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 Δπραξηζηίεο 

 

Η νινθιήξσζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο πινπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε αλζξψπσλ ζηνπο 

νπνίνπο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκφηεξεο επραξηζηίεο κνπ. Πξψηα απφ φινπο ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ, Καζεγεηή θ. 

Φαξάιακπν Οηθνλφκνπ, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν 

ελδηαθέξνλ αληηθείκελν πνπ αληαπνθξίλεηαη απνιχησο ζηα επηζηεκνληθά κνπ 

ελδηαθέξνληα θαζψο θαη γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηπισκαηηθήο. Αθφκα, επραξηζηψ φια ηα ζπγγεληθά θαη θηιηθά κνπ πξφζσπα γηα ηηο 

νπζηψδεηο ζπκβνπιέο θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ έδσζαλ γηα λα κπνξέζεη λα 

νινθιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Τέινο, ηδηαίηεξα επραξηζηψ νθείισ ζηελ κεηέξα 

κνπ, ζηελ νπνία αθηεξψλσ απηή ηε δηπισκαηηθή, γηαηί ρσξίο λα ην γλσξίδεη κνπ δίλεη 

πάληα ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπκβνπιέο.  
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ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΧΝ ΚΑΗΑΡΗΚΧΝ ΣΟΜΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

εκαληηθνί Όξνη: Καηζαξηθή, ηνθεηφο, πνζνζηά, θφζηνο, επηπινθέο, αχμεζε 

Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη ην θαηλφκελν ηεο αχμεζεο ησλ θαηζαξηθψλ 

ηνκψλ ζηελ Διιάδα. Αξρηθά, παξαηίζεληαη νη δηεζλείο ηάζεηο κε αλαθνξέο γηα ην πνηφ 

ζα πξέπεη λα είλαη ην δένλ, πνηά είλαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη πνηνί είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί 

ηζηνξηθή αλάιπζε ηνπ καηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Διιάδαο, ηφζν γηα ην 

δεκφζην, φζν θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Αλαθέξνληαη νη αζθαιηζηηθέο παξνρέο 

ηνθεηνχ πξηλ θαη κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Δληαίνπ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Τγείαο θαη παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ θαη ηεο θαηζαξηθήο 

ηνκήο ζηα κεγαιχηεξα ηδησηηθά καηεπηήξηα ηεο ρψξαο. Αθφκα, αμηνινγείηαη ε ζεκαζία 

ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο γηα ηελ έθβαζε ελφο ηνθεηνχ θαζψο θαη νη επηπινθέο πνπ απηή 

επηθέξεη γηα ηε κεηέξα θαη ην λενγλφ θαη ηέινο αλαιχνληαη δχν κεγάιεο έξεπλεο γηα 

ηελ αχμεζε ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζηελ Διιάδα θαη νη παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ 

ζηελ αχμεζε απηή. 

 Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη φηη νη 

θαηζαξηθέο ηνκέο έρνπλ απμεζεί ζε παγθφζκην επίπεδν. Μεξηθέο απφ ηηο εξκελείεο πνπ 

δίλνληαη είλαη ε ακπληηθή ηαηξηθή, ε αχμεζε ηεο ειηθίαο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ θαη νη 

επηπινθέο πνπ δεκηνπξγνχληαη, ε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο, ε επθνιία 

πξνγξακκαηηζκνχ γηαηξψλ θαη γπλαηθψλ, ε ηερλεηή γνληκνπνίεζε θαη πνιιά άιια. 

Χζηφζν, νη παξαπάλσ παξάγνληεο δελ δηθαηνινγνχλ ηα ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά ησλ 

θαηζαξηθψλ ηνκψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ ρψξα καο, δεδνκέλνπ φηη νη παξάγνληεο 

απηνί ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο ρψξεο  θαη νη ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπκε είλαη φηη 

θνηλσληθννηθνλνκηθά θίλεηξα επζχλνληαη γηα ην δήηεκα ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζηελ 

Διιάδα. 

 Σέινο, παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ φπσο 

ζηξαηεγηθέο κείσζεο ησλ θαηζαξηθψλ απφ ηνπο παξφρνπο πγείαο, ε επηινγή ηνπ 

θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ κεηά απφ θαηζαξηθή ηνκή θαη ν ηνθεηφο ζην ζπίηη, ε βειηίσζε 

ηνπ ξφινπ ησλ καηψλ πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ 

θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ, θαζψο θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο „θνηλσλίαο – πνιηηψλ‟ ζην ελ 

ιφγσ ζέκα. 
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ΣHE ISSUE OF CAESAREAN SECTIONS IN GREECE 
 

 

 

Keywords: Cesarean, childbirth, rates, costs, complications, increase 

 

Abstract 

 
This thesis examines the phenomenon of increased cesarean sections in Greece. 

Initially, listed the international trends in reference to what should be proper, what is the 

current situation and which are the factors leading to the increase of the phenomenon. 

Afterwards follows an historical analysis of the obstetric health system in Greece, for 

both the public and the private sector. The childbirth insurance coverage is mentioned, 

before and after the establishment of the National Organization for Health Care and also 

introduced the costs of spontaneous delivery and caesarean section in the country's 

largest private maternity hospitals. Furthermore, it is evaluated the significance of the 

caesarean section for the outcome of childbirth as such complications resulting in 

mother and the neonatal and finally analyzed two large researches considering the high 

cesarean sections rate in Greece and the factors that contributed to this increase. 

   The conclusion of this thesis is that cesarean sections have increased in a global level. 

Some of the theories are defence medicine, older pregnant women and resulting 

complications, the improvement of technology, the convenience of schedule between 

doctors and women, artificial insemination and many others. However, the above 

factors do not explain the high rates in cesarean sections in our country, given that these 

factors stand for all countries, and the assumptions we conclude are that socioeconomic 

motives are responsible for the matter of cesarean sections in Greece.  

   Finally, there are listed suggestions for limiting the phenomenon like reduction 

strategies of cesareans from health providers, the option of spontaneous delivery after a 

cesarean section and childbirth at home, the improvement of midwife's role which is 

related to supporting the spontaneous delivery, such as the encouragement of society in 

this matter. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ε ζπρλφηεηα ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ απμάλεηαη ζηελ 

Διιάδα, ηελ ζηηγκή πνπ ζε δηεζλέο επίπεδν γίλνληαη πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπο θαη 

πξνψζεζεο ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ. Απφ ην 1996 νη εξεπλεηέο πξνεηδνπνηνχζαλ φηη 

ηα πνζνζηά ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ είραλ δηπιαζηαζηεί ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. Σν πνζνζηφ ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ πνπ δηελεξγείηαη ζηε 

ρψξα καο ζεσξείηαη πςειφ ζε ζχγθξηζε κε απηφ άιισλ ρσξψλ.  

   Ζ αγνξά καηεπηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα, ραξαθηεξίδεηαη απφ θπξηαξρία 

ηνπ παξαγσγνχ θαη αδπλακία ηνπ αγνξαζηή. Ζ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο πνπ απνηειείηαη 

απφ ην κνλνπψιην ησλ καηεπηήξσλ γπλαηθνιφγσλ ηαηξψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

θαη ην νιηγνπψιην ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ ζηελ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ππεξηεξεί 

ηεο δήηεζεο απφ πιεπξάο ησλ γπλαηθψλ πνπ αθνινπζνχλ ην παξαπάλσ κνληέιν ρσξίο 

δπλαηφηεηα επηινγήο. Σν ηαηξνθεληηθφ κνληέιν παξνρήο καηεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε 

κεησκέλε ζπκκεηνρή ησλ καηψλ ζηελ θιηληθή δηαρείξηζε ησλ καηεπηηθψλ πεξηζηαηηθψλ 

ζηε ρψξα καο, ζπκβάινπλ επηπιένλ ζηα απμεκέλα πνζνζηά ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ελ‟ 

αληηζέζεη κε ηνπο θπζηνινγηθνχο ηνθεηνχο.  

    Με ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ, θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη πξνθαινχλ ηελ αχμεζε ησλ 

θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζηελ Διιάδα. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην πξψην θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηα επηηξεπηά πνζνζηά ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ δηεζλψο, θαζψο θαη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ νη επίηνθεο γπλαίθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ ηνπο. 

Αθφκα, αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηνπ ζε παγθφζκην επίπεδν έρνπλ απμεζεί νη θαηζαξηθέο 

ηνκέο, δεδνκέλσλ ησλ αιιαγψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο. 

    ηα επφκελα δχν θεθάιαηα αλαιχνληαη νη καηεπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα ηφζν 

ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα θαη νη ιφγνη πνπ  πξνθάιεζαλ ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ηνκέα απηνχ θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο γηα ηηο κέιινπζεο κεηέξεο 

ζηνλ ηξφπν θαη ηφπν επηινγήο ηνπ ηνθεηνχ ηνπο. Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη νη 

αζθαιηζηηθέο παξνρέο θαη ην θφζηνο ηνπ ηνθεηνχ πνπ εμειίζζεηαη θπζηνινγηθά ελ 

αληηζέζεη κε ηελ επεκβαηηθή θαηζαξηθή ηνκή πνπ δηθαηνινγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδνπκε. 
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   ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα 

θαη εμεγνχλ γηαηί ππεξηεξεί ε ρψξα καο ζηα πνζνζηά ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο,  δίλνληαο έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ δηακφξθσζαλ ηηο 

καηεπηηθέο ππεξεζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ.  

   Σέινο, παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηελ δηπισκαηηθήο θαζψο θαη ππνζέζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο ελψ αλαθέξνληαη θαη πξνηάζεηο γηα 

ηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνπο παξφρνπο 

πγείαο θαη ηηο κέιινπζεο κεηέξεο, φζν θαη ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο
 

ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΧΝ ΚΑΗΑΡΗΚΧΝ ΣΟΜΧΝ: ΟΗ ΓΗΔΘΝΔΗ 

ΣΑΔΗ 

 

1.1 Πνηφ είλαη ην δένλ  

 

 Παγθφζκην επίπεδν 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο πγείαο (Π.Ο.Τ.) δεκνζίεπζε ην 1996 κηα έθδνζε 

(WHO/MSM/96.24) κε ηίηιν «Φξνληίδα ζην θπζηνινγηθφ ηνθεηφ: έλαο πξαθηηθφο 

νδεγφο», κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ππέξ ή ελαληίνλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ ηεο καηεπηηθήο ψζηε απηέο λα εθαξκφδνληαη φζν ην δπλαηφλ 

πην ζσζηά θαηά ηνλ θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. 

 Γεδνκέλεο ηεο άπνςεο φηη «ν ηνθεηφο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θπζηνινγηθφο κφλν εθ 

ησλ πζηέξσλ», πνιινί καηεπηήξεο ζ‟ φιν ηνλ θφζκν αληηκεησπίδνπλ ηε θπζηνινγηθή 

γέλλα κε ηηο ίδηεο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνπλ ζε επηιεγκέλνπο ηνθεηνχο.  

 

 Έηζη φκσο ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο: (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, 1996) 

 έλα θπζηνινγηθφ γεγνλφο λα κεηαηξαπεί ζε ηαηξηθή δηαδηθαζία 

 λα πεξηνξίδεηαη ε ειεπζεξία ησλ γπλαηθψλ λα δήζνπλ ηελ γέλλεζε ησλ παηδηψλ ηνπο 

κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν θαη ζην ρψξν πνπ εθείλεο δηαιέγνπλ 

 λα γίλνληαη επεκβάζεηο πνπ δελ ρξεηάδνληαη 

 λα ζπγθεληξψλεηαη κεγάινο αξηζκφο επηηφθσλ ζε λνζνθνκεία κε πνιχ πςειφ 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

 νη δαπάλεο ζπλερψο λα απμάλνληαη 

 

 Φπζηνινγηθφο ηνθεηφο ζχκθσλα κε ηνλ Π.Ο.Τ. είλαη απηφο πνπ μεθηλάεη απζφξκεηα, 

κεηαμχ ηεο 37εο σο 42εο εβδνκάδαο θχεζεο. Απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ δελ 

ππάξρνπλ εκθαλείο θίλδπλνη θαη κεηά ηε γέλλα ε κεηέξα θαη ην λενγλφ είλαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε. Ζ βαζηθή αξρή γηα ηε θξνληίδα ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ είλαη: "Σηνλ 

θπζηνινγηθφ ηνθεηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζεκαληηθφο ιφγνο γηα λα δηαηαξάμνπκε ηε 

θπζηθή πνξεία." 
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 Οη πξαθηηθέο νη νπνίεο ζπλήζσο εθαξκφδνληαη θαηά ηνλ θπζηνινγηθφ ηνθεηφ 

θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηελ απνδεδεηγκέλε ή κε απνηειεζκαηηθφηεηα ή 

βιαπηηθφηεηά ηνπο. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο πξαθηηθέο είλαη: (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Τγείαο, 1996) 

 Κάζε γπλαίθα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ηεο ζα πξέπεη λα ζπληάζζεη κηα 

πξνζσπηθή έθζεζε, πνπ ζα θαζνξίδεη πνχ ζέιεη λα γελλήζεη θαη πνία άηνκα ζέιεη λα 

παξεπξίζθνληαη ζηνλ ηνθεηφ ηεο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ (πςεινχ ή ρακεινχ) ελφο ηνθεηνχ, πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

θάζε επαθή κε ην πξνζσπηθφ πγείαο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Δίλαη 

κία επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία. Γελ είλαη δπλαηφλ λα απνθαζηζζεί ν ρακειφο ή 

πςειφο θίλδπλνο κε κηα κφλν αμηνιφγεζε. Παξαθνινχζεζε ηεο θπζηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο επηηφθνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ θαη 

κεηά ην ηέινο ηνπ. 

