
Felkészülten szülni jó-

Mindentudó jegyzet a szülésről

Készítette: Torják Judit

1



Tartalom
Bevezetés................................................................................................................................................3

Mikor kell elindulni a kórházba?............................................................................................................4

A vajúdás testi-lelki történései..................................................................................................................6

Fájdalom egy kicsit másképp- gyógyszermentes fájdalomcsillapítás..........................................................9

Édesapák a szülőszobán........................................................................................................................11

Orvosi, szülésznői beavatkozások a vajúdás, szülés alatt.........................................................................13

Mi történik szülés, császármetszés után a kórházban?........................................................................14

Szoptatás...............................................................................................................................................16

Mit érdemes vinni a kórházba?.............................................................................................................20

Egy kis varázslat....................................................................................................................................21

Forrás...................................................................................................................................................23

2



Bevezetés

Kedves Kismamák és leendő Édesapák!

Torják Judit szülésznő és perinatális tanácsadó vagyok. Ezzel a kis összefoglaló
jegyzettel  szeretnék  önöknek betekintést  nyújtani  a  szülés,  vajúdás  rejtelmes
világába. A várandósság utolsó heteiben egyre inkább előtérbe kerül a szülés
témaköre.  A  saját  születés  történeteken  túl,  a  mások  szüléseinek  történéseit
hallgatva számos kérdés, kétely, olykor félelem foglalkoztathatja a kismamákat.
Ezek teljesen természetes dolgok, hiszen egy először szülő várandós esetében
mindezek ismeretlenek, és az ismeretlenségből fakadva ijesztőek lehetnek. 

Szeretném ezt a fajta stresszt, félelmet eloszlatni a gondolataikból, és egy reális,
de pozitív képet festeni a vajúdásról, szülésről.

Legyen hát a vajúdás és szülés egy jó élmény mindannyiuk számára! 
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Mikor kell elindulni a kórházba?

A várandósságban, ha egy bűvös határvonalat kellene húzni, azt a 37. hét előtt

húznánk meg. Ez előtt a határvonal előtt koraszülésről beszélünk. A 37. hét után
pedig már bármikor érkezhet a vágyott gyermek. A szülés két féle módon indulhat
be, vagy rendszeres méhösszehúzódások indulnak („fájások), vagy pedig elfolyik a
magzatvíz.

 Vérzés esetén, függetlenül a terhességi kortól. (Erős menstruációs jellegű,
élénkpiros vérzés)

 Magzatvíz  szivárgás esetén,  függetlenül  a  terhességi  kortól.  (37.  hét  előtt

minél előbb, 37. hét után legkésőbb 6-7  óra elteltével. Hogyan is néz ki

mindez? Egyértelmű a burokrepedés, amikor nagy mennyiségű,  színtelen

szagtalan folyadék ürül. Átázik a bugyi, a nadrág, az ülőfelület, esetleg tócsa
keltezik a földön.  Ilyenkor nincs kétely, biztos, hogy elfolyt a magzatvíz.

Előfordulhat  azonban,  hogy  nem  a  burok  alsó pólusánál  reped  meg  a
burok.  Ez  rendkívül  becsapós  lehet,  mert  nem mindig  érzi  szivárogni  a
kismama a magzatvizet,  hanem csak szakaszosan és akkor is kevesebbet.

Praktikus ilyenkor sima háztartási papírtörlőt betétként összehajtani és bele
tenni  a  bugyiba.  Ha  ez  fél  óra  alatt  teljesen  átázik,  akkor  nagy

valószínűséggel szivárog a magzatvíz. 

 Méhösszehúzódások  („fájások”) esetén.  37.  hét  előtt  minél  előbb,
amennyiben rendszerességet  érezne  már  benne a  kismama (koraszülés).
37.  hét  után  rendszeres  méhösszehúzódások  esetén.  (2  órán  keresztül,

legalább  5  percenként  jelentkező méhösszehúzódások,  amelynek
intenzitása legalább 50 másodpercig eltart. Mi is az a méhösszehúzódás?
Legjobban  a  vádli  görcshöz  lehetne  hasonlítani.  Ilyenkor  az  egész  vádli
izomzata  megfeszül,  bekeményedik,  összehúzódik,  és  igen fájdalmas  tud
lenni.  Ugyanezt  kellene  elképzelni  a  méhizomzattal  is.  A  várandós  azt

