
VIKTORIJOS PATIRTIS 
Patirtimi dalinasi vestuvių 

planuotoja Viktorija Prokofjeva. 

Abu vaikučius – Aną (2 m. ir 3 

mėn.) ir Balį (2 mėn.) – ji gimdė 

namuose. 
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Noriu gimdyti... kur noriu

Kodėl taip nusprendžiau.

S
u vyru stengiamės kuo 

geriau pažinti savo kūną, 

gyventi sveikai, kad vėliau 

netektų gydytis, beveik nevarto-

jame vaistų, gydomės natūraliais 

metodais, nors dabar jau beveik 

ir nesergame. Nesu niekada gu-

lėjusi ligoninėje ir visuomet juo-

kaudavau, kad būsiu tokia sveika, 

kad į ligoninę važiuosiu nebent 

gimdyti. Niekada neturėjau tikslo 

gimdyti namuose, apie tai tiesiog 

nesusimąstydavau. Tol, kol nepa-

stojau ir nepradėjau domėtis, kas 

gi yra tas gimdymas ir iš ko jis 

„susideda“. Štai tuomet ir supra-

tau, kad gimdymas yra ypatinga, 

neįkainojama patirtis, kurią patir-

ti norėčiau savo namuose, su sau 

artimais žmonėmis, su savo min-

timis. Norėčiau sutikti savo vai-

kelį, kurio taip laukėme, ramiai, 

jaukiai, atsipalaidavusi.

Niekas nebandė manęs atkal-

binėti – juk tai tik mūsų reikalas! 

Žinojome, kad, kilus komplikaci-

joms, gali tekti važiuoti į ligoninę 

pagalbos, ir tai atrodė visai nor-

malu (nors labai nesinorėjo, kad 

taip nutiktų). Nebuvome aklai už-

sibrėžę bet kokia kaina pagimdy-

ti namuose. 

Kaip ruošiausi. Daug domė-

jausi, skaičiau apie gimdymo fizi-

nę, dvasinę, psichologinę puses, 

hormonų veiklą, kūno sandarą, 

Gimdymas namuose šiuo metu Lietuvoje juodinamas ir prily-
ginamas kriminalinei veiklai. Tuo tarpu daugybė užsienyje gim-
džiusių moterų mini tendenciją – gydytojai vis labiau nusiša-
lina nuo gimdymo ir palieka šią sritį akušerėms. Gimdymai iš 
didžiulių medicinos įstaigų grįžta į mažus, jaukius akušerijos 
centrus, o gimdymas namuose yra visiškai įprastas reiškinys.

D
aug kartų rašėme, kokia 

yra medikų nuomonė 

dėl gimdymų namuose. 

Ji aiški – kol Lietuvoje nesukur-

ta paslauga (akušerės pagalba 

gimdant namuose, medicinos 

automobilio budėjimas gimdy-

mo metu, naujagimio gydyto-

jo vizitas ir t.t.), gimdyti namuo-

se rizikinga. Šį kartą išklausyki-

me kitos pusės, kuri – patikėki-

Ne tik „nučiuožę  
menininkai“

Noriu gimdyti... kur noriu
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specialiai nežiūrėdavome, 

kad būtų staigmena.) Visi 

pavargę ir laimingi ėjome 

miegoti, tik tą naktį savo 

didelėje šeimyninėje lovoje 

jau buvome trise.

Kitą dieną išsikvietėme 

į namus gydytoją neonato-

logą, kuris apžiūrėjo dukrą, pa-

svėrė, pamatavo, pamokė, kaip 

stebėti dėl kūdikių geltos, davė 

dar keletą patarimų. Norint įre-

gistruoti naminį gimdymą, reikia 

gydytojų komisijos, kurie apžiū-

ri naujagimį ir gim-

dyvę. Tai galima pa-

daryti vėliau, praė-

jus savaitei kitai po 

gimdymo.

