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Egyre több nő kéri a 

császármetszéses be-

avatkozást a Csíksze-

redai Megyei Sürgős-

ségi Kórházban: tavaly 

a szülések 33 százalé-

kánál alkalmazták ezt 

a sebészeti eljárást.

A statisztikai adatok sze-
rint a császármetszések 
aránya az elmúlt évti-

zedben folyamatosan emelke-
dett világszinten, ez a trend 
pedig Csíkszeredában is meg-
figyelhető. Hompoth György, a 
megyei sürgősségi kórház szü-
lész-nőgyógyász szakorvosa 
úgy látja, a császármetszések 
egyre nagyobb fokú elterjedé-
sének összetett okai vannak. 
Az egyik fő ok, hogy manapság 
sok nő 35-40 éves kora között 
szül először, amely megnöve-
li a természetes szülés esetén 
fellépő komplikációk esélyét. 
Ők leggyakrabban a karrierre 
hivatkozva késleltetik a szü-
lést, 35 év fölött pedig már a 
császármetszés a javasolt el-

járás. Természetesen – tette 
hozzá a szakorvos –, azoknál 
a családoknál, ahol a szociális 
helyzet rosszabb az átlagnál, 

már egészen fiatal korban eljö-
het a szülés ideje. 

Virágzik a magánszféra

Egy másik ok, hogy ugyan a 
törvény tiltja az orvosi indok 
nélküli, kizárólag az anya kéré-
sére végzett császármetszést, 
azonban, ha az állami kórhá-
zak nem tesznek eleget e kérés-
nek, a magánkórházaknál ez 
nem jelent különösebb problé-
mát. „Köztudott, hogy virágzik 
a privát szféra, a magánkór-
házakban sokkal könnyebben 
végeznek el császármetszése-
ket, mint az állami szektorban. 
Az is köztudott, hogy ezekben 
az intézményekben 80-90 szá-
zalék körül van a császármet-
szések aránya” – számolt be 
Hompoth György. Mint mond-
ta, ez egy nagyon kényes kér-
dés, hiszen egyre több nő kéri a 
beavatkozást, viszont, ha nem 
tesznek eleget ennek a kérés-
nek az állami kórházakban, 
akkor az anyák máshol, leg-

többször a magánklinikán szü-
lik meg gyerekeiket. „A komfort 
szempontjából az állami kór-
házak nem tudnak versenyezni 
a magánkézben lévőkkel. Vi-
szont míg az előbbiben teljesen 
ingyenes a szülés, utóbbiban 4 
ezer lejtől kezdődik, s akár 12 
ezer lejbe is belekerülhet a szü-
lés” – magyarázta a szakember. 

Már nem annyira veszélyes 

A császármetszések egyre 
gyakoribbá válásának egy má-
sik oka, hogy mára sokat vál-
tozott a beavatkozás, amely 
már nem ijesztő, akár életet 
is követelő sebészeti eljárás, 
mint néhány évtizeddel ezelőtt 
volt. Persze – mondta a  szü-
lész-nőgyógyász – a beavatko-
zásnak lehetnek, sőt vannak 
manapság is szövődményei, 
azonban a megyei sürgősségi 
kórházban még nem találkoz-
tak súlyosabb szövődmények-
kel a beavatkozást követően. A 
csíkszeredai kórházban éves 

szinten 30 százalékra tehető 
a császármetszéses szülések 
aránya, amely egy elfogadható 
megoszlás – mondta Hompoth. 
Hozzátette, az egészségügyi 
világszervezet (WHO) korábbi 
adatai szerint 15 százalék az 
ideális arány, de mivel korábbi 
adatokról van szó, ez manap-
ság 25-30 százalékra tehető. 

Egyre többen kérik 

Kiss Gyöngyitől, a Csíksze-
redai Megyei Sürgősségi Kór-
ház szülészeti-nőgyógyászati 
osztályának főnővérétől is ér-
deklődtünk a témával kap-
csolatosan. Elmondta, a Csíki 
Anyák Egyesülete és a kórház 
együttműködése révén min-
den hónapban a várandóságuk 
harmadik trimeszterében já-
ró kismamáknak és kísérőik-
nek nyílt napot tartanak, ahol 
sokszor felmerül a császár-
metszés kérdése. „Én minden-
kinek azt ajánlom, hogy akinél 
nem indokolt a beavatkozás, az 
természetes úton szüljön. Vi-
szont úgy látom, hogy a mai 
fiatalok félnek a fájdalomtól, 
félnek a szüléstől, hiszen na-
gyon sokan kérik a sebészeti 
beavatkozást” – mutatott rá a 
főnővér. Alátámasztásként el-
mondta, hogy a sürgősségi kór-
házban a tavalyi több mint ezer 
szülésnél az érintettek 33 szá-
zalékánál alkalmazták a csá-
szármetszéses beavatkozást.

Egy csíkszeredai édesanya 
elmondta, véleménye szerint a 
szülés előtt álló nők több ok-
ból kifolyólag választják a csá-
szármetszést, annak ellenére, 
hogy orvosilag nem lenne in-
dokolt: egyrészt sokan félnek 
a szülés okozta fájdalmaktól, 
másrészt mert így befolyásol-
hatják a születés dátumát, har-
madrészt pedig sokan féltik 
a testüket a szüléssel járó el-
változásoktól. Az édesanya 
szerint a tájékozatlanság, tu-
datlanság is közrejátszik a csá-
szármetszés választásában, de 
olyan esetről is tud, hogy az or-
vos győzte meg az anyát a sebé-
szeti beavatkozásról.