érzékeli,  hogy az egész hasa ritmikus időközönként szikla  keménységűre
bekeményedik,  ami  igen  kellemetlen.  A  várandósság  utolsó  4  hetében

előfordulhatnak  már  jósló jellegű összehúzódások,  amelyek  akár
becsapósak is lehetnek és a kismama nem tudja eldönteni,  hogy indulni
kell-e vagy sem. Érdemes ilyenkor a meleg víz lazító hatását kihasználni.
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Egy  fél  órára  egy  kád  vízbe  feküdni  vagy  zuhany  alá  állni.  Ha  erre
elcsitulnak, akkor ezek jósló összehúzódások voltak, ha viszont a meleg víz

után még sűrűbben követik egymást, akkor valóban megindult a szülés. Az

összehúzódás intenzitása (hossza)  az,  amennyi ideig kő kemény az egész
pocak. Csúcson ez egy perc szokott lenni. 
Egy tévhitet  szeretnék eloszlatni  a szülés megindulásával kapcsolatban. A
nyákdugó  távozása  NEM a szülés  megindulásának jele.  A nyákdugó egy
kocsonyás,  barnás  néha  enyhén  rózsaszínesen  nyákos  nyúlós  folyadék.

Előfordulhat, hogy a távozása után órákon belül beindul a szülés, de az is,
hogy napok múlva sem.

Miután mindezeket  áttekintettük és  letisztáztuk a következő fejezetben a
vajúdás testi és lelki történéseit fogom bemutatni.
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A vajúdás testi-lelki történései

A szülés általában a várandóság 37-41. hete között  történik meg.  A szülésnek
négy szakaszát különítjük el.

1. Tágulási szakasz:

A méhösszehúzódások kezdetétől  a  méhszáj  eltűnéséig  tart.  A szülés  szakaszai

közül ez a leghosszabb, és egyben legfárasztóbb is.  Általában először szülőknél a
tágulási szak 9-12, de akár 24 óra is lehet. A hosszúsága abból adódik, hogy egy
testi és lelki folyamat egymással párhuzamosan zajlik le. A méhszáj lassan tágul.

Először  szülőkön  először  megrövidül,  elvékonyodik,  kifejtődik.  Legjobban  egy

tömb gyurmához lehetne hasonlítani, amit először meg kell puhítani a kezünkkel,
hogy formálni tudjuk.

„A vajúdás nem más, mint a szülőnő ráhangolódása, hogy a szülés megtörténjen

vele. Mert bár a nők testében történik a folyamat, mégis a szülőnő éppúgy, mint a

magzat  résztvevője  és  nem  tudatos  irányítója  a  folyamatoknak.”
(https://szulnijo.hu/cikkek/szueleszet/a-szueles-mint-lelki-folyamat.html ) (1.)

A vajúdás, illetve a szülés során egyfajta módosult tudatállapotba kerülhet a vajúdó

nő, ezért nagyon fontos a megfelelő kommunikáció, támogatás. Szakmám során

sokszor  tapasztaltam,  hogy  a  kezdődő méhösszehúzódásokkor  még  mosolygó

kismamák arca,  viselkedése hogyan változik  meg a  vajúdás egyre előre  haladó
folyamatában.  Ez egy természetes velejárója a folyamatnak, hiszen a testünk úgy
van  össze  komponálva,  hogy  ebben  a  nehéz  folyamatban  az  idegrendszerünk,
hormonrendszerünk és a testünk összes izma együttesen dolgozik, hogy képesek
legyünk világra hozni a gyermekünket.  A hormonok segítik a vajúdást azzal, hogy

megteremtik ezt a fajta módosult tudatállapotot, hogy a vajúdó nő befelé tudjon
figyelni önmagára és a kisbabára, segítve így az elengedést. 

A vajúdás legfontosabb lelki történése maga az  elengedés,  hiszen akit  kilenc
hónapig a szívük alatt hordoznak, el kell engedni, akármilyen is lesz. Tágabb
értelemben pedig nem csak a gyermeküket engedik el a vajúdás során, hanem az
eddigi  életükből  is  egy  kis  részt.  A  szülőség  kapuján  történő  átlépéskor  a
személyiségük egy érettebb fokát éri így el.  

