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ΕΑ-01
ΜΑΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Τότσι Κ.
ΔΙΠΑΕ- Τμήμα Μαιευτικής

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών των εγκύων προσφύγων, η 
μελέτη των αιτιών που εμποδίζουν την σωστή μαιευτική φροντίδα τους καθώς και τρόποι επίλυσης των 
προβλημάτων που προκύπτουν. 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναζήτηση βιβλιογραφίας στη 
βάση δεδομένων PubMed, Google Scholar,  καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και του NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Οι μελέτες που 
επιλέχθηκαν έπρεπε να αφορούν την μαιευτική φροντίδα σε γυναίκες πρόσφυγες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο αριθμός των προσφύγων παγκοσμίως έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, μεταξύ 
των οποίων μεγάλο ποσοστό είναι γυναίκες αναπαραγωγής ηλικίας. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
έδειξε ότι εξαιτίας διαφόρων παραγόντων κινδύνου οι έγκυες πρόσφυγες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο 
δυσμενών περιγεννητικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τις γυναίκες που γεννήθηκαν στην χώρα υποδοχής. 
Οι έγκυες πρόσφυγες θεωρούνται ένας ευάλωτος πληθυσμός  και οι σωματικές και ψυχικές ανάγκες τους 
κατά την περιγεννητική περίοδο αναγνωρίζονται διεθνώς ως προτεραιότητα δημόσιας υγείας. Οι μελέτες 
έδειξαν ότι εξαιτίας διαφόρων παραγόντων δεν υπάρχει σωστή παρακολούθηση κατά την κύηση και δεν 
παρέχεται κατάλληλη μαιευτική φροντίδα στον πληθυσμό αυτό. Τα πιο συχνά εμπόδια φαίνεται να είναι 
η επικοινωνία, η μη εξοικείωση τους με το σύστημα υγείας της εκάστοτε χώρα υποδοχής και η έλλειψη 
υποστήριξης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αναγκαίο είναι να υπάρχει πλάνο μαιευτικής φροντίδας για τις έγκυες πρόσφυγες για 
να ξεπεραστούν τα εμπόδια που υπάρχουν, συνεργασία μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων και κατάλληλη 
εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στην φροντίδας τους. Οι μαίες είναι οι 
επαγγελματίες υγείας που θα πρέπει να διασφαλίσουν μαιευτική φροντίδα με σεβασμό στις πρόσφυγες 
έγκυες.
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ΕΑ-02
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΑΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 

Κώστογλου Ε.
Ανεξάρτητη Μαία, MSc

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της επίδρασης του τρόπου μαίευσης στη 
σίτιση των νεογνών.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:  Πρόκειται για βιβλιογραφική ανασκόπηση. Χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων 
Pubmed, Cochrane Database και Google Scholar για την αναζήτηση άρθρων στη διεθνή βιβλιογραφία που 
αφορούν τη συσχέτιση του τρόπου τοκετού με τον τρόπο σίτισης των νεογνών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η προγραμματισμένη καισαρική τομή έχει συνδεθεί με μικρότερα ποσοστά έναρξης 
θηλασμού ως συνέπεια μη αποτελεσματικής αναλγησίας, μικρότερης επιθυμίας της μητέρας να θηλάσει, 
απομάκρυνσης του βρέφους από τη μητέρα και μικρότερων ποσοστών δέρμα με δέρμα επαφής αμέσως 
μετά τον τοκετό σε αντίθεση με τον φυσιολογικό τοκετό. Εκτός από την έναρξη ο τρόπος μαίευσης φαίνεται 
να επηρεάζει και τη διάρκεια του θηλασμού, η οποία σε περίπτωση καισαρικής τομής είναι μικρότερη. Όταν 
η καισαρική τομή είναι επείγουσα υπάρχει διχογνωμία στη βιβλιογραφία σχετικά με την επίδρασή της στον 
τρόπο σίτισης των νεογνών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Κλείνοντας, από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι ο τρόπος μαίευσης επιδρά στον 
τρόπο σίτισης των νεογνών γι αυτό συστήνονται διάφοροι τρόποι που μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση 
των ποσοστών θηλασμού στις γυναίκες που γέννησαν με καισαρική τομή.
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ΕΑ-03

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ˙ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ιωαννίδου Μ.1, Αντωνάκου Α.2
1 Φοιτήτρια Μαιευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
2 Επίκουρη καθηγήτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή 
Η γέννηση μπορεί να συσχετιστεί είτε με θετικό ή με αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχοσωματική κατάσταση της 
γυναίκας, ενώ οι μαίες/τές και οι μαιευτήρες πρέπει να κατανοούν βαθιά τα συναισθηματικά γεγονότα του 
τοκετού, ώστε να συναντούν τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των επιτόκων. Η ασφάλεια και το συναισθηματικό 
καλώς έχειν της μητέρας και του εμβρύου μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά από περιττές παρεμβάσεις, 
ενώ ένας αδιατάρακτος τοκετός σχετίζεται γενικά με θετική εμπειρία γέννας και ενισχυμένη αυτοπεποίθηση 
της μητέρας.

Σκοπός 
Διερεύνηση της συναισθηματικής κατάστασης των επιτόκων, δεδομένων-γεγονότων τοκετού, μεθόδων 
διαχείρισης του πόνου, ικανοποίησης από τη μαιευτική ομάδα.

Υλικό & Μέθοδος 
Χρήση του προσαρμοσμένου στη ελληνική κοινωνία Early Labour Experience Questionnaire (ELEQ), 
αποτελούμενο από 64 ερωτήσεις, το οποίο απαντήθηκε ηλεκτρονικά από 3.127 συμμετέχουσες τον Μάρτιο-
Μάϊο 2021.

Αποτελέσματα 
Καταγράφηκαν αυξημένα ποσοστά παρεμβάσεων με το 41,1% να έχει υποβληθεί σε πρόκληση τοκετού, 
το 58,7% να έχει χρειαστεί επισκληρίδιο, το 33,5% να έχει γεννήσει με ΚΤ, ενώ μόνο το 37,6% να αναφέρει 
αυτόματη έναρξη και φυσιολογικό τοκετό. Το 42,8% των γυναικών είχε παρακολουθήσει προγεννητικά 
μαθήματα, με αυτές τις επιτόκους να αναφέρουν μεγαλύτερα ποσοστά κολπικού τοκετού και αποκλειστικού 
μητρικού θηλασμού. Επιπλέον, γυναίκες οι οποίες παρακολούθησαν προγεννητικά μαθήματα, γέννησαν με 
αυτόματη έναρξη και Φ.Τ. και δεν ήταν πρωτότοκες κατέγραψαν πιο θετικά συναισθήματα στη διάρκεια 
του τοκετού, αλλά και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη μαιευτική ομάδα. Τέλος, μητέρες που γέννησαν 
στο σπίτι ή σε ιδιωτικό μαιευτήριο ανέφεραν θετικότερη συναισθηματική κατάσταση και εμπειρία τοκετού.

Συμπεράσματα 
Οι γυναίκες στην Ελλάδα βιώνουν υψηλά ποσοστά παρεμβάσεων. Τα προγεννητικά μαθήματα φαίνεται 
να σχετίζονται σημαντικά με αυξημένα ποσοστά κολπικού τοκετού, θετικότερης εμπειρίας γέννησης και 
αποκλειστικού μητρικού θηλασμού.
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ΕΑ-04 

ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χατζηπαναγιωτίδου Ν., Παπουτσής Δ.
Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρωτογενής σκοπός (primary objective) της έρευνας ήταν να καταγραφείο βαθμός παρεμβατικότητας και 
το είδος των παρεμβάσεων κατά την παρακολούθηση των γυναικών στηδιάρκεια του τοκετού τους στην 
σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Δευτερογενής σκοπός (secondary objective) ήταν να προσδιοριστούν 
οι παράγοντες εκείνοι που ελαττώνουν τον αριθμό των παρεμβάσεων. Τέλος, συσχετίσθηκε ποσοτικά ο 
αριθμός και το είδος των παρεμβάσεων με την συνολική εμπειρία του τοκετού.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Έγινε χρήση πρότυπου ερωτηματολογίου το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο σε διάφορες πλατφόρμες 
κοινωνικής δικτύωσης κατά την χρονική περίοδο Νοέμβριος 2022-Ιανουάριος 2023.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κατά την χρονική περίοδο μελέτης, το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από n=1.077 γυναίκες (διάμεση 
ηλικία=38 έτη, εύρος:20-70). Στο συνολικό δείγμα, το 98% αφορούσε Ελληνίδες, το 70% αποφοίτους 
ανώτατης εκπαίδευσης, και το 91.4% ήταν έγγαμες. Το 43,7% των γυναικών είχεγεννήσει ένα παιδί, ενώ 
το 44,5% είχε γεννήσει 2 παιδιά. Στο 95% των περιπτώσεων ο τοκετός έγινε σε νοσοκομείο, με το 5% να 
αφορά σε τοκετό στο σπίτι. Η πιο πρόσφατη κύηση των γυναικών ήτανlow-riskστο 80% των περιπτώσεων. 
Το ποσοστό καισαρικής τομής ήταν 41,5%. Στη διάρκεια του τοκετού, στο 70% των γυναικών δεν επιτράπηκε 
η λήψη τροφής, στο 61% υπήρχε φλεβοκαθετήρας, στο 27,6% πραγματοποιήθηκε περινεοτομή, στο 29,6% 
έγινε ενίσχυση τοκετού με ωκυτοκίνη, και στο  60% περίπου έγιναν περισσότερες από 3 κολπικές εξετάσεις 
με 1 στις 10 γυναίκες να υποβάλλονται σε κολπική εξέταση κάθε ώρα. Η πλειοψηφία των γυναικών (>90%) 
γέννησε σε θέση λιθοτομής χωρίς να της επιτραπεί η δυνατότητα να κινητοποιηθεί. Φαίνεται πως τα 
μαθήματα ψυχοσωματικής προετοιμασίας, η παρουσία μαίας στον τοκετό και ηlow-riskκύηση οδηγούν σε 
λιγότερες παρεμβάσεις στον τοκετό. Τέλος, όσο λιγότερες οι παρεμβάσεις τόσο καλύτερη η εμπειρία της 
γέννας.        

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο τοκετός στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα παρεμβατικός. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας μπορεί να 
συμβάλλουν στην προαγωγή του φυσιολογικού τοκετού.
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ΕΑ-05 

 Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

Παπαδοπούλου Κ.1, Σαράντη Ε.2, Νιζάμης Κ.3
1Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Θεολογίας, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΔΙ.ΠΑ.Ε, MSc Μαία Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου
2Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής , Προϊσταμένη Αίθουσας Τοκετών Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου
3Εντεταλμένος Διδάσκων (Ακαδημαϊκός Υπότροφος) Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ., Διδάκτωρ Βιοηθικής & 
Χριστιανικής Ηθικής, MSc Βιολόγος, Θεολόγος

Λέξεις κλειδιά: θρησκευτικότητα, πόνος τοκετού, ολιστική φροντίδα.

Ένας από τους σημαντικούς στόχους της μαιευτικής υποστήριξης και φροντίδας, είναι ο έλεγχος του 
πόνου του τοκετού και η αύξηση της ικανότητας αντιμετώπισής του. Η θρησκευτική πίστη μπορεί να 
επιφέρει αποτελέσματα στην μείωση των στρεσογόνων παραγόντων στον πόνο του τοκετού, καθώς και 
στην αύξηση της αυτό-αποτελεσματικότητας σε όλα τα στάδιά του. Σε στιγμές όπου επικρατεί το άγχος 
και η αγωνία, ο άνθρωπος στρέφεται συχνά στην προσευχή και τη θρησκεία. Σκοπός της παρούσας 
συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης, είναι η ανάδειξη της σημασίας της θρησκευτικότητας 
ως μέσο ψυχοπροφύλαξης, αλλά και ως μέρος της φροντίδας των εγκύων. Η μέθοδος περιλαμβάνει τη 
συλλογή δεδομένων από ηλεκτρονικές βάσεις με την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων και επίκεντρο 
την θρησκευτικότητα και τον πόνο του τοκετού, καθώς και την θετική επίδραση που αυτή προσφέρει. Η 
θρησκευτικότητα θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη της ανθρώπινης ευτυχίας και της 
ευημερίας, καθώς και την καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να 
κατανοούν τον τρόπο ζωής των ασθενών που έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις και συνήθειες, ώστε να 
μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο τρόπο φροντίδας υπό το πρίσμα των θρησκευτικών τους αξιών.

