SZAKMAI ÁLLÁSFOGLALÁS
A Független Bábák Szövetsége Egyesület tagjaiként szeretnénk észrevételeinket
megfogalmazni, és állásfoglalásunkkal segíteni a tisztánlátást néhány szakmai kérdésben,
egy hat évvel ezelőtt született kisbaba ügyében folyó tárgyalás kapcsán. Felhívjuk a
figyelmet annak a gyakorlatnak az etikátlanságára, hogy egy még le nem zárt jogi ügyben
tanúként meghallgatott szereplőt az eset szakmai hátterének ismerete, ismertetése nélkül
vádolnak, felelősnek állítanak be, és - noha a per vádlottja a cikkben csak neve
kezdőbetűjével szerepel - egyes tanúknak a teljes nevét feltüntették.
A jelenleg is hatályban lévő, az intézeten kívüli szülést szabályozó 35/2011. (III. 21.)
kormányrendelet nem egyértelmű a K-vitamin vonatkozásában (1). A rendelet csak
egyetlen helyen, a szülész-nőgyógyász végzettségű szolgáltatók esetében sorolja fel
tételesen a használható gyógyszereket, köztük a K-vitamint, de annak beadását nem
rendeli az ellátásban részt vevő egyik szereplőhöz sem. Az intézeten kívüli
szolgáltatóknál jelenleg elsősorban szülésznő képzettségű szakemberek dolgoznak,
nekik nincsen gyógyszerrendelési jogosultságuk.
A nemzetközi szakirodalom szerint az újszülöttek K-vitamin profilaxisa se tudja teljes
mértékben kiküszöbölni a K-vitamin hiányos vérzést. Tudományos bizonyítékok
szerint 100.000 baba közül 1,4 - 6,4 esetben akkor is felléphet ilyen vérzés, ha a
baba élete első négy hetében szájon át 3 adag K-vitamint kapott. (Ha a baba nem
kapott K-vitamint, akkor ez 100.000-ből 4-7 babát érint.) Ennek az állapotnak a
kialakulása a szülés helyszínétől független (2, 3)
Emellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az intézeten kívüli szülést választó családok
sokfélék, épp annyira különbözőek, mint a kórházban szülők, ezért nem szerencsés egy
család döntése alapján általános érvényű következtetéseket levonni az “otthonszülőkről”.
Az otthonszülés 2011-ben hatályba lépett szabályozása óta Magyarországon több, mint
2000 kisbaba jött egészségesen a világra intézeten kívül, és a statisztikák szerint ez
legalább annyira biztonságos, mint a kórházi szülés.
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