 εβαζκφο ζηελ απφθαζε ηεο γπλαίθαο γηα ηνλ ηφπν φπνπ ζέιεη λα γελλήζεη, 

απφθαζε πνπ ζα πξέπεη λα έρεη πάξεη κεηά απφ ελεκέξσζε. Ζ πεξίζαιςε θαηά ηελ 

εγθπκνζχλε θαη ηνλ ηνθεηφ λα είλαη φζν ην δπλαηφ πιεζηέζηεξα ζηνλ πξνζσπηθφ 

ρψξν ηεο γπλαίθαο αιιά θαη φπνπ εθείλε ληψζεη αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε. Δίλαη 

ζσζηφ λα πνχκε φηη θάζε επίηνθνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα γελλήζεη εθεί πνπ ληψζεη 

αζθάιεηα. Απηφ κπνξεί λα είλαη ην ζπίηη, ην θέληξν πγείαο, ην καηεπηήξην. Δάλ ν 

ηνθεηφο πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζπίηη ή ζην θέληξν πγείαο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

πην εμνπιηζκέλν θέληξν ζα πξέπεη ήδε λα έρεη κειεηεζεί. Μηα έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ 

Οιιαλδία, ζπλέθξηλε ηα “καηεπηηθά απνηειέζκαηα” ηνθεηψλ ζην ζπίηη θαη ηνθεηψλ 

ζηα καηεπηήξηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη γηα πξσηφηνθεο γπλαίθεο κε 

εγθπκνζχλε ρακεινχ θηλδχλνπ ν ηνθεηφο ζην ζπίηη ήηαλ εμίζνπ αζθαιήο κε ην 

ηνθεηφ ζην καηεπηήξην, γηα δε πνιχηνθνπο κε ρακεινχ θηλδχλνπ εγθπκνζχλε, νη 

ηνθεηνί ζην ζπίηη είραλ πνιχ θαιχηεξε έθβαζε απφ ηνπο ηνθεηνχο ζην καηεπηήξην. 

 Να ζεβφκαζηε ην δηθαίσκα ηεο επηηφθνπ γηα ηδησηηθφηεηα. Κάζε επίηνθνο ρξεηάδεηαη 

ην δηθφ ηεο δσκάηην φπνπ ν αξηζκφο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζα είλαη πεξηνξηζκέλνο 

ζηνπο απνιχησο απαξαίηεηνπο. 

 πλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο ππεχζπλνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηνθεηνχ. 

 Να ζεβφκαζηε ηελ επηινγή ηεο επηηφθνπ φζνλ αθνξά ηα άηνκα πνπ ζα 

παξεπξίζθνληαη ζηνλ ηνθεηφ. Ζ επίηνθνο ζηνλ ηνθεηφ ηεο πξέπεη λα αθνινπζείηαη 

απφ ηα άηνκα πνπ εκπηζηεχεηαη θαη κε ηα νπνία ληψζεη άλεηα. Δθζέζεηο θαη έξεπλεο 
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ηπραίαο επηινγήο έδεημαλ φηη ε ζπλερήο ππνζηήξημε ηεο επηηφθνπ ςπρηθά θαη 

ζσκαηηθά απφ έλα θαη κνλαδηθφ άηνκν (ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε κηα έκπεηξε καία), 

είρε ζαλ απνηέιεζκα πνιιά πιενλεθηήκαηα: κηθξφηεξεο δηάξθεηαο ηνθεηφ, ειάρηζηε 

ρξήζε θαξκάθσλ θαη επηζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο θαη κηθξφηεξν αξηζκφ 

επεκβαηηθψλ ηνθεηψλ. Σν άηνκν απηφ πξνζθέξεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε φπσο, 

π.ρ., έπαηλν, ελζάξξπλζε, πξνηάζεηο πνπ πξνζθέξνπλ αλαθνχθηζε ζηε κεηέξα, 

ζσκαηηθή επαθή φπσο καζάδ, δηεπθξηλίζεηο γηα ην ηη ηεο ζπκβαίλεη, ζε πνηα θάζε 

βξίζθεηαη, θαη ηειηθά, κηα κφληκε θηιηθή παξνπζία. Ζ ζπλερήο ππνζηήξημε απφ κηα 

άιιε γπλαίθα, ειαηηψλεη ζεκαληηθά ην άγρνο θαη ηελ αίζζεζε δπζθνιίαο ζηνλ 

ηνθεηφ. Δπηπξφζζεηα, αλεβάδεη ην πνζνζηφ ησλ κεηέξσλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα 

ζειάδνπλ θαη κεηά ηηο πξψηεο 6 εβδνκάδεο. 

 Να δίλνληαη ζηηο γπλαίθεο φζεο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο επηζπκνχλ. 

 Υξήζε κε επεκβαηηθψλ – κε θαξκαθνινγηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ 

πφλνπ θαηά ηνλ ηνθεηφ, π.ρ., καζάδ θαη ηερληθέο ραιάξσζεο. 

 

 

 Επξσπατθφ επίπεδν 

 

ζνλ αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθδφζεθε ζηηο Βξπμέιιεο ην 2007 απφ ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή «Ζ Υάξηα Γηθαησκάησλ ησλ 

Αζζελψλ». Ζ Υάξηα πεξηιακβάλεη 14 δηθαηψκαηα, ηα νπνία απφ θνηλνχ έρνπλ ζηφρν λα 

εμαζθαιηζηεί έλα πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη πςειή 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο εζληθέο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ 

Δπξψπε. Σα δηθαηψκαηα απηά είλαη ηα εμήο: (birthchoices.gr, 2012)              

 

 Γηθαίσκα γηα ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ζε κηα θαιή ππεξεζία γηα ηελ πξφιεςε ηεο αζζέλεηαο. 

 Γηθαίσκα πξφζβαζεο 

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηηο πγείαο ηνπ. Οη ππεξεζίεο πγείαο πξέπεη λα εγγπψληαη ίζε πξφζβαζε ζε 

φινπο, ρσξίο δηαθξίζεηο βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, ηνπ 

είδνπο ηεο αζζέλεηαο ή ηεο ψξαο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο. 
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 Γηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε 

Κάζε άηνκν έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε θάζε είδνπο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο θαη ζε 

φια απηά πνπ ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαζηζηνχλ 

δηαζέζηκα. 

  Γηθαίσκα ζηε ζπγθαηάζεζε 

Κάζε άηνκν δηθαηνχηαη λα έρεη πξφζβαζε ζε θάζε πιεξνθνξία, ε φπνηα ζα 

κπνξνχζε λα ην βνεζήζεη λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πγεία ηνπ. Ζ πιεξνθνξία απηή είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάζε δηαδηθαζία 

θαη ζεξαπεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε επηζηεκνληθή έξεπλα. 

 Γηθαίσκα ζηελ ειεχζεξε επηινγή 

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέγεη ειεχζεξα κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζεξαπεπηηθψλ επηινγψλ θαη ησλ παξφρσλ απηψλ, κε βάζε ηηο θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο. 

  Γηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή θαη ζην απφξξεην 

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ζην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ 

θαη ηηο πηζαλέο δηαγλσζηηθέο ή ζεξαπεπηηθέο επηινγέο, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο ηνπ δσήο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, ησλ 

επηζθέςεσλ ζηνλ ηαηξφ θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ - ρεηξνπξγηθψλ ζεξαπεηψλ, 

γεληθφηεξα. 

  Γηθαίσκα ζηνλ ζεβαζκφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ αζζελνχο 

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη ηελ απαξαίηεηε ζεξαπεία κέζα ζε άκεζε 

θαη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σν δηθαίσκα απηφ ηζρχεη ζε θάζε θάζε ηεο 

ζεξαπείαο. 

 Γηθαίσκα ζηελ ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο  

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο πςειήο 

πνηφηεηαο, κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ 

απηψλ. 

 Γηθαίσκα ζηελ αζθάιεηα 

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα λα είλαη ειεχζεξν απφ ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηελ θαθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο φπσο είλαη ε ηαηξηθή 

ακέιεηα θαη ηα ιάζε θαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηηο 

ζεξαπείεο πνπ πιεξνχλ πςειέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο. 
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  Γηθαίσκα ζηελ θαηλνηνκία 

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζθνπηκφηεηεο. 

 Γηθαίσκα ζηελ απνθπγή άζθνπεο ηαιαηπσξίαο θαη πφλνπ 

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα λα απνθχγεη, ζην πιαίζην ηνπ δπλαηνχ, ηνλ πφλν θαη 

ηελ ηαιαηπσξία ζε θάζε ζηάδην ηεο αζζέλεηάο ηνπ. 

 Γηθαίσκα ζηελ εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία 

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ζε δηαγλσζηηθά ή ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 

λα είλαη πξνζαξκνζκέλα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηηο αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο. 

 Γηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο 

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα λα δηακαξηχξεηαη, φηαλ έρεη ππνζηεί βιάβε θαη έρεη ην 

δηθαίσκα λα ιάβεη κηα απάληεζε ή άιιεο πιεξνθνξίεο. 

 Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη επαξθή απνδεκίσζε κέζα ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, νπνηεδήπνηε ππνζηεί ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή ή εζηθή βιάβε πνπ 

πξνθιήζεθε απφ κηα ππεξεζία πγείαο.  

 

 Αθφκα, έλα δίθηπν νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο γηα ηηο κεηέξεο θαη ηα κσξά είλαη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν 

Οξγαληζκψλ γηα ηνλ Σνθεηφ (European Network of Childbirth Associations) ENCA, 

πνπ ηδξχζεθε ην 1993 ζηελ Φξαλθθνχξηε ηεο Γεξκαλίαο, σο κηα πξσηνβνπιία ηνπ GfG 

(Οξγαληζκφο Πεξηγελλεηηθήο Αγσγήο). Μέιε ηνπ απνηεινχλ ηδηψηεο θαη θνξείο 

ελεξγψλ πνιηηψλ, θαηαλαισηψλ, γνλέσλ, εθπαηδεπηψλ θαη ζπκβνχισλ ηνθεηνχ, καηψλ 

θαη βνεζψλ κεηξφηεηαο, νη νπνίνη ζπκθσλνχλ φηη πξέπεη λα ππάξμνπλ ζηξαηεγηθέο γηα 

λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο, ην πεξηβάιινλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη 

ε εγθπκνζχλε, ν ηνθεηφο θαη ε ινρεία, ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. ε φιεο ηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο, ην ENCA ππνζηεξίδεη: (encahellas.eu, 2012) 

 

 Σελ ελδπλάκσζε θαη ππνζηήξημε ησλ γπλαηθψλ  

 Σε γέλλα κε επίθεληξν ηελ νηθνγέλεηα 

 Σν ζειαζκφ 

 Σε πεξηγελλεηηθή θξνληίδα απφ καίεο θαη ζπκβνχινπο κεηξφηεηαο 

http://naissance.asso.fr/wiki/pmwiki.php/Enca/EuropeanNetwork?from=Enca.Enca
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 Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ είλαη ν εμήο: Οη εζληθνί αληηπξφζσπνη ηεο θάζε 

ρψξαο-κέινπο ηνπ ENCA πξαγκαηνπνηνχλ ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο θαη δηαηεξνχλ ζηελή 

επαθή, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέδηα δξάζεο, λα κνηξαζηνχλ αλεζπρίεο θαη λα 

πξνζθέξνπλ ακνηβαία ππνζηήξημε. Βνεζάλε ζηε ζπιινγή θαη δηάδνζε ηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη νξγαλψλνπλ ζπλέδξηα. Κάζε αληηπξφζσπνο ρψξαο είλαη ππεχζπλνο 

λα επηθνηλσλήζεη ηελ γλψζε θαη ηελ πιεξνθνξία ζε θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ 

ηνθεηφ θαη ηελ πεξηγελλεηηθή θξνληίδα, φπσο θαη ζε νκάδεο γνλέσλ.  Οη ρψξεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν απηφ είλαη: Αγγιία, Απζηξία, Βνπιγαξία, Βέιγην, Βνζλία 

Δξδεγνβίλε, Γαιιία, Γεξκαλία Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, Διβεηία, Διιάδα, Ηζπαλία, 

Ηηαιία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Οπγγαξία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, 

ινβαθία. 

 Μία απφ ηεο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεο ηνπ ENCA είλαη ε Γηεζλήο Δβδνκάδα γηα ηνλ 

εβαζκφ ζηε Γέλλα (International Week for Respecting Childbirth – IWRC) ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν, ηνλ Μάην. Ζ δξάζε απηή, απνηειεί ηελ επθαηξία λα 

αθνπζηνχλ δπλαηά θσλέο απφ νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνψζεζε ηνπ θπζηθνχ ηνθεηνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο. 

(encahellas.eu, 2013) 

 

 Σν ζέκα ηεο Γηεζλνχο Δβδνκάδαο αιιάδεη θάζε ρξφλν θαη, αλάινγα κε απηφ, 

πξνηείλνληαη ηδέεο θαη ζηφρνη δξάζεο. ηε ζπλέρεηα, κεκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο 

αλαιακβάλνπλ ηελ ζηαδηαθή πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ, αμηνπνηψληαο ην πιηθφ πνπ έρεη 

ζπγθεληξσζεί ζπιινγηθά θαη βξίζθεηαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: αθίζεο, θάθεινη 

αξρείσλ, θπιιάδηα, θιπ. Αλάινγα κε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ βαζκφ δέζκεπζεο ησλ αηφκσλ 

θαη ησλ νκάδσλ πνπ αζρνινχληαη, κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ζρεηηθά κεγάιν εχξνο φπσο είλαη εθζέζεηο, ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα. 

