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Geréb Ágnes, az otthonszülés magyarországi ar-

cának számító orvos börtönbüntetésének híre 

Erdélyben is megosztotta az embereket. Támoga-

tói igazságtalanságot emlegetnek, mások pedig 

az otthonszülés felelőtlenségét hangsúlyozzák. Mi 

arra voltunk kíváncsiak, hogy miért választja valaki 

a gyerek világrajövetelének ezt a módját, de arra is, 

hogy vár-e valakire büntetés, ha az otthonszülést 

választja vagy segédkezik benne.

A félelem megbénítja az em-
bert, s hát még az ember 
lányát, aki éppen olyan ki-

szolgáltatott helyzetben érzi ezt 
az elemi érzést, mint amikor 
babát vár és szülésre készül. 
Legtöbben nem is tudjuk meg-
fogalmazni, hogy mitől félünk 
pontosan, de félünk. Van, aki a 
fájdalmat említi, főként az első 
terhesség esetében, de van, aki 
a kórház gondolatától ijed meg. 
Ez utóbbi is elég változatos ská-
lán mozog. Van, aki attól tart, 
hogy nem tud időben elindulni 
szülnie, ne adjisten túl korán ér-
kezik, mások a kórházban pro-
tokollként alkalmazott beön-
téstől rettegnek, megint mások 
a kórházi személyzet hozzáál-
lásától, a fogadtatástól, a rideg 
fényektől és gépektől félnek, a 
gyakori vizsgálatoktól, a gát-
metszéstől, császármetszés-
től, oxitocin-adagolástól, vagy 
attól is félnek, hogy a megfele-
léskényszer diktálta kiszolgál-
tatottságban képesek lesznek-e 
világra hozni gyermeküket.

Sokan pontosan a biztonság-
érzet és a szakorvosok felké-
szültsége miatt választják a 
kórházi körülményeket. De leg-
alább ugyanennyien vannak 
azok a kismamák, édesanyák, 
akik csalódtak már a kórhá-
zi szülésben, mert semmi sem 
úgy történt, ahogy elképzelték, 
minden túl gyors, túl stresszes 
volt. A biztonságérzetet pedig 
nem a kórházzal kötik össze, 
hanem a háborítatlan szülés 
érzésével. Ma Erdélyben – de 
akár Magyarországot is említ-
hetnénk – nincs túl sok lehető-
ség erre intézményes keretek 

között. Ezért is dönthet sok nő 
az otthonszülés mellett.

Nincs törvényi keret 
az otthonszülésre

Romániában hiányosnak szá-
mít az otthonszüléssel kap-
csolatos törvénykezés, magya-
rul: nincs törvényi keret az ott-
honszülésre – tudjuk meg Ge-
réb Emőke, marosvásárhelyi jo-
gásztól. „Hiányos Romániában 
a szüléssel kapcsolatos jogalko-
tás, de a törvény sehol nem tilt-
ja az otthonszülést. Ezzel a jog-
alkotási hiányossággal lehet él-
ni, ha az otthonszülés mellett 
dönt a kismama” – fejtette ki 
Geréb Emőke. Hozzátette: a bá-
báknak ugyan jogukban áll ma-
gánpraxist nyitni, de csakis or-
vosi felügyelettel vezethetnek le 
szülést. Az otthonszülés mellett 
döntő édesanya tehát nem ve-
heti hivatalosan igénybe a gya-
korló bábákat vagy orvosokat. A 
törvény csakis abban az eset-
ben tér ki az intézményen kívü-
li szülésre, amennyiben az sür-
gősségi, szélsőséges esetnek 
nyilvánul, és nem előre beterve-
zettnek – magyarázta a jogász.

Az Orvosi Etikai Kódex 22-
es cikkének e) pontjában sem 
egyértelmű a megfogalmazás, 
de így szól: ellentétes az orvo-
si szakma gyakorlásának alap-
elveivel – a létfontosságú vész-
helyzetek kivételével – az orvo-
si szakma gyakorlása olyan kö-
rülmények között, amelyek ve-
szélyeztethetik a szakmai be-
avatkozást, vagy befolyásol-
hatják az orvosi beavatkozás 
minőségét.

Magyarországon 2016 óta tör-
vényes keret létezik az otthon-
szülésre, amely húsz év után 
lett valóság. 2016. március 19-
én jött ott világra az első kórhá-
zon kívül született baba, akinek 
már engedéllyel rendelkező bá-
bák segítettek megszületni.

Otthonszülés a félelem miatt

Romániában sokkal keveseb-
bet tudunk erről, a média sem 
az otthonszüléstől zeng, mint 
Magyarországon, ahol az ott-
honszülés arcának számító Ge-
réb Ágnes évekig a figyelem kö-
zéppontjában volt, s most, hogy 
két év börtönbüntetésre ítélték, 
ismét fókuszba került. De köz-
tünk is járnak otthonszülők.

