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Eskerrak

Liburu hau orain jaio bada ere, aspalditik existitzen da, ideia hutsa zenetik.
Amaiurko Jaimeneko Bordara 2007an egin nuen bixita hark jarri zuen hazia, eta
geroztik, eboluzio nabarmena izan du, neronek izan dudan bezalaxe, urteak ez bai-
tira alferrik pasatzen. Hazia loratuz joan da bidean eta azkenik, fruitua eman du,
erditu da, prozesu horretan parte hartu duten guztien laguntzarekin.

Bihotzez eskertu nahi dut, etxeko ateak bezalaxe, intimitatearena ere ireki di-
daten emakumeen eskuzabaltasuna. Eskerrak Ixabel, Elena, Garbiñe, Onditz, Mi-
ren, Jasone, Ainhize, Maider, Ainara eta Estiri. Eskerrak Sergiori ere. Zuek gabe
ez zen libururik izanen.

Eskerrak aunitz Cristinari, Mendaroko ospitaleko lan-taldeari, Agurneri,
Nahiari eta Marileni, erditzearen inguruko lanean horrenbertzeko errespetuz ari-
tzen direnak, euren gogoetak, eskarmentua eta langintzarekiko maitasuna nirekin
partekatzeagatik.

Proiektu honetan sinestu eta euren laguntza eskaini didatenei aunitz zor diet,
batzuk aipatu ditut dagoeneko, gainerakoei ere eskerrak, bereziki Joni, Erikari eta
Uxueri. Erein argitaletxeari eta Inaziori.

Nola ahantzi, behar izan dudan guztietan errespetu handiz aditu eta lagundu
didaten horiek, aipatutako zenbaitez gain, Anika, Esti, Ana, Mak eta Amane.

Eskerrak bihotzeko nire anai-arrebei, hor zaudetelako beti. Ainhoari eta Ene-
kori. Eta Izaskuni, nola ez.

Amari. Aitari. Mugarik gabeko maitasunagatik.
Eta eskerrak, zuei, Xumar eta Lur. Bizitzako bide-lagun paregabea izatea-

gatik, esker mila, Xumar. Oraindik jaio ez zaren arren, dagoeneko erakutsi di-
dazun guztiagatik, eskerrak aunitz zuri, Lur. Ezin dut hitzez azaldu ematen di-
dazuen guztia.
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Aitzin-solasa

Amatasunaren eta aitatasunaren bidean kontzientzia paratzea gure umeari eta gure
buruari egin diezaiokegun oparirik ederrena da. “Ama izan nahi dut” edo “aita izan
nahi dut” erran genuen behin, edo aitzinerago erranen dugu agian, baina nahi iza-
tea bezain garrantzitsua da prozesuaz jabetzea. Umeak behar batzuk ditu, garai ba-
koitzean behar jakin batzuk, dagoeneko ezagunak dira, eta premia horiek asetzeak
bizi osasuntsu bat garatzeko oinarria emanen diote ume horri. Hortaz, behar ho-
riek zein diren jakitea eta guregan duten eragina ezagutzea ezinbertzekoa zaigu.

Ama eta aita bihurtzearen prozesu horren parte da erditzea ere, eta esku ar-
tean duzun lan honek, momentu horretan paratu nahi du arreta, umea sortu ai-
tzineko eta ondoko bidea lotzen dituen momentuan. Erditzeko moduak ez du
umeak helduaroan izanen duen osasuna eta izateko modua determinatzen baina
eragiten du. Horregatik, momentu paregabe hau amaren eta umearen beharretara
egokitu behar da. Liburu honek, erditze kontzienteak (informatuta egoteak eta
bizi dugun egoeraz jabetzeak) garaiotan duen garrantzia azpimarratu nahi du, ez
bakarrik erditzera doan emakumeak eta bere umeak ahalik eta erditze seguruena
eta osasuntsuena izan dezaten, baita erditzea esperientzia betegarria izan dadin ere.

Lanak hiru zutabe ditu. Funtsean, erditzea modu kontzientean bizitzea era-
baki duten zenbait emakumeren bizipenen bilduma da. Haurdunaldian, erditzean
nahiz erditze ondotik, emakumeok eremu emankor bera partekatzen dugu, guz-
tiontzat da krisi eta iraultza garaia, baina sentipenak eta egoerak anitzak dira ha-
gitz, amatasuna prozesu intimoa baita, arrunt pertsonala, emakume bakoitzak bere
modura bizi duena. Jaso ditudan testigantzak ere zeharo diferenteak dira. Hemen
agertzen diren emakumeak ez dira berdin erditu, ez dute bide bera aukeratu, ez
dute modu berean sentitzen eta pentsatzen, eta ez dituzte esperientzia igualak
eduki. Bada, ordea, lekukotasun guztiak harilkatzen dituen zerbait. Kontakizun
hauek lotzen dituena, kontzienteki aukeratu izanaren haria da. Liburu honetan
agertzen diren emakumeek, erditzearen ardura euren gain hartzea erabaki dute
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bertze inoren bizkar utzi gabe, informatu egin dira eta euren erditze bakoitzean
bizi zuten egoeraz jabetu ere bai, eta bi iturri horietatik edanda hartu dituzte era-
bakiak. Emakume hauek erditze kontzientearen aldeko apustua egin dute. Esku
artean duzuna, irakurle, horri buruz ari da, erabaki kontzienteari buruz, eta on-
dorioz, erabakitzeko askatasunari buruz, emakumeok, seguruen sentitzen garen
moduan erditzeko eskubidea baitugu.