 Ζ Γηεζλήο Δβδνκάδα γηα ηνλ εβαζκφ ζηε Γέλλα νξγαλψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 

2004, απφ ηελ «Alliance française pour l‟accouchement respecté» (AFAR), κηα 

γαιιηθή, κε θεξδνζθνπηθή θνηλφηεηα, ρσξίο δεζκεχζεηο ζε θηινζνθηθέο, ηαηξηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο. Απφ ην 2011, ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Γηεζλνχο 

Δβδνκάδαο γηα ηνλ εβαζκφ ζηε Γέλλα έρεη αλαιάβεη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν 

Οξγαληζκψλ γηα ηνλ Σνθεηφ (European Network of Childbirth Associations -ENCA). 
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 ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, Σν ENCA Hellas νξγάλσζε γηα πξψηε θνξά ηνλ Μάην ηνπ 

2011 ηελ «Αλνηρηή Δβδνκάδα γηα ηνλ εβαζκφ ζηε Γέλλα. Άηνκα, νκάδεο θαη θνξείο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ θπζηθφ ηνθεηφ, ηελ πεξηγελλεηηθή θξνληίδα, ηελ πξνψζεζε 

ηνπ ζειαζκνχ, ηελ ππνζηήξημε ηεο εγθχνπ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο λέαο κεηέξαο, ηνπ 

δεπγαξηνχ, ηεο νηθνγέλεηαο, πξνζέθεξαλ δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηε γλψζε ηνπο, 

δηνξγαλψλνληαο αλνηρηέο θαη δσξεάλ εθδειψζεηο θαη δξάζεηο.  

1.2 Πνηα είλαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ην 

έηνο 2010, γηα ηα θφζηε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ παγθνζκίσο (The 

Global Numbers and Costs of Additionally Needed and Unnecessary Caesarean 

Sections Performed per Year: Overuse as a Barrier to Universal Coverage), 

παξαηεξήζεθε φηη ε θαηάρξεζε ηεο κεζφδνπ απηήο απφ πνιιέο ρψξεο, ζπληζηά εκπφδην 

γηα ηελ θαζνιηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ. (Gibbons Luz., José M. Belizán, Jeremy A 

Lauer, Ana P Betrán, Mario Merialdi and Fernando Althabe, 2010) 

 θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ λα εθηηκεζεί ν επηπξφζζεηνο αξηζκφο ησλ 

θαηζαξηθψλ ηνκψλ (ΚΣ) πνπ απαηηνχληαη ζηηο ρψξεο κε κηθξφηεξα πνζνζηά απφ ηα 

δηεζλψο ζπληζηψκελα, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ πιενλαδφλησλ θαηζαξηθψλ ζε ρψξεο 

ζηηο νπνίεο ν αξηζκφο ηνπο είλαη πνιιαπιάζηνο. 

 πκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 137 ρψξεο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 95% ησλ γελλήζεσλ 

παγθνζκίσο, γηα ην έηνο πνπ εμεηάδεηαη. Οη ρψξεο κε πνζνζηφ θαηζαξηθψλ κηθξφηεξν 

ηνπ 10% ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δείμνπλ ειιηπή ρξήζε, ελψ νη ρψξεο κε πνζνζηφ 

άλσ ηνπ 15%, γηα λα δείμνπλ ππεξβνιηθή ρξήζε. Δθηφο απφ ηα πνζνζηά απηά 

αλαιχζεθαλ ηα θφζηε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επηινγή απηνχ ηνπ είδνπο ηνθεηνχ. 

 Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 54 ρψξεο είραλ πνζνζηά θαηζαξηθψλ ηνκψλ κηθξφηεξα 

ηνπ 10%, ελψ 69 ρψξεο παξνπζίαζαλ πνζνζηά άλσ ηνπ 15%. Πεξίπνπ 10% ησλ ρσξψλ 

πνπ εμεηάζζεθαλ είραλ πνζνζηά κεηαμχ 10- 15% φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. 
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Πίνακας 1 Κατανομι των χωρϊν και του αρικμοφ των καιςαρικϊν τομϊν κακϊσ και 
του ςυνόλου των γεννιςεων 

 

  

Υψξεο 
Δηήζηνο αξηζκφο ΚΣ 

(ρηιηάδεο) 

Δηήζηνο αξηζκφο 

γελλήζεσλ (έηνο 

2006) (ρηιηάδεο) 

Πνζνζηά 

ΚΣ 

 Ν % Ν % Ν % 

<10%  54 39.4 4,556 24.7 77,417 60.0 

*10-15%  14 10.2 414 2.2 3,177 2.5 

>15%  69 50.4 13,479 73.1 48,390 37.5 

χλνιν  137 100.0 18,449 100.0 128,884 100.0 

 *Τπνζεκείσζε: 10-15% είλαη ην φξην απφ ηνλ Π.Ο.Τ. 

Πεγή: (Gibbons Luz., José M. Belizán, Jeremy A Lauer, Ana P Betrán, Mario Merialdi and 

Fernando Althabe, 2010) 

 

 

Γηάγξακκα 1 Πνζνζηά θαηζαξηθψλ ηνκψλ 

 

 

Πεγή: (Gibbons Luz., José M. Belizán, Jeremy A Lauer, Ana P Betrán, Mario Merialdi and 

Fernando Althabe, 2010) 

 

 

 Τπνινγίζζεθε φηη ην 2008, 3,18 εθαηνκκχξηα ΚΣ ήηαλ αλαγθαίεο λα γίλνπλ θαη 6,20 

εθαηνκκχξηα ήηαλ πεξηηηέο. Σν θφζηνο ηεο παγθφζκηαο „ππέξβαζεο‟ ζε ΚΣ εθηηκάηαη 

< 10% 

10 - 15% προτεινόμενο 
από Π.Ο.Υ. 

>15% 
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φηη αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 2,32 δηο δνιάξηα, ελψ ην θφζηνο γηα ηηο επηπξφζζεηεο ΚΣ πνπ 

ζα έπξεπε λα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί πεξίπνπ 432 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.  

 Παγθνζκίσο, νη ΚΣ πνπ πηζαλφηαηα είλαη ηαηξηθψο κε αλαγθαίεο, θαίλεηαη λα 

δεκηνπξγνχλ κία δπζαλαινγία ζηα κεξίδηα ησλ παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Οη 

ππεξβνιηθέο ΚΣ ζπλεπψο, κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 

νηθνλνκηθά ηεο πγείαο ηφζν εληφο ησλ ρσξψλ φζν θαη κεηαμχ ηνπο. 

 Ζ κέζνδνο απηή ηνπ ηνθεηνχ, εηζήρζε ζηελ θιηληθή πξαθηηθή σο κηα δηαδηθαζία πνπ 

ζψζεη δσέο, ηφζν γηα ηελ κεηέξα φζν θαη γηα ην κσξφ. πσο θαη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο 

κε κηα θάπνηα πνιππινθφηεηα, ε ρξήζε ηεο απφ ην ζχζηεκα πγείαο αθνινπζεί έλα 

άληζν κνηίβν : αλεπάξθεηα ρξήζεο ζε ρψξεο κε ρακειά εηζνδήκαηα θαη επαξθήο ή 

αθφκα θαη άζθνπε ρξήζε ζε κεζαία ή πςειά εηζνδήκαηα. 

 Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην 1985 ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο δήισζε: «Δελ 

ππάξρεη αηηηνιφγεζε γηα θακία ρψξα λα έρεη πνζνζηά ΚΤ πςειφηεξα απφ 10-15% », 

ππνινγίζζεθε ν πξφζζεηνο αξηζκφο ησλ ΚΣ πνπ ήηαλ αλαγθαίεο ζηηο ρψξεο κε 

ρακεινχο εζληθνχο δείθηεο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ΚΣ ζε πεξίζζεηα ζε ρψξεο φπνπ 

ππήξρε ππεξθαηαλάισζε.  

 χκθσλα κε ζηνηρεία απφ εζληθέο κειέηεο, ηα πνζνζηά ησλ ΚΣ ζηηο ΖΠΑ, έρνπλ 

απμεζεί απφ 21,2% ην 1998 ζε 26,3% ην 2006, φπσο θαη ζηνλ Καλαδά. ηελ Δπξψπε, 

ην 2008, ε ζπρλφηεηα ησλ ΚΣ δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 14% ζηελ Οιιαλδία, 21,4% ζηελ Γαλία, 15,9% ζην 

Βέιγην, 16,3% ζηελ Φηιαλδία, αιιά βειηηψλεηαη ζηε Γαιιία, ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ηελ 

Ηζπαλία θαη ηε Γεξκαλία, κε πνζνζηά αληίζηνηρα, 18,8%, 22%, 25,9% θαη 27,8%. 

(Lancet, 1985)  

 ηελ Ηηαιία, ην 2009, ηα πεξηζηαηηθά ησλ ΚΣ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειά (38%), αλ θαη 

απηά πνηθίιινπλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. ηελ Κακπαλία, ην 60% ησλ γελλήζεσλ ην 

2008 θέξεηαη λα ζπλέβε κε ηελ κέζνδν απηή, ελψ ζηελ πεξηνρή ηεο Ρψκεο, ε κέζε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο είλαη πεξίπνπ 44% αιιά κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 85% ζε 

νξηζκέλεο ηδησηηθέο θιηληθέο. (Gibbons Luz., José M. Belizán, Jeremy A Lauer, Ana P 

Betrán, Mario Merialdi and Fernando Althabe, 2010) 

 Μεηαμχ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ην 2005, ε Βξαδηιία έρεη έλα απφ ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά ΚΣ ζηνλ θφζκν. ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, ην πνζνζηφ απηφ 

αγγίδεη ην 35%, ελψ ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία πιεζηάδεη ην 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

γελλήζεσλ. 
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 Οη ρψξεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ΚΣ ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 10% 

αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην 25% (4,5 εθαηνκκχξηα ΚΣ), αιιά θαη ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ γελλήζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 73% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ΚΣ ( 13,5 εθαηνκκχξηα) πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 69 ρψξεο κε πνζνζηά ΚΣ 

κεγαιχηεξα ηνπ 15%, φπνπ ζπκβαίλνπλ ην 37.5% ησλ ζπλνιηθψλ γελλήζεσλ. 

 ηνλ πίλαθα 2 θαη 3 παξαηίζεηαη ν ξπζκφο ησλ ΚΣ θαη ν αξηζκφο ησλ επηπξφζζεησλ 

ΚΣ πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη νη ρψξεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα. 

Τπνινγίζζεθε φηη 3,2 εθαηνκκχξηα επηπιένλ ΚΣ ζα ρξεηαζηνχλ ζε 54 ρψξεο κε 

πνζνζηά <10%. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ απηψλ είλαη απφ ηελ Αθξηθή 

(68,5%), απφ ηελ Αζία (29,6%) θαη κία ρψξα απφ ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ 

Καξατβηθή.  

 

Πίλαθαο 2 Πνζνζηά θαηζαξηθψλ ηνκψλ, αξηζκφο ΚΣ πνπ ρξεηάδνληαη θαη εθηηκψκελν 

θφζηνο γηα ην έηνο 2008 γηα ηηο ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ πνζνζηά θάησ απφ ην 10%. 

Υψξα Πνζνζηφ 

ΚΣ (%) 

ΚΣ πνπ θξίζεθαλ 

απαξαίηεηεο γηα ην 

έηνο 2008 

Ν          % 

σξεπηηθά 

(%) 

Δθηηκψκελν 

θφζηνο αλά 

ρξφλν 

(δνιάξηα) 

Νηγεξία 1.8 494,296 15.5 15.5 68,411,688 

Ηλδία 8.5 403,695 12.7 28.2 42,213,047 

Αηζηνπία 1.0 278,370 8.7 36.9 36,940,008 

Κνλγθφ 4.0 173,160 5.4 42.4 22,755,622 

Παθηζηάλ 7.3 144,099 4.5 46.9 22,179,934 

Ηλδνλεζία 6.8 135,040 4.2 51.1 19,532,824 

Σαλδαλία 3.2 120,428 3.8 54.9 16,790,318 

Οπγθάληα 3.1 101,154 3.2 58.1 14,225,390 

Κέλπα 4.0 90,360 2.8 60.9 12,563,130 

Μπαγθιαληέο 7.5 85,750 2.7 63.6 8,411,331 

νπδάλ 3.7 81,648 2.6 66.2 12,771,298 

Τεκέλε 1.4 72,756 2.3 68.5 11,345,196 

Νηγεξία 1.0 71,190 2.2 70.7 9,032,588 

Μνδακβίθε 1.9 70,956 2.2 72.9 9,732,704 

Μπνπξθίλα 

Φάζν 

0.7 67,053 2.1 75.0 9,369,356 

Μαδαγαζθάξε 1.0 61,830 1.9 77.0 7,942,153 

Κακεξνχλ 2.0 56,320 1.8 78.7 8,135,070 

Νεπάι 2.7 53,436 1.7 80.4 5,167,033 

Σζαλη 0.4 47,808 1.5 81.9 6,671,882 
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Μάιη 1.6 45,528 1.4 83.3 6,122,609 

Μαιάνπη 3.1 41,331 1.3 84.6 5,502,267 

Εάκπηα 3.0 37,940 1.2 85.8 5,635,761 

Γνπηλέα 1.7 32,536 1.0 86.9 4,230,705 

ελεγάιε 3.3 31,490 1.0 87.8 4,450,548 

Μαξφθν 5.4 29,716 0.9 88.8 5,011,048 

Κακπφηδε 1.8 29,602 0.9 89.7 4,390,270 

Ρνπάληα 2.9 28,613 0.9 90.6 3,932,504 

Αιγεξία 6.0 28,560 0.9 91.5 5,720,662 

Αθηή ηνπ 

Διεθαληνζηνχ 

6.4 25,992 0.8 92.3 3,980,374 

Γθάλα 6.9 23,467 0.7 93.1 3,190,301 

Μπελίλ 3.6 21,888 0.7 93.7 3,099,599 

Οπδκπεθηζηάλ 6.3 20,461 0.6 94.4 2,757,576 

Εηκπάκπνπε 4.8 19,656 0.6 95.0 2,749,128 

Ατηή 3.0 19,110 0.6 95.6 2,950,103 

ηέξα Λεφλε 1.5 18,955 0.6 96.2 2,406,541 

Σφγθν 2.0 17,040 0.5 96.7 2,255,330 

Σαηδηθηζηάλ 2.1 15,247 0.5 97.2 2,043,552 

Δξπζξαία 2.7 13,286 0.4 97.6 1,851,706 

Κελ. Αθξ. Γεκ.  1.9 12,474 0.4 98.0 1,957,706 

Ληβεξία 3.5 9,425 0.3 98.7 1,278,555 

Μαπξηηαλία 3.2 7,344 0.2 98.9 1,184,720 

Οπδκπεθηζηάλ 3.8 6,882 0.2 99.1 1,237,991 

Κηξγηζηάλ 5.8 5,040 0.2 99.3 693,914 

Αδεξκπατηδάλ 7.6 3,984 0.1 99.4 597,711 

Ληβπθή Αξαβηθή 

Σδακαρηξία 

7.5 3,675 0.1 99.5 1,831,130 

Σπλεζία 8.0 3,280 0.1 99.6 1,148,971 

Λεζφζν 5.1 2,891 0.1 99.7 584,603 

Μνγγνιία 5.0 2,891 0.1 99.7 584,603 

Οκάλ 6.6 2,074 0.1 99.8 1,262,700 

Γθακπφλ 5.6 1,760 0.1 99.9 635,007 

Βηεηλάκ 9.9 1,494 0.0 99.9 223,244 

Κνκφξεο 5.3 987 0.0 100.0 139,393 

νπαδηιάλδε 7.9 735 0.0 100.0 165,915 

χλνιν  3,185,492 100.0  431,578,091 

Πεγή: (Gibbons Luz., José M. Belizán, Jeremy A Lauer, Ana P Betrán, Mario Merialdi and 