Legtöbben a kórházban ért 
kudarcélmények miatt dönte-
nek az otthonszülés mellett, de 
van – igaz ritkább eset –, aki 
már első gyerekének is otthon 
ad életet. Kati néhány hónappal 
ezelőtt első gyerekét szülte meg 
Marosvásárhelyen saját ottho-
nában, párja és még két segítő-
társ mellett.  „Mindig féltem a 
szüléstől, és attól, hogy ennek 

kórházi körülmények közt, is-
meretlen emberekkel körülvé-
ve kell megtörténnie, és amikor 
aktuális lett, elkezdtem érdek-
lődni a magánklinikák iránt is, 
de hamar kiderült, az sem jobb 
választás, mint az állami kór-
ház, sok szülés ott is császár-
ral végződik, ráadásul, ha bár-
mi baj van, úgyis államiba szál-
lítanak” – mesélte gondolatait 
a friss édesanya, aki végül egy 
barátnője révén ismerkedett 
meg egy dúlával és az otthon-
szülés lehetőségével, ami alap-
ján aztán eldöntötte, hogy ez a 
legjobb választás számára.

„Azon a napon már reggel-
től éreztem a menstruációs fá-
jásokhoz hasonlító érzéseket, 
és este kilenc után kezdődtek 
el a keményebb fájások. A szü-
lést segítő személlyel egész nap 
írogattunk egymásnak, és este 
hívtam át. Ketten voltak jelen, 
egy barátnőm dúla szerepben, 
és egy bába végzettséggel ren-
delkező személy, aki nem dol-
gozott soha kórházban, és per-
sze az édesapa.

Még szülés előtt meggyőző-
dött a segítő személy, hogy ri-

zikómentes a terhesség, hogy 
végig követte az orvos, majd 
az utolsó ultrahang eredménye 
alapján döntötte el, hogy biz-
tonságos” – magyarázza Ka-
ti, akinél minden nagyon si-
mán ment. Felfújtak egy nagy 
medencét, és amint beleült 
a langyos vízbe, érezte a fá-
jások enyhülését, rá öt órára 
kint is volt a baba. „Mint min-
den szülő nőnél, nálam is eljött 
az a pillanat, hogy elegem van, 
nem tudtam a külvilágra figyel-
ni, csak arra, ami bennem zaj-
lott, és fontos volt ekkor a tá-
mogató környezet, akik bíztak 
bennem, mondták, hogy meg 
tudom csinálni, én pedig tel-
jesen megbíztam a környeze-
temben. Ki voltam könyökölve 
a medence szélére, térdelő po-
zícióban voltam, a bába kifog-
ta a babát, kicsit úsztatta még 
a vízen, aztán miután felszusz-
szantam, megfordultam, kéz-
be vettem, fotózkodtunk is egy 
kicsit. A párom a kezem fog-
ta végig. A köldökzsinór már 
nem pulzált, amikor elvágta az 
édesapa. A placenta – függőle-
ges pozícióban állva – magá-
tól jött ki még egy utolsó méh-
összehúzódással” – mesélt az 
otthonszülésének élményeiről 
a kismama, aki nagyon bízott a 
segítőjében, aki ha azt mondta 
volna, hogy kórházba kell men-
ni, akkor hallgatott volna rá. 
Az újdonsült családhoz egy na-
pon belül látogatott el a család-
orvos, kiállította a papírokat, 
amelyet máskor a kórházban 
adnak, azzal tudtak elmen-
ni a polgármesteri hivatalhoz 
beíratni az újszülöttet – me-
sél a procedúráról Kati, aki ke-
vés emberrel osztotta meg ott-
honszülési terveit, az édesany-
ja nagyon féltette, de a testvére 
például támogatta, rajtuk kívül 
csak néhány barátnak mesélt 
az egészről.
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Romániában nincs törvényi keret az otthonszülésre

Anyai félelmek, jogi dilemmák

A szüléshez közeledő nő sok mindentől fél, néhányan éppen a kórháztól 
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Jogok a szülőszobán

Nem árt tisztában lenni saját jogainkkal, mielőtt szülni megyünk. 
Geréb Emőke jogász segítségével összefoglaltuk a legalapvetőb-
beket. Noha a szülő nő nem beteg, a törvény a „páciens” termi-
nológiát használja rá vonatkozóan is.  A páciensek jogairól szó-
ló törvény vonatkozó részeiben a következőkre tér ki: az informá-
ciókat tiszteletteljes és világos nyelvezettel kell a pácienssel kö-
zölni, minimális szakterminológia használatával. A páciensnek jo-
ga van kérni és kapni egy másik orvosi szakvéleményt is. Továbbá 
a betegnek joga van írásban elutasítani vagy leállítani egy orvo-
si beavatkozást, vállalva a döntéssel járó felelősséget, az elutasí-
tás vagy leállítás következményeit a betegnek el kell magyarázni. 
Egyetlen egészségügyi jellegű beavatkozás sem történhet meg az 
érintett személy szabad akarata és tudatosan adott beleegyezése 
nélkül. Ugyanezen feltételek mellett, beleegyezését bármikor visz-
szavonhatja az érintett személy. Ugyanakkor a betegnek joga van 
a családja, barátai támogatásához, szellemi, anyagi segítség és 
tanácsadás útján, az orvosi kezelések teljes ideje alatt.Nem az orvosokat utasítják el, hanem a kórházi körülményeket
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