Ginekologo eta emaginek ere zer erran handia dute horretan, eta hori da lan
honen bigarren zutabea. Euskal Herrian, gero eta emagin eta ginekologo gehia-
gok errespetatzen dute erditzera doan emakumeak eskatzen duena, baina beti ebi-
dentzia zientifikoak dioena kontuan izanda. Ez da lan erraza hori, osasun arloko
langileak sistema baten barruan aritzen baitira eta amaren desioekin, zientziak dio-
enarekin eta sistemaren arauekin dantza malgu batean aritu behar izaten dute maiz.
Halere, azken urteetan protokoloak aunitz aldatu dira eta ginekologo eta emagi-
nen testigantzen bitartez, ospitaleetan egon diren aldaketak eta gaur egun dagoen
lan egiteko modua ere azaltzen du liburu honek.

Eta hirugarren eta azken zutabea, ebidentzia zientifikoan oinarritzen da. Zien-
tziak frogatutakoaren inguruko informazioa modu sinplean azalduta aurkituko
duzu hemen, hain zuzen ere, erditze kontzientearen bidean kontuan hartu beha-
rreko informazioa.

INFORMAZIO ESKUBIDEA

Erditzeko ez da formazio berezirik behar, are gehiago, milaka eta milaka urtetan,
milioika eta milioika emakume, libururik irakurri gabe eta Internetik gabe erditu
dira. Gorputzari kasu eginda erditzen zen emakumea orain gutira arte, instintuak
eta senak gidatuta, eta ezagutzak intuizio hori oztopa lezake. Erditze seguruago
bat izateko, emakumeok, berez, ikasitakoari muzin egin beharko genioke, de-
fentsak jaitsi eta aske sentitu, eta gure buruarengan konfiantza eduki. Baina
oraingo erditze ereduaren barrenean beti ez da posible hori, gure gorputzarengan
konfiantza edukitzeko baldintza egokiak ez baitira erraz topatzen; alde batetik, gure
gorputzaren eta osasunaren gaineko ardura mediku sistemarengan uztera ohituta
gaudelako, eta bertzalde, zenbait profesionalek ez dutelako emakumea eta honen
fisiologia errespetatzen ikasi. Zorionez, gauzak aunitz aldatzen ari dira, baina man-
tso. Horregatik du berebiziko garrantzia erditzea ailegatzen denerako informatu-
rik egoteak.
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Komenigarria da erditzean ze aukera dauden eta aukera bakoitzak zer daka-
rren jakitea, horrek guretzat biderik egokiena hartzea ahalbidetuko digula uste ba-
dugu behintzat. Horretarako, beharrezkoa da ezjakintasunak, ezarritako arauak,
dogmak eta manipulazioak identifikatzea. Modu horretan, kanpotik ezarritako
guztiak guregan duen eraginaz jabetuko gara eta gure egiazko behar eta desioei
kasu egin ahal izanen diegu. Batzuetan, gure behar eta desioak, bat etor litezke kan-
potik ezartzen digutenarekin, baina bertze batzuetan ez, emakume guztiak ez ga-
relako berdinak. Eta emakumeok, gure erritmoak, gure borondatea eta gure era-
bakiak aintzat hartuak izateko eskubidea dugu.

Nolanahi ere, azken ikerketa zientifikoek erraten dutena ezagutzea komeni-
garria den arren, batez ere, horiek kontuan hartuta artatuak izatea da dagokiguna.
Erditzeen abiapuntua hori balitz, emakumeak bakarrik bere beharrez arduratu be-
harko luke. Eta zer diote ikerketa zientifikoek? Zer, Osasunerako Mundu Era-
kundeak (OME) eta, nahi baduzue, zer Espainiako eta Frantziako Osasun Sistema
Nazionalek? Erditze “fisiologikoa” edo “errespetatua” dela erditzerik seguruena. Er-
ditzea bizitzako prozesu normalaren parte da, prozesu garrantzitsua, bizi-espe-
rientzia ikaragarria, baina ez osasun arazoa, ez gaixotasuna. Normaltasun osoz er-
ditu daitekeen emakumeak, hau da, arazorik edo berezitasunik gabeko
haurdunaldia izan duen emakume osasuntsuak, berez, ez du inongo mediku esku-
hartzerik behar. Medikuen hizkeran, arrisku ttikiko emakumeen erditzeak dira ho-
riek, erditze normalak, eta erditze gehienak horrelakoak dira, OMEren arabera
%70-80. Erditze hauek, OMEk berak erraten du, “ekintza fisiologiko bat dira, non
soilik arazoak sortzen direnean esku hartu behar den”. Arriskuren bat duten er-
ditzeetarako, hortxe dago eskura teknologia, eta beharrik hala den! Gainerakoe-
tan, guti eragiteak onurak baino ez dakartza jeneralean. Teknologia beharrezkoa
da kasu batzuetan, baina errutinaz esku hartzea ez da doan izaten, gehiegi esku
hartzeak emakumearengan zein umearengan ondorioak izan ditzakeelako. Iker-
ketek erakutsi dute fisiologiari bere lana egiten uztea seguruagoa dela, eta dena
ongi joan dadin, erditzearen bilakaera ez behartzea da gakoa.

