
Háttéranyag

A  kórházon  kívüli  szülés  jogi  szabályozásának  szükségességére  hívta  fel  a  figyelmet  az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2007. októberi ajánlásában1, amely hangsúlyozza 
az  állam  intézményes  életvédelmi  kötelezettségét  a  szülő  nő  és  gyermeke  alkotmányos 
jogainak  maximális  figyelembevétele  mellett.  Javaslatunk  a  társadalomban  felmerült 
igények, a szakmai szervezetek kezdeményezései, továbbá a fenti ajánlás alapján készült. 

A  kórházon  kívüli  szülés  ma  Magyarországon  tulajdonképpen  féllegális  tevékenység:  az 
európai országokhoz hasonlóan nem tiltott, de azoktól eltérően nincs is szabályozva. Nincs 
egyértelműen  rögzítve,  ki  választhatja  a  szülésnek  ezt  a  formáját,  mi  a  közreműködők 
felelőssége, milyen hátteret kell biztosítani az ilyen szülések lefolytatásához, milyen jelentési 
kötelezettség áll fenn ezekben az esetekben.

Otthonszülés helyett kórházon kívüli szülés

Az  „otthonszülés”  fogalmat  nem  tartjuk  szerencsésnek,  mert  a  kórházon  kívül, 
szaksegítséggel történő szülést nem annyira a konkrét helyszín, mint inkább a szüléskísérés 
szemlélete,  gyakorlata  különbözteti  meg  a  kórházi  szüléstől.  Nem  fogadjuk  el  az 
„életvitelszerű otthon” mint az otthonszülés kötelező helyszínének a meghatározását azért 
sem,  mert   indokolatlanul  szűkítőnek  tartjuk,  mivel  a  lakosság  jelentős  részét  kizárja  a 
kórházon kívüli szülés lehetőségéből a legközelebbi kórház távolsága, illetve más feltételek 
miatt.  Ilyen  feltétel  lehet  például  a  választott  háttérkórház  távolsága,  a  hely  technikai 
felszereltsége, kényelmi szempontok, családtagok, idősebb testvérek jelenléte, a választott 
szüléskísérő  távolsága.  Ez  utóbbi  kiemelten  fontos  szempont,  különösen  amíg  nincs 
elegendő kórházon kívüli szüléskísérő egy országos hálózat kialakításához. Javaslatunk az 
„otthon”  definiálása  helyett  a  szülés  helyszínének  megválasztását  a  várandósra  bízza 
amellett, hogy a szüléskísérő felelőssége eldönteni, hogy egy adott helyszín megfelelő-e az 
általa  kísért  szüléshez.  Az  „otthonszülés”  fogalom  helyett  a  „kórházon  kívüli  szülés” 
kifejezést használjuk.

Nem tartjuk indokoltnak egyidejűleg két szakképzett szüléskísérő jelenlétének megkövete-
lését egy kórházon kívüli szülésnél, ez ellentétben áll az európai és általában a nemzetközi 
gyakorlattal  is.  Magyarországon ez a követelmény azért  sem kivitelezhető,  mert  egyelőre 
nincs elegendő szakember ennek megvalósítására,  különös tekintettel  a  vidéki  helyzetre. 
Ehelyett javasoljuk, hogy a személyi követelmény egy szüléskísérő szakember mellett egy 
újszülöttélesztésben szintén jártas szakember jelenléte legyen.

Tervezett kórházi és tervezett kórházon kívüli szülés – egyenértékű alternatívák

Kiemeljük,  hogy koncepciónk egyenértékű alternatívaként kezeli  a  tervezett  kórházi  és  a 
tervezett kórházon kívüli szülést, amit nemzetközi összehasonlító vizsgálatok2 eredményei 
indokolnak.  Ezek  alapján  a  kis  kockázatú  kórházi,  valamint  a  szaksegítéggel  tervezett 
kórházon kívüli szüléseknél a halálozás és az egyéb komplikációk  előfordulási valószínűsége 
hasonló, miközben a kórházon kívüli szülések esetén a természetes folyamatot lényegesen 
kevesebb beavatkozás zavarja meg.

