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1.1

Felkészülés a gyermekvállalásra
Életmódbeli változtatások

Elsősorban azokban az esetekben, illetve leendő szülőknél van szükség életmódbeli
változtatásra, akik valamilyen káros szenvedélynek (dohányzás, alkoholfogyasztás) a
rabjai.
Tudományos bizonyítékok alapján a dohányzás nemcsak a fogamzást késlelteti, de
gyakoribb mellette a korai vetélés és a terhesség alatti vérzés is. Magasabb a
koraszülés aránya, ráadásul az időre született csecsemőknek is kisebb a súlyuk, ha
édesanyjuk dohányzik. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a fogamzás szempontjából a
partner dohányzása is káros. A dohányzás nemcsak a terhesség alatt kedvezőtlen a
magzat számára, de az újszülöttnek is több problémája lehet: gyakoribbak a
fertőzéses korképek, sőt a bölcsőhalál is. A dohányzás elhagyása az egyik
legegyszerűbb módja számos terhességi kórkép megelőzésének.
Különösen a túlzott alkoholfogyasztás akadályozza a terhesség kialakulását, így
terhesség tervezése esetén ez mindenképpen kerülendő. A terhesség alatti
alkoholfogyasztás gátolja a magzat növekedését és idegrendszeri fejlődését.
Természetesen az alkalomszerűen elfogyasztott egy pohár bor, vagy sör biztosan
nem okoz magzati rendellenességet, azonban a nagyobb mennyiségek fogyasztását
kerülni kell a magzat egészséges fejlődése érdekében.
Manapság nagyon elterjedt a fogamzásgátló tabletták használata. Természetesen,
akik már a gyermekvállalásra készülnek, felhagynak a különböző fogamzásgátló
módszerek alkalmazásával, azonban figyelni kell arra, hogy ha fogamzásgátló
tablettát szedett valaki, akkor három hónapos szünetet szükséges tartani a fogamzás
előtt ahhoz, hogy a gyógyszer teljesen kiürüljön a szervezetből.

1.2

Orvosi vizsgálatok

Hazánkban a korai terhes-gondozás része egy általános belgyógyászati vizsgálat,
azonban több szempontból célszerűbb ezt már a terhesség előtti időszakban
elvégeztetni. Az esetlegesen ekkor felfedezett belgyógyászati betegségek alapvetően
befolyásolhatják a terhesség kimenetelét. Fokozottan indokolt egy kontrollvizsgálat
ismert krónikus megbetegedésekben szenvedőknél. Bizonyos betegségek rontják a
terhesség kimenetelét, más esetben a terhesség súlyosbíthatja az alapbetegséget.
A tervezett gyermekvállalás előtt mindenképpen célszerű egy nőgyógyászati vizsgálat
elvégzése is. Lehetőségünk van az esetleges elváltozások kezelésére is. Célszerű a
nőgyógyászati gyulladásos betegségek kizárása, illetve kezelése.
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1.3

Testmozgás

Rendszeres testmozgás bátran ajánlható a gyermek vállalása előtt éppúgy, mint a
várandóság időszakában. A testmozgás ugyanis segít az állóképesség fokozásában, a
jó fizikai és szellemi állapot megtartásában, a túlsúly leküzdésében, továbbá a mai
rohanó világgal szinte együtt járó stressz feloldásában. A túlhajszolt fizikai aktivitás,
bizonyos versenysportok azonban akadályozzák a terhesség kialakulását, így
kerülendők. A heti néhány órás úszás, kerékpározás, kocogás elegendő a megfelelő
erőnlét fenntartásához.

1.4

A várandóság időszaka lelki szempontból

Sokan nem is gondolják, hogy a várandóság időszaka mennyire meghatározó tud
lenni a gyermek fejlődése, az édesanya és gyermeke közt létrejövő érzelmi kapcsolat
és kötődés szempontjából. Szakemberek tapasztalatai azonban igazolják, hogy a
leendő édesanyában megjelenő aggodalom, félelmek, szorongások, feldolgozatlan
emlékek, rossz érzések mennyire megterhelőek tudnak lenni, milyen nagymértékben
kihatnak a születendő gyermekkel kapcsolatos anyai érzések alakulására. Köztudott
tény, hogy a várandóság alatt tapasztalt fizikai rosszullétek egy részének hátterében
lelki tényezők is hangsúlyos szerepet játszhatnak. A várandóság időszaka a sok
hormonális, fizikai, külső változással – melyek viszonylag rövid idő alatt következnek
be -, pszichés szempontból igen megterhelő tud lenni. A megváltozott élethelyzet,
szerepek, élethosszig tartó felelősség vállalása egy másik kis lényért, aki kezdetben
teljesen a szüleitől függ, rengeteg kérdést vethet fel. „El tudom-e majd tartani? Fogok
tudni gondoskodni róla? Ki tudom-e majd fejezni a szeretetemet? Ő szeretni fog-e
majd engem? Olyan lesz, amilyennek képzelem?” Bármilyen kérdés is fogalmazódik
meg ilyenkor egy leendő anyukában, arra kell törekedni, hogy a lehető legjobb
szülője lehessen gyermekének, azaz legjobb képessége szerint azt tudja közvetíteni a
gyermeke felé, amit valóban át szeretne adni, amit értékesnek érez. A Donald
Winnicott brit gyermekpszichiáter által megalkotott ’elég-jó-anya’ fogalom nem egy
tökéletes gondozót takar, hanem sokkal inkább olyan valakit, aki aktívan képes
alkalmazkodni csecsemője szükségleteihez, majd ezt a csecsemő igényeinek
megfelelően képes fokozatosan csökkenteni.
Összefoglalva azt mondhatjuk tehát, hogy a gyermekvárás időszakában a női test
jelzései, a változás, és az ezzel kapcsolatos érzelmek kerülnek előtérbe. Nagyon
fontos ezekre odafigyelni, de a testi változások mellett ugyanolyan fontos azt is a
felszínre hozni, hogy a születendő gyermek érkezése milyen érzéseket, köztük
félelmeket vált ki elsősorban a leendő anyukából, hisz mindez együttesen segíti a
szülésre való felkészülést.
Amikor egy kapcsolatban mindkét fél felkészült a gyermekvárás időszakára, illetve
felelősséggel gondol a megszületendő gyermek felnevelésére, tudatos
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gyermekvállalásról beszélhetünk. Nagyon fontos, hogy a fogamzás időszakában
milyen egészségi és lelki állapotban vannak a szülők, hiszen ez hatással van a
megszületendő gyermek életére is. Amennyiben szükséges, életmódbeli
változtatással, valamint néhány alapvető óvintézkedéssel és vizsgálattal lényegesen
javítani lehet még ilyenkor a megszületendő gyermek esélyeit az egészséges életre. A
terhességre való felkészülést célszerű a tervezett fogamzás előtt legalább három
hónappal elkezdeni.

4

2

Családtervezés

Napjainkban igen gyakran nem áldás a gyermek, hanem szinte akadály: mert nem
most várták, mert nem ennyit vártak, mert olyan kapcsolatból származik, ahol nem is
számoltak vele egyáltalán. Szükséges, hogy a gyermek, a gyermekvállalás váljék
fontossá az életünkben. Kapja meg méltó helyét, amelyet elveszített. Hány gyermek
legyen egy családban, mennyi az ideális gyermekszám? Nehéz ezekre a kérdésekre
válaszolni. Fontos, hogy annyi gyermeket vállaljanak a szülők, amennyit megfelelő
testi és lelki nevelésben tudnak részesíteni. Ez fölveti a szülői felelősség gondolatát.
Ugyanakkor az is fontos, hogy legyen a szülőkben – a képességekhez mérten –
bizonyos nagyvonalúság a gyermekek számát illetően.
Bátorítani szeretnénk tehát a több gyermek vállalására, ugyanakkor el kell tudnunk
fogadni azt is, ha egy családban egy vagy két gyermek van. Lehet, hogy ez a
gyerekszám náluk már – a körülményeket tekintve – ’nagyvonalúság’, de az is lehet,
hogy komoly egészségügyi okok állnak a kevesebb gyermek, esetleg a
gyermektelenség hátterében.
A nagyvonalúságon azt értjük, hogy feltétlen nyitottság van a gyermek elfogadásával
kapcsolatban. Az esküvőn elhangzó kérdésre – „Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel
Isten megajándékozza házasságotokat?” – adott válasznak – „Elfogadom.” – mi a
tartalma? Elfogadják a házaspárok a betervezett, elfogadják az egészséges
gyermekeiket? Vagy feltétel nélkül hangzik ez az „Elfogadom.”? A feltétlen nyitottság
az ABORTUSZ teljes elutasítását jelenti. Az abortusz nem tartozik a családtervezési
módszerek közé. Itt kell kiemelnünk azt is, hogy a mesterséges családtervezési
módszerek közül a méhen belüli eszközök (spirál, hurok) és a sürgősségi tabletták
hatása egyértelműen, a kombinált tablettáknál előfordulhat – mivel a
megtermékenyült petesejt, vagyis a közel egy hetes kis Élet beágyazódását
gátolhatják –, hogy működésük bizonyos esetekben az abortusz egy formájának
tekinthető. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem
nevezik abortusznak, mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót
használva rá – a beágyazódással kezdődik. Így ami előtte hat, az nem okoz abortuszt.
A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó
hatásról van szó akkor, amikor a beágyazódás nem jöhet létre.
A családtervezés említésekor tapasztalhatjuk, hogy sokan a konkrét
gyermekvállalásra, néhányan a fogamzásgátlásra, védekezésre gondolnak, s gyakran
negatív érzések kötődnek ehhez a fogalomhoz. Szükséges tehát tisztáznunk,
számunkra mit jelent a családtervezés fogalomköre.