ERDITZEKO EREDUAK

Azken hamarkadatan nagusitu den mediku-jardunak, ordea, ez du emakumea-
ren fisiologia errespetatzen, errespetatzea seguruagoa izan arren. Ospitale guztiak
ez dira berdinak, bakoitzaren protokolo eta estatistikak ere ez eta, azken boladan,
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erditze “fisiologikoaren” aldeko joera nabarmenagoa da. Dena den, ospitale au-
nitzetako eredua, oraindik ere, teknologiaren erranetara makurtuta dago. Zori-
txarrez, zenbait esku-hartze gogaikarri eta mingarri, ohiko bilakatu ziren bere ga-
raian eta kostatzen ari da errutinaz ez erabiltzea. Egiteko modu hauek baliagarriak
izan daitezke egoera berezietan, baina ez erditze guztietan. Jakin beharko genuke
esku-hartze bakoitzak bere arriskuak dituela eta bidezko arrazoirik gabe erabiliz
gero, prozedura batek bertze bat ekarriko duela ia ezinbertzean: etzanda egoteak
erditzea mantsotzen du, erditzea mantsotzeak oxitozina sintetikoa lekarke, oxi-
tozinak epidurala, epiduralak tresnak, tresnek episiotomia… Sorgin-gurpil ero ba-
tean sar gaitezke oharkabean.

OMEk aspaldi ohartarazi zuen Espainiar estatuko erditzeetan teknologia so-
bera erabiltzen dela, eta errutinaz ezarritako prozedura ugarik onurak baino kal-
teak sortzen dituztela. Erditze batean guti esku hartzea, erditzeak hala baimentzen
badu, ez da oraingo aurrerakuntzak ahantzita iraganera salto egitea, erditzea erres-
petuz betetako momentu berezia izan dadin emakumeak hartzen duen erabakia bai-
zik. Medikuntzak natura iristen ez den toki horietan esku hartu behar du, bistan
da, baina ezin du milioika urteetan ondutako prozesu fisiologikoaren gainetik pasa.

Ospitaleetan, erditze fisiologiakoak izan behar du oinarria, eta hortik aitzinera,
emakume bakoitzak erabaki dezala zer den nahi eta behar duena. Alegia, ez naiz
erraten ari emakume guztientzat erditzerik onena erditze fisiologikoa dela, abia-
puntua hori izateko eskubidea dugula baizik. Ea kasu hau argigarria den: Amaia-
ren lehenbiziko erditzean umea hil egin zen eta bigarren erditzerako zesarea pro-
gramatua aukeratu zuen. Hausnartutako erabakia izan zen, Amaiak bere beldurrak
zituen eta horregatik aukeratu zuen programatutako zesarea. Bere emaginak eta gi-
nekologoak erditze fisiologikoaren alde egiten zuten euren erietxean baina bere era-
bakia errespetatu zuten. Berez, erditze fisiologikoa da erditzerik seguruena, baina
kasu horretan, amaren ustez aunitzez seguruagoa zen zesarea egitea. Ulergarria, eta
batez ere, errespetagarria. Badago bertze aukera bat ere, erditu aitzinetik beldurrak
landu daitezke erditzea baldintzatu ez dezaten, baina kasu horretan ez zen hori ger-
tatu, beldurrak hor zeuden, eta zorionez, Amaia bere beldurrez jabetu zen.

ERDITZE KONTZIENTEA

Aitzineko adibide horrekin garbi ikusten da, erditze kontzienteaz ari garelarik, ez
garela bakarrik ari ikerketa zientifikoek mediku esku-hartzeen inguruan erraten
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dutena ezagutzeari buruz. Gure egoeraz jabetzeari buruz ere ari gara. Hori, ber-
tze informazio iturri bat da, pertsonala, eta funtsezkoa. Jakina, erditzean, ordura
arte jaso dugun informazioaren arabera jokatzen dugula, informazioa zuzena ala
okerra izan, baina gure erabakiek bizi-eskarmentuarekin ere harremana dute. Ema-
kume bakoitzak bizi-egoera jakin bat du erditzeari aurre egiteko momentuan, de-
nak ez gaude puntu berean, eta ezinezkoa da hori alde batera uztea. Une horre-
tan dugun heldutasunaren, bizi dugun egoera psikologikoaren, ditugun beldurren
eta izandako esperientzien arabera ere jokatzen dugu erditzean. Eta erditu baino
lehen, horretaz kontziente izan gaitezke, nahi dugun hori aldatzeko edo lantzeko,
edo bertzerik gabe, onartzeko. Amaiaren kasuan, adibidez, garbi dago bera bere
beldurrez jabetu zela, ez zuen bigarren umea ere galdu nahi eta, bere ustez, ego-
kiak ziren neurriak hartu zituen horretarako. Egoera berean egon den bertze ema-
kume batek, aldiz, juxtu kontrakoa erabakitzea ere ulergarria izan liteke, alegia,
erditze erabat fisiologikoa aukeratzea, ahalik eta esku-hartzerik ttikienarekin,
umea onik ateratzeko modu seguruena hori dela ulertzen badu. Bakoitzaren
errealitateari dagozkion erabakiak dira biak, emakume bakoitzak bere errealita-
tea baitu. Emakume adina erditze dago; are gehiago, erditze bakoitza da diferen-
tea, emakume bera ez baita sekula berdin erditzen.

