Doula kogeb
ikka ja jälle
sündimise imet
"Poolteist aastat olen nüüd saanud seda päris doula tööd teha ja see on
minu kõige südamelähedasem töö elus üldse. Kuigi ma olen sellesuunalist tööd teinud juba alates 2006. aastast, mil alustasin lapseootel naiste
joogaõpetajana," ütleb kogemustega rasedate jooga õpetaja ja sünnitoetaja ehk doula Aale-Triinu Sonn.
Doula on vana kreekakeelne sõna,
mis tähendas algselt naisteenindajat. Tänapäevane ametlik definitsioon kõlab pisut teisiti: Doula ehk
pere- ja sünnitoetaja on kogemuste
ja teadmistega mitte-meditsiiniline
professionaal, kes nõustab ja toetab nii raseduse, sünnituse kui sünnijärgsel ajal.
Oluline ka
psühholoogiline pool
"Eestis on mitu doulaõppe koolkonda. Kõige tugevam on minu meelest Põlistarkuste ja Rahvaravi Kooli
õppeprogramm, kus ettevalmistus
selleks ametiks kestab terve aasta,
sisaldades põhjalikku väljaõpet ämmaemandatelt ning lisaks ka UNICEF’i imetamisnõustaja diplomi-
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liikmeskonda," selgitab Aale-Triinu.
Ämmaemandad ja arstid tegelevad tema sõnul peamiselt naise
füüsilise poolega, kuid väga oluline
on naise toetamine ka
psühholoogiliselt . Sünnitusel annab parima tuleErinevad uuringud kinnitamuse kõigile tasanditele
vad, et sünnitoetajaga sünni- tähelepanu pööramine –
oluline on nii füüsiline,
tused võivad olla kiiremad ja emotsionaalne, psühholoogiline, informatiivne
vajada vähem meditsiinilist
ka puhtpraktiline abi.
sekkumisi. Lisaks on doula- kui
Näiteks sünnitusvalude
dega sünnituste keisrilõigete leevendamine sooja vee
või massaažiga, sünniteprotsent madalam.
gevusega toimetulek läbi
õige hääle tekitamise, positiivse ja
pool.
Meie tegev-doulad kuuluvad ena- jõuduandva hoiaku säilitamine afirmus ka Eesti Sünnitoetajate Ühingu matsioonide abil, hingamisvõtete
õpet. Omaette õpe on kundalini
joogal, ka Algallika Keskusel. Mitmed tegutsevad doulad on omandanud hariduse ka Eestist väljas-

kasutamine, sünnitusasendite vahetamine vastavalt vajadusele ja
kerkivate emotsioonide vabastamine. Erinevad uuringud kinnitavad,
et sünnitoetajaga sünnitused võivad olla kiiremad ja vajada vähem
meditsiinilist sekkumisi. Lisaks on
douladega sünnituste keisrilõigete

protsent madalam.
Hindamatu elamus elus
"Minuga on kontakti võtnud paljud
mu rasedate jooga tundides käinud
naised. Doula ja raseda koostöö
võikski alata juba lapseootuse ajal.
Siis on sünnituse ajaks tekkinud

