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HOGYAN HATNAK A KÓRHÁZI 
TAPASZTALATOK A GYÁSZFOLYAMATRA?
A kórházban megnövekedik a szuggesztibilitás, ebben az érzékeny 
lelki állapotban minden szó, gesztus, érintés felerősödik, és ez 
fokozottabban jelentkezik, ha veszélyben van a gyermekünk élete.

A szülészeten minden az életről szól, nincs belekalkulálva a halál, 
és ha mégis megtörténik, a dolgozók tehetetlenséget, frusztrációt 
éreznek. A bajba került anyák ettől izolálva érzik magukat, nő a 
bűntudatuk, a szégyenérzetük, ez pedig akadályozza a megfelelő 
gyászfolyamat elindulását.

Ezzel szemben azok az anyák, akik azt tapasztalták meg, hogy 
szeretettel, együttérzéssel fordulnak feléjük és nincsenek magukra 
hagyva, azok nem csupán hálát éreznek a segítőik iránt, de úgy vélik 
nekik köszönhetik, hogy egyáltalán túlélték a történteket.

SEMMELWEIS EGYETEM SZÜLÉSZETI ÉS 
NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA AJÁNLÁSA:
Palliatív ellátás, gyász esetén
• A szülőpár részletes tájékoztatása, pszichés kísérése
• Esetleges más családtagok bevonása
• Vallási, kegyeleti kérdésekben döntés pl. keresztelés
•  Személyes, intim búcsúra való felkészülés – a személyzet 

felkészítése is
•  A szülők fokozott jelenlétének biztosítása – fizikai érintkezés
•  A baba elvesztése esetén végig vele lehetnek a kritikus időszakban, 

majd a felöltöztetett kisbabától való intim méltó búcsú
•  A szülőpár számára rendszeres konzultáció, gyászfeldolgozási 

lehetőség biztosítása

Minden perinatális veszteség gyászfolyamatot okoz, annak ellenére, hogy az embrió, a magzat vagy az újszülött csak nagyon rövid ideig része a szülők életének. 
Azonban ez az egészen kicsi létezés is elég ahhoz, hogy nyomot hagyjon a lelkekben…

A perinatális veszteségeket a társadalom tabuként kezeli. Az érintettek azonban nem elfelejteni akarják gyermeküket, hanem méltóképpen meggyászolni 
és megőrizni az emlékét. Ennek a gyásznak az elismerésében és támogatásában viszont nehezen mozdul a szemléletváltás, akár most ebben a pillanatban is 

megtörténhet, hogy egy anya és egy apa gyászát olyan kijelentésekkel, kérdésekkel és véleményekkel terhelik, amelyek még tovább mélyítik krízishelyzetüket. 

KÜLFÖLDI AJÁNLÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
DOLGOZÓK SZÁMÁRA PERINATÁLIS HALÁL 
ESETÉN:
•  Minimalizálják a várakozási időt, különösen nyilvános várókban.
•  Legyenek nagyon körültekintőek a rossz hír közlése során, mert 

annak minden momentuma mélyen a szülőkbe vésődhet.
•  Kommunikáljanak empatikusan, világosan és őszintén.
•  Biztosítsák a szülőket (amennyiben helytálló), hogy a veszteség nem 

az ő hibájuk, és nem annak a következménye, hogy ők tettek vagy 
nem tettek valamit.

•  Engedjék meg a szülőknek, hogy annyi időt töltsenek a 
gyermekükkel, amennyire szükségük van.

•  Nyugodtan fejezzék ki szomorúságukat a történtek miatt és 
érezzenek együtt a szülőkkel.

•  Biztosítsanak magánszférát a szülők számára, de ne hanyagolják el 
őket.

•  Nyugtassák meg a szülőket, hogy a baba nem volt egyedül, nem félt, 
és nem érzett fájdalmat a halálakor.

•  Kínáljanak fel lehetőségeket és módokat az emlékek létrehozásához 
(pl. fénykép, ultrahang felvétel, lábnyomat).

•  Használják a „baba“ szót (pl. „magzat“ helyett), illetve használják a 
gyermek nevét, ha már kapott nevet.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 
SZAKMAI IRÁNYELVE:
A téma kapcsán sokszor kommunikációs zárlat veszi körül a 
gyászoló szülőket. Életüknek, testüknek egy olyan fontos részét 
veszítik el, akihez még emlékek, emlékképek, emléktárgyak sem 
kötődnek.
•  Gyászmunkát támogató programok létrehozása, ahol a 

különböző szakértők bevonásával képesek a szakemberek 
és lakosság halállal, gyásszal kapcsolatos attitűdjének 
befolyásolására.

•  A segítő személyzet érzelmi attitűdje egyedülálló módon képes 
minimalizálni a komplikált gyász veszélyét, és tudja facilitálni a 
normál mederben folyó szülői gyászt.

Perinatális Hospice:
Amerikában és Európában is egyre növekvő számban működnek 
perinatális hospice központok, melyek támogatási modellje olyan 
szülők számára nyújtott segítség, akik valamely élettel össze 
nem egyeztethető prenatális diagnózis birtokában a terhesség 
megtartása mellett döntenek, a gyermek születéséig és haláláig.
Ideális esetben ez egy átfogó és multidiszciplináris 
csapatmódszer, amely magában foglalhatja az alábbi 
szakembereket:
•  szülészorvosok 
•  szülésznők
•  perinatális szaktanácsadók
•  pszichológusok
•  pszichiáterek
•  ápolók
•  neonatológusok

•  a NICU személyzete, 
•  egyhái személyek
•  genetikai tanácsadók 
•  hagyományos hospice 

szakemberek

Támogatják a családokat a terhesség fennmaradó részén, a 
születés előtti és utáni döntéshozatali folyamatokban és a 
gyászmunkában. 