A mindennapi  gyakorlatból  a  vajúdással  kapcsolatban  talán  azt  emelném ki,
hogy a nehézsége  a  kontrollvesztett  állapotból gyökerezik.  Gondoljanak csak
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bele!  Az  ember  általában  azért  szereti  kontroll  alá  helyezni  valamilyen
mértékben  az  élete  történéseit.  Gyakorta  megtervezzük  például  egy-egy
napunkat is, vagy, hogy mit szeretnénk elérni az életben stb. Ez az egyetlen egy
olyan dolog, amelyet nem tudunk kontrollálni semmilyen szinten. Sem azt, hogy
mikor induljon meg a szülés, sem azt, hogyan, sem pedig, hogy mennyi ideig
tartson… Ha csak egyetlen mondatban kellene összefoglalni a vajúdásról szóló
felkészítést, akkor csak annyit mondanék, hogy hagyják, hogy megtörténjen.

2. Kitolási szakasz:

A méhszáj eltűnésétől a magzat megszületéséig tart. Időtartalma először szülőkön

50-  60  perc  is  lehet,  többedszer  szülőkön  25-30  perc.  A  méhösszehúzódások
hatására  koponya  egyre  mélyebbre  kerül,  s  a  medencefenékre  és  végbélre
gyakorolt  nyomásával  székelési  ingerhez  hasonló  érzést  vált  ki.  A  várandós
ilyenkor spontán székelési ingert jelez, s ilyenkor reflexesen nyom. A tolófájások

során mély levegővétellel  kezdődik,  majd a belégzés után történik a préselés a

medence irányába. A kitolási  szak végén megszületik a baba. Előbb a fej majd
vállak születnek meg, végül az egész test. Ez általában pár fájás alatt megtörténik.

Teljesen természetes dolog, hogy a kismamák nagy része a tolófájások kezdetekor
a  székelési  inger  miatt  „pánikba”  esik,  megijed.  Fontos  ilyenkor  elmagyarázni
nekik,  hogy  ez  egy  teljesen  normális  dolog.  Többször  el  szoktuk  ilyenkor

mondani, hogy mi lesz majd a teendőjük, hogyan kell nyomni, illetve hogyan kell
lélegezni.

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy mind a vajúdás, mind a szülés során a
test végzi a látható folyamatokat, de a lélek végzi a nagyobb munkát.

3. Lepényi szakasz:

A magzat megszületésekor kezdődik,  és a méhlepény távozásáig tart.  Itt  már a

megkönnyebbülés jellemző a kismamákra. A boldogság, és egyben a felfoghatatlan
érzése is, hogy végre megpillanthatják a kisbabájukat. Emellett egyfajta diadalérzés
is. „Igen! Megcsináltam! Képes voltam rá!” A vajúdás, szülés alatt egy olyan lelki

folyamaton megy át minden nő, amelynek végén magabiztosságuk, önbecsülésük,

kompetenciaérzésük megerősödik.
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4. Post placentáris szakasz:

A méhlepény megszületése utáni 2 órás megfigyelési időszak. Figyeljük a megszült

nő általános állapotát, a vérzés mennyiségét. Ilyenkor van lehetőség az úgynevezett

„aranyórára” is. Ez az idő, amit az újonnan érkezett emberpalánta először tölt az

édesanyja pocakjának védelme nélkül. Nagyon fontos időszak ez mind az anyuka,
mind a baba és az apuka számára is. Közvetlenül a szülés-születés után az anya és
a baba szervezetében olyan hormonok szabadulnak fel, amelyek koncentráltabbá

és  érzékenyebbé teszik  mindkét  felet,  így  segítve  a  kötődés kialakulását,  az
egymásra  hangolódás  megkezdését. Ebben  az  óriási  változásokkal  együtt  járó

élethelyzetben, mint a szülés és megszületés a szülészet és neonatológia képviselői
közösen tudnak segíteni egy pozitív szülésélmény és egy korai anya-baba kapcsolat

létrejöttében. A megfelelően kivitelezett  „aranyórával” nem csak a születés utáni,
azonnali  pozitív  hatásokat  tudjuk  elérni,  hanem  hosszú távon  is  élvezheti  az