1



Ugyanerre a következtetésre jut egy kanadai3,  egy svájci4 és egy holland5 felmérés is. Ez 
utóbbi azért is figyelemre méltó, mert Hollandiában a szülések kb. 30%-a kórházon kívül 
történik. Egy Észak-Amerikában végzett nagymintás prospektív vizsgálat is hasonló ered-
ménnyel zárult6. Az Egyesült Államok Tennessee államában Ina May Gaskin és munkatársai 
által  kísért  szülések  tapasztalatai  a  fenti  megállapítás  mellett  arra  is  utalnak,  hogy  a 
szaksegítséggel  zajló,  kórházon  kívüli  szülés  biztonságossága  nem  kötődik  a  szülő  nő 
lakóhelyéhez7.

Hangsúlyozzuk, hogy a kórházi és a kórházon kívüli szülészeti ellátás eltérő szüléskísérői 
szemlélettel párosul. A kórházi gyakorlat a szülési folyamatot szabályozni, jellemzőit mérni 
igyekszik,  és  nem  megfelelő  eredmények  esetén  beavatkozik.  A  kórházon  kívüli  szülés-
kísérők  arra  törekednek,  hogy  a  szülést  természetes,  orvosi  beavatkozásoktól  mentes 
folyamatként  lehessen  átélni.  A  tervezet  személyre  szabott  tájékoztatást  követő  írásos 
megállapodáshoz  köti  mindkét  szülési  formát  annak érdekében,  hogy  a  várandós  felelős 
döntést hozzon a szülés helyszínére és módjára vonatkozóan mind a kórházon kívüli, mind 
pedig a kórházi szülés alapelveinek és rá vonatkozó kockázatainak ismeretében. 

A tervezett kórházi és tervezett kórházon kívüli szülés mellett természetesen megmarad a 
ma is létező lehetőség, hogy a várandós a lakóhelyének megfelelő gondozóba járhat, majd 
sürgősségi ellátás keretében bármelyik kórház ügyeletén szülhet.

Tervezett kórházon kívüli szülés esetén a várandós és a független szülészeti szolgálat írásbeli 
szerződést kötnek, amelynek pontos tartalmát a miniszter külön jogszabályban határozza 
meg. Ez a megállapodás tartalmazza a szülés tervezett helyszínét, a szüléskísérő személy, 
illetve helyetteseinek nevét,  a  háttérkórház megnevezését.  Választott  háttérkórház esetén 
írásbeli megállapodás szükséges a várandós és a háttérkórház között is.

Hasonló írásos szerződés bevezetése szükséges tervezett  kórházi  szülés esetén.  Ebben az 
esetben  a  megállapodás  tartalmazza  a  kórház  megnevezését,  ezen  belül  a  szüléskísérő 
személy,  illetve  helyetteseinek  nevét.  A  várandósgondozást  végző  személy  lehet  védőnő, 
szülésznő vagy szülészorvos, a szüléskísérő lehet szülésznő vagy szülészorvos. 

Mindkét esetben az írásbeli megállapodás biztosítékul szolgál arra, hogy a szülés idején a 
szüléskísérő vagy helyettese a megjelölt helyszínen rendelkezésre fog állni a szülés kísérésé-
re. A várandósgondozást  végző személyt,  illetve helyetteseit külön is fel  kell  tüntetni,  ha 
különböznek  a  szüléskísérőktől.  A  szerződéskötés  feltétele  a  várandós  személyre  szabott 
tájékoztatása, amely magában foglalja a választott szüléskísérő csoport (a szüléskísérő és 
helyettesei)  szülészeti  protokolljának,  valamint  az  egyénre  megállapított  kockázati 
tényezőknek és javaslatoknak az ismertetését. A szüléskísérő csoport köteles a protokollján 
kívül  a  korábbi  szülészeti  statisztikai  adatait  is  nyilvánossá  tenni.  A  protokollok  és 
statisztikai adatok nyilvántartását rendeletben kell szabályozni. 

