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Egyes statisztikák szerint 
megközelíti, mások szerint 
pedig meg is haladja az 50 
százalékot a császármetszéssel 
végzett szülések aránya. Sok 
az indokolt eset, sokszor az 
anyák kérik, máskor az orvo-
sok tanácsolják.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

R omániában európai uniós
viszonylatban az egyik leg-
magasabb a császármet-

széssel végzett szülések aránya 
– derül ki az EU statisztikai hiva-
tala, az Eurostat legfrissebb köz-
leményéből, amelyet a 2017-es 
évben regisztrált adatok alapján 
állítottak össze. A tavalyi év végén 
nyilvánosságra hozott adatsorok 
szerint az Európai Unióban 2017-
ben 1,4 millió császármetszést 
hajtottak végre. A leggyakrabban 
Cipruson (az élve születések 54,8 
százaléka), Romániában (44,1 
százalék), Bulgáriában (43,1 szá-
zalék), Lengyelországban (39,3 
százalék), valamint Magyarorszá-
gon (37,3 százalék) folyamodtak 
ehhez a módszerhez. Az ellenkező 
póluson Finnországot (16,5 száza-
lék), Svédországot (16,6 százalék), 
Észtországot és Lettországot (19,4-
19,4 százalék), valamint Francia-
országot (19,7 százalék) találjuk.

Egy másik, az országos köz-
egészségügyi iskola által készített, 
nemrég egy bukaresti szakmai 
konferencián idézett statisztika 
szerint viszont Romániában a 
helyzet 2017 óta tovább romlott: 
szakemberek úgy számolnak, 
hogy a császármetszéssel végzett 
szülések száma ma már 53,68 szá-
zalék körül alakul. Az Agerpres 
hírügynökség tudósítása az ese-
ményről nem említi meg azonban, 
hogy mikori adatokról van szó.

Nőgyógyász: több körülmény 
indokolja
Az elmúlt évtizedekben egyre 
több körülmény indokolja a csá-
szármetszéssel végzett szülést: 
nőtt a babák átlagos születé-
si súlya, idősebbek a várandós 
anyukák, gyakrabban sikerül 
különböző betegségek mellett a 
teherbeesés, csökkent a nők fáj-
dalomtűrési küszöbe – jelentette 
ki a Krónika megkeresésére Zsig-
mond István szülész-nőgyógyász, 
egy kolozsvári magánklinika tár-
salapítója. Mint részletezte, a csá-
szármetszések mintegy negyede 
kérésre történik, ám megnöveke-
dett az indokolt beavatkozások 
aránya is. Rámutatott: az Euros-
tat adatai szerint Romániában a 
szülések 44,1 százaléka történik 
császármetszéssel, meglátása 
szerint 30 százalék indokolt, te-
hát egészségügyi okokból történő 
sürgősségi beavatkozás, a többi 
az édesanyák kérésére történik. 
Az északi országokban, Finnor-
szágban, Svédországban 16 szá-
zalék a császármetszések aránya, 

A NŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOS SZERINT TÖBB INDOK SZÓL A BEAVATKOZÁS MELLETT, DE SOKAN KÉRIK IS

Egyre gyakoribb a császármetszés

Jól jön. Az apa mellett nem árt, ha egy támogató személy is segíti a kismamát 

 » „Növekszik a 
babák átlag szü-
letési súlya. A 
nagyobb magzat 
pedig sok eset-
ben indokolja a 
császármetszés 
elvégzését” – 
hívta fel a fi gyel-
met a szakorvos. 

 »  „A csá-
szármetszések 
aránya világ-
viszonylatban 
nőtt, nemcsak 
Romániában. 
Máshol sem 
feltétlenül pozití-
vabb a helyzet” – 
fogalmazta meg 
lapunk megke-
resésére Cosma 
Sonja nagyváradi 
dúla.

