
Koncepció

A  kórházon  kívüli  szüléskísérés  biztonságos  megvalósításához  szükséges  egy  más 
szemléletű  és  más  szakmai  felkészültséget  igénylő  szülészeti  gyakorlat  meghonosítása 
Magyaroszágon. 

A nemzetközi  gyakorlatban is  az a  jellemző,  hogy elkülönül  a szülészet  orvosi  és  bábai 
modellje.  Az  orvosi  modell a  komplikációk  elhárítására  helyezi  a  hangsúlyt.  Ennek 
érdekében  igénybe  veszi  a  kórházi  hátteret,  a  műszeres  vizsgálati  és  a  beavatkozási 
lehetőségeket olyankor is, amikor a komplikációnak még csak a gyanúja merül fel, esetleg a 
szülő  nő egyéni  kockázati  tényezőitől  függetlenül,  statisztikai  adatok alapján rutinszerű 
beavatkozásokat is végez. A bábai modell a szülést olyan természetes folyamatnak tekinti, 
amelynek megzavarása önmagában komplikációkat és ennek következtében beavatkozáso-
kat von maga után, és nem egy esetben a fájdalmat is növeli. Ezért a szüléskísérés bábai 
modellje  csak akkor  tartja  szükségesnek az  orvosi  beavatkozást,  ha  a  komplikáció más 
módon nem védhető ki. 

A két modell eltérő szakmai felkészültséget és hozzáállást feltételez. Az orvosi modellben a 
komplikációk elhárítására képzett szülész-nőgyógyász szakorvos, míg a bábai modellben az 
élettani szülés kísérésében és a komplikációk felismerésében, elhárításuk helyszíni meg-
kezdésében jártas bába részvétele szükséges. Amennyiben a bábai szemlélettel kísért szülés 
során komplikáció lép fel, a szülés az orvosi modell szerint, kórházban fejeződik be. 

Hangsúlyozzuk, hogy a két modell a szüléskísérés szemléletében, gyakorlatában különbö-
zik egymástól, a szülés eltérő helyszíne csak következmény.  Ezért nem kötjük a kórházon 
kívüli szülést az otthon fogalmához! Míg az orvosi modellben a szülés csak kórházban lehet 
biztonságos, addig a bábai modellben az alap higiénés feltételeken túl nincs különösebb 
megkötés a szülés helyszínére vonatkozóan azon kívül, hogy a komplikáció esetén ellátást 
biztosító háttérkórház elérhető távolságon belül legyen. Annak megkövetelése, hogy ez a 
helyszín a várandós lakóhelye legyen, azért sem elfogadható, mert ez a hazai lakosság közel 
felének nem tenné lehetővé a bábai modell választását a háttérkórház távolsága miatt. Sőt, 
a bábai modell szerinti szülés helyszíne lehessen maga a háttérkórház is, ilyenkor a kórház 
és  a  független szülészeti  szolgálat  között  előzetes  megállapodás szükséges  a  részletekre 
vonatkozóan.  

Elképzelésünk szerint célszerű egy új törvényben megfogalmazni a várandósgondozás és a 
szülészeti ellátás egyedi vonatkozásait.  Amennyiben a szabályozás  az Eütv-n (1997.  évi 
CLIV. törvény az egészségügyről) belül történik, a  98. § Ápolás 98/A. § Egyes különleges 
ellátási igényt kielégítő egészségügyi szolgáltatások alcímek kibővítéseként kaphatna helyet 
egy új fejezet formájában, „Szülészeti ellátás” alcímmel. 
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Bevezetjük a következő fogalmakat:

a) kórház: szülészeti aktív ellátást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézet;

b) tervezett kórházi szülés: a várandós akaratából és személyre szabott tájékoztatását  
követően, írásbeli megállapodás alapján az általa választott kórházban szülésznő  
vagy szülész-nőgyógyász szakorvos által kísért szülés; 

c) független  szülészeti  szolgálat: kölcsönös  megállapodás  alapján  választott  hely-
színen élettani  szülések  kísérésére,  valamint  az  Eütv.  86.  §  szerinti  család-  és  
nővédelmi gondozásra és a szülést követő nőgyógyászati ellenőrző vizsgálatokra  
működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató; 

