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Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα και 
αποκαλείτε «ορόσημο της ανθρώπινης ζωής». 

Μια εμπειρία που έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις 
στην υγεία της γυναίκας, του νεογνού, της 
οικογένειας και της κοινωνίας.

(CIMS, 2007, Davis, 2015). 

Η γέννηση 
κάθε παιδιού 



H εμπειρία 
της 

γέννησης



Tην υπερβολική και κακή 
χρήση της τεχνολογίας

Τα αυξημένα ποσοστά  των 
καισαρικών τομών

Τις κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές οι οποίες έχουν 
καλλιεργήσει στις περισσότερες  γυναίκες ανασφάλεια και 
οι ίδιες ζητούν να γεννήσουν με καισαρική τομή . 
Παράλληλα ζητούν να βελτιωθεί η παρεχόμενη φροντίδα 
(Stenglin et al, 2015)

H εμπειρία της γέννησης
τον 21ο αιώνα επηρεάζεται από :



• Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε  το COST 
Action IS0907, με βασικό στόχο να εντοπίσει τρόπους για 
βελτίωση της παρεχόμενης περιγεννητικής φροντίδας.

• Να διερευνήσει τις εμπειρίες των γυναικών σε όλη την 
Ευρώπη για να εντοπιστούν τα θετικά  του κάθε συστήματος 
υγείας και να υιοθετηθούν οι καλύτερες πολιτικές. 



Lets Connect:



Lets Connect:

Lets Connect:



Σκοπός:

Να οδηγήσει την 
παρεχόμενη 
περιγεννητική 
φροντίδα στην 
Ευρώπη στο πρότυπο 
του βέλτιστου



Υλικό και Μέθοδος

• Διαχρονική μελέτη 

• Μέθοδος Μικτή- Ποσοτική και ποιοτική 

• Δείγμα: Ευκολίας όλες οι γυναίκες που είχαν γεννήσει τα 
τελευταία 5 χρόνια σε 30 χώρες.

• Δείγμα :    30,000 το 2014

Εργαλείο συλλογής δεδομένων: Διαδικτυακό δομημένο 
ερωτηματολόγιο σε 21 γλώσσες. 



Δεδομένα Κύπρου 

• Δείγμα N=147 μητέρες που γέννησαν στην Κύπρο 

τα τελευταία 5 χρόνια
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1. Ποιοί  επαγγελματίες υγείας  σας παρείχαν 
περιγεννητική φροντίδα?

Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν τις εμπειρίες 
των γυναικών ? 

3. Οι γυναίκες έχουν επιλογή στην 
περιγεννητική τους φροντίδα?

4. Πόσο  πληρούνται οι ανάγκες των γυναικών?

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ   ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 



Ποιοί επαγγελματίες υγείας σας παρείχαν 
φροντίδα?

Nurses

Midwives

Doctors

A mixture of professionals
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Εμπειρίες των γυναικών 



ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΣ 

ΤΟΚΕΤΟΥ 

ΜΑΙΕΣ 

ΜΗΤΡΙΚΟΣ 
ΘΗΛΑΣΜΟΣ 

Νοσηλεύτριες
.

ΓΙΑΤΡΟΙ 



Τι είναι αυτό που σας άρεσε περισσότερο από την 
περιγεννητική φροντίδα που λάβατε;
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Τι είναι αυτό που δεν σας άρεσε?
Εμπειρίες σχετιζόμενες με: 

Είδος τοκετού
Συμπεριφορά 

επαγγελματιών 
υγείας

Τόπο Τοκετού Μητρικό θηλασμό



Αλλαγές---------Είδος τοκετού

«Ηθελα να γεννήσω 
φυσιολογικά……. Αλλά 

γέννησα με 
καισαρική»

«Ρώτησα το γιατρό αν 
γνωρίζει να γέννα τις 

γυναίκες σε άλλη θέση 
εκτός της λιθοτομίας»

«Ήθελα περισσότερη 
στήριξη κατά τη 

διάρκεια του τοκετού»

«Ζήτησα  επισκληρίδιο
αλλά…… δεν είχα»



Αλλαγές-------Περιβάλλον τοκετού και συμπεριφορά 
επαγγελματιών υγείας 

«Υπήρχαν πολλοί 
επισκέπτες  στο 

δωμάτιο μου…..»

