Kui Nelel ja Renatol sündis poeg
Rohan (1), oli perel väga palju abi
sünnitoetajast Ann Voolust.
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Milleks on vaja
sünnitoetajat?
Üha rohkem naisi võtab endale sünnitusele kaasa ka
sünnitoetaja ehk doula. Kellega on tegu? Kui mees juba tuleb
sünnitusele, siis kas doula on tõepoolest veel vajalik?
TEKST: KIRJUTAJA GETTER FOTOD: HELE-MAI ALAMAA, ERAKOGU

K

uigi praegune ühiskond on keskendunud pigem mehe kui tugiisiku
juuresolekule sünnitusel, siis tegelikult
on naised ajalooliselt sageli soovinud enda kõrvale naissoost toetajat.
Mõned naised võtavad lisaks – või mehe asemel
– endale sünnitusele kaasa kas ema, õe või
sõbranna, kuid üha rohkem hakkab Eestisse
jõudma ka teadlikkus doula-teenusest.
Statistikast on näha, et professionaalse pereja sünnitoetajaga sünnitused on lühemad ja
vähemate meditsiiniliste sekkumistega. Erialaste
teadmiste ja rikkalike kogemustega spetsialist
nõustab, aitab ja toetab nii raseduse jooksul, sünnitusel
kui ka sellejärgsel ajal.
“Ideaalis toetamegi
Tänu toetaja olemastervet perekonda
juba rasedusest alaolule asendus hirm
tes. Oleme sünnituse
sünnituse ees hoopis
juures ning anname
rõõmsa ootusärevusega.
oma panuse pere
sujuvaks kohanemiseks
uue liikmega ka pärast
sünnitust,” tutvustab juba
kümme aastat doula’na tegutsev Karita Mikko.
Nele (39) ja tema abikaasa Renato Reial (32)
tunnistavad, et sünnituse muutis nende jaoks
ilusaks kogemuseks just sünnitoetaja Ann Voolu
kohalolu. Lisaks ütleb Nele, et see oli kindlasti
üks säravamaid episoode tema ja abikaasa
koostöös.

Raseduse ajal sai naine doula’ga alati kontakteeruda ja oma muret või kahtlusi jagada. “Lisaks
harjutasime tema juhendamisel koos abikaasaga
kodus erinevaid sünnituspoose, koostasime ja
arutasime läbi sünnitusplaani ning kõik see tekitas väga kuulatud ja hea tunde,” meenutab Nele,
kellel tänu toetaja olemasolule asendus hirm
sünnituse ees hoopis rõõmsa ootusärevusega.

Nii kodus kui haiglas

Sünnitoetajal on justkui sama eesmärk mis
mehel, kes tavaliselt samuti juures viibib – toetada nii ema kui beebit ja tagada nende parim
heaolu, et sünnitus saaks kulgeda pehmelt ja
loomulikult. Mis neid eristab ja miks lisaks
mehele veel toetajat on vaja?
“Doula roll on toetada sünnitusel tervet
perekonda, mitte ainult naist või last,”
kinnitab Karita Mikko. “Sageli on just
mehed need, kes abi vajavad.” Sünnitoetaja
suunab, juhib, nõustab ja rahustab vajadusel
ebakindlat partnerit.
Sõbranna või ema võivad samuti sünnituse
juures olla, kuid neil puuduvad professionaalsed
teadmised, kuidas naist toetada, mis hingamis- ja
liikumisharjutusi teha, kuidas suhelda ämmaemandaga ning mis naise kehas parasjagu täpselt
toimub. Sünnitus on intensiivne protsess, mis
võib üles äratada minevikuteemasid, olgu need
siis seotud varasemate kogemuste, hirmude
või kahtlustega. Nii võibki juhtuda, et toeks →
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→ tulnud sõbrannal tekivad hoopis
omad mured ja reaalset abi temast
sünnitajale polegi.
Vahel arvatakse, et doula’t
läheb vaja ainult siis, kui sünnitatakse kodus. Siis on pere justkui
raskemas olukorras ja professionaalne abi tuleb kasuks. Tegelikult pole vahet, kus sünnitus toimub, sest naine ja terve perekond
vajavad tuge, nõu ja toetust igal
juhul. Kodusünnitusel või kui naine
on avanemisperioodi maksimaalse
lõpuni kodus, võivad doula ülesanded olla
Karita Mikko
väga praktilised. Mõnikord paneb ta näiteks
ahju küdema, valmistab toitu või mängib peres
juba olemasolevate lastega. Teha tuleb kõike
vajalikku, et mees ja naine saaksid luua oma
vahel segamatu intiimse õhustiku.
Haiglasse jõudes suhtleb doula mõlema osa
poolega, aidates selgitada naise soove personalile või haigla töövõtteid naisele. Nii on kergem
kompromisse leida. Valveämmaemandatel
on sageli kiire, neil on vaja silma peal hoida
mitmel sünnitajal korraga, mistõttu jääb just
sünnitoetajale oluline roll naise emotsionaalse
valmisoleku tagamiseks.

