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Doula toetab sünnitajat
Üldiselt sünnitusvalude mälestus tuhmub, kuid on neidki, keda rõõm uuest
ilmakodanikust ei
lohuta. Iga kogemus
on erinev ja mõnel
tulevikusünnitajal
võib abi olla doulast.

Maarja-Liis Õispuu pere keskel.
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Anneli Tarkmeel
anneli@meiemaa.ee

Leisis elav Maarja-Liis Õispuu
õppis doulaks pärast esimese
lapse sündi. Nüüd on tegus
naine hõivatud mitmel rindel.
Ta on doula ehk pere- ja sünnitoetaja, imetamisnõustaja ja
lastejooga õpetaja. Sügisest
läheb käima regulaarne beebiootajate juturing Võbeluse
stuudios.

Kes või mis on doula?
Robin Salumaa

Sündinud 1. augustil 2017. aastal, kaal 4700 g, pikkus 51 cm,
Kuressaare.

4. august
Taimi Saar – 80
Välta
Ferdinad-Johannes Sepp
– 92
Kuressaare
5. august
Silvi Aljas – 70
Kasti
Maie Kallas – 75
Eikla
Tiiu Kazlaskene – 75
Kuressaare
Aleksander Õng – 97
Orissaare
6. august
Aadi Kamm – 70
Kuressaare
Saima Rande – 70
Mändjala
Sigrid-Irene Henrikson
– 94
Oju
7. august
Jüri Kirst – 70
Oti
Linda Raad – 75
Kallemäe
Linda Vahtna – 80
Karja
Linda Nool – 85
Kuressaare
Meta Room – 85
Kuressaare
Johan Truumaa – 94
Leisi
8. august
Sirje Hunt – 70
Kuressaare

Ilmar Pihl – 80
Reina
Armilde-Leontine Soon
– 95
Kõljala
9. august
Mirtsa Jõearu – 70
Suur-Randvere
Lie Jürgens – 70
Kuressaare
Midjan Kumm – 70
Põlluküla
Nikolai Tolmatšev – 70
Kaunispe
Paul Uus – 70
Luulupe
Kati Haamer – 75
Mätja
Valdur Saak – 80
Kuressaare
Armin Aste – 90
Anseküla
10. august
Maret Võting – 70
Orinõmme
Leida Kask – 75
Kuressaare
Hilja Koel – 75
Ratla
Aime Rästa – 80
Orissaare
Lembit Nõmm – 85
Kuressaare
Linda Väärtnõu – 90
Kuressaare

Kui te ei soovi, et teie
sünnipäev Õnnitleme!
rubriigis avaldatakse,
andke palun sellest teada
toimetuse
telefonil 455 4800.

Maarja-Liis Õispuu: Sõna
’doula’ tuleb kreeka keelest
ja see viitab naisele, kes on
teenimises. Tänapäeval tähendaks see siis koolitatud ja kogemustega professionaali, kes
pakub füüsilist, emotsionaalset
ja informatiivset tuge naisele
raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgsel ajal.
Doula ehk pere- ja sünnitoetaja on kogemuste ja teadmistega
mittemeditsiiniline professionaal, kelle eesmärk on läbi
teadlikkuse luua võimalikult
positiivne kogemus rasedusest
ning sünnitusest.
Ämmaemandad ja arstid tegelevad peamiselt naise füüsilise
poolega, kuid väga oluline on
naise toetamine ka psühholoogiliselt ja emotsionaalselt.
Igakülgset toetust püüavad pakkuda muidugi kõik osapooled,
kuid doula on keskendunud just
emotsionaalsele ja psühholoogilisele poolele.

Millist abi doula pakub?

Doula abi sõltub konkreetse
pere soovidest ja vajadustest.
See, millist toetust täpselt
vajatakse, selgub naise või perega vestlemise käigus. Doula
ülesanded on erinevad ka sõltuvalt sellest, kas tegemist on
raseduseaegse, sünnitusaegse
või sünnitusjärgse ajaga.
Doula pakutava toetuse alla
kuulub näiteks raseduse ajal

informatsiooni andmine sünnituse protsessi kohta – kuidas
valmistuda ja edenemisele ise
kaasa aidata, naisega koos tema
hirmudeni jõudmine ja nendega
tegelemine enne sünnitust; tugiisiku (enamasti mehe) ettevalmistamine sünnituseks – millised on need praktilised oskused
naise aitamisel, sünnituse käigus sünnitusvalude leevendamine sooja vee või massaažiga;
sünnitegevusega toimetulek
läbi õige hääle tekitamise,
positiivse hoiaku säilitamine
jaatamise abil, hingamisharjutuste meelde tuletamine,
sünnitusasendite vahetamine
ja esilekerkivate emotsioonidega hakkama saamine; peale
sünnitust imetamisnõustamine
ja toetus beebiga kohanemisel.
Kogu toetuse perioodi jooksul
on doula naise jaoks kättesaadav ja aitab kõiges, milles vaja.

Miks on doula vajalik?

