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6. LAPPUSE

Daži iespējamie varianti, kā situāciju risināt:
💚 Pieņem,  ka  maratons  būs 

jāskrien  vienai,  —  bez  aplausiem 
un  uzmundrinājuma  vārdiem  vai 
ūdens  glāzes.  Kāpēc  maratons? 
Tā  nereti  salīdzina  dzemdību  pro-
cesu,  jo  tas  prasa  daudz  spēka, 
pacietības,  izturības  un  ticības  sa-
viem spēkiem. Protams, maratonu 
noskriet  ir  vieglāk,  ja  no  malas 
savējie  vai  pat  sveši  līdzjutēji  tevi 
iedrošina, paslavē un uzmundrina. 
Tas dod spēku izturēt, bet šajā ga-
dījumā  tev  jābūt  gatavai  noskriet 
maratonu  vienai,  turoties  pie  sa-
viem  iekšējiem  resursiem,  spēka 
un pārliecības par sevi. Tu to vari! 
Pat  tad,  ja  tev  ir  līdzjutēji,  mara-
tons  jānoskrien  tev  pašai!  Tas  ir 
tavs  darbs!  Varbūt  vari  izmantot 
situāciju,  kad  esi  viena,  sev  par 
labu — negaidīt atbalstu no citiem, 
bet krietni vairāk paļauties uz sevi! 
Vai  vari  iztēloties,  ka  skrien  nevis 
pūlī, gaidot uzslavas, bet pa saulai-
nu meža taku, koncentrējoties tikai 
uz  sevi,  paļaujoties  uz  sevi,  ieejot 
sevī? Māmiņ,  tikai  un  vienīgi  tevī 
ir spēks,  lai piedzemdētu bērniņu! 
Notici tam!

💚 Ja  iepriekš  biji  izplānojusi, 
ka,  tiklīdz  sāksies  dzemdības,  ar 
partneri  steigšus  steigsies uz  slim-
nīcu,  varbūt  tomēr  vari  pēc  iespē-
jas  ilgāk pabūt kopā, pabūt mājās. 
Protams, izvērtē visus drošības aps-
tākļus un neesi pārgalvīga! Varbūt 

jau  tagad  savā  telefonā  vari  saga-
tavot noskatītās dzemdību nodaļas 
telefona  numuru  un,  dzemdībām 
sākoties,  sazināties  ar  dežurējošo 
vecmāti,  lai  pakonsultētos,  kurā 
brīdī doties uz stacionāru.

💚 Ja iepriekš biji nolīgusi dūlu, 
varbūt  vari  izmantot  viņas  atbal-
stu,  vēl  esot  mājās  un  ceļā  līdz 
slimnīcas  durvīm!  Tā  drošāk  būs 
gan tev, gan tavam partnerim (arī 
viņam nebūs emocionāli viegli at-
stāt  tevi pie  slimnīcas durvīm, arī 
viņam  nepieciešams  emocionāls 
atbalsts).

💚 Kad  esi  palātā  vai  dzemdību 
zālē un sajūties nedroši vai gribas ar 
kādu  izrunāties,  izmanto  mūsdienu 
tehnoloģijas  un  sazvanies  ar  savu 
atbalsta  personu —  partneri,  dūlu, 
māsu  vai  mammu.  Šādi  tu  vismaz 
kādam varēsi  izstāstīt,  kā  tev klājas 
un  kā  tu  jūties.  Pat  attālināti  dūla, 
tevi  redzot,  varēs  ieteikt,  kā  atslā-
bināties,  kādas pozas  izmēģināt,  un 
palīdzēs tev nomierināties.

💚 Ja  tomēr  gribi,  lai  kāds  ir  ar 
tevi,  varbūt  pēdējā  brīdī  vari  nolīgt 
vecmāti! Aprunājies ar savu partneri 
par  šādu  variantu,  apspriediet,  vai 
varat to finansiāli atļauties, un steidz 
meklēt, vai vari šādu vecmāti atrast. 
Varbūt  tas  nozīmēs mainīt  iecerēto 
slimnīcu! Neiesprūsti  jau iedomāta-
jā variantā, bet meklē jaunus!