áldásait  az  anya,  apa  és  természetesen  a  majdan  felcseperedő,  felnőtté váló

újszülött  is.  Mi,  az  egészségügy  legszebb  hivatásában  aktívan  közreműködő
szakemberek  hisszük,  hogy  minden  egyes  élet  érték,  minden  egyes  szülés  és
megszületés megismételhetetlen csoda!
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Fájdalom  egy  kicsit  másképp-  gyógyszermentes
fájdalomcsillapítás

Sokszor tapasztalom, hogy a vajúdó kismamák rettegnek a szülési  fájdalmaktól.

Valahol  ez  érthető,  hiszen  erre  nem  lehet  előre  felkészülni.  Ezt  ott,  abban
folyamatban éljük meg. Nem mindegy azonban,  hogyan éljük meg! A kismama
fájásokhoz való viszonya meghatározó. Személy szerint, én nem szeretem a „fájás”
szót  használni  a  vajúdás  alatt,  mert  ösztönösen egyfajta  negatív  hozzáállást  von
maga után, és ez által egy gátló mechanizmust is. A fájdalom a vajúdás természetes
része, ha ezt egy kicsit megpróbáljuk elfogadni sokkal gördülékenyebben haladnak
a dolgok. Maga a méhösszehúzódások ideje, intenzitása a lélek ráhangolódásában

játszik  kulcsfontosságú  szerepet.  Nem könnyű feladat  ez  lélekben,  mert  olyas
valamit  kell  megpróbálni  pozitívan  megélni,  amit  a  hétköznapokban  általában
negatívumként  élünk meg.  A fájdalomhoz senki  nem szokott  pozitív  érzéseket
táplálni.  Van egy elvárás hatásunk a fájdalommal kapcsolatban.  A vajúdás alatt

viszont nagyon fontos, hogy ezt az elvárást átkeretezzük magunkban. A sűrű és
erős méhösszehúzódások a vajúdás motorja, ami előre viszi a folyamatot. 

Néhány segítő mondat a fájdalom átkeretezésére:

 Gondoltak már arra, hogy milyen csodálatosan van össze komponálva a
női test, hogy képesek életet adni? Mint egy jól megkomponált zenemű,
pont olyan!  Az izomzatuk, a homonrendszerük, az idegrendszerük és a
lelkük  együtt  összefogva  segítenek  abban,  hogy  világra  hozzák  a
gyermeküket.  Ez az erő, képesség mindannyiukban ott rejlik Mindezeken
kívül a kisbabájuk és párjuk is segít önöknek ebben! 

 Minden összehúzódás erőt ad! Erőt arra, hogy a nőből anyává váljanak

 Minden összehúzódás előre visz, közelebb ahhoz, hogy megölelhessék a
gyermeküket

 Minden  összehúzódás  közelebb  hozza  ahhoz,  hogy  egy  kis  család
szülessen

A  gyógyszermente  fájdalomcsillapítási  eljárásoknak  az  alapja  a  lélektani
felkészültség. A kismama legyen tisztában a vajúdás, szülés történéseivel. Képes
legyen  elfogadni  a  természetes  velejáróit:  hosszú,  fárasztó  folyamat,  ahol  a
fájdalom nem a kínzás eszköze, nem ellenség, hanem a motorja a folyamatnak.
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Eszközei:

 Relaxációs gyakorlatok- pozitív gondolatok elsajátítása

 Apuka jelenléte

 Szülőszoba látogatás

 Légzéstechnika

 Deréktáji masszázs

 Aromaterápia

 Hidroterápia (meleg víz)
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Édesapák a szülőszobán

A családbarát szülészeti  ellátás egyik alappillére az apás szülés lehetőségének a

megteremtése.  Az  édesapák  jelenléte  a  szülőszobán  nem  egy  napjainkban

felkapott  divat  és  elvárás.  A  család  születésében  ők is  nagyon  fontos  szerepet
játszanak. A családdá válás folyamata, amikor két ember összetalálkozásából egy új

élet születik. Elkezdődik a fogantatás pillanatában, folytatódik a várandósság alatt,

megerősödik a vajúdás alatt,  s kiteljesedik a megszületésnél.  Én  úgy gondolom,

minden  olyan  helyzet,  amit  a  pár  együtt  él  át,  csak  erősebbé teheti  az
összetartozásukat.  Érdemes ezért  úgy gondolni a szülés  élményére magára, mint
egy  örömforrásra, mely  által mindketten csak gazdagabbak lehetnek együtt is,  és
külön-külön is.