Fernando Althabe, 2010) 
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Πίνακας 3 Ποςοςτά καιςαρικϊν τομϊν, αρικμόσ ΚΤ που χρειάηονται και εκτιμϊμενο 
κόςτοσ για το ζτοσ 2008 για τισ χϊρεσ που παρουςιάηουν ποςοςτά κάτω από το 15%  

 

Υψξα Πνζνζηφ 

ΚΣ (%) 

ΚΣ πνπ 

θξίζεθαλ 

απαξαίηεηεο 

γηα ην έηνο 

2008 

Ν          % 

σξεπηηθά 

(%) 

Δθηηκψκελν 

θφζηνο αλά 

ρξφλν 

(δνιάξηα) 

Υψξα 

Κίλα 25.9 1,976,606 31.8 31.8 326,574,644 

Βξαδηιία 45.9 960,687 15.4 47.2 226,777,248 

Ζλσκέλν 

Πνιηηείεο 

30.3 673,047 10.8 58.0 687,167,996 

Μεμηθφ 37.8 467,172 7.5 65.5 122,783,410 

Ηξάλ 41.9 373,372 6.0 71.5 108,495,217 

Αίγππηνο 27.6 253,890 4.1 75.6 41,085,585 

Αξγεληηλή 35.2 139,178 2.2 77.9 32,742,409 

Ηηαιία 38.2 126,672 2.0 79.9 103,505,894 

Κνινκβία 26.7 107,406 1.7 81.6 23,027,552 

Γεκνθξαηία 

ηεο Κνξέαο 

37.7 102,604 1.6 83.3 30,381,162 

Γεξκαλία 27.8 85,248 1.4 84.6 72,307,555 

Σνπξθία 21.2 83,576 1.3 86.0 17,738,346 

Νφηηα Αθξηθή 20.6 61,096 1.0 87.0 12,241,688 

Βελεδνπέια 25.1 60,499 1.0 87.9 15,395,020 

Γνκηληθαλή 

Γεκνθξαηία 

41.9 60,256 1.0 88.9 16,125,808 

Πεξνχ 24.1 55,663 0.9 89.8 11,316,358 

Ηζπαλία 25.9 53,519 0.9 90.7 39,899,298 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

22.0 52,010 0.8 91.5 38,814,108 

Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία 

18.0 46,350 0.7 92.3 32,191,503 

Δθνπαδφξ 29.8 41,650 0.7 92.9 9,574,142 

Απζηξαιία 30.3 40,851 0.7 93.6 37,990,115 

Καλαδάο 26.3 39,889 0.6 94.2 47,598,044 

Υηιή 30.7 39,407 0.6 94.9 11,107,876 

Γαιιία 18.8 28,576 0.5 95.3 23,122,636 

Παξαγνπάε 32.2 26,466 0.4 95.7 5,701,984 

Ηαπσλία 17.4 24,816 0.4 96.1 28,186,982 

Κνχβα 35.6 24,308 0.4 96.5 23,457,645 

Σατιάλδε 17.4 23,448 0.4 96.9 3,948,376 

Πνξηνγαιία 34.0 19,950 0.3 97.2 23,885,569 

Ρνπκαλία 23.6 18,404 0.3 97.5 4,546,021 

Οπγγαξία 28.0 12,870 0.2 97.7 25,833,427 

Δι αιβαδφξ 25.0 12,400 0.2 97.9 3,024,630 
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Διβεηία 28.9 10,147 0.2 98.1 20,277,952 

Βνιηβία 18.6 9,468 0.2 98.2 1,573,282 

Απζηξία 27.1 9,196 0.1 98.4 10,232,906 

Βνπιγαξία 26.8 8,614 0.1 98.5 2,296,566 

Οπξνπγνπάε 31.8 8,400 0.1 98.7 3,289,353 

Νηθαξάγνπα 20.6 7,890 0.1 98.8 1,488,783 

Ηξιαλδία 26.2 7,728 0.1 98.9 14,925,165 

Ηζξαήι 19.1 5,740 0.1 99.0 3,648,685 

Ηνξδαλία 18.5 5,495 0.1 99.1 1,688,279 

Λίβαλν 23.3 5,478 0.1 99.2 2,237,762 

Λεπθνξσζία 20.5 5,280 0.1 99.3 2,994,307 

Αιβαλία 25.6 4,876 0.1 99.3 1,058,556 

Κψζηα Ρίθα 20.8 4,350 0.1 99.4 1,149,694 

Πνισλία 16.1 4,092 0.1 99.5 1,031,147 

Γαλία 21.4 3,968 0.1 99.5 6,106,812 

Γεσξγία 22.2 3,744 0.1 99.6 693,756 

Γεκνθξαηία 

ηεο Σζερίαο 

18.4 3,706 0.1 99.7 2,753,787 

Νέα Εειαλδία 20.4 3,132 0.1 99.7 5,752,100 

ινβαθία 20.0 2,750 0.0 99.8 847,305 

νπεδία 17.3 2,461 0.0 99.8 3,263,538 

Παλακάο 18.2 2,240 0.0 99.8 687,235 

Λεηνλία 23.3 1,909 0.0 99.9 10,989,789 

Ληζνπαλία 20.5 1,705 0.0 99.9 3,698,045 

Βέιγην 15.9 1,071 0.0 99.9 861,686 

Ννξβεγία 16.6 928 0.0 99.9 1,915,956 

Δζζνλία 20.0 800 0.0 99.9 5,333,068 

Φηιαλδία 16.3 767 0.0 100.0 810,936 

Μάιηα 32.0 680 0.0 100.0 570,687 

Κξναηία 16.4 588 0.0 100.0 736,864 

Λνπμεκβνχξγν 24.0 450 0.0 100.0 1,624,920 

θφπηα 16.9 418 0.0 100.0 489,542 

ινβελία 16.8 342 0.0 100.0 648,372 

εξβία 16.9 152 0.0 100.0 86,426 

Μπαρξέηλ 16.0 140 0.0 100.0 76,645 

Καηάξ 15.9 135 0.0 100.0 563,930 

Αλδφξα 23.7 87 0.0 100.0 219,653 

Ηζιαλδία 15.6 30 0.0 100.0 541,213 

χλνιν  6,220,844 100.0  2,323,712,950 

Πεγή: (Gibbons Luz., José M. Belizán, Jeremy A Lauer, Ana P Betrán, Mario Merialdi and 

Fernando Althabe, 2010) 

 

 Ο πίλαθαο 2 δείρλεη φηη 6 ρψξεο (Νηγεξία, Ηλδία, Αηζηνπία, Κνλγθφ, Παθηζηάλ θαη 

Ηλδνλεζία) αληηπξνζσπεχνπλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ επηπιένλ ΚΣ πνπ 
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απαηηνχληαη. Υξεζηκνπνηψληαο ην νξηαθφ πνζνζηφ 5% γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αλεπαξθψλ ΚΣ, ζρεδφλ 1 εθαηνκκχξην ΚΣ ζα ήηαλ επηπιένλ αλαγθαίεο γηα 33 ρψξεο. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν πίλαθαο 3 δείρλεη φηη 6,2 εθαηνκκχξηα ΚΣ εθηεινχληαη 

εηεζίσο ρσξίο λα θξίλνληαη απαξαίηεηεο. Ζ Κίλα θαη ε Βξαδηιία αξηζκνχλ ζρεδφλ ην 

50% ησλ άζθνπσλ ΚΣ. Υξεζηκνπνηψληαο ην 20% σο νξηαθφ πνζνζηφ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο, θαίλεηαη φηη 4 εθαηνκκχξηα ΚΣ είλαη ζε πεξίζζεηα 

γηα 46 ρψξεο. 

 Σν θφζηνο ησλ θαζ‟ ππέξβαζε ΚΣ παγθνζκίσο εθηηκήζεθε φηη αλήιζε ζε πεξίπνπ 

2,32 δηο. δνιάξηα, γηα ην έηνο 2008, ελψ ην θφζηνο γηα ηηο επηπξφζζεηεο ΚΣ πνπ ζα 

έπξεπε λα είραλ γίλεη ζε 432 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. (πίλαθαο 2,3) 

 ε ρψξεο κε κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ΚΣ εθηηκήζεθε φηη ην κέζν θφζηνο κηαο ΚΣ 

είλαη 135 δνιάξηα, ελψ ζε ρψξεο κε πιενλάδνλ αξηζκφ ΚΣ ζε 373 δνιάξηα πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία απηή είλαη 2,8 θνξέο αθξηβφηεξε ζηηο ρψξεο κε πεξηηηέο ΚΣ 

απφ φηη ζε ρψξεο πνπ ηηο έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε. 

 Αθφκα, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο ΚΣ ζπκβαίλνπλ ζε ρψξεο κε πςειφηεξν 

επίπεδν κέζνπ εηζνδήκαηνο, νη ζπλδπαζκέλεο επηπηψζεηο ησλ πςειψλ δαπαλψλ θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΚΣ είλαη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επηπξφζζεησλ ΚΣ γηα ην 2008 ήηαλ 

πεξίπνπ 5,8 θφξεο ην θφζηνο ησλ αλαγθαίσλ θη. 

 Οη πιενλάδνπζεο ινηπφλ ΚΣ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ πάλσ απφ 5 θνξέο 

ηεο αλαγθαίεο ή κε άιια ιφγηα αλ φινη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζήκεξα γηα ηηο 

πεξίζζεηεο ΚΣ πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηηο ρψξεο κε ηελ πξαγκαηηθή αλάγθε, ζα 

κπνξνχζαλ λα ηηο ρξεκαηνδνηήζνπλ πιήξσο θαη λα ππάξμεη θαη έλα πιεφλαζκα πφξσλ 

αμίαο πεξίπνπ 2 δηο. δνιαξίσλ.  

 Απηή ε αλάιπζε δείρλεη φηη θάζε ρξφλν ζηνλ θφζκν ππάξρεη κηα πξφζζεηε αλάγθε 

γηα 0.8- 3.2 εθαηνκκχξηα ΚΣ ζηηο ρψξεο κε ρακειά εηζνδήκαηα φπνπ ζπκβαίλνπλ ην 

60% ησλ γελλήζεσλ. Σαπηφρξνλα, 4,0 – 6,2 εθαηνκκχξηα ΚΣ εθηεινχληαη ζε ρψξεο 

κεζαίνπ θαη πςεινχ εηζνδήκαηνο πνπ φκσο αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην 37,5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ γελλήζεσλ. (Gibbons Luz., José M. Belizán, Jeremy A Lauer, Ana P 

Betrán, Mario Merialdi and Fernando Althabe, 2010) 
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1.3 Αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ  

 

πσο παξαηεξήζεθε θαη απφ ηα παξαπάλσ, νη θαηζαξηθέο ηνκέο έρνπλ απμεζεί ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Ηδηαίηεξα ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο απνηεινχλ ην 50% ησλ 

ηνθεηψλ θαη νη ιφγνη πνπ νη θαηζαξηθέο ηνκέο είλαη πξνηηκεηέεο ηφζν απφ ηνπο 

καηεπηήξεο φζν θαη απφ ηηο επίηνθεο γπλαίθεο είλαη πνηθίινη. Μεξηθνί απφ απηνχο 

αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα.  

 Ακπληηθή Ηαηξηθή 

Τπάξρεη έληνλε ε αίζζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ αγσγψλ θαηά ησλ γπλαηθνιφγσλ γηα 

αηπρή ζπκβάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γέλλαο έρεη απμεζεί, γεγνλφο πνπ θάλεη πνιινχο 

γηαηξνχο λα απνθαζίδνπλ επθνιφηεξα ηελ θαηζαξηθή, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ 

ελδερφκελν πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο δχζθνινπ ηνθεηνχ. Μάιηζηα, ην γεγνλφο 

φηη ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία είλαη πςειφηεξν ην πνζνζηφ ησλ θαηζαξηθψλ απνδίδεηαη 

απφ κεξηθνχο ζην θαηλφκελν ηεο ακπληηθήο ηαηξηθήο. 

