1. A siker valószínűsége
1.1. A VBAC sikerének statisztikai valószínűsége
Amikor az anyában megérlelődik a gondolat, hogy szeretné megpróbálni természetes
úton megszülni újabb gyermekét, s ezt megosztja férjével, anyjával, barátnőjével vagy
mással, akkor általában először értetlenséggel, félelemmel teli reakciók érik. Tágabb
környezete tagjai esetleg még elítélőbb, még
kevésbé empatikus módon állnak a kérdéshez.
A VBAC-et választók
Pedig, mint látni fogjuk, egy nőnek nagyobb esélye
65-85 %-a,
van arra, hogy sikerül császármetszés után
azaz legalább 2/3 része,
hüvelyi úton szülnie, mint általánosságban
többedik VBAC esetén
arra, hogy elkerülje a császármetszést és
több mint 90 %-a
gyermekét hüvelyi úton hozza világra! Igen,
megszüli hüvelyi
gondoljunk csak bele: ma Magyarországon 40 %
úton a babáját.
a császármetszési arány, míg VBAC megkísérlése
esetén 15-35 %, illetve többedik VBAC esetén
6 % körül van a császármetszéssel végződő vajúdások aránya. Másként fogalmazva:
a VBAC-et választók 65-85 %-a, azaz legalább 2/3 része, többedik VBAC esetén
94 %-a (!) sikerrel jár, míg „sima” szülés esetén csak 60 %...
Átlagosan tehát 75 % annak az esélye, hogy a VBAC-re vállalkozó nőnek sikerül
hüvelyi úton megszülnie gyermekét.1 Ez a szám azonban nagy különbségeket takar,
ezért érdemes részletesebben is megismerni az ide vonatkozó statisztikai adatokat.
A császármetszést követő első VBAC-kísérletek 63 %-a sikeres (vagyis
3-ból 2 nőnek sikerül)2, míg ha a nő korábban már szült hüvelyi úton – akár a csá
szármetszése előtt, akár azt követően – akkor jelentősen megnő a sikeres esetek
aránya:
• ha a császármetszés előtt már szült, akkor 83 %3 (a test is emlékezik, és a nő is
könnyebben el tudja hinni magáról, hogy képes szülni),
• ha pedig a 2., 3. VBAC-ről van szó, akkor 88 %, illetve 91 % (azaz 10-ből 9-nek
sikerül),
• egy másik adat szerint: az anyák 94 %-ának sikerül ismét hüvelyi úton szülni,
ha akár csak egy sikeres VBAC is van a hátuk mögött.4
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Egy tanulmány szerint 85 %-nál is magasabb a VBAC sikerességi aránya, ha az anyának
csak egy korábbi császármetszése volt, amelyet „bikinivonalas” metszéssel végeztek, és
az aktuális vajúdása spontán módon indul és gyorsítás nélkül zajlik.5
A VBAC sikerességi rátája ikerterhesség esetén azonos az egyszeres terhes
ségével: 69-84 %.6
További jó hír, hogy még két vagy több császármetszés után is 71 %-os
arányban szülnek természetes úton az azt megkísérlő nők.7
1.2. A VBAC sikerességét befolyásoló körülmények8
A VBAC sikeressége számos tényezőn múlik, az alábbiakban ezeket mutatom be. Már
elöljáróban fontosnak tartom kiemelni, hogy a „Tényezők, amelyek megléte esetén
alacsonyabb a VBAC sikerének valószínűsége” című oszlopban szereplő valamely
körülmény fennállta nem teszi eleve esélytelenné a hüvelyi szülést, hanem azt jelenti,
hogy ilyen tényező megléte mellett kevesebb nő tudja véghezvinni a tervét, illetve hogy
jobban meg kell küzdeni az eredményért. Ismerve a vajúdás és a hüvelyi szülés kedvező
hatásait, a dolog az esetek többségében így is megér egy próbát. Még egy esetleges
újabb császármetszést is könnyebb elfogadni és feldolgozni akkor, ha a nő úgy érzi: volt
választási lehetősége, és a maga részéről megtett mindent, ami akkor és ott, az adott
körülmények között lehetséges volt.
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