Toeks hapras olukorras

“Vahel on vaja mõnda asja naisele või mehele
selgitada, haiglaprotseduure lahti rääkida või ka
personali veenda, et näiteks enne teatud medikamentide manustamist võiks natuke veel oodata,”
täpsustab Karita Mikko. Haiglas on kindlad
reeglid ja regulatsioonid, mis sageli ei arvesta piisavalt iga naise eripäraga. Kuna doula teab tausta ja
näeb suuremat pilti, on tal oskused ja võimalused
suhelda arsti ning valveämmaemandaga reeglite
painduvuse üle.
Nii toimus ka Nele sünnitusel. Sel ajal,
kui tema abikaasaga oli keskendunud tuhude
läbielamisele, toimetas sünnitoetaja kõige muuga
tagasihoidlikult tagaplaanil ning oli alati olemas.
Ta rääkis telefoni teel ämmaemandaga, organiseeris süüa, suhtles teiste pereliikmetega ja aitas
ka neil end mugavalt tunda. “Ta juhendas mind
ise endal avatust mõõtma ja abikaasat mind
füüsiliselt toetama,” toob Nele konkreetse näite.
Sünnitus algas ootamatult kodus. Pere soovis
tegelda ainult teineteisega, tahtmata suhelda
kiirabiarsti või ämmaemandaga. Need olidki
momendid, kus doula sai vastavalt sünnitusplaanile nende huve kaitsta, lastes mehel ja naisel
läbirääkimistest eemal olla. “Doula oli see, kes
palus, et mind ei pandaks selili, ja ütles, et kiirabiarst ootaks nabanööri kohese läbilõikamisega.
Lisaks sai laps haiglasse transportimisel doula
palvel olla isa kätel. Tema aitas meil tunda end
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olukorra peremeestena, sest mina olin nii väsinud, väga haavatav ja habras ning arvan, et ma
oleksin lihtsalt katki läinud sellest kurbusest, et
minu ja meie pere soovidega ei arvestata,” meenutab Nele emotsionaalset perioodi sünnitusel.
Sünnitoetaja juhtis nad huvide kokkupõrgetest
läbi, nii et nad mehega suutsid säilitada rahu ja
ka arstid said oma töö lõpuni tehtud.