A  tervezett  kórházi  és  a  tervezett  kórházon  kívüli  szülés  esetén  egyaránt  szükséges  a 
finanszírozási  szabályok  módosítása,  illetve  megalkotása,  kiemelten  fontos  a  hálapénz 
kiiktatása a kórházi szülészeti rendszerből.
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A tervezett kórházi szülés fogalmának bevezetése és írásos dokumentálása keretet adhat az 
amúgy  is  létező  „szülészorvos-választásnak”,  melyet  jelenleg  a  hálapénz  működtet.  A 
fogalom  jogszabályba  emelése  lehetőséget  nyújthat  arra,  hogy  hivatalos  finanszírozás 
alapján  kiegészítő  juttatásban  részesüljön  az  az  orvos,  szülésznő,  illetve  orvosokból  és 
szülésznőkből  álló  csoport,  amely  végigköveti  a  várandósságot,  és  vállalja  a  személyes 
jelenlétet a szülés során, valamint a kórház, amelynek infrastruktúráját ehhez igénybe veszi. 
Ez eleinte részben, később egészen visszaszoríthatja a szülés körüli hálapénzforgalmat.

Váltás a szülés kétféle modellje között

Fontos szabályozni a kórházi és a kórházon kívüli szülés modellje közötti átjárhatóságot és a 
szolgáltatók közötti váltás lehetőségét. Erre kifejezetten szükség van akkor, ha a kórházon 
kívüli szülést tervezőnél a várandósság vagy a szülés során olyan kockázati tényező merül 
fel,  amelynek hatására kórházi  szülés válik szükségessé.  De arra is  meg kell  teremteni a 
lehetőséget,  hogy  a  független  szülészeti  szolgálattal  szerződött  várandós  saját  döntése 
alapján  bármikor  a  háttérkórház  szülészeti  ellátórendszerére  térhessen  át,  beleértve  a 
várandósgondozást, a szülést és az azt követő újszülött- és gyermekágyas gondozást. Az a kis 
kockázatú várandós,  aki  kórházi  szülést  tervez,  a  kórházon kívüli  szülésre felkészüléshez 
elegendő  idővel  a  szülés  előtt  dönthessen  a  kórházon kívüli  szülés  mellett.  A  kórház  is 
biztosíthasson  lehetőséget  arra,  hogy  független  szüléskísérők  saját  protokolljuk  szerint 
kísérhessenek  szüléseket  az  intézményen  belül,  ilyenkor  ugyanez  a  kórház  szolgál 
háttérkórházként  is.  Ez  utóbbi  lehetőség  nagy  előnye,  hogy  így  emelkedett  kockázatú 
várandósok  is  szülhetnek  választott  szüléskísérőjükkel,  miközben  komplikáció  esetén 
azonnal rendelkezésre áll a kórházi háttér.

Amikor a független szüléskísérővel indult szülés esetén kórházi személyzet és infrastruktúra 
igénybevétele válik szükségessé, szabályozni kell a kórházon kívüli szüléskísérő szerepét a 
kórházi  ellátás  során.  Ez  a  független  szülészeti  szolgálat  és  a  háttérkórház  előzetes 
megállapodása  alapján  lehet  aktív  szülésznői  vagy  pusztán  laikus  kísérői  (dúla)  szerep. 
Feltétlenül szükséges a kórházon kívüli szüléskísérő szakmai kompetenciájának, az általa 
felállított diagnózisnak az elismerése, hiszen sürgős ellátást igénylő helyzetekben az ismételt 
vizsgálatok  miatti  késlekedés  az  ellátás  biztonságát  veszélyezteti.  Ehhez  kapcsolódik  a 
mentős  protokollok  módosítása:  a  mentőszolgálat  fogadja  el  a  szüléskísérő  döntését  az 
azonnali  kórházba  szállításra  vonatkozóan.  Mindezek  részleteit  is  rendeletben kell  majd 
meghatározni.