d) tervezett  kórházon  kívüli  szülés: a  várandós  akaratából  és  személyre  szabott  
tájékoztatását követően, írásbeli megállapodás alapján az általa választott függet-
len szülészeti szolgálat szakemberei által kísért szülés;

e) háttérkórház: tervezett kórházon kívüli szülés esetén az anya által választott vagy  
a  szülés  helyszíne  szerinti  területi  ellátási  kötelezettséggel  rendelkező  kórház,  
amely  szükség  szerint  vagy  a  várandós  döntése  alapján  biztosítja  a  várandós-
gondozást,  a  szülészeti,  gyermekágyas  és  újszülöttellátást.  Sürgősség  esetén  az  
anya  előzetes  választásától  függetlenül  minden  szülészeti  osztállyal  rendelkező 
intézmény háttérkórházként működik.

A fenti meghatározásokban az orvosi, illetve bábai modell megfelelői a kórházi, illetve a 
kórházon  kívüli  szülés.  A  szülés  akkor  tervezett,  ha  a  várandós  előzetes  tájékoztatást 
követően szerződést köt az egészségügyi szolgáltatóval a szülés kísérésére. A tájékoztatás 
magában foglalja  a  várandós  kórházi,  illetve  kórházon kívüli  szülésre  vonatkozó egyéni 
kockázati tényezőinek ismertetését. Ezen kívül a szolgáltatónak szülészeti protokollját és 
korábbi  szülészeti  statisztikai  adatait  külön  jogszabályban  meghatározott  tartalommal 
nyilvánossá kell tennie. 

Egy  komplikációmentes  szülést  nem  feltétlenül  kell  többnapos  kórházi  tartózkodásnak 
követnie akkor sem, ha a szülés kórházban történik. A finanszírozási szabályokat úgy kell 
meghatározni, hogy a kórházaknak ne álljon érdekükben az egészséges anyák és újszülöttek 
kórházban tartása.  Meg kell  oldani  az egészséges újszülöttek megfelelő gondozását és a 
szűrővizsgálatok  elvégzését  otthoni  körülmények  között.  Ehhez  szükséges  a  védőnők, 
szoptatási  tanácsadók  (gyermekgondozás),  a  szülésznők  (gyermekágyas  anyai  ellátás) 
valamint  a  gyermekorvosok  (első  újszülöttvizsgálat)  feladatkörének  részletes  újra-
gondolása, új protokollok és finanszírozási szabályok kidolgozása a szakmai kollégiumok 
részvételével. Tekintettel arra, hogy a legköltségesebb ellátási forma a kórházi fekvőbeteg-
ellátás, az ambuláns szülés a kiegészítő otthoni gondozással együtt is lényegesen olcsóbb 
lesz a jelenlegi gyakorlatnál.

2



Az ellátás megbízhatósága, folyamatossága érdekében célszerű, hogy a várandósgondozást, 
szüléskísérést,  gyermekágyi és újszülöttellátást,  valamint a szülést követő nőgyógyászati 
ellenőrző vizsgálatokat ugyanaz a szolgáltató végezhesse. Természetesen ez a szolgáltató 
adja  ki  az  anyasági  támogatásra  jogosító  igazolást  is. Ez  egyaránt  vonatkozik  kórházi 
szolgáltatókra  és  független  szülészeti  szolgálatokra.  A  független  szülészeti  szolgálatok 
hatáskörét folyamatosan bővíthetőnek látjuk, a későbbiekben például szakmai ajánlások 
alapján  külön  jogszabályban  meghatározott  módon,  szakképzettségüknek  és  technikai 
felszereltségüknek  megfelelően  bizonyos  nőgyógyászati  szűrővizsgálatokat,  továbbá 
pszichológiai, családtervezési tanácsadást is végezhetnek, akár otthoni körülmények között 
is.

Mindezeket a következőképpen lehetne törvényi bekezdésekbe foglalni:

(1) Tervezett kórházi szülés esetén a szülés helyszínét a várandós választja meg a 
választott  kórház  hozzájárulásával.  A  várandósnak  és  a  választott  kórháznak 
külön  jogszabályban  meghatározott  tartalommal  írásbeli  megállapodást  kell  
kötniük a várandósgondozásra, a szüléskísérésre, a gyermekágyas gondozásra,  
továbbá az újszülöttellátásra vonatkozóan. Lehetővé kell tenni, hogy – amennyi-
ben egészségi állapotuk kórházi tartózkodást nem tesz feltétlenül szükségessé – 
az  anya  és  az  újszülött  a  szülést  követő  4  órán  belül  együtt  elhagyhassák  a  
kórházat.

