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A $zlilEszeti 6s ilOgy6gyiszati Szakmai
Ko I 169 i um 6l l6sf og lal{sa az otthonszli | 6sr6'l

A kozelmirltban otdronsziil€s sorin bekovetkezett tragikus eserr6ny miatt a Sziilcszeti 6s N6gy6
91;iszati Szakmai Kolldgium kotelessdg€nek 6rzi, hogv ism6t haagot adjon r'6lem€n-r'dnek az ott
honsziildssel kapcsolatban.

A Kolldgium 1999 ben 6s 2002-ben mdr foglalkozott az ,,otthonsziil6s" k6rd€skorevel, ds
rnildkdt alkalommal elutasitotta a rervczett otthonsziil6s gondolatit 6s gyakorlatit. Tettc ezt
azzal az egr-cden 6s megc{lblhatatlan magrarizattal, hog_v,,otthon" nem teremthet6k meg a
biztonsigos sziil€svezet€s azon szakmai f'eltdtelci, anclvek a k6rhizak sziil€szeti osztilvin rer-r
delkezdsre illnak.

A terhess€g 6s a sziilds 6lettani foh'anar ug\an, de birmenn,vire hihetetlen magdban hor-
dozza a legsih'osabb szrir,6dm€nveket, al<ir az 6let eh'esztds€nek kockizat{t is. Koztudott, hopl'
az €let legvesz€lvesebb szakasza a sztiletds kornli id6szak. Nem vitathat6 azonban, hog1,a sziil6sck
egy r€sze akir spontdn, otthoni koriilm€nvek kozort, al<ir orYosi bcavatkozis ndlkiil is lezajlik, €s
minden anyai 6s/rapX'magzati probldma ndlktil eg6szsdgcs iijsziilijrt johet a viligra. A zalartalur
lefolvdst, a j6 ercdmdnrt azonban nen lehet el6re garlntdlni eg,veden sziilds eset€ben scm. Ncnr
l6tezik olyan m6dszer, amellvel teljes bizonlossiggal meg lehetne j6solni, hogv a szrilds sorin el6,
fordul'e majd szor'6dminr- r'agv sem. Ha pedig bekoverkezik, akkor gvakran cgf ik pillanatr6l a
misikra tor-t6nik, amikor azoorali bear.atkozisra van szriks€g, teljes szem6lyi, t;irgvi 6s intizmdrrvi
hittdrrel. Ilven esetekben csak a siirg6s intdzeri ellitis menthcti meg az aq'a €s/r'ag1'a magzat
6let€t.

Magyarorszigon az otthonsztilisek kockiztatjit az ddesanyik 6s az fjszilottek egdszsdgit, €le-
t6t. A tecbnikai felk€szriltsdg, a k6rhizrirl lal6 tivolsig, a lakdsviszonvok, a l.riinvos infrastruktir
ra, a ment5szolgdlat neh6z helvzete miatt nen negoldott az ottllonsziilds. Ezirt aki orvosi eskiit
teft, sohasem drthet egvet ol1an megoldissal, arneh,birmilven rnirt6kbel is noveli az anr,ai €s a
rnagzati vesztes6get, r'agv maradand6 anvai €s magzati kirosodissal fen_veget.

Naplainkban, amikor a k6rhizi osztillok niikodds6nek enged€l_vez€se is szigorir minimumfcl-
tdrclckhez kotott, megengedhetctlennek tartjuk, hogr' 12.-6"t szabadsigjogokra, az alternativ
m6dszerek vilaszt6si szabadsdg{ra hivatkozla birki is szcmbeforduljon a szaknai 6sszeriis€g 6s
a biztonsig els6dlegcs kovetelmdnveir.el.