 Σα πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηε ζρέζε κεηαμχ γηαηξνχ θαη αζζελή 

θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ ηνλ νπζηαζηηθφηεξν ξφιν ζηελ ππξνδφηεζε κηαο 

δηθαζηηθήο δηακάρεο κεηαμχ ηνπο. Ζ ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο είλαη θαζνξηζηηθή, 

ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο ηαηξηθψλ ιαζψλ, αθνχ νη αζζελείο δπζαλαζρεηνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ έιιεηςε αλζξψπηλνπ ελδηαθέξνληνο θαη δηάζεζεο λα 

ελεκεξσζνχλ ηθαλνπνηεηηθά, παξά γηα ην αξρηθφ ηαηξηθφ ιάζνο. Οη αζζελείο 

πξνζθεχγνπλ ζε κελχζεηο φηαλ αηζζάλνληαη φηη δελ ηνπο πξνζθέξεηαη ε πξνζνρή, ε 

επαηζζεζία, νη εμεγήζεηο, αιιά θαη ν ρξφλνο πνπ ζα ήζειαλ. (Σζίκηζηνπ Ε., 2011) 

 Οη εηδηθφηεηεο πνπ βξέζεθε λα αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν θαίλεηαη λα είλαη 

νη ρεηξνπξγνί, νη γπλαηθνιφγνη-καηεπηήξεο θαη νη γεληθνί ηαηξνί. Ο θφβνο κηαο 

δηθαζηηθήο δηακάρεο ζπρλά νδεγεί ηνπο ηαηξνχο ζηελ θαηάρξεζε εξγαζηεξηαθψλ 

εμεηάζεσλ θαη ζηελ ππεξβνιηθή ζπληαγνγξάθεζε. Μάιηζηα, κεηαμχ ησλ γηαηξψλ 

ππάξρεη θαη ε αθξαία αληίιεςε φηη «θάζε αζζελήο πνπ βξίζθεηαη απέλαληί ζνπ πξέπεη 

λα αληηκεησπίδεηαη σο έλαο κειινληηθφο αληίδηθνο». Οη αληηιήςεηο απηέο είλαη 

αλακελφκελν λα πξνζδίδνπλ άγρνο, ηδίσο ζηνπο λεφηεξνπο ηαηξνχο, θαη ζπρλά λα ηνπο 

θαηεπζχλνπλ ζε πεξηηηέο ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά ην ζχζηεκα 

πγείαο θαη ηαιαηπσξνχλ αλαίηηα ηνπο αζζελείο. 

    ηελ πεξίπησζε ηαηξηθνχ ιάζνπο, ππάξρνπλ ηξεηο κνξθέο επζχλεο ηνπ ηαηξνχ: α) ε 

πεηζαξρηθή επζχλε γηα παξαβηάζεηο ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 



19 
 

επηβάιινληαη απφ ηνλ Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο, β) ε αζηηθή επζχλε απέλαληη 

ζηνλ αζζελή, φηαλ ν ηαηξφο πξνθαιεί ζε απηφλ δεκηά θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, νπφηε θαη γελλάηαη ππνρξέσζε απνδεκίσζεο, θαη γ) ε πνηληθή 

επζχλε γηα πξνζβνιή ελλφκσλ αγαζψλ ηνπ αζζελή, π.ρ. πξφθιεζε ζσκαηηθήο  βιάβεο 

ή ζαλάηνπ, νπφηε ηηκσξείηαη ν ηαηξφο κε πνηλέο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ηα πεηζαξρηθά 

ζπκβνχιηα ησλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ επηβάιινπλ θπξψζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 

επίπιεμε έσο αθαίξεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. ηηο δχν άιιεο πεξηπηψζεηο, 

απνθαζίδνπλ ηα αζηηθά θαη πνηληθά δηθαζηήξηα θαη ζηελ πεξίπησζε ελνρήο ηνπ ηαηξνχ 

επηβάιινληαη ρξεκαηηθέο πνηλέο ή πνηλέο θπιάθηζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

έξεπλαο γλψκεο ηνπ Δπξνβαξφκεηξνπ (Eurobarometer, 2006), ην 86% ησλ Διιήλσλ 

ζεσξεί φηη ηα ηαηξηθά ιάζε είλαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ην 

ηέηαξην πςειφηεξν κεηά ηεο Ηηαιίαο (97%), ηεο Πνισλίαο (91%) θαη ηεο Ληζνπαλίαο 

(90%). (Οηθνλφκνπ Υ., Μάξηηνο 2012) 

 Δπηπξφζζεηα, ε αζθάιεηα ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ κε ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο 

αλαηζζεζίαο, ηε δηαζεζηκφηεηα αληηβηνηηθψλ, ηε δπλαηφηεηα κεηάγγηζεο αίκαηνο θαη ηε 

ρξήζε ελδνθιέβηαο ζεξαπείαο, ελίζρπζε ηελ αζθάιεηα ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο ζε ζρέζε 

κε ην παξειζφλ θαη ζπλέβαιε ζηελ πξνηίκεζε ηεο κεζφδνπ απηήο απφ ηνπο καηεπηήξεο 

γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. (Νηθνινπδάθε 

Κ., 2011) 

 

 Δπθνιία πξνγξακκαηηζκνχ 

ζνλ αθνξά ηηο ίδηεο ηηο επίηνθεο, επηιέγνπλ ηελ θαηζαξηθή ηνκή γηα ιφγνπο επθνιίαο, 

είηε πξνγξακκαηηζκνχ, είηε απνθπγήο ησλ νδπλψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπζηνινγηθνχ 

ηνθεηνχ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη γηαηξνί νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηηο ππνςήθηεο 

κεηέξεο φηη ε θαηζαξηθή ηνκή είλαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε πηζαλφηεηα 

κεηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ. Σν ζέκα ηεο «επθνιίαο», ηζρχεη ηφζν γηα ηηο ππνςήθηεο 

κεηέξεο φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο γπλαηθνιφγνπο πνιινί, εθ ησλ νπνίσλ πξνηηκνχλ 

λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Γελ είλαη ιίγεο νη αλαθνξέο γηα απμεκέλα 

πεξηζηαηηθά θαηζαξηθψλ ηνκψλ ηηο πεξηφδνπο ησλ δηαθνπψλ ή ησλ αξγηψλ. 

(Mollamahmutoglu, Danisman, Ertas, Celen, & Simsek, 2012) 

 ηνλ Πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε ΚΣ ζηηο κέξεο καο, απνηειεί 

επηινγή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ καηεπηήξσλ (72.8%) θαη φρη κηα κέζνδν αλάγθεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηνθεηνχ (27.2%) 
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Πίνακας 4 Ποςοςτά επειγουςϊν ΚΤ και ΚΤ από επιλογι 

 Λφγνη πξαγκαηνπνίεζεο  θαηζαξηθήο ηνκήο  

 Δπείγνπζα θαηάζηαζε Δπηινγή 

Έηνο N                     % N                     % 

2006 2649             25.7 7639              74.3 

2007 2890             29.3 6944              70.7 

2008 2181             26.5 6054              73.5 

χλνιν 7720             27.2 20637             72.8 

         Πεγή: (Mollamahmutoglu, Danisman, Ertas, Celen, & Simsek, 2012) 

 

 

 Οη γπλαίθεο πνπ δεηνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε θαηζαξηθή επεηδή πξνηηκνχλ απηή ηε 

κέζνδν ηνθεηνχ, ρσξίο λα ππάξρεη νπνηνζδήπνηε ηαηξηθφο ιφγνο πνπ λα ηελ επηβάιιεη, 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ αλαιπηηθή ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη 

ηα πιενλεθηήκαηα ηφζν ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ φζν θαη ηεο θαηζαξηθήο. Ζ επηινγή 

ηεο θαηζαξηθήο ιφγσ επηζπκίαο ηεο κεηέξαο κφλνλ, ρσξίο λα ζπληξέρεη άιιε αηηία, δελ 

πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ή λα πξνσζείηαη απφ ηνπο καηεπηήξεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

κηα γπλαίθα επηκέλεη ζηελ επηινγή απηή, ηφηε είλαη απαξαίηεην ν γηαηξφο λα εμεγεί κε 

θάζε ιεπηνκέξεηα ηα ππέξ θαη ηα θαηά, ηνπο θηλδχλνπο γηα ην παηδί θαη γηα ηε κεηέξα 

θαη ηηο ηπρφλ επηπινθέο απφ ηελ κέζνδν απηή. 

 Δάλ ν πφλνο θαηά ηε θπζηνινγηθή γέλλα είλαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κηα 

επίηνθνο επηκέλεη ζην λα επηιέγεη ηελ θαηζαξηθή γηα λα γελλήζεη, ηφηε νη γηαηξνί, 

πξέπεη λα ηεο εμεγνχλ ηηο κεζφδνπο πνπ θαζηζηνχλ ηε θπζηνινγηθή γέλλα πνιχ πην 

αλψδπλε. Απφ ηηο κεζφδνπο απηέο, ε επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία είλαη ε πιένλ 

απνηειεζκαηηθή γηα ηελ αλαιγεζία.  

 

 Ζιηθία ηεο εγθχνπ 

Ζ αχμεζε ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ νθείιεηαη θαη ζηελ κεγαιχηεξε ειηθία ηεθλνπνίεζεο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ. Οη ζχγρξνλεο γπλαίθεο αξγνχλ λα ηεθλνπνηήζνπλ ζε 

ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ αθνχ νη πεξηζζφηεξεο εξγάδνληαη ή επηιέγνπλ λα αθηεξψζνπλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ θαξηέξα ηνπο, δεδνκέλσλ θαη ηνλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ αιιά 

θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα. 
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 Σερλεηή γνληκνπνίεζε 

Άιιε κηα αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδνπκε αθνξά ηελ επξεία εθαξκνγή ησλ 

κεζφδσλ ππνβνήζεζεο ηεο αλαπαξαγσγήο. Σν ζέκα ηεο πνιχδπκεο θχεζεο αθνξά ζε 

έλα δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ γπλαηθψλ θαζψο θαη έλα δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ 

καηεπηήξσλ, πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηέηνηνπ είδνπο θπήζεηο. Πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε ζπλέδξακε ε αχμεζε ησλ θπήζεσλ πνπ είλαη απνηέιεζκα ηερληθψλ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο θαζψο θαη ε πνιηηηθή ηεο εκθχηεπζεο παξαπάλσ ηνπ 

ελφο εκβξχνπ ζηελ πεξίπησζε εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο 

πνπ αλαγλσξίδνληαη ππεξερνγξαθηθά πεξηπηψζεηο θπήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ηξία ή θαη 

πεξηζζφηεξα έκβξπα. Αθφκα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε κείσζε πνιχδπκεο θχεζεο ζε 

δίδπκε έρεη ζηφρν ηελ ειάηησζε ησλ πηζαλψλ επηπινθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

πνιχδπκεο θπήζεηο κε πεξηζζφηεξα ησλ δχν εκβξχσλ. (Βξεθνχζεο Θ.,ηέθνο Θ., 2008) 

 

 Οηθνλνκηθά θίλεηξα 

Ζ επηινγή κεηαμχ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ ή θαηζαξηθήο ηνκήο επεξεάδεηαη φρη κφλν απφ 

ηελ πξφγλσζε θαη ηελ εκθάληζε επηπινθψλ, αιιά επίζεο απφ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη ζπαληφηεξα ηεο ίδηαο ηεο εγθχνπ. πσο είλαη γλσζηφ ε πξάμε 

ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε ακνηβή γηα ηνλ ηαηξφ, γεγνλφο πνπ 

αλαπφθεπθηα επεξεάδεη ηελ θξίζε ηνπ ζε πεξηπηψζεηο αβεβαηφηεηαο. Απηφ κπνξεί λα 

ηζρχεη αθφκε θαη φηαλ ε νηθνλνκηθή επηξξνή απηή είλαη ππνζπλείδεηε, φηαλ δειαδή ν 

ζεξάπσλ ηαηξφο είλαη πεπεηζκέλνο φηη ελεξγεί πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο. 

(Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά ηεο ακνηβήο γηα θαηζαξηθή 

ηνκή ζε ζρέζε κε απηή γηα θπζηνινγηθφ ηνθεηφ, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

θαηζαξηθψλ ηνκψλ – Gruber θ.ά. 1999-) (Μαηζαγγάλεο Μ., 2001) 

 

 Βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο  

Ζ θαηζαξηθή ηνκή ζήκεξα απνηειεί πιένλ αζθαιή επέκβαζε κε ειάρηζηνπο θηλδχλνπο. 

Ζ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ 

εκβξχνπ πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θαη ηελ άκεζε δηελέξγεηα ηεο θαηζαξηθήο ηνκή 

θαζψο θαη ε ειάηησζε ηνπ πνζνζηνχ κεηξηθήο θαη εκβξπτθήο ζλεζηκφηεηαο θαηά ηελ 

επέκβαζε, ε νπνία νθείιεηαη κεξηθψο ζηελ επξεία ρξήζε ηεο επηζθιεξηδίνπ 

αλαηζζεζίαο έλαληη ηεο γεληθήο, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζην θαηλφκελν 

πνπ εμεηάδνπκε. (Νηθνινπδάθε Κ., 2011) 
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 Ζ πξφθιεζε ηνθεηνχ  

Ζ πξφθιεζε ηνθεηνχ, δειαδή ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία πξνθαιείηαη ηερλεηά ν 

ηνθεηφο, είλαη κηα επηινγή πνπ γίλεηαη νινέλα θαη πην ζπρλή. κσο ε κέζνδνο απηή 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηπινθέο, ζπρλά ζε θαηζαξηθή ηνκή. Αλ θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο επηβάιιεηαη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη νη 41 εβδνκάδεο θχεζεο, ζπρλά εθαξκφδεηαη θαη γηα κε ηαηξηθνχο 

ιφγνπο, φπσο γηα ιφγνπο πξνγξακκαηηζκνχ. Ο πξνθιεηφο ή πξνγξακκαηηζκέλνο 

ηνθεηφο, πνπ γίλεηαη ζπλήζσο κε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε σθπηνθίλεο θαη ηερλεηή ξήμε 

ησλ εκβξπηθψλ πκέλσλ, είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη επηπινθέο, φηαλ δελ είλαη ηαηξηθά 

απαξαίηεηνο. Με ηελ δηαδηθαζία απηή, ε επίηνθνο ρξεηάδεηαη λσξίηεξα θαη ζε 

κεγαιχηεξεο δφζεηο παπζίπνλα, ην παηδί ζηξεζάξεηαη έληνλα, θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

είλαη ε θαηζαξηθή ηνκή. 

