
„Sok esetben nem a realitás kering 
szülésről, szülői feladatokról, hanem 
javarészt idealizált képek. Én is hi-
szem azt, hogy a gyermek áldás, hogy 
megéri szülőnek lenni, még akkor is, 
ha nem mindig könnyű, ha néha bele-
fáradunk, ha a legjobb igyekezetünk 
ellenére sem sikerülnek a dolgok úgy, 
ahogy azt reméltük, ugyanakkor hi-
ányolom, hogy az élet nagy dolgaira 
nem készítenek fel. Rengeteg informá-
cióval növeljük tudásunkat különbö-
ző tanintézményekben, de valahogy 
az élhető élet lényegi dolgairól kevés 
szó esik. Így a születés/szülés kérdé-
séről is” – világít rá Sánta Virág Edit 
sepsiszentgyörgyi pszichológus, men-
tálhigiénés szakember.

Elvárom magamtól, 
hogy tökéletes anya legyek?

Elmondta, a szülés utáni depresz-
szióban szenvedők kedvetlenek, 
szomorúak, hangulatuk ingadozó, 
ingerlékenység, érdektelenség, akár 
kilátástalanság jellemzi őket, gon-
dolataik beszűkülnek. Az anyák fele 
a szülést követően enyhén lehangolt 
állapotba kerül, a statisztikák szerint 
ugyanakkor nagyjából 10 százalé-
kuknál súlyosbodik a helyzet a dep-
resszióig. Számos fáradt, állandóan 
levert, kétségbeesett anyuka irigy-
kedve, magát ostorozva tekint azok-
ra a kismamákra, akik könnyebben 
viselik még a kialvatlansággal járó 
nehéz időszakokat is.

„A háttérben genetikai, szociális és 
pszichológiai tényezők lehetnek. Hogy 
milyen állapotba kerül valaki szülés 
után, függ attól, hogy milyen erőfor-
rásai és milyen megküzdési stratégiái 

vannak nehéz helyzetekben, milyen 
anyai mintát hordoz, van-e olyan sze-
mély a környezetében, aki konkrét 
segítséget nyújt a mindennapokban, 
akár akivel elbeszélgethet nehézségei-
ről. Fontos, hogy mennyire megtartó a 
szociális hálója, hogyan élte/éli meg a 
változásokat, amelyek a várandósság 
alatt, a szüléssel és a szülés után kö-
vetkeztek be, gondolok itt arra, hogy 
tapasztalt-e rossz közérzetet, veszé-
lyeztetettséget, látványosabb súly-
gyarapodást, nehéz szülésben volt-e 
része” – magyarázza a szakember. 
Mindehhez még társul, hogy a kisba-
ba napi 24 órás jelenlétet igényel, telje-
sen átalakul a szülő addigi életrendje, 
a szoptatásnál nehézségek léphetnek 
fel, jön a kiszámíthatatlanság feszült-
sége, ugyanakkor az sem mindegy, 
milyen élmény az első „találkozás“ a 
gyermekkel, de fi gyelembe kell venni, 
hogy hajlamos-e a kismama a depresz-
szióra, illetve hogy mennyire várja/
várják el, hogy mintaanya legyen.

Felénk nem szokás nyafogni

Nehéz, persze, de azért ne hisztizz, ez 
senkinek sem könnyű – halljuk sok-
szor rokonoktól, családtagoktól. Egy 
kétségekkel küzdő kismama nagyon 
sokszor nem talál megértő fülekre. 
Sokszor nem merünk beszélni érzé-
seinkről, mert úgy érezzük: szégyell-
nivalónk van. Sokunknak az is elég 
lett volna, ha párszor halljuk: ne félj, 
elmúlik, eltelik ez az időszak. A mi 
térségünkben tabu a szülést követő 
nehézségekről beszélni.

„Nálunk az erősnek kell lenni, nem 
kell nyafogni, kell csinálni típusú 
gondolkodásmód erősen meghatároz, 
ezt tanultuk meg tudattalanul is. Ez 

a történelmünk miatt is így van, de a 
női vonalon kapott mintákból is ez jött 
át. Viszont segíthetjük a kismamát, ha 
megértő, érző odafi gyeléssel fordu-
lunk feléje, nem erőszakoljuk rá a saját 
elgondolásainkat, hanem abban nyúj-
tunk segítséget, amire neki valóban 
szüksége van. Akkor tudunk valóban 
segíteni, ha meghallgatjuk, támasz-
ként vagyunk mellette a kioktatás he-
lyett, illetve segítünk a háztartásban. 
Nekem például nagy segítség volt, 
hogy édesanyám egy jó ideig napon-
ta meglátogatott és a konyhában tett-
vett, elmosogatott, sok esetben főzött, 
vigyázott a gyermekeimre néha, míg 
elintéztem apró dolgaimat” – osztja 
meg tapasztalatait a pszichológus.