(2) Tervezett kórházon kívüli szülés esetén a szülés helyszínét a várandós választja  
meg a választott független szülészeti szolgálat hozzájárulásával. A várandósnak 
és a választott független szülészeti szolgálatnak külön jogszabályban meghatáro-
zott tartalommal írásbeli megállapodást kell kötniük a várandósgondozásra, a  
szüléskísérésre,  a  gyermekágyas  gondozásra,  továbbá  az  újszülöttellátásra 
vonatkozóan. Amennyiben a várandós háttérkórházat is választ, a várandósnak 
és  a  választott  kórháznak is  külön jogszabályban meghatározott  tartalommal  
írásbeli megállapodást kell kötniük.

(3) Tervezett  kórházon  kívüli  szülés  esetén  a  háttérkórház  külön  jogszabályban 
meghatározott ellátást nyújt a várandós és gyermeke részére.

(4) A  kórházon  kívül  született,  valamint  a  kórházban  született,  de  életük  első 
napjait kórházon kívül töltő gyermekek újszülöttgondozása (vizsgálatok, védő-
oltások,  újszülöttellátás)  külön jogszabályban meghatározott  módon történik.  
Amennyiben az újszülött egészségi állapota kórházi ellátást nem tesz szükséges-
sé,  lehetőséget  kell  biztosítani  arra,  hogy  az  újszülöttgondozást  a  gyermek 
tartózkodási helyén végezzék. Hasonlóképpen az anya gyermekágyas ellátása is 
lehetőség szerint a lakóhelyén történhessen. Az újszülött- és gyermekgondozást,  
valamint az anya gyermekágyas ellátását – igény és lehetőség szerint a kezdeti  
időszakban vagy végig – a független szülészeti szolgálat is végezheti.

(5) A független szülészeti  szolgálat  külön  jogszabályban meghatározott  feltételek 
szerint további egészségvédelmi és mentálhigiénés feladatokat is elláthat.
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A  független  szülészeti  szolgálat  tevékenységét  egészségügyi  szolgáltatóként,  önálló 
szakmakóddal, ÁNTSZ-engedéllyel és felelősségbiztosítással végzi. Mindezek jogszabályi és 
gyakorlati  feltételeinek  megteremtése  is  meg  kell  történjen  a  tervezett  kórházon  kívüli 
szülés  szabályozásának  keretei  között.  Szükséges  például  az  egészségbiztosítási  törvény 
(1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól) módosítása, amely 
jelenlegi formájában a szülészeti ellátást kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás keretei 
között biztosítja (15. §). 

Szükséges  a  kórházon  kívüli  szüléseket  kísérő  szakemberek  képzési  rendszerének  a 
kidolgozása,  továbbá szakmai  testületük létrehozása. A szülésznőképzés  kibővítése  vagy 
egy  ezt  kiegészítő  továbbképzés  megfelelő  lehet,  amennyiben  a  gyakorlati  készségek 
elsajátítására helyezi a hangsúlyt (pl. újszülött-újraélesztés). Fontos továbbá, hogy a képzés 
kidolgozása a kórházon kívüli szülésben jártas szakemberek közreműködésével történjen, 
lehetőséget  biztosítva  az  egészségügy  különböző  területein  dolgozók  (szülészorvosok, 
szülésznők, háziorvosok, egyéb szakorvosok, védőnők, szakápolók és a jelenlegi kórházon 
kívüli szüléseket kísérők) differenciált képesítési rendszerének a kialakítására. A szakmai 
testület elképzelésünk szerint egy bábai szakmai kollégium lehetne, amelynek tagjai az új 
rendszer szerint hivatalos képesítést szerzett szakemberekből választhatók ki.

A  kórházi  és  a  kórházon  kívüli  szülés  egymással  egyenértékű  alternatívák,  fontosnak 
tartjuk, hogy ezek között a szabad választás jogát a törvény biztosítsa. Az Eütv. (1997. évi 
CLIV. törvény az egészségügyről) 15 § (1) bekezdésén túl célszerű ezt külön is szabályozni:

(1) A gyermeket váró nőt megilleti  az a jog,  hogy – a külön jogszabályban meg-
határozott feltételek esetén, a személy szerint rá vonatkozó kockázatok minél  
teljesebb  ismeretében  –  szabadon  megválassza  szülésének  a  körülményeit,  
beleértve a választást a tervezett kórházi és a tervezett kórházon kívüli szülés  
között.

