AKTUÁLIS

A császármetszésekről
Nehéz témáról tárgyalunk a Nézőpontban
• A szülések hatvan

százaléka császármetszéssel történik
Romániában. Ez így
már nem az életmentésről szól. Szőcs Kinga Zsófia pszichológus, szülésfelkészítő
a Nézőpont vendége.

Nézőpont

Szent Lukács, az orvos-evangélista
• Gyógyfürdők, egészségügyi intézmények, öreg-

otthonok, sőt gyógyolaj is viseli a nevét Szent Lukácsnak, a harmadik evangélium szerzőjének. A neki
tulajdonított Apostolok cselekedetei szerint Szent
Pál apostol munkatársa, missziós útjain kísérője volt.
Október 18-án az evangélistára, az orvosra és festőre
emlékezik a római katolikus egyház.
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ehéz és összetett téma a szülés, mondják, de talán pontosan ezért fontos beszélni
róla. Ehhez is mindenki ért, mint a
politikához meg a focihoz, és általában extrém vélemények alakulnak ki
a téma kapcsán. Tény, hogy a
szülésélmény lehet euforikus, vannak nők, akik bevallottan függők lesznek tőle, és
lehet mélyen traumatikus,
olyannyira, hogy valaki emiatt nem vállal több gyereket.
Szőcs Kinga Zsófi a szülésfelkészítő,
pszichológus a Nézőpontban, akárcsak a szülésfelkészítő előadásain,
a természetes szülés mellett teszi le
a voksát. Románia első az EU-ban a
császármetszések számát illetően és
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utolsó a szoptatástámogatásban. A
császármetszés egy kétélű fegyverré
vált, miközben a módszer rengeteg
nő és gyerek életét mentette meg, ám
egyre inkább kihasználják és indokolatlanul használják. A hazai átlag
60%, miközben az Egészségügyi Világszervezet szerint ez az arány nem
haladhatná meg a 10–15%-ot.
„A legtöbb esetben kell hagyni a
nőket vajúdni és saját ritmusukban,
saját tempójukban haladni ezen az
úton, akkor tud működni a folya-

Szőcs Kinga Zsófia pszichológus
a Nézőpont vendége

▴ FORRÁS: SZÉKELYHON TV
mat. A hatvanszázalékos romániai
átlag császármetszésben már nem
az életmentésről szól. Ez már sokkal több, mint életmentés” – összegez Szőcs Kinga Zsófi a. A pszichológus-szülésfelkészítővel Székely
Blanka beszélget a Nézőpontban,
pénteken 12 órától a Székelyhon TV
Youtube-csatornáján.

evékenységét az Újszövetség
iratai és az egyházatyák hagyománya dokumentálja. Legendája
szerint megfestette Szűz Mária képét.
Ez abban az értelemben igaz, hogy
az evangélisták közül ő ábrázolta
legrészletesebben Jézus édesanyját,
Máriát. Evangéliumában hangsúlyosak Jézusnak mint a lelkek
legfőbb orvosának a szegények, illetve a bűnösök
iránti szeretetcselekedetei,
valamint az Isten irgalmassága. Jelképei: könyv,
földgolyó, orvosi eszközök, vágókés,
tintaszarut tartó ökör. Írás vagy festés közben ábrázolják. Nevét viseli
a Magyar Katolikus Orvosok Szent
Lukács Egyesülete, Székelyudvarhelyen pedig a Gyulafehérvári Caritas
Szent Lukács Központja. Az udvarhelyszéki Bikafalva nevét a szent jelképéhez, a bikához kötik.
Az orvosok, jegyzők, aranyművesek, cizellálók, zománckészítők,
festők, szobrászok, kőfaragók, az

egyház
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ötvösök, az üvegfestők, a kézimunkázók és a könyvkötők tekintik védőszentjüknek. A szeretetszolgálat
patrónusa. Liturgikus ünnepe a
magyar festészet napja, valamint a
gesztenyeszüret és a répa betakarításának kezdőnapja. A Nyárádtőhöz
tartozó Dózsa Györgyön, valamint Bikafalván, a székelyudvarhelyi Szent
Miklós Plébánia leányegyházában
ajánlottak misézőhelyet a védelmébe.
HIRDETÉS

