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(12) Tarptautinės akušerių konfederacijos pareiškimas apie gimdymą namuose
Apie Tarptautinę akušerių konfederaciją
Tarptautinė akušerių konfederacija, arba TAK, (International Confederation of Midwives, ICM) yra didžiausia
pasaulyje akušerių asociacijų sąjunga. TAK vizija yra pasaulis, kuriame kiekviena nėščia moteris turėtų
galimybę gauti akušerės pagalbą sau ir savo kūdikiui. Misija – remti asociacijas konfederacijos nares bei
prisidėti prie akušerių profesijos tobulėjimo visame pasaulyje, remiant nepriklausomas akušeres kaip
tinkamiausias nėščių moterų sveikatos prižiūrėtojas bei normalaus gimdymo palaikytojas, tam, kad gerėtų
moterų reprodukcinė sveikata ir būtų užtikrinta jų naujagimių bei šeimų gerovė.
1919 m. įsikūrusi TAK remia, konsultuoja ir palaiko akušerių asociacijas visame pasaulyje. Šiuo metu TAK
narės yra 108-ios nacionalinės akušerių asociacijos iš 98 šalių visuose žemynuose. TAK organizacinė
struktūra yra suskirstyta į keturis regionus: Afriką, Šiaurės ir Pietų Ameriką, Aziją ir Ramiojo vandenyno
regioną bei Europą. Bendrai konfederacijos vienijamos asociacijos atstovauja daugiau kaip 250 tūkst.
akušerių visame pasaulyje.
TAK, siekdama gerinti motinų ir kūdikių sveikatą, bendradarbiauja su Pasauline sveikatos organizacija
(WHO), Jungtinių Tautų Gyventojų fondu (UNFPA), Tarptautine akušerių ir ginekologų federacija,
Tarptautine medicinos seserų taryba, Tarptautine pediatrų sąjunga ir kitomis organizacijomis visame
pasaulyje. Nuo 1959 m. TAK yra formaliai pripažinta nevyriausybine organizacija ir akredituota prie
Jungtinių Tautų.
Nuo 1999 metų TAK būstinė įsikūrusi Hagoje, Nyderlanduose.
Konfederacija taip pat rengia ir platina savo Pareiškimus (Position statements), kuriuose įvairiais akušerijos,
motinų ir naujagimių priežiūros ar platesniais akušerėms aktualiais klausimais dėstomi pagrindiniai
Konfederacijos principai ir įsitikinimai, teikiamos rekomendacijos jos narėms.
Lietuvos akušerių sąjunga nuo 2006 m. yra TAK narė.
Daugiau informacijos: http://www.internationalmidwives.org/
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Tarptautinė akušerių konfederacija
PAREIŠKIMAS
Gimdymas namuose

Pagrindas
Gimdymas yra socialinis ir emocinis įvykis, svarbi šeimos gyvenimo dalis. Teikiant pagalbą gimdymo metu
būtina atsižvelgti į konkrečios moters kultūrinius ir socialinius poreikius. Todėl pagalba turi būti teikiama
kuo arčiau moters gyvenamosios vietos, kuo labiau atitikti jos gyvenimo aplinkybes, įprastą gimdymo
kultūrą ir tuo pačiu metu užtikrinti saugumą. 2005 m. Pasaulio sveikatos ataskaitoje teigiama: „Su gimdymu
susiję ritualai yra vertingi ir verta juos išsaugoti kaip svarbų šeimos gyvenimo ypatumą“.
Todėl gimdymo vieta gali būti moters namai, vietinis sveikatos priežiūros centras, ar, jei manoma, kad gali
prireikti medicininės ar chirurginės intervencijos, ligoninė.

Pozicija
Tarptautinė akušerių konfederacija mano, kad moteris turi turėti galimybę saugiai ir teisėtai gimdyti
namuose. TAK remia moters teisę priimti žinojimu pagrįstą sprendimą gimdyti namuose padedamai
akušerės. Akušerė, teikianti profesionalias paslaugas moterims namuose, turi turėti teisę versti tokia
praktika pagal valstybės sveikatos apsaugos sistemą, galimybę apsidrausti civilinę atsakomybę ir gauti
tinkamą atlyginimą.
TAK apgailestauja, kad ne visose valstybėse įstatymai ar sveikatos apsaugos sistema leidžia rinktis gimdymą
namuose, ir primygtinai siūlo valstybių valdžiai peržiūrėti mokslinę literatūrą ir kartu siekti akušerinės
priežiūros sistemos, apimančios šią galimybę.

Rekomendacijos
Tų šalių, kuriose moterys neturi galimybių rinktis, kur joms saugiai gimdyti, asociacijas, TAK nares,
skatiname derėtis su valdžios institucijomis, kad būtų pakeista sveikatos apsaugos politika ir atsirastų
galimybė gimdyti namuose.
Tų šalių, kuriose sistema yra išplėtota, asociacijas, TAK nares, skatiname bendradarbiauti su moterimis ir
kitais suinteresuotaisiais asmenimis, kad būtų plėtojama ir ginama galimybė gimdyti namuose.
Asociacijoms, TAK narėms, primygtinai rekomenduojama ugdyti savo narių kompetenciją bei įgūdžius, kad
galėtų teikti paslaugą – priiminėti gimdymus namuose.
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