Gure errealitate pertsonalari kasurik egiten ez badiogu, bi arrisku ditugu:
Agintzen duen ereduaren sareetan erortzeko arriskua, batetik. Eredu hori, aipatu
dugun eredu teknologikoa edo medikalizatua da, garai jakin batekoa edo kultura
jakin batekoa izateak, nahitaez, bide zehatz batzuk marrazten baitizkigu, nonbait
“egokiak” direnak. Baina, bertzalde, juxtu bertze muturrean jartzeko arriskua ere
badugu, eta ereduaren inposaketekin puskatzearren bakarrik, erditzearen inguruko
ideia aurrerakoiak gure bandera bihur ditzakegu, kosta ahala kosta “erditze na-
turala” deitutakoaren alde eginez, eta benetan gure beharrak zein diren ikusi gabe.
Ez dago erditze natural edo ez-naturalik, batzuk medikalizatuagoak dira, bertze
batzuk fisiologikoagoak, eta guztiak erditzeak. Emakume guztiak gara desberdi-
nak eta iritzi-korronteak arriskutsuak izan daitezke emakume bakoitzaren errea-
litatea kontuan hartzen ez badute, lortzen zailak diren zenbait fantasia etsigarri so-
rrarazten baitituzte, norberarengandik hagitz urruti daudenak. Muturretan ez dago
aniztasunarentzat tokirik, oinarri sendoagoa edo ahulagoa izan, bi muturrak ide-
ologiak dira, eta ideologiek, behin emagin bati entzun nion bezala, emakumea-
ren errealitatea eta bere benetako nahiak hurbiltzeko balio ez badute, erditzean
amak eta umeak dituzten beharrizanei erantzun egokia emateko gai ez badira, eta
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egin daitekeenaren eta egin behar denaren artean zubiak eraikitzen ez badituzte,
alferrik daude. Pertsonaren esperientzia eta momentu bakoitza subjektiboak dira
eta sexualitateaz ari garelarik, erditzea sexu-esperientzia baita, bereziki erradika-
lak izan behar dugu subjektibotasun hori defendatzerako orduan.

Ikerketa zientifikoek erraten dutena jakitea mesedegarria da, baina ez dogma
moduan hartzeko, informazio fidagarri hori eskuetan, gure burua xerkatzeko bai-
zik, alegia, gure egiazko beharrak zein diren arakatzeko, eta horiek kontuan har-
tuta, askatasun osoz erabaki ahal izateko, ereduak eredu eta modak moda. Pro-
zesuaz kontziente izateak, hau da, informazio fidagarria edukitzeak eta informazio
horretan gure burua han edo hemen kokatzeak, guretzat eta gure umearentzat er-
ditzerik seguruena aukeratzen ari garela erran nahi du.

Dena den, garbi utzi nahi dut, horrek ez duela ametsetako erditzea ziurta-
tzen. Emakumeok nola erditu nahi dugun erabakitzen ahal dugu eta erditze hori
modu egokian bideratzen lagundu, baina ezin dugu zehatz-mehatz jakin azkenean
nola erdituko garen. Erditze ideala ezin da hitzartu, erditzea bizi egin behar da,
den-dena ez dago gure esku. Informazio fidagarria lortzea eta horren inguruan gure
erabaki propioak hartzea gure esku dago, baina hortik aitzinerakoa ezin dugu kon-
trolatu.

SINESKERIAK

Gure osasun-sisteman azken hamarkadatan gailendu den eredu medikalizatuak,
bertzeak bertze, erditzeetan tresnen erabilera eta zesarea eta episiotomia kopu-
rua areagotu ditu. Egoera horretara nola ailegatu garen azaltzen duen arrazoia ez
da bakarra, baina errotutako sinesmen faltsuek eta aurreiritziek pisu handia izan
dute.

Emakume batzuek erditze erabat gidatua aukeratzen dute, eta den-dena me-
dikuaren esku uzten; guti batzuk, berriz, gero eta gehiago halere, ahalik eta esku-
hartzerik ttikienarekin erditzen ahalegintzen dira. Biak dira onargarriak, eta erdi-
bidea ere bai, ez dago erabaki onik edo txarrik, esperientziak baino ez daude.
Epiduralarekin erditu dena edo umeari bularra ematen ez diona, ez da ama txarra,
hori buruan sartutako sinesmen faltsua da. Umearentzat bere ama da amarik
onena. Era berean, emakumea botikarik eta teknologiarik gabe erditzeko gai ez dela
iradokitzea edo epidurala ez hartzea alferrik sufritzea dela erratea, manipulazio hu-
tsa izateaz gain, arrunt maltzurra da. Bi aukerek sentiaraz ditzakete emakumeak
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errudun. Hartutako bidea ahalik eta asebetegarriena izan dadin eta errudun ez sen-
titzeko, erran dugu arestian ere, erabakia modu kontzientean hartzeak berebiziko
garrantzia du, horrek gure erabakiak ze ondorio dituen badakigula esan nahi baitu.
Ez dadila izan bertze erremediorik izan ez dugulako, edo ezjakintasuna dela me-
dio, edo moda kontuengatik, edo buruan sartutako ideia batzuei traiziorik ez egi-
teko… ez dadila izan aurreiritziengatik.

