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Alguses on ämmaemand 


 Ämmaemandushooldus on 
nii teadus kui kunst. 
Ämmaemandushooldus on 
oma olemuselt holistlik ja 
dünaamiline, tugineb naiste 
psühholoogilistele, 
emotsionaalsetele, 
füüsilistele, kultuurilistele ja 
sotsiaalsetele kogemustele 
ning lähtub parimatest 
olemasolevatest 
tõendusmaterjalidest

(ämmaemanduse filosoofia)




 Ämmaemandad on 

tõestatult kõige sobivamad 
spetsialistid hoolduse 
osutamiseks raseduse, 
sünnituse ja sünnitusjärgse 
perioodi ajal.

 Ämmaemandad usaldavad 
ning respekteerivad naisi 
ning nende võimet kanda 
rasedust, sünnitada ja olla 
ema.

 (ämmaemanduse filosoofia)




 Tänapäeval on enamik rasedustest planeeritud ja 

lapsed sünnivad oodatuna.

 Rasedus võib olla hästi planeeritud, aga selle lõpus on 
liiga palju määramatust.

 Naistenõuandlas jälgitakse põhiliselt somaatilisi 
parameetreid, sest ajaline ressurss on piiratud ja nende 
tähtsustamine on eriti tunda arsti visiidil. Nii mõnigi 
rase tunneb, et arsti huvitab ainult loode ja emakas, aga 
mitte rase ise inimese või patsiendina. Emade 
ärakuulamine loob pinnase usaldussuhte tekkimiseks

Antenataalse hoolduse peaeesmärk 
on terved lapsed tervetele emadele




 Inglismaal läbiviidud uurimuses, selgus, et 76% 

naistest eelistaks emotsionaalsete murede korral 
toetust oma ämmaemandalt, mis paneb rõhku 
sellele, et ämmaemandad peaksid olema erinevatel 
teemadel vesteldes piisavalt koolitatud ning 
toetatud. Samuti kinnitab see seda, et ämmaemand 
on inimene, kellel on kõige suurem kokkupuude 
naistega, kes tunnevad füüsilist ja emotsionaalset 
ebakindlust ning usaldusliku suhte tõttu leitakse 
probleemile parim lahendusviis (Reid 2009).




Rasedus on naise jaoks 

väga tähtis, kõiki 
inimlikke ja sotsiaalseid 
vajadusi sügavalt 
puudutav elamus, mis 
mõjutab lisaks kehale 
ka psüühikat. 
Kriisitaolisi psüühilisi 
muutusi täheldatakse 
kohanemis- ja 
koormusstaadiumis




 Sõltuvalt psüühilisest 

lähtesituatsioonist võib 
esimene hoiak olla 
positiivne või negatiivne, 
kuid partneri ja 
meedikute emotsionaalne 
toetus, säästev režiim või 
ka psühholoogiline abi 
aitavad üle saada 
segadust tekitavatest 
tunnetest. 




 4 aspekti, mida naist/peret nõustades oluliseks 

pidada

 Sündmuse sisu

 Sündmuse tähendus – tunded eelkõige

 Isiksuslik reageerimisviis

 Toetuse olulisus, erinevad spetsialistid jne.




Rasedus-, sünnitus-ja sünnitusjärgset perioodi 

loetakse naise elus enim haavatavaks ajajärguks, 
ehkki need on seisundid, mis on oma olemuselt 
füsioloogilised ja loomulikud.

On oluline, kuidas naine emotsionaalselt reageerib 
rasedusele, mida rasedus tähendab tema ja talle 
oluliste inimeste jaoks, millised on tema ootused 
rasedusele




 Iga naise raseduskogemust mõjutab tema teadlik ja 

alateadlik suhtumine oma rasedusse – seda 
mõjutavad bioloogilised, psühholoogilised ja 
psühhosotsiaalsed tegurid 

 Ebareaalsed ootused ja eeldused soodustavad 
ärevust ning põhjustavad stressi 




Naine loob raseduse ajal endale pildi ideaalsest 

emast. Määravaks osutuvadki suhted tema oma 
emaga. Mida positiivsemad need olid, seda vähem 
on tal probleeme ise emaks olemisega. Mälestused “ 
halvast emast” süvendavad ebekindlust uues rollis, 
kuna naine võib alateadlikult tunnetada iseenda 
sobimatust sellesse.