Tágabb értelemben: egy életmódot jelent, ami magában foglal egy
felkészülési folyamatot is. Mindez a serdülőkorú fiatal számára az édesanyai
és édesapai hivatásra való készülődést jelenti, a lelki ráhangolódást, de ide
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tartozik az egészséges táplálkozás, a megfelelő testedzés, káros
szenvedélyektől való tartózkodás is.


A családtervezés fogalmának szűkebb értelmezése: férj és feleség
felelősséggel próbál dönteni arról – Isten szándékát keresve házasságukban
–, hány gyermeket vállaljanak, s a gyermekek mikor, és milyen időközönként
érkezzenek. Orvosi szempontból három cél megvalósítását jelenti: a
gyermekek számának, születési idejének, s minél jobb egészségi állapotának
megtervezését.

Kutatások arról számolnak be, hogy az ember egész jövőjére hatással lehet az,
hogyan fogadták az ő jelentkezését, amikor a szülők tudomást szereztek létéről.
Ugyanakkor meg kell említenünk azt a helyzetet is, amikor egy házaspár, vagy egy
édesanya a kis Élet jelentkezésekor nehezen tud a gyermek vállalása mellett dönteni.
Ha remélhetőleg végül is vállalja, nem szabad attól félnie, hogy kezdeti
bizonytalanságával már biztosan elrontotta gyermeke jövőjét. Gyakran erősebb az
anyagyermek kötődés olyan esetben, mikor a kezdeti bizonytalanság után mégis
tudtak a kis Élet megtartása mellett dönteni. Legfontosabb az, hogy sikerüljön a
gyermek vállalása mellett dönteni.
A családi életre felkészítés ismeretterjesztő munkája a megfelelő tájékoztatás
segítségének megadása révén szeretné megadni a fiataloknak, hogy felelős döntést
tudjunk hozni a családtervezést illetően is. A szexuális kapcsolat ugyanis az élet egyik
legnagyobb ajándéka, nagy öröm forrása két, egymáshoz szeretetben elkötelezett
ember számára. Csak nem szabad szem elől téveszteni, hogy ebben a kapcsolatban
ugyanakkor benne foglaltatik az Élet továbbadásának lehetősége is. Nagyon fontos, a
kettő közötti belső egységet újra fölfedeznünk. Ezt az egységet a házasságban a
természetes családtervezés biztosítja. Ez áll összhangban a Katolikus Egyház
állásfoglalásával.

2.1

A megtermékenyítés csodája

Az élőlények két meghatározó ösztöne a lét- és a fajfenntartás. Olyan
szervrendszereink, mint pl. a mozgás, a légzés, a táplálkozás, az anyagszállítás és a
kiválasztás egyéni életünk fenntartását biztosítják. A férfiakban és a nőkben e
szervrendszerek felépítése szinte azonos, és működésükben sincs lényeges
különbség. Van azonban olyan szervrendszerünk, melynek mind a felépítése, mind a
működése eltér a két nemben. Ez a szaporító szervrendszer. Ennek egyik része
ivarsejteket termel, másik része segíti az ivarsejteket abban, hogy egymásra
találjanak. Ha az ivarsejtek egymásra találtak, és egyesültek, egy új emberi élet
kezdődik. A fajfenntartást szolgáló életműködést szaporodásnak nevezzük.
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A faj fennmaradása és a társadalom működésének sikeressége miatt a szaporodás a
legfontosabb emberi feladatok közé tartozik, ezért erre testileg, lelkileg és
társadalmilag is fel kell készülni: éretté kell válni.
2.1.1

Megtermékenyítés (fogamzás)

A nőből származó petesejt és a férfiból származó hímivarsejt találkozik és egyesül a
nő belső nemi szerveiben. Ha egy fiú és egy lány randevút beszél meg, meg kell
állapodniuk, hogy HOL és MIKOR találkoznak. Így van ez a petesejt és a hímivarsejt
esetében is. Mindig ugyanott van a találka, az ivarsejtek találkozásának a helye: a
petevezeték oldalsó, tölcsérszerűen kitágult részében. A találkozás időpontja nagyon
pontosan körülhatárolt. A hímivarsejteknek nem szabad elkésniük, mivel a petesejt
nagyon rövid ideig, legfeljebb 12–18 óráig él. Minden találkozásnak csupán néhány
óra esélye van. A hímivarsejt élettartama kedvezőtlen viszonyok között néhány óra;
kedvező körülmények között 3–5 nap is lehet. Finom összehangoltság kell tehát
ahhoz, hogy a találkozó létrejöjjön. A találkozás pontjához vezető út sok nehézséggel
jár.
2.1.2

Az ivarsejtek

A petesejtek a petefészkekben termelődnek és érnek meg. Ebben a folyamatban a
két petefészek felváltva vesz részt. Egyik ciklusban az egyik petefészek működik, a
másik nyugalomban van; következő ciklusban pedig fordítva történik. A petesejt
érése a hólyagszerű tüszőben történik ciklikusan, serdülőkortól a klimaxig. Az érett
petesejt a női szervezet legnagyobb, szabad szemmel is látható sejtje. Akkora, mint a
tűhegy, illetve mintha papírra hegyes ceruzával egy pontot írnánk. A petesejt részei:
sejtmag a magvacskával; sejtplazma; sejthártya; zona pellucida – üvegszerű hártya;
corona radiata – a petesejt vándorlása során a táplálását szolgálja. A hímivarsejtek
(ondósejt, spermium) százmilliói a pubertástól kezdve a herékben folyamatosan és
óriási számban termelődnek; mindig van belőlük „raktáron”, s állandóan újak
képződnek. A hímivarsejt a férfi szervezetének legkisebb sejtjei közé tartozik, szabad
szemmel nem látható. A petesejt térfogata 200 000-szer nagyobb a hímivarsejténél.
A hímivarsejt részei: fej – csíraanyag; nyak – centriólumok; összekötő rész – a
mozgását irányítja; farok – mozgás végrehajtása.
2.1.3

Hogyan jut el egymáshoz a két sejt, és hogyan egyesülnek?

Elindul a petesejt
A petesejt érése során a tüsző a petesejttel együtt egyre inkább a petefészek külső
felületében nyomul előre. Végül annyira kidudorodik, hogy fala a nagy nyomásnak
már nem tud ellenállni, és megreped. Amikor már egészen megérett a petesejt,
kocsonyás burkával együtt leszakad a petefészek felszínéről; mint ahogyan az érett
gyümölcs lehull az őt hordozó fáról. Az érett tüsző (Graaf-tüsző) megrepedését, és
belőle a petesejt kisodródását ovulációnak nevezzük. Az ovuláció többnyire felváltva
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játszódik le a petefészkekben, egyik alkalommal jobboldalt, másik alkalommal
baloldalt. Egyik kiesése esetén – pl. műtét vagy betegség– a másik önmagában is
elláthatja ezt a funkciót. A természet, gondoskodó intézkedése mindig módot talál
arra, hogy a szaporodást biztosítsa.
A kiszabaduló petesejt, melynek aktív mozgása nincs, a szabad hasüregbe kerül,
illetve a petevezető rojtjai közé, amelyek körülveszik, ráborulnak a megrepedés előtt
álló tüszőre. A petevezetékek ugyanis nincsenek közvetlen összeköttetésben a
petefészkekkel. Az ovuláció közeledtével a petevezeték tölcsérszerűen tágult vége
ráborul a petefészeknek arra a részére, ahol a petesejt megérik, hogy így be tudja
fogadni majd a petesejtet. A kiszabaduló petesejt mozgását segíti a tüszőfolyadék
kiáramlása és a rojtok mozgása.
A petesejtnek az ovuláció után néhány cm-es utat kell megtennie a találkozó helyéig.
A petesejt továbbításában:


a petevezeték csillószőreinek mozgása;



a folyadék centripetális áramlása;



a petevezeték perisztaltikája játszik szerepet. Általában percenként húzódik
össze, ovuláció környékén percenként 8–12-szer.