Σήμερα, υπάρχει σεβασμός στις προσευχές ή πνευματικές θεραπευτικές πρακτικές και  συμπληρωματικές  
θεραπείες,  και   έχει  γίνει  αντιληπτό  ότι  είναι  όλο  και περισσότερο  απαραίτητες  σε  όλα  τα  περιβάλλοντα  
υγειονομικής  περίθαλψης.  Ο πόνος μειώνεται με τη χρήση της προσευχής 14 ενώ τα  ευρήματα δείχνουν  
ότι οι έγκυες γυναίκες επηρεάζονται από πρόσωπα όπως οι ποιμένες.
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ΕΑ-06 

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ẢGNES GERẺB, Η ΑΠΟΦΑΣΗ TERNOVSZKY ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ: ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Αναστασίου Α. Κ.
Υποψήφια Διδακτόρισσα Κοινωνιολογίας – Υπότροφος ΙΚΥ* 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η ανάδειξη της σημασίας της διεκδίκησης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τοκετό, στο πλαίσιο της σύγχρονης αντιπαράθεσης μεταξύ του κυρίαρχου, 
ιατρικοποιημένου και του εναλλακτικού, μαιοκεντρικού/γυναικοκεντρικού μοντέλου τοκετού. 
Μέσω της βιβλιογραφίας και ενός ντοκιμαντέρ περιγράφεται η ανάδυση του Κινήματος για τη Δικαιοσύνη 
της Ágnes Geréb στην Ουγγαρία και του διεθνούς Κινήματος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Τοκετό, 
καθώς και η σημασία της Απόφασης Ternovszky του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Αποτέλεσμα των κινηματικών πρωτοβουλιών ήταν η διάχυση ενός νέου νοηματικού πλαισίου εντός της 
κοινωνίας: των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τοκετό, τα οποία εδραιώθηκαν σε πανευρωπαϊκή νομική 
βάση, αποτελώντας νομικό δεδικασμένο. Στο ίδιο πνεύμα, δημοσιοποιήθηκαν κατευθυντήριες συστάσεις 
εθνικών και διεθνών φορέων περιγεννητικής φροντίδας. 

Συμπερασματικά, απαιτείται συνεχής και συντονισμένη διεκδίκηση του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στον τοκετό, τόσο από τα κάτω όσο και από τα πάνω, για να επιτευχθεί –στο βαθμό που 
είναι εφικτό– η αναγνώριση και πρόσβαση σε αυτά, προκειμένου να προσεγγιστεί η (ιδεατή) ταύτιση 
νομιμοποίησης και νομιμότητας, επιφέροντας ενδεχομένως αλλαγή παραδείγματος. 

*Η υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014–2020, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης 
υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας».
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ΕΑ-07 

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ 

Θεοδωρίδου Α.1, Κούκου Ζ.2, Μαμόπουλος Α.3  
1Λέκτορας  MSc, PhD τμήματος Μαιευτικής ΔΙΠΑΕ 
2Λέκτορας Εφαρμογών τμήματος Μαιευτικής ΔΙΠΑΕ
3Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής σχολής ΑΠΘ

Εισαγωγή
Το καρδιοτοκογράφημα (ΚΤΓ) και η μελέτη του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού (ΕΚΡ) αποτελούν τη 
συχνότερη δοκιμασία στη σύγχρονη μαιευτική. Η βιοφυσική εικόνα αποτελεί το κύριο εργαλείο εμβρυϊκής 
παρακολούθησης σε κυήσεις όπου υπάρχει υποψία εμβρυϊκής δυσχέρειας. Σκοπός της παρούσας 
προοπτικής μελέτης παρατήρησης σειράς (cohort study)είναι να διερευνηθεί η μελέτη της  STV (χαμηλή 
διαφοροποίηση) σε ύποπτα και φυσιολογικά καρδιοτοκογραφήματα και η σύγκριση με τα περιγεννητικά  
αποτελέσματα.

Μέθοδος
Συνολικά μελετήθηκαν 41  γυναίκες που είχαν μονήρεις, φυσιολογικές, τελειόμηνες κυήσεις. Έγιναν 
καταγραφές και παρακολούθηση με το Μόνικα an 24 κατά την διάρκεια του τοκετού, καθώς και λήψη 
αρτηριακού αίματος από τον ομφάλιο λώρο. H επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τα προγράμματα 
ανάλυσης Monika DK1.4a, με προ-προγραμματισμένα τα κριτήρια Dawes-Redman. και η στατιστική ανάλυση 
των ευρημάτων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού SPSS 23.0

Αποτελέσματα
Συνολικά για τις  41 γυναίκες που έλαβαν μέρος στην έρευνα οι καταγραφές των  καρδιοτοκογραφημάτων 
(ΚΤΓ) κατηγοριοποιήθηκαν σε φυσιολογικές (71%) και ύποπτες  (29%). Υπήρξε στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση στη βασική γραμμή μεταξύ των φυσιολογικών και των υπόπτων ΚΤΓ (Mann Whitney U 
p=0.025). Υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της STV (Mann Whitney U p<0.0001. Το PH του 
ομφάλιου λώρου ήταν διαφορετικό σε φυσιολογικά ΚΤΓ σε σχέση με τα ύποπτα (Mann Whitney U p=0.012.
Επίσης  και το STV παρουσίασε διαφοροποίηση μεταξύ των επίτοκων που είχαν μετρήσεις αέριων, καθώς 
για τα φυσιολογικά ΚΤΓ  η μέση τιμή STV ήταν 11.06 ενώ για τα ύποπτα ήταν μόνο 6.17.  

Συμπεράσματα 
Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι η χρήση της ηλεκτροκαρδιογραφίας  στην Μαιευτική επιτρέπει την εξαγωγή 
συμπερασμάτων  σχετικά µε την κατάσταση αιμάτωσης και οξυγόνωσης του εμβρύου. Βασικός δείκτης του 
καλώς έχειν του εμβρύου η καταγραφή της βραχυπρόθεσμης διακύμανσης (STV) ως ένα καθησυχαστικό 
χαρακτηριστικό καθώς είναι ένα σημάδι ακέραιης νευρολογικής διαμόρφωσης του FHR και της κανονικής 
καρδιακής ανταπόκρισης και η οποία δεν μπορεί να μετρηθεί με τον κλασικό καρδιοτοκογράφο.
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ΕΑ-08 

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΡΟΥΤΙΝΑΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΜΕΣΟ ΘΕΑΣΗΣ/ ΑΥΤΟΘΕΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ/ ΕΚΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΡΙΩΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, 
ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ 

Αναστασίου Α. Κ.
Υποψήφια Διδακτόρισσα Κοινωνιολογίας – Υπότροφος ΙΚΥ* 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η ανάδειξη του εύρους της τεχνολογικής επέκτασης στην παροχή 
περιγεννητικής φροντίδας, μέσω του «υπερηχογραφήματος ρουτίνας» για την ηλεκτρονική παρακολούθηση 
του εμβρύου. 
Μέσω της βιβλιογραφίας, χρησιμοποιούνται κριτικά οι έννοιες/εργαλεία του Michel Foucault «Πανοπτικόν», 
«ιατρικό βλέμμα», «τεχνολογίες εξουσίας» και «καθεστώς λόγου/αλήθειας/εξουσίας», καθώς και οι έννοιες/
εργαλεία της «θέασης» και «αυτοθέασης» της Ella Shohat, προκειμένου να αναδειχθεί ο συλλογισμός της 
Carole Spitzak για τους μηχανισμούς πολιτισμικού ελέγχου, που λαμβάνουν χώρα στο σύγχρονο ιατρο–
τεχνολογικό περιβάλλον. Μεταφέροντας τα συγκεκριμένα εννοιολογικά εργαλεία στο πεδίο της σύγχρονης 
περιγεννητικής φροντίδας, ερμηνεύεται κοινωνιολογικά ο ρόλος του «υπερηχογραφήματος ρουτίνας» στη 
διαμόρφωση της σχέσης μεταξύ επιτόκου και γιατρού. 

Ως αποτέλεσμα, αναδύθηκε ότι το «υπερηχογράφημα ρουτίνας» σταδιακά –από τα πρώτα στάδια της 
εγκυμοσύνης μέχρι τον τοκετό– αποτελεί παράγοντα εμφάνισης και εδραίωσης της παθητικότητας του 
γυναικείου σώματος που γεννά. 

Συμπερασματικά, κρίνεται σκόπιμη περαιτέρω διερεύνηση, μέσω διεξαγωγής κοινωνιολογικής έρευνας 
πεδίου, για την επίδραση του «υπερηχογραφήματος ρουτίνας» στην έκβαση του τοκετού των γυναικών 
στην Ελλάδα, χώρα με υπεραυξημένα ποσοστά παρεμβατικότητας στον τοκετό. 

*Η υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014–2020, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης 
υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας».
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ΕΑ-09 

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ 

Μπίτσικα Ι.1, Αθανασίου Ε.2,3, Κυριακουλοπούλου Π.4, Κουτσουπιάς Β.1, Παπουτσής Δ.1.
1 Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
2 Cancer Prevention Research Group in Greece – Ελληνική Εταιρεία Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου, 
Μαρούσι, Ελλάδα 
³ Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
⁴ Τμήμα Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Πατρών 

Σκοπός: Η διαπίστωση πως η μητρική παχυσαρκία - κατά την εγκυμοσύνη - σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση 
νευροψυχιατρικών διαταραχών στους απογόνους. 

Υλικά και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση βιβλιογραφίας (χρονικό διάστημα 5ετίας, 2018-2023) 
στις βάσεις δεδομένων PubΜed, Scopus και Web of Science. Ανευρέθηκαν 22 αξιοποιήσιμα άρθρα. 

Αποτελέσματα: Η ανάπτυξη νευροψυχιατρικών διαταραχών στους απογόνους σχετίζεται θετικά με τον 
αυξημένο επιπολασμό της μητρικής παχυσαρκίας, με τις μελέτες να αποδεικνύουν σχέση αλληλεξάρτησης. 
Οι προκύπτουσες διαταραχές περιλαμβάνουν τη γνωστική εξασθένηση, τις διαταραχές αυτιστικού 
φάσματος, τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, το άγχος, την κατάθλιψη, τη 
σχιζοφρένεια, τις διατροφικές διαταραχές, κ.ά. Όλες οι μελλοντικές διαταραχές οφείλονται σε επιγενετικές 
αλλαγές που ξεκινούν να εκφράζονται κλινικά από την παιδική ηλικία, ως την ενήλικη ζωή. Επιπλέον, 
σύγχρονα δεδομένα αναδεικνύουν την εντερική μικροχλωρίδα ως πιθανό παθοφυσιολογικό μηχανισμό. Το 
εντερικό μικροβίωμα αναπτύσσεται κατά την πρώιμη εμβρυική ζωή, συμβάλλοντας στον προγραμματισμό 
ιστών, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, ενώ έχει αποδειχθεί βασικός ρυθμιστής της συμπεριφοράς. 
Η μητρική παχυσαρκία τροποποιεί την εντερική μικροχλωρίδα οδηγώντας σε εμβρυική εντερική δυσβίωση 
και την εμφάνιση άγχους και καταθλιπτικών συνδρομών στους απογόνους. Ωστόσο, η τροποποίηση της 
διατροφής της μητέρας, η κατανάλωση ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, καθώς και η υιοθέτηση μητρικού θηλασμού, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στη νευροανάπτυξη του εμβρύου αλλά και στην ψυχική υγεία 
της ίδιας. 

Συμπεράσματα: Η μητρική παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο για νευροαναπτυξιακή έκπτωση και ψυχιατρικές 
διαταραχές στους μελλοντικούς απογόνους. Η ρύθμιση του δείκτη μάζας σώματος της μητέρας (πριν την 
εγκυμοσύνη) και η τροποποίηση διατροφικών συνηθειών (κατά την εγκυμοσύνη) αποτελούν μερικές 
αποτρεπτικές στρατηγικές προφύλαξης, διασφαλίζοντας την μελλοντική υγεία των ανθρώπων.
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ΕΑ-10 

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Η VEGAN ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ; 

Γκουγκουσίδου Κ., Αντωνάκου Α. 
Ίδρυμα: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Τμήμα Μαιευτικής 

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων της vegan διατροφής στην κύηση 
και η αναφορά στα οφέλη και τους κινδύνους τόσο για τη μητέρα όσο για το έμβρυο. 