A sziildszet tdrtenetdben hatalmas vivminv volt, amikor az otthonsziil6s helyett a sziiJ6onho-
nokbtr, kds6bb pedig az azonnali miit6ti bealatkozis lehet6sdg6t biztosit6 k6rhizi sziil€szeti
osztilt'okon tdrt6116 sziil6s Iilt:iltalinossi. NIa enndl is el6bbre tarturlk: korasziildsek 6s specillis
vagy sril,vos magzati vagl'arvai betegs€gek esetin a progressziv ell{tls keret€ber.r kienclt felt€te-
leket biztosit6 sziil6szeti osztdl_r'okra kcll irinr.itani a sziil6s el6tt ill6 asszonl'okat.

A Koll€gium messzemen6en egvet€rt azzal, hogv az Alkotmin_vban garantJlt rlapvet6 logok
(onrendelkezdsi jog) alap.i6n Magvarorszigon a r'lrard6s an,vdnak joga van irgt' dorreni, hogy
gl,ennekdt otthoniban hozza a riligra, azonban tudatdbal keII lemie, hopl czzel sajdt ds a szii-
letend6 g1'ermek ilct€t vagl eg€szsclgdt lesz6h'eztetheti. Ennek 6rtelm6bcn az eg€szsdgiigvr6l
sz,6l(t 1997. €r'i CLN. tor'\'€nvbe be kellene kedilnic a tcrvezett otthonsziilis fogalminak, mivcl
az €rvdnvben ldvti torr'{nv kimondja, hog1 ,,a beteg beleeglezis€re nincs sziiks6g abban az eset-
ben, ha az edott beavrtkozis, intfzkcd6s elmarldisa misok ide6rt'e a 24. hctet betoltdtt mag
zator is - eg€szsdg€t lagv testi ipsdgdt s(rlr,osan r cszcllveztcti". A Sziildszeti is N6p1'6g1'{szati
Szakrnd Kolligium mcgitdl6se szerint pcdig az otthorsztlds sil_vos magzati kock{zatot rejt, is
r'€szhelvzetct k€prisel. Vdleminviink szerint a szaknai biztonsdgot nem gvcngit6, n.regfelel6
kciriilmdnr.ek kialakitisilal, ir csalidkozpont(r sziiliszcti glakorlat ndg szdlesebtr elterjesztdstvcl.
a biztons:igot r.rvirjt6 k6rhizak sztil5szobiin, sziil€szeti osztill'ain kellene negerenteni a csalddi
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egytittl€t hangulatdt, €s biztositani azokat a felteteleket, ahol az ddesanya szinte otthon drezheti
magit. A sziil€szeti ht6zetek mdr eddig is igyekeztek, hogy a szakmai biztonsig mellett drvdnye
siiljcin a csal6dkdzpontu szaldszeti gyakorlat is (egyiittsziilds, anya €s az ijsziilott kiizos elhelye-
z€se, I 2 6gyas sziil6szoba ftird6szobival stb.).

Az elm'lt €vekben az ottionsziil€s fek€relei mit sem vdltoztak, a m6diumok azonban mind
gyakrabban foglalkoznak a kird€ssel, €s egyre bdtrabban propagdrjdk az otthonsziir€st. Ennek sordn
- kell6en meg nem €rtetr elutasit6 e ispontja miatr eglre tdbb birilat 6ri a sztjr6szeti n6sy6,
gyiszati szakm6t 6s a Szakmai Koll€giumot. S6rt6nek €s kozveszdlyesnek tartjuk, hogy "z onhoo
sziil€s vezet€s6hez semmif6le engeddllyel nem rendelkez6k 6s egyes m6diumok megk6rd6jelezik
6s gtnyos megiegyzdsekkel illetik a Szakmai Kolldgium €rvekkel alitdmasztotr elutasit6 rilldspontiit.
Ezzel megrenditik a korszer( k6rhizi orvoslis irinti bizalmat, 6kenr pedig felrevezetik a sztles
el6tt ;ill6 ddesanl'6kat, hizaspirokat.

