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Amikor szülésznőnek tanultam, ráébredtem, hogy nem mindenkinek 
adatik meg egyszerűen egy várva várt kisbaba, akinek bele lehet sza-
golni a nyaka hajlatába. Rengeteg párt láttam, akik elcsigázottan és 
szomorúan harcoltak egy gyerekért, minden követ megmozgattak, hogy 
sikerüljön nekik, szembetalálkoztam az állandó és fásult kérdésükkel: 
„Miért?”, „Miért nem sikerül?”, „Miért pont nekem nem?”, „Miért, 
miért, miért?”

Megtapasztaltam, hogy égető szükséglet mutatkozik a tudás és az in-
formációk iránt. Mert a termékenységgel kapcsolatos tudás nem mindig 
sokoldalú. Már �atalkorban belénk plántálják annak fontosságát, hogy 
elkerüljük a nemkívánatos terhességet, de ezek után magunkra mara-
dunk. Sosem tanuljuk meg, hogy mi a folytatás. És ezzel nem kapjuk 
meg a nők termékenységével kapcsolatos, rendkívül fontos ismereteket. 
És azt a tényt sem ismerjük meg, hogy a termékenység idővel csökkenni 
fog. A �atal nők rengeteg hasznos tudásból kimaradnak, sajnos ugyanez 
a helyzet az élet közepén és a termékeny korszak végén is.

Ismernünk kell a saját testünket és termékenységünket, hogy az élet 
során megfelelő döntéseket tudjunk hozni, és hogy ezek a döntések 
tényeken, ne pedig trendeken vagy a társadalom és a környezetünk 
véleményén alapuljanak. 

Ezért írtuk meg ezt a könyvet a nők számára, és abban reményke-
dünk, hogy ezáltal jobban meg fogod érteni a saját testedet, tudatos 
döntéseket tudsz majd hozni, ráadásul időben.

Emma Karling Widsell 
szülésznő

MI ÍRTUK EZT A KÖNYVET
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Nagy kiváltság az, ha az embernek olyan a munkája, amely hihetetlenül 
tartalmas, és leggyakrabban életörömmel jár. Naponta találkozom szo-
morú, ideges, örvendező, várakozásteli és nyugtalan nőkkel és fér�ak-
kal, akik hozzám jönnek, hogy segítséget kapjanak abban, ami után 
a legjobban vágyakoznak – ez olyan bizalom, amelyet fontos, hogy az 
ember alázattal fogadjon el.

Szinte mindennap érzem, hogy valakiért tenni tudtam: örömteli hírt 
tudok közölni egy terhességről, találkozom bánatos párokkal, akik-
nek ez még nem sikerült, megpróbálom őket vigasztalni és bátorítani. 
Amióta csak termékenységgel dolgozom, egész idő alatt meg akartam 
osztani az erről szóló tudásomat és tapasztalataimat a �atalokkal, hogy 
felkészültebbek és informáltabbak legyenek a testükkel és a termékeny-
ségükkel kapcsolatban.

Egy előadás és az azt követő beszélgetés után, amelyet az IVF-ről, 
azaz a mesterséges megtermékenyítésről tartottam, rájöttem, hogy ezzel 
az izgalmas, dinamikus és gyorsan fejlődő területtel szeretnék foglal-
kozni: azzal, hogy nőket és párokat gyermekekhez segítsek.

Jó néhány évbe telt, ami alatt továbbképeztem magam a szülészet 
és a gyermekgyógyászat területén, és ezek után mélyedtem el a termé-
kenység témájában.

Minél tovább csinálom azt, amivel most foglalkozom, annál inkább 
érzem, mennyire fontos, hogy a nők és a párok megfelelő információhoz 
jussanak a termékenységről. Munkám során egész Svédországból, sőt 
messzebbről is jönnek hozzám emberek, akik mind cipelik a terheiket, 
sokat vagy keveset dolgoznak, tanulnak, háború elől menekültek, vagy 
Svédországban nőttek fel, de valamennyiükben ugyanaz a vágy munkál: 
gyermeket szeretnének.

Carolina Tristen 
gyermek- és nőgyógyász szakorvos
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„Miért nem szólt senki, hogy már túl késő?”
A nő velem szemben ült az ágy szélén, a csupasz falú pihenőben. 

Könnyek folytak szomorú arcán. „Az egész élet azzal telt, hogy vigyázni 
kellett, és amikor szeretnénk, akkor meg nem sikerül. Addigra az ember 
túl öreg. Hogy lehet ennyire lekésni a vonatot?”

Egy termékenységi klinikán dolgoztam, ott találkoztam a gyermek-
telen asszonnyal és ugyanannyira gyermektelen férjével. Az ágy szélén 
ülve mondta a nő, hogy azt kívánja, bárcsak minden nőgyógyászati 
váróban lenne egy brosúra, amelyik megismertette volna a saját ter-
mékenységével.