Υλικά και μέθοδος: Το υλικό της συγκεκριμένης ανασκόπησης στηρίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία 
της τελευταίας 5ετίας. Η αναζήτηση έγινε στη βάση δεδομένων PubMed με τα κριτήρια «vegan diet in 
pregnancy». 

Αποτελέσματα: Η διατροφική κατάσταση της μητέρας είναι ζωτικής σημασίας για την έκβαση της κύησης. Οι 
έγκυες γυναίκες που ακολουθούν μία vegan διατροφή έχουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση διατροφικών 
ελλείψεων. Η μη επαρκής πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών από την έγκυο μπορεί να 
έχει δυσμενή έκβαση για το έμβρυο όπως χαμηλό βάρος γέννησης, νευρολογικές βλάβες και δυσπλασίες. 
Ωστόσο, η επαρκής vegan δίαιτα φαίνεται να έχει προστατευτικό ρόλο στην εκδήλωση προεκλαμψίας, 
σακχαρώδη διαβήτη κύησης και πρόωρου τοκετού. 

Συμπεράσματα: Η vegan διατροφή στην κύηση θεωρείται ασφαλής για τη μητέρα και το έμβρυο, αρκεί να 
είναι ισορροπημένη. Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις ιδιαιτερότητες 
της συγκεκριμένης διατροφής, να ανιχνεύουν εγκαίρως τυχόν διατροφικές ελλείψεις στις γυναίκες αυτές 
και να τις αποκαθιστούν.
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ΕΑ-11 

ΕΠΙΔΗΜΙΑ COVID-19, ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

Τζίκα Α.
Επιβλέπων Καθηγητής: Μητσιάκος Γ.
Προέλευση εργασίας: Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια γίναμε μάρτυρες του μαζικότερου εκτοπισμού πληθυσμών που έχει ποτέ 
καταγραφεί. Οι αυξημένες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές την τελευταία δεκαετία προκάλεσαν 
την όξυνση των κοινωνικοοικονομικών και εθνοτικών ανισοτήτων στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, η πανδημία 
Covid-19 ανάγκασε τις υπηρεσίες υγείας παγκοσμίως να τροποποιήσουν την διαδικασία παροχής υπηρεσιών, 
μειώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις ήδη υπάρχουσες 
ανισότητές ειδικά μεταξύ των ομάδων με ευαλωτότητες. Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η 
μελέτη της διαφοροποίησης της προωρότητας κατά το διάστημα πριν την έναρξη της πανδημίας Covid-19 και 
κατά την διάρκεια αυτής, καθώς και η διαφοροποίηση στα βάρη γέννησης των νεογνών μεταξύ Ελληνίδων, 
προσφύγων και μεταναστριών για τα αναφερόμενα διαστήματα. 

Υλικό και μέθοδοι: Εφαρμόστηκε επιδημιολογική μελέτη χρονικής στιγμής. Το δείγμααποτέλεσαν 2208 
επίτοκες. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή και σύγκριση των αποτελεσμάτων για την προωρότητα και τα βάρη 
γέννησης νεογνών μεταξύ γηγενών, μεταναστριών και προσφύγων από τα αρχεία του Γενικού Νοσοκομείου 
"Παπαγεωργίου", κατά το χρονικό διάστημα 2019-2020. 

Αποτέλεσμα: Aπό τη στατιστική ανάλυση φάνηκε πως η διάρκεια κύησης όλων των γυναικών που 
συμπεριελήφθησαν στο δείγμα μειώθηκε στατιστικώς σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19 (p= 0.001) κατά 0.2 εβδομάδες ή 1,5 μέρα περίπου, ενώ το βάρος γέννησης των νεογνών 
που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα μειώθηκε στατιστικώς σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19 (p=0.013) κατά 30 γραμμάρια. Επιπλέον, οι πρόσφυγες κατέγραψαν το χαμηλότερο ποσοστό 
παρακολούθησης κατά της διάρκεια της εγκυμοσύνης (18,8%) σε σχέση με τον γηγενή πληθυσμό (90,8%), 
(p< 0,001) και σε σχέση με τις μετανάστριες επίτοκες (73,7%), (p< 0,001). 

Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, διαπιστώνεται ότι η διάρκεια κύησης όλων 
των γυναικών που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα μειώθηκε στατιστικώς σημαντικά κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19. Αναφορικά με το βάρος των νεογνών που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, αυτό επίσης 
μειώθηκε στατιστικώς σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 
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ΕΑ-12 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Μαντζουρογιάννη Α., Lindsey R.
Προέλευση εργασίας: Anglia Ruskin University, Cambridge University Hospitals 

Σκοπός: Η πανδημία COVID-19 έχει αποδειχτεί ως πρόκληση για τους φοιτητές σε όλο τον κόσμο. Η πανδημία 
πιθανώς να έχει και αντίκτυπο στη ψυχική υγεία των φοιτητών μαιευτικής κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους. Ο σκοπός της έρευνας είναι να συγκεντρώσει ένα δείγμα από την εμπειρία των φοιτητών ώστε να 
κατανοήσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας στη ψυχολογία τους και να ανακαλύψουμε τους τρόπους 
διαχείρισης που ήταν διαθέσιμοι και χρησιμοποιήθηκαν. 

Υλικά και Μέθοδο: Η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε είναι γενική ποιοτική. Δευτεροετής φοιτητές 
μαιευτικής προσεκλήθησαν να συμμετάσχουν σε ημιδομημένη τηλεφωνική συνέντευξη. 
Το τελικό δείγμα ήταν 8 φοιτητές στο δεύτερο έτος φοίτησης τους, οι οποίοι περιέγραψαν την εμπειρία 
τους, τα συναισθήματα τους και τον τρόπο που τα διαχειρίστηκαν τον πρώτο χρόνο της πανδημίας. 

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα περιέγραψαν τις αλλαγές που προέκυψαν στο πρόγραμμα σπουδών 
τους, την επίδραση της πανδημίας στη ψυχική υγεία των φοιτητών καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
διαχειρίστηκαν πιθανές δυσκολίες. 

Συμπεράσματα: Καθώς αναγνωρίστηκε η αρνητική επίδραση της πανδημίας στη ψυχική υγεία των φοιτητών 
και οι τρόποι διαχείρισης τους, είναι μείζονος σημασίας τα πανεπιστήμια και τα προγράμματα σπουδών να 
είναι προετοιμασμένα για μια πιθανή μελλοντική υγειονομική κρίση, έχοντας ένα πλαίσιο υποστήριξης.
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ΕΑ-13 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ» 

Χαριτοπούλου Ε.1, Παπαθεοδώρου Δ.2, Νίτσα Ε.3, Δρ. Αντωνάκου Α.4, Δρ. Παπουτσής Δ.5
¹Μαία - Ψυχολόγος
2Μαιευτής
3Φοιτήτρια μαιευτικής ΔΙ.ΠΑ.Ε.
4Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής ΔΙ.ΠΑ.Ε.
5Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας 

Σκοπός: Η παρούσα έρευνα διατομής δείγματος σχεδιάστηκε για να εντοπιστούν οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την ποιότητα της σεξουαλικής λειτουργικότητας των γυναικών στην Ελλάδα τους πρώτους 
δώδεκα μήνες μετά τον τοκετό. 

Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 441 γυναίκες ελληνικής ή κυπριακής καταγωγής ανεξαρτήτου τόπου 
διαμονής ή γυναίκες που διαμένουν στην Ελλάδα ή την Κύπρο ανεξαρτήτου καταγωγής, με μόνη προϋπόθεση 
την κατανόηση της ελληνικής γλώσσας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου που 
διανεμήθηκε μέσω του διαδικτύου. 

Αποτελέσματα: Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε σημαντική συσχέτιση της σεξουαλικής λειτουργικότητας 
στη λοχεία με τη μέθοδο σίτισης του νεογνού, την ηλικία της γυναίκας, την ικανοποίησή της από τις ώρες 
που κοιμάται, από τη διαθέσιμη βοήθεια από το περιβάλλον της καθώς και από τη διάθεσή της. Ομοίως 
σχετίζονται η αξιοποίηση της γονεϊκής άδειας από το σύντροφο, το διάστημα που παρέρχεται από τον τοκετό 
και τα προβλήματα ακράτειας αερίων. Τέλος, προβλεπτικούς παράγοντες για τη σεξουαλική δυσλειτουργία 
στη λοχεία αποτελούν η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών πριν από την κύηση, η διατήρησή τους κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τα προβλήματα δυσκοιλιότητας κατά την κύηση. 

Συμπέρασμα: Συστήνεται η ένταξη της σεξουαλικής αγωγής στα προγεννητικά μαθήματα γονεϊκότητας, η 
κατάλληλη προετοιμασία για το μητρικό θηλασμό και η υιοθέτηση πρακτικών που προστατεύουν το πυελικό 
έδαφος.
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ΕΑ-14 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ: ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Παπαθεοδώρου Δ.1, Χαριτοπούλου Ε.2,  Δρ. Αντωνάκου Α.3
1Μαιευτής
2Μαία - Ψυχολόγος
3Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Σκοπός: 
Η παρούσα προοπτική μελέτη σχεδιάστηκε για να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα 
της σεξουαλικής λειτουργικότητας των γυναικών στην Ελλάδα κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο μετά τον 
τοκετό. 

Μέθοδος: 
Το δείγμα αποτέλεσαν 34 γυναίκες ελληνικής ή κυπριακής καταγωγής ανεξαρτήτου τόπου διαμονής ή 
γυναίκες που διαμένουν στην Ελλάδα ή την Κύπρο ανεξαρτήτου καταγωγής, με μόνη προϋπόθεση την 
κατανόηση της ελληνικής γλώσσας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου, που 
διανεμήθηκε μέσω του διαδικτύου σε δυο διαφορετικές χρονικές στιγμές με διαφορά τρεις έως τέσσερις 
μήνες. 

Αποτελέσματα: 
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε σημαντική βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργικότητας κατά το δεύτερο 
εξάμηνο σε σχέση με το πρώτο. Κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τον τοκετό, οι παράγοντες που φάνηκε να 
επηρεάζουν την σεξουαλική λειτουργικότητα των γυναικών ήταν το οικογενειακό εισόδημα, η βοήθεια που 
παρέχεται από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον και οι ώρες ύπνου. Ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο 
μετά τον τοκετό, οι παράγοντες που φάνηκε να ασκούν επίδραση ήταν η λήψη γονεϊκής άδειας και το 
διάστημα που μεσολάβησε από τον τοκετό. 

Συμπέρασμα: 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την σεξουαλική λειτουργικότητα των γυναικών κατά το πρώτο και το 
δεύτερο εξάμηνο αντίστοιχα διαφέρουν. Το διάστημα που μεσολαβεί από τοκετό από μόνο του φαίνεται να 
δρα ευεργετικά. Συστήνεται η ένταξη της σεξουαλικής αγωγής στα προγεννητικά μαθήματα γονεϊκότητας. 
Η σεξουαλική λειτουργικότητα στην λοχεία αποτελεί εύφορο έδαφος για περαιτέρω έρευνα.
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ΕΑ-15 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΟΧΕΙΑ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Μπουτζοπούλου Ε., Παπουτσής Δ.
Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σκοπός: 
Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή των διαταραχών του ψυχισμού των γυναικών κατά την λοχεία σε 
δείγμα του ελληνικού πληθυσμού. 

Υλικά και Μέθοδος: 
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο μοιράστηκε σε λεχωΐδες 
ελληνίδες γυναίκες. Το ερωτηματολόγιο κατέγραψε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γυναικών (ηλικία, 
αριθμός παιδιών, οικογενειακή κατάσταση, βαθμίδα εκπαίδευσης, βάρος σώματος) και την εμφάνιση 
κατάθλιψης σύμφωνα με την κλίμακα Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).  

Αποτελέσματα: 
Στην έρευνα μέσω του ερωτηματολογίου συμμετείχαν 290 λεχώνες γυναίκες ηλικίας από 20 έως 43 ετών. 
Από αυτές τις γυναίκες το 49,3% δεν εμφανίζει κατάθλιψη, το 28% εμφανίζει μικρή πιθανότητα κατάθλιψης, 
το 7,2% υψηλή πιθανότητα κατάθλιψης, και το 15,5% πιθανή κατάθλιψη. Τα περισσότερα συμπτώματα 
διαταραχών του ψυχισμού εμφανίζουν οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας και αυξημένου σωματικού βάρους.