Praėjus mėnesiui 

po gimdymo, jau ži-

nojau, kad noriu dar 

vaikų, nes kasdien 

verkdavau iš laimės 

žiūrėdama į savo 

mažylę, kuri man 

atrodė kaip stebuklas. Kadangi 

norėjau žindyti bent iki 2 metų, 

pastoti pavyko gana negreitai, 

kai Anai buvo 1 metai ir 4 mėne-

siai. Ir toliau žindžiau būdama 

nėščia, laukėme visi, kas bus, – 

broliukas ar sesutė.

Sūnus gimė vieno vasaros se-

kmadienio pavakarę, labai grei-

tai, vos per 1 valandą ir 40 mi-

nučių. Ruošėmės išeiti pasi-

vaikščioti, bet prasidėjo sąrė-

miai. Nepraėjo nė 2 valandos, ir 

ant rankų jau laikiau mūsų galiū-

ną, svėrusį beveik 4400 g. Pasi-

mylavome visi ir nuėjome mie-

goti. Savo lovoje, savo pataluo-

se, savo namuose. Ryte vyras 

gimdymo eigą. Skaičiau kitų mo-

terų, gimdžiusių natūraliai, patir-

tį ir vis labiau laukiau savojo. 

Kadangi abu nėštumai buvo 

idealūs, puikiai jaučiausi ir šiaip 

esu sveika, tai nė nekilo minties, 

kad kažkas gali būti blogai. Gy-

vename Senamiestyje, Vilniaus 

gimdymo namai netoli, už ke-

lių minučių kelio, tad jaučiau-

si ramiai.

Pirmąjį nėštumą nemažai 

pernešiojau, gydytojai skatino 

gultis į ligoninę, bet jaučiau, kad 

viskas gerai, o ir savais meto-

dais skaičiuodama žinojau, kad 

veikiausiai gimdysiu 2 savaitė-

mis vėliau, nei buvo paskaičiuo-

ta pagal standartinius metodus. 

Taip ir įvyko. 41 savaitę gimė 

idealiai išnešiota, sveika kaip ri-

dikas dukrelė. Antras nėštumas 

irgi buvo idealus, sūnus gimė 

laiku ir be jokių netikėtumų...

Kaip gimdžiau. Pirmąjį kartą 

gimdžiau be specialaus gimdy-

mui skirto baseino, nors jį turė-

jau. Kažkodėl jo nesinorėjo, tad 

nė nesusikonstravome. Antrą 

kartą norėjau išbandyti gimdy-

mą vandenyje, taip ir įvyko. 

Abu gimdymai visiškai skirtin-

gi, abu įsimintini.

Pirmąjį kartą gimdymas tru-

ko 8 valandas. Sklandžiai, ra-

miai ir jaukiai. Kadangi gimdžiau 

naktį, buvo tylu, tamsu ir mis-

tiška. Pirmą kartą patirti gim-

ties džiaugsmą naktį buvo ti-

krai įspūdinga. Paryčiais mūsų 

namų svetainėje pasaulį išvy-

do naujas gyventojas. Sužinojo-

me, kad tai mergaitė! (Abu kar-

tus nežinojome vaiko lyties – 

te – nėra tik saujelė „nučiuo-

žusių menininkų“. Gimdžiusios 

namuose šeimos buriasi į ben-

druomenes, turi interneto sve-

taines (geragimti.lt ir gimimas.

lt), dalinasi patirtimi ir mėgi-

na įrodyti, kad gimdymas na-

muose nėra kažkas paslaptin-

go ir baugaus. Kaip sako na-

muose gimdžiusi Ernesta: „Da-

lis moterų renkasi gimdyti na-

muose, kitos – ligoninėje, dar 

kitos – natūralaus gimdymo 

centruose. Tačiau pasirinki-

mo priežastis viena: joms tai – 

saugiausia vieta vaikeliui gim-

ti. Remiantis ilgametėmis dau-

gelio šalių studijomis, tyrinėju-

siomis gimdymus namuose, li-

goninėse, gimdymo centruo-

se, galima teigti, kad nė viena 

vieta nėra „bloga“ ar „netinka-

ma“. Tiesiog toks moters pasi-

rinkimas“.

pagamino skaniausius pusry-

čius, ir gyvenimas toliau tekėjo 

sava vaga, tik jau buvome ketu-

riese. Kadangi antras gimdymas 

buvo labai greitas, vos spėjau 

įšokti į baseiną, kurį susikons-

travome ir prisipylėme. Balys iš-

sprūdo į vandenį, žiūriu – plau-

kioja, iš veido tikras vyrukas, 

stambus, didelis, vos iškėliau iš 

vandens – pamatėme, kad Anai 

gimė brolis. 