Tekintettel a Szakmai Koll6giumra nehezed6 egyre nagyobb nyomdsra, a Koll€gium 2007, szep-
tember 28 i iil€s6n ismdt napirendre t(izte az ofthonsziil6s k€rd€s€t. A probrdma inekintdsdre ad
hoc bizottsig alatult, melynek feladata volt a legapr6bb r6szletekig kidolgozni a felt6teleket 6s
meghatdrozni azok kor6t, akik - a megkiivetelt vizsg6k let€tel€t kovet6en - egyiltal:in vrillalkoz-
hamak otthonsziil6s levezet€s€re. A napiren&e r(iz€st tdbbek kozdtt az is indokolta, hogy eddig
teljesen szabilyozadan) a terhes €desanyik :illapot6t6l ftiggetlen, az 6desany6t is m agzatit vesza-
lyeztet6 kockizati tinyez6ket (pl. ikerterhess€g, medencev€g( fekv€s, korasziil€s stb.) figyelmen
kiviil hagy6 gyakorlat terjedt el haz6nkban, mely teljesen ellentmond a j6zan dsznek 6s az illan_
d6 p€ldak6nt emlegereft Hollandi6ban uralkod6 elvnek.

A Szakmai Kolldgium 2007. okt6ber 15-6n ism6t dsszeiilt, 6s el6zetesen megtdrgy aka azEgesz
s6giigyi Miniszt6rium, r'alaminr az ad hoc bizonsig 6rtal a tervezeft otthonsziil6s fert6tereiri'o
natkoz6an kdzosen dsszeillitott javaslatot. A program igen rdszletesen 1..u'tal".'azza a szemdlyi,
tdrgyi, szakmai 6s egy6b felt€teleket-

Igy p6ld6ul szem€lvi felt€tel:
. legaldbb l0 6ves gyakorlattal rendelkez6 sztil€sz-n6gy6gydsz szakorvos;
. legalabb l0 6ves gyakorlattal rendelkez6, fets6fok6 szakk6pz6sben vdgzett sziildszn6;
' rljsziilotr ijra€leszt€s€ben 6s ellit{siban megfelet6 gyakorlatot szerzeft csecsem6- 6s sver-

mekgy6gyisz szakorvos vagy neonatol6gus.
Biztositani kell a k6rhdzi hafteret, €s sztits6gesnek tartjuk tobbek koz<itt az ANTSZ ellen6rz6

tevdkenys€g€t is.
A tervezet ism€telt egyeztet€s utdn keriil vdgleges form6ba, melyet a Kolldgium az Egiszs6g-

iigyi Miniszt€rium rendelkez€s6re bocsit_
A Kolldgium azonban ismdt haagsritl,o zza, hogy az tdesatya €s a magzat fokozott veszdlyilla_

pota miatt akkor sem aj|nlja az ofthonsziildst, ha igen szigorri szab{l_1,6ft mellett az hazlnkban
is enged€lyezett lesz. Meg kell jegl'ezniin&, hogy a feltdtelek kidolgoz6sdt azirt rartortuk sziik
s€gesnek, mert mint koribban emritettiik - ndrunk kontro[ilatlanur, vdrogatds n6lkiir minden
esetben, az anyet 6s a m^gz tot yeszelyeztet6 t.nyez6ket nem n€zve zajlik jelenleg a tervezett
ottionsztl6s gvakorlata.

_ 
VlSiil a Szil€szeti €s N6gy6gydszati Szakmai Kolldgium messzemel6en visszautasitja dr.

Ger€b Agnesnek a relevizi6 nvilvdnoss6ga el6tr tert nyilatkozatir, rruszennt az ertala 'ezetert
sztil6s sorin meghalt magzat,,a k6rhizban is meghalt voLra". Koztudo*, hogy a k6rhizban is
merik a megGlel6 miifogdsokat, mell.ek segits6gi'el 'illelakadis esetdn is kiro_sodisfrenresen
vildgra lehet segiteni az tisziilortet, illewe megtortdnik a gdtmetszds, u"gy _ h" szrikseges _
kell6 id6ben sor keriil a csiszdrmetszdsre.
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