Συμπεράσματα: 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν την ανάγκη  υποστήριξης των λεχωΐδων γυναικών. Με τη 
σωστή και διαρκή έρευνα και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων (οικογένεια, ιατρός, μαία, κοινωνία) θα 
μπορέσει να υπάρξει έγκαιρη αντιμετώπιση του ιδιαίτερα σοβαρού αυτού προβλήματος των νέων μητέρων.
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ΕΑ-16 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ 
ΘΗΛΑΣΜΟΥ 

Πρόφκα Μ., Αντωνάκου Α., 
Τμήμα Μαιευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

Η εργασία πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών και του τρόπου ζωής 
των νέων θηλαζουσών μητέρων, συμπεριλαμβάνοντας την κατανάλωση καφεΐνης και αλκοόλ, το κάπνισμα 
και τη σωματική άσκηση. Η έρευνα μας διεξήχθη μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, η συμπλήρωση 
του οποίου ήταν διαθέσιμη από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο του 2022 και απευθυνόταν σε θηλάζουσες 
μητέρες που γέννησαν το πρώτο τους παιδί από το 2019 και έπειτα. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 1.421 θηλάζουσες μητέρες, η πλειοψηφία των οποίων ενημερώνονται για τη 
διατροφή στην περίοδο του θηλασμού μέσω του διαδικτύου. Σε σχέση με τις προηγούμενες διατροφικές 
συνήθειες τους το μεγαλύτερο ποσοστό των μητέρων καταναλώνουν περισσότερο νερό, περισσότερα 
φρούτα και λαχανικά και λιγότερα προϊόντα με καφεΐνη, ενώ αποφεύγουν την κατανάλωση πικάντικων/
καυτερών φαγητών, έτοιμων φαγητών από ταχυφαγεία και αλλαντικών. 
Οι μητέρες περιορίζουν την κατανάλωση αλκοόλ στον θηλασμό, όπως και το κάπνισμα όσες είναι καπνίστριες, 
καπνίζοντας κανένα ή λιγότερα από 3 τσιγάρα ημερησίως. Επίσης, το 50% των θηλαζουσών μητέρων κάνουν 
κάποια μορφή σωματικής άσκησης. Ένα από τα κυριότερα ευρήματα ήταν η συσχέτιση μεταξύ της λήψης 
ενημέρωσης από επαγγελματίες υγείας για τη διατροφή στον θηλασμό, αλλά και του μορφωτικού επιπέδου, 
με την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών διατροφής και τρόπου ζωής. 
Απαιτούνται περισσότερες έρευνες σχετικές με τους λόγους για τους οποίους οι μητέρες διαφοροποιούν τις 
διατροφικές τους συνήθειες και καθίσταται σημαντική η συμβολή των μαιών/μαιευτών, ώστε να παρέχουν 
επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση και συμβουλευτική στις θηλάζουσες μητέρες, στοχεύοντας την 
διατήρηση της υγείας της μητέρας και του βρέφους και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής εμπειρίας του 
μητρικού θηλασμού.
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ΕΑ-17 

POSTNATAL DEBRIEFING: HAVE WE THROWN WOMEN IN THE DEEP WATER?

Βουνάτσου Ε.
University of Bedfordshire

Σκοπός: 
Πολλές γυναίκες βιώνουν τον τοκετό τους ως μια θετική εμπειρία, ωστόσο ο τοκετός μπορεί μερικές φορές 
να βιωθεί ως τραυματικό γεγονός. Το τραύμα του τοκετού, έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συναισθηματική 
ευημερία μιας γυναίκας. Οι σχέσεις μεταξύ μητέρας-βρέφους μπορεί να επηρεαστούν, όπως και οι σχέσεις 
των γυναικών με άλλα μέλη της οικογένειας. Μια παρέμβαση που χρησιμοποιείται με στόχο τη μείωση του 
ψυχολογικού τραύματος (δηλαδή του άγχους, του τραύματος ή των συμπτωμάτων κατάθλιψης) και την 
πρόληψη της ανάπτυξης PTSD μετά τον τοκετό είναι ο Μαιευτικός απολογισμός/Debriefing. Ο Μαιευτικός 
απολογισμός περιλαμβάνει μια σειρά συνεδριών μετά τον τοκετό που παρέχουν στις γυναίκες την ευκαιρία 
να μιλήσουν για την εμπειρία του τοκετού τους. Η εργασία αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης 
του Μαιευτικού απολογισμού/Debriefing από μαία στην ψυχολογική ευημερία γυναικών με τραυματική 
εμπειρία τοκετού.

Μέθοδοι: 
Διεξήχθη ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας καθώς και αναφορών γυναικών που είχαν την 
εμπειρία του Μαιευτικού απολογισμού με Μαία.

Αποτελεσματα:
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 5 νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου έδειξαν ότι ο Μαιευτικός 
απολογισμός που πραγματοποιείται τουλάχιστον έξι εβδομάδες μετά τον τοκετό σχετίζεται με μειωμένα 
συμπτώματα PTSD ένα μήνα αργότερα. Γυναίκες που βίωσαν Μαιευτικό απολογισμό με Μαία αναφέρουν 
σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση στα συμπτώματα της επιλόχειο κατάθλιψης.

Συμπερασματα: Η Μαιευτική φροντίδα κατά την περίοδο της λοχείας θα ήταν πολύ καλύτερη αν προσφέραμε 
χώρο και χρόνο στις γυναίκες να μιλήσουν για το τραύμα του τοκετού τους. Απαιτούνται περισσότερες 
μελέτες για να κατανοηθεί η σημαντικότητα του debriefing στην ελαχιστοποίηση του ψυχολογικού 
αντίκτυπου μιας τραυματικής εμπειρίας τοκετού.
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ΕΑ-18 

UNTANGLE THE TIE: TO CUT OR NOT TO CUT

Βουνάτσου Ε.
University of Bedfordshire

Σκοπός:
Η αγκυλογλωσσία, ή κοντός χαλινός γλώσσας, αποτελεί μια συγγενής πάθηση που χαρακτηρίζεται από ένα 
κοντό, παχύ ή αφύσικα σφιχτό χαλινό. Δυσκολίες σίτισης (τόσο κατά τον θηλασμό όσο και με τη χρήση 
φόρμουλας) έχουν αναφερθεί στο 12-44% των βρεφών με κοντό χαλινό για διάφορους λόγους, όπως η μη 
αποτελεσματική προσκόλληση στο στήθος, τραύμα στη θηλή, απώλεια βάρους. Η παράλειψη διάγνωσης 
του χαλινού και η ανεπαρκή υποστήριξη της γαλουχίας οδηγούν τις μητέρες στη διακοπή του θηλασμού. 
Σκοπός της εργασίας ειναι να αναδειχθούν αποτελεσματικοί τρόποι αξιολόγησης, ενημέρωσης και 
διαχείρησης των μητέρων και των βρεφών που παρουσιάζουν προβλήματα θηλασμού που σχετίζονται με 
την αγκυλογλωσσία.

Μέθοδοι: 
Διεξήχθη ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας καθώς και αναφορών γονέων που έκαναν εκτομή 
του χαλινού για να βελτιωθεί η εμπειρία τους στο θηλασμό. 

Αποτελέσματα: 
Επίσημες κατευθυντήριες γραμμές του Ηνωμένου Βασιλείου στηρίζουν την εκτομή του χαλινού ως μια 
ασφαλής διαδικασία για τη βελτίωση του θηλασμού. Σύμφωνα με αναφορές των γονέων, η εκτομή του 
χαλινού είναι ωφέλιμη κατά την 1η εβδομάδα της ζωής του νεογνού καθώς βελτιώνει άμεσα την εμπειρία 
του θηλασμού. Πολλαπλές έρευνες δείχνουν ότι η αγκυλογλωσσία εκτός του θηλασμού, έχει λειτουργικό 
αντίκτυπο στη σίτιση στερεών τροφών, σίτιση με φόρμουλα, την ομιλία και τον ύπνο.

Συμπεράσματα: 
Ο μητρικός θηλασμός είναι σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Η εκτομή του χαλινού ειναι μια ασφαλής 
διαδικασία που μπορεί να διευκολύνει/προστατεύσει τον θηλασμό. Η επιστημονικά τεκμηριωμένη 
αξιολόγηση, η συνεχιζόμενη έρευνα, η έγκαιρη παρέμβαση, η σωστή αποθεραπεία αλλά και η εκπαίδευση 
των επαγγελματίων υγείας/γονέων είναι ζωτικής σημασίας.
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ΕΑ-19 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

Ζαφείρη Ξ., Μπουρουτζόγλου Μ.
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Μαιευτικής

Σκοπός: Αυτή η εργασία στοχεύει στην ανάλυση της λειτουργίας των σύγχρονων Τραπεζών Μητρικού 
Γάλακτος με εστίαση στη χρήση του δωρισμένου γάλακτος εντός των Μονάδων Εντατικής Νεογνών.

Υλικά και μέθοδος: Για τη διερεύνηση αυτού του θέματος διεξήχθη ανασκόπηση της υφιστάμενης 
επιστημονικής έρευνας η οποία περιελάμβανε ενδελεχή εξέταση άρθρων, ερευνών και μελετών σχετικά με 
τη δωρεά ανθρώπινου γάλακτος και τη σημασία μίας τράπεζας. Η ανασκόπηση έλαβε, επίσης, υπόψη τους 
τρόπους με τους οποίους το δωρισμένο γάλα είναι απαραίτητο για τα νεογνά της Μονάδας.

Αποτελέσματα: Η τράπεζα μητρικού γάλακτος είναι μια μη κερδοσκοπική δομή που συλλέγει, ελέγχει, 
αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διανέμει δωρισμένο ανθρώπινο γάλα, κυρίως σε πρόωρα ή άρρωστα 
βρέφη. Η ανάλυση δείχνει ότι το ανθρώπινο γάλα αποτελεί βασικό παράγοντα για την υποστήριξη της 
υγείας των πρόωρων βρεφών, τα οποία έχουν διαφορετικές διατροφικές ανάγκες, ρυθμούς ανάπτυξης, 
ανοσοπροστατευτικές ικανότητες και αυξημένη νοσηρότητα λόγω ανωριμότητας.

Συμπεράσματα: Η νομοθεσία και η ρύθμιση των πρακτικών δωρεάς και διανομής μητρικού γάλακτος είναι 
απαραίτητες για την εξασφάλιση ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, την προαγωγή της 
δημόσιας υγείας και την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης για τις μητέρες και τις οικογένειές τους. Το μέλλον 
των τραπεζών μητρικού γάλακτος και των πρακτικών τους είναι ακόμη υπό διερεύνηση λόγω του εκθετικού 
ρυθμού των εφευρέσεων στην ιατρική, ο οποίος αφήνει πολλά δεδομένα και πρακτικές να ανακαλυφθούν 
στο εγγύς μέλλον. Οι μαίες/-τες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση και υποστήριξη της δωρεάς 
μητρικού γάλακτος και στην υποστήριξη πολιτικών που διασφαλίζουν την ασφαλή και αποτελεσματική 
διανομή. Συνολικά, απαραίτητη κρίνεται η στοχευμένη συμβουλευτική των δοτριών για την αύξηση των 
λίτρων του δωριζόμενου γάλακτος



22

ΑΘΗΝΑ

ΜΑΡΤΙΟΥ
2023

50
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

Ένα βήµα πιο κοντά:
Η τέχνη και η επιστήµη 
της Μαίευσης

17-19
ΥΒΡΙΔΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΑΣΤΕΡ

Σε συνεργασία µε 
HBMA (Hellenic British Midwives Association) & 
ΕΑΜΜΕ (Ένωση Ανεξάρτητων Μαιών- Μαιευτών Ελλάδος)

ΕΑ-20 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΕΥΡΟΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΜΕΝΝ) ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Πέτρου Θ., Μπουρουτζόγλου M.
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Εισαγωγή: 
Η μείωση του ορίου βιωσιμότητας τα τελευταία χρόνια έθεσε νέους στόχους και προκλήσεις για την υγεία 
των πρόωρων νεογνών και της μετέπειτα ζωής τους.

Σκοπός: 
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των μοντέλων αναπτυξιακής φροντίδας, που έχουν αναπτυχθεί και 
εφαρμόζονται διεθνώς για τη νοσηλεία των πρόωρων νεογνών εντός των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας 
(ΜΕΝΝ). Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει τους άξονες της φροντίδα τους, κοινά σημεία και τυχόν 
διαφοροποιήσεις, τις εκβάσεις τους για την υγεία των νεογνών και της οικογένειας τους.

Μέθοδος: 
Η εργασία αποτελεί περιγραφική βιβλιογραφική ανασκόπηση στη βάση δεδομένων Medline.

Αποτελέσματα: 
Τα μοντέλα που αναδείχθηκαν είναι το Οικογενειοκεντρικό Μοντέλο Φροντίδας (Family Centered Care-FCC) 
και τα μοντέλα NIDCAP και WEE Care. Κύριος άξονας των μοντέλων αυτών είναι η νευροαναπτυξιακή φροντίδα. 
Η εφαρμογή τους έχει θετικά αποτελέσματα στην ολιστική ανάπτυξη των νεογνών, συμπεριλαμβανομένου 
τη σωματική, την κιναισθητική, τη γνωστική και την κοινωνικό-συναισθηματική, ενώ θετικά αποτελέσματα 
παρατηρούνται ακόμη και στην οικογένεια, αλλά και στην παρεχόμενη φροντίδα από τους επαγγελματίες 
υγείας.

Συμπεράσματα: 
Τα μοντέλα νευροαναπτυξιακής φροντίδας αποτελούν ολοκληρωμένες προτάσεις για τη σύγχρονη άσκηση 
της νεογνικής φροντίδας των προώρων νεογνών με υποσχόμενα θετικά αποτελέσματα στην νευροπροστασία, 
αλλά και παράλληλες ωφέλειες για την οικογένεια και τα συστήματα υγείας
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e-posters
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EP-01 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ – ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

Κοσκερίδου Α., Παπουτσής Δ.
Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Σκοπός: 
Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν οι απόψεις και οι αντιλήψεις των γυναικών σχετικά με τον τοκετό στο 
νερό (waterbirthing). 

Μέθοδος: 
Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 38 ερωτήσεις το οποίο απαντήθηκε από γυναίκες που είτε 
είχαν γεννήσει στο νερό είτε δήλωσαν την επιθυμία να γεννήσουν στο νερό. Το ερωτηματολόγιο αυτό 
δημοσιοποιήθηκε διαδικτυακά σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. 

Αποτελέσματα: 
Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν συνολικά 28 γυναίκες με ηλικία που κυμαίνονταν μεταξύ 21-53 ετών. Οι 
περισσότερες γυναίκες θεώρησαν ότι ο τοκετός στο νερό υπερτερεί του τοκετού που γίνεται εκτός νερού. 
Επίσης, ανέφεραν πως θα το επαναλάμβαναν σε μελλοντική εγκυμοσύνη και θα το συνιστούσαν σε άλλες 
γυναίκες. Καμία γυναίκα δεν υποβλήθηκε σε περινεοτομή και το μεγαλύτερο ποσοστό που γέννησαν στο 
νερό δεν έλαβε αναλγητική αγωγή κατά την διάρκεια του τοκετού. Τέλος, οι μέλλουσες μητέρες έχουν 
επαρκή ενημέρωση για τον τοκετό στο νερό κυρίως από το διαδίκτυο, βιβλία και μαθήματα προετοιμασίας 
τοκετού. 

Συμπεράσματα: 
Ο τοκετός στο νερό είναι μια αποδεκτή μέθοδος φυσικού τοκετού και οδηγεί σε μια καλύτερη εμπειρία 
τοκετού.
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ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Τζιάρα Μ., Ταουσάνη Δρ. Ε.
Τμήμα Μαιευτικής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε).

Υπόβαθρο: 
Από την Αρχαία Ελλάδα οι μητέρες συνήθιζαν να θηλάζουν τα παιδιά τους είτε οι ίδιες είτε μέσω τροφών. 
Με την πάροδο του χρόνου το μητρικό γάλα απέκτησε ανταγωνιστή, το τροποποιημένο γάλα αγελάδος, 
οπότε τα ποσοστά του μητρικού θηλασμού άρχισαν να μειώνονται. Στην δεκαετία 1980-2001 παρατηρήθηκε 
«Στροφή στο Μητρικό Θηλασμό». Σήμερα, ο Π.Ο.Υ., η UNICEF και οι επαγγελματίες υγείας ενημερώνουν το 
κοινό για τα οφέλη του ΜΘ με σκοπό την αύξηση των ποσοστών του. 

Σκοπός: 
Σκοπός της εργασίας είναι η ιστορική αναδρομή του μητρικού θηλασμού. Επιμέρους στόχοι είναι η 
παρουσίαση των 10 βημάτων του μητρικού θηλασμού καθώς, των προϋποθέσεων για να γίνει ένα νοσοκομείο 
Baby Friendly Hospital. Επίσης, δίνεται έμφαση στον καθοριστικό ρόλο της μαίας και του πατέρα.

Υλικό και Μέθοδος: 
Η εργασία αφορά μία βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η αναζήτηση σχετικής ελληνικής και διεθνής 
βιβλιογραφίας, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, (PubMed, CINAHL, Google Scholar) έγινε με λέξεις 
κλειδιά μαία, ιστορία μητρικού θηλασμού, μητρικός θηλασμός, Baby friendly hospital οπότε προέκυψαν 
110 πηγές, εκ των οποίων επιλέχθηκαν οι 82. 

Συμπεράσματα: 
Τα ποσοστά του ΜΘ παραμένουν χαμηλά εξαιτίας αναποτελεσματικών πρακτικών που εφαρμόζονται στα 
μαιευτήρια από τους επαγγελματίες υγείας, ελλιπούς ενημέρωσης των γυναικών και αρνητικής επιρροής 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η απόφαση της εγκύου να θηλάσει το νεογνό επηρεάζεται από την 
προγεννητική ενημέρωση από Μαίες και την επιρροή από το ενδοοικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.
Ο ρόλος της Μαίας, του πατέρα και η πολιτική θηλασμού του νοσηλευτικού ιδρύματος είναι απαραίτητα 
συστατικά για την επιτυχία του.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΛΟΧΕΙΑ

Καμπέρη Π., Καλφόγλου Κ., Χαρκιανάκη Γ., Χαζιζάϊ Α., Πολυμεροπούλου Ν.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Υπόβαθρο: 
Το οικείο περιβάλλον και ο σύντροφος ασκούν επιρροή στη λεχωίδα και για αυτό η στήριξή του είναι 
σημαντική. Το βάρος των αλλαγών που βιώνει μεταγεννητικά είναι καλό να διαμοιράζεται και στα οικεία 
πρόσωπα.

Σκοπός μελέτης: 
Να διερευνηθεί ο ρόλος του συντρόφου και του άμεσου περιβάλλοντος στην υποστήριξη κατά τη λοχεία.

Μεθοδολογία: 
Διεξήχθη βιβλιογραφική ανασκόπηση μεταξύ πολυάριθμων άρθρων και δημοσιευμάτων σχετικών με το 
θέμα, σε αγγλικά και ελληνικά, με χρονική τοποθέτηση κυρίως τα τελευταία 22 έτη.

Αποτελέσματα: 
Η πολυποίκιλη συντροφική συμβολή κρίνεται ζωτικής σημασίας. Η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος 
και η ενδοοικογενειακή βία σχετίζονται με αρνητικές ψυχικές επιπτώσεις. Έτσι, η μεταγεννητική ψυχολογική 
υποστήριξη θεωρείται απαραίτητη για τη σωματική και συναισθηματική αποκατάσταση της νέας μητέρας. Ως 
υποστηρικτικό πλαίσιο νοούνται και η οικογένεια και οι φίλοι, που μπορεί να προσφέρουν συναισθηματική, 
απτή ή/και ενημερωτική στήριξη. Πιο ιδιαίτερες είναι οι περιπτώσεις υποστήριξης έπειτα από υιοθεσία, 
παρενθετότητα και περιγεννητικό θάνατο.

Συμπεράσματα: 
Οι μαίες/μαιευτές οφείλουν να επιμελούνται της ολιστικής φροντίδας της οικογένειας κατά τη λοχεία, 
ξεκινώντας από την προγεννητική προετοιμασία. Η πολύπλευρη υποστήριξη της λεχωίδας συμβάλλει 
σημαντικά στην προαγωγή της υγείας της.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
COVID-19

Τζουμακίδη Μ.
Μαία, MSc, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Εισαγωγή: 
Η έναρξη της πανδημίας covid-19 , έφερε στο προσκήνιο την έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης και 
των παραγόντων πρόκλησής της στο υγειονομικό προσωπικό.
Οι υγειονομικοί υπάλληλοι καλέστηκαν να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες απειλής της υγείας του 
πληθυσμού σε νέες μη αναμενόμενες καταστάσεις και σε περίοδο που η ιατρική τεχνογνωσία δεν είχε τη 
δυνατότητα να αντιμετωπίσει άμεσα.
Η υγειονομική κρίση που προκλήθηκε απαίτησε άμεση οργάνωση των συστημάτων υγείας, για να 
ανταποκριθούν στην αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων. Η συναισθηματική φόρτιση, το άγχος και ο φόβος 
στους εργαζόμενους που εργάζονταν καθημερινά με ασθενείς ήταν έκδηλα.

Σκοπός: 
Στην παρούσα εργασία μελεταται η συναισθηματική φόρτιση των επαγγελματιών υγείας και συγκεκριμένα 
των μαιών/ μαιευτών που εργάζονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
Στόχος είναι η συσχέτιση της κακής ψυχολογίας των μαιών με την εργασιακή πίεση κατά την προηγούμενη 
χρονικά περίοδο όπου τα κρούσματα του κορονοιού είχαν κατακόρυφη αύξηση. 

Μεθοδολογία: 
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση για το θεωρητικό τμήμα της εργασίας 
μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων. Στο ερευνητικό τμήμα της εργασίας επιλέχτηκε ως κατάλληλη ερευνητική 
μέθοδος , η μεθοδολογία Delphi.  Η έρευνα  διεξήχθη με τη μορφή συνέντευξης σε διάστημα τεσσαάρων 
μηνών και σκοπός της ήταν η αποτύπωση της ψυχολογικής εξασθένησης των μαιών και η υποκειμενική 
αιτιολόγησή τους από κάθε ερωτηθέντα. Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στην ανάλυση των ποιοτικών 
και ποσοτικών δεδομένων που συλλέχτηκαν.

Αποτελέσματα: 
Μέσω της έρευνας μελετήθηκε η ψυχική κατάσταση των μαιών/μαιευτών και οι πιθανοί παράγοντες που 
οδήγησαν στην επαγγελματική εξουθένωση.
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ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Γαρδεράκη Μ., Τρουβά Θ., Παπουτσής Δ.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μαιευτικής

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της εργασίας ήταν να γίνει μια κριτική παρουσίαση των βιβλιογραφικών αναφορών σχετικά με τη 
χρήση του βελονισμού ως επικουρική αλλά και ως κύρια θεραπεία κατά την περιγεννητική περίοδο και τα
δυνητικά οφέλη του.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:
Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων PubMed και Cochrane Library, με τη χρήση 
των λέξεων κλειδιών: ‘βελονισμός και κύηση’, ‘βελονισμός και νεογνό’, ‘βελονισμός και αναπαραγωγή’, 
‘βελονισμός και θηλασμός’. Η αναζήτηση ων άρθρων περιορίστηκε στην τελευταία 10-ετία ώστε τα ευρήματα 
να έχουν εφαρμογή στη σύγχρονη μαιευτική πράξη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Σε εύρος μελετών αναφέρεται πως ο βελονισμός έχει όφελος στην αντιμετώπιση των σωματικών και 
συναισθηματικών προβλημάτων των γυναικών. Επίσης, ο βελονισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
επικουρική θεραπεία στα πλαίσια της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Παρουσιάζει όφελος για την 
αντιμετώπιση της της ναυτίας και του πόνου. Τέλος, ο βελονισμός έχει εφαρμογές στην επαγωγή (induction) 
του θηλασμού και της νεογνικής φροντίδας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Ο βελονισμός φαίνεται πως αποτελεί μία εξαιρετική, ασφαλή και ευχάριστη πρακτική με επιδράσεις 
αναλγησίας, ομοιοστατικής εξισορρόπησης, ενίσχυσης του ανοσοποιητικού και ηρεμιστικής/ψυχολογικής 
δράσης, η οποία με κατάλληλη εκπαίδευση θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην καθημερινή κλινική πράξη .
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ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΚΟΦΟΒΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Πηγαδά Ε. 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο - Campus Θεσσαλονίκης 

Σκοπός: 
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναφερθούν οι παράγοντες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την 
εμφάνιση της τοκοφοβίας στις γυναίκες. 

Μέθοδος: 
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη εργασία ήταν μία ενδελεχής βιβλιογραφική 
ανασκόπηση της διεθνούς διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Αναλυτικότερα, η συλλογή πληροφοριών έγινε 
από βάσεις δεδομένων, όπως για παράδειγμα το PubMed, Google scholar, NCIB και WHO (World Health 
Organization). 

Αποτελέσματα: 
Οι τοκετοί που διενεργούνται από έφηβες γυναίκες αποτελούν το 10% των τοκετών παγκοσμίως και είναι 
υπεύθυνοι για το 23% της μητρικής θνησιμότητας, με αποτέλεσμα οι νεαρές αυτές κοπέλες να βιώνουν το 
αίσθημα της τοκοφοβίας. Επιπλέον, σοβαρά επίπεδα τοκοφοβίας έχουν παρατηρηθεί στο 3% του γυναικείου 
πληθυσμού και οι ψυχικές διαταραχές που μπορεί να βιώσουν κατά την εγκυμοσύνη, ιδίως οι μετανάστριες 
και οι πρόσφυγες εγκυμονούσες γυναίκες, όπως είναι η κατάθλιψη, το άγχος και το μετατραυματικό στρες 
είναι πιθανό να επιδεινώσουν την κατάστασή τους. Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι ο ιός SARS-CoV-2 είναι 
υπεύθυνος για την πρόκληση τοκοφοβίας στις γυναίκες τα τελευταία τρία χρόνια. 

Συμπεράσματα: 
Συμπερασματικά, η τοκοφοβία είναι μία παθολογική φοβία, η οποία μπορεί να προκληθεί στις γυναίκες 
εξαιτίας πολυποίκιλων παραγόντων. Μέσω των στατιστικών στοιχείων του επιπολασμού που παρουσιαστήκαν 
για την Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη και την Αυστραλία παρατηρείται η αύξηση της τοκοφοβίας τα 
τελευταία χρόνια παγκοσμίως. Ορισμένοι από τους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν τοκοφοβία 
στις γυναίκες είναι η κύηση στην εφηβική ηλικία, οι ψυχικές διαταραχές, ο ιός SARS-CoV-2 και τέλος υψηλά 
ποσοστά τοκοφοβίας έχουν παρουσιαστεί και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι πρόσφυγες 
και μετανάστριες γυναίκες.
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Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΛΟΧΕΙΑ

Καμπέρη Π.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σκοπός μελέτης: Να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται ο μηχανισμός της σεξουαλικότητας 
κατά τη λοχεία, η επιδημιολογία της μεταγεννητικής σεξουαλικής επιθυμίας, τα σεξουαλικά προβλήματα 
και δυσλειτουργίες που μπορεί να εμφανιστούν και πιθανά αίτια και λύσεις αυτών.

Υλικά-Μεθοδολογία:
Βιβλιογραφική ανασκόπηση  μεταξύ 7 επιστημονικών άρθρων, δημοσιευμένων από το 2000 έως το 2016. Η 
αναζήτηση έγινε κυρίως με τον όρο «σεξουαλική ζωή και επιθυμία κατά τη λοχεία» και παραφράσεις του σε 
PubMed, Elsevier και Google Scholar.

Αποτελέσματα:
H σεξουαλικότητα συχνά απουσιάζει από την προετοιμασία και τη φροντίδα των μελλοντικών και νέων 
γονέων. Η επανέναρξη των σεξουαλικών πράξεων μετά τον τοκετό, αλλά και η ποιότητα αυτής, είναι 
σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα ζωής και τη σχέση του ζευγαριού. Η σεξουαλική 
επιθυμία μπορεί να επηρεαστεί συχνά αρνητικά και λιγότερο συχνά θετικά την περιγεννητική περίοδο. 
Κατά τη λοχεία είναι πιθανόν να παρουσιαστούν πλήθος σεξουαλικών προβλημάτων με πολυπαραγοντικά 
αίτια. Ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στους άνδρες συντρόφους και τη σεξουαλική τους συμπεριφορά στη 
λοχεία, παρόλο που είναι πιθανό και εκείνοι να βιώσουν σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Διερευνήθηκαν 
επίσης μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης.

Συμπεράσματα: 
Η κύηση, ο τοκετός και η λοχεία επηρεάζουν πολύπλευρα τη σεξουαλική ζωή και επιθυμία του ζευγαριού. 
Ο θηλασμός παίζει σημαντικό ρόλο στην οπτική της σεξουαλικότητας. Υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω 
διερεύνηση του θέματος, και ιδίως της ανδρικής πλευράς. Φαίνεται, επίσης, πως υπάρχει κενό στην 
μαιευτική φροντίδα σχετικά με την προσέγγιση των σεξουαλικών ζητημάτων.
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Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ TENS ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Χατζηπαναγιωτίδου Ν., Χαβάρι Α., Παπουτσής Δ.
Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι γυναίκες ολοένα και αναζητούν μεθόδους αναλγησίας κατά την διάρκεια του τοκετού τους οι οποίες 
να τους επιτρέπουν να κινούνται στον χώρο ελεύθερα και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές στάσεις 
και θέσεις τοκετού. Μια τέτοια μέθοδος είναι η αναλγησία με TENS, η οποία χρησιμοποιεί τα ρεύματα 
χαμηλής συχνότητας ερεθίζοντας τις αισθητικές ίνες των νεύρων με αναλγητικό αποτέλεσμα. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με αυτή τη μέθοδο για την εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας της έναντι στις ωδίνες του τοκετού. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση με τη χρήση των λέξεων-κλειδιών: TENS, αναλγησία, τοκετός. Αναζητήθηκαν 
άρθρα από τις βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus και Google Scholar κατά τη χρονική περίοδο 2010-2023. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Βρέθηκαν 5 μελέτες πάνω στο θέμα αυτό. Τα ευρήματα των μελετών έδειξαν πως η χρήση TENS έχει κλινικά 
σημαντική αναλγητική δράση κατά τον τοκετό, ενώ υπάρχει και θετική συσχέτιση μεταξύ της δόσης των 
συχνοτήτων TENS και της μείωσης του πόνου σε κλίμακα VAS (p < 0.001) . Επίσης, παρατηρήθηκε μικρή 
συσχέτιση μεταξύ της χρήσης των συσκευών TENS και της μείωση της διάρκειας της ενεργού φάσης του 
τοκετού. Τέλος, παρατηρήθηκε και βελτίωση της εμπειρίας τοκετού των γυναικών. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η χρήση των συσκευών TENS φαίνεται πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα πρόσθετο κλινικό εργαλείο από 
τον επαγγελματία υγείας κατά τη διάρκεια του τοκετού για την μη-φαρμακευτική αναλγησία της επιτόκου. 
Το όφελος της μεθόδου αυτής είναι η δυνατότητα της γυναίκας να μετακινείται στον χώρο και να επιλέγει 
εναλλακτικές θέσεις τοκετού, ενώ παράλληλα της παρέχεται αναλγησία χωρίς την λήψη φαρμάκων.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ 

Παπαχρήστου Μ.1, Ταουσάνη Ε.2 
1Μαία, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Μαιευτικής 
2Δρ. Ταουσάνη Ελευθερία MSc, PhD, Λέκτορας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), Σχολή Επιστημών 
Υγείας, Τμήμα Μαιευτικής 

Εισαγωγή: 
Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την συχνότερη κακοήθεια στο γυναικείο πληθυσμό στις ανεπτυγμένες 
χώρες του δυτικού κόσμου. Η πλειοψηφία των γυναικών υποβάλλονται σε κάποια μορφή επέμβασης στο 
μαστικό αδένα, αφαιρώντας είτε τμήμα είτε ολόκληρο τον μαστό. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ποιότητας ζωής 
των γυναικών με μαστεκτομή και ο ρόλος της Μαίας για την φροντίδα και ψυχολογική τους στήριξη. 

Σκοπός έρευνας: 
Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι απόψεις των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή, σχετικά 
με επίπεδο αυτοεκτίμησης τους και την αποδοχή της εξωτερικής τους εμφάνισης. 

Υλικά & Μέθοδος: 
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 81 γυναίκες οι οποίες είχαν υποβληθεί σε μαστεκτομή. Τα 
ερωτηματολόγια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι το ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης του Rosenberg και 
το «Questionnaire for women who have had mastectomy surgery» (Eighteen month patient questionnaire) 
σχεδιασμένο από το Royal College of Surgeons of England. Λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας του 
Covid-19, το ερωτηματολόγιο κοινοποιήθηκε σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Στατιστική Ανάλυση: 
Τα δεδομένα αναλύθηκαν στατιστικά με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS v.25. Έπειτα, έγινε χρήση του 
συντελεστή γραμμικής συσχέτισης Pearson. 

Αποτελέσματα: 
To 64,2% του δείγματος έχει αποδεχτεί τη νέα εικόνα σώματος. Το επίπεδο αυτοεκτίμησης των γυναικών 
αξιολογείται άνω του μετρίου (3.03 -Cronbach’s Alpha). Τέλος, υπάρχει θετική συσχέτιση των δύο παραπάνω 
μεταβλητών (p= 0.482). 

Συμπεράσματα:
Συμπεραίνεται ότι οι γυναίκες που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή έχουν αποδεχτεί την νέα εικόνα του 
σώματός τους ενώ το επίπεδο αυτοεκτίμησης τους είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι δύο μεταβλητές 
συσχετίζονται, καθώς όσο αυξάνεται η αυτοεκτίμηση αυξάνεται και η αποδοχή της εξωτερικής εμφάνισης. 
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EP-12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ

Μπάλλα Κ.
Επιβλέπουσα καθηγήτρια Μαρία Μπουρουτζόγλου 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Σκοπός: 
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση και την καταπολέμηση ενός σημαντικού ζητήματος 
που αφορά τον πόνο που νιώθουν τα πρόωρα ή τελειόμηνα νεογνά εντός ή εκτός ΜΕΝΝ.

Υλικά και μέθοδοι: 
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε μέσω της Medline. Επίσης, λήφθηκαν υπόψιν 
κατευθυντήριες οδηγίες από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων και άλλους επιστημονικούς φορείς 
που αναζητήθηκαν από έγκριτες πήγες. 

Αποτελέσματα: 
Η επίδραση του πόνου στα νεογνά έχει πολλές συνέπειες από τη νεογνική έως την ενήλικη ζωή. Η μαία/ ο 
μαιευτής αναλαμβάνουν μία αποστολή ζωτικής σημασίας τόσο για την αξιολόγηση του πόνου, όσο και για 
τη χρήση μεθόδων ανακούφισης του νεογνού, γεγονός που καθιστά σημαντική την εκπαίδευση σχετικά με 
τη διαχείριση του πόνου.

Συμπέρασμα:
Η διαχείριση του πόνου ξεκινάει με την αξιολόγηση του βάσει κλίμακων αξιολόγησης πόνου, η οποία 
μπορεί να εξαρτηθεί από την υποκειμενική κρίση και εκπαίδευση κάθε μαίας/μαιευτή. Μετά την εκτίμηση, 
ακολουθεί η αντιμετώπιση του πόνου με φυσιολογικές ή φαρμακολογικές μεθόδους. Ο μητρικός θηλασμός 
αποτελεί μέθοδο πολυαισθητηριακής διέγερσης και είναι πρώτη επιλογή στη διαχείριση του πόνου. Η 
σακχαρόζη θεωρείται εξίσου μια αποτελεσματική μέθοδος ανακούφισης από τον πόνο, όμως απαιτείται 
προσοχή στη χρήση της. Είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν περεταίρω μελέτες για τις παρενέργειες 
και τη δοσολογία της σακχαρόζης, πάρα την ύπαρξη διάφορων μελετών. Επιπλέον, οι παρενέργειες των 
φαρμάκων έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των νεογνών. Επιπρόσθετα, χρειάζονται 
περισσότερες μελέτες σχετικά με την συμμετοχή των γονέων στην ανακούφιση του πόνου. Ο συνδυασμός της 
οικογένειας και της διαχείρισης πόνου αποτελεί μια από τις συνιστώσες της σύγχρονης οικογενειοκεντρικής 
φροντίδας.
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ΘΥΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑΣ – ΡΟΛΟΣ ΜΑΙΩΝ/ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Καμπέρη Π., Τρουβά Θ.Ι. 
Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα 

Σκοπός: 
Ο σκοπός της ανασκόπησης είναι η διερεύνηση του πώς η μαιευτική φροντίδα μπορεί να προσαρμοστεί 
στις ανάγκες των θυμάτων σεξουαλικής βίας. 

Υλικό-Μεθοδολογία:
Διεξήχθη βιβλιογραφική ανασκόπηση μεταξύ 13 τελικών δημοσιευμάτων σχετικών με το θέμα, 
δημοσιευμένων στα αγγλικά εντός των τελευταίων 13 ετών. Η αναζήτηση έγινε με τη χρήση του Mesh term: 
((midwifery care) OR (maternity care)) AND ((victims of sexual violence) OR (victims of rape) OR (victims of 
sexual abuse) OR (victims of intimate partner violence)) σε PubMed, Elsevier (Science Direct) και CDC. 

Αποτελέσματα: 
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει πως χρειάζεται κατάλληλη κατάρτιση των επαγγελματιών 
υγείας. Οι μαίες/μαιευτές είναι σημαντικοί στην παροχή trauma-sensitive και εξατομικευμένης φροντίδας. 
Η μαιευτική φροντίδα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να περιοριστεί η έκθεση των γυναικών με ιστορικό 
σεξουαλικής κακοποίησης σε τραυματικές ενθυμήσεις. Κάποιοι μέθοδοι είναι η επιβεβαίωση των 
συναισθημάτων της ασθενούς, η λεπτομερής επεξήγηση των παρεμβάσεων που συμβαίνουν και η 
δημιουργία πλάνου τοκετού. Το screening φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αξία στα πλαίσια μιας δομημένης 
και θεσμοθετημένης οδού παρέμβασης. 

Συμπέρασμα: 
Η προσαρμογή του πλάνου μαιευτικής φροντίδας με σχετικά απλές μεθόδους έχει αποτέλεσμα στην 
αντιμετώπιση γυναικών με ιστορικό σεξουαλικής βίας. Οι μαίες/μαιευτές φαίνεται να μπορούν να 
αποτελέσουν τους επαγγελματίες υγείας που χρειάζονται για την μείωση του σχετιζόμενου με τη σεξουαλική 
βία τραύματος, με κατάλληλη κατάρτιση. 
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 ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΥΗΣΗΣ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ
Χαλκούση Α., Αντωνιάδου Ό.
1) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Μαιευτικής

Η παρούσα εργασία με τίτλο «Υπερτασική νόσος κύησης – Ο ρόλος της μαίας», περιλαμβάνει την καταγραφή 
ενός συνόλου καταστάσεων, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη νόσο και φέρνουν σε επικίνδυνη θέση 
μητέρα και έμβρυο, στην περίπτωση που η μητέρα εμφανίσει υπέρταση. Ο σκοπός της εργασίας, είναι 
η συγκέντρωση και καταγραφή δεδομένων για την υπερτασική νόσο κύησης και για την πορεία της 
αντιμετώπισής της από τους επαγγελματίες υγείας. Συμμετείχαν 52 γυναίκες και από τις αξιολογήσεις των 
απαντήσεών τους, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα. Αρχικά, το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που 
νόσησαν με κάποιας μορφής υπερτασική νόσο, ήταν πρωτοτόκες και το ΒΜΙ τους κυμαινόταν στα 25-30 
(‘’υπέρβαρο άτομο’’). 
Οι γυναίκες που έκαναν εξωσωματική γονιμοποίηση και έπασχαν προ εγκυμοσύνης με κάποιο νόσημα ή είχαν 
ιστορικό προεκλαμψίας, φαίνεται ότι εμφάνισαν σε μεγαλύτερο ποσοστό βαριάς μορφής προεκλαμψία 
και είχαν περισσότερες επιπλοκές. Επιπλέον, περίπου το 50% των γυναικών, εμφάνισαν ως συμπτώματα 
έντονη κεφαλαλγία και γενικευμένο οίδημα ή ξαφνική αύξηση βάρους, αλλά παρατηρήθηκαν και στις 
εργαστηριακές τους εξετάσεις παθολογικά ευρήματα (π.χ. πρωτεϊνουρία), ενώ ένα ποσοστό γυναικών ήταν 
ασυμπτωματικό. Στην αντιμετώπιση, το μεγαλύτερο ποσοστό (35%) ακολούθησε συντηρητική θεραπεία 
(ξεκούραση, άσκηση, διατροφή), ενώ το 13% ακολούθησε φαρμακευτική θεραπεία. Ωστόσο, υπήρχε και 
ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (31%) που ακολούθησε ταυτόχρονα και τις δύο μεθόδους.
Ανακουφιστικό ήταν το γεγονός ότι περίπου το 65,4% δεν εμφάνισαν κάποια επιπλοκή, αλλά περίπου το 
9,6% βίωσαν πρόωρο τοκετό, το 7,7% αποκόλληση πλακούντα και το 3,8% απώλεια εμβρύου. Τέλος, το 
μεγαλύτερο ποσοστό (58%) των γυναικών έκαναν καισαρική τομή. Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι 
οι υπερτασικές διαταραχές είναι συχνές και επικίνδυνες, ειδικά όταν εμφανίζονται σε βαριά μορφή. Αν και 
η αιτιολογία δεν έχει εξακριβωθεί μέχρι σήμερα, πρέπει όλες οι γυναίκες να ελέγχονται συστηματικά και 
όταν εμφανίζουν κάποιον παράγοντα κινδύνου ή συμπτώματα κλινικά και εργαστηριακά, να συστήνεται η 
κατάλληλη θεραπεία, ώστε να αποφεύγονται σοβαρότερες επιπλοκές.
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ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ & ΑΣΚΗΣΗ: H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ 

Καλτσά Ι.1, Ταουσάνη Ε.2 
1Μαία, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Μαιευτικής 
2Δρ. Ταουσάνη Ελευθερία MSc, PhD, Λέκτορας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), Σχολή Επιστημών 
Υγείας, Τμήμα Μαιευτικής 

Εισαγωγή:
Η ένταξη της άσκησης στο θεραπευτικό πλάνο της εγκύου με Σακχαρώδη Διαβήτη Κύησης (ΣΔΚ) μαζί με την 
εξατομικευμένη διατροφή είναι σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ΣΔΚ καθώς και για μια 
καλή περιγεννητική έκβαση. 

Σκοπός έρευνας: 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συμμετοχής γυναικών με ΣΔΚ σε κάποιο είδος άσκησης 
καθώς και τον ρόλο του μαιευτικού προσωπικού στο πλάνο φροντίδας. 

Υλικά & Μέθοδος: 
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 153 γυναίκες που εμφάνισαν ΣΔΚ. Το ερευνητικό εργαλείο που 
χρησιμοποιήθηκε είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε διαδικτυακά. 

Αποτελέσματα: 
Η πλειοψηφία (55%) των γυναικών με ΣΔΚ συμμετείχε σε συστηματική σωματική δραστηριότητα στη 
διάρκεια της κύησης, αναφέροντας ως τον κυριότερο λόγο συμμετοχής τους, την σύσταση του ιατρού για 
άσκηση ως μέρος του θεραπευτικού πλάνου προς εξασφάλιση της δικής τους υγείας αλλά και του εμβρύου. 
Τέλος, προκύπτει ότι η έκβαση της κύησης των εγκύων που αθλούνταν ήταν καλή και τα νεογνά τους 
γεννήθηκαν στην πλειοψηφία τους υγιή. Ο ρόλος των μαιών/μαιευτών αφορούσε στην παροχή συμβουλών 
και στην παρακίνηση σε άσκηση για την διασφάλιση της υγείας των εγκύων. 

Συμπεράσματα: 
Συμπεραίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών επιθυμούσε την έναρξη ή & συνέχιση της σωματικής 
δραστηριότητας ως μέρος του θεραπευτικού πλάνου στη διάρκεια της κύησης. Το γεγονός αυτό είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την συμμόρφωση των γυναικών στις συστάσεις των ειδικών. Οι μαίες/τές, μέλη 
της ιατρικής διεπιστημονικής ομάδας, κρίνεται σκόπιμο να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την ικανότητά 
τους να προωθούν υγιεινούς τρόπους ζωής μεταξύ των εγκύων. 

Λέξεις Κλειδιά: Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης, άσκηση, σωματική δραστηριότητα, Μαία, Μαιευτής
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ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ 

Φρυδά Β.1, Κανή Κ.2, Ταουσάνη Ε.3
¹Μαία, 
2Μαία, 
3MSc, PhD, Λέκτορας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα 
Μαιευτικής 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπόβαθρο: 
Ο μητρικός θηλασμός συνεπάγεται αδιαμφισβήτητα ευεργετήματα για την υγεία της μητέρας και του 
παιδιού. Ωστόσο, οι γυναίκες που εντάσσονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και ειδικούς πληθυσμούς 
συναντούν σημαντικά εμπόδια, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται κατά τρόπο αποτελεσματικό από τις δομές 
που τις υποστηρίζουν. Ο ρόλος της/του Μαίας/Μαιευτή αφορά την αντιμετώπιση πρακτικών εμποδίων, 
την ψυχολογική στήριξη της μητέρας και την αντιμετώπιση πολιτισμικού χαρακτήρα εμποδίων έναντι του 
θηλασμού. 

Στόχος: 
Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση της εμπειρίας του θηλασμού γυναικών που ανήκουν 
σε ευάλωτες ομάδες-ειδικούς πληθυσμούς. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μελέτη βασισμένη στην 
ποιοτική προσέγγιση σε δείγμα 4 γυναικών. Εκ των τεσσάρων αυτών γυναικών μία έπασχε από τετραπληγία, 
μία ήταν πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, μία ήταν κρατούμενη σε σωφρονιστικό ίδρυμα και μία έπασχε από 
ψυχικό νόσημα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την χρήση μη δομημένων συνεντεύξεων 
και η ανάλυση αυτών έγινε μέσω θεματικής ανάλυσης περιεχομένου. 

Αποτελέσματα: 
Φαίνεται ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες έχουν θετική στάση έναντι του θηλασμού, παρά 
την έλλειψη ικανής γνώσης περί των σχετικών ευεργετημάτων, κάτι που φαίνεται να μην παρεμποδίζει 
την πρόθεσή τους. Ωστόσο, το περιβάλλον και η έλλειψη υποστήριξης των σχετικών δομών λειτουργούν 
αρνητικά, οδηγώντας ακόμα και σε διακοπή του, αντίθετα προς την πρόθεση των γυναικών. 

Συμπεράσματα: 
Είναι αναγκαία η εντατικοποίηση των ενεργειών των επαγγελματιών υγείας για την προαγωγή του θηλασμού 
στις γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα, είναι επιβεβλημένες οι ενέργειες σε επίπεδο 
κρατικής πολιτικής για την υποστήριξη του θηλασμού σε δομές όπου διαμένουν γυναίκες που ανήκουν σε 
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και ειδικούς πληθυσμούς. 
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EP-17 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΛΕΧΩΙΔΑΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΜΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Αντωνίου Ε., Γκαβζίδου Ε., Γκανάτσιου Α., Τζώλου Κ., Τόσκα Ι., Ψαρά Α. 
Τμήμα Μαιευτικής- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Σκοπός: 
Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποσκοπεί στη διερεύνηση της σχέσης της ψυχικής υγείας της γυναίκας 
και της υποστήριξης που αυτή λαμβάνει στη λοχεία. 

Υλικά και Μέθοδος: 
Οι μελέτες που αναζητήθηκαν, ήταν γραμμένες στην αγγλική γλώσσα, τα τελευταία 5 χρόνια και 
επικεντρώνονταν στην επίδραση του συντρόφου και της οικογένειας στην ψυχολογία της λεχωίδας. Από τις 
42 μελέτες που προέκυψαν αρχικά, μόνο 4 πληρούσαν τα κριτήρια, εκ των οποίων οι 2 ήταν συγχρονικές 
μελέτες, η 1 αναλυτική συγχρονική μελέτη και η άλλη 1 κλινική δοκιμή. Σε κάθε μελέτη έγινε κριτική 
αξιολόγηση. 