Szakmai kollégiumok: minőségbiztosítás és szakképzés

A tervezett  kórházon kívüli  szülés  jogi  szabályozásában (beleértve  az  abszolút  és  relatív 
kontraindikációk  meghatározását)  a  bábai  modell  szemléletében és  gyakorlatában jártas 
szakemberek ajánlásait kell alapul venni, mint ahogy a kórházi szülészet szakmai kereteinek 
kidolgozása  az  orvosi  modell  képviselőinek  a  feladata.  Mindkét  szabályrendszeren  belül 
teret  kell  hagyni  a különböző szakmai  irányzatok érvényesülésének,  a  szakmai protokoll 
csak a lehető legtágabb értelemben legyen rendeletileg szabályozva. 
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A  kórházon  kívüli  szülészet  szakmai  kérdéseinek  megvitatására,  ajánlások  kiadására 
szükséges egy szakmai testület létrehozása, amelyet egy új szakmai kollégium formájában 
javasolunk megtenni. E szakmai kollégium feladatkörébe tartozik majd az etikai ajánlások 
megfogalmazása is, például: mi történjen abban a helyzetben, amikor a szüléskísérő kórház-
ba menetelt javasol, de a szülő nő ebbe nem egyezik bele. Megjegyezzük, hogy a jelenlegi 
Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium nem megfelelő erre a feladatra, mert tagjai 
az orvosi modellt ismerik és gyakorolják. A kórházon kívüli szüléskísérés szakmai kollégiu-
mának tagjait a bábai modell  szemléletében és gyakorlatában jártas szakemberekből kell 
majd választani.

A kórházon kívüli szülészet szakmai kollégiuma és a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai 
Kollégium  együtt  határozzák  meg,  hogy  a  nyilvános  szülészeti  statisztikák  és  egyéni 
protokollok  pontosan  milyen  adatokat  tartalmazzanak  –  különös  tekintettel  az  egyes 
beavatkozások nyilvántartásba vételére és indikációira. A statisztikai adatok és protokollok 
közzététele egységesen vonatkozzon a kórházi szülészeti csoportokra és a független szülé-
szeti  szolgálatokra,  hiszen  ennek  alapján  lehet  a  különböző  szolgáltatók  tevékenységét 
objektív módon összehasonlítani. Németországban 2000 óta folyamatosan gyűjtik, össze-
sítik és nyilvánosságra hozzák a kórházon kívüli szülések adatait, hogy objektív módon össze 
lehessen hasonlítani a kórházi és a kórházon kívüli szülészeti statisztikákat8. Ezáltal támo-
gatják a gyermeket vállalókat abban, hogy informált döntést hozzanak a szülés módjáról, 
valamint  az  eddigi  eredmények  ösztönzik  a  kórházi  szülészeti  ellátásban  dolgozókat  a 
beavatkozások visszaszorítására.

A kórházon kívüli szüléskísérés szakmai elismerésének központi eleme a szakképzés kidol-
gozása. Erre alkalmas lehet a jelenlegi szülésznőképzés kibővítése vagy kiegészítő képzés 
létrehozása az e területen gyakorlattal rendelkező szakemberek közreműködésével. Egy, a 
jelenlegi  szülésznőképzésre  épülő  kiegészítő  tanfolyam  kidolgozása  már  elkezdődött  az 
Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI) irányításával, több kórházon kívüli 
szüléskísérő bevonásával. Ezt a kezdeményezést támogatjuk, a munka folytatását javasoljuk. 
Fontosnak tartjuk továbbá,  hogy a  továbbképzésen belül  speciális  képesítési  lehetőségek 
jöjjenek létre az egészségügy különböző területein dolgozók továbbképzésére, gondolunk itt 
a  szülészorvosokra,  szülésznőkre,  védőnőkre,  szakápolókra,  háziorvosokra,  egyéb  szak-
orvosokra.  A  jelenleg  már  kórházon  kívüli  szüléseket  kísérőknek  legyen  lehetőségük  a 
hivatalos  képesítés  megszerzésére  a  rendelet  életbe  lépését  megelőzően,  mivel  csak  így 
biztosítható a kórházon kívüli szülészeti ellátás folyamatossága. Ezekből a szakemberekből 
kell majd összeállítani az új szakmai kollégium első tagságát.