Az ovuláció után a petefészekben a tüszőből visszamaradt sejtek átalakulnak, számuk
és alakjuk is megváltozik, és bennük sárga színű, zsírszerű anyag rakódik le. Így
keletkezik a sárgatest, melynek fő hormonja a sárgatest hormon, a progeszteron. Ez a
hormon vastagítja a méhnyálkahártyát, készíti föl arra, hogyha történik majd
megtermékenyülés, akkor a megtermékenyült petesejt jó környezetbe tudjon
beágyazódni a megtermékenyülést követő kb. 7 nap múlva. A sárgatest feladatát a
12. héten a méhlepény veszi át. Ha nem történik megtermékenyülés, akkor a
sárgatest visszafejlődik, és hegestest keletkezik a petefészekben.
A hímivarsejt utazása
A hímivarsejtek képződésük helyén, a herék ondócsatornáiban és a tároló
szervekben, a mellékherékben és az ondóvezetékekben gyakorlatilag mozdulatlan
állapotban vannak, és mintegy várakoznak, hogy a „tárolókból” kiszabaduljanak. A
hímivarsejtek nagy része ebben a nyugalmi periódusban megsemmisül. A többi
hímivarsejt, amikor felszabadul, óriási mozgási energiát vesz fel. A cukrot, foszfort,
nitrogént és sókat tartalmazó ondóhólyag- és prosztataváladék éleszti fel az
ondósejteket, és biztosítják a mozgásukhoz szükséges hajtóerőt. A nemi egyesülés
során az ondó a hüvely hátsó boltozatába, a méhnyakra és környékére jut.
Ondó: érett hímivarsejtek + az ondóhólyag- és prosztatamirigyből származó váladék;
Ejakuláció: az ondónak a hímvesszőből való kilövellését nevezzük így. A kiürülő ondó
mennyisége: 2–5 ml, s 1 ml-ben kb. 60–120 millió sejt van; melynek – természetesen,
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ha minden rendben van – legalább 80%-a normális alakú; és legalább 80%-a jól
mozog, és ezt a képességét órákon át megtartja. Kémhatása lúgos (7,2–7,8), ez
elősegíti a hímivarsejtek mozgását. Színe opálos, tejszerű; szaga édeskés. Az
ondófolyadék a hímivarsejtek mozgását segíti, energiaforrását, táplálását biztosítja.
Az ejakulátum közvetlenül a kiürülése után zseléhez hasonló állagú, majd
elfolyósodik.
A hímivarsejteknek hosszú utat kell befutniuk a petesejttel való találkozás helyéig,
végig kell bolyonganiuk egy homályos labirintuson. Az élet örökös küzdelem, a
küzdelmet a hímivarsejteknek is meg kell vívniuk. Saját energiájukkal kell leküzdeniük
az összes nehézséget, és meg kell tenni a hosszú, bonyolult utat a hüvelyen, a
méhnyak csatornán, a méhen, és a petevezeték kezdeti részén keresztül, mely kb.
15–18 cm-es út. A hímivarsejtek kis farkuk ostorcsapásszerű ütéseivel haladnak előre.
Nagyon gyorsan tudnak úszni. Sebességük 2 mm/perc. Cél a petevezeték elérése. A
hímivarsejtek ideális esetben az ondó kilövellése után 1½–2 órával elérhetik a
petevezetéket. Átszámítva ez annyit jelent, mintha egy versenyúszó ugyanennyi idő
alatt egy folyóban áramlással szemben 6,1 km utat tenne meg. A spermiumok a
férfiak testének legkisebb képződményei, mégis csodálatra méltó teljesítményt
fejtenek ki: leküzdik a legnehezebb akadályokat, de csak a legszívósabbak,
legellenállóbbak érik el céljukat. Nagy az eltévedés lehetősége, ezért indul el több
száz millió hímivarsejt (400– 600 millió).


Az ondó, amelyben a hímivarsejtek milliói hemzsegnek, a hüvely hátsó
boltozatába ürül. Kisebb részük behatol a méhnyakba, a többi kifolyik a
hüvelyből. A hüvelyben maradó hímivarsejtek számukra káros környezetbe
kerülnek. A hüvely egy kis vegyi üzem, amely állandóan tejsavat termel. Ezt a
közeget a hímivarsejtek nem tudják elviselni, a sav pusztítja őket. Már az
első küzdelem alkalmával sor kerülhet a megsemmisülésre.



Méhnyakcsatorna: A méhnyak mirigyei által termelt méhnyaknyák, mely
lúgos kémhatású, a külső méhszáj közelében elősegítheti a hímivarsejtek
mozgását. Ez a váladék kezdetben sűrű, s a hímivarsejteknek saját
mozgékonyságuk minden erejére szükségük van, hogy a nyákdugó
ellenállását leküzdhessék. Az ovulációhoz közel eső napokban a váladék
hígabb, nagyobb víztartalmú és több. Ez a nyák segíti a spermiumok
bejutását, biztosítja számukra a tápanyagot, amelyet megelőzően az
ondóból kaptak. Ez a nyák úgy vonzza a hímivarsejteket, mint ahogy a fény
csalogatja maga felé a pilléket.



A petevezeték felé vezető úton további akadály a méh. A spermiumok a
méhbe jutva minden irányba úsznak; így még itt is sokan eltévednek, s így
elpusztulnak. A méh belső felületét nyálkahártya vonja be, felszínén apró
csillószőrök vannak. Csapásaik kifelé irányulnak, a spermiumok
mozgásirányával ellentétesen. A csillószőrök finom csapásai is a spermiumok
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elfáradására, pusztulására vezetnek. Csak a legerősebb spermiumok
folytathatják az utat, a harcot. További nehézség: a test melege.
Következtében a spermiumok ugyan mozgékonyabbakká válnak, de gyorsan
kimerülnek. A test hőmérséklete már a herezacskóban is fontos szerepet
játszik. A herezacskó a testen kívül tartalmazza a heréket, hőmérséklete 1,2–
5,2 0C-kal alacsonyabb a normális testhőmérsékletnél. Ha a herék a
hasüregben helyezkednek el, nem képesek megtermékenyítésre alkalmas
spermiumokat termelni. Azonban még mindig nagy számú csoport a
petevezetékek felé úszik.


Hímivarsejteknek végül le kell küzdeni az utolsó akadályt, a petevezetéket,
melynek nyálkahártyáját is kifelé irányuló csillószőr borítja. A csillózó mozgás
áramlást hoz létre, melynek irányító, útmutató hatása is van. Ugyanúgy,
ahogy a pisztráng az ívás idején a sebes patakban mindig az áramlás
irányával szemben úszik, ez az áramlás is jelzi a spermiumok számára a
haladás irányát. Azonban így is csak a legerősebbek küzdik le az úton
felmerülő akadályokat. A sok száz millió hímivarsejtből csupán néhány száz
éri el a megtermékenyítés helyét, és csak egyetlen spermium
termékenyítheti meg a petesejtet. (A természet a faj fenntartása érdekében
példátlan, milliós felesleggel dolgozik.) A petevezetékek általában
percenként kb. 4-szer húzódnak össze, az ovuláció környékén pedig 8–12szer. A spermiumok sietnek a megtermékenyítés helyére, ahol a petesejttel
találkoznak, vagy pedig megvárják azt, ha még nem lenne ott. Nem jó az
sem, ha túl korán érnek oda, ugyanis a spermiumok élete is véges. Mégis
bizonyos, hogy a spermiumok néhány, akár 3–5 napig is – rendkívüli esetben
akár 7 napig is – élhetnek a női szervezetben várva, hogy a petesejt
megérkezzen.