usaldusväärne side, mis loob sünnitajale ja perele turvalise, lõõgastava
õhustiku.
Kui meditsiinipersonal on eelkõige keskendunud ema ja lapse tervisenäitude jälgimisele, siis doula tegeleb perekonna eest hoolitsemisega mitmel muul viisil.
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Mõlemad on osa olulisest tervi- on. "Aga mul juba on ämmakust. Kuid sünnitoetaja võib vaja- emand!" võin näiteks kuulda. Võidusel jätkata noore ema ja pere- dakse ka imestada: “Ma võtan ju
konna nõustamist ning toetamist ka mehe ka kaasa, milleks mulle veel
veel pärast lapse sündi, nii imetami- sünnitoetaja?" Samas on nii paljud
se ja uue elukorraldusega seotud sünnitanud naised ohanud: "Oleks
küsimustes kui ka sünnitusjärgse oma ometi varem teadnud...".
Kõike ei saagi ette näha, kuid lihttaastumise osas."
"Doulade hulgas võib leida erine- sam, mugavam ja turvalisem on
vate elukutsete esindajaid. On sünnitus koos doulaga kindlasti, eripsühholooge, füsioterapeute, tree- ti pikaks ja väsitavaks kujunev sünnereid isegi muusikuid ja muusika- nitus. Doula oskab meest juhendaõpetajaid. Hääleseade doula- teh- da, teab lõdvestusharjutusi, oskab
nikad on täiesti olemas, julgustades soovitada just teatud kindlal monaist sünnituse ajal lõdvestama eri- mendil kõige sobivamaid asendeid
nevaid kehapiirkondi oma häält ka- mõne intensiivsema etapi ajaks,
sutades. Üldse võivad doulad kasu- õpetab õiget hingamist, oskab jältada väga erinevaid meetodeid, iga gida tähtsaid pisiasju ja ennetada
sünnitaja peaks leidma
just endale kõige hingelähedasema abistaja.
Doula oskabki eriti hästi
Hea toetustiimiga naised tuntöötada selle valdkonnevad end tagantjärele sünninaga, milles tema väljaõpe on tugevaim ja mis
tusele mõeldes sageli kõige
talle endale ka kõige
õnnelikumatena.
rohkem huvi pakub
ning mis samas võiks tema tulevasele kliendile kõige pa- paljusid vaevusi. Paneb keha ja
meele tööle ühes suunas, kinnitab
remini sobida".
"Doula sobib iga sünnituse tiimi, ta. Isegi tasuline ämmaemand ei ole
eriti aga siis, kui naine mingil põh- terve päev või öö järjest naise kõrjusel tunneb end sünnituse eel pisut val, ei keeda talle teed ega tee masebakindlalt. Samuti siis, kui naine saaži.
elab sünnitusmajast kaugel, oleks Ämmaemand on eelkõige meditsiihea, kui doula on meeskonda võe- niline professionaal, teeb hoopis
tud - tema oskab täpselt öelda, mil- teist tööd, kinnitab Aale-Triinu.
Doula hoolitseb selle eest, et nailal on see kõige õigem aeg haiglasse
sõitma hakata," märgib Aale-Triinu. ne tunneks end terve protsessi välPaljudel naistel aitavad just doulad tel täiesti turvaliselt ning teeb selle
lahti mõtestada, mil viisil ülioluline nimel ära ka ajaliselt suure ja määja hindamatu elamus sünnitus nen- rava töö. Ta ei võistle ämmaemandaga. Sünnituse viimases staadiude elus on.
mis ehk väljutusfaasis astub koguni
sammu tagasi, lastes ämmaemanKeha ja meele koostöö
"Vahel naised pole nii kindlad, et dal tegutseda. Mõni ämmaemand
neil doulat sünnituse juurde tarvis on vahel ärevil: Miks on sünnitaja
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doula kaasa võtnud? Kuid nende
töövaldkonnad ei kattu üldse. Ühist
on neil niipalju, et mõlemad loovad
turvatunnet.
Minu kogemus ütleb, et esiklapse
sünni eel tahab doula juuresolekut
tavaliselt naine, teise lapse sünnituse juurde aga nõuab doulat juba
mees," muheleb Aale-Triinu. "Mees
oskab hinnata doula tööd kasvõi
seetõttu, et nii saab ta ise vahepeal
veidikenegi puhkust. Ka väga pühendunud mehed vajavad seda.”
Aale-Triinu doula-karjääri kõige pikem sünnitus kestis kolm ööpäeva.
"Viimased ligi 24 tundi veetsin sünnitaja kõrval. Kõige parema ja toetavama meeskonna saabki individuaalsest ämmaemandast, doulast
ja toetavast mehest," ütleb AaleTriinu.
"Kahjuks ei saa Eestis praegu
ametlikult taotleda doula kutsestandardit. Ja Eestis pole doulade
teenus ka riiklikult toetatud, samas
näiteks üksikemadele oleks doula
abi ja nõu väga vajalik," kahetseb
Aale-Triinu.
Ta on pidanud sünnitanud naistega pikki vestlusi ja tõdeb, et hea
toetustiimiga naised tunnevad end
tagantjärele sünnitusele mõeldes
sageli kõige õnnelikematena. Tunnevad veel aastakümneid hiljem
end väestatutena. Isegi keisrilõikega sünnitanud naised meenutavad
doulaga sünnitust kui midagi turvalist ja head.
Sest ega hea sünnitus ei pea tingimata olema otsast lõpuni ainult
loomulik sünnitus. Ei pea olema kiire ja valutu sünnitus. Hea sünnitus
on niisugune, mis täidab naise veel
aastaid hiljem sellele tagasi mõeldes rõõmu ja väega.
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Pe r e ko n n a l e g e n d
räägib, et oma noorpõlves oli mu vanaisa Voldemar kassi
niimoodi välja treeninud, et kui noor
Voldemar oma kodutalu õuele lähenes,
siis jooksis kass talle juba metsatukka
vastu ning hüppas
õlale. Soojad suhted
meie pere ja iseteadlike karvapallide vahel pole katkenud ka
järgmiste põlvkondade vältel ning nii on
kassid meie perekonda oma pehme käpa
all hoidnud enam-vähem nii kaua kui ma
mäletan.
See raamat ongi kirjalik mälestusmärk
kõigile neile neljajalgsetele, kes on andnud
oma hindamatu panuse minu dresseerimisel kassiinimeseks
ja oma lemmikute
kohusetruuks kroonikuks. Tõestamaks, et
andunud kassiinimesena ei diskrimineeri
ma siiski vähimalgi
määral koeri, on kasside vahele eksinud
ka üks tõeliselt südamlik ja mulle väga
kallis krants.

K a i r e Ken k J o k i n e n
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