Mehed tunnevad end abitult

Sünnitus tundub küll olevat kehaline protsess,
kuid tegelikult toimub lausa kuni 80% sünnitusest naise peas. Ehk see, mida ja kuidas naine
sel ajal mõtleb, on eluliselt tähtis. Kui palju aga
sellele tähelepanu pööratakse?
Ämmaemandad ja arstid tegelevad naisega
meditsiiniliselt, jälgides kõiksugu norme, näite ja
mõõdikuid. Mehele on jäetud sageli see roll, et ta
peaks toetama ja julgustama naist emotsionaalselt.
Aga kui mehel endal on hirmud, teadmatus ja
segadus, siis ei tule toetusest suurt midagi välja.
Väestavad laused, õrnad puudutused, õigel ajal
vee ja toidu pakkumine, positiivse suhtumise ning
visualiseerimise toetamine pole paljudele meestele just loomupärane tegevus. Mehed soovivad
probleeme lahendada ja tegutsevad instinktiivselt
selle nimel, et naine vähem valu tunneks. Mida
sünnitajad sageli aga vajavad, on lihtsalt juuresolek
ja kaasaelamine. Just doula on see, kes oskab seal
vahel niimoodi toimetada, et mees teaks, mida
teha, ning naine tunneks end turvaliselt.
“Juhuslikult tulid mul ühte gruppi kokku
ainult mehed. See oli väga huvitav! Nad ütlesid,
et mäletavad, kui abituna nad end sünnitusprotsessi ajal tundsid,” räägib Karita Mikko.
“See on super, kui mees end ette valmistab ja
huvitub nüanssidest, kuidas naist saaks aidata.
Kui mees tunneb end enesekindlalt, saab naine
talle päriselt toetuda. Doula’na saan ma meest
jooksvalt nõustada ja nii kasvab tema enesekindlus märgatavalt.”
Praegusel ajal ei jõua sageli ka naised end sünnituseks piisavalt ette valmistada. Käiakse viimase
minutini tööl, tegeldakse argiasjadega ning kui
peres on juba lapsed kasvamas, siis jääb nii füüsiline kui emotsionaalne ettevalmistus sünnituseks
tagaplaanile. Mis aga tähendab, et lisaks mehele
pole ka naine valmis alistuma sellele suurele kehalisele protsessile, avanema ja vastu võtma kõike,
mis tuleb. Ka seda valu, mille ees reeglina suurt
vastumeelsust tuntakse. Tekib hirm, mis omakorda tekitab krampi. Kehasse hakkab voolama
adrenaliin, mis annab lõõgastumise ja avanemise
asemel hoopis vastupidise märguande: võidelda
või põgeneda. Hirmunult on meil palju raskem
kui mitte võimatu lõdvestuda, protsessile ja valule
alistuda ning lapse väljatulekut toetada.
“Statistikast on näha, et sünnitoetajaga

sünnitused on sujuvamad ja lühemad,” ütleb
Karita Mikko. “Just seetõttu, et duola’na
tegeleme me ka naise psühholoogiaga,
maandades ta hirme, mis sünnitusprotsessi
takistavad.”

Koostöö, mitte konkurents

See, kuidas mehed rasedus- ja sünnitoetaja
vastu võtavad ning ka iseend toetada lasevad,
oleneb sageli nende suuremast või vähemast
respektist sünnitoetaja vastu. Aasta tagasi
doula-õpingud lõpetanud sünnitoetaja Ann
Vool ütleb, et mõned mehed on skeptilisemad, teised avatumad. “Kindlasti on meestele kergem ligi pääseda, kui neile praktiliselt
ära seletada, miks doula on oluline,” ütleb
ta. “Mehed eelistavad konkreetset juttu,
mitte üldist mulli
– siis nad
mõistavad
kergemini
b, et
“Statistika näita
ja saavad
ed on
nii sünni
doulaga sünnitus
hemad.”
toetaja
sujuvamad ja lü
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ka
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enda rollist
sünnitusel
paremini aru.”
Ideaalis algab
koostöö doula ja pere
vahel juba raseduse ajal, mil kohtutakse ning
üheskoos olukorrast põhjalikult räägitakse. Taolised kohtumised loovad usaldust,
turvalisust ning annavad võimaluse üksteist
lähemalt tundma õppida. “Mina näen,
et sünnitoetaja juuresolek on pigem ikka
meeskonnatöö, mitte konkurentsi küsimus.
Lapsel on ju kaks vanemat ja nende mõlema
osalemine sünnitusel on äärmiselt oluline,“
ütleb Ann Vool ja lisab, et nende kahe vahele
ei soovi ükski toetaja end pressida.
Nelel ja Renatol ei tekkinud küll kordagi
tunnet, et doula tõttu pole meest sünnitusel
vaja. Pigem vastupidi – tänu toetaja olemasolule sai Renato kogu protsessi oluliselt
enam panustada. Rasedusajal õpitu läks kasutusse kohe, kui naisel tuhud peale hakkasid.
Nele: “Kui mul sünnitus algas, siis osutus
abikaasa tõeliseks sünnituspartneriks! Ta
tegi ilma juhisteta täpselt seda, mida vajasin:
leevendas tuhuvalusid, andis vett, kallistas ja
toetas hea sõnaga. Tunnistan päris ausalt, et
tundsin, justkui tema tegi poole sünnitusest!”
Kõik need teadmised ja oskused, kuidas
naist sünnitusel aidata, sai Renato aga
varasematelt kohtumistelt doula’ga. Tänu
informeeritusele oskas ta tegutseda, tundis
end enesekindlalt ja väärtustatuna.
märts 2017

|

Pere ja Kodu

109