Megtermékenyítés
Az ivarsejtek egyesülése két mozzanat:
1.

a hímivarsejt behatolása a petesejtbe

2.

a hímivarsejt és a petesejt maganyagának egyesülése

Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül
bekövetkezhet. A számtalan spermium közül egy – a legéletképesebb,
legrátermettebb, legegészségesebb – tökéletesen egyesül a petesejttel: Ebben a
pillanatban EGY ÚJ EMBERI ÉLET KEZDŐDIK. Az első hímivarsejt behatolása után
további spermiumok behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. Először a hímivarsejt
feje jut érintkezésbe a petesejt burkával, majd bejut a sejtplazmába. Amikor a
hímivarsejt feje behatol a petesejtbe, a farkát elveszíti. A burok átfúrásában segítik a
spermiumot a többi sejt pusztulásából származó enzimek. Ezért van jelentősége
annak, hogy mennyi hímivarsejtet tartalmaz az ondó. Amint egy hímivarsejt elérte a
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petesejt burkát, a sejthártya átjárhatatlanná válik a többi ondósejt számára. Az első
behatolása után a petesejt sejthártyája visszahúzódik a petesejt belső burkától, s így
további spermiumok behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. Optimális
időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül
bekövetkezhet. A petesejt burka ezután bezárul. A hímivarsejteknek a petesejtbe
való behatolásával végbement a megtermékenyítés. Következő mozzanat a
hímivarsejt és a petesejt magállományának egyesülése. Az egyesült sejt neve zigóta.
Az egyesülés után kb. 1 nap múlva következik be az első oszlás. A zigóta kb. 3 napig
tartózkodik a petevezetőben, ahol vándorlása során további oszlásokon megy
keresztül. Körülbelül a 4. napon jut a zigóta a méhbe, ahol 2–3 napig szabadon lebeg,
miközben tovább differenciálódik.
Beágyazódás
A megtermékenyítés után 6–7 nappal a megtermékenyült petesejt a
méhnyálkahártyába beágyazódik. A sárgatest megmarad; hormonjával előkészítette
már a megtermékenyítet petesejt „fészkét”, és most felügyel a fejlődő kis ÉLET
fejlődésére addig, amíg 3–4 hónap elteltével a magzat a méhlepény kifejlődése
következtében már gondoskodni tud önmagáról.
Elmulasztott találkozás
Mi történik, ha a megtermékenyítés elmarad, ha a petesejt nem találkozott a
hímivarsejttel? Ha a petesejt nem termékenyült meg, akkor a méhnyálkahártyának az
előkészítése hiábavaló volt. Ez a méhnyálkahártya már nem tölthet be hasznos
szerepet, és a méh faláról lelökődve kiürül, vérzés kíséretében. Ez a MENSTRUÁCIÓ,
'a csalódott méh sírása'. A sárgatest, és így hormonjai megsemmisülnek. Ezzel új
folyamat veszi kezdetét. A petesejt, ha nem termékenyült meg, életképességét
(megtermékenyíthetőségét) 12–18 órán belül elveszíti! Tovább vándorolva a méh
üregébe jut, ahol bekebelezés áldozata lesz, vagy felszívódik, illetve kisodorják a
természetes váladékok. A feleslegessé vált hímivarsejtek szétesnek, s a természetes
váladékokkal távoznak.

2.2

A természetes családtervezési módszerek rövid ismertetése

„Minden embernek joga van ahhoz, hogy saját teste biológiai működéséről
felvilágosítsák, mert csak ezen ismeretek birtokában válhat az ember képessé arra,
hogy felelősséggel bánjék szexualitásával.” Dr. Anna Flynn
A III. évezred elején az emberekben tovább nő az igény a természetes életmód iránt.
Ez a családtervezés területén is megnyilvánul. A természetes családtervezés célja
irányulhat egyrészt a fogamzás megelőzésére, másrészt a fogamzás elősegítésére. Ezt
a módszert olyan párok választják, akik egészségügyi, erkölcsi megfontolásból, vagy a
természettel való összhang igénye miatt nem tudnak, vagy nem akarnak élni a
mesterséges formákkal.
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Többféle természetes módszer is ismert. Közös jellemzőjük a termékeny és
terméketlen napok meghatározása; megbízhatóságukban azonban jelentősen
különböznek egymástól.
2.2.1

Az Ogino-Knaus-féle naptármódszer

A naptármódszer fölfedezői dr. Kyusaku Ogino japán és dr. Hermann Knaus bécsi
nőgyógyász, akik egymástól függetlenül állapították meg a nők termékeny és
terméketlen napjait még az 1930-as években. A naptármódszer nevét onnan kapta,
hogy alkalmazásához az ún. menstruációs naptárra van szükség. A módszer azt
feltételezi, hogy az ovuláció legtöbbször a ciklus 14. napján következik be. A nőnek
minden hónapban a menstruáció napjait be kell jegyeznie a naptárba legalább egy
éven át. Így pontos képet kap arról, hogy a ciklusa – mely a menstruáció első napjával
kezdődik és a következő vérzés előtti napig tart – hány napos szokott lenni. Az így
feljegyzett ciklusok közül ki kell választani a legrövidebbet, melynek hosszából 18-at
levonva megkapjuk a termékeny időszak kezdetét, a leghosszabb ciklus hosszából
pedig 11 napot levonva kapjuk a termékeny időszak végét.
A módszer nem tud alkalmazkodni a ciklus változásaihoz, tehát csak olyan nők
alkalmazhatják, akiknek pontos, rendszeres a menstruációjuk. Viszont kevés nő
menstruál napra pontosan, így hosszabb vagy rövidebb ciklusban a tüszőérés is
későbbre vagy előbbre tolódhat. A ciklusok változékonysága miatt nem tartják
biztonságosnak, ezért nem is ajánlják olyan nők számára, akik szeretnék elkerülni a
fogamzást.
2.2.2

Döring-féle hőmérőzéses módszer (van de Velde, Hillebrand)

Henrik van de Velde holland nőgyógyász már 1904-ben észrevette, hogy fiatal,
nemileg érett nőknél az ébredési testhőmérséklet reggel mindig változásokat mutat.
A ciklus első felében mindig alacsony, majd a ciklus második részében emelkedett
hőmérsékleti értékek észlelhetők. Ő hangsúlyozta, hogy ez a hőmérsékletemelkedés
a peteérésnek lehet hírnöke, de ennek bizonyításával adós maradt. Wilhelm
Hillebrand hívta föl a figyelmet 1934-ben elsőként arra, hogy alapvető összefüggés
van a nő testhőmérsékletének ciklusszerű változásai és a cikluson belül ismétlődő
termékenység között. „Ezzel a születésszabályozásnak újabb időmegválasztásos
módszerét teremtette meg” (Dr. Gerhard Döring, München). Eszerint az érett
petesejt tüszőből való kilökődése, vagyis az ovuláció után a női test
alaphőmérséklete megemelkedik, és egészen a következő menstruáció kezdetéig
ezen az emelkedett szinten marad. Ez a hőmérsékletugrás reggelenkénti
hőmérőzéssel kimutatható. Háromnapi megemelkedett hőmérséklet után a ciklus
hátralevő részében nagy valószínűséggel nem következhet be a fogamzás. Így
állapíthatjuk meg a ciklus végi terméketlen időszakot. A ciklus eleji terméketlen
időszakról ez alapján sajnos nincs információnk. A módszer biztonságát csökkenti,
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hogy zavaró körülmények (pl. láz, gyógyszerek, stresszhatás, stb.) félrevezethetik a
megfigyelőt.
2.2.3

A Billings-féle módszer

A módszer alapja a méhnyakban termelődő, és a petefészek hormonjainak
ellenőrzése alatt álló nyák figyelemmel kísérése. A méhnyaknyák a
hüvelybemenetnél észlelhető, és mennyisége illetve minősége a ciklus során
jellemzően változik. A legkorábbi utalás az orvosi irodalomban erre a váladéktünetre
az 1850-es évekből származik. W. T. Smith már ekkor leírta, hogy a fogamzás akkor a
legvalószínűbb, amikor a nyák a legfolyékonyabb állapotában van. J. M. Sims 1868ban rámutatott a nyák fontosságára, amikor először írta le a spermiumok
életképességének közösülés utáni tesztjét. 1933-ban Franciaországban a petefészket
laparotómia útján közvetlenül vizsgálták, meghatározták az ovuláció idejét és annak
egyértelmű összefüggését a termékeny típusú nyákkal. Dr. Hermann Knaus
professzor az 1930-as években a méhnyaknyákot a közeledő peteérés egyetlen
látható jelének tartotta. Az 1950-es évektől kezdve Evelyn és John Billings, ausztráliai
orvosházaspár olyan ismertetőjel után kutatott, mely minden nő számára lehetővé
teszi, hogy termékenységének napjait saját maga megállapíthassa azáltal, hogy
megfigyeli azokat a változásokat, amelyek a ciklusának félideje körül szervezetében
lejátszódnak. A kutatás során figyelmük a méhnyaknyákra terelődött. A házaspár
megfigyelte a méhnyaknyák jelenlétét és minőségének változását a ciklus során,
amely a hüvelybemenetnél egyértelműen észlelhető. Véleményük szerint a nők 70%a meg tudja figyelni a méhnyaknyákot. 1964-ben jelent meg John J. Billings „Az
ovulációs módszer” című könyvének első kiadása. 1966-tól kezdve már
tanfolyamokon oktatták ezt a peteérést észlelő módszert, melyet fölfedezője után
Billings módszernek neveznek.
2.2.4

Tüneti-hőmérőzéses módszer (TH-módszer)