A TRAUMATIKUS ÉLMÉNY MEGOSZTÁSAKOR
NEM hatékony segítői 
válaszok:
•  felháborodás, undor
•  azonosulás
•  másodlagos traumatizáció
•  düh
•  hitetlenkedés
•  hibáztatás
•  a probléma lekicsinylése
•  tolakodó kérdezősködés
•  sajnálkozás
•  megmentési fantáziák

Hatékony segítői jelenlét:
•  nyugodt figyelem
•  a kimondás nehézségének 

elismerése
•  megerősítés, hogy továbbra is a 

trauma elszenvedője irányítja a 
kimondás folyamatát

•  az érzések elismerése
•  a szülőpár jelenlegi 

biztonságának a felmérése

POSZTTRAUMÁS SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS:
A perinatális veszteségeket átélt szülők azon tapasztalatai, hogy a 
gyermekük pozitív történéseket is hozott az  életükbe, a pszichológia 
viszonylag új kérdéskörébe tartozik, melynek elnevezése poszttraumás 
növekedés (PTN). A PTN a komoly kihívást jelentő életkrízisekkel való 
megküzdés során megélt pozitív változás.
A poszttraumás növekedést nem a trauma okozza, hanem az 
azt követő:
•  lelki küzdelem
•  kognitív feldolgozás 
•  mély érzelmi részvétel 
Közös jellemzői:
•  értékként fogják fel a megtapasztalt növekedést
•  az élet fokozottabb megbecsülése
•  prioritások megváltozása
•  melegebb, nagyobb intimitás az emberi kapcsolatokban
•  a személyes erő fokozott érzete a sérülékenység egyidejű átélésével
•  új lehetőségek és életpályák felfedezése a személy életében
•  spirituális fejlődés

A perinatális gyász esetén a társas támogatás a legfontosabb. 
Az ilyen traumákon átesett szülők gyászát kifejezetten 
megnehezíti a gyenge szociális erő és a nem támogató 
kommunikáció. A szülők a veszteség után meglepetten 
tapasztalják, hogy még a családtagok, barátok sem veszik 
komolyan az őket ért tragédiát és arra bíztatják őket, hogy minél 
előbb lépjenek túl a történteken. A magzatra, újszülöttre úgy 
tekintenek, mint valami fogyóeszközre, mely könnyen pótolható.

Fontos tényező tehát az IDŐ. A poszttraumás növekedés, a 
megnövekedett erő megtapasztalása sokkal inkább években 
mérhető, mint hónapokban. 

Nem csak a testnek, de a léleknek is készen kell állnia 
egy újabb várandósságra.  
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Vegye tudomásul hogy 
nem alkalmas a méhe.

Minek akart az előzményei 
után még teherbe esni, 
örüljön, hogy van már egy 
gyereke otthon.

Most aztán nagyon 
erősnek kell lenned, nincs 
más választásod!

Ez a terhesség így nem mehet 
tovább, azonnal be kell fejezni.

Ezt itt nem lehet, már be se jöhetett 
volna ide. Mit csináljunk itt magával? 
Babát kivesszük és viszik el. Meghalt 
nem érti? Megvizsgálják aztán eltüntetik, 
mintha misem történt volna! Jobb ez 
így, ne akadékoskodjon, mert csak baj 
lesz belőle. Engedje el, ne nyújtsa, ne 
foglalkozzon vele. Felejtse el.

Mindenkinek jobb, ha 
nem nézik meg…

Maga nem szokott beszélni 
a feleségével? Ezt már 
egyszer elmondtam neki.

Annyira borzasztó ami veletek történt, 
én nem is bírtam semmit aludni, mert 
egész éjszaka csak sírtam.

Még fiatal, 
csinál másikat

Mégis mit várt kedves 
anyuka egy ilyen retardált 
súlyú koraszülöttől?

Ez egy korai vetélés, várjunk pár napot, hátha magától 
megindul a folyamat. Ha mégsem, majd akkor megbeszéljük, 
hogy mi és hogyan fog történni a kórházban.

Nem az Ön hibája. Nem tudjuk 
pontosan, mi az oka, de az esetek 
döntő többségében genetikai 
probléma áll a hátterében.

Már van közös gyermekük, vagyis minden 
rendben van Önökkel. Bármikor, ha úgy 
döntenek, lehet majd gyerekük megint.

Ha gondolják később is 
tudunk beszélni, keressenek 
bátran, ha kérdésük van.

Nagyon sajnálom, 
őszinte részvétem.

Szinte minden nőnek, akinek 
gyereke születik, sajnos 
van vetélése is. Sokkal 
gyakrabban előfordul, mint az 
a köztudatban van.

Az Ön testével semmi baj 
nincs, tökéletesen működik, 
de ez sajnos bármelyik nővel 
megtörténhet.

Minden harmadik nőnek 
van korai perinatális 
vesztesége


