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(18) Daugiau apie gimties teisių gynimo iniciatyvą „Gimimas LT“
Kas mes?
Šiuo metu Lietuvos šeimos, susibūrusios į iniciatyvą „Gimimas LT“, siekia, kad šalies teisinė, medicininė,
socialinė aplinka taptų palankesnė mažyliui, mamai, šeimai, t. y. kad:
būtų sudarytos sąlygos šeimoms pasirinkti, kur, kaip ir su kuo jos nori gimdyti: namuose ar
natūralaus gimdymo centruose, su medikais akušeriais ginekologais ar tik su akušeriais, kurie laikosi
pagarbos motinai ir neprievartos ateinančiam žmogui principų;
medikams būtų užtikrinta teisė oriai ir saugiai teikti pagalbą gimdantiesiems ne ligoninėje;
vyktų dialogas tarp valstybės institucijų, specialistų ir visuomenės ieškant su motinos ir vaiko
sveikata susijusių sprendimų: gerinant gimdančiųjų ir gimstančiųjų sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę, remiantis moksliniais tyrimais, geriausia praktika, tarptautinių organizacijų
rekomendacijomis, pasaulinėmis iniciatyvomis.

Iniciatyvą „Gimimas LT“ juridiniais klausimais kuruoja VšĮ Prieraišiosios tėvystės centras – savarankiška ir
nepriklausoma ne pelno organizacija, įsteigta šeimų iniciatyva tam, kad sudarytų sąlygas palankesnei,
atsakingesnei, į natūralumą ir sveikatą orientuotai tėvystei plėtoti.
Be aktyvių šeimų, iniciatyvoje aktyviai dalyvauja ir ją konsultuoja teisininkai: Ona Valainienė, Elena KosaitėČypienė, Jolita Mikelkevičiūtė ir kt.

Mūsų uždaviniai
1) Siekti, kad Lietuvoje teisės aktais būtų nustatyta planuoto gimdymo ne ligoninėje tvarka. Tai
padarius, būtų sudarytos galimybės šeimoms pasirinkti, kur, kaip ir su kuo gimdyti, o medikams –
suteikti profesionalią ir tinkamą pagalbą gimdančiosioms ne ligoninėje, taip pat atvertų kelią steigtis
alternatyviems natūralaus gimdymo centrams.
2) Kurti atsvarą akušerinėje praktikoje dažnai taikomam agresyviam medicinos ir farmacijos modeliui
ir kartu keisti Lietuvos sveikatos politiką – tebūnie ji orientuota į visuomenės sveikatinimą ir ligų
prevenciją, šeimai palankią aplinką ir medikų bei visuomenės bendradarbiavimą, pradedant nuo
pirmųjų gyvenimo akimirkų!
3) Skatinti dialogą tarp asmens, visuomenės, specialistų ir institucijų, kad, objektyviai ir pagrįstai
įvertinus situaciją, būtų priimti šeimai ir valstybei palankiausi sprendimai gimties srityje.
4) Skleisti naujausią, faktais ir tyrimais pagrįstą informaciją apie gimdymus ne ligoninėje ir gimdymą
apskritai, šitokiu būdu keičiant visuomenės nuomonę, padedant atsikratyti nepagrįstų stereotipų ir
humanizuojant gimties sampratą bei praktiką Lietuvoje, skatinant, kad naujausios rekomendacijos,
palankios priežiūros iniciatyvos būtų realiai, o ne dokumentuose įgyvendinamos Lietuvoje.

Faktai ir informacija apie gimdymą ne ligoninėje

VšĮ „Prieraišiosios tėvystės centras“ / Center for Attachment Parenting
A. Vivulskio g. 10a-10, LT-08327 Vilnius
centras@attachmentparenting.lt / www.prieraisiojitevyste.lt / www.attachmentparenting.lt

5) Savo pavyzdžiu tvirtinti, kad tik sąmoningai ir atsakingai suvokiamas ir netrikdomai mamos
išgyvenamas gimdymas yra didžiausia gyvenimo pradžios dovana ir mažyliui, ir motinai, ir
visuomenei, kad ji kurtųsi sveika, bendruomeniška ir pozityvi.
6) Domėtis natūralių gimdymų, gimdymų ne stacionare tema užsienyje, stebėti procesus kaimyninėse
ir kitose Europos šalyse, megzti ir palaikyti ryšius su jų atstovais, gimčiai palankesnę aplinką
bendromis jėgomis kuriant visame pasaulyje.

Mūsų veikla

Šiuo metu iniciatyvos vardu jau yra nuveikti tokie darbai:
1) 2012 m. balandį kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis pateiktas kreipimasis į LR
Sveikatos apsaugos ministeriją, prašant sudaryti darbo grupę gimdymo ne stacionare
reglamentavimo klausimui spręsti.
2) 2012 m. balandį pateikti prašymai Lietuvos akušerių sąjungai, Lietuvos akušerių ginekologų
draugijai, Lietuvos neonatologijos asociacijai, prašant išsakyti poziciją dėl gimdymo ne stacionare
teisinio reglamentavimo.
3) 2012 m. balandį iniciatyvos nariai sukūrė ir viešam naudojimui skyrė informacinę svetainę
www.gimimas.lt ir iniciatyvos profilį socialiniame tinkle „Facebook“.
4) 2012 m. gegužę išspausdintas informacinis lankstukas apie Motinai palankaus gimdymo iniciatyvą.
5) 2012 m. gegužės pab.–birželio pr. iniciatyvos atstovė teisinkė Elena Kosaitė-Čypienė dalyvavo
tarptautinėje konferencijoje „Su gimdymu susijusios žmogaus teisės“ Hagoje.
6) 2012 m. birželį iniciatyva gavo visų profesinių institucijų, į kurias kreipėsi, atsakymus dėl gimdymo
ne ligoninėje reglamentavimo ir LR Sveikatos ministerijos atsakymą.
7) 2012 m. birželį kreiptasi į LR Teisingumo ministeriją dėl pozicijos gimdymo ne ligoninėje
reglamentavimo. Atsakymas laukiamas.
8) Iniciatyva toliau tęsia darbus.

Daugiau informacijos apie iniciatyvą, taip pat visus mūsų straipsnius, spaudos pranešimus ir kitą
medžiagą rasite svetainėje www.gimimas.lt.
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