedve a kezük.

Az édesanya, a család számára biztos, stabil, megnyugtató tá-
masz lehetek, akihez bármikor fordulhatnak szükség esetén. Se-
gítek, hogy nyugalomban, felkészülten, magabiztosan, szorongá-
soktól mentesen várják gyermekük érkezését, hogy a szülést az 
elképzeléseikhez legközelebb álló élményként élhessék meg, és 
hazaérkezve a kórházból mielőbb összeszokott, jól működő csa-
láddá válhassanak.

•	 Hol	talál	meg	téged	az,	aki	szívesen	felvenné	veled	a	kapcsolatot?

Honlapomon, a www.erkezikababa.hu címen, vagy akár a Fa-
cebookon, az Érkezik a baba oldalon.
Bízom abban, hogy eljut az effajta segítség lehetősége azokhoz 
a diósdi édesanyákhoz, családokhoz is, akiknek erre a támaszra 
van szükségük, amit én nyújtani tudok..

Fekete Alexandra

Szendefi-  Gyenes Ildikó,  a dúla

Ha a kedves olvasóban felmerült az olvasottakkal 

kapcsolatban kérdés vagy gondolat, 

felkereshetik Ildikót 

a www.erkezikababa.hu oldalon 

vagy a 06 70 516 6513-as telefonszámon.

Szeretettel várjuk vissza a következő lapszámban 

további érdekes témákkal.