 Ο πξνθιεηφο ηνθεηφο έρεη αξρίζεη λα θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο θαη εθαξκφδεηαη ζε 

γπλαίθεο γηα δηάθνξνπο κε ηαηξηθνχο ιφγνπο. ε πξφζθαηε κειέηε πνπ αθνξνχζε 

πεξηζζφηεξα απφ 28.000 πεξηζηαηηθά πξφθιεζεο ηνθεηνχ, κε απαξαίηεηα γηα ηαηξηθνχο 

ιφγνπο, παξαηεξήζεθε απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ρξεηαζηεί εθ ησλ πζηέξσλ θαηζαξηθή 

ηνκή θαηά 67%, απμεκέλε πηζαλφηεηα ην λενγλφ λα ρξεηαζηεί εηδηθή θξνληίδα θαηά 

64% θαη απμεκέλν θίλδπλν λα ρξεηαζηεί ζεξαπεία θαηά 44%. (healthyliving.gr, 2012) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν 

ΟΗ ΜΑΤΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
 

 

Σν ζχζηεκα πγείαο ηεο Διιάδαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζνβαξέο αληηθάζεηο νη νπνίεο 

θηλνχληαη κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Ζ βαζηθφηεξε αληίθαζε 

ζπλαληάηαη ζηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ. Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο έρεη 

αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηα κνληέια Bismark θαη Beveridge, ζηα νπνία νη πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε θνηλσληθή αζθάιηζε, δειαδή πφξνη πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εηζθνξέο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ (κνληέιν Bismark) θαη ηε γεληθή θνξνινγία 

(κνληέιν Beveridge). ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, ην 40% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δαπαλψλ πγείαο απνηεινχλ ηδησηηθή δαπάλε, ζπληζηψληαο ην Δ..Τ. σο έλα απφ ηα πην 

ηδησηηθνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο. (νπιηψηεο Κ, 2008) 

 Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ηα Γεκφζηα 

θαη Ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα ηεο Διιάδαο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

(Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2013) 

 

Πίνακας 5 Ελλάδα, Δθμόςια και Ιδιωτικά κεραπευτιρια 2001-2010 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Γεκφζηα 

ζεξαπεπηήξηα 
1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 

Ηδησηηθά 

ζεξαπεπηήξηα 
1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5 

Πεγή: (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2013) 

 

 

 Έλα αθφκα κειαλφ ζεκείν ηνπ Δ..Τ. είλαη απηφ ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο (ΠΦΤ). Ζ απνπζία ηνπ ζεζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ, ε έιιεηςε θάζε 

κνξθήο ζπληνληζκνχ δξαζηεξηνηήησλ, ε αλππαξμία κεραληζκψλ θαη ε απνπζία θάζε 

κνξθήο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλφηεηαο, δελ επέηξεςαλ ηελ νπζηαζηηθή κεηάβαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο απφ ηελ απζηεξή λνζνθνκεηαθή αληίιεςε ζηελ αλάπηπμε 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδα Τγείαο. Τπνζηεξίδεηαη, κάιηζηα, φηη ε εθαξκνγή ηεο ΠΦΤ 

ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο πζηεξεί έλαληη εκηαζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 
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 Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή αδπλακία ηνπ Δ..Τ. ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθιηζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ ακνηβψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, κέζσ ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη ζηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θφζηνπο. Με ην ηζρχνλ ζχζηεκα, ηα πνζά 

απνδεκίσζεο ησλ εμφδσλ πεξίζαιςεο εθ κέξνπο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη 

ζρεδφλ ζπκβνιηθά, θαζψο θαιχπηνπλ έλα κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο λνζειείαο, 

ηφζν ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία φζν θαη ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο. Απνηέιεζκα ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο είλαη νη επαλαιακβαλφκελεο θξαηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ρξεψλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαη ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ 

ρξεζηψλ ηδησηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. (νπιηψηεο Κ, 2008) 

Οη αδπλακίεο πνπ εκθαλίδεη ην ζχζηεκα πγείαο ζηελ ρψξα καο κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: (Μάληνπ & Ηαθσβίδνπ, 2009) 

 

 Έιιεηςε νξγαλσκέλεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, θπξίσο ζηα αζηηθά 

θέληξα θαη πξνγξακκάησλ Πξφιεςεο ή Πξναγσγήο Τγείαο 

 Έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθψλ μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζε αξθεηά 

λνζνθνκεία 

 νβαξέο ειιείςεηο λνζειεπηηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ ‐ Έιιεηςε 

αλζξσπίλσλ πφξσλ ηδίσο ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

 Τπνρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ρακειέο δεκφζηεο δαπάλεο, 

κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηηο νθεηιέο ησλ ηακείσλ, ππνθνζηνιφγεζε παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ.  

 Τςειέο ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο, κε θαηλφκελα παξανηθνλνκίαο.  

 Αλεπαξθή δηνίθεζε, πνπ ζπλίζηαηαη ζε ζπγθεληξσηηζκφ, γξαθεηνθξαηία, 

έιιεηςε κεραλνγξάθεζεο θαη ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη. 

 Αδπλακία ηερλνινγηθήο ζπληήξεζεο δηαγλσζηηθψλ κέζσλ θαη απφθηεζεο 

ηερλνινγίαο αηρκήο . 

 Έιιεηςε απζηεξνχ θαη αμηφπηζηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Έιιεηςε εθπαίδεπζεο, κεηεθπαίδεπζεο θαη ζπλερνχο επηκφξθσζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. 
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2.1 Ζ πνξεία ηεο καηεπηηθήο θξνληίδαο ζηελ Διιάδα 

 

ζνλ αθνξά ηηο καηεπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα, απηέο μεθηλνχλ κε ηνλ λφκν 1856 

«Πεξί ηνπ Μαηεπηηθνχ ρνιείνπ», νπφηε θαη αξρίδεη επηζήκσο ε εθπαίδεπζε ησλ 

καηψλ. Ζ δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα ήηαλ κηα πνιηηηθά αζηαζήο πεξίνδνο γηα ηελ 

Διιάδα. Σν 1922 έλαο κεγάινο αξηζκφο Διιήλσλ πνπ γηα αηψλεο δνχζαλ ζηελ Μηθξά 

Αζία θαη ζηα παξάιηα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ήξζαλ ζηελ Διιάδα σο πξφζθπγεο, κε 

απνηέιεζκα ν πιεζπζκφο κφλν ηεο Αζήλαο λα δηπιαζηαζηεί κεηαμχ ηνπ 1922 θαη ηνπ 

1928. Μεηά απφ απηήλ ηελ αμηνζεκείσηε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αλάγθε γηα 

αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηεο ρψξαο ήηαλ πξνθαλήο. 

Σν 1922, κεηαμχ άιισλ ξπζκίζηεθε θαη ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο εηδηθνχ ηκήκαηνο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζην «Τπνπξγείν 

Πεξηζάιςεσο», ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε ζε «Τπνπξγείν Τγηεηλήο, Πξφλνηαο θαη 

Αληηιήςεσο». (Παλαγησηάθε, 2012) 

 Σν 1926 ζηελ Αζήλα, κηα πφιε κε 400.000 θαηνίθνπο, ήηαλ δηαζέζηκα πεξίπνπ 100 

καηεπηηθά θξεβάηηα θαη νη πεξηζζφηεξνη ηνθεηνί πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ καίεο, θαη 

νίθνλ. Δπηπιένλ, νη ζηαηηζηηθέο γηα ην έηνο 1928 έδεηρλαλ φηη ην πνζνζηφ βξεθηθήο 

ζλεζηκφηεηαο αλεξρφηαλ ζηα 93 βξέθε αλά 1000 γελλήζεηο. Δλψ επηθξαηνχζαλ απηέο 

νη ζπλζήθεο, ην ειιεληθφ θξάηνο κεξίκλεζε θαη απφ ηνλ επφκελν ρξφλν ηδξχζεθαλ ηα 

Λατθά Ηαηξεία, ζηα νπνία πξνβιεπφηαλ κέξηκλα γηα ηελ κεηέξα θαη ην παηδί.  

 Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο ζηελ Διιάδα 

είλαη πεξηνξηζκέλε πξηλ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟70, εληνχηνηο ππάξρεη κηα γεληθή ζεψξεζε 

φηη κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ ΄60, νη πεξηζζφηεξνη ηνθεηνί ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ θπξίσο απφ πξαθηηθέο καίεο, ελψ ζηηο αζηξηθέο πεξηνρέο κηα 

παξφκνηα θαηάζηαζε ίζρπε κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ ΄50.  

 Σν 1951 έγηλε έλα βήκα πξνο ηα εκπξφο, δεδνκέλνπ φηη ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ), εγθαηλίαζε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ αζθαιηζκέλν πιεζπζκφ 

απφ ηηο πνιπθιηληθέο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ κεηξφηεηαο. 

Δληνχηνηο, γηα ηε θαηεμνρήλ γεσξγηθή ρψξα, φπσο ήηαλ ηφηε ε Διιάδα, ε κεγαιχηεξε 

πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ παξέκελε αλαζθάιηζηε. Σε δεθαεηία ηνπ 60‟, φιεο νη 

λνζειεχηξηεο, νη καίεο θαη νη γηαηξνί, ακέζσο κεηά ηελ ιήςε ηνπ δηπιψκαηνο ηνπο, 

είραλ ππνρξέσζε λα ππεξεηήζνπλ γηα έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο ζε αγξνηηθά ηαηξεία ή 

θέληξα πγείαο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Βαζκηαία απφ ηφηε νη έγθπεο γπλαίθεο άξρηζαλ λα 

εμεηάδνληαη απφ εθπαηδεπκέλεο καίεο ή γηαηξνχο θαη νη ηνθεηνί ζηαδηαθά άξρηζαλ λα 



27 
 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα λνζνθνκεία ή ζηα αγξνηηθά θέληξα πγείαο. (Παλαγησηάθε, 

2012) 

 ηηο κέξεο καο, ε παξαθνινχζεζε ηεο εγθχνπ ζπλίζηαηαη λα γίλεηαη απφ 

επαγγεικαηίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, φπσο καίεο, θνηλνηηθνχο λνζειεπηέο 

θαη καηεπηήξεο – γπλαηθνιφγνπο. Πξνιεπηηθέο ππεξεζίεο κεηξφηεηαο πξνζθέξνληαλ 

απφ ηνπο ηαζκνχο Πξνζηαζίαο Μεηέξαο θαη Παηδηνχ ηνπ ΗΚΑ, ηα Ηαηξνθνηλσληθά 

Κέληξα ηνπ Παηξησηηθνχ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αληηιήςεσο 

(ΠΗΚΠΑ), ηα Κέληξα Τγείαο θαη ηα εμσηεξηθά, γπλαηθνινγηθά – καηεπηηθά ηαηξεία ησλ 

καηεπηεξίσλ θαη λνζνθνκείσλ, θαζψο θαη απφ ηδηψηεο γηαηξνχο.  

 

2.2 Ζ θαηαλνκή ησλ καηεπηηθψλ θιηλψλ   

 

Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο κεηαβιεηέο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

καηεπηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ θιηλψλ. Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα 

απνκνλσζνχλ νη θαζαξψο καηεπηηθέο θιίλεο απφ ηηο γπλαηθνινγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξίζαιςε θαη λνζειεία γπλαηθψλ κε γπλαηθνινγηθά 

πξνβιήκαηα, εληνχηνηο ε χπαξμε γπλαηθνινγηθψλ ή θαη καηεπηηθψλ ηκεκάησλ κε ηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ θιηλψλ απνηππψλεη ηε εηθφλα ηεο δηαζέζηκεο πξνζθνξάο, ε νπνία 

φπσο είλαη θπζηθφ επεξεάδεη ηελ θαηαλνκή ηεο δήηεζεο κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. (Νηάθαο Γ., 2001) 

 

Πίνακας 6 Μαιευτικζσ κλίνεσ ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα και ςφμφωνα με το 
γεωγραφικό διαμζριςμα τθσ χϊρασ. 

 

Γεσγξαθηθφ 

δηακέξηζκα 

Γεκφζηνο ηνκέαο Ηδησηηθφο ηνκέαο χλνιν 

 Κιίλεο Πνζνζηφ 

% 

Κιίλεο Πνζνζηφ 

% 

Κιίλεο Ποσοστό 

% 

Αζήλα  776 42,2 1020 56,8 1796 37,4 

ηεξεά& 

Δχβνηα 
115 47,9 125 52,1 240 5,0 

Πεινπφλλεζνο 260 54,7 215 45,3 475 9,9 

Ηφλην 55 91,7 5 8,3 60 1,2 
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Ήπεηξνο 131 55,9 104 44,3 235 4,9 

Θεζζαιία 79 28,5 198 71,5 277 5,8 

Μαθεδνλία 594 50,0 593 50,0 1187 24,7 

Θξάθε 94 72,9 35 27,1 129 2,7 

Αίγην 127 80,9 30 19,1 157 3,3 

Κξήηε 108 44,1 137 55,9 245 5,1 

χλνιν  2339 48,7 2462 51,3 4801 100,0 

Πεγή: (Νηάθαο Γ., 2001) 

 

 Ο πίλαθαο 6 δείρλεη ηελ πξνζθνξά καηεπηηθψλ – γπλαηθνινγηθψλ θιηλψλ ηφζν ζηα 

δηάθνξα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο, φζν θαη ηελ θαηαλνκή απηψλ κεηαμχ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο θαηαλνκήο 

ησλ καηεπηηθψλ θιηλψλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, κε ηελ Αζήλα θαη ηελ 

Μαθεδνλία λα ππεξηζρχνπλ ζην ζχλνιν ησλ θιηλψλ. (37,4% θαη 24.7% αληίζηνηρα)  

 

Γηάγξακκα 2 Μαηεπηηθέο θιίλεο αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα 

 

Πεγή: (Νηάθαο Γ., 2001) 
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 ζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηήξα ησλ καηεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε ζχλνιν 4801 θιηλψλ ηνπ 

έηνπο 1994, νη 2339 (48,7%) αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη νη 2462 (51,3%) ζηνλ 

ηδησηηθφ. Παξαηεξείηαη δειαδή κηα ππεξνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη κάιηζηα πξηλ ηελ 

δεκηνπξγία κεγάισλ ηδησηηθψλ καηεπηεξίσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο, απφ ηελ 

ρξνλνινγία πνπ εμεηάδνπκε.    

 Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξαηήξεζε φηη ε παξαπάλσ εηθφλα αληηζηξέθεηαη γηα ηηο 

λνζνθνκεηαθέο θιίλεο ηεο Διιάδαο ζην ζχλνιν ηνπο: ηo 1998 to 63% ησλ θιηλψλ άλεθε 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ην ππφινηπν 37% ζηνλ ηδησηηθφ. Ζ ηειεπηαία ζχγθξηζε δείρλεη 

φηη νη θιίλεο ησλ καηεπηηθψλ ππεξεζηψλ δελ αθνινπζνχλ ηελ γεληθφηεξε ηάζε κείσζεο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ηελ επέθηαζε ηνπ ΔΤ. Μηα αθφκα παξαηήξεζε είλαη φηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δελ κεηψλεηαη παξφηη ε δήηεζε καηεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

είλαη ζηαζεξή. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ ηδησηηθψλ 

καηεπηεξίσλ, ηα νπνία ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο αλήθνπλ φρη ζε ηδηψηεο επηρεηξεκαηίεο 

αιιά ζε καηεπηήξεο – γπλαηθνιφγνπο πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπο ζε επηρεηξήζεηο 

ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη. (Νηάθαο Γ., 2001) 

 

 

2.3 Οη δεκφζηεο καηεπηηθέο ππεξεζίεο θαη νη αλεπίζεκεο πιεξσκέο 

 

Σν ειιεληθφ ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ρξεκαηνδνηείηαη απφ δεκφζηεο θαη 

ηδησηηθέο πεγέο. Ζ δεκφζηα δαπάλε, ζε πνζνζηφ 66% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ 

πγεία ην 2010, ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 35% απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε θαη θαηά 65% απφ 

ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σα θνξνινγηθά έζνδα πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ 

άκεζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο φζν θαη απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο γηα αγαζά θαη 

ππεξεζίεο. Οη άηππεο πιεξσκέο αληηπξνζσπεχνπλ ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα 

ηελ πγεία, θαζηζηψληαο ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο έλα απφ ηα πην «ηδησηηθνπνηεκέλα» 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. (Kaitelidou, Tsirona, Galanis, Siskou, 

Mladovsky, & Kouli, 2013) 

 Σν πςειφ επίπεδν ησλ αλεπίζεκσλ πιεξσκψλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. χκθσλα κε 

ηνπο Balabanova θαη McKee, « άηππεο πιεξσκέο νξίδνληαη σο ε λνκηζκαηηθή ή ζε είδνο 

ζπλαιιαγή κεηαμχ αζζελψλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο, ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο, 

θαη πξνθαινχληαη απφ αλεπάξθεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο». Ο πην θνηλφο ηχπνο ηεο 

άηππεο πιεξσκήο είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη πάξνρνη πγείαο εθκεηαιιεχνληαη ηελ 
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ηζρχ ηνπο ζηελ αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζνπλ ηελ πιεξσκή ηνπο απφ ηνπο 

αζζελείο θαη έλαο απφ ηνπο πην θνηλνχο ηξφπνπο γηα λα ην θάλνπλ απηφ είλαη ε 

θαζπζηέξεζε ζηελ ζεξαπεία κέρξη ηελ πιεξσκή ηνπο. 

 χκθσλα κε κηα ειιεληθή κειέηε πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2008, 36% ησλ αζζελψλ πνπ 

λνζειεχνληαλ αλέθεξαλ ηνπιάρηζηνλ κία άηππε πιεξσκή ζε ηαηξφ. Οη πιεξσκέο 

απηέο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζρεδφλ ην 20% ησλ ζπλνιηθψλ λνζνθνκεηαθψλ δαπαλψλ 

ησλ λνηθνθπξηψλ, δελ είλαη έλα πνιηηηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ή κηα ζπλεηδεηή επηινγή 

πνιπηέιεηαο, αιιά κηα αλαγθαζηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πνπ απαηηείηαη γηα φζνπο 

αλαδεηνχλ εχθνιε πξφζβαζε ζε πνηνηηθή ζεξαπεία. (Kaitelidou, Tsirona, Galanis, 

Siskou, Mladovsky, & Kouli, 2013) 

  Έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ζηηο δεκφζηεο καηεπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ 

Διιάδα, είλαη νη πιεξσκέο „θάησ απφ ην ηξαπέδη‟ θαη ε επηινγή ηεο κεζφδνπ ηνθεηνχ 

(θαηζαξηθή ηνκή ή θπζηνινγηθφο ηνθεηφο) απφ ηνπο καηεπηήξεο – γπλαηθνιφγνπο. 

 Αλάινγα ήηαλ ηα ζηνηρεία θαη απφ κειέηε κε ηίηιν „Informal payments for maternity 

health services in public hospitals in Greece‟ θαη ζέκα ηηο αλεπίζεκεο πιεξσκέο ζηα 

δεκφζηα καηεπηήξηα ηεο Διιάδαο, πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2012 απφ ην πεξηνδηθφ Health 

Policy. Απφ ηηο 160 γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε, αλαθέξζεθαλ 119 άηππεο 

πιεξσκέο (74,4%). 78% ησλ νη γπλαίθεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ΚΣ (θαηζαξηθή ηνκή) 

αλέθεξαλ ηνπιάρηζηνλ κία άηππε πιεξσκή, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα θνιπηθφ 

ηνθεηφ ήηαλ 69,6%.  

 Ζ πην ζπρλή αηηία γηα ηελ “θάησ απφ ην ηξαπέδη” πιεξσκή ήηαλ ε απαίηεζε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ καηεπηήξα, ζε πνζνζηφ 56.3%, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθά πνπ 

αθνινπζεί. ην θπζηνινγηθφ ηνθεηφ, νη πιεξσκέο ησλ γηαηξψλ ήηαλ θαηά κέζν φξν 

878€ ελψ αληίζηνηρα ζηελ θαηζαξηθή ηνκή 983€. Ζ κέζε ζπλνιηθή ηδησηηθή πιεξσκή 

ήηαλ 1549€. Πεξηειάκβαλε κηα κέζε άηππε πιεξσκή πνπ ππνινγίδεηαη ζε 848€ θαη ε 

επίζεκε πιεξσκή ζε 701€. 

  Ζ κέζε άηππε πιεξσκή ήηαλ πςειφηεξε γηα ηελ θαηζαξηθή ηνκή, έλαληη ησλ 

θπζηνινγηθψλ ηνθεηψλ.  
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Πίνακας 7 Ανεπίςθμεσ πλθρωμζσ ςτθ καιςαρικι τομι και το φυςιολογικό τοκετό 
 

Αλεπίζεκεο πιεξσκέο ζε γηαηξνχο  Ν(%) 

Ναη 119 (74.4 %) 

ρη 34 (21.2) 

Αλεπίζεκεο πιεξσκέο γηα θαηζαξηθή 

ηνκή  
 

Ναη 71 (78%) 

ρη 17 (18.7%) 

Αλεπίζεκεο πιεξσκέο γηα θπζηνινγηθφ 

ηνθεηφ 
 

Ναη 48 (69.6%) 

ρη 18 (26.1%) 

Λφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε αλεπίζεκε 

πιεξσκή  
 

Ο γηαηξφο δήηεζε ηελ πιεξσκή 67 (56.3%) 

Θεψξεζα φηη ν ηαηξφο ζα κνπ έδηλε 

κεγαιχηεξε ζεκαζία 
4 (3.4%) 

Πιήξσζα κεηά ηελ ηαηξηθή πξάμε ζαλ 

έθθξαζε επγλσκνζχλεο  
48 (40.3%) 

Πεγή: (Kaitelidou, Tsirona, Galanis, Siskou, Mladovsky, & Kouli, 2013) 

 

Γηάγξακκα 3 Άηππεο πιεξσκέο ζηνλ θπζηνινγηθφ ηνθεηφ θαη ζηελ θαηζαξηθή ηνκή 

 

Πεγή: (Kaitelidou, Tsirona, Galanis, Siskou, Mladovsky, & Kouli, 2013) 

Άτσπες πληρωμές 

Καιζαρική ηομή

Φσζιολογικός ηοκεηός
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 ηνλ πίλαθα 8 θαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο άηππεο πιεξσκήο θαη ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα φπσο 

είλαη ε εζληθφηεηα, ν ηφπνο ηνπ ηνθεηνχ, ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε, ην κεληαίν εηζφδεκα 

θαη ην είδνο ηνπ ηνθεηνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη 

πεξηζζφηεξεο αλεπίζεκεο πιεξσκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αζήλα, απφ ειιεληθήο 

θαηαγσγήο γπλαίθεο, εξγαδφκελεο θαη κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Σν κεληαίν 

νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα ήηαλ πάλσ απφ 3.000 επξψ ελψ ζηηο θαηζαξηθέο ηνκέο 

παξαηεξήζεθαλ πεξηζζφηεξεο άηππεο πιεξσκέο (921) έλαληη ησλ θπζηνινγηθψλ 

ηνθεηψλ (755).  

 Σέινο, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ήηαλ πξνζσπηθή επηινγή 

ησλ γπλαηθψλ ε κέζνδνο ηνπ ηνθεηνχ πνπ ζα αθνινπζνχζαλ θαη ε ζρέζε θαηεγνξίαο 

δσκαηίνπ θαη αλεπίζεκσλ πιεξσκψλ ήηαλ αλάινγε, δειαδή φζν θαιχηεξν ήηαλ ην 

δσκάηην, ηφζν θαιχηεξεο ήηαλ θαη νη πιεξσκέο ησλ γηαηξψλ, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε 

ην εηζφδεκα φπσο θαίλεηαη ζηνλ ίδην πίλαθα.  

 

Πίνακας 8 Σχζςθ μεταξφ ανεπίςθμων πλθρωμϊν (€) και δθμογραφικϊν 
χαρακτθριςτικϊν 

Σφπνο ηνθεηνχ  

Αζήλα 989 

Δπαξρία 332 

Δζληθφηεηα  

Διιεληθή 1031 

Με ειιεληθή 385 

Δξγαζηαθή θαηάζηαζε  

Δξγαδφκελνη 1044 

Άλεξγνη 534 

Μνξθσηηθφ επίπεδν  

Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

488 

Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

867 

Αλψηεξε εθπαίδεπζε 1121 

Μεληαίν νηθνγελεηαθφ  
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εηζφδεκα 

< 3000 € 811 

>3000 € 1177 

Σχπνο ηνθεηνχ  

Καηζαξηθή ηνκή 921 

Φπζηνινγηθφο ηνθεηφο 755 

Ηαηξηθή εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο  

 

Με επζχλε ηνπ γηαηξνχ 261 

Πξνζσπηθή επηινγή 953 

Σχπνο δσκαηίνπ  

Μνλφθιηλν 1121 

Γίθιηλν 897 

Σξίθιηλν 229 

Πεγή: (Kaitelidou, Tsirona, Galanis, Siskou, Mladovsky, & Kouli, 2013) 

 

2.4 Οη ηδησηηθέο καηεπηηθέο ππεξεζίεο 

 

Ζ γέλλεζε ελφο παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θαη επηπρέο γεγνλφο 

γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Ζ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπινθψλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ε γέλλεζε πγεηψλ παηδηψλ απνηειεί ζηφρν ηεο 

εζληθήο πνιηηηθήο πγείαο, ν νπνίνο ζηελ ρψξα καο έρεη αθεζεί θπξίσο ζηελ νηθνγέλεηα 

θαη ηελ έγθπν κεηέξα. Σνπιάρηζηνλ ην 90% ησλ ελδηαθεξφκελσλ δείρλεη λα ζεσξεί φηη 

ε απνηειεζκαηηθή έθβαζε ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνπ ηνθεηνχ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ 

πξνζθπγή ζ‟ έλα εηδηθφ ηαηξφ (καηεπηήξα - γπλαηθνιφγν). Ο ηειεπηαίνο αλαιακβάλεη 

ηελ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εγθχνπ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ηειηθήο πξάμεο 

ηνπ ηνθεηνχ, ε νπνία γηα ιφγνπο αζθαιείαο έρεη θαζηεξσζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εηδηθνχο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε λνζνθνκεία θαη ηδησηηθέο θιηληθέο. (Νηάθαο Γ., 2001) 

 Οη αληηιήςεηο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο πξφζβαζεο 

ζηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο θαη ηα καηεπηήξηα, δηακνξθψλνπλ ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο 

καηεπηηθψλ ππεξεζηψλ. ε αληίζεζε κε ηηο άιιεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, ζηηο 

καηεπηηθέο θπξηαξρεί ε ηδησηηθή παξνρή. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

ζρεηίδνληαη κε: (Νηάθαο Γ., 2001) 
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 ηε θχζε ηνπ ηνθεηνχ, ν νπνίνο δελ απνηειεί «αζζέλεηα», άξα ε ππέξηαηε πνηφηεηα 

ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα βαξαίλεη πεξηζζφηεξν απφ ην 

πςειφηεξν επίπεδν ησλ ζηελά ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, 

 ηε κηθξή παξάδνζε θαη ηελ αλεπαξθή αθφκα αλάπηπμε ησλ δεκφζησλ πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηδίσο ζηελ πεξηθέξεηα, θαηλφκελν πνπ εμεγεί ηε ζπξξνή επίηνθσλ απφ 

φιε ηελ Διιάδα ζηα καηεπηήξηα ηεο Αζήλαο θαη 

 ηε κεγάιε πξνζθνξά εηδηθψλ ηαηξψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

θαη αλακέλνπλ λα απνθνκίζνπλ εηζνδήκαηα απφ ηελ ηδησηηθή άζθεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπο.  