Hain zuzen ere, erdiminaren inguruko sineskeriak hagitz errotuta daude gu-
rean, seguruenik beldurragatik. Anestesiarik gabeko erditzea aukeratzeak ez du
erran nahi emakume horrek mina kosta ahala kosta pairatu nahi duenik, maso-
kista hutsa denik edo martiri izan nahi duenik. Emakume hori ere mina arin-
tzen saiatuko da, epidurala ez diren bertze metodoak ere badaude-eta. Adituen
ustez, epidurala eskaini baino lehen bertze bide batzuk paratu beharko litzaiz-
kioke aukeran, hala-nola, mugimendu askatasuna, sostengu emozionala, inti-
mitatea, TENSak (Larruazal Bidezko Nerbio Estimulazioa), ur beroa, masajeak…
Horrek guztiak mina arintzen laguntzen du. Bertzalde, erdimina, mendez mende
emakumeak jasan izan duen mina, umea badatorrela adierazten digun mina da
eta umeari bidea errazteko ze mugimendu egin adierazten diguna. Anestesiarik
gabe erditzea erabaki duenak, badaki, oinazeari entzunez, erditzea erraztuko du-
ten posturak aurki ditzakeela, emakume bakoitzak bereak, beti fisiologiak mar-
katzen duen erritmora; eta, era berean, badaki jarrera horiek mina arinduko dio-
tela. Erdimina emakumeok jasateko gai garen mina da, fisiologikoa da eta ez
patologikoa, eta bide-erakusle izan liteke. Baina emakumeari ez bazaizkio mina
arintzeko bertze aukerak eskaintzen, erditzea artifizialki azkartzen bada (oxito-
zinaren bitartez), ez bazaio oinazea samurtzeko eta umeari beheitirako bidea erraz-
teko burutu nahi dituen mugimenduak egiten uzten, etzanda egon behar badu,
umearen taupadak entzuteko makinari lotuta eta umeari bidea oztopatuz, ur-pol-
tsa zulatzen badiote… horrek guztiak, erditzeko min naturala areagotu egiten du
eta oinazea jasanezin bihurtzeraino biderkatzen. Beraz, epiduralak mina kentzen
duela erratea ez da uste faltsua, ez gara gezurretan ari, baina egia osoa ere ez du
erraten, gutienez erdi-egia da, edo erdi-gezurra. Eta hori da epiduralari buruz da-
kigun gauza bakarra. Anestesia nork, zenbat, nola, noiz eta zertarako paratzea ahol-
katzen den jakin beharko genuke, kasu jakin batzuetan bakarrik aholkatzen bai-
tute eta hagitz lagungarri izan liteke kasu horietan; ze ondorio dituen ere jakin
beharko genuke, eta batez ere, emakumeok batzuetan zergatik eskatzen dugun
azaldu beharko ligukete, zergatik bihurtzen zaizkigun oraingo zenbait emakumeoi
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erdiminak sufrimendu eramanezin, zergatik eskatzen dugun epidurala hamar
emakumetatik bederatzik. Bederatzi horiek ez dira inongo kimikorik gabe erditu
den emakumea baino ahulagoak, botikak erabiltzeak ez du ahuldadea erakusten,
ezta horiek gabe erditzeak ausardia ere. Zergatik eskatzen dute orduan epidurala?
Beti ez da “nire erditzeak izugarri gogorrak direlako”, edo “niri erditze mingarria
tokatu zaidalako”, batzuetan, zenbait esku-hartzerekin, mina sufrimendu bila-
katzen delako baizik. Halere, argi utzi nahi dut ez dela beti horregatik izaten,
emakume bakoitza mundu bat baita eta bere historia pertsonala arrunt parti-
kularra. Analgesia epiduralaren erabilera hedatuaren oinarrian zer dagoen jaki-
teko, bertzeak bertze, norberak bizitako historia pertsonala, minarekin eraikitako
harremana eta sexualitatea bizitzeko modua aztertu beharko lirateke. Baita bizi
garen jendarteak mina eta sexualitatea nola ulertzen duen ere.

Etengabe sortzen ditugu aurreiritziak, sinesmen zaharrak utzi eta berriei eus-
ten diegu, segurtasuna ematen digutelakoan. Mutur batetik bertzera pasatzeak ez
du zentzurik. Aurrerapenek ekarri dituzten abantailak begi-bistakoak dira, ezin
dugu teknologia gaitz guztien erantzule bilakatu. Orain dela ez horrenbertze, ara-
zoren bat zuten emakume guztiak hil egiten ziren erditzean, eta umeak ere bai.
Oraindik ere munduko zenbait tokitan horixe da egoera. Mendebaldeko jendar-
teetan, aurrerapenari eskerrak, arriskua duten erditze gehienak ongi ateratzen dira
orain. Hori da txanponaren aurkia, baina ifrentzua dago bertze aldean, alegia, gure
espeziearen biziraupena ziurtatu duten milioika erditzeetan emakume guztiak gi-
datu dituena ere baztertu dugu: sena, intuizioa, milurtetako jakinduria. Tekno-
logia ezin da deabru bihurtu, baina jainkotu ere ez.