MOLNÁR RAJMOND

Manapság sok nő 35-40 éves kora között szül először

Megugrott a császármetszések száma

Mára sokat változott a beavatkozás, amely már nem ijesztő

Császármetszés és a szövődményei 

Császármetszésnek nevezik azt a hasi műtétet, amelynek során 
a szülész a méh megnyitásával segíti világra a születendő babát: 
általánosságban elmondható, hogy bármely olyan anyai vagy 
magzati állapot esetén el lehet végezni az operációt, amely a hü-
velyi szülést megnehezíti, illetve az anya vagy a magzat egészség-
károsodásának fokozott kockázatával jár. Az eljárás előnyei közé 
tartozik, hogy jól időzíthető vele a szülés, emellett az anya és az 
orvos számára is kényelmes módszer: egy császár megvan félóra 
alatt, míg egy normál szülés akár hat-nyolc óráig is eltarthat. Nem 
biztos azonban, hogy az anya és a magzat számára valóban ez a 
legjobb választás a szüléshez, amelynek legfőbb oka, hogy ritka, 
de igen komoly terhességi szövődmények léphetnek fel. A műtét 
során előfordulhat melléksérülés – például a méh falán ejtett 
metszés továbbreped a méhet ellátó fő verőér irányába – ami 
jelentősebb vérzéssel járhat, ezt olykor nehéz uralni. A metszés 
helyén keletkező heg sohasem lesz olyan erős, mint az érintetlen 
izomszövet, így a következő terhességek esetében ez hegszétvá-
lást eredményezhet, amely egyaránt veszélyeztetheti a szülő nő 
és a magzat életét. A vágás okozta seb ezenkívül el is fertőződhet, 
majd begyulladhat, így a kórházi tartózkodás ideje is elhúzódhat 
– írja a gendiagnosztika.hu honlap idevonatkozó cikkében.

Szűz Mária mennybevételét, 
Nagyboldogasszony napját ün-
nepli augusztus 15-én, kedden 
a római katolikus egyház. Ebből 
az alkalomból Csíkkarcfalván 
t izennyolcadik alkalommal 
szervez  Nagyboldogasszony-
napokat augusztus 13-15. között 
a helyi polgármesteri hivatal 
és a Csorgó Fiatalok Szerve-
zete. A rendezvényt vasárnap 
18 órától a tízéves Karcfalvi és 
Csíkjenőfalvi Ifjúsági Fúvósze-
nekar jubileumi koncertjével 
nyitják meg a karcfalvi kultúr-
otthonban. Hétfőn 9 órától a he-
lyi futballpályán folytatódik a 
program a felcsíki ifjúsági csa-
patok főzőversenyével és mi-
nifoci-bajnoksággal. 11 órától 
szkandervetélkedőt tartanak, 
12.30-tól pedig a karcfalvi és 
jenőfalvi önkéntes tűzoltók be-

mutatójára várják az érdeklő-
dőket. 13 órától a főzőverseny 
kiértékelőjével folytatódik a 
program, majd 16 órától a köz-
pontban motoros bemutatót tart 

a magyarországi Tápai Tamás 
stunt rider (nagy teljesítményű 
motorokkal végrehajtott látvá-
nyos akrobatikus gyakorlatok-
ra épülő sportág), aki Nicolas 

Cage motoros kaszkadőre volt 
a Szellemlovas 2. című filmben. 
17 órától amatőr hokival folyta-
tódik a program a helyi hokipá-
lyán, majd 21 órától a piactéren 
koncertezik a Jump Rock Band. 
23 órától szabadtéri bállal zá-
rul a nap, zenél a Party Cover 
Band. Kedden Csíkkarcfalva és 
Jenőfalva közös templomában 
fél egykor kezdődik az ünnepi 
szentmise, majd 18 órától kultu-
rális műsorra várják az érdeklő-
dőket a piactéren, ahol fellépnek 
a helyi és környékbeli gyermek 
néptánccsoportok, a Rhythmic 
Dance, Ágoston Edina, Szőcs 
Renáta és az Open Stage. A há-
romnapos rendezvény 21 órá-
tól a Bagossy Brothers Company 
koncertjével zárul.

ISZLAI KATALIN

Nagyboldogasszony-napok Csíkkarcfalván

ILLUSZTRÁCIÓ: VERES NÁNDOR

Hagyományőrző 
és tűzoltó nap
Hagyományőrző és tűzoltó 
napot tartanak szombaton 
Csíkvacsárcsiban. A kilenc 
órától kezdődő gyülekezőt 
követően 10 órától tartják 
az esemény megnyitóját a 
helyi sportpályán. 11 órától 
a tűzoltó csapatok főzőver-
senyen mérik össze tudásu-
kat, majd 13 órától tűzoltó 
bemutatókkal és ügyességi 
versenyekkel folytatódik a 
program. 15 órától ered-
ményhirdetés következik, 
18 órától pedig a helyi Pöt-
töm és Búzavirág néptánc-
csoportok lépnek színpadra, 
majd a csíkrákosi Geren-
dely Férfikórus következik. 
A rendezvény a 19 órától 
kezdődő Szőcs Renáta-kon-
certtel zárul. 

A Nagyboldogasszony templomban kedden lesz ünnepi szentmise
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