T
virtai žinojau, kad gimdy-

sime namie. Norėjau kuo 

daugiau ramybės, tylos, 

nenorėjau niekur važiuoti. Vy-

ras šią mintį palaikė. Gimdymas 

prasidėjo vidurnaktį – 23.40. 

Pajutau, kaip nute-

ka vandenys. Labai 

apsidžiaugiau, jog 

gimdymas prasi-

dėjo naktį, – buvau 

rami, kad pagim-

dysiu tol, kol vyres-

nėlis miegos. Sąrė-

miai buvo stiprūs 

ir dažni. Iš pradžių 

kas 5 minutes, po 

to – kas minutę. 

Sąrėmius stengiausi iškvėpuoti, 

tačiau tai nelabai padėjo, tada 

prisiminiau per kursus mokytą 

būdą sąrėmius išdainuoti žemu 

garsu „maa“. Tai buvo kaip iš-

sigelbėjimas. Jaučiau, kaip tai 

padeda mano gimdos kakleliui 

atsiverti. Namus gaubė tyla ir 

tamsa, jokių ryškių šviesų.

Po kiekvieno sąrėmio jaučiau, 

kaip vis traukia arčiau prie že-

mės. Vyras buvo šalia – laikė už 

rankų, žvelgė giliai giliai į akis.

Gimdymo metu šalia buvo 

žmonės, kuriais be galo pasiti-

kėjau. Nuo jų sklido ramybė ir ši-

luma. Žinojau, kad noriu gim-

dyti vandenyje, tad vyras pri-

pylė vonią, tiesa, nespėjo jos vi-

sos pripilti, nes vaikelis spar-

čiai yrėsi gimdos kanalais. Jau-

čiau, su kokia jėga jis ateis. Su-

pratau, kad man teliks jį pagau-

ti. Taip ir buvo. Įlipus į vande-

nį po 2 stangų išplaukė gražus 

bernulis. Iš karto jį prie savęs 

prisiglaudžiau. Jis buvo šiltas, 

jaukus, mažas, mano. Pastebė-

jau, kad jis turi labai daug plau-

kų. Buvo labai ramus. Dar dabar 

atsimenu gimdymo kvapą: švel-

nų levandų kvapą.

Luko gimimas buvo la-

bai greitas. Visas gimdy-

mas užtruko tik valandą 

su puse. Nežinojau, kad 

gimdymas gali būti toks 

lengvas ir toks ramus 

(mat pirmąjį gimdžiau li-

goninėje 12 valandų – len-

gva nebuvo). Buvo gera 

iškart po gimdymo grįžti į savo 

lovą su naujagimiu rankose. Kai 

už lango žvarbu, smagu būti ša-

lia mylimų žmonių. 

Vyresnėlis atsikėlęs apsi-

džiaugė savo naujuoju broliu-

ku. Man irgi džiaugėsi širdis, kad 

nereikėjo niekur važiuoti, mąs-

tyti, kur palikti vyresnėlį, būti 3 

paras atskirtai nuo šeimos. 

  Dažnai mintimis grįžtu į tą 

dieną, bandau vėl prisiminti tą 

gimdymo jausmą, jėgą, kvapą, 

blankias šviesas, žmones, buvu-

sius šalia, kuriems esu be galo 

dėkinga. 

Visos mamos galvoja apie 

saugų, kuo geriausią gimdy-

mą savo vaikui. Mes pasirinko-

me gimdyti namuose dėl tos pa-

čios minties, mąstydami, kad 

namai yra pati saugiausia vieta 

gimti mūsų sūnui. Nėra gero ar 

blogo pasirinkimo, kur gimdyti 

savo vaikus: ligoninėje, namuo-

se ar gimdymo namuose. Ma-

nau, svarbu, kad galėtume lais-

vai rinktis, kur pasitikti savo ma-

žylius. 