«Δεν είχα ιδιωτικότητα
και τον απαιτούμενο 

σεβασμό  την ώρα του 
τοκετού » 

«Οι επαγγελματίες 
υγείας μιλούσαν 

δυνατά και έκαναν 
υπερβολικό Θόρυβο»

« Άνοιγαν την  πόρτα 
του δωματίου χωρίς 
να υπάρχει λόγος»



Αλλαγές--------Μητρικός θηλασμός 

Καλύτερη 
καθοδήγηση κατά 
τη διάρκεια του 

ΜΘ

Με πίεζαν να 
δώσω  φόρμουλα 

στο μωρό μου

Με  ενοχλούσαν  
κατά τη διάρκεια 

του θηλασμού  
χωρίς λόγο

Θήλαζα και με 
διέκοπταν οι 
επισκέπτες 

Οι επαγγελματίες 
υγείας δεν 

στηρίζουν το 
θηλασμό 



Περιβάλλον τοκετού 

Το περιβάλλον τοκετού είναι καθοριστικός 

παράγοντας για να βιώσει η γυναίκα το 

τοκετό της ως θετική εμπειρία.

(Jomeen, 2006, 2007b, 2009, Pitchforth et al, 2008, 

Hadjigeorgiou et al., 2012, 2014 ). 



«Ηθελα να γεννούσα σε ένα φιλικό   
περιβάλλον. Όταν γεννήσεις  θέλεις ένα 
καλό περιβάλλον, ένα τόπο που να σου 
προκαλεί  ηρεμία. Τώρα και στο δημόσιο  
και στο ιδιωτικό νοσοκομείο το 
περιβάλλον είναι φοβιτσιάρικο…  
νομίζεις κάτι θα σου συμβεί.» 

Άντρη  (2010) , Μαρία (2014)



ΤΟΠΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ



ΕΙΔΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 

Μέθοδος: ποσοτική, διαχρονική.

Δείγμα: 3,006 γυναίκες μετά τον τοκετό, 1/12 και 3/12 

To Είδος τοκετού επηρεάζει άμεσα την εμπειρία της 

γυναίκας στο τοκετό, την εγκαθίδρυση  του μητρικού 

θηλασμού και την  υγεία της γυναίκας (Elvander, 2013)



Μητρικός θηλασμός 

Μέθοδος: ποσοτική, διαχρονική.

Δείγμα: 216 μητέρες μετά τον τοκετό.

Οι μητέρες δεν είναι ευχαριστημένες από τη παρεχόμενη 

περιγεννητική φροντίδα που σχετιζόταν με την προώθηση  

μητρικού  θηλασμού (Hadjiona et al, 2016)





Hταν πολύ σημαντικό για μένα το γεγονός ότι 
είχα τον ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ μου και μπορούσα 

να αποφασίζω εγώ  για το σώμα μου
( ΗΠΑ, 2015).



Επιθυμούσα  στο τοκετό μου να είχα τη 
δυνατότητα να επιλέξω, το είδος του 

τοκετού μου, τον τόπο του τοκετού μου 
αλλά δεν τα είχα (Κύπρος, 2014)



Εμπειρία 
της 

γυναίκας 

Είδος  τοκετού

Μητρικός 
θηλασμός 

Πολιτική

Περιγεννητικής

Φροντίδας 

Περιβάλλον 
τοκετού 



Πως μπορούν τα 
παιδιά να γεννιούνται 

με καλύτερο τρόπο 
στην Κύπρο ???



Συστάσεις για 

βελτίωση της 

φροντίδας

Οι απόψεις των γυναικών ήταν  πολύ χρήσιμες στον εντοπισμό των 

προβλημάτων και τη δημιουργία μιας καινοτόμου τεκμηριωμένης 

πολιτικής για παροχή ποιοτικής περιγεννητικής φροντίδας. 



Βελτίωση 
Τόπου 

τοκετού

Προώθηση 
Φυσιολογικού  

τοκετού

Στήριξη  
Μητρικού 
θηλασμού   

Ενίσχυση 
Διεπιστημονικής 

Συνεργασίας + 
Δικτύου 



Network= Δίκτυο

Γυναίκες

Ακτιβιστές

Επαγγελματίες 
υγείας

Ακαδημαϊκοί



Υγιείς 
Μητέρες

Ευχάριστη 
εμπειρία 

στο τοκετό

Ποιοτική 
φροντίδα

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ



Co-operation Makes

It Happen 

Thank you!