Minden kismama és kispapa is másképp éli meg a várandósságot, szülést. A nők
általában  a  várandósság  alatt  felkészülnek  az  anyaságra.  A  férfiak  talán  ezt
nehezebben élik meg, nekik az apaságra való felkészülés hosszabb folyamat lehet.
Sokszor tapasztalom, hogy szinte minden apuka úgy érzi, hogy kicsit láb alatt van,
nem tud  segíteni,  tehetetlen  a  vajúdás  nehéz  óráiban.  Pedig  ez  nem így  van!

Mindig azt szoktam mondani, hogy mi szülésznők és az orvosok csak a szakmai
hátteret  biztosítjuk.  A  vajúdás  megélése  a  kismamán  és  párján  múlik.  A  pár
jelenléte  jótékonyan  befolyásolja  a  vajúdás  és  szülés  alatt  zajló  hormonális
folyamatokat is.  A vajúdás alatt az édesapa a legfontosabb társas támasz a vajúdó

nő számára.  Jelenléte csökkenti a kiszolgáltatottság, kontrollvesztettség érzését és
a  fájdalomérzet  megélését.  De  hogyan  is  kell  mindezt  elképzelni?  Mint  már

említettem a  női  test  úgy  van  össze  komponálva,  hogy  képes  legyen  erre  a
csodára. A hormon és idegrendszerünk működése segíti mindezt. Az oxytocinról
mint a vajúdás hormonjáról biztosan hallottak már?! Az oxytocin a perifériás
hatásán  túl  az  agyban  is  kifejti  hatását,  és  számos  más  olyan  hormont  tud
felszabadítani,  amelyek  jótékonyan  hatnak  a  folyamatra.  Így  például  az
endorfinokat,  amelyek  a  szervezetünk  természetes  fájdalomcsillapítói.
Valójában  modulálják  az  agyban  a  fájdalom  megélését.  Ez  a  hormonális
szerepkör akkor tud a legjobban érvényesülni, ha vajúdó nő biztonságban érzi
magát.  A  biztonságot  az  édesapa,  a  pár  jelenléte  tudja  megteremteni.  A
legfontosabb szerintem az, hogy az apuka is érezze, hogy nagyon fontos szereplője

az  eseményeknek,  hiszen  a legnagyobb támogatást  Ő adja  párjának. Lényeges,
hogy  minden  meg  legyen  beszélve,  hogyan  érzi  magát  az  új  helyzetben.

Szakemberként fél szemmel a kispapákra is figyelnünk kell, hiszen az Ő számukra
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is új helyzet ez. Sokszor látom az édesapák arcán a megrökönyödést. Legtöbbször

az sokkolja őket, hogy élesben szembesülnek azzal, hogy a párjuk, hogyan képes
végig csinálni ezt a  „fájdalmas csodát”. Mindig el szoktam nekik mondani, hogy

legfőképpen az Ő támogatásuk az, ami minden nőből előhozza azt az erőt, amely

által képesek lesznek végig csinálni ezt a megterhelő folyamatot. A legfontosabb az

ő részükről is az elfogadás, a folyamat természetességének az elfogadása. 