Iniciatyva  
„Gimimas LT“ 
Svetainėse geragimti.lt ir gimi-

mas.lt rasite daug straipsnių, 

statistikos, tyrimų, medikų pa-

mąstymų apie gimdymus 

GINTARĖS PATIRTIS 
Pasakoja mama Gintarė 

Kukuraitienė, pirmą sūnų 

gimdžiusi ligoninėje, o antrojo 

susilaukusi namuose.

Mes 
pasirinkome 

gimdyti 
namuose dėl tos 
pačios minties, 
mąstydami, kad 
namai yra pati 

saugiausia vieta 
gimti mūsų 

sūnui.

Spalis  2016  Mamos žurnalaswww.mamoszurnalas.lt 75



sk
a

ity
to

jų
 p

a
si

ūl
yt

a
 te

m
a

namuose, susipažinsite su ne-

formalia šeimų bendruomene, 

kuri palaiko gimdymo ne stacio-

nare idėją, siekia didesnio nėš-

čiosios ir gimdyvės sveikatos 

priežiūros sistemos humaniza-

vimo Lietuvoje. Šio judėjimo ini-

ciatyvinė grupė siekia, kad gim-

dymų ne stacionare klausimas 

Lietuvoje butų juridiškai sure-

guliuotas. Kaip tai suprasti? Da-

bar susiklostė dviprasmiška si-

tuacija. Teoriškai Lietuvos Res-

publikos įstatymai nedraudžia 

gimdyti namuose – tai susiję su 

žmogaus galimybe apsispręs-

ti bei jo teise į privatumą. Prak-

tiškai yra kitaip – gimdantys na-

muose lieka už įstatymo ribų, 

nes jiems įstatymiškai negali 

būti suteikta kvalifikuota medi-

kų pagalba, o tie medikai, kurie 

padeda gimdyti namuose, yra 

priversti pažeisti esamą teisinį 

reguliavimą.

Visų šeimų, kurios nori gim-

dyti namuose, svajonė – kad tai 

būtų apibrėžta įstatymais. Tada 

nereikėtų akušerės, kuri priimi-

nėja gimdymus namuose, kon-

taktų dalinti slapta, slėpti savo 

apsisprendimą nuo aplinkinių, 

ieškoti pažįstamo vaikų gydyto-

jo, kuris ateitų įregistruoti vaiku-

čio, ir t.t.

Gimdymų  
namuose istorija
„Senovėje nebuvo tokio supra-

timo kaip „gimdymas namuo-

se“, nes visos moterys gimdė 

namuose. Mažai civilizacijos pa-

liestose tautose iki šiol moterys 

taip gimdo. 

Viduramžiais, vystantis mies-

tams, daugėjo nesantuokinių, 

nelauktų vaikų, jais buvo sten-

giamasi atsikratyti. Ieškant išei-

ties, pradėjo kurtis prieglaudos, 

kur tokios moterys galėjo gim-

dyti ir palikti savo vaikus vienuo-

lėms prižiūrėti. Todėl prieglau-

dose buvo tikslinga turėti gydy-

toją, kuris padėtų gimdančioms 

moterims. Gydytojai, dalyvau-

dami gimdymuose prieglaudo-

se, palaipsniui įgijo daugiau kva-

lifikacijos, todėl šiuos gydytojus 

pradėjo kviesti ir esant kompli-

kuotiems gim-

dymams na-

muose.    

Kadan-

gi keitėsi po-

žiūris į gim-

dymus prie-

glaudose, kur 

moterys ga-

lėjo gauti pa-

galbą, pradė-

jo kurtis specialūs gimdymų na-

mai. Vėliau jie virto universitetų 

bazėmis, ten buvo ruošiami gy-

dytojai.

