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Atsakydama į SAM raštą 2012-04-25 Nr.(10.3-33) 10 3594, Lietuvos akušerių
ginekologų draugijos valdyba apsvarstė šį klausimą 2012-05-24 įvykusiame posėdyje ir
išklausiusi LAGD Etikos komisijos pirmininkės Dr. D.Brogienės pranešimo bei visų valdybos
narių nuomonių, parengė atsakymą.
Nors vyksta reikšmingi tarptautiniai pokyčiai motinystės priežiūroje, planuoto
gimdymo namuose klausimas išlieka jautrus ir kontroversiškas. Atlikta nemažai įrodymais
pagrįstų mokslinių studijų (1,2), kurios lygina planuotų gimdymų ligoninėje ir namuose
rezultatus. Nors gimdant namuose sumažėja intervencijų gimdyvėms (epidurinio
nuskausminimo, vaisiaus širdies tonų monitoravimo, epiziotomijų, operacinių gimdymų; retesni
tarpvietės plyšimai, kraujavimai ir infekcijos; retesnis neišnešiotumas ir mažas gimimo svoris,
rečiau naujagimiui prisireikia dirbtinės plaučių ventiliacijos), perinatalinis mirtingumas išlieka
panašus, bet naujagimių mirtingumas, gimdant namuose, 2-3 kartus didesnis nei gimdant
ligoninėje.
Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai pripažįsta moters pasirinkimo laisvės
principą motinystės priežiūroje. LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai įstatymo 5 straipsnis - Teisė
į informaciją – teigia, kad pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos
diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo
būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes,
kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip
pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Taigi, įstatymas reglamentuoja nėščiosios teisę
pasirinkti gimdymo vietą. Informuoto sprendimo priėmimas yra jos teisė, tačiau profesionalas
suteikia visą jam žinomą informaciją konkrečiu atveju, akcentuodamas įrodymais pagrįstas
absoliučią ir santykinę rizikas gimdyti namuose. Profesionalai turi moralinę pareigą sąžiningai
suteikti visą būtiną informaciją gimdymo vietos pasirinkimui. Nustačius būkles dėl kurių
gimdant namuose komplikacijų rizika padidėja, atsiranda moralinė pareiga nėščiajai priimti
profesionalo rekomendaciją ir atsisakyti gimdymo namuose. LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai
įstatymo 8 straipsnis - Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą – teigia, kad paciento privatus
gyvenimas yra neliečiamas. Reglamentuojama autonomijos teisė, kuri garantuoja moteriai
galimybę rinktis, kur gimdyti: ligoninėje ar namuose. Teisę į privataus ir šeimos gyvenimo
gerbimą numato ir Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 8 straipsnis. Kiekvienas turi teisę į tai,
kad būtų gerbiamas jo asmeninis ir jo šeimos gyvenimas. Moteris turi teisę pasirinkti jai
saugią gimdymo vietą. Tokį sprendimą priėmė Europos Žmogaus Teisių Teismas,
nagrinėdamas bylą Ternovszky v. Vengrija / 14/03/2011. Teismas konstatavo, kad buvo pažeista
nėščiosios teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Nėščioji turėtų gimdyti ten, kur ji
jaučiasi saugiausiai: namuose ar ligoninėje. Panašią poziciją šiandieną išsako ir PSO,
akcentuodama reprodukcinę moters teisę. PSO akcentuoja sutuoktinių laisvę spręsti visus
klausimus, susijusius su gimdymu: numatyti gimdymų skaičių, jų periodiškumą, gauti visą

reikiamą informaciją, kaip ir kokiomis priemonėmis tai padaryti saugiai. Taigi, reprodukcinė
teisė apima kartu ir pasirinkimo teisę, kur kūdikis turėtų gimti.
Išvados:
1. Tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose įteisintos asmens pasirinkimo ir informuoto
sprendimo priėmimo teisės sudaro teisinį pagrindą reglamentuoti gimdymo priežiūros
namuose standartą Lietuvoje. Sveikatos santykių teisinio reguliavimo ribas nustatytų
įstatymas.
2. LAGD neskatina planuotų gimdymų namuose, nes mano, kad saugiausia vieta gimdymui, net
ir mažos rizikos moterims, yra gimdymo stacionaras, bet pritaria moters pasirinkimo teisės
užtikrinimui (įrodymais pagrįstos praktikos duomenys rodo, kad planuoti gimdymai namuose
susiję su retesnėmis intervencijomis motinai, bet sąlygoja didesnį naujagimių mirtingumą).
3. Reglamentuojant planuoto gimdymo namuose pagalbos teikimą, reikėtų apibrėžti visas
aplinkybes, kuriomis planuotas gimdymas namuose būtų saugus ir integruotas visoje
motinystės priežiūros sistemoje. Paslaugos teikimo standarte turėtų būti numatytas akušerių
profesionalų, turinčių licenziją tokiai veiklai, laisvas pasirinkimas teikti gimdymo pagalbą
namuose bei civilinė atsakomybė už profesinės pareigos vykdymą.
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