Több tünet párhuzamos változása jelzi számunkra a termékeny időszak kezdetét és
végét. Így az ébredési hőmérséklet emelkedése, a méhnyaknyák minőségi és
mennyiségi változása, kiegészítve a méhnyaktapintással és különböző szubjektív jelek
érzékelésével (mellfeszülés, középidős fájdalom) alkotja a módszer lényegét. 1965ben az osztrák Rötzer professzor az ébredési hőmérséklet és a méhnyaknyák
korrelációját vizsgálta a női ciklus során. Azóta világszerte több kutatócsoport is
foglalkozott a tüneti-hőmérőzéses módszerrel. Az 1980-as évek elejétől az addig
ismert leghatékonyabb módszerek tapasztalatait szintetizálta és kifejlesztette a
német tünetihőmérőzéses módszert egy neves nőgyógyászokból, pedagógusokból és
pszichológusokból álló kutatócsoport, az Arbeitsgruppe Natürliche Familienplanung
(NFP). A csoport három vezetője: Prof. Dr. G. Freundl (Düsseldorfi Egyetem); Prof. Dr.
S. Baur (Müncheni Egyetem); és Dr. U. Sottong (Arbeitsgruppe NFP Köln). Már 20 éve
oktató-tanácsadói munka folyik a Düsseldorfi és Müncheni Orvosegyetem
Nőgyógyászati Klinikáinak, valamint a Freiburgi Egyetem Pedagógiai Tanszékének
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szakmai irányításával. A német munkacsoport 1986 óta folyamatosan közli kutatási
jelentéseit, és különböző célcsoportok számára készült oktatási segédanyagait. 1995ben már több mint 600-an rendelkeztek természetes családtervezési tanácsadó
bizonyítvánnyal Németországban. A német munkacsoporttal szoros szakmai
kapcsolatot tart fenn a magyarországi Természetes Családtervezési Tanácsadók
(TCST) Munkaközössége. 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség, ahol orvosok,
pedagógusok, biológusok, pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt.
A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer rövid ismertetése
Hogyan jelzi a nő szervezete a termékenységet?
Testünknek termékenységünkkel kapcsolatban is vannak jelzései, melyek a
termékenységi tünetek. A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer segítségével ezek
megfigyelhetők a női ciklus során. A jelek a következők: (1.) az alaphőmérséklet, (2.)
a méhnyaknyák és (3.) a méhnyak bizonyos változásai. Naponta megfigyelve,
lejegyezve egy cikluslapra, majd értékelve ezeket a megfigyeléseket megállapítható,
hogy a női ciklus termékenységi szempontból három szakaszra osztható: relatív
terméketlen fázis, termékeny fázis és abszolút terméketlen fázis. A természetes
módszer feladata a termékeny időszak kezdetének és végének pontos
meghatározása. A relatív terméketlen szakaszt azért nevezzük így, mert itt
következhet be nem tervezett fogamzás az alkalmazók vagy a módszer hibájából; az
abszolút terméketlen időszak azért kapta ezt a nevet, mert itt még egyszer sem
történt váratlan fogamzás. Ezen szakaszokat és a termékenységi tüneteket
tekinthetjük át a kitöltött és kiértékelt cikluslapon.
A folyamatos önmegfigyelés révén értékes jelzések birtokába juthatunk. A
termékenységi tünetek pontosan kidolgozott szabályok szerinti kiértékelésével a
termékeny és terméketlen napok meghatározhatóak. Csodálatos dolog saját
magunknak meggyőződni termékenységünkről. A nő számára biztonságérzetet jelent,
hogy megbízhatóan értesül szervezete egészséges működéséről. Ugyanakkor hamar
észreveheti, ha a szabályostól eltérő tünetek jelentkeznek. Így fiatal lányoknak,
házasságban élőknek vagy a változókorban egyaránt segítség lehet a természetes
működés nyomon követése. Éppen ezért hasznos lehet a TH-módszer minél korábbi
elsajátítása még akkor is, ha családtervezési módszernek a pár később más formát
választ.
Mindezen folyamatok mögött a hormonok kifinomult összjátéka van, és ezen
összjáték eredményeként figyelhető meg az alaphőmérséklet, a méhnyaknyák, és a
méhnyak változása. A hőmérsékleti görbe, a nyáktünet és egyéb tünetek pontos
szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok
meghatározhatók. Azért tudjuk nagy biztonsággal a termékeny időszak kezdetét és
végét megállapítani a tünetihőmérőzéses módszer segítségével, mert több tünet
párhuzamos megfigyelése egymástmegerősíti. Az ösztrogén függő méhnyaknyák14

változás, és a progeszteron függő hőmérsékletemelkedés egymástól függetlenül
megfigyelhető két jel. Így kettős ellenőrzésen alapuló módszert kapunk. A két,
legkönnyebben észlelhető termékenységi tünet megfigyelését kiegészítheti a
méhnyak tapintással való önvizsgálata, valamint egyéb észrevételek.


Az alaphőmérséklet: az a hőfok, amely minden izgalom kizárása mellett,
nyugalomban mérhető. Így étel- és italfogyasztás, mozgás előtt, vagyis
közvetlenül ébredés után, de felkelés előtt kell hőmérőzni. Ezért is nevezik
ébredési hőmérsékletnek. Mérése higanyos hőmérővel szájban, végbélben
vagy hüvelyben történhet; sohasem hónaljban. Ha végigkövetjük a
testhőmérséklet alakulását egy cikluson át megállapíthatjuk, hogy két
különböző hőmérsékletszint van. A petesejt kiszabadulása előtt a
hőmérséklet viszonylag alacsony, bekövetkezte környékén megemelkedik,
és a következő menstruációig magasabb szinten marad. Feladatunk az, hogy
ezt a megemelkedést a szabályok alapján megállapítsuk.



Méhnyaknyák: a méhnyakban található mirigyek tüszőhormon (ösztrogén)
hatására váladékot termelnek, melyet méhnyaknyáknak nevezünk. A nyák
jelentősége, hogy a hímivarsejtek számára kedvező körülményeket teremt a
női szervezetben. Nyák nélkül a hímivarsejtek csak pár óráig maradhatnak
életben. A kissé termékeny váladék a hímivarsejtek számára nehezen
átjárható, hálózatos szerkezetet alkotva megnehezíti bejutásukat. A nagyon
termékeny típusú nyákban viszont megnő az ondósejtek életképesség
azáltal, hogy a nyák táplálja őket, és energiát biztosít számukra. Ugyanakkor
csatornaszerű szerkezete segíti a hímivarsejtek bejutását a méhbe. Így 3
illetve 5 nap is lehet a hímivarsejtek élettartama. (A petesejt élettartama
12–18 óra.) A „nyák-mintavételt” naponta többször, WC-re menéskor
célszerű elvégezni. A hüvelybemenet törlése után vizsgálhatók a nyák
mennyiségi és minőségi jellemzői. A terméketlen napokon nyák általában
nem észlelhető. A kissé termékeny napokon kevés, sűrű, fehéres vagy
sárgás, nem nyúlékony; míg a nagyon termékeny napokon sok, híg,
vízszerűen átlátszó, nagyon nyúlékony, nyers tojásfehérjeszerű a nyák. Az
értékelés során betűjeleket használunk: s, Ø, f, n, n+.