(2) Az Eütv 2. § (2) bekezdésében rögzített esélyegyenlőségi követelményen túl, a  
kórházon kívüli szülést választó, de a szülési eseményt a kórházban befejező nőt  
megfelelő, hátrányos megkülönböztetés nélküli ellátásban kell részesíteni. 

(3) A  tervezett  kórházi  és  kórházon  kívüli  szüléssel  kapcsolatos  kockázatokat  a  
bizonyítékokon alapuló orvoslás szabályai szerint kell megállapítani.

Hangsúlyozzuk, hogy a jogszabályi feltételrendszert a szülészeti szakmai testületek (orvosi 
és  bábai)  ajánlása  alapján  kell  meghatározni  oly  módon,  hogy  az  teret  hagyjon  az 
egymástól eltérő gyakorlatok érvényesülésének, mind a kórházi, mind pedig a kórházon 
kívüli szülészeti ellátás esetén.
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A részletes szabályozás miniszteri rendeletekben valósul meg, ehhez szükséges a törvényi 
felhatalmazás:

Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) a tervezett kórházi és kórházon kívüli szülés részletes szabályait;

b) a független szülészeti szolgálatok részletes működési feltételeit;

c) a kórházon kívül született, valamint a kórházban született, de életük első napjait  
kórházon kívül töltő gyermekek újszülöttgondozásának részletes szabályait;

d) a független szülészeti szolgálatok szakmai tevékenységével kapcsolatos felügyeleti  
és szabályzó funkciókat ellátó szakmai kollégium létrehozásának és működésének 
szabályait

rendeletben állapítsa meg.

Amennyiben  a  törvényi  szabályozás  az  Eütv-n  belül  valósul  meg,  ez  a  felhatalmazás 
szerepelhet pl. a 247. §-a (2) bekezdésének f) pontját követően fa), fb), fc), fd) jelöléssel.

Az Eütv. módosítását a fentiekkel összefüggésben szükségesnek tartjuk még a következő 
pontokon, az alábbiak szerint.

Az Eütv. 11. § (5) a következőképpen módosul:

11. § (5) A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás 
és  a  szülés  alatt  folyamatosan  vele  lehessen,  a  szülést  követően  pedig  arra,  hogy  – 
amennyiben ezt az ő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki – újszülöttjével egy 
helyiségben helyezzék el.

Javaslat:

(5)  A  szülő  nőnek  joga  van  arra,  hogy  legalább  két,  lehetőség  szerint  minden  általa 
megjelölt  nagykorú  személy  a  vajúdás  és  a  szülés  alatt  folyamatosan  vele  lehessen,  a  
szülést  követően  pedig  arra,  hogy  lehetőség  szerint  kórházi  tartózkodásának  teljes 
időtartama  alatt  újszülöttjével  egy  helyiségben  helyezzék  el,  és  kiskorú  személy  is  
látogathassa  mindkettőjüket.  Ezeket  a  lehetőségeket  csak  a  minimálisan  szükséges  
mértékben szabad korlátozni, amennyiben akadályozzák a kórházi ellátást.

Indoklás:

Lehetőséget  kell  biztosítani  arra,  hogy  a  szülő  nő  kérésére  lehetőleg  minden  általa 
választott személy jelen lehessen a vajúdás és a szülés teljes időtartama alatt. Csak indokolt 
esetben  szabad  korlátozni  a  jelenlévők  számát,  különös  tekintettel  arra,  hogy  a  szülés 
biztonságos lefolyását elősegíti,  ha a szülő nő mindazokkal a személyekkel együtt lehet, 
akiknek  a  jelenlétére  igényt  tart.  A  módosítás  garantálja,  hogy  az  anya  a  korábbi  egy 
személy helyett legalább két kísérő személyt választhasson, abból a gyakorlatból kiindulva, 
hogy sok nő igényli a hozzátartozó (a gyermek apja vagy más családtag, barát) mellett egy 
dúla (laikus asszonytársi segítő) jelenlétét is. 
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Biztosítani kell továbbá, hogy – amennyiben ez a gyógykezelést nem akadályozza – az anya 
és újszülöttje folyamatosan együtt lehessenek. Az újszülöttel való minél korábbi találkozás 
nagyon  fontos  lehet  különböző  életkorú  rokonoknak,  barátoknak  egyaránt,  ezen  belül 
kiemeljük a testvérek mielőbbi megismerkedésének a jelentőségét. 