💚 Tik ļoti paļaujies uz partneri un 
dūlu, ka nu nekādi nespēj iedomāties 
dzemdēt  slimnīcā  viena?  Šī  doma 
vien  tevi  stindzina un  liek elpai aiz-
cirsties? Varbūt  esi  gatava  dzemdēt 
mājās? Arī  tas  ir  variants!  Ja  viss  ir 
kārtībā, ja atbilsti visām prasībām, lai 
dzemdētu mājās, un vari atrast māj-
dzemdību vecmāti, kura  ir ar mieru 
būt klāt plānotās mājdzemdībās, var-
būt tas ir tieši tev? Pieņemt lēmumu 
dzemdēt  mājās  tu  nevari  galvā,  bet 
gan tikai sajūtās! Uzdrīksties!

💚 Dzemdēt vienai? Vai saklausāt 
pretrunu šajos divos vārdos? Māmiņ, 
tu neesi viena! Lai kur tu būtu, lai ar 
ko tu būtu, lai kad tas notiktu, tu ne-
esi viena! Tavs bērniņš ir ar tevi! Tu 
esi ar viņu! Arī viņam ir bail! Arī viņš 
jūt  satraukumu!  Jūs  esat  komanda! 
No sirds novēlu, lai tavās dzemdībās, 
kad esi nosacīti viena,  tavs  lielākais 
oksitocīna — mīlestības hormona — 
avots būtu tavs dzimstošais bērniņš! 
Apzinies šo mirkli! Tas pieder tev un 
tavam bērniņam!

💚 Atlaid  bailes!  Tās  nodara  vis-
lielāko postu! Bailes aizvieto ar ļau-
šanos,  pieņemšanu,  mīlestības  pil-
nām domām un pateicību! Ieraugi it 
visā lietas, par ko vari pateikties, un 
tev paliks krietni vieglāk! Lai kur tu 
dzemdētu, lai ar ko tu dzemdētu, pa-
ņem sev līdzi šos četrus atslēgvārdus: 
elpo, atslābinies, ļaujies, pieņem!

Agrita Blumberga

Rekomendācijas ārstniecības 
iestādēm, kuras nodrošina grūt-
nieču antenatālo aprūpi, un ie-
teikumus grūtniecēm apkopojusi 
Latvijas Ginekologu un dzemdī-
bu speciālistu asociācija.
Pašreiz plašu un pārliecinošu datu 

un pētījumu par «Covid-19» ietekmi 
uz grūtniecību nav. Esošie novēroju-
mi liecina, ka slimība grūtniecēm ne-
norit smagāk kā pārējiem pieauguša-
jiem. Vienlaikus  jāņem vērā  imūnās 
sistēmas īpatnības grūtniecības laikā, 
kas  kopumā  grūtnieci  padara  uzņē-
mīgāku pret dažādām infekcijām un 
to komplikācijām, tādēļ iespēju robe-
žās no riska jāizvairās.
Lai nodrošinātu grūtnieču aizsar-

dzību un  sociālo  izolāciju,  atbilstoši 
valstī  noteiktajiem  infekcijas  iero-
bežošanas  pasākumiem  ārstniecības 
iestādes,  kuras  ir  līgumattiecībās  ar 
Nacionālo veselības dienestu un no-
drošina grūtnieču antenatālo aprūpi, 
uz laiku līdz ārkārtas situācijas atcel-
šanai tiek aicinātas ievērot noteiktās 
rekomendācijas.  Grūtniecēm,  kuras 
atrodas  pašizolācijā,  visa  plānveida 
ambulatoro  izmeklējumu  veikšana 
tiks nodrošināta pēc pašizolācijas lai-
ka  beigām,  nepieciešamības  gadīju-
mā izmeklējumus aizstājot ar citiem 
testiem. Latvijā noteiktie ārkārtas si-
tuācijas  pasākumi  paredz  ierobežot 

Agrita Blumberga

Linda  (vārds  mainīts)  ir  viena 
no  tām  māmiņām,  kuru  valstī  un 
pasaulē  notiekošais  ir  skāris  per-
sonīgi.  Par  gaidāmajiem  ierobežo-
jumiem  viņa  uzzināja  vien  nedēļu 
pirms  noteiktā  dzemdību  datuma. 
«Kad  uzzināju,  ka  saistībā  ar  ār-
kārtas  situāciju  valstī  dzemdībās 
nedrīkst  piedalīties  neviens  no  ģi-
menes  locekļiem  vai  tuviniekiem, 
mani  pārņēma  bailes.  Gribēju,  lai 
ar mani kopā  ir  vīrs, — bijām visu 
saplānojuši,  bet  viena  ziņa  mūsu 
sapni  pēkšņi  sagrāva.  Tuvinieki  un 
draugi  bija  neizpratnē,  un  arī  vīrs 
par to nebija priecīgs. Tā ir situāci-
ja, kurā neviena topošā māmiņa ne-
gribētu  atrasties. Vislielākās  bailes 
man bija par gaidāmajām sāpēm un 
spēju tikt tām pāri. Jau pirms dzem-
dībām iztēlojos, cik ļoti man sāpēs, 
un  sapratu,  ka  nebūs  neviena,  kas 
pamasē  muguru  vai  paglauda  gal-
vu.  Šīs  bija manas  pirmās  dzemdī-