Lapse sünd, emaks-isaks ja
pereks saamine peaks olema
võimalikult positiivne kogemus ja elumuutus. Rasedus,
sünnitus, imetamine, lapse
kasvatamine – kõik need on
väga loomulikud tegevused või
vähemalt on seda olnud veidi
kaugemas minevikus.
Vanasti elati põlvkonniti ühes
ja samas majas, nii kasvati koos
ja teadmised kandusid edasi
põlvest põlve. Tänapäeval me
elame üsna eraldatult, pigem
iga pere omaette. Raseduse ja

Tuntud saarlased

4. august – 110 aastat tagasi (1908) sündis Johannes Valgma,
keeleteadlane ja haridustegelane. Suri 1. jaanuaril 1975.
5. august – 120 aastat tagasi (1898) sündis Tõnis Saarepera,
politseinik. Suri Nõukogude vangilaagris 15. novembril 1941.
5. august – 100 aastat tagasi (1918) sündis Mati Hammer (Magda
Saliste), näitleja. Suri 1. juulil 1994.
5. august – 50 aastat tagasi (1968) sündis Liis Rooväli, arst, harrastusnäitleja ja meditsiinitegelane.
6. august – 65 aastat tagasi (1953) sündis Sven Aavik, kultuuritegelane.
7. august – 120 aastat tagasi (1898) sündis Paul Leopold Oengo,
ohvitser. Suri 7. jaanuaril 1945.
7. august – 75 aastat tagasi (1943) sündis Linda Raad, kultuuritegelane.
7. august – 75 aastat tagasi (1943) sündis Raimond Valgma, insener.
8. august – 70 aastat tagasi (1948) sündis Külli Aus, harrastuskunstnik ja -luuletaja.
9. august – 75 aastat tagasi (1943) sündis Kati Haamer, pedagoog
ja ettevõtja.
10. august – 90 aastat tagasi (1928) sündis Linda Väärtnõu, pedagoog ja kultuuritegelane.
10. august – 75 aastat tagasi (1943) sündis Hilja Koel, pedagoog
ja koduloolane.
10. august – 60 aastat tagasi (1958) sündis Üllar Seeman, insener,
omavalitsus- ja sporditegelane.

sünnituse kõrvalt nägemine
ei ole enam igapäevane, sama
teema ka imetamisega. See ei
tundu enam loomulik tegevus
ja seetõttu on kõik sünnituse ja
imetamisega seonduv võõras ja
hirmutav.
Mida hirmutavam see kõik
on, seda raskem on protsessiga
ka toime tulla. Sünnitoetaja
roll on vahendada esivanemate
teadmisi ja oskuseid, julgustada, kuulata muresid, aidata
hoida hingamise rütmi, ulatada
vett jne, toetada ka teisi pereliikmeid. Doula toetab naist
või peret nende soovidest ja
eelistustest lähtuvalt.

Millised on eelised doula
ametil tavalise ämmaemanda ees?

Ämmaemand on spetsialist,
kelle ülesanne on jälgida naist
ja beebit eelkõige meditsiinilisest vaatenurgast, vajadusel läbi
viia meditsiinilisi protseduure,
võtta vastu sünnitus.
Doula ülesanne on samuti
mõista meditsiiniliselt, mis
parasjagu toimub, aga toetada
emotsionaalselt, füüsiliselt ja
ka informatiivselt naist või
peret. Doulal on aega olla kogu
perega koos ja keskenduda iga
hetk antud momendil toimuvale. Doula ei lahku pere kõrvalt,
kui see pole just nende soov.
Lisaks toon välja, et doula ei
jää sünnitusel meditsiinipersonalile kuidagi ette. Kõigil
on oma roll täita ja tulemuseks

on ekstra hästi hoitud pere ja
sündiv beebi.

Miks sa hakkasid doulaks?

Minu esimene sünnitus suunas mind sellele teele. Oma
kogenematuses tundsin esimese raseduse ajal, et beebiootus,
sünnitus, imetamineja beebiga
tegelemine on väga loomulikud tegevused. Ma olen jätkuvalt arvamusel, et nii ongi.
Minu esimene rasedus kulges väga kergelt. Sünnitusele
minnes olin ma enda meelest
hästi ettevalmistunud, aga
kogesin sünnitust raskelt ja
kusagile kuklasse jäi tunne, et
peaks saama paremini.
Esimesest sünnitusest on
kõige eredamalt meeles see,
et kui hea ja lihtne olid need
viis minutit, kui ämmaemand
“aitas” mul hingata (hoidis
hingamise rütmi ehk hingas
minuga koos) ja kui raskeks
läks siis, kui uks tema selja taga kinni läks. Iga kord
püüdsin ise samas rütmis edasi
hingata, aga see ei õnnestunud
ja ma täitusin hirmuga ning
läksin pingesse.
Selle kogemuse ja teadmisega, et peaks saama paremini,
sattusin läbi õnneliku juhuse
infoni, et algamas on doula ehk
pere- ja sünnitoetaja õpe.
Mõnda aega peale doulaõppe lõpetamist sain teist korda
emaks ja kogesin, kui erinev
ja imeline on sünnitada teadlikkuses ja toetuses.

Perekondlik

Registreeritud peresündmused Saare
maakonnas 27. juulist 3. augustini
SÜNNID:
Kuressaare: Ragnar Raamat (6.07.), Simon Köster (22.07.),
Raimar Laanekivi (23.07.). Kudjape: Elsa Liisa Aulik
(24.07.). Suur-Randvere: Romet Rekand (25.07.). Sikassaare: Mairo Aedmäe (26.07.). Valjala: Greteliis Kaasik
(27.07.). Tornimäe: Jasper Viil (31.07.).
SURMAD:
Iide: Kalev Talur (87). Linnuse: Endel Lend (71). Kuressaare: Vladimir Puzõrjov (71), Kuuno Loodus (48), Martin
Väljapõhi (76), Elve Vaga (80), Metšislav Malinovski (83).
Orissaare: Asta Tõniste (85). Koikla: Henn Vallimäe (75).
Pärsama: Andrei Lempu (100). Undva: Hilda Pärnamägi
(94). Mõega: Tiiu Kirs (75).
ABIELUD:
Indrek Ait ja Heidi Tiik (27.07.), Sander Aru ja Liina
Vakrõõm (28.07.), Marius Sirgi ja Ebe Ingeroinen (28.07.),
Tiit Juulik ja Liis Lepik (1.08.), Jacob Samuel Steuer ja
Helen Laht (1.08.).