A lelki támasz mellett természetesen aktívan is részt tudnak venni a vajúdásban,
tehát konkrétan feladatot is kaphatnak: 

 támogathatják  párjukat  a  vajúdási  testhelyzetek  kiválasztásában-
változtatásában

 masszírozhatják a derekukat

 cserélhetik a borogatást a homlokon, derékon  

 akár mérhetik azt is, hogy milyen időközönként jönnek az összehúzódások

 simogathatják a párjukat 

A vajúdás erőfeszítéseit minden nő elfejti, viszont az együtt átélt élményt, később
is szívesen felidézzük, összetartóbbá válunk a közös élmény által.
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Orvosi, szülésznői beavatkozások a vajúdás, szülés alatt

 Minden intézmény protokollja más

 Borotválás (nem szükséges)

 Beöntés, hashajtó kúp (higiénia, saját „szégyenérzet” elkerülése végett)

 Ctg vizsgálat a vajúdás alatt:   Olyan műszer melynek segítségével együttesen

vizsgálható a magzati szívműködés és a méhizomzat aktivitása

 Burokrepesztés:   Történhet szülésindítás céljából, illetve később a tágulási

szakban a kontrakciók erősítése céljából

 Méhszáj vizsgálata a vajúdás alatt

 Oxytocinos infúzió alkalmazása (abban az esetben, ha nem elég sűrűk és
intenzitásúak az összehúzódások)

 Gátmetszés, gátvédelem

 Császármetszés  : a vajúdás alatt szükségesé válhat. Bármely olyan anyai vagy
magzati állapot esetén el lehet végezni az operációt, amely a hüvelyi szülést
megnehezíti,  illetve  az  anya  vagy  a  magzat  fokozott  egészségkárosodás
kockázatával  jár.  A  legelterjedtebb  módszer  a  bikini  metszés.  Általában

gerinc  közeli  (spinális)  érzéstelenítésben  végzik.  Azonnali,  életmentő
császár esetén azonban általános anesztézia választandó.
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Mi történik szülés, császármetszés után a kórházban?

 Mind a szülés, mind a császármetszés után az első pár napban menstruációs

jellegű,  élénkpiros vérzésre kell  számítani,  amelynek a mennyisége aztán
fokozatosan  csökken.  Színe  az  élénkpirosból  fokozatosan  barnás,  majd

pedig  fehéres  színűvé változik.  Ezt  nevezzük  gyermekágyi  folyásnak

(lochia).  Érdemes az első pár napban valamilyen eldobható bugyit  és nagy

méretű Tenna  betétet  használni.  Ennél  is  praktikusabb a  Tenna nadrág
pelenka használata

 A  gátmetszés  és  császármetszés  sebét  is  tisztán  kell  tartani!  Érheti

mindekettőt  szappan  és víz  is.  A szülést  követő hat  hétben az  ülőfürdőt

kerülni  kell,  zuhanyozni  szabad.  A  császármetszés  sebére  a  műtét  után

fedőkötést helyezünk, amelyet szintén érhet víz

 Szülés és császármetszés után is nagyon fontos a bőséges folyadékbevitel.
Napi  3 liter  szénsavmentes  folyadék. Pótolni  kell  a  vajúdás alatt  vesztett

folyadék  mennyiséget,  valamint  a  bő folyadékbevitel  a  tejtermelésre  is
jótékony hatású

 Császármetszés után a lábak érzéketlensége 4-5 óra elteltével fokozatosan
szünik meg

 Az első felkelés a műtéttől számított 6-8 óra elteltével történik

 A  műtéti  sebből  fakadó fájdalom intenzitása  eltérő mértékű.  A  napok

elteltével  fokozatosan  csökken.  A  műtét  napján  automatikusan  adunk
infúzióban fájdalomcsillapítót

 A  thrombosis  megelőzősére  a  műtét  napjától  véralvadásgátló injekciót
kapnak a megszült édesanyák, amelyet összesen három hétig folytatni kell a

hazamenetelt követően is

 Rooming  in  rendszer:  A  család  barát  szülészeti  ellátás  alap  pillére  a
rooming  in  rendszer.  A kisbaba  folyamatosan  az  édesanyja  mellett  van.
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Megvalósulhat az igény szerinti szoptatás. Az anya és a baba könnyebben
összeszokik
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Szoptatás

Az  anyatej  az  újszülött  számára  a  legoptimálisabb  táplálék,  hiszen  megfelelő
arányban és mennyiségben tartalmazza a tápanyagokat az optimális fejlődéséhez.

A  szoptatás  nem  csupán  nutritív  szempontú.  Fájdalomcsillapító,  segíti  a  baba

megnyugtatását és az anya-baba kötődését.