GAUZAK ALDATZEN ARI DIRA

Gero eta emagin eta ginekologo gehiago, erditze ahalik eta fisiologikoena eska-
tzen duen emakumearen erabakia errespetatzen saiatzen dira, ez dute esku hartzen
eta, beharrezkoa ez bada, ez diote botikarik ematen. Ospitale batzuetan, dilata-
zio fasean dagoen emakumeari mugitzen uzten diote, ez du zertan etzanda egon,
eta episiotomia ere ez dute guztietan errutinaz egiten. Oxitozina sintetikoaren ka-
suan, erietxe batzuk hasi dira selektiboagoak izaten, eta ez diote emakume guz-
tiei paratzen erditzea bizkortzeko. Horretaz gain, emakume gehienek, umea egoz-
teko aldian, eurek nahi duten postura hartzeko aukera ere izaten dute, eta umea,
jeneralean, ez dute amarengandik bereizten hasierako orduan. Baina etengabeko
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monitorizazioa maiz erabiltzen da oraindik eta gehienetan ez da haririk gabea
izaten, bagina-ukipenak aldioro egitea ere nahiko ohikoa da eta erditzea azkartzeko
ur-poltsa haustea ere ez da arraroa.

Eman diren aurrerapausoak emakumeek beraiek bultzatu dituzte baina
zenbait emaginen eta ginekologoren lana ere azpimarratzekoa da, eta erakundeak
ere, pixkanaka-pixkanaka, kontzientzia hartzen ari direla dirudi. Eusko Jaurla-
ritzak 2008an onartutako ez-legezko proposamenaren arabera, Osakidetzak bi
konpromiso hartu zituen: batetik, ospitaleetan erditze naturalerako gela bereziak
jartzea, eta, bertzetik, Osakidetzako mediku eta emaginei erditze naturalaren
abantailak ezagutzeko behar bezalako informazioa eskaintzea. Espainiako Osa-
sun Sistema Nazionalak erditze normala artatzeko gida-liburua atera zuen
2010ean (Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal). Adituek
(obstetrak, emaginak, pediatrak eta anestesistak) eta erabiltzaileek (El parto es
nuestro erakundea) elkarrekin egindako gisa honetako aurreneko lana da. Azke-
neko froga zientifikoak kontuan hartuta idatzi duten gida horrek, bertzeak ber-
tze, emakumeak erditzeko nahi duen postura hartzea gomendatzen du, episio-
tomiak nola saihestu erraten du eta uraren poltsa errutinaz haustea eta oxitozina
errutinaz jartzea baztertzen ditu. “Ikerketa zientifikoek zenbait esku-hartze al-
ferrikakoak eta desegokiak direla eta ez direla beharrezkoak” erakutsi dutela ai-
tortzen dute gida horretan, eta esku-hartze horiek ospitaleetako “zerbitzuak ho-
betze aldera egindako akats larriak” izan direla. Erditzearen atentzioaren eredua
aldatzen ari dela ere aitortzen dute, eta zabaldu nahi duten ereduak ezaugarri
hauek izan beharko lituzkeela: erditzea prozesu fisiologiko moduan ikusi behar
du, eta arreta pertsonalizatua eta integrala eskaini; erditzearen alde biologiko,
emozional eta familiarra kontuan hartu behar ditu; froga zientifikoetan oinarri-
tuta egon behar du; eta emakumeen protagonismoa eta informazio eta erabaki
eskubidea errespetatu behar ditu.

Ospitaleetan musika paratzearekin eta gelak kolore atseginez margotzeare-
kin bakarrik ez da deus ere lortzen, bainuontzi bat paratzearekin ere ez. Aldake-
tak sakonagoa behar du izan. Gutienez, ospitale guztiek OMEren gomendioak
bete beharko lituzkete, erditzearen fisiologia errespetatuz, eta abiapuntua hori iza-
nik, emakume bakoitzak behar eta nahi duena kontuan hartu beharko litzateke.
Osasun arloko profesionalen eta erakundeen ardura da horren alde egitea. Horrek
ez du erran nahi erditzea arinkeriaz har litekeenik, arreta behar duen prozesu be-
rezia da eta bere arriskua du, baina ongi joan dadin ahalik eta gutien esku hartu
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behar da. Horrek behar du abiapuntua, gero emakumeak askatasun osoz beretzat
onena zer den erabaki ahal izateko.

SENA ETA KONFIANTZA

Ardura handia dute profesional eta erakundeek, euren egiteko moduak erditzea-
rengan ez ezik, emakumeek duten asebetegarritasun mailarengan ere eragin izu-
garria baitu. Baina ez dezagun ahantzi, erditzeak seguruak izateko ardura osoa ez
dute erakunde eta ospitaleek, emakumeak ere aunitz du errateko. Erditzearen ar-
dura geure gain hartzea ez da emakumeon apeta, gure erditzeetan jarrera eta por-
taera aktiboa izatea ez da protagonismo kontua, erditzeko modurik seguruena au-
keratzen ari gara. Erabakitzeko askatasuna eta erabakitzeko ardura gure gain
hartzea da liburu honek aldarrikatu nahi duena, eta horretarako, erabakitzeko, zer
behar eta nahi dugun jakin behar dugu lehenik, eta zer behar eta nahi dugun ja-
kiteko, dauden aukerez informatu eta gure egoeraz jabetu beharko genuke. Erditze
kontziente baten seinale da hori.

Egoera ideal batean, artatzen nauen emaginak ikerketek diotenaren arabera
jokatuko luke, hori izanen litzateke abiapuntua, eta nik, niretzat eta nire umea-
rentzat momentu horretan seguruena dena aukeratzeko askatasuna izanen nuke.
Azken finean, garen hori kontziente egiteak, gure argi-itzalez jabetzeak, guretzat
eta gure umearentzat biderik onena zein den ikusten lagunduko digu, izan bide
hau edo izan bertzea. Ospitale guztietan erditze ahalik eta fisiologikoena berma-
tuko balute, emakumeok gure egoeraz baino ez genuke kezkatu beharko, egoera
fisiko, mental eta emozionalaz, eta horren arabera hartuko genituzke erabakiak,
erabaki kognitibo zein intuitiboak.