Tuo metu atsirado naujas, 

niekam nesuprantamas reiški-

nys – gimdančiųjų moterų karš-

tligė, dėl kurios mirdavo daug 

gimdyvių. Kadangi tai tęsė-

si apie porą šimtų metų, į gim-

dymą pradėta žvelgti kaip į ligą, 

kuri dažnai baigiasi mirtimi. Tik 

XIX amžiaus viduryje buvo nu-

statyta gimdyvių karštligės 

priežastis. Nuo to 

laiko gimdymo na-

mai tapo uždaro-

mis įstaigomis, tu-

rinčiomis ypatin-

gą darbo režimą. 

Susidarė požiū-

ris, kad gimdymas 

– ne natūrali orga-

nizmo funkcija, o 

liguistas procesas. 

Gimdymo namus vertino kaip li-

gonines, kuriose buvo griežti sa-

nitariniai reikalavimai. Palaips-

niui tokia tvarka tapo įprasta vi-

sose civilizuotose valstybėse, 

kadangi jau buvo įveikta moterų 

gimdymo karštligė. Į gimdymus 

namuose pradėta žiūrėti kaip 

į atgyveną, žemos kultūros iš-

raišką“, – pasakoja akušeris-gi-

nekologas Romualdas Šemeta. 

Užsienio patirtis
Pasak R.Šemetos, daugelio ša-

lių patirtis (Olandijos, Vokieti-

jos, Didžiosios Britanijos, JAV ir 

kt.), kur reglamentuotas namų 

akušerių darbas, liudija, kad gali 

būti dvi moterų gimdymų for-

mos: ligoninėje ir namuose, tei-

siškai patvirtinus sąlygas. 

Kai kuriose šalyse (Rusijoje, 

deja, ir Lietuvoje) gimdymas na-

muose kvalifikuojamas kaip nu-

sikalstama veika. Tuos medikus, 

kurie teikia pagalbą gimdyvėms 

namuose, nežiūrint į tai, kad jie 

yra kvalifikuoti, pradeda perse-

kioti teisėsauga.  

Yra šalių, kur visuomeniniai 

moterų judėjimai iškovojo tei-

sę gimdyti namuose. Pavyzdys 

gali būti Vokietijos patirtis. 1994 

m. įstatymas įteisino teisę aku-

šerėms prižiūrėti nėščias ir gim-

dančias namuose moteris. Be to, 

Sveikatos apsaugos ministerija 

ir viena iš pagrindinių medicinos 

draudimų kompanijų finansa-

vo 1148 nėštumų ir gimdymų na-

muose tyrimą. Ypatingas dėme-

sys buvo skirtas akušerių kvalifi-

kacijai: ar jos gerai įsisavinusios 

metodus, leidžiančius laiku išaiš-

kinti rizikingus atvejus nėštumo 

ir gimdymo metu. Šio tyrimo iš-

vados parodė, kad, jei tinkamai 

pasiruošta gimdymui namuose, 

kur kas rečiau tenka teikti skubią 

medicinos pagalbą, be to, tokie 

gimdymai reikalauja mažiau iš-

laidų. Draudimo kompanija, mo-

teriai pageidaujant gimdyti na-

muose, apmoka jai pusę gimdy-

mo sumos. Šiandien Vokietijoje 

yra apie 5 tūkstančiai nepriklau-

somų akušerių, o moterys turi 

pasirinkimo teisę. 

Anglijoje gimdymų namuo-

se istorija buvo panaši, tačiau ir 

ten moterys iškovojo pasirinki-

mo teisę. Akušeres kvalifikaci-

ją kelia atlikdamos praktiką gim-

dymo namuose. Čia būtina re-

guliari akušerių atestacija, kuri 

patvirtina jų kvalifikaciją. Jei 

gimdymo metu atsiranda sutri-

kimų, akušerė su gimdyve vyks-

ta į kliniką ir turi teisę ten padėti 

„savo“ gimdyvei pagimdyti ir to-

liau ją prižiūrėti po gimdymo. 

neila ramoškienė 

Dažnai mintimis 
grįžtu į tą dieną, 

bandau vėl 
prisiminti tą 

gimdymo jausmą, 
jėgą, kvapą, 

blankias šviesas, 
žmones buvusius 
šalia, kuriems esu 
be galo dėkinga.

Gintarės šeima
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