 Az első napokban érdemes váltott mellből szoptatni, amíg nem indul be a
tejbelövellés

 A szülést követő első két napban az édesanyák gyakran érzik azt, vagy hiszik

tévesen, hogy nincs tejük. A mell már ekkor is termel előtejet, sőt az előtej a

várandósság 26. hetétől termelődik az anyamellben.

 A  tejbelövellés  a  szülést  követő 48-72  órában  történik  meg.  A  mellek

kellemetlenül  feszessé,  duzzadtá válnak  a  szövetek  közötti  vizenyő és

vérbőség miatt. Ilyenkor indul be az érett tej termelése

 Az első napokban a kézzel történő fejés javasolt, mert a mellszívó használta
ödémát okozhat

 A továbbiakban fejni akkor kell ha a szoptatás után a mell kellemetlenül
feszes marad; a baba nem vagy csak gyengén szopik; a baba nem szophat,

mert az anya a szoptatással össze nem egyeztethető gyógyszert szed
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Kezdetben nem kell nagy mennyiségű tejet várni. 

 (2.)

Szoptatási testhelyzetek:

A szoptatás sokféle testhelyzetben történhet. Érdemes úgy elhelyezkedni, hogy az
anyának kényelmes legyen.

Bármilyen testhelyzetben is történik a szoptatás a legfonosabb:

 A baba és az anya teste össze simuljon

 A baba feje billenjen kicsit hátra

 Teljesen az anyamell felé forduljon

 A mellbimbó a baba szájpadlása felé nézzen inkább

 Fontos, hogy a baba az egész bimbóudvart bekapja, ne csak a mellbimbót
(3.)
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 (4.)
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A lefejt anyatej tárolása:

(5.)
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Mit érdemes vinni a kórházba?

Szül  ő  szob  á  ra:  

  a  legfontosabb,  hogy  a  kismamánál  legyen  nála  a  terhes  gondozási
kiskönyve.

  előző leletek, labor eredmények

  egy  kis  táskába  összekészítve:  egy  bugyi,  nagyméretű Tenna  betét  vagy

nadrágpelenka, hálóing, szőlőcukor, csoki, sportital vagy víz (szénsavmentes

ásványvíz), kis törölköző

  a kismama a szülőszobára mindenféle ékszer nélkül érkezzen!

Szülés utánra:

 külön  irattartóba  bekészítve:  apasági  nyilatkozat,  házassági  anyakönyvi
kivonat,  anyuka  személyi  igazolványa,  lakcímkártyája;  apuka  ugyanezen
iratainak fénymásolata

 tisztálkodó szerek

 zuhanyzáshoz papucs

 törölköző

 WC papír

 papír zsebkendő

 evőeszköz, pohár

 2 db hálóing (érdemes a szoptatós hálóinget használni, praktikusabb)

 köntös

 Legalább egy csomag nagy Tenna betét

 Praktikus  az  eldobható  bugyi,  vagy  nadrágpelenka  használata,  főleg
császármetszés után

 háztartási keksz, szőlőcukor

 sport kupakos üveg

 lázmérő

 újszülöttnek ruha ( érdemes a helyi kórházakban tájékozódni szükséges-e
hozni)
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Egy kis varázslat

A vajúdás a testet és lelket egyaránt igénybe vevő folyamat, ezért néha jól jöhet egy

kis varázslat, hogy újult erővel bírjuk a még hátralévő terhelést. A régi idők bába
asszonyai  rutinosan alkalmaztak jótékony gyógynövényeket  a  vajúdás ideje alatt
fájdalomcsillapításra,  a  méhtevékenység  fokozására,  a  lélek  megnyugtatására.
Modern  köntösben  ugyanezen  hatásokat  lehet  elérni  kis  adagban  alkalmazott
gyógynövényes illó olajokkal, valamint homeopátiás szerekkel.