Hain zuzen ere, intuizioa aipatuz bukatu nahi nuke aitzin-solasa, hasi du-
dan bezalaxe. Izan ere, gure buruaz eta erditzearen prozesuaz jabetzearen ga-
rrantziaz luze aritu naiz, buruarekin ulertzeaz, arrazoiarekin ezagutzeaz, kon-
tziente izateaz. Baina erditzen ari den emakumeak, batez ere, intuizioa du
bidelagun. Nik azpimarratzen dudan lan kognitiboa erditu aitzinetik egin behar
da, erditzean senak gidatzen gaituelako, aitzinetik lan hori eginez gero eta pro-
zesua errespetatuz gero bederen. Emakumeon gorputza, milioika urteetako es-
karmentuaren emaitza da, erditzeko egina dago. Emakumeok erditzeko gaitasuna
dugu, gure amaren, amatxiren, haren amaren, eta haren amaren milurteko ja-
kinduria daramagu gorputzean. Hurrengo orriotan, erditzearen bide horretan
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emakumearen ondoan errespetuz egoten diren emagin eta ginekologoak ezagu-
tuko dituzu, eta nola erditu nahi zuten modu kontzientean erabaki ondotik, eu-
ren gorputzaren sena baliatuz, milaka urteetako jakinduria horri segika eta gai
zirela sinetsita erditu diren zenbait emakume eta amek euren bihotza irekiko di-
zute. Sar zaitez barruraino.

ESTITXU FERNANDEZ MARITXALAR
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– IXABEL –

Irratirako elkarrizketa bat egin nahi niola errateko deitu nion Ixabeli. Artean, ez ge-
nuen elkar ezagutzen, baina nik aspaldixko nuen bere aditzea. Azaldu nion nire as-
moa. Banekien ospitaleko emagina zela, eta etxean ere artatzen zituela erditzeak; ba-
nekien bere bi umeak etxean sortuak zirela. Kontatu nion sekulako jakin-mina
nuela. Baiezkoa eman zidan. Amaiurrera joan nintzen eta horrelaxe sartu nintzen
aurrenekoz Ixabelen etxean eta bizitzan, grabagailuarekin. Hiru ordu aise egon gi-
nen solasean, bere etxeko sofan; nork erranen zidan niri orduan, juxtu hamar hila-
bete geroago, Gartxot mundura sortzen ikusiko nuela sofa horretan bertan. Eunate ere
izan du geroztik Ixabelek, lau umeren ama da, Maddi, Eneko, Gartxot eta Eunate-
ren ama, eta laurak etxean sortuak dira.

SORTZEAREN MISTERIOAK ERAKARRITA

Erizaina naiz aspalditik, eta erizain lanetan aritu izan naiz aunitz urtez. Emagin ikas-
ketak gerora egin nituen, 2004an. El Salvadorren hasi zen dena. 1994an sei hila-
betez egon nintzen han, eta ordura arte gauza aunitz ez nituen zalantzan paratzen,
baina han, neurri batean, begiak ireki nituen, zenbait gauzaz jabetu egin nintzen.
El Salvador gerraostean zen eta pobrezia handia zegoen. Orduan ohartu nintzen
bularra hartzen zuten umeak zirela salbatzen ziren bakarrak, eta bizpahiru urtez har-
tzen zuten gainera. Hango ura arrunt kutsatuta zegoen, eta baldin-eta bakarren ba-
tek bere umeari bularra eman ez, eta esne artifiziala eman behar bazion, ume hori
infekzio batekin hiltzen zen. Dena den, horrelako kasu bakar bat ikusi nuen, ze-
ren eta han ohikoa da titia ematea. Orduan ikusi nuen lehendabiziko aldiz, ema-
kumeok bularra emateko prestatuta gaudela, zerbaitengatik eta zerbaitetarako
dela. Horrek, nolabait ere, naturarekin eta fisiologiarekin kontaktarazi ninduen.

Bertzetik, han ikusi nituen erditzeek ere nigan eragina izan zuten, bat baino
gehiago ikusi nituen. Oraindik bakar bat ere ikusi gabea nintzela, emakume bat
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etorri zen erditzera. Laugarren edo bortzgarren umea izanen zuen. Erditzeko gela
bat genuen, hemengoen iruditsua, eta bertan halako erditze-ohe bat zegoen, po-
tro erraten zioten, baina hura ez zuen inork ere erabiltzen, armiarma sarez betea
zegoen! Ni momentu hartan klinikako arropa garbitu berria hedatzen ari nintzen,
hedatzen hasi nintzelarik sartu zen emakume hura erditzera, eta arropa hedatzen
akitu orduko, haurra besoetan atera zen. Hemen, erditzeren bat ikusia nuen ai-
tzinetik, eta noski, ez zuen deus ere ikusteko harekin. Hurrengo erditzean ni ere
sartu nintzen gelara eta nola erditzen ziren ikusi nuen. Hasteko, emakume haiei
ez zitzaien burutik pasatzen ere, erditzeko gai ez zirela, eta arras modu naturalean
erditzen ziren; naturala da hitza, bizitzan egiten ahal zuten bertze edozein gauza
bezala egiten baitzuten. Orduan hasi nintzen gai honi bueltak ematen.

