Мама| раждане …

Жената има нужда да се чувства уютно, когато ражда. Да
бъде зачитана, подкрепяна,
насърчавана. Дулата се грижи
за това интимно пространство
около жената. Дава й разбиране, подкрепа, вяра в силите й.
Обикновено жените имат нужда от присъствието на близки
лица и дулата може да е едно
от тях. Освен чисто психологическата подкрепа, която дава,
дулата знае различни масажи
и техники за облекчаване на
болката.
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Разкажи с няколко думи за себе си.

По професия съм психолог, фамилен консултант. Майка съм на
две момчета, на 5 и 3 години. Имам едно раждане със секцио и
следващо естествено раждане, като тези преживявания ми донесоха голямо удовлетворение, разбиране и незаменим опит.
Откакто станах майка, работя с много майки и бебета. Член съм
на сдружение „Естествено“ (www.estestveno.com) от самото
начало и участвам активно в дейностите по популяризиране
на естественото раждане. Доброволен консултант по кърмене
съм към Националната асоциация „Подкрепа за кърмене“. От 3
години работя като дула към Асоциацията на българските дули
(www.bgduli.com) и подкрепям майки по време на бременността, раждането и следродилния период.
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Защо стана дула?

Харесва ми. Усетих какво е да имаш психологическа подкрепа
по време на раждането си. Аз самата родих с дула още когато
живеех в Гърция. Смятам, че в България има нужда от персонализирана грижа за жената, която ражда, и то не само медицинска – просто някой, който е до теб, окуражава те, разбира те,
може да ти помогне за облекчаването на болката. Вярвам, че
раждането е естествен процес и че жените в повечето случаи
могат да родят безпроблемно стига да имат необходимите
условия за това. Подкрепата е едно от тези условия.

Какви обучения си преминала? Сертифицирана ли си и в
коя организация?

От сдружение „Естествено“ организирахме първото практиче-
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ско обучение за дули в страната преди 3 години. С любезното
съдействие на фондация „Житно зърно“ успяхме да поканим
една невероятна дула и обучителка на дули – Дебра Паскали-Бонаро, която работи към най-старата и най-голямата
организация на дули в света – "Дона Интърнешънъл". Дебра
направи 4-дневен семинар, в който ни запозна както с различни техники за облекчаване на болката, така и с кодекса на
професията дула. След това обучение създадохме Асоциацията
на българските дули, в която сме 20 дули. Следваме кодекса на
"Дона Интърнешънъл" и съответно сертификацията ми е към
тази организация.

Какви са отношенията ти с медицинския персонал? Как те
приемат те?

Когато работя с непознат екип, реакциите са много различни:
недоверие, скептичност, усмивка, интерес, любопитство. С
екипите, с които вече сме работили и се познаваме добре,
имам много добро сътрудничество. Всеки си знае сферата на
действие и не се получават недоразумения. Допълваме се в
грижата си за жената, като моята грижа са психологическият и
физическият й комфорт. Не се меся в медицинската част.

Убедена съм, че всяка жена знае как да роди, а
моята работа е да й дам малко подкрепа.
На кой етап от раждането подкрепяш жената?

Зависи от нейните предпочитания. Мога да съм до нея още от
самото начало, ако тя има тази нужда. Някои жени предпочитат
да са сами или с партньора си в самото начало, когато контракциите са все още редки и слаби. В някакъв момент ме викат да
отида и след това задължително оставам до края на раждането
и известно време след това.

Как се съчетава твоята работа с присъствието на партньора?

Много добре. Най-хубавите раждания за майката са били
тези, в които присъства и партньорът. Получава се един много
подкрепящ екип от близки хора. Емоционалната подкрепа на
партньора е незаменима в този момент и се допълва чудесно
от моята чисто женска и професионална подкрепа. Често с
партньора се редуваме да държим жената в някои позиции
или пък той я придържа, а аз й правя масаж на кръста. А когато
след раждането около майката има грижи, които я възпрепятстват да си гушне веднага бебето, го прави бащата и това носи
радост на цялото семейство.

Кои техники според теб най-много помагат за облекчаване
на усещанията по време на раждането?
На различните жени помагат различни неща. Най-често искат
топли компреси или топъл душ под корема или на кръста. Контранатискът на кръста е предпочитан почти без изключение по
време на по-силните контракции или транзицията. Всяка жена
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намира удобната си поза, ритъма си и те насочва към нещата,
които й носят облекчение.

Какво мислиш за използването на медикаментозни методи
за обезболяване?

Мисля, че като повечето неща свързани с раждането, става
въпрос за информиран избор. Ако жената е добре подготвена
и запозната с процеса на раждането, с различните интервенции, техните ползи и рискове, тя може с правилните насоки да
прецени и избере от какво има нужда. Подкрепяла съм майки,
които избират епидуралната упойка, защото преценяват, че
няма да издържат болката. В нашите среди се шегуваме с
„избери дула вместо епидурална упойка“. Но дулата има своето
място и при жени, които избират медикаментозни методи за
обезболяване, и при тези, които избират секцио.

Колко срещи преди раждането имаш с двойката/жената
и колко посещения след това? Какво обсъждате на тези
срещи?

Обикновено жените се свързват с мен около 5-6-ти месец от
бременността. Имаме една първа среща, в която се харесваме и се уговаряме да работим заедно. След това имаме още
няколко срещи, в които се опознаваме, обсъждаме плана за
раждане, отиваме до избраната болница, за да се запознаем с
екипа, пием кафе и си приказваме. Когато започне раждането,
майката ми се обажда и най-често отивам първо у тях, докато стане време да тръгваме към болницата. След раждането
оставам с нея около 2 часа или колкото е необходимо, за да се
уверя, че е добре и че бебето е засукало. След раждането задължително я посещавам още веднъж. В почти всички случаи
обаче се виждаме по-често, особено ако има някаква трудност
с кърменето.

В случай че не успееш да присъстваш на раждането (поради внезапни, неочаквани обстоятелства), има ли друга
дула, която те замества?

Винаги работя с бек ъп дула. Всичко може да се случи – детето ти
да има шарка или да си вече на друго раждане. Затова насърчавам жената да си избере и евентуално да се срещне с друга
дула. Не ми се е случвало досега да не съм била на раждане, но е
хубаво да се подсигурим за всеки случай. Най-важното е жената
да не остане без подкрепата, която е потърсила.

Колко жени си подкрепяла по време на раждане?
18.

Разкажи ни интересен случай от твоята практика.

Всички раждания са интересни и уникални, защото показват
силата и уязвимостта на жената. Сега ми хрумва за един татко,
който подремваше между контракциите на жена си, докато й
стискаше ръката. Спомням си често и една майка, която роди
естествено след предишно секцио. Екипът се беше съсредоточил в изчакването на плацентата и огледа, а тя беше толкова
щастлива и каза: „Родих, усмихнете се!“. Всички се засмяха.