E  törvényi  módosításon  felül  szükséges  a  dúla  szerepkörének,  jogállásának  a 
meghatározása.  A dúla feladata eltérő lehet kórházi és kórházon kívüli  szülés esetén. A 
részletek kidolgozása a Magyarországi Dúlák Egyesületének részvételével történjen.

Az Eütv. 86. § (2) a következőképpen módosul:

86.  §  (2)  A  család-  és  nővédelmi  gondozás  keretében  végzett  terhesgondozás  során 
figyelemmel  kell  kísérni  a  gyermeket  váró  nő  egészségi  állapotát,  családi,  szociális  és 
munkahelyi körülményeit, továbbá el kell végezni az anya és a magzat egészségi állapotát 
figyelemmel kísérő külön jogszabályban meghatározott vizsgálatokat.

Javaslat:

(2) A család- és nővédelmi gondozás keretében végzett terhesgondozás során figyelemmel  
kell  kísérni  a  gyermeket  váró  nő  egészségi  állapotát,  családi,  szociális  és  munkahelyi  
körülményeit, továbbá fel kell ajánlani az anya és a magzat egészségi állapotát figyelemmel  
kísérő,  külön  szakmai  ajánlásban  meghatározott  vizsgálatokat.  A  vizsgálatokról,  azok 
egyéni  kockázatairól  és  az  eredmények  értelmezéséről  a  gyermeket  váró  nőt  írásban 
teljeskörűen  tájékoztatni  kell.  A  vizsgálatok  elvégzéséről  a  várandós  a  tájékoztatás 
ismeretében dönt, döntését aláírásával együtt írásba kell foglalni. A szülés során bármikor 
felmerülő beavatkozásokról és azok egyéni kockázatairól a gyermeket váró nőt a 30. és 34.  
terhességi hét között írásban teljeskörűen tájékoztatni kell.

Indoklás:

Minden vizsgálatnak kockázata  lehet  mind az  anya,  mind a  magzat  egészségére  nézve, 
továbbá  néhány  vizsgálat  eredménye  nem  egyértelmű,   ami  újabb  és  eltérő  kockázatú 
vizsgálatokat  tesz  szükségessé. Az  ajánlott  vizsgálatok  körét  a  szakmai  testületek  (pl. 
szakmai  kollégiumok,  ideértve  a  bábák  létrehozandó  szakmai  testületét  is)  javaslata 
alapján  kell  meghatározni.  A  várandósnak  kell  –  teljeskörű  tájékoztatást  követően  – 
döntenie a felajánlott vizsgálatok elvégzéséről. 

Végezetül  megjegyezzük,  hogy  az  Eütv.  két  helyen  is  tartalmaz  olyan,  a  várandós 
önrendelkezését  korlátozó  kitételt,  amelyek  visszaélésekre  adhatnak  lehetőséget, 
amennyiben  az  „életfenntartó  vagy  életmentő  beavatkozást”,  illetve  a  magzat 
veszélyeztetését túl tágan értelmezzük:

20. § (6) A beteg nem utasíthatja vissza az életfenntartó vagy életmentő beavatkozást, ha 
várandós, és előre láthatóan képes a gyermek kihordására.

17. § (2) A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás 
vagy intézkedés elmaradása

a) mások – ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is – egészségét vagy testi épségét 
súlyosan veszélyezteti
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Ez utóbbi bekezdéssel kapcsolatban problémát jelenthet az is, hogy az esetek többségében 
nem határozható meg egyértelműen, hogy egy adott beavatkozás, intézkedés véghezvitele 
vagy annak elmaradása veszélyezteti-e inkább a magzatot.

Szükségesnek tartjuk ezeknek a törvényi megfogalmazásoknak a pontosítását, értelmezését 
is,  kiegészítve  esetleg  külön  rendeleti  szabályozással,  a  szakmai  kollégiumok  ajánlásai 
alapján. Amennyiben ez a módosítási törekvésünk találkozik a kormányzati szándékkal, a 
részletek kidolgozásában szívesen részt veszünk.
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