Elpo, atslābinies, 
ļaujies, pieņem!

Daiņa Kārkluvalka foto

Agrita Blumberga

Kopš Latvijā 
saistībā ar «Co-
vid-19» izplatību 
izsludināts ārkār-
tas stāvoklis, ar iz-
aicinājumiem nā-
kas sastapties ne 
vien uzņēmējiem 
un ģimenes apgād-
niekiem, bet arī 
topošajiem un jau-
najiem vecākiem. 
Ieteikumos par to, 
kā šajā pārbaudī-
jumu pilnajā laikā 
gatavoties dzem-
dībām, pārvarēt 
nedrošību un rast 
piekļuvi iekšējiem 
resursiem, dalījās dūla Jana Biezā.

«Pēdējo nedēļu notikumi satrauc 
teju ikvienu. Paziņojums, ka daudzās 
slimnīcās  topošā  māmiņa  uz  dzem-
dībām  nedrīkst  ņemt  līdzi  nevienu 
atbalsta personu (tai skaitā partneri) 
satrauc daudzas jo daudzas grūtnie-
ces, kuras tuvāko nedēļu laikā grasās 
sagaidīt  savus  bērniņus.  Tas,  pro-
tams, ir milzīgs šoks, kas raisa bailes, 
neziņu,  apmulsumu,  satraukumu, 
skumjas un varbūt pat paniku… Sie-
vietes,  kuras  gaida  pirmo  bērniņu, 
sievietes,  kuras  jau  tāpat  baidās  no 
dzemdībām, sievietes, kuras iepriekš 
piedzīvojušas traumatisku dzemdību 
pieredzi, var izjust īpaši lielu satrau-
kumu, ja pie bažām nāk klāt fakts, ka 
viss būs jāiztur vienai.

Saņemot šo ziņu, sabrūk iepriekš 
paredzētie  plāni —  partneri  ir  ilg-
stoši  gatavojušies  atbalstīt  savas 
otrās  pusītes,  kāda māmiņa,  iespē-
jams, ilgstoši ir apmeklējusi dūlu un 
rūpīgi  gatavojusies  lielajai  dienai, 
kāds  pāris  ilgstošā  ceļā  ir  atradis 
veidu,  kā  lielajā  dienā  būt  kopā, 
kāda  māmiņa  kā  būtiskāko  spēku, 
lai  dzemdības  izturētu,  ir  iztēloju-
sies  tieši atbalsta personas klātbūt-
ni. Scenāriji, plāni, ieceres, lai kādi 
tie  katrai  būtu  bijuši,  sabrūk.  Tas 
nes  vilšanos.  Tas  nes  satraukumu, 
liek krasi mainīt plānus un pārstruk-
turēt  savas  domas,  plānus,  rīcību. 
Ko  darīt?  Domājot  loģiski,  mums 
ir divi  varianti:  krist panikā,  ieslīgt 
bezcerībā,  nolemtībā,  padoties  un 

gaidīt savu stundu vai izmantot lai-
ku  lietderīgi — izplānot  jaunu plā-
nu, pārkārtot savas domas un saga-
tavoties  variantam  dzemdēt  vienai 
bez atbalsta personas. Ja tu izvēlies 
pirmo variantu, steidzami atrodi at-
balsta personu, ar kuru izrunāt eso-
šo  situāciju! Tu  vari  sameklēt  dūlu 
un attālināti izrunāt savas sajūtas — 
es ticu, ka tu saņemsi stiprinājumu, 
lai pievērstos variantam numur divi. 
Atceries — lai cik bezcerīga tev ne-
šķiet  situācija,  varianti  un  iespējas 
ir! Ja tu esi izvēlējusies variantu nu-
mur  divi —  apsveicu!  Tas  nozīmē, 
ka pirmo šoka momentu tu esi pār-
dzīvojusi  un  esi  gatava  pievērsties 
situācijas  risināšanai!»  iespējamo 
scenāriju iezīmēja J. Biezā.