Soha többet nem találkoztunk. Ez volt az utolsó látogatása a klinikán.

Az IVF-klinikán a felvételi interjúm során Carolina azt mondta, hogy 
itt válságban lévő emberekkel dolgoznak. Ez alatt azt értette, hogy ha 
ezt tudom kezelni, mindent megtanulhatok az IVF-ről. És ez persze igaz 
is volt. Ez a rengeteg fájdalom arról szólt, hogy nagyon sokan el sem 
tudták képzelni, hogy az embernek nem lesz csak úgy gyereke. Hoz-
zászoktak ahhoz, hogy a legtöbb dolgot irányítani tudják az életben, 
de rá kellett jönniük, hogy gyereket nem lehet megrendelni. Svédül azt 
mondják, hogy az ember gyereket kap – ha szerencséje van.

Nem telt el hosszú idő az új munkahelyemen, és elkezdtünk beszélgetni 
arról, hogyan lehetne felvilágosítani a nőket és a fér�akat a leghétköz-
napibb, mégis annyira nehéz dologról: a termékenységről. Többnyire 
a női termékenységről volt szó, mert ennél a legnyilvánvalóbb, hogy 
van egy kezdete és egy vége. Beszéltünk arról, hogy „termékenységi 
autóbuszokkal” kellene járnunk az országot, előadásokat tartani az 
egyetemeken és a főiskolákon, hogy a diákok belássák, a tanulás és 

BEVEZETÉS
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a gyermekvállalás kiválóan összehangolható – sokkal könnyebb, mint 
az IVF-kezeléseket végigjárni ellenszélben azért, mert a kor már meg-
teszi a magáét a peteérés szempontjából.

Világosan látjuk, hogy a női termékenységről szóló ismeretek fontos-
ságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Olyan korban élünk, amikor 
a menstruáció, a PMS, a klimax és az ezekkel kapcsolatos tudás már 
megkapta a kellő � gyelmet. Sok szempontból egy nemzeti elfogadási 
hullám söpör ma végig az országon, és ennek segítségével az egész nőt 
és annak termékenységi képességét szeretnénk középpontba állítani. 
Mint ahogyan az asszony a várószobában rámutatott, kellene lennie 
egy információs irodalomnak, amely felvilágosítja a nőket arról, ho-
gyan működik a testük.

A  T E H E R B E  E S É S  K É P E S S É G E

10 000 000

1 000 000

100 000

10 000

0 10 20 30 40 50 60

Tü
sz

ők
 sz

ám
a

Életkor

Születés

Pubertás

A legtermékenyebb korszak

Csökkent termékenység

Klimax

A petesejtek száma és a fogamzási képesség az életkorral csökken. A pete-
sejtek mennyisége fordítottan arányos a nő életkorával





1 1    

ANATÓMIA

Nagyon nehézkes és mesterkélt, amikor a női altestet néven akarjuk 
nevezni. Hogyan lehetséges, hogy a nő alteste annyira tabu, hogy még 
rendes neve sincs? Sok nő maga sem tudja, hogy néznek ki a saját 
nemi szervei. Oktatás szükséges ezen a területen! Ezért kezdjük az 
alapoknál.

Miből áll a női altest? Nos, a medencében foglal helyet a méh, a pete-
vezetékek, valamint a petefészkek. Lefelé haladva a méhnyak benyúlik 
a hüvelybe, utóbbi egy 10 centiméter hosszú csatorna, és a gátnál feje-
ződik be. Külső részén találhatók a szeméremajkak, valamint a húgy-
csőnyílás fölött a klitorisz.

Annak ellenére, hogy nagy hiányosságok vannak az anatómiai tudás 
tekintetében, a svéd nőknek mostanra van legalább egy általános, sem-
leges szavuk a nemi szervükre: snippa.* Egyszerűen hoztak egy dön-
tést, hogy a snopp (fütyi) női megfelelője lesz a snippa, és a szó a Svéd 
Akadémia hivatalos szótárába is bekerült 2006-ban. Ez a lépés a női 
altest nagyobb fokú elismertségével is együtt járt, és azt eredményezte 
– legalábbis hosszabb távon –, hogy könnyebb róla beszélni.

A NEMI SZERVEK KIALAKULÁSA
A terhesség első heteiben a magzati fejlődés a �úknál és a lányoknál 
megegyező, a különbözőség csak a hetedik terhességi hét körül alakul 
ki. Valamennyi magzatnak van egy szervkezdeménye, amelyből vagy 
petefészkek, vagy herék fejlődnek ki, attól függően, hogy magzati életük 
alatt milyen hormonok hatnak rájuk.

* Hasonlót a magyar nyelvben még mind a mai napig nem sikerült megteremteni. (A ford.)
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