Számos kismamás fórumon, ahol 
ismeretlenül sokan könnyebben mer-
nek megosztani őszinte gondolato-
kat, olvashatjuk, hogy van, akinél két 
évig tartott az érzés: mintha egy sötét 
kút vagy verem mélyén lenne, oda-
fent dereng valami fény, de az olyan 
messze, olyan magasan van, hogy ki 
tudja, mikor érheti el. Sánta Edit el-
mondja: a depressziónak lehetnek fá-
zisai, el is nyúlhat, ezért nem behatá-
rolható időben a lefutása, éppen ezért 
ajánlatos szakemberhez fordulni, 
minél korábban, ha lehet. Internetről, 
szakkönyvekből rengeteg információ-
hoz juthatunk, jó is, ha tájékozottak 
vagyunk megbízható források által, 
a pszichoedukáció preventív lehet, 
de fontos, hogy tényleg kérjünk segít-
séget, amikor már azt érezzük, hogy 
egyedül nem sikerül megküzdeni a 
helyzettel. Nem mindegy, hogy olva-
sok egy gyógyulási folyamatról, vagy 
konkrétan részese vagyok ennek a 
folyamatnak – fogalmaz a szakember. 
Ráadásul a gyermek miatt is lényeges 

minél előbb kimászni abból a verem-
ből, tekintve, hogy a kisbaba nagyon 
könnyen átveszi az anya érzéseit.

Ne zárjunk össze a gyermekkel: 
apa is ott van

A depressziós állapot ugyanakkor 
nemcsak magára az elszenvedőre és a 
babára, de a párkapcsolatra, házasé-
letre is ugyanúgy kihatással van, ami 
később akár annak felbomlásához is 
vezet. Egyes kimutatások szerint pél-
dául legtöbb válás két életszakaszban 
következik be: vagy a gyermek érke-
zése után nem sokkal, vagy miután 
az kirepül a fészekből.

„Sok esetben az anyai szerep annyi-
ra előtérbe kerül, hogy elfelejtődik a 
női szerep, így a párkapcsolat válságba 
kerülhet. Elidegenedhetnek a házas-
társak akkor is, amikor a férj kirekeszt-
ve érzi magát, ha az anya összezár a 
gyermekével” – világít rá Sánta Edit. 
Hangsúlyozza: ilyenkor még inkább 
egymás segítségére kell lenni, közösen 
próbálni megoldani a nehézségeket, 
hogy senki se maradjon magára. A ne-
hézségek is össze tudnak kovácsolni, 
ha mindkét fél tesz a megoldás érde-
kében. A pszichológus felhívja a fi gyel-
met: annak ellenére, hogy a fókusz 
inkább az újszülött nevelésére kerül 
ebben az időszakban, ugyanolyan fon-
tos néha nőként meg férfi ként minő-
ségi időt eltölteni egymással. Fontos, 
hogy kommunikáljanak egymással a 
felek, hallgassák meg egymást, mond-
ják ki az örömeiket, nehézségeiket, ne 
fojtsák el a problémákat – így tudják 
közösen áthidalni a kritikus időszakot.
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Nem mindegy, 
hogy olvasok 
egy gyógyulá-
si folyamatról, 
vagy konkré-
tan részese 
vagyok ennek 
a folyamatnak.
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Rózsaszín ködre készülünk, 
de néha letaglóz a valóság 

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ. FORRÁS: PEXELS

Babaköd helyett 
sötét verem

Ha gyermekünk születik, 
áldásról, az élet legna-
gyobb öröméről, végtelen 
boldogságról, meghitt 
szoptatásról beszélünk. 
Vannak azonban, akik a 
szülést követő időszakot 
cseppet sem így élik meg: 
azt mondják, idegennek 
érzik a gyereküket, felké-
születlennek érzik magu-
kat, kétségbeesnek. Van, 
hogy telnek a hetek, hó-
napok, a kismama pedig 
csak nem érzi jól magát – 
ez pedig korántsem elba-
gatellizálandó helyzet, 
hanem komoly probléma: 
a szülés utáni depresszió. 
Ne szégyelljük, merjünk 
beszélni róla.