Várandósgondozás és a szüléskísérők más feladatai

A  szüléskísérő  feladatkörébe  –  az  európai  gyakorlatnak  megfelelően  –  bevesszük  a 
várandósgondozást,  az  újszülött-  és  gyermekágyas  gondozást,  valamint  a  szülést  követő 
nőgyógyászati ellenőrző vizsgálatokat is. Amellett, hogy praktikus és célszerű, bizonyítottan 
pozitív a hatása annak, ha ugyanaz a választott személy, illetve szolgáltató kísérheti végig az 
egész folyamatot9.  Ez a gyakorlatban azt jelenti,  hogy az a várandós,  aki  kórházi  szülést 
választ, a jelenlegi rendszer szerint fog vizsgálatokra járni a védőnőhöz, szülésznőhöz vagy 
szülészorvoshoz,  majd  kórházban  fog  szülni  szülésznővel,  illetve  szülészorvossal,  a 
gyermekágyas időszakban kórházi tartózkodása során a kórházi személyzetre, később pedig 
a  szülésznőre  és  a  védőnőre  számíthat.  Megjegyezzük,  hogy  a  szülésznőknek  a  család-
tervezés, várandósság, élettani szülés, gyermekágyas időszak teljes folyamatának kísérésére 
képesítésük  van10,  ezért  a  gondozás  folyamatossága  úgy  biztosítható  a  legjobban,  ha 
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mindezt  a  gyakorlatban  is  rájuk  bízza  a  protokoll.  Aki  kórházon  kívüli  szülést  választ, 
problémamentes  várandósság  esetén  végig  járhat  ugyanahhoz  a  szüléskísérőhöz,  aki 
beutalja  a  szükséges  vizsgálatokra,  azok  eredményét  értelmezi,  majd  kíséri  a  szülést  és 
rendelkezésre áll a gyermekágyas időszak elején, majd őt is a védőnő válthatja fel. Akár a 
védőnő, akár a szülészeti szolgálat szakembere nyújt segítséget az újszülött gondozásban, 
szükséges, hogy olyan korszerű szoptatási ismeretekkel rendelkezzen, amely lehetővé teszi a 
kizárólagos, igény szerinti szoptatás támogatását az első naptól kezdve. Fontosnak tartjuk, 
hogy a kórházi és a kórházon kívüli út egyenértékű lehetőségként jelenjen meg a törvényben 
is. 

Javaslatunkban  lehetőséget  biztosítunk  arra,  hogy  külön  jogszabályban  szabályozott 
feltételek mellett a független szülészeti szolgálat a szülés körüli időszakon kívül is elláthas-
son egészségvédelmi és mentálhigiénés feladatokat. Ily módon lehetőség nyílik arra, hogy 
igény szerint  folyamatos kapcsolat  lehessen a  nők és  a  szolgálat  között,  amely magában 
foglalhatja a szakemberek képzettségének és felszereltségének megfelelően, külön szakmai 
ajánlás szerint bizonyos nőgyógyászati szűrővizsgálatok elvégzését és pszichológiai, család-
tervezési tanácsadást is. 

Az  anyasági  ellátások  igénybevételéhez  a  várandósgondozásban  való  részvételről  szóló 
igazolást az állíthassa ki, aki a várandósgondozást ténylegesen végzi – a szülésznő, a védőnő, 
a szülészorvos vagy a független szülészeti szolgálat szüléskísérője.

Kórházi szülés: szülésznővel és ambulánsan

Hangsúlyozzuk, hogy az élettani szülés kísérése szülésznői feladat10, amelyet nem feltétlenül 
szükséges többnapos fekvőbeteg-ellátással egybekötni. 

Ezért kiemelten fontosnak tartjuk biztosítani, hogy kórházi szülés esetén is lehetőség legyen 
szülésznő  kísérésével  szülni.  Ebben  az  esetben  szülészorvos  csak  komplikáció  esetén,  a 
szülésznő kifejezett kérésére vesz részt a folyamatban, ami finanszírozási szempontból is 
előnyös, hiszen egy orvos képzése és ennek következtében munkaideje is jóval többe kerül, 
mint egy szülésznőé.

A kórházi szülés nem feltétlenül jár együtt többnapos kórházi tartózkodással. Amennyiben 
az anya és az újszülött is egészséges, lehetővé kell tenni, hogy a szülést követő néhány órán 
belül  együtt  hazamehessenek.  Ha  független  szüléskísérő  is  jelen  van,  az  anya  távozási 
szándéka esetén a szüléskísérő a kórháztól  írásos nyilatkozattal  átvállalhatja  a gyermek-
ágyas és  az  újszülött  gondozását.  A nyilatkozat  tartalmát  külön jogszabályban kell  meg-
határozni.  Az  anya  hozzájárulását  a  független  szülészeti  szolgálattal  kötött  előzetes 
szerződés is tartalmazhatja, ennek hiányában a nyilatkozatot az anyának is alá kell írnia. 