ám ez Romániában nem valósítható 
meg, mert a lakosság sokkal kaló-
riadúsabban étkezik. „A jelenlegi 
kalóriadús táplálkozási szokások 
mellett a 15–20 százalékos császár-
metszési arány nem reális, hiszen 
ez azt eredményezi, hogy növekszik 
a babák átlagos születési súlya. A 
nagyobb magzat pedig sok eset-
ben indokolja a császármetszés el-
végzését” – hívta fel a fi gyelmet a 
szakorvos. Felidézte, magyarorszá-
gi adatok vannak arról, hogy húsz 
év alatt 200–300 grammal növeke-
dett az újszülöttek átlagsúlya, de a 
kolozsvári magánkórházban is ké-
szítettek kimutatást, és tíz év alatt 
több mint 100 grammal növekedett 
az átlagsúly. „Ez óriási növekedés, 
és minél nagyobb a gyerek, annál 
inkább választjuk a hasi műtétet” – 
szögezte le Zsigmond István.

Hozzátette: tovább növeli a csá-
szármetszések arányát, hogy a nők 
egyre idősebb korban vállalnak gye-
reket, ez újabb indok lehet az orvosi 
beavatkozásra. Megnövekedett a 
különböző betegségek megléte mi-

att javasolt császármetszések szá-
ma, sokkal több az orvosi indoklás, 
mint húsz–harminc évvel ezelőtt. 
Ez azzal magyarázható, hogy egyre 
több esetben a betegségek ellenére 
is sikerül a teherbeesés és kihordás. 
A nők fájdalomtűrése viszont csök-
kent, ha az édesanya nagyon szen-
ved, nem akarja a természetes szü-
lést, akkor az orvosok sem erőltetik. 
„Ma már a császármetszés nem egy 
veszélyes műtét, mint ahogy húsz–
harminc évvel ezelőtt volt. Tudjuk, 
miként kell a gyereket is felkészí-
teni a beavatkozásra, számára sem 
jár hátránnyal, ezért egyre inkább 
választható lehetőség” – mondta 
a szakorvos. Arra is kitért, hogy a 
különböző kismamaklubok, szü-
lésiskolák általában a természetes 
szülés hívei, de el kell fogadni, hogy 
ez nem minden esetben valósítha-
tó meg. „Én is a természetes szülés 
híve vagyok, de a császármetszés 
lehetőségét nem lehet kizárni. Na-

gyon sok kismama kezdi úgy, hogy 
minden beavatkozást visszauta-
sít, csak természetes szülést akar, 
ám tízből nyolc a szülés során már 
kéri legalább az epidurális érzés-
telenítést, és aki kevésbé bírja a 
fájdalmat, császármetszés mellett 
dönt” – részletezte Zsigmond Ist-
ván. Hangsúlyozta, a természetes 
szülést nem elég akarni, végig is 
kell csinálni. Ha az anya nem bírja 
a fájdalmat, kéri a császármetszést, 
az orvos nem utasítja vissza, arra hi-
vatkozva, hogy „ki kell bírni”.

A kolozsvári szülész szakorvos 
kérdésünkre elmondta, előfordul 
természetesen olyan is, hogy az or-
vos saját kényelmi szempontjai mi-
att dönt a császármetszés mellett, 
de ez nem jellemző. „A felkészítő-
kön sokszor riogatnak ezzel, hogy 
az orvos erőlteti az indokolatlan 
császármetszést, de ez nem jellem-
ző. Mindenki olyan szülész orvost 
válasszon, akiben megbízik, és 
akiről nem feltételezi, hogy indoko-
latlanul dönt a császármetszés mel-
lett” – javasolja Zsigmond István.

Kevesebb a császár,
ha van dúla
„A császármetszések aránya világ-
viszonylatban nőtt, nemcsak Ro-
mániában. Máshol sem feltétlenül 
pozitívabb a helyzet” – fogalmazta 
meg lapunk megkeresésére Cosma 
Sonja nagyváradi dúla. Hangsú-
lyozta, nagyon fontos felkészülni a 
szülésre, hogy a kismama tudja, mi 
történik biológiailag a nő és baba 
testében, testével, tudnia kell a 
szülész-nőgyógyász elképzeléséről, 
hozzáállásáról, a kórházi szokásjog-
ról, valamint a saját, nem utolsósor-
ban pedig az újszülött baba jogairól. 
„Ez mind azért fontos, mert a nő 
jobban átlátja, megérti, mi történik 
vele, mire van szüksége nemcsak 
testileg, de lelkileg is, hogy meg 
tudja szülni kisbabáját, könnyeb-
ben fog döntést hozni, illetve nem 
kell hirtelen másra bíznia döntési 
jogát. Ezáltal magabiztosabbnak 
fogja érezni magát és nem kiszolgál-

