


Dióhéjban
 A SzüléSzületéS természetes 

folyamat
 GYÖNYÖRTELI (kéne legyen)
 Távolra nyúló hatással bír

– Anya-baba egészségére
– Baba – felnőttkori társas viselkedésére
– Reproduktív készenlétére

 Kulcsfogalmak: 
– Kötődés, szeretet, elköteleződés, 

nyugalom, bizalom, társas támasz, 
kompetencia, összehangolódás (…)



WHO
WHO Ajánlás

– Gátmetszés: 10%

– Császármetszés: 10-
15%

Magyar valóság

 62%
– Ez évente 49000 

feleslegesen 
átvágott gát 

 40%
– Ez évente 32000 

feleslegesen 
felvágott has



Epinefrin, norepinefrin
EDA-val és anélkül





Holott...

csökkenti
  a szorongást,
  a félelmet (Huber, 2005)

 a depressziót (Uvnas-
Moberg és mtsai 1999)

 a sóvárgást, az 
elvonási tüneteket 
(Billings, 2006). 

 a fájdalmat (Miranda-
Cardenas és mtsai 2003)

 az antiszociális 
viselkedést (Lee, 2005) 

 a stresszt (Legros, 2003) 

elősegíti / növeli
 a társas támasz 

nyújtását és fogadását  
(Grewen, 2005), 

 a bizalmat (Damasio, 2005, 
Kosfeld és mtsai, 2005, Zak és Fakhar, 
2006). 

 a sebgyógyulást  (Detillion 
és mtsai, 2004) (DeVries, 2004). 

 a szociális viselkedést 
(Hollander, 2003) 

 a szexuális receptivitást 
(Pedersen,  2002), (Arletti, 1997) 

 az élettartamot (Young, 
2004, Cal Tech, 1998) 

 megnyugtat (akár csak 
egy egyed lenyugtatja a 
teljes ketrecet!) (Agren, 
2002) 



…nyugalom és 
összetartozás…

A rendszer főképp megfelelő 
szociális támasz közegében 
aktiválódik.





Az oxitocin jelen van a 
szexualitásban



Az oxitocin jelen van a 
szülésnél

 magas pOT: méh összehúzása
 magas cOT: eksztatikus állapot 





Orgazmus közben:
 N. accumbens aktivitás

https://www.youtube.com/watch?v=kXD3JrjUtmI

N. Acc: 
gyönyörközpont
DA szabályozása

Szenzoros ctx: 
testérzés

HYCP: emlékek

Kisagy: mozgás



Az oxitocin 
jelen van a 

korai találkozásnál











Kenguru 
a PIC-en

 16-ból
4-5 helyen



Kenguru gondozás  koraszülötteknél
napi 1 óra S2S két héten át vs. standard

Korai hatások
 jobb szoptatás, 
 jobb szinkron és reciprocitás 

az anya-gyerek páros tagjai 
között, 

 Kevesebb depresszív tünet az 
anyáknál

 (Nem találtak különbséget a 
motoros fejlődésben és az IQ-ban, 
ill. kortizol alapszintben sem). 

10 éves korig (!) elnyúló hatás

jobb mentális fejlődés,
jobb kognitív kontroll, 
flexibilitás, mentális váltás 
erőteljesebb PFC (prefrontális kéreg) érés 
jobban aludtak 10 éves korukban,
a konfliktusos valamint a pozitív 

beszélgetésekben is kedvezőbb interakciós 
mintákat mutattak anyjukkal (több 
szinkron és reciprocitás),

Kortizol: hamarabb visszatért az alapszintre 
szociális stresszhelyzetet követően.

A nyálból mért OT magasabb volt a kenguru 
csoportban (és milliliter-szinten összefüggött 
azzal, mennyi anyatejet kaptak koraszülött 
korukban).

Feldman (2015) 



Ismerős melletti elköteleződés 
Jutalomkeresés az újdonságban   

A biztonságos kötődés esetén jellemző a kínálkozó alternatívák 
leértékelése, ideértve az új társas lehetőségek kínálta 

újdonságkeresést is. 

Elköteleződés az ismert mellett

 A viselkedésszervezésben a hosszú 
távú célokat tartja szem előtt. 

 Az ismerősség-preferencia függ: 
bízhat-e másokban, és 
bejósolhatóak-e a társak. 

 Az alapokat a korai élmények 
fektetik le, megteremtve a világ 
megismerésének “biztos bázisát”. 







Oxitocin

A szintetikus
 NEM hozza a 

pszichoemotív 
hatásokat

 (F)okozza a 
fájdalmat



Távolhatások
 Autizmus 
 Szorongás és félelem
 Drogaddikció
 Obezitás, 

cukorbetegség
 Alleregiák, asztma
 Reprodukciós készenlét

Transzgenerációs átvitel
 

(Huber és mtsai, 2005). 



v=qb7DN3kpl2o





Baby-pod: vagina hangszóró













Választott segítők





Miért (lenne) jó a természetes 
szülés?

 Ekkor „kész” a szülésre az anya és a gyerek is
 Felkészíti a gyereket a „kinti” létre (tüdők, légzés)
 Véd a hypoxiával szemben
 Növeli a szülés hatékonyságát
 Élettani fájdalomcsillapítás és stresszkezelés
 Anyai posztpartum vérzés csökkenése
 Felkészít a szoptatásra (anya és gyerek is)
 Elősegíti a posztpartum anyai adaptációt
 Aktiválja a gyönyör és jutalmazó rendszereket 
 Maximalizálja az anya és a gyerek kötődését és 

a gyerek túlését





Úton: Séta a SzüléSzületéS 
minőségéért

2019. június 28-tól 
Budapest Izabella u. 46. ELTE

















mailto:varga.katalin@ppk.elte.hu
http://www.ppk.elte.hu/perinat
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Pozitív szuggesztiók 
www.sas-ok.hu

http://www.sas-ok.hu/
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