   Vajúdás-szülés segítése homeopátiával:  

 Szülés előtt: (a méhszáj  érésére) Caulophyllum 5CH–37. héttől napi 1×5 golyó

Cimicifuga recamosa 9 CH–39. Héttől napi 1×5 golyó

 Szülés  alatt:  Caulophyllum 5  CH-  30  percenként  5  golyó.  Méhnyak  puhító,
rendezi a fájásokat. Általánosan adható rendszertelen fájásoknál, vagy ha elfolyt a
magzatvíz.  Magasabb  potenciában  akkor  adjuk  (15  CH  vagy  30  CH  ha

megfigyelhetők  a  szerre  jellemző tünetek.-  Fáradtság,  idegesség,  de
fegyelmezettség) Cimicifuga recamosa 9-15 CH- 30 percenként 5 golyó. 3-4 ujjnyi
méhszájnál, ha megakad a vajúdás. Gelsemimum 15 CH- 30 percenként 5 golyó.
Ha nem hat a Caulophíllum, kemény méhszáj, fájásgyengeség esetén. 

Tapasztalatok a szülés alatti homeopátiás kezelésről:

 A vajúdás ideje megrövidül. A vajúdók viselkedése együttműködő. Szülés körüli

vérzések jelentősen csökkennek.

 Vaj  ú  d  á  s- sz  ü  l  é  s seg  í  t  é  se aromater  á  pi  á  val:   

A  vajúdás  alatt  segítségünkre  lehetnek  az  illóolajok.  A  keresztcsont  tájékát
masszírozva  vele,  vagy  meleg  vizes  borogatásként  alkalmazva  fájdalomcsillapító

hatásúak.  Nagyon jó  minőségű a  Panarom Világráhozó masszázsolaj  keveréke,
amely csillapítja a fájdalmat. Hatására ellazul a test  és oldódik a félelem. Szintén
nagyon jó a Panarom Parázs olaj, amely a méhtevékenység fokozására alkalmas a
vajúdás alatt. Elégtelen fájások esetén a keverék hatóanyagai lendülete és energiát
adnak. 
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Gátmasszázs:

Anatómiailag a gát az egész medencefeneket lezáró izmos, kötőszövetes réteg. Ha

a  szülésről  van  szó,  akkor  a  gát  elnevezést  ennél  kicsit  szűkebb  értelemben

használjuk: a hüvely  és a végbél közé eső terület  értjük alatta. Mielőtt a kisbaba
megszületne, a hüvelyen  és a gáton is  át kell haladnia. A kitoláskor a baba feje
nekifeszül a gát területének, és lassan, fokozatosan nyújtja azt. Ha a szülés során

minden jól alakul, van rá idő, hogy a kisbaba milliméterről milliméterre tágítsa az

itt található, alapvetően is nagyon rugalmas szöveteket. A gátszövet ugyanis olyan

izomrétegekből  áll,  amelyek  képesek  nyomás  hatására  egymás  felett

tetőcserépszerűen  eltolódni,  megnyúlni.  A  gátmasszázs  célja  a  gát  területének,

szöveteinek  rugalmassá  tétele,  és  semmiképpen  sem  az  előzetes  megnyújtása,
amint  az  a  legtöbb  gátmasszázs  technika  leírásban  szerepel.  Vegyen egy  jó

minőségű, E-vitaminban gazdag olajat (pl. búzacsíraolajat) Fürdés után tegyen egy
pár csepp olajat a még nedves gátra, és masszírozza át a végbél és a hüvely között

lévő területet.  A  masszázs  vérbőséget  okoz,  az  olaj  táplálja  a  szöveteket,  az
Evitamin és az olajkeverékek speciális hatóanyagai pedig segítik a gát rugalmassá
tételt. A masszírozás hatására a gát szövete felmelegszik, ami önmagában nyugtató,
izomlazító,  fájdalomcsillapító hatású. A gátmasszázs  egy pár percbe kerül csak:
elég, ha 4-5 percig masszírozza az érintett területet.
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Forrás

1. A szülés, mint lelki folyamat 
https://szulnijo.hu/cikkek/szueleszet/a-szueles-mint-lelki-folyamat.html 

2. Születésmese
https://szuletesmese.blog.hu/2015/07/15/mennyit_eszik_a_baba 

3. Segítség a szopatáshoz
4. Segítség a szoptatáshoz 

https://www.uzsoki.hu/sites/default/files/2019-11/szoptatas-tamogato-
fuzet.pdf

5. https://shophu2.ghuaigsiud.ru/content?c=anyatej%20t%C3%A1rol  
%C3%A1sa%20fagyaszt%C3%B3ban&id=37 
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