 Emaks kasvamine algab tüdrukul juba siis, kui ta 

sünnib, see algab hetkest, kui ta kohtub oma esmase 
hooldajaga. Naise emadus toetub tema eelnevale 
kogemusele. Emadus on naise küpsuseksam. 

 Ema annab lapsele infot teda imetades, pilkkontakti 
kaudu, last süles hoides, oma hääletämbri jne. 
kaudu. 




 Igasugune inimsuhe sisaldab nii positiivseid kui 

negatiivseid tundeid. Ema enamasti armastab last ja 
see on normaalne, et ta kogeb lapsega seoses ka 
ärritust ja väsimustunnet. Mida tugevam on 
naise/ka pere ettekujutlus ideaalsest emadusest, 
seda raskem on leppida nende negatiivsete 
tunnetega. 




 Paljud meist elavad lootusega ise toime tulla, eriti, 

kui varasem abiotsimine ei ole tulemust andnud, siis 
võidakse sellest lausa loobuda. Psühhosotsiaalset 
tuge on linnas tunduvalt lihtsam leida kui maal, 
samas on aga suhted naabrite vahel külas 
tugevamad. Kui inimene on harjunud oma tunnetest, 
sh murest ja valust rääkima, on tal ka kriisiprotsessi 
käigus kergem abi otsida 




 Sünnituse järgselt 

toimuvad naise kehas 
muutused kiiresti, väga 
lühikese aja jooksul, 
need muutused 
hõlmavad nii keha kui 
ka tundeid. 




Kui platsenta on sündinud, langeb kiiresti platsenta 

poolt toodetud hormoonide progesterooni ja 
östrogeeni tase naise organismis, mis käivitab piima 
tekitava hormooni prolaktiini taseme tõusu. Selline 
kiire hormoonide taseme muutus võib olla 
meeleolumuutuste põhjuseks, mis avaldub kõige 
sagedamini 2. – 6. sünnitusjärgsel päeval 
sünnitusjärgse kurvameelsusena. Sünnitusjärgne 
kurvameelsus ”baby blues” on sünnitusjärgne 
meeleoluhäire, mida esineb pea 75 % naistest. 




Suurtele elumuutustele on 
tundlikumad…
 suurtes linnades elavad 

naised, kus võib olla vähem 
inimeste omavahelist 
läbikäimist ning 
üksindustunne on kergem 
tekkima

 üksikemad – kel puudub 
lähedase inimese toetus ja abi

 Alaealised,  ja/võivanemliku 
hooleta jäänud noored

 esmasünnitajad peale 35. 
eluaastat




 Sageli on ühiskonnas 

tähelepanu pööratud 
lapsele ja asjaolu, et naine 
on emaks saanud, võib 
jääda last jälgivate 
meedikute huviorbiidist 
välja või nad ei oska 
märgata. Ema on oma 
murega üksi, rääkida ei 
ole kellegagi. Tekib 
identiteedi küsimus- kes 
ta on?, Kas ta on ikka hea 
ema?. 




 Sagedamini esineb 

meeleoluhäireid naistel, kel 
puudub abikaasa vaimne ja 
füüsiline toetus ja abi. Tihti 
on need naised, kellede õlul 
lasub kogu majapidamine ja 
lapse eest hoolitsemine. On 
peresid, kus mees ei suuda 
leppida olukorraga, et 
võrreldes varasemaga ei 
olegi enam söök laual, kodu 
nii korras ning rahu ja 
vaikus majas; 




 Ohustatud on 

rollikohanemishäirest ka 
need naised/pered, kes ei 
oska aega maha võtta, kel 
pole see kas võimalik või 
kes tahavad jõuda kõike 
samapalju ja -hästi kui 
varem. Siin mängib kaasa 
ka suhtumine, et minu 
vanemad ju jõudsid





Ämmaemand – hindamatu 
abiline 

 Huvitub

 Vestleb

 Nõustab

 Märkab

 Mõistab

 Teab

 Suunab

 Tuleb koju

 Tunnustab

 Abistab 