Méhnyak: a méh testét a hüvellyel összekötő csatorna, melyen a hüvelyhez
való viszonya szerint két részt különböztetünk meg: hüvely feletti, illetve
hüvelyen belüli részt. A méhnyak ugyanis mintegy betüremkedik a hüvely
felső végébe, félgömbszerűen. A méhnyak alsó nyílása a külső méhszáj. A
női ciklus napjain változik a méhnyak hüvelyben elfoglalt helyzete, a
méhnyak tapintata, és a méhszáj nyitottsága. A terméketlen napokon a
méhnyak a hüvelyben alacsonyan helyezkedik el, orrhegy tapintatú, vagyis
kemény (K), és a méhszáj zárt; termékeny napokon a méhnyak a hüvelyben
magasan van, ajak tapintatú, vagyis puha (P), és a méhszáj nyitott. Mindezek
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észlelése belső vizsgálattal történik. (A méhnyak tapintással való
önvizsgálata a szüzesség elvesztése után javasolt.)
Miért jó megismerni a TH-módszert?
A TH-módszer olyan jó hatásfokú, hogy fölveszi a versenyt a legnépszerűbb
mesterséges módszerekkel is, mint a tabletta vagy a spirál. Semmilyen
családtervezési módszer sem 100%-os biztonságú, tehát alkalmazása mellett
bekövetkezhet nem tervezett fogamzás. Ha a természetes módszer mellett fogan
meg egy gyermek, egészségügyi szempontból nincs ok aggodalomra, így könnyebb
igent mondani a jelentkező kis Életre. A termékenységi jelek felismerése segítséget
nyújthat azoknak a pároknak is, akik gyermeket szeretnének. A ciklusban jelentkező
problémák korai felfedezése és kezelése segíthet a meddőség bizonyos eseteinek
kezelésében. A fogamzás létrejöttét a házaspár korán megállapíthatja, ill. a fogamzás
időpontjának ismeretében pontosabban behatárolható a szülés várható ideje. Az
önmegfigyelés elősegíti a nőgyógyászati és hormonális betegségek korai felismerését
és kezelését. A módszer megfigyeléseinek köszönhetően a nők jobban megismerik
saját szervezetük működését, ezáltal egészségtudatuk és termékenységtudatuk
erősödik. Nem igényel orvosi beavatkozást, nincs mellékhatása. Erkölcsileg és
vallásilag elfogadható. Fontos előnye, hogy olcsó. Költsége egy hőmérő és egy
munkafüzet; a tanácsadás pedig ingyenes. „Drága” benne csupán az idő és a türelem,
amit a tanulásra kell fordítani. A módszer alkalmazása állandó együttműködést, közös
döntés-hozatalt kíván meg a házaspárok részéről, ezáltal jobbá válhat a
kommunikáció közöttük, és fejlődhet szexuális kultúrájuk is. Végeredményben
mélyítheti a párkapcsolatot. A módszernek van nehézsége is. A termékeny időszak
alatt, ha nem tervez gyermeket a házaspár, a szexuális kapcsolattól tartózkodniuk
kell. Akik nem tudják fölvállalni ezt az önmegtartóztatást, vagy bizonytalanok a
termékeny időszak meghatározásában, időnként más módszert (pl. gumióvszert)
alkalmazhatnak, de ez már nem a tiszta TH módszer. Azok, akik ragaszkodnak a THmódszer nagy biztonságához, fölvállalják a lemondás időszakát. Ezen idő alatt a
kölcsönös szeretet és gyöngédség olyan kifejeződéseit fedezhetik fel, amely hasonlít
a klasszikus értelemben vett udvarláshoz. Így a lemondás, amit a pár közös döntéssel,
egyetértéssel vállal föl, ha néha nehéz is, gazdagabbá teheti a házastársi kapcsolatot.
A TH-módszer helyes alkalmazásához tanulásra van szükség. A tanulás történhet
könyvek segítségével önerőből; vagy szakemberektől tanácsadás ill. tanfolyam
keretében. Ez utóbbi azért hatékonyabb, mert így nemcsak az elméleti ismeretek
elsajátítására van mód, hanem a gyakorlatban felmerülő kérdések és tapasztalatok
megbeszélésére, ill. a különleges élethelyzetek kezelésére is. Az sem jelent
problémát, ha valaki egy másik módszerről akar áttérni a TH módszerre. Nem feltétel
sem a szabályos ciklus, sem a rendszeres életmód.
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2.3

Mesterséges családtervezés

A mesterséges módszereket illetően a módszerek objektív bemutatásával célunk az:
segítsünk a fiataloknak, hogy a megfelelő ismeretek birtokában, házasságukban majd
a lelkiismeretükkel összeegyeztethető családtervezési módszert választhassák.
Természetesen megvalljuk erkölcsi állásfoglalásunkat, mely egybehangzó a Katolikus
Egyház tanításával.
A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. Alapvető különbség
a két csoport között, hogy míg a mesterséges formák esetén a cél a fogamzás, vagy a
beágyazódás megakadályozása; a természetes módszer esetén a cél lehet a fogamzás
megelőzése, illetve a fogamzás elősegítése is. Tehát csak a természetes
családtervezés esetén van szó családtervezésről, a fogamzás pozitív, illetve negatív
befolyásolásának lehetőségéről. A mesterséges módszerek céljukat valamilyen
beavatkozással érik el, a természetes módszerek pedig megfigyeléssel. Tisztáznunk
kell két nagyon fontos fogalmat, mielőtt belekezdenénk a módszerek részletes
ismertetésébe.


Fogamzás: a női petesejt és a férfi ivarsejt egyesülése, az emberi élet
indulásának kezdete.



Beágyazódás: a már megtermékenyült petesejtnek a méh legbelső
rétegében, a méhnyálkahártyában való elhelyezkedése.

A fogamzás és a beágyazódás között kb. 1 hét telik el.
2.3.1

A mesterséges családtervezési módszerek rövid ismertetése

A mesterséges módszerek a beavatkozásoknak megfelelően 4 csoportra oszthatók.
Nem nevezhetjük összefoglalóan fogamzásgátló módszereknek ezeket, pedig a
közszóhasználatban és a tudományban is ezt a nevet használják rájuk. Fontos
megjegyeznünk, hogy ez nem helyes szóhasználat! Miért?
Mi is igazán a fogamzásgátló? Ami gátolja azt, hogy a fogamzás, vagyis a petesejt és a
hímivarsejt egyesülése létrejöjjön. A mesterséges módszerek között szerepel több
olyan módszer, ami nem az ivarsejtek egyesülését gátolja, hanem esetleg már az egy
hetes Élet továbbfejlődését akadályozza meg beágyazódás gátló hatásával. Ezeket a
formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak,
mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használják rá – a
beágyazódással kezdődik. Így ami előtte hat, vagyis a beágyazódást gátolja, az nem
okoz abortuszt.
Fogamzásgátlók
Ezek az ivarsejtek egyesülését akadályozzák meg. A hatásmechanizmusuk pedig az,
hogy a hímivarsejteknek a megtermékenyülés helyére való eljutását – mely a
petevezető hasüregi végében van – akadályozzák meg. Itt szerepel például a
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megszakított közösülés, a mechanikus módszerek közül a gumióvszer és a hüvelyi
pesszárium; s a kémiai módszerek több formája, melyek a hímivarsejtek
mozgékonyságát csökkentik, vagy elpusztítják őket.
Sebészi megoldások
Ezek, mint a férfi és női sterilizáció – amelyek szintén a fogamzást akadályozzák meg.
A kényelmetlensége ennek a módszernek, hogy ezek gyakorlatilag
visszafordíthatatlanok. Ez férfiak esetében az ondóvezetékek, nők esetében a
petevezetékek átjárhatóságának megszüntetését (átvágás, elkötés, egymástól való
eltávolítás) jelentik. Van a sterilizációnak az ún. „Stop” módszere, mely vágás nélküli
sterilizáció. A petevezetékbe mikrofémtekercset helyeznek be a hüvelyen és a méhen
keresztül. Mint idegen anyagot – az egyébként is szűk petevezeték – mintegy benövi
ezt az eszközt, és megszűnik a petevezeték átjárhatósága.
A „népszerű” eszközök
A tabletták, az injekciós készítmények és a bőr alá ültethető implantátumok, valamint
a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető hormongyűrű. Mindezek
hatásmechanizmusa összetett. Vannak a kombinált tabletták, amelyek kétféle
hormont tartalmaznak (ösztrogént és gesztagént). Fő hatásmechanizmusuk, hogy a
petefészekből a petesejt kiszabadulását gátolják. Ezt nevezzük ovulációgátlásnak. Az
esetek 2–10%-ában ez mégsem teljesül, vagyis 2–10%-ban rendszeres szedés
ellenére is előfordul tüszőrepedés, ezért fontos, hogy a tablettának más hatásai is
vannak. Például a méhnyakban termelődő nyákot változtatja meg, hogy azon a
hímivarsejtek ne tudjanak átjutni. Az ovulációgátló és méhnyaknyák megváltoztató
hatás is fogamzásgátló hatás. A petevezeték mozgását is képes megváltoztatni Ez azt
jelenti, hogy a petevezeték perisztaltikus mozgása felgyorsul, és ha a terv ellenére
mégis történt megtermékenyülés, akkor a megtermékenyült petesejt korábban jut a
méh üregébe, s ott még nem tud beágyazódni, így elpusztul. Ez a hatása a
tablettának beágyazódást gátló hatás. Következő hatás, a méhnyálkahártya
megváltoztatása. A méhnyálkahártyát úgy változtatja meg, hogy a szerkezetét alakítja
át a hormonális tabletta. Ezáltal nem lesz alkalmas a megtermékenyült petesejt
befogadására. Ez sajnos ismét beágyazódást gátló hatás. Aki tehát szedi a tablettát,
nem tudhatja, hogy neki a fogamzásgátló, vagy a beágyazódást gátló hatása
érvényesül-e a tablettának, amikor a tabletta ’jól működik’. A kombinált tabletták
csoportjába tartozik még a „sürgősségi” tabletta. Alkalmazását olyan szexuális
együttlét után ajánlják, melyben nem, vagy rosszul történt védekezés, esetleg
erőszakos szexuális cselekmény történt. Hatását úgy fejti ki, hogy elsősorban a
beágyazódást gátolja, de képes megváltoztatni a petevezeték mozgását és a
méhnyaknyákot is.
Vannak a csak egyféle hormont tartalmazó (gesztagén) tabletták. Ilyen a szoptatás
alatt ajánlott tabletta, melyet folyamatosan kell szedni. Ennek fő hatásmechanizmusa
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a méhnyaknyák megváltoztató hatás, de ennek is van a petevezeték mozgásának és
beágyazódást gátló hatása. Aztán a tizenévesek körében elterjedten alkalmazott
módszer. Ez is sürgősségi tabletta. Fő hatása a méhnyálkahártya megváltoztató hatás,
vagyis a beágyazódás gátló hatás, ugyanakkor a petevezeték mozgását és a
méhnyaknyákot is megváltoztathatja.
A „tabletták” főbb mellékhatásai, veszélyei:

