El Salvadorretik bueltan, Elizondoko Emakumearen Arreta Zentroan lan egi-
teko aukera suertatu zitzaidan. Zazpi urtez aritu nintzen Elizondon lanean. Ga-
rai hartan, zentroan ez zegoen emaginik, erizain gisa lan egiteko hartu ninduten,
baina haurdunaldiko prestaketak egin behar izan nituen, eta nire burua pixka bat
trebatu behar izan nuen horretarako. Beti El Salvadorreko esperientzia hura bu-
rutan, hemen genuen materialarekin ezin nituen eskola haiek eman, eta barruan
gatazka bat izan nuen. Garai hartan hasi zen gainera epidurala, eta Iruñean, pen-
tsatzen dut toki guztietan bezala, iraultza hutsa izan zen. Poliki-poliki informa-
zioa bilatzen hasi eta prestaketa-eskoletan bide berri bat lantzen saiatu nintzen.
Adierazten hasi nintzen ideia nagusia hauxe zen: emakumea erditzeko gai da. Une
honetan, epidurala ia erditze guztietan erabiltzera ailegatu bagara, umeak guk nahi
dugun moduan izaten utzi ez digutelako da, gai ez garela sinetsarazi digutelako.

Gai izan ala ez izan

Emakumea, berez, erditzeko gai da, gaitasun horrekin jaiotzen da. Prozesu instintiboa da er-
ditzea, bere kabuz paratzen da martxan, garunak abiarazten du, eta kontrolatzen, gosea, ega-
rria, loa eta orgasmoa bezalaxe. Emakumeok ez dugu erditzen ikasi beharrik, berezkoa dugu
ezagutza, milaka urteetako jakinduria daramagu-eta barruan, eta barruak aginduko digu zer
egin. Ez dugu erditzen ikasi beharrik, eta gure erditzea artatzen duen pertsonaren lana, ez da
guri erditzen erakustea. Parto seguro liburuan Beatrijs Smulders eta Mariël Croon emaginek
dioten moduan: “Ezin da erditzen ikasi, instintu bat da. Ikasi baino desikasi egin behar da,
zenbait ohitura desikasi”. Gure gorputzak ongi daki zer egin behar duen, gai da eta utzi egin
behar zaio.

…/…
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…/…
Isabel Fernández del Castillok La revolución del nacimiento liburuan honela azaltzen du: “Er-
ditzea nahigabeko prozesua da, orgasmoa eta loa bezain nahigabeko eta kontrola-ezina.
Nahigabeko prozesu guztiak bezalaxe, kontrolatzen saiatuz gero, oztopatu egiten da, erre-
primitu; eta eragozten delarik, zaildu egiten da, mantsotu, korapilatu, erditzearen kasuan, arris-
kutsuago bihurtuz”. Giroak edo estimuluek, eta hauek sor ditzaketen emozioek, instintuen
prozesua oztopatzen ahal dute, izan orgasmoa, izan erditzea, izan pixa egitea. Ama eta umea
salbatzearen aitzakiaz erditzea erabat kontrolatu nahi izateak, botikak ematea eta bertze zen-
bait esku-hartze ohiko bihurtu zituen bere garaian, arriskurik egon ala ez egon. Gaur den egu-
nean, gauzak aldatzen ari dira, eta gero eta emagin eta ginekologo gehiago saiatzen dira pro-
zesuan ez eragiten beharrik ez badago bederen. Dena ongi doanean, nahigabeko prozesu bat
laguntzeko modurik onena, ez eragitea baita. Nolanahi ere, instintuen prozesua ez dute kan-
poko estimuluek bakarrik oztopatzen ahal. Batzuetan, beldurrengatik edo gorputzarekin du-
gun harremanagatik edo bertze arrazoiren batengatik, korapilatu daiteke erditzea, eta berez
erditzeko gai den emakumeak, kanpoko laguntza behar izaten du horrelakoetan.

MADDI

Erran ala ez erran

Lehenbiziko umearekin ez nuen sobera zabaldu etxean erditu behar nintze-
nik, sekretuan eraman nuen, beldurragatik. Banekien, nik eskatu gabe, jendeak bere
iritzia emanen zidala, banekien gizarte honetan ia-ia mundu guztiaren kontra jo-
atea zela. Ongi hausnartua nuen erabakia, ni seguru nengoen, baina iritzi horiek
nire beldurrak pizten ahal zituzten, eta horrek ez zidan onik eginen. Bigarrenare-
kin jende gehiagori erran nion, jendeak bazekielako lehenbizikoa etxean izana nuela.

Bizitokia etxe bihurtuta

Maddi 2004an sortu zen, 35 urte nituen nik orduan. Bartzelonan eduki
nuen, han bizi nintzen, emagin espezialitatea egiten ari bainintzen. Baina hura ez
zen nire etxea, eta hori burutan nuen denbora osoan. Hemengo argazki pila bat
atera nituen, nire etxekoak eta Baztango paraje hauetako argazkiak, eta pisu guz-
tia argazki horiekin bete nuen. Haiei beha erditu nintzen, denbora guztian pilota
handi famatu horietako baten gainean eta argazkiei beha. Etxe hura nire bihurtu
nuen eta arras oroitzapen polita dut.
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