«Iespēju 
robežās 
no riska 
jāizvairās»

bās, tāpēc atbalsta persona bija ļoti 
vajadzīga. Dzemdības  ilga 11 stun-
das —  tās  bija  emocionāli  smagas 
un  ļoti  sāpīgas.  Man  kā  smalkas 
uzbūves  sievietei  nebija  viegli  pie-
dzemdēt  četrus  kilogramus  smagu 
puiku. Liels paldies jāsaka dzemdī-
bu nodaļas personālam, kas saudzī-
gi  rūpējās  par manu  labsajūtu  gan 
pirms, gan pēc dzemdībām. Vecmā-
te  un  dakteri  mani  uzmundrināja 
un apčubināja,  līdz ar  to  jutos  labi 
un sapratu, ka man tas jāizdara bez 
mīļotā vīrieša klātbūtnes.
Diemžēl  pēcdzemdību  periods 

bija ļoti smags — emocionāli sabru-
ku. Daudz  raudāju,  jo  nespēju  pār-
dzīvot,  ka  man  blakus  nebija  vīra. 
Negribu  pat  atcerēties,  cik  apgrūti-
noši pēc dzemdībām bija aprūpēt dē-
liņu, — plīsumu dēļ  jutos kā  sabru-
kusi koka māja, kura nevienam vairs 
nav vajadzīga. Nevarēju ne apsēsties, 
ne apgulties, ne paņemt rokās dēlu. 
Kā lai šādā situācijā neraud?
Katrai  sievietei  ir  sava  dzemdību 

pieredze,  savs  stāsts.  Kādai  tās  būs 
vieglākas, bet kāda mocīsies stundām 
ilgi. Jebkurā gadījumā ir jauki, ja bla-
kus ir tuvs cilvēks, kurš atbalsta. Esmu 
interesējusies arī par dūlas pakalpoju-
miem — šoreiz tos neizmantoju, bet, 
kad  plānosim  otru  bērniņu,  noteikti 
izmantošu! Atbalsts (gan emocionāls, 
gan  fizisks)  sievietei  ir  nepieciešams 
nepārtraukti, bet pāri visam jāatceras, 
ka mazulis  ir Dieva dāvana! Tā  sajū-
ta, kad tev uz punča uzliek mazu, siltu 
dzīvībiņu, ir neaprakstāma!»

sociālos  klātienes  kontaktus,  tādēļ 
pie  ārsta  uz  kārtējām  vizītēm  jāiet 
vienai — bez partnera, bērniem vai 
citiem  ģimenes  locekļiem.  Latvijas 
Ginekologu un dzemdību speciālistu 
asociācija aicina nepārsniegt skrīnin-
ga programmā plānoto vizīšu skaitu 
un klātienes vizīšu skaitu samazināt 
līdz piecām, pārējās vizītes aizstājot 
ar  attālinātām  konsultācijām  elek-
troniskajās platformās. Ārstniecības 
iestādēm  jāskaidro  augļa  labsajūtas 
monitorēšanas principi un nepiecie-
šamība  veikt  asinsspiediena mērīju-
mus mājas apstākļos. Tāpat jāievēro 
skrīningā  noteikto  ultraskaņas  iz-
meklējumu skaits — papildu izmek-
lējumi jāveic atbilstoši stingrām indi-
kācijām, norādot  tās nosūtījumā un 
fiksējot medicīniskajā dokumentāci-
jā. Ārstniecības iestādes tiek aicinā-
tas  nenoteikt  B  grupas  streptokoka 
(BGS) nēsāšanas statusu, bet dzem-
dībās  profilaksei  piemērot  uz  risku 
vērstu taktiku, kā tas tiek piemērots 
dzemdētājām ar nezināmu BGS sta-
tusu, kā arī atcelt pēcdzemdību krū-
šu kurvja rentgenizmeklējumu. Am-
bulatorajām  ārstniecības  iestādēm, 
kuras  veic  grūtnieču  antenatālo  ap-
rūpi  vai  ultrasonogrāfijas  izmeklē-
jumus, jāsniedz antenatālās aprūpes 
pakalpojumi,  nodrošinot  sociālās 
distancēšanās iespējas, pieņemot pa-
cientus pēc iepriekšēja pieraksta un 
nepieļaujot rindu veidošanos.