érelzáródásos betegségek (trombózis, tromboembólia, infarktus)
magas vérnyomás
vérzés megváltoztatása
kóros vérzések rejtve maradhatnak
fejfájás, migrén
hangulatváltozások, depresszív hatás
hányinger, hányás
testsúlyváltozás (hízás vagy fogyás)
bőrelszíneződés, bőrkiütések, ekcéma
jóindulatú májdaganatok
epehólyag gyulladás, epekövesség, sárgaság
húgyúti fertőzések
hüvelyi fertőzések (gombás)
nemi vágy csökkenése
nő az emlőrák kockázata
cukor-és zsíranyagcsere zavarai

A „tabletta” szedése különösen mérlegelendő serdülőkorú lányoknál, mert
esetükben még a szervezetük éppen csak tanulja a termékenységet. Ez azt jelenti,
hogy vérzésük már akár rendszeresen lehet, de petesejt kiszabadulásuk esetleg még
hónapokon, illetve éveken át nincs. Ez nem jelent gondot, teljesen belefér a
serdülőkori változásokba. Csak ha erről nincs tudomásuk, s kialakulatlan
termékenységükre kezdenek olyan „tablettát” szedni, melynek elsődleges célja a
termékenység gátlása, abból adódhatnak nehezebb helyzetek. Például az, hogy a
„tabletta” abbahagyása után nem igazán akar visszatérni a termékenység, mert még
szinte ki sem alakult. Így szerepe lehet a meddőség kialakulásában.
Nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy a „tabletta” szedése és a dohányzás
együtt a tromboembóliás szövődmények kialakulását ugrásszerűen megnövelheti. A
„tabletta” nagyon jónak tekinthető biztonsági tényezője csökkenhet, mert:



Elfelejtik bevenni a nők.
Hányás és hasmenés miatt eltávolítódik egy része, s így már nem vehető
olyan biztosnak a hatása. Fontos a párnak más fogamzásgátlási módszert is
alkalmaznia abban a ’ciklusban’.
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Nagyon fontos tudni azt is, hogy a ’tabletta’ megbízhatóságának
csökkenését okozhatja, ha egyidőben valaki más gyógyszert is szed.

Méhen belüli eszközök
A spirál, vagy hurok néven ismert méhen belüli eszközök szerepelnek. (Alakjuk
változatos, rézzel és hormonnal kombinált típusok.) A megtermékenyített petesejt,
vagyis a kis Élet beágyazódását akadályozzák meg. A méh üregében egy idegen anyag
jelenléte a méhnyálkahártyában enyhe gyulladásos reakciót vált ki. A hormonnal
kombinált méhen belüli eszközök helyileg méhnyálkahártya sorvadást
eredményeznek. Mindezek következtében a méhnyálkahártya nem tudja befogadni a
megtermékenyült petesejtet. Fogamzásgátló módszernek nevezik a méhen belüli
eszközöket, de egyértelműen leírják a beágyazódást gátló hatásukat. Tehát a
szóhasználat helytelen!
A méhen belüli eszközök mellékhatásai, szövődményei:








2.4

vérzési rendellenességek
szokottnál bővebb fluor (folyás)
kismedencei gyulladás
alhasi fájdalmak, görcsök
az eszköz kilökődése
meddőség
AIDS terjedése (ok: vezetőszál)

A gyermek megszületése – új családtag érkezik

A szülővé válás folyamatának utolsó, befejező mozzanata a gyermek megszületése.
Mindazok a változások, melyek már a várandósság alatt elkezdődtek, most
teljesülnek be. Míg korábban a pár készíthetett együtt ételt, vagy épp este tízkor úgy
dönthetett, hogy a városban vacsorázik, ezt követően kötöttebb módon kell élniük
egy ideig az életüket, hiszen egy törékeny, kiszolgáltatott gyermekhez is
alkalmazkodniuk kell. Sok családban az éjjelek és nappalok ritmusa is felborul, a
társas élet egy időre szünetel, legalábbis korlátozottabbá válik. Az időbeosztás, a
költségek, a szabadidő a gyermek körül szerveződik újjá.
A gyermek megszületését követően az anya, aki a szülést követően folyamatosan a
gyermeke mellett van, s aki elsősorban felelős azért, hogy a kicsi minden igénye be
legyen töltve, könnyen beleesik abba a hibába, hogy mindeközben elfeledkezik
férjéről, élettársáról. Emiatt sok férfi érzelmileg, és szexuálisan is elhanyagoltnak érzi
magát. Ha az újdonsült apa türelmetlen, nem tud megértően viszonyulni igen nagy
terhet hordozó párjához, és ugyanazt a szintű figyelmet követeli meg magának, amit
akkor kapott, mikor még kettesben voltak, tovább nehezíti a helyzetet.
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2.4.1