tatottnak” – részletezte a dúla, aki 
fontosnak tartja azt is, hogy legyen 
jelen egy támogató személy a szülő 
pár mellett.  Egy olyan személy, aki 
átérzi a nő, a pár szükségleteit, de 
egyúttal objektíven tudja fi gyelni a 
folyamatot. „Mégpedig azért, mert 
a szüléshez legtöbb esetben érzelmi 
támogatásra van szükség orvosi be-
avatkozások helyett. Ezt jól mutatja 
az a statisztika is, miszerint azon or-
szágokban, ahol a legkisebb a csá-
szármetszések aránya, a várandós-
ság és szülés nagy része alatt bába 
van jelen orvos helyett. Nyilván itt 
is fi gyelnek a fi zikai egészségre, el-
végzik a szükséges vizsgálatokat, de 
nem erre teszik a hangsúlyt. Hanem 
a nőre, a nő érzéseire, mibenlétére, 
a mama-baba egységére” – irányí-
totta rá fi gyelmünket Cosma Sonja.

 Hozzátette: a dúla támogató 
jelenléte a tapasztalatok alapján 
jelentősen csökkentheti az orvosi 
beavatkozások szükségességének 
gyakoriságát, mivel sokszor képes 
az anyát érzelmileg átsegíteni a szü-
lés nehezebb pillanatain.

Mindezt tudományos kutatással 
is alátámasztotta. Mint mondta, dr. 
Marshall Klaus gyermekgyógyász és 
neonatológus professzor több mint 
kétezer megfi gyelést végzett kétféle 
csoporttal. Mindkét csoport kompli-
kációmentes várandósságot követő, 
hagyományos szülészeti ellátást ka-
pott. Az egyetlen különbség az volt, 
hogy az egyik csoportban dúla is 
jelen volt a szülésnél. Az eredmény: 
a dúla által is kísért szüléseknél 
a vajúdás időtartama 25 százalék-
kal lerövidült, a császármetszések 
száma 50 százalékkal csökkent, 40 
százalékkal kevesebbszer kellett 
oxitocint, 30 százalékkal kevesebb-
szer fogót, fájdalomcsillapítást, 60 
százalékkal kevesebbszer pedig 
epidurális érzéstelenítést használ-
ni, valamint gátmetszést végezni. 
Meglepő módon dúlák jelenlétében 
az apák is sokkal aktívabbak voltak.

„Dúlakörünk tagjai is azt tapasz-
talják, ha vajúdáskor, szüléskor 
támogató-elfogadó környezetben 
van, az anya akkor tudja átadni ma-
gát a folyamatnak. Akik szülés után 
fordulnak hozzánk támogatásért, 
azzal a jelenséggel találkozunk, 
hogy nem feltétlen úgy zajlott a 
szülés, ahogyan az anya elképzelte, 
úgy érezte, hogy nem vették fi gye-
lembe az igényeit, szükségleteit, 
mintha irányították volna, ebből 
kifolyólag szoronghat, nem mindig 
érzi kompetens szülőnek magát” – 
osztotta meg velünk tapasztalatait 
Cosma Sonja.

 Hozzátette: a mai orvosi, kórházi 
rendszerek, protokollok – nem csak 
Romániában – az azonnali beavat-
kozásra és a megelőzésre összpon-
tosítanak. Ami nagyon jól működik 
életmentő vészhelyzetek, betegség 
esetén. „Viszont a szülés nem egy 
vészhelyzetes állapot, legkevésbé 
betegség. Ha erre tesszük a hang-
súlyt, az anya félni fog, ami köztu-
dottan a vajúdás hátrányára fog vál-
ni, vagyis elő fogják idézni a művi 
beavatkozások sorát” – fogalmazta 
meg a dúla.
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