 

Με ζηαζεξφ αξηζκφ ηνθεηψλ θαη δηαξθψο απμαλφκελε πξνζθνξά εηδηθψλ γηαηξψλ, 

αζθείηαη ζπλερψο πίεζε πξνο ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

γελλήζεσλ ζηα ηδησηηθά καηεπηήξηα. Ο αξηζκφο ησλ καηεπηήξσλ, ζε ζρέζε κε ην 

κέγεζνο ηεο ηδησηηθήο ηνπο πειαηείαο, θαζνξίδεη θαη ηε ξνή ησλ ηνθεηψλ πξνο ην 

καηεπηήξην κε ην νπνίν ζπλεξγάδνληαη. πλεπψο, νη ηδησηηθέο καηεπηηθέο κνλάδεο 

αληαγσλίδνληαη άκεζα φρη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, αιιά γηα ηνλ αξηζκφ 

θαη ηελ θήκε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ καηεπηήξσλ, ψζηε λα πξνζειθχζνπλ ηαηξνχο θαη 

έηζη λα απμήζνπλ ησλ αξηζκφ ησλ ηνθεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. Απηή ε παξαηήξεζε 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα παξνρήο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ ζε 

θηιειεχζεξα ζπζηήκαηα πγείαο, φπσο απηφ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο. 

 Ο ηδησηηθφο ηνκέαο έρεη απνζπάζεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο καηεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, κέζσ ησλ απνθιεηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ κε καηεπηήξεο, μεπεξλψληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ην εκπφδην ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο δήηεζεο. Χζηφζν, ε επηινγή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ πξάμε ηνπ ηνθεηνχ ζπλεπάγεηαη έλα πςειφ θφζηνο γηα ηελ 

νηθνγέλεηα ιφγσ ηεο έιιεηςεο πνιηηηθήο απνδεκίσζεο απφ πιεπξάο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. (Νηθνινπδάθε Κ., 2011) 

 

2.5 Σν ηαηξνθεληηθφ κνληέιν ησλ καηεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

 

Οη καηεπηηθέο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο ηδηνκνξθίεο 

δεδνκέλσλ ησλ δπλάκεσλ ηεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ζηελ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ. Ζ δήηεζε γηα καηεπηηθέο ππεξεζίεο είλαη ζηαζεξή θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην εκπφδην απηφ κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο καηεπηήξσλ – 
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γπλαηθνιφγσλ θαη ηεο ζχλαςεο απνθιεηζηηθψλ ζπκβάζεσλ. Ζ θπξηαξρία ηνπ 

ηαηξηθνθεληξηθνχ κνληέινπ ζηελ ρψξα καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζθνιίεο πξφζβαζεο 

ηεο εγθχνπ ζηνλ εηδηθφ καηεπηήξα αιιά θαη ζηηο πξνγελλεηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέο εληζρχνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ θιάδν ησλ γπλαηθείσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. (Αξζελνπνχινπ Η., 2001) 

 ε κεξηθέο ρψξεο ε δηελέξγεηα ησλ ηνθεηψλ απφ καίεο έρεη ζρεδφλ εθιείςεη. Οη 

Ζ.Π.Α. θαη ν Καλαδάο απνηεινχλ ηα πην θξαπγαιέα παξαδείγκαηα, ελψ φκνηα 

θαηλφκελα παξαηεξνχληαη θαη ζηελ Διιάδα. Ζ έιιεηςε νξγαλσκέλεο δεκφζηαο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηηο καηεπηηθέο ππεξεζίεο, ε νπνία εκθαλίδεηαη θπξίσο 

ζην ζηάδην ηεο πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο κε ηελ κνξθή καθξάο ιίζηαο αλακνλήο, 

εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ εγθχνπ θαη γηαηξνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ε χπαξμε ηνπ ηαηξνθεληξηθνχ κνληέινπ ζηηο καηεπηηθέο ππεξεζίεο είλαη 

αηζζεηή ζε φια ηα ζηάδηα ηεο θχεζεο. 

  ε αληίζεζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ζηελ Διιάδα ε επηβεβαίσζε ηεο θχεζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ γπλαηθνιφγν καηεπηήξα θαη φρη απφ ηνλ 

νηθνγελεηαθφ γηαηξφ. Αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνγελλεηηθήο πεξηφδνπ θαη ηεο 

πξάμεο ηνπ ηνθεηνχ, θχξηνο ππεχζπλνο παξακέλεη ν καηεπηήξαο, ζε αληίζεζε κε άιιεο 

ρψξεο φπνπ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαηέρνπλ νη καίεο. Αθφκα, ζηηο καίεο απνδίδεηαη ν 

ιηγφηεξνο ηαηξηθφο παξεκβαηηζκφο θαη ε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ κεηέξσλ. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ιηγφηεξεο ηερληθέο πξφθιεζεο ηνθεηνχ, ιηγφηεξε 

θαξκαθεπηηθή αλαιγεζία θαη ιηγφηεξε ρξήζε επηζθιεξίδηαο αλαηζζεζίαο. 

(Μαηζαγγάλεο Μ., 2001) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΚΑΗ ΚΟΣΟ ΣΟΚΔΣΟΤ 

 

3.1 Αζθαιηζηηθή θάιπςε πξν ΔΟΠΤΤ 

 

Πξηλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ΔΟΠΤΤ, πεξίπνπ 30 ηακεία θαη θιάδνη αζθάιηζεο πγείαο 

θάιππηαλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, κε ην 50% απηνχ λα 

θαιχπηεηαη απφ ην ΗΚΑ, ην 20% απφ ηνλ ΟΓΑ, ην 13% απφ ηνλ ΟΑΔΔ θαη ην 12% απφ 

ηνλ ΟΠΑΓ. Δπνκέλσο, ν λενζχζηαηνο ΔΟΠΤΤ θαιχπηεη πεξίπνπ ην 95% ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηακείσλ είρε σο απνηέιεζκα λα 

δηακνξθσζνχλ πνηθίιεο δέζκεο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, 

ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ επεθηάζεθε. Απφ ην 1982, ν ΟΓΑ άξρηζε λα παξέρεη 

θαξκαθεπηηθή θάιπςε, εληζρχζεθε ε δηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο κε ηε ιεηηνπξγία 200 πεξίπνπ αγξνηηθψλ θέληξσλ πγείαο θαη ν ΟΑΔΔ 

επέθηεηλε ηελ θάιπςε πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. (Οηθνλφκνπ Υ., Μάξηηνο 2012) 

    Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ν αξηζκφο ησλ ηακείσλ κεηψζεθε πεξίπνπ ζην 

κηζφ, κε πνιιά κηθξά ηακεία λα ελζσκαηψλνληαη ζην ΗΚΑ, ην νπνίν πξνζέθεξε ην πην 

νινθιεξσκέλν παθέην πξνζηαζίαο. Παξ‟ φια απηά, ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

θάιπςε εμαθνινχζεζαλ λα ππάξρνπλ. Γηα παξάδεηγκα, νη παξνρέο ηνπ ΟΠΑΓ ήηαλ 

θαιχηεξεο απφ απηέο ηνπ ΗΚΑ, ηνπ ΗΚΑ θαιχηεξεο απφ ηνπ ΟΑΔΔ, ελψ ηνπ ΟΓΑ ήηαλ 

νη πην πεξηνξηζκέλεο. Γηαθνξνπνηήζεηο επίζεο ππήξραλ κεηαμχ ησλ ηακείσλ σο πξνο 

ηελ ειεπζεξία επηινγήο απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ πξνκεζεπηψλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο. ζνλ αθνξά ηηο παξνρέο κεηξφηεηάο, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ηα 

επηδφκαηα θαη ε νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ παξείραλ ηα ηέζζεξα κεγαιχηεξα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. 

 

 Εληαίν Τακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ – ΙΚΑ  

 

 Σν ΗΚΑ, πξνζέθεξε ζηελ λέεο κεηέξεο έλα ζχλνιν παξνρψλ είηε κε ηελ κνξθή 

ρξεκαηηθψλ επηδνκάησλ, είηε κέζσ νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ. ηηο άκεζα 

αζθαιηζκέλεο ρνξεγνχζε επίδνκα κεηξφηεηαο (θπνθνξίαο θαη ινρείαο) θαη ην εθάπαμ 

βνήζεκα ηνθεηνχ.  
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 Σν επίδνκα κεηξφηεηαο παξερφηαλ ζηελ άκεζα αζθαιηζκέλε πνπ είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 200 εκέξεο αζθάιηζεο ζην δηάζηεκα ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ εηψλ πξηλ ηελ πηζαλή εκεξνκελία ηνθεηνχ θαη δελ εξγαδφηαλ ηελ 

πεξίνδν ηεο επηδφηεζεο. Σν πνζφ ηεο επηδφηεζεο ππνινγηδφηαλ βάζε ηνπ κέζνπ φξνπ 

ησλ απνδνρψλ ησλ ηξηάληα ηειεπηαίσλ εκεξψλ αζθάιηζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

ελψ θαηαβαιιφηαλ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ πνζφ απφ ηνλ ΟΑΔΓ ζηε κεηέξα πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκπιεξψζεη ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηεο γηα ηηο εκέξεο πνπ δελ εξγάζηεθε.  

 Σν εθάπαμ βνήζεκα ηνθεηνχ δηθαηνχηαλ ε άκεζα θαη έκκεζα αζθαιηζκέλε θαηά ηελ 

ζηηγκή ηνπ ηνθεηνχ. Σν βνήζεκα ηνθεηνχ ππνινγηδφηαλ βάζεη ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ 

αλεηδίθεπηνπ εξγάηε πνπ αλεξρφηαλ ζηα 33,04 επξψ. πλεπψο ην βνήζεκα απηφ 

δηακνξθσλφηαλ ζην πνζφ ησλ 991,20 επξψ. (33,04 × 30 = 991,20). Απηφ ην πνζφ 

δηπιαζηαδφηαλ ζε πεξίπησζε δίδπκεο θχεζεο θνθ. (Νηθνινπδάθε Κ., 2011) 

 Σν βνήζεκα ηνθεηνχ δηλφηαλ αληί καηεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε λνζνθνκείν ηνπ ΔΤ ή 

ζε ηδησηηθή θιηληθή γηα θπζηνινγηθφ ηνθεηφ έσο 6 εκέξεο λνζειείαο. Σα έμνδα 

λνζειείαο θαιχπηνληαλ απφ ηελ αζθαιηζκέλε θαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο θαηαβάιινληαλ ην 

πνζφ ησλ 991,20 επξψ αληί ηεο καηεπηηθήο πεξίζαιςεο. ε πεξίπησζε παζνινγηθήο 

εμέιημεο ηνπ ηνθεηνχ (θαηζαξηθή ηνκή, ρξήζε ζεξκνθνηηίδαο ) ν νξγαληζκφο παξείρε 

επηπξφζζεηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε κε απφδνζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ζχκθσλα κε 

ηελ θξαηηθή δηαηίκεζε. 

 Αθφκα, ην ΗΚΑ θάιππηε ηηο βαζηθέο δαπάλεο ζε πεξίπησζε εμσζσκαηηθήο 

γνληκνπνίεζεο γηα ηηο γπλαίθεο ειηθίαο 23 έσο 45 εηψλ. ε θάζε γπλαίθα επηηξεπφηαλ 

εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε έσο θαη ηέζζεξεηο θνξέο ζπλνιηθά θαη ζην δηάζηεκα ηεο 

πξνζπάζεηαο απηήο θαιππηφηαλ πιήξσο ε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχηαλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε πγεηνλνκηθφ πιηθφ. 

 

 Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ - ΟΓΑ 

 

 Οη γπλαίθεο πνπ ήηαλ αζθαιηζκέλεο ζηνλ ΟΓΑ , είηε άκεζα είηα έκκεζα, 

δηθαηνχληαλ ηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη ηηο παξνρέο πγείαο απφ ηνλ νξγαληζκφ, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ιάκβαλαλ επίδνκα κεηξφηεηαο (θπνθνξίαο θαη ινρείαο) θαη παξνρέο 

πεξηζάιςεσο. 

 Δηδηθφηεξα, ην επίδνκα κεηξφηεηαο γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ζα επέιεγαλ λα γελλήζνπλ 

ζε δεκφζην λνζνθνκείν αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 450,09 επξψ. ε πεξίπησζε πνπ ζα 

γελλνχζαλ δίδπκα, ηξίδπκα θνθ θαη βξίζθνληαλ ζηελ δσή θαηά ηελ εκεξνκελία 
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ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ ρνξήγεζε παξνρψλ, ην επίδνκα απηφ απμαλφηαλ γηα θάζε 

παηδί θαηά 50%. Αθφκα, νη αζθαιηζκέλεο κεηέξεο ηνπ ΟΓΑ απαιιάζζνληαλ απφ ηελ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο λνζειίσλ ζε λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. (Νηθνινπδάθε Κ., 2011) 

 Αληίζηνηρα, γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ζα επέιεγαλ λα γελλήζνπλ ζε ηδησηηθφ καηεπηήξην, 

πξνβιεπφηαλ ε παξνρή εθάπαμ ηνπ επηδφκαηνο θπνθνξίαο θαη ινρείαο, ίζν κε 450,09 

επξψ, θαη επηπιένλ βνήζεκα ηνθεηνχ ίζν κε 225,04 επξψ. 

 

 Οξγαληζκφο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Δεκνζίνπ – ΟΠΑΔ  

 

 ηηο αζθαιηζκέλεο γπλαίθεο ηνπ δεκνζίνπ, ε άδεηα θχεζεο θαη ηνθεηνχ ρνξεγνχηαλ 

κε πιήξεηο απνδνρέο θαη αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη ζεσξνχηαλ ρξφλνο πξαγκαηηθήο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο. Οη απνδνρέο ηεο πεξηφδνπ θχεζεο θαη ηνθεηνχ θάιππηαλ 

ζπλνιηