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Αζθαλείρ ππακηικέρ
πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό
No 1: Αθήζηε ηον ηοκεηό να ξεκινήζει αςθόπμηηα
ηεο Debby Amis, RN, BSN, CD (DONA), LCCE, FACCE1
Μηα έγθπνο ζε έλα κάζεκα Lamaze ιέεη ζηελ εθπαηδεύηξηα θαη ηηο ζπλεθπαηδεπόκελέο ηεο: «Ο
γηαηξόο κνύ είπε όηη ην κωξό κνπ είλαη αξθεηά κεγάιν. Η γεηηόληζζά κνπ έθαλε πξόθιεζε ηνθεηνύ,
δηόηη ην κωξό ηεο ζεωξήζεθε πνιύ κεγάιν. Ννκίδεηε όηη ζα πξέπεη θη εγώ λα δεηήζω πξόθιεζε
ηνθεηνύ;
Σηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζε πνιιέο άιιεο ρώξεο, αθνύκε παξόκνηεο δειώζεηο ζε καζήκαηα
πξνεηνηκαζίαο ηνθεηνύ. Η πξόθιεζε ηνθεηνύ, δειαδή ε έλαξμε ηνπ ηνθεηνύ κε ηερλεηά κέζα,
είλαη έλα από ηα πην ακθηιεγόκελα ζέκαηα ζηελ πεξηγελλεηηθή θξνληίδα ζήκεξα. Σε πνιιά
λνζνθνκεία ε πξόθιεζε ηνθεηνύ γίλεηαη κόλν γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο θαη ην ηαηξηθό πξνζσπηθό
αθνινπζεί απζηεξέο νδεγίεο. Δληνύηνηο, ζε άιια λνζνθνκεία, ε πξόθιεζε ηνθεηνύ γίλεηαη
θαηόπηλ επηινγήο, πεξηζζόηεξν γηα δηεπθόιπλζε ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ παξά γηα ηαηξηθνύο
ιόγνπο. Πνιιέο γπλαίθεο αλαξσηηνύληαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο είλαη όλησο απαξαίηεηε ε
πξόθιεζε ηνθεηνύ. Πξνθαινύληαη πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο πξόθιεζεο; Πνηα είλαη ηα νθέιε αλ
επηηξέςνπκε λα μεθηλήζεη απζόξκεηα ν ηνθεηόο; Πόηε είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη πξόθιεζε
ηνθεηνύ θαη πόηε είλαη θαιύηεξν λα πεξηκέλνπκε; Τη είλαη πην αζθαιέο γηα εζάο θαη ην κσξό ζαο;
Καζώο ζα δηαβάδεηε ην παξαθάησ θείκελν, είλαη ζεκαληηθό λα ζπκάζηε όηη ν νξγαληζκόο Lamaze
International κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα ζπλεξγαζηείηε απνηειεζκαηηθά κε ηνλ γηαηξό ζαο θαη
από θνηλνύ λα ιάβεηε ηηο απνθάζεηο πνπ ζαο θάλνπλ λα ληώζεηε θαιά θαη ζα ζαο βνεζήζνπλ λα
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Επεξήγηζη ηων ηίηλων πιζηοποίηζηρ ηηρ ζςγγπαθέωρ:
RN: Registered Nurse (εγγεγξακκέλε λνζειεύηξηα)
BSN: Bachelor of Science in Nursing (πηπρίν λνζειεπηηθήο)
CD: Certified Doula (πηζηνπνηεκέλε βνεζόο κεηξόηεηαο)
LCCE: Lamaze International Certified Childbirth Educator (πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα πεξηγελλεηηθήο αγσγήο Lamaze International)
FACCE: Fellow, American College of Childbirth Educators (κέινο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιεγίνπ Δθπαηδεπηώλ Πεξηγελλεηηθήο Αγσγήο)
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έρεηε κηα αζθαιή θαη ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία ηνθεηνύ.
Το ζσέδιο ηηρ θύζηρ για ηον ηοκεηό
Παξόιν πνπ ν ηνθεηόο κπνξεί λα είλαη ζπγθινληζηηθή εκπεηξία, ε θπζηθή πξνζέγγηζε ηνπ
νξγαληζκνύ Lamaze International αθαηξεί ην κπζηήξην από ηε δηαδηθαζία. Τν ζώκα ζαο είλαη
άξηζηα ζρεδηαζκέλν γηα λα γελλήζεη. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ ηεο
εγθπκνζύλεο, ην ζώκα ζαο, θαζώο θαη ην κσξό ζαο, πξνεηνηκάδνληαη γηα ηνλ ηνθεηό. Σηηο
πξσηνηόθνπο ην κσξό ζπρλά εκπεδώλεηαη κεξηθέο εβδνκάδεο πξηλ από ηνλ ηνθεηό. Ο ηξάρεινο
παίξλεη θιίζε πξνο ηα εκπξόο θαη ζηαδηαθά αξρίδεη λα καιαθώλεη. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο
πεξηόδνπ πνπ δηαξθεί από ιίγεο εκέξεο έσο ιίγεο εβδνκάδεο, κπνξεί λα ληώζεηε αθαλόληζηεο
ζπζπάζεηο πνπ βνεζνύλ ηνλ ηξάρειν λα ιεπηύλεη θαη ίζσο αθόκα θαη λα δηαζηαιεί κεξηθά
εθαηνζηά.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ ηεο εγθπκνζύλεο, νη πλεύκνλεο ηνπ κσξνύ σξηκάδνπλ,
ην κσξό απνθηά έλα πξνζηαηεπηηθό ζηξώκα ιίπνπο θαη παίξλεη ηε ραξαθηεξηζηηθή όςε ηνπ
λενγέλλεηνπ. Η αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 41 εο εβδνκάδαο
θύεζεο. Σύκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ επηζηεκόλσλ, παξαηεξείηαη πεληαπιάζηα αύμεζε ζηνλ όγθν
ηεο «ιεπθήο νπζίαο» ηνπ εγθεθάινπ ηνπ εκβξύνπ από ηελ 35ε έσο ηελ 41ε εβδνκάδα θύεζεο. Οη
εξεπλεηέο εμαθνινπζνύλ λα δηεξεπλνύλ πώο αλαπηύζζεηαη ν εγθέθαινο ηνπ λενγέλλεηνπ κεηά
ηνλ ηνθεηό ζε ζύγθξηζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ κέζα ζηε κήηξα (Kinney, 2006).
Πνιινί εξεπλεηέο πηζηεύνπλ όηη όηαλ ηα όξγαλα ηνπ κσξνύ είλαη πιήξσο δηακνξθσκέλα θαη
ώξηκα θαη ην κσξό είλαη έηνηκν γηα ηε δσή έμσ από ηε κήηξα, ηόηε ην ζώκα ηνπ απειεπζεξώλεη
ειάρηζηε πνζόηεηα κηαο νπζίαο πνπ δίλεη ζήκα ζηηο νξκόλεο ηεο κεηέξαο γηα ηελ έλαξμε ηνπ
ηνθεηνύ (Condon, Pancharatnam, Faust & Mendelson, 2004). Ο θαηαηγηζκόο νξκνλώλ πνπ
ζπλνδεύεη ηελ νινθιήξσζε ηεο θύεζεο θαη ηελ απζόξκεηε θνιπηθή γέλλα θαίλεηαη όηη βνεζά ην
κσξό λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηε κεηάβαζε από ηελ ελδνκήηξην δσή ζηνλ έμσ θόζκν θαη,
εηδηθόηεξα, λα αλαπλεύζεη γηα πξώηε θνξά κε ηνπο πλεύκνλέο ηνπ (Jain & Eaton, 2006). Αθόκα θη
αλ γλσξίδεηε εθ ησλ πξνηέξσλ όηη είλαη απαξαίηεην ην κσξό ζαο λα γελλεζεί κε θαηζαξηθή, ν
θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα θαηαιάβεηε όηη ην κσξό ζαο είλαη ώξηκν λα γελλεζεί είλαη λα αθήζεηε
ηνλ ηνθεηό λα μεθηλήζεη απζόξκεηα.
Ιαηπικοί λόγοι για ππόκληζη ηοκεηού
Υπάξρνπλ ζνβαξνί ηαηξηθνί ιόγνη πνπ νδεγνύλ ζηελ πξόθιεζε ηνθεηνύ. Μπνξεί λα γίλεη
πξόθιεζε ηνθεηνύ εάλ είλαη πην επηθίλδπλν γηα ην κσξό λα παξακείλεη κέζα ζηε κήηξα παξά λα
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γελλεζεί. Σύκθσλα κε ην Ακεξηθάληθν Κνιιέγην Μαηεπηήξσλ θαη Γπλαηθνιόγσλ (American
College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG 2005), κπνξεί λα γίλεη πξόθιεζε ηνθεηνύ, εάλ
ζπληξέρεη έλαο από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο:


Τα λεξά ζαο έζπαζαλ θαη ν ηνθεηόο δελ έρεη μεθηλήζεη



Η εγθπκνζύλε ζαο είλαη ζε παξάηαζε (έρεη μεπεξάζεη ηηο 42 εβδνκάδεο)



Έρεηε πςειή πίεζε ιόγσ ηεο εγθπκνζύλεο



Έρεηε πξνβιήκαηα πγείαο, όπσο δηαβήηε, ηα νπνία κπνξεί λα βιάςνπλ ην κσξό
ζαο



Υπάξρεη κόιπλζε ζηε κήηξα



Τν κσξό ζαο δελ κεγαιώλεη ηθαλνπνηεηηθά

Δίλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε όηη θύεζε ζε παξάηαζε ζεκαίλεη όηη βξίζθεζηε δύν εβδνκάδεο
κεηά ηελ αλακελόκελε εκεξνκελία ηνθεηνύ. Τν ACOG θαη νη δηεζλείο καηεπηηθνί νξγαληζκνί
θαζνξίδνπλ όηη ε θπζηνινγηθή εγθπκνζύλε δηαξθεί από 38 έσο 42 εβδνκάδεο. Σε πεξίπησζε πνπ
μεπεξάζεηε ηελ πηζαλή εκεξνκελία ηνθεηνύ ζαο, νη απόςεηο ησλ επηζηεκόλσλ δηίζηαληαη γηα ην
θαηά πόζνλ είλαη πην αζθαιέο γηα ην κσξό ζαο λα γελλεζεί ζην ηέινο ηεο 41εο εβδνκάδαο ή ζην
ηέινο ηεο 42εο εβδνκάδαο. Δληνύηνηο, ζε πξόζθαηε ηαηξηθή έξεπλα, νη εξεπλεηέο απνθάλζεθαλ
όηη δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε λενγληθή ζλεζηκόηεηα (ν αξηζκόο ησλ λενγλώλ πνπ πεζαίλνπλ)
ηόζν ζηελ πεξίπησζε πξόθιεζεο ηνθεηνύ ζηηο 41 εβδνκάδεο όζν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
επηηξέπνπκε ζηελ εγθπκνζύλε λα ζπλερηζηεί (Wennerholm, Hagberg, Brorsson, & Bergh, 2009).
Σην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη νη εμεηδηθεπκέλνη ηαηξνί πνπ ζπλέηαμαλ έλα από ηα
θνξπθαία ζπγγξάκκαηα, ην Williams Obstetrics (Cunningham et al., 2005) θαη νη νπνίνη έρνπλ
πηνζεηήζεη ηελ πξαθηηθή ηεο ζηελήο παξαθνινύζεζεο γηα ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ θηάζεη ζηηο 41
εβδνκάδεο θύεζεο. Σύκθσλα κε ηελ πξαθηηθή απηή, δελ γίλεηαη πξόθιεζε ηνθεηνύ πξηλ από ηε
ζπκπιήξσζε 42 εβδνκάδσλ θύεζεο, εθηόο θη αλ ζπληξέρεη ηαηξηθόο ιόγνο. Υπνζηεξίδνπλ όηη εάλ
γηλόηαλ πξόθιεζε ηνθεηνύ ζηηο 41 εβδνκάδεο (παξά ζηηο 42), ηόηε ζα πξαγκαηνπνηνύληαλ
παξεκβάζεηο ζε πάλσ από 500.000 ηνθεηνύο, νη νπνίεο δελ είλαη απνδεδεηγκέλα απαξαίηεηεο ή
αθίλδπλεο (Cunningham et al., 2005).
Δίλαη επίζεο ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε όηη ην ελδερόκελν ελόο κεγάινπ ή πνιύ κεγάινπ κσξνύ
δελ ζπληζηά ηαηξηθό ιόγν γηα πξόθιεζε ηνθεηνύ. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε πξόθιεζε ηνθεηνύ
ιόγσ καθξνζσκίαο (κεγάινπ βάξνπο γέλλεζεο) ζρεδόλ δηπιαζηάδεη ην πνζνζηό θαηζαξηθήο
επέκβαζεο ρσξίο λα βειηηώλεη ηα απνηειέζκαηα γηα ην κσξό (Horrigan, 2001; Leaphart, Meyer,
& Capeless, 1997; Sadeh-Mestechkin et al., 2008; Sanchez-Ramos, Bernstein, & Kaunitz, 2002).
Δπηπιένλ, είλαη πνιύ δύζθνιν λα ππνινγίζνπκε ην αθξηβέο βάξνο ηνπ κσξνύ πξηλ γελλεζεί. Οη
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ππέξερνη δελ είλαη αμηόπηζηνη ζηελ πξόβιεςε ηνπ πνιύ κεγάινπ βάξνπο γέλλεζεο ησλ βξεθώλ
(καθξνζσκία). Σύκθσλα κε ην ACOG (2009), ε πξόβιεςε ηνπ βάξνπο γέλλεζεο κέζσ ππεξήρνπ
είλαη αλαθξηβήο θαη ε απόθιηζε κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 16% έσο 20%.
Ππόκληζη ηοκεηού για διεςκόλςνζη
Πνιιέο θνξέο, ε πξόθιεζε ηνθεηνύ εμππεξεηεί ηα εκπιεθόκελα κέξε. Τα λνζνθνκεία κπνξνύλ
λα πξνβιέςνπλ ην επηπιένλ πξνζσπηθό όηαλ ε πξόθιεζε είλαη πξνγξακκαηηζκέλε, νη γηαηξνί
κπνξνύλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ηνθεηνύο ζε κέξεο θαη ώξεο πνπ ηνπο εμππεξεηεί, νη κέιινληεο
γνλείο κπνξνύλ λα πξνγξακκαηίζνπλ εξγαζηαθά θαη νηθνγελεηαθά ζέκαηα αλάινγα κε ηελ
πξνβιεπόκελε εκεξνκελία ηεο πξόθιεζεο.
Παξ’ όια απηά, ε πξόθιεζε ηνθεηνύ θαηόπηλ επηινγήο κπνξεί λα κελ εμππεξεηεί, εάλ ε έλαξμε
ηεο πξόθιεζεο θαζπζηεξήζεη ιόγσ ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Δπίζεο, δελ εμππεξεηεί
όηαλ ε πξόθιεζε δελ εμειίζζεηαη ζε ηνθεηό θαη ε έγθπνο επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηεο ύζηεξα από
κηα απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα γηα λα δνθηκάζεη κηα άιιε θνξά. Καη θπζηθά ε πξόθιεζε δελ
εμππεξεηεί ηνλ ζθνπό ηεο όηαλ νδεγεί ζε θαηζαξηθή, κηα ζεκαληηθή θνηιηαθή επέκβαζε κε
απμεκέλν θίλδπλν επηπινθώλ, όπσο ε κόιπλζε θαη ε ζξόκβσζε (Liu et al, 2007; Villar et al.,
2007). Σε ζύγθξηζε κε ηελ θνιπηθή γέλλα, ην κσξό πνπ γελληέηαη κε θαηζαξηθή έρεη απμεκέλν
θίλδπλν λα εκθαλίζεη αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα (Hansen, Wisborg, Uldbjerq, & Henriksen,
2008) θαη πηζαλώο λα εηζαρζεί ζηε κνλάδα εληαηηθήο λνζειείαο λενγλώλ (ΜΔΝΝ) (Villar et al.,
2007). Ο απνρσξηζκόο κεηέξαο – κσξνύ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ εμέιημε ηνπ
ζειαζκνύ, θαζώο θαη ηνλ δεζκό κεηέξαο – κσξνύ. Πξηλ απνθαζίζεηε λα πξνρσξήζεηε ζε
πξόθιεζε ηνθεηνύ γηα ιόγνπο κε ηαηξηθνύο, ιάβεηε ππόςε ζαο ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα
πξνθύςνπλ γηα εζάο θαη ην κσξό ζαο.
Πώρ γίνεηαι η ππόκληζη ηοκεηού
Η πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο πξόθιεζεο ηνθεηνύ γίλεηαη ζην λνζνθνκείν κε ηε ρνξήγεζε
ηερλεηήο σθπηνθίλεο (pitocin) κέζσ ελδνθιέβηνπ νξνύ (IV) ζηε κεηέξα. Τν 2007, ην Ιλζηηηνύην
Αζθαιώλ Φαξκαθεπηηθώλ Πξαθηηθώλ πξόζζεζε ηελ σθπηνθίλε κέζσ ελδνθιέβηνπ νξνύ ζηε
ιίζηα κε ηα θάξκαθα «πςειήο επηθηλδπλόηεηαο». Τα θάξκαθα “πςειήο επηθηλδπλόηεηαο” είλαη
απηά πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζηνλ αζζελή εάλ
ρξεζηκνπνηεζνύλ ιαλζαζκέλα. Δάλ, θαηά ηνλ ηνθεηό, ζάο ρνξεγήζνπλ ηερλεηή σθπηνθίλε γηα
ηαηξηθνύο ιόγνπο, ηόζν εζείο όζν θαη ην κσξό ζαο ζα είζηε ππό ζηελή παξαθνινύζεζε. Μεξηθέο
θνξέο, θάξκαθα πνπ απνθαινύληαη «παξάγνληεο σξίκαλζεο» ρξεζηκνπνηνύληαη πξηλ από ηελ
πξόθιεζε κε ζθνπό λα καιαθώζνπλ ηνλ ηξάρειν θαη λα πξνεηνηκάζνπλ ην ζώκα γηα ηνλ ηνθεηό.
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Η ηερλεηή σθπηνθίλε θαη ηα θάξκαθα πνπ νλνκάδνληαη «ζθεπάζκαηα ζπλζεηηθήο
πξνζηαγιαλδίλεο Δ2» θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο παξάγνληεο σξίκαλζεο έρνπλ πάξεη ηελ έγθξηζε
ηνπ ακεξηθάληθνπ ΔΟΦ (FDA).
Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, γηα ηελ πξόθιεζε ηνθεηνύ ρξεζηκνπνηείηαη ην θάξκαθν misoprostol
(Cytotec). Τν θάξκαθν απηό έρεη πάξεη έγθξηζε από ηνλ ακεξηθάληθν ΔΟΦ γηα ηε ζεξαπεία
έιθνπο ζην ζηνκάρη, αιιά δελ έρεη εγθξηζεί γηα πξόθιεζε ηνθεηνύ. Ο ακεξηθάληθνο ΔΟΦ (2005)
πξνεηδνπνηεί όηη όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην θάξκαθν misoprostol γηα ηελ πξόθιεζε ηνθεηνύ,
κπνξεί λα ππάξμνπλ ζπάληεο κελ αιιά ζνβαξέο παξελέξγεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
ξήμεο κήηξαο. Η ξήμε κήηξαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή αηκνξξαγία κε ζπλέπεηα ηελ
αθαίξεζή ηεο (πζηεξεθηνκή) ή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνλ ζάλαην ηεο κεηέξαο ή ηνπ κσξνύ. Οη
παξελέξγεηεο ηνπ misoprostol είλαη πην πηζαλό λα εκθαληζηνύλ ζε γπλαίθεο πνπ έρνπλ θάλεη
πξνεγνύκελε επέκβαζε ζηε κήηξα, θαηζαξηθή ή πνιιέο πξνεγνύκελεο γέλλεο (FDA, 2005).
Τι μαρ λένε οι έπεςνερ
Τα ζηνηρεία πνπ καο ππνδεηθλύνπλ όηη ππάξρνπλ θίλδπλνη από ηελ πξόθιεζε ηνθεηνύ όιν θαη
πιεζαίλνπλ. Τν 2007, νη Goer, Leslie θαη Romano κειέηεζαλ όιε ηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε
ηνπο θηλδύλνπο ηεο πξόθιεζεο ηνθεηνύ ζε πγηείο γπλαίθεο κε θπζηνινγηθέο εγθπκνζύλεο.
Γηαπίζησζαλ όηη ηα αθόινπζα είλαη πην πηζαλό λα παξνπζηαζηνύλ ζε έλαλ ηνθεηό ζηνλ νπνίν έρεη
γίλεη πξόθιεζε:


Φξήζε εκβξπνπιθνύ ή βεληνύδαο ζε θνιπηθή γέλλα



Καηζαξηθή ηνκή



Πξνβιήκαηα θαηά ηνλ ηνθεηό, όπσο ππξεηόο, αιιαγέο ζηνλ θαξδηαθό παικό ηνπ
λενγλνύ θαη δπζηνθία ώκσλ (όηαλ νη ώκνη ηνπ κσξνύ «ζθελώλνπλ» ζην γελλεηηθό
θαλάιη)



Η επίηνθνο θάλεη ρξήζε επηζθιεξηδίνπ ή άιισλ αλαιγεηηθώλ θαξκάθσλ



Φακειό βάξνο γέλλεζεο



Δηζαγσγή ζηε κνλάδα εληαηηθήο λνζειείαο λενγλώλ



Βαξύο λενγληθόο ίθηεξνο (ιόγσ ηεο δηάζπαζεο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ην
δέξκα γίλεηαη θίηξηλν) γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ζεξαπεία, θαη



Παξάηαζε ηεο παξακνλήο ζην καηεπηήξην γηα ηε κεηέξα θαη ην κσξό
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Πξνωξόηεηα
Έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ ηα κσξά ηα νπνία έρνπλ γελλεζεί θαηόπηλ επηιεγόκελεο πξόθιεζεο
ηνθεηνύ κπνξεί λα έρνπλ ρακειό βάξνο γέλλεζεο, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θαη ίθηεξν είλαη όηη
θάπνηα από απηά δελ είλαη ηειεηόκελα, δειαδή δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηηο 37 εβδνκάδεο θύεζεο.
Κη απηό ζπκβαίλεη, γηαηί ε πξόβιεςε ηεο εκεξνκελίαο ηνθεηνύ δελ είλαη πάληα αμηόπηζηε. Ο
Engle (2006) δηαπίζησζε όηη νη πξνγελλεηηθνί έιεγρνη πνπ ππνινγίδνπλ ηελ ειηθία θύεζεο έρνπλ
πεξηζώξην ζθάικαηνο ζπλ / πιελ δύν εβδνκάδεο. Σύκθσλα κε ην ACOG (2004), νη ππέξερνη πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηελ εκεξνκελία ηνθεηνύ θαηά ηηο πξώηεο 20 εβδνκάδεο θύεζεο είλαη αθξηβείο κε
ζθάικα 7 εκεξώλ. Οη ππέξερνη πνπ γίλνληαη από ηελ 20ε έσο ηελ 30ε εβδνκάδα θύεζεο είλαη
αθξηβείο κε ζθάικα 14 εκεξώλ, ελώ απηνί πνπ γίλνληαη θαηά ηηο 10 ηειεπηαίεο εβδνκάδεο θύεζεο
είλαη αθξηβείο κε ζθάικα 21 εκεξώλ (ACOG, 2004). Δάλ, δειαδή, ππάξρεη ζθάικα δύν
εβδνκάδσλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο εκεξνκελίαο θύεζεο, θαηαιαβαίλνπκε όηη εάλ γίλεη πξόθιεζε
ηνθεηνύ ζε κία γπλαίθα κε ειηθία θύεζεο 38 εβδνκάδσλ, κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα έρεη
ειηθία θύεζεο 36 εβδνκάδσλ.
Τα κσξά πνπ γελληνύληαη κεηαμύ 34εο θαη 36εο εβδνκάδαο θύεζεο ζεσξνύληαη όηη είλαη νξηαθά
πξόσξα. Σε κηα έξεπλα πνπ εμέηαζε ηα αξρεία ηνθεηώλ θαη βξεθηθώλ ζαλάησλ ζηηο Η.Π.Α. από ην
1995 έσο ην 2002, νη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ όηη ηα νξηαθά πξόσξα κσξά έρνπλ ηξεηο θνξέο
πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πεζάλνπλ ηνλ πξώην ρξόλν ηεο δσήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα
ηειεηόκελα (Tomashek, Shapiro – Mendoza, Davidoff, & Petrini, 2007). Σηελ έξεπλα απηή, ηα
αίηηα ησλ ζαλάησλ ζπκπεξηειάκβαλαλ γελεηηθέο αλσκαιίεο, ζύλδξνκν αηθληδίνπ ζαλάηνπ,
αηπρήκαηα, παζήζεηο ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο, αλεπαξθή νμπγόλσζε κέζα ζηε κήηξα,
αλεπαξθή νμπγόλσζε θαηά ηνλ ηνθεηό. Οη εξεπλεηέο πνπ εμέηαζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ
ησλ νξηαθά πξόσξσλ βξεθώλ δηαπίζησζαλ όηη ππάξρνπλ 3 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα
γίλεη δηάγλσζε εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ζε απηά ηα βξέθε ζε ζύγθξηζε κε ηα ηειεηόκελα
κσξά.(Petrini et al., 2009). Άιιεο έξεπλεο έδεημαλ όηη ηα νξηαθά πξόσξα κσξά πνπ γελληνύληαη
ηελ 35ε κε 36ε εβδνκάδα θύεζεο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα επηπινθέο, όπσο αλαπλεπζηηθά
πξνβιήκαηα, ίθηεξν, δηαηξνθηθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο
ηνπο (Shapiro-Mendoza et al., 2008; Wang, Dorer, Fleming & Catlin, 2004). Σην θύξην άξζξν ηνπ
πεξηνδηθνύ “The Journal of Pediatrics” ν γηαηξόο Dr. Michael S. Kramer (2009) έγξαθε όηη νη
εμειίμεηο ζηε λενγληθή θξνληίδα «έρνπλ νδεγήζεη ελδερνκέλσο ηνπο καηεπηήξεο θαη ηνπο
λενγλνιόγνπο λα πηζηεύνπλ όηη νη γέλλεο νξηαθά πξόσξσλ βξεθώλ είλαη ρσξίο θηλδύλνπο» (ζει.
159). Ο γηαηξόο Dr. Kramer έγξαθε επίζεο: «Πξέπεη λα αλαινγηζηνύκε εάλ ε όιν θαη ζπρλόηεξε
πξόθιεζε ηνθεηώλ κπνξεί λα θάλεη πεξηζζόηεξν θαθό παξά θαιό» (ζει. 160).
Τν ίδξπκα March of Dimes (2006) πξαγκαηνπνίεζε εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ
ζρεηηθά κε ηνπο απμεκέλνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα βξέθε πνπ γελληνύληαη κεηαμύ 34εο
θαη 36εο εβδνκάδαο θύεζεο.
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Τν ίδξπκα, κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θέληξνπ Δγθπκνζύλεο θαη Υγείαο ησλ Νενγλώλ, παξνηξύλεη
ηηο γπλαίθεο λα κελ δεηνύλ θαη λα κελ ζπκθσλνύλ ζε πξόθιεζε ηνθεηνύ αλ δελ ζπληξέρνπλ
ηαηξηθνί ιόγνη (March of Dimes, 2008a, 2008b, 2008c). Μαδί κε ην Ιλζηηηνύην Παηδηαηξηθήο
Johnson & Johnson θαη ηελ Υπεξεζία Γεκόζηαο Υγείαο ηνπ Κεληάθη, ην ίδξπκα March of Dimes
δεκηνύξγεζε ηζηνζειίδα κε ηίηιν «Αμίδεη θαλείο λα πεξηκέλεη γηα λα έρεη έλα πγηέο κσξό»
(www.prematurityprevention.org). Η ηζηνζειίδα θηινμελεί άξζξα ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ
κπνξεί λα πξνθύςνπλ από έλαλ νξηαθά πξόσξν ηνθεηό, από ηελ πξόθιεζε ηνθεηνύ θαη από έλαλ
πξόσξν ηνθεηό (Healthy Babies are Worth the Wait, 2008a, 2008b).
Επηπινθέο θαη θαηζαξηθή ηνκή
Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη επαλεηιεκκέλα όηη ε πξόθιεζε ηνθεηνύ δηπιαζηάδεη ζρεδόλ ηηο
πηζαλόηεηεο γηα θαηζαξηθή ηνκή (Glantz, 2005; Gier et al., 2007). Δπίζεο, ζηα λνζνθνκεία όπνπ ε
πξόθιεζε ηνθεηνύ απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή, κηα ρακεινύ θηλδύλνπ επίηνθνο ζην πξώην ηεο
παηδί έρεη πνιύ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα γελλήζεη κε θαηζαξηθή ηνκή (Main et al., 2006). Ο
θίλδπλνο δελ κεηώλεηαη όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη θάξκαθα γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ ηξαρήινπ.
Μάιηζηα, όηαλ πξηλ από ηε ρξήζε ηερλεηήο σθπηνθίλεο γίλεηαη ρξήζε θαξκάθσλ γηα ηελ
σξίκαλζε ηνπ ηξαρήινπ, ν θίλδπλνο θαηζαξηθήο είλαη αθόκε κεγαιύηεξνο (Ben-Haroush et al.,
2004; Hoffman, 2003; Vahratian, Zhang, Troendle, Sciscione, & Hoffman, 2005; Vrouenraets et
al., 2005). Δπηπξόζζεηα, ν θίλδπλνο κηαο ζπάληαο αιιά ζαλαηεθόξαο επηπινθήο ε νπνία
νλνκάδεηαη «εκβνιή ακληαθνύ πγξνύ» είλαη δηπιάζηνο γηα ηηο γπλαίθεο ησλ νπνίσλ ν ηνθεηόο έρεη
μεθηλήζεη κε πξόθιεζε (Kramer, Rouleau, Baskett, & Joseph, 2006).
Άλλα θέμαηα ςπό εξέηαζη
Απμεκέλε αλάγθε γηα όιν θαη πεξηζζόηεξεο παξεκβάζεηο
Η πξόθιεζε ηνθεηνύ, εθηόο από ηνλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ειαθξά πξνσξόηεηα θαη θαηζαξηθή
ηνκή, ζπρλά δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα πεξηζζόηεξεο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο. Σηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο, εάλ θάλεηε πξόθιεζε ηνθεηνύ, ζα ζαο ρνξεγήζνπλ ελδνθιέβην νξό θαη ζα γίλεηαη
ζπλερήο παξαθνινύζεζε ηνπ κσξνύ κε θαξδηνηνθνγξάθν. Σε πνιιά λνζνθνκεία, ζα πξέπεη λα
παξακείλεηε ζην θξεβάηη ή πνιύ θνληά ζε απηό. Ωο απνηέιεζκα, κάιινλ δελ ζα είζηε ζε ζέζε λα
πεξπαηάηε ειεύζεξα ή λα αιιάδεηε ζηάζεηο αλάινγα κε ηηο ζπζπάζεηο ηνπ ηνθεηνύ θαη, θαηά
ζπλέπεηα, ζα επηβξαδύλεηε πηζαλώο ηνλ ηνθεηό ζαο. Μάιινλ δελ ζα είζηε ζε ζέζε λα θάλεηε
κπάλην ή έλα δεζηό ληνπο γηα λα απαιύλεηε ηνπο πόλνπο ησλ ζπζπάζεσλ. Οη ζπζπάζεηο πνπ
πξνθαινύληαη από ηερλεηή πξόθιεζε ηνθεηνύ θηάλνπλ ζηελ θνξύθσζή ηνπο πην γξήγνξα θαη
παξακέλνπλ έληνλεο γηα πνιύ πεξηζζόηεξν δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηηο θπζηθέο ζπζπάζεηο. Καηά
ζπλέπεηα, κπνξεί λα ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξα αλαιγεηηθά θάξκαθα. Η πξόθιεζε ηνθεηνύ νδεγεί
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ζε αιιεπάιιειεο επεκβάζεηο, νη νπνίεο ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε θαηζαξηθή ηνκή.
Ψπρνινγηθή επίδξαζε
Η πξόθιεζε ηνθεηνύ, ηδίσο όηαλ δελ είλαη ηαηξηθά ελδεδεηγκέλε, δίλεη ην κήλπκα ζηε γπλαίθα όηη
ην ζώκα ηεο δελ είλαη επαξθέο θαη δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά – όηη ρξεηάδεηαη, δειαδή, βνήζεηα γηα λα
μεθηλήζεη ν ηνθεηόο ηεο. Όηαλ ν ηνθεηόο μεθηλήζεη απζόξκεηα, ζα αηζζαλζείηε κεγαιύηεξε
απηνπεπνίζεζε γηα ηηο ηθαλόηεηέο ζαο λα γελλήζεηε θαη λα θξνληίζεηε ην κσξό ζαο αθνύ
γελλεζεί.
Σςζηάζειρ ηος οπγανιζμού Lamaze International
Ο νξγαληζκόο Lamaze International ζπληζηά ζηηο γπλαίθεο λα κελ επηιέγνπλ πξόθιεζε ηνθεηνύ ή
λα κελ ζπκθσλνύλ ζε απηήλ, αλ δελ ζπληξέρεη πξαγκαηηθόο ηαηξηθόο ιόγνο. Έλα «κεγάιν» ή
αθόκε θαη «πνιύ κεγάιν» κσξό δελ ζπληζηά ηαηξηθό ιόγν γηα πξόθιεζε ηνθεηνύ. Σρεδόλ ζε θάζε
πεξίπησζε, ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα κάζεηε όηη ην κσξό ζαο είλαη αξθεηά πγηέο γηα λα γελλεζεί
είλαη λα αθήλεηε ην ζώκα ζαο λα μεθηλήζεη ηνλ ηνθεηό απζόξκεηα. Ο απζόξκεηνο ηνθεηόο
απμάλεη επίζεο ηηο πηζαλόηεηεο λα αθνινπζήζεηε ηηο άιιεο πξαθηηθέο γηα αζθαιή ηνθεηό πνπ
ζπζηήλεη ν νξγαληζκόο Lamaze International – όπσο ε ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ε απνθπγή
παξεκβάζεσλ ξνπηίλαο.
Όηαλ βηώλεηε ηηο ζπζπάζεηο πνπ πξνθαινύληαη από ηε θπζηθή έθθξηζε σθπηνθίλεο, κπνξείηε λα
αληαπνθξηζείηε ζε απηέο κε κεγαιύηεξε ειεπζεξία, πεξπαηώληαο, αιιάδνληαο ζηάζεηο θαη
θάλνληαο κπάλην ή ληνπο. Η παξέκβαζε ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ θπζηθώλ νξκνλώλ ηνπ ηνθεηνύ,
ηεο γέλλεζεο, ηνπ ζειαζκνύ θαη ηνπ κεηξηθνύ δεζκνύ, ελδέρεηαη λα έρνπλ επηπηώζεηο πνπ δελ
κπνξνύκε αθόκα λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο. Η απνθπγή άζθνπσλ ηαηξηθώλ παξεκβάζεσλ κεηώλεη
ηελ πηζαλόηεηα επηπινθώλ πνπ επεξεάδνπλ ηόζν εζάο όζν θαη ην κσξό, ελώ απμάλεηαη ε
πηζαλόηεηα λα έρεηε έλαλ αζθαιή ηνθεηό θαη ζεηηθέο, αμέραζηεο αλακλήζεηο από απηήλ ηελ
εκπεηξία.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλαλ αζθαιή θαη ρσξίο θηλδύλνπο ηνθεηό, κπνξείηε λα
δηαβάζεηε ηνλ νδεγό The Official Lamaze International Guide: Giving Birth with Confidence
(Lothian & DeVries, 2005), λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνύ Lamaze
International, www.Lamaze International.org θαη λα εγγξαθείηε γηα λα ιακβάλεηε ηελ
εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ηνπ «Lamaze International… Building Confidence Week by
Week»
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