A baba fizikai és szellemi/ lelki fejlődése hónapról hónapra

A gyermekek az életük első két évében nemcsak fizikailag fejlődnek, hanem
mentálisan is. Minden nap, miközben kapcsolatba lépnek a környezetükkel, és
megismerik azt, új kapcsolódások jönnek létre az agyi idegsejtek között. Míg a
csecsemő fizikai változása könnyen észrevehető, a szellemi fejlődést nehezebb
figyelemmel követni; ennek kapcsán a legtöbb észrevételt a gondos megfigyelés
alapján tehetjük. Az alábbiakban röviden összegezve olvasható, hogy a csecsemő
hogyan fejlődik hónapról hónapra életének első évében. Fontosnak tartjuk
bemutatni, hogy miként változik, fejlődik a baba hónapról hónapra a táplálás-etetés,
alvás, mozgás, kognitív képességek, beszéd- és pszichoszociális területeken.
Az 1 hónapos csecsemő arca rózsás, bőre feszes, kis zsírpárnái vannak. Végtagjait
behajlítva tartja, keze ökölbe szorul, mozgására a koordinálatlan kapálódzás jellemző,
fényre, hangra odafordul. A fejét születésétől kezdve fordítja, néhány másodpercig
képes megemelni, de megtartani nem képes 6 hetes koráig. Az 1 hónapos csecsemő
látása mintegy 30 cm-re jó, az élénk színeket, a fekete-fehéret jól érzékeli, a
tárgyakat néhány másodpercig nézi, megpróbálja követni. Hamar felismeri az ismerős
arcokat. Az édesanyja hangját gyorsan megjegyzi, összerezzen az erős hangokra és
zajokra, a finom hangra kedvesen reagál.
A csecsemő születése után kizárólag anyatejet eszik. (Természetesen bizonyos
estekben szükség lehet tápszerre is). Csukott szemmel, a külvilág ingereitől
elzárkózva szopik. Az egy hónapos csecsemő kezdetben igény szerint, majd átlagosan
2-3 óránként eszik, a kicsi sírással, kiabálással jelzi éhségét. Általában minden etetést
követően ürít székletet.
Napi alvásigénye átlagosan 15-16 óra.
A 2 hónapos csecsemő karját, lábát egyre lazábban tartja, köröz velük, fejét szabadon
forgatja, hason fekve fejét erőteljesen emeli. Az ökölbe szorított kezeit már kezdi
nyitogatni, a hónap végére eljut odáig, hogy 45 fokig felemelkedik hajlított alkarjaira
támaszkodva. Felfedezi kezét, első „játékát”. Eleinte csak nézegeti, megmarkolássza
egyik öklével a másikat, egyszerre mozgatja a kettőt, forgatja, és a szájába veszi.
A 2 hónapos csecsemő kezdi felfedezni saját hangját, megindul a gőgicsélés. Örömét
leli a hanggal játszásban, hangadása intenzívebbé válik, ha a szülők „válaszolnak”,
kialakul ezzel az első párbeszéd.
A 2 hónapos csecsemő szemével követi a mozgó tárgyakat. Legérdekesebb számára
az emberi arc, megjelenik az első mosoly, amellyel a pici a szülőnek válaszol. Fejét
már odafordítja, ahonnan a hang érkezik.
A szopizás igen fontos foglalatosság a számára, az megnyugtatja. Megnyugszik akkor
is, ha felveszik, ha valakit meglát. Kialakulóban van a napi evés-alvás-ébrenlét
ritmusa, már több időt tölt ébren, ilyenkor csendben nézelődik.
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A 3 hónapos csecsemő már rengeteget mozgatja kezeit és lábait, nézegeti
mozgásukat, játszik velük. Hason fekve az alkarjára támaszkodva fejét 90 fokban
emeli. Tenyerét nyitva tartja, a kezébe adott tárgyakat megmarkolja, játékokért nyúl.
A 3 hónapos csecsemő kifejező eszköztára egyre színesebb. A hangokra és beszédre
saját kis nyelvén válaszol, nevetgél, gőgicsél. Ha az édesanyja nincs mellette, hívó
hangokkal reagál rá. Megkülönbözteti a családtagokat az idegenektől.
A 3 hónapos csecsemő arckifejezései bővültek, már nem csak visszamosolyog, hanem
– főként a szeretteire – spontán mosolyog. Szemével folyamatosan követi a körülötte
lévőket, ismerkedik környezetével.
Az első hónapokban ki kell alakítani az altatás szokásait, amelynek része a fürdetés,
babamasszázs, szoptatás, mondókázás. Nagyon fontos, hogy nyugodt körülményeket
kell teremteni az altatáshoz; a szülők felelőssége az önálló elalvás kialakítása,
megtanítása.
A 4 hónapos csecsemő elveszíti születési haját, színe megváltozik, változhat a szeme
színe is. Hasról oldalra és hátra fordul. Játszik a kezeivel, lábaival. Fejét stabilan tartja.
A kezébe adott játékot rázogatja, az elé tartott tárgyért nyúl. A játékokat az ujjai és a
tenyere közé fogja.
A 4 hónapos csecsemő hangosan nevet, gagyogásában a magánhangzók mellett
megjelennek a mássalhangzók is. Emlékezet már 5-10 másodpercig terjed. A 4
hónapos csecsemő élesen lát 4 m-re, és már a színlátás is kialakul. Nyugtatóan hat rá
az énekhang, főként az édesanya hangja. Az arcokra visszanevet, fontos számára a
testi kontaktus, erősödik a kötődése az édesanyjához. Ebben az időszakban már
naponta elég 5-ször szopnia, többi alkalommal a szomját csillapítja, édesanyja
közelségére vágyik. A tápszeres babáknak a negyedik, az anyatejes babáknak a
hatodik hónaptól javasolják szilárd ételek bevezetését.
Sokan már átalusszák az éjszakát, egyfolytában 10 órát is képes pihenni.
Megkezdődhet a fogzás (az alsó középső metszők áttörésével).
Az 5 hónapos csecsemő hasról hátra fordul és vissza, már próbálkozik a kúszással,
négykézláb állva pedig hintáztatja magát.
Az 5 hónapos csecsemő tárgyakért nyúl, megfogja azokat, most már a külvilág tárgyai
érdeklik, keze nézegetését elhagyja, markol, kaparászik.
Az 5 hónapos csecsemő beszédében gyakran rak össze magán- és mássalhangzókat
(„da, ba, pa, ma”)
Rámosolyog a tükörképére, de még nem ismeri fel magát. Az ismerős hangokra
örömmel reagál. A megszokott arcokat már felismeri, de csak abban az esetben, ha
az utolsó találkozás óta 4-5 napnál nem telt el több.
22

A szilárd ételek bevezetését a tápszeres babáknál 4, az anyatejes babák esetében
pedig 6 hónapos kortól ajánlott elkezdeni. Az alsó középső metszők áttörése jelzi a
fogak kibújásának kezdetét.
A 6 hónapos csecsemő a születési súlyát megduplázza. Hasról, hátra, majd
visszafordul. Felül, majd a kezére és a térdére támaszkodva változtatja a helyét. Ekkor
már a csecsemő a hasán kúszik, segítséggel ülni tud. Tárgyakért nyúl, azokat két
kézzel megfogja, szájába veszi, ütögeti, leejti és felveszi. Azt azonban még nem tudja,
hogyan kell elengedni valamit, azt gyakorolja, hogy az egyik kezéből a másikba teszi
át a tárgyakat.
A 6 hónapos csecsemő egyre több mindent utánoz, visít, morog, felfújja az arcát.
Kialakulnak az ismételt szótagok, elkezdődnek a hosszabb gagyogások. Kérését
mutogatással, vagy egy-egy hanggal fejezi ki. A 6 hónapos csecsemő felfedezi
önmagát, nevére figyel, az édesanyja felé fordul a fejével. Ha beszélünk hozzá,
felismer bennünket, tükörképét érdeklődéssel figyeli. Az idegenektől azonban kezd
félni.
Hat hónapos kortól kezdődik az etetés (az anyatejjel táplált csecsemők esetében
megkezdődik a hozzátáplálás: gyümölcs, főzelék), az ételek fokozatos bevezetésével
pedig az étkezési szokások, étrendi normák kialakítása. Ez az időszak lehetőséget
kínál arra, hogy megalapozzuk az egészséges életmódot. A baba ebben a korban már
szeret kézzel egyedül enni. Kibújnak az első fogai. Napi alvásigénye 14 óra.
A 7 hónapos csecsemő mindkét irányba forog, kúszik, négykézlábra áll, előre-hátra
ringatja magát. Vannak, akik támaszték nélkül ülnek, kapaszkodva lábujjhegyen
állnak, mászni próbálnak. A hét hónapos baba mindent megpróbál felemelni, ami a
kezébe akad. Ha sikerül neki, megrázza, ledobja, a szájába veszi azokat. A 7
hónapos csecsemő már kíváncsi, mely félelemmel is vegyül, „felfedező útjáról”
hamar visszatér, megbizonyosodik arról, hogy édesanyja nem tűnt el.
Szótagokat ismételget, kacag, „beszélget”, huncutkodik, tudomásunkra hozza
akaratát. Hangokat utánoz. Megtanulja a „nem” szó jelentését.
A baba ekkor már tudja, kicsoda az édesanyja; az idegenektől viszont fél, észleli a
különbséget édesanyja jelenléte és hiány között.
Éjjel inkább szokásból ébred fel, semmint éhségből. Az ujjaival is képes megfogni az
ételdarabokat, ez tetszik neki. Fogzik (alsó felső középső metszők, alsó szélső
metszők). Napi alvásigénye 14 óra.
A 8 hónapos csecsemő kúszik, négykézlábra emelkedik. Megpróbál mászni, először
hátrafelé halad. Kapaszkodva áll, gyakran próbál felállni.
A kisbaba már a felnőttek beszédét utánozza, megjelennek az „első szavak” (mama,
papa, baba), ám ezek alkalmazása még nem tudatos.
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A 8 hónapos csecsemő megtanulja, hogy az egyes tárgyak, személyek olyankor is
léteznek, amikor nem látja őket: a csecsemő örül, ha a szeretett személy újra
felbukkan. Ebben a korban a csecsemő már a leejtett tárgyak után néz. Kedvelt
játszóhelye a konyha, a szekrénybe bújik, pakol. Szeret elbújni az ajtó mögött, tetszik
neki a nyíló ajtó okozta meglepetés.
A 8 hónapos csecsemő ragaszkodik a szüleihez, tart a szüleitől való elszakadástól,
ugyanis távozásukat már megérti, de fél, hogy örökre eltűnnek az életéből. Célszerű
tehát fokozatosan hozzászoktatni a babát a szülők távollétéhez, valamint lehetőség
szerint minél kevesebbet szabad más gondjaira bízni.
A 8 hónapos csecsemők sokszor szeretnének egyedül enni, sokszor az édesanya
tányérján lévő ételt fogják kérni. Alvásigénye 14 óra. Fogzik (alsó felső középső
metszők, alsó szélső metszők).
A 9 hónapos csecsemő önállóan felül, először hátrafelé mászik, ezután szabályosan,
előrefelé halad. A pici világa hatalmasra tágul, a nagy felfedezések korszaka elindul.
Ha a baba sikeresen megkapaszkodik, akkor már képes feltérdelni, feláll, megteszi az
első lépéseket, a bútorokba kapaszkodva sétál.
Ebben a korban a babát minden érdekli. A 9-12. hónap között jellegzetesen gagyog,
kéttagú szavakat ismételget (mama, baba), ezek az első kísérletei a beszédre.
Megérti, amit mondunk neki, a felszólításokat végrehajtja (integet, puszit dob).
Érzékenyen reagál a többi gyerekre, sír, ha mások is sírnak. Mindig édesanyja
közelében szeret lenni.
A csecsemő ebben a korban nagyjából napi 14 órát alszik. Fogai erőteljes
növekedésnek indulnak (alsó felső középső metszők, alsó szélső metszők).
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