Αποτελέσματα: 
Οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονταν στον ρόλο του συντρόφου και έδειξαν ότι η εκπαίδευση και 
η ενεργή συμμετοχή του, μείωσαν σε σημαντικό βαθμό την εμφάνιση επιλόχειων ψυχικών διαταραχών 
και βοήθησαν στην καλύτερη διαχείριση του άγχους. Παράλληλα, είχαν επίδραση στα ποσοστά μητρικού 
θηλασμού, στον δεσμό μητέρας-νεογνού και στην καλύτερη διατήρηση του σωματικού βάρους της γυναίκας. 

Συμπεράσματα: 
Καθοριστικό ρόλο στην φυσιολογική εξέλιξη της λοχείας, έχει η μαία, καθώς μέσω της επαγγελματικής της 
κατάρτισης, μπορεί να ενισχύσει την αλληλεπίδραση της γυναίκας με την οικογένειά της και το νεογνό, να 
ενθαρρύνει την συμμετοχή του συντρόφου, να την προστατεύσει από επιβλαβείς συμπεριφορές και να 
καλλιεργήσει το αίσθημα της μητρότητας. 
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EP-18

LANUGO - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ-ΝΕΟΓΝΟΥ 

Γκουγκουσίδου Κ., Αντωνάκου Α. 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Τμήμα Μαιευτικής 

Σκοπός: 
Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της ανάπτυξης του lanugo στο δέρμα 
του εμβρύου κατά την ενδομήτρια ζωή του. 

Υλικά και μέθοδος: 
Πρόκειται για ανασκόπηση των δημοσιευμένων άρθρων που αφορούν στο lanugo στη διεθνή βιβλιογραφία 
την τελευταία 5ετία. Η αναζήτηση έγινε στη βάση δεδομένων PubMed με τις λέξεις κλειδιά «lanugo, 
embryology». 

Αποτελέσματα: 
Το lanugo εμφανίζεται κατά την ενδομήτρια ζωή και αποβάλλεται μέχρι τη γέννηση του εμβρύου. Παίζει 
ζωτικό ρόλο καθώς επάνω του προσκολλάται το σμήγμα το οποίο προστατεύει το δέρμα από το αμνιακό 
υγρό. Φαίνεται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρύου. Συγκεκριμένα, οι κινήσεις 
του διεγείρουν την ανάπτυξη του εμβρύου μετά τον 3ο μήνα έως ότου αποπέσει. Η τριχοφυΐα ξεκινά από 
το τριχωτό της κεφαλής γύρω από την περιοχή των φρυδιών, της μύτης και του μετώπου και προχωρά σε 
κεφαλοουρική κατεύθυνση από την κορυφή μέχρι τα δάχτυλα. Αποπίπτει περίπου στις 33 με 36 εβδομάδες 
κύησης, όταν στη συνέχεια ενσωματώνεται στο αμνιακό υγρό, συμβάλλοντας τελικά στη σύνθεση του 
μηκωνίου. Σε ορισμένα νεογνά παραμένει σε ένα ποσοστό 30% μετά τη γέννηση ενώ κάποιες φορές 
υποδηλώνει την προωρότητά τους. 

Συμπεράσματα: 
Αυτός είναι ο πρώτος τύπος τριχών του εμβρύου. Η παρουσία του είναι απαραίτητη για την προστασία του 
εμβρυικού δέρματος από ουσίες που περιέχονται στο αμνιακό υγρό καθώς και για τον ρυθμό ανάπτυξης 
του εμβρύου. Η παραμονή του στο δέρμα μερικών νεογνών είναι φυσιολογική όμως η εμφάνισή του σε 
ενήλικα πρέπει να διερευνάται.
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Σε συνεργασία µε 
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EP-19 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ HPV ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
Μαγαλιού Ι.1,2, Μιχαήλ Γ.3, Πουλιάκης Α.4, Παπουτσής Δ.2, Παναγιωτίδης Ι.4, Δαπόντε Α.1, Βαλασούλης Γ.1,2,5

1 Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 
Λάρισα, Ελλάδα
2 Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πτολεμαΐδα, Ελλάδα 
3 Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πάτρας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Πάτρα, 
Ελλάδα
4 2ο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Αττικόν, Αθήνα, Ελλάδα 
3 Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Αθήνα, Ελλάδα

Σκοπός: Η διερεύνηση των πιθανών σχέσεων συνέκφρασης του HPV με άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες 
λοιμώξεις (ΣΜΛ) και άλλουςνπιθανούς πρόσθετους δείκτες που μπορεί να εντοπίσουν αυξημένο κίνδυνο 
θετικότητας για ΣΜΛ κατά τη διάρκεια εξέτασης στο ιατρείο κολποσκόπησης. 
Υλικό & Μέθοδοι: Προοπτική μελέτη παρατήρησης 336 γυναικών (28.8±6.3 έτη, min: 18, max: 48 έτη)  που 
υπεβλήθησαν σε κυτταρολογικό (LBC) και κολποσκοπικό έλεγχο. Τα κυτταρολογικά δείγματα αναλύθηκαν 
για HPV DNA και mRNA Ε6 & Ε7 και την ύπαρξη επιπλέον παθογόνων: (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 
genitalium & hominis, Ureaplasma spp). Επίσης καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία και πληροφορίες 
σχετικές με το σεξουαλικό τους ιστορικό. 
Αποτελέσματα: Εκατόν ογδόντα γυναίκες (53,6%) βρέθηκαν να έχουν παθολογικό τεστ Παπανικολάου, 
κολποσκοπικά μη φυσιολογικά ευρήματα τεκμηριώθηκαν στο 62,5%, το 45,2% του πληθυσμού ελέγχθηκε 
με  θετικό HPV DNA και το 27,4% είχε θετικό HPV mRNA τεστ. Επιπλέον, το 40,5% των γυναικών ήταν θετικές 
σε άλλες ΣΜΛ. Συγκεκριμένα το 30,4% ελέγχθηκε θετικό για Ureaplasma spp, το 9,5% για Mycoplasma spp 
και το 0,6% για Chlamydia trachomatis. Η έκφραση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων συσχετίστηκε 
θετικά με τον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων (p=0,02), την πιθανότητα παθολογικού τεστ παπ 
(p=0,04), τη μη φυσιολογική κολποσκόπηση (OR: 1,8, 95%CI: 1,2-2,9, p=0,01), τη θετικότητα του HPV DNA 
(OR: 1,7, 95%CI: 1,1-2,6, p=0,02) όπως επίσης και τη θετικότητα του HPV mRNA E6 & E7 (OR: 1,7, 95%CI: 1,1-
2,8, p=0,03). Οι γυναίκες που είχαν εμβολιαστεί έναντι του HPV είχαν λιγότερες πιθανότητες να φιλοξενούν 
κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο παθογόνο (OR: 0,4, 95%CI: 0,3-0,7, p=0,0005), ενώ η πρόσφατη αλλαγή 
σεξουαλικού συντρόφου κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους φάνηκε να είναι επιβαρυντικός παράγοντας 
λοίμωξης (OR: 2,3, 95%CI: 1,3 -4,0, p=0,005). Τέλος, η συνεπής χρήση προφυλακτικού (>90%) και το κάπνισμα 
δεν συσχετίστηκαν στατιστικά σημαντικά με την ύπαρξη ΣΜΝ (p=0,52 και p=0,15). 
Συμπεράσματα: Οι πτυχές της σεξουαλικής συμπεριφοράς αντιπροσωπεύουν σημαντικό επιβαρυντικό 
παράγοντα λοίμωξης από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα παθογόνα (κυρίως Ureaplasma spp). Ένα θετικό τεστ 
HPV DNA ή mRNA E6 & E7 και μια μη φυσιολογική κολποσκόπηση μπορούν να σχετίζονται με αυξημένο 
κίνδυνο για συν-λοίμωξη από άλλα παθογόνα και θα πρέπει να παρακινεί τους γυναικολόγους για περαιτέρω 
διερεύνηση αυτών των γυναικών.
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EP-20 
ΕΚΦΡΑΣΗ HPV ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΧΗΛΙΚΕΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ 

Μαγαλιού Ι.1,2, Βαλασούλης Γ.1,2,3, Μιχαήλ Γ.4, Δαπόντε Α.1, Παπουτσής Δ.2
1 Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 
Λάρισα, Ελλάδα, 2 Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 
Πτολεμαΐδα, Ελλάδα, 3 Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Αθήνα, Ελλάδα, 4 Μαιευτική – Γυναικολογική 
Κλινική Πανεπιστημίου Πάτρας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Πάτρα, Ελλάδα

Εισαγωγή: Οι HPV λοιμώξεις είναι πολύ συχνές και εμμονή αυτών ενδεχομένως να οδηγήσει μακροπρόθεσμα 
σε ανάπτυξη προκαρκινικών αλλοιώσεων και διηθητικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, ενώ για τις 
λοιμώξεις από Mycoplasma genitalium (Mg), Mycoplasma hominis (Mh), Ureaplasma parvum (Up) και 
Ureaplasma urealyticum (Uu) υπάρχουν δεδομένα συσχέτισης αυτών με δυσμενείς μαιευτικές εκβάσεις 
όπως πρώιμες αποβολές, αύξηση κινδύνου για πρόωρο τοκετό καθώς επίσης και βρογχοπνευμονική νόσο 
των πρόωρων νεογνών. Επιπλέον, τα Chlamydia trachomatis (Ct), παραμένουν η κύρια αιτία υπογονιμότητας 
και φλεγμονώδους νόσου της πυέλου (PID) σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας στο δυτικό κόσμο.

Σκοπός: Η παρατήρηση της έκφρασης HPV σχετιζόμενων βιοδεικτών και συν-λοιμώξεων άλλων σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενων νοσημάτων του κατώτερου γεννητικού σωλήνα (χλαμυδιακών, μυκοπλασματικών και 
ουρεαπλασματικών λοιμώξεων), σε γυναίκες με τραχηλικές ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις (CIN) και η 
συσχέτισή τους με την ιστολογική βαθμίδα.

Μέθοδοι & Υλικό: Σε όλες τις γυναίκες που εντάχθηκαν στη μελέτη πραγματοποιήθηκε λήψη κυτταρολογικού 
επιχρίσματος υγρής φάσης (LBC) το οποίο εξετάστηκε για κυτταρολογία, HPV DNA γονοτύπηση καθώς 
και ανίχνευση ΣΜΝ (Ct, Mg, Mh, Up, Uu) χρησιμοποιώντας NAATs. Όλες οι γυναίκες υποβλήθηκαν σε 
κολποσκοπικό έλεγχο και κολποσκοπικά κατευθυνόμενες βιοψίες τραχήλου της μήτρας ενώ επίσης έγινε 
πλήρης καταγραφή δημογραφικών στοιχείων και δεδομένων σχετικών του σεξουαλικού τους ιστορικού.

Αποτελέσματα: Συνολικά 84 γυναίκες έχουν συμπεριληφθεί στη μελέτη μέχρι στιγμής με τη μέση ηλικία του 
πληθυσμού να είναι τα 34 έτη και μόλις το 35% να  έχει εμβολιαστεί κατά του HPV. Εξήντα πέντε ελέγχθηκαν 
θετικές για HR-HPV (77,4%), ενώ το 9.5% του πληθυσμού ελέγχθηκε θετικό για μονήρη λοίμωξη από LR-HPV. 
To 100% των κυτταρολογικών HSIL ελέγχθηκε θετικό για HR-HPV με το 93.3% (14/15) να επιβεβαιώνεται 
και ιστολογικά ως (CIN2+). Το 54,8% του πληθυσμού (46/84) ελέγχθηκε θετικό για ΣΜΝ. Σαράντα γυναίκες 
(47.6%) βρέθηκαν θετικές για Ureaplasmata (Up & Uu), ενώ θετική εξέταση για κάποιο άλλο παθογόνο είχαν 
11 γυναίκες (Mh:8.3%, Ct:3.6% και HSV-1:1,2%). Από το σύνολο του πληθυσμού, σε πενήντα επτά γυναίκες 
(67.9%) η ιστολογική έκθεση ανέδειξε χαμηλόβαθμη βλάβη (CIN1) και σε 24 υψηλόβαθμη αλλοίωση (CIN2+). 

Συμπεράσματα: Τα ΣΜΝ αποτελούν ένα αθόρυβο πρόβλημα δημόσιας υγείας με πολλαπλές διαστάσεις. Η 
ένταξη και του ελέγχου για ΣΜΝ σε νεαρές γυναίκες στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, θα μπορούσε να μειώσει τον εν δυνάμει κίνδυνο απώτερων επιπλοκών. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 