Szükséges  az  ambuláns  szülés  lehetőségének  törvényi  biztosítása  mellett  a  szülészeti 
finanszírozási  szabályok  módosítása  is,  mivel  jelenleg  ennek  az  olcsóbb  megoldásnak  a 
költségeit csak részlegesen téríti az OEP11.

Németországban  a  bábatörvény  és  a  tartományi  előírások12 szerint  a  normál  szülést  a 
kórházban is szülésznő kíséri. A várandós és családja – amennyiben nincs komplikáció – 
szabadon  választhatják  meg  a  szülés  helyét  és  a  tartózkodás  időtartamát:  kórházban, 
születésházban,  otthon  lehet  szülni,  ambulánsan,  vagy  néhány  napot  az  intézményben 
töltve, orvossal is vagy csak szülésznővel.
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Gyermekágyas gondozás és szoptatási tanácsadás

A  szülésznők,  védőnők,  gyermekorvosok,  szoptatási  tanácsadók  feladatkörének 
módosításához  –  a  szakmai  kollégiumok  közreműködésével  –  változtatni  kell  a 
protokollokon  és  a  kapcsolódó  finanszírozási  szabályokon.  A  védőnő  hivatalból  kapjon 
értesítést  minden  gondozására  bízott  gyermek  születéséről,  az  anyát  és  az  újszülöttet 
látogathassa  a  kórházban  (jelenleg  néhány  kórház  gyermekágyas  osztályáról  lényegében 
kitiltják a területi védőnőket!), továbbá a szokásosnál hamarabb hazatérőknek igény szerint 
intenzívebb  támogatást  nyújtson.  Tegyék  lehetővé,  hogy  amennyiben  az  anya  ezt  kéri, 
képzett szoptatási tanácsadó is felkereshesse a kórházban. A gyermekorvos végezze el  az 
újszülött  első  általános  vizsgálatát,  amennyiben  erre  a  kórházban  nem  került  sor.  A 
szülésznő  feladatkörébe  tartozzon  bele  –  kórházon  kívül  is  –  az  anya  gyermekágyas 
gondozása, vizsgálata (az anti-D immunglobulin injekció beadása is, amennyiben szükéges). 
Független szülészeti  szolgálattal  kötött  szerződés esetén ez – amennyiben a szülést  nem 
követi  többnapos  kórházi  tartózkodás  –  a  független  szüléskísérő  feladata.  Kórházi  és 
kórházon kívüli szülés esetén egyaránt a kórház (háttérkórház) biztosítsa a gyermekágyas 
gondozást  végző  szakembernek  a  szükséges  készítményeket,  beleértve  az  anti-D 
immunglobulin szérumot.

Kiemelten  fontos,  hogy  kórházi  és  kórházon  kívüli  szülést  követően  egyaránt  protokoll 
biztosítsa és pontosan szabályozza a csecsemőgondozásban, szoptatásban segítő szakember 
részvételét a gondozásban. Mindenképpen szükséges a segítő szakképzésében biztosítani a 
megfelelő  szoptatási  ismeretek  elsajátítását  –  jelenleg  sajnos  nem  minden  védőnő 
rendelkezik  korszerű  és  gyakorlati  tudással  ezen  a  téren.  Amennyiben  olyan  szoptatási 
probléma merül fel,  amelyet a segítő és az anya nem tudnak együtt megoldani,  a segítő 
továbbítsa  laktációs  szaktanácsadóhoz  (IBCLC)  az  anyát.  Javasoljuk,  hogy  a  speciális 
szoptatási  segítség  igénybevételét  –  azaz  a  laktációs  szaktanácsadói  szolgáltatást  –  is 
finanszírozza az OEP. 
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Más szükséges módosítások az egészségügyi törvényhez

A  várandósság  és  a  szülés  témaköre  több  helyen  szerepel  az  egészségügyi  törvényben, 
véleményünk szerint jelenleg még két ponton célszerű a szöveget módosítani:

1. A 11. § (5) bekezdés biztosítja, hogy ma már minden szülésnél jelen lehet egy, a szülő 
nő  által  megjelölt  nagykorú  személy.  Ez  teszi  lehetővé  például  a  mára  már 
mindennapossá  vált  apás  szüléseket,  ennek  törvény  biztosította  lehetősége  nagy 
előrelépés volt a kórházi szülészet rövid történetében. Viszont van még legalább egy 
szereplő, akinek a jelenlétére a szülő nők egyre inkább igényt tartanak: ez a laikus 
asszonytársi segítő, a dúla. A dúla igény szerint jelen van és segít a várandósság, a 
szülés  és  a  gyermekágyi  időszak  során.  Vizsgálati  adatok  támasztják  alá,  hogy 
jelenléte egyértelműen kedvezően hat a szülés folyamatára13. A dúla feladatkörének, 
jogállásának  részletes  meghatározása  e  törvényi  módosítástól  függetlenül  is 
szükséges. Jelenleg a kórházak jóindulatán múlik, hogy az apa vagy más családtag, 
barát  mellett  beengednek-e  dúlát  is.  Ezen  szeretnénk  változtatni  azáltal,  hogy 
legalább két személy jelenlétének lehetőségét garantáljuk a törvényben.  Lehetőség 
szerint célszerű minden, a szülő nő által választott személy jelenlétét engedélyezni 
mindaddig, amíg ez nem akadályozza a szülészeti ellátást. Hasonlóan fontos, hogy az 
anya  és  az  újszülött  folyamatosan együtt  lehessenek,  ez  a  jelenlegi  törvényben is 
szerepel.  Új  elem,  hogy  a  törvény  garantálja  kiskorú  látogató  beengedését,  ami 
különösen  fontos  lehet  a  testvérek  mielőbbi  megismerkedése  szempontjából. 
Változtattunk továbbá a korlátozás feltételén: a korlátozást nem egészségi állapotuk, 
hanem a kórházi ellátás akadályoztatása teheti szükségessé.

2. A 86. § (2) bekezdésben a várandósgondozás során elvégzendő, külön jogszabályban 
meghatározott vizsgálatokról van szó. A fentiek értelmében – és szerencsére a napi 
gyakorlatnak megfelelően – ezt úgy célszerű módosítani, hogy a vizsgálatok elvégzése 
helyett  azok  tájékoztatással  egybekötött  felajánlása  legyen  kötelező.  A  választás 
szabadságának  biztosításán  túl  ez  a  törvényi  módosítás  azért  is  indokolt,  mert 
minden  vizsgálatnak  van  kockázata  mind  az  anyára,  mind  a  magzatra  nézve.  A 
vizsgálati  eredmények  sokszor  nem  egyértelműek,  és  ezért  további  vizsgálatok 
válhatnak szükségessé, amelyek újabb és eltérő kockázatot jelenthetnek. Az ajánlott 
vizsgálatok körének meghatározása szakmai feladat, amelyet a szakmai kollégiumok 
(szülészeti  és  nőgyógyászati,  valamint  az  újonnan  létrehozandó  kórházon  kívüli 
szülészeti)  ajánlásainak alapján kell  megtenni.  Az adott  vizsgálat  elvégzéséről  – a 
vizsgálati módszer megbízhatóságának és kockázatainak ismeretében – a várandós 
dönt. Megjegyezzük, hogy a jelenlegi rendszerben előírt vizsgálatok között van olyan, 
amelyet  eredményének  pontatlansága  miatt  a  nemzetközi  gyakorlatban  csak  más 
teszteredmények  megerősítésére  végeznek  el,  továbbá  van  olyan  vizsgálat  is, 
amelynek  magzati  halálozási  kockázata  összemérhető  a  vizsgált  genetikai 
rendellenesség  előfordulási  arányával.  Az  előnyök  és  a  kockázatok  ismeretében 
lehetséges,  hogy  a  várandós  lemond  a  magzat  genetikai  vizsgálatáról  –  döntését 
tiszteletben kell tartani.

Az Eütv. további két helyen tartalmaz olyan módosítandó kitételt, amely visszaélésekre is 
lehetőséget adóan tág értelemben korlátozza a várandós önrendelkezését, ezek a 17. § (2) 
bekezdés a)  pontja és  a 20.  § (6)  bekezdés.  A pontosítás  körültekintő és  alapos munkát 
igényel,  mert  az  önrendelkezést  csak  szakmailag  megalapozott  indokok  alapján  szabad 
korlátozni.  Amennyiben ez a  változtatás  a  kormányzati  szándékkal  találkozik,  ezeknek a 
feltételeknek a kidolgozásához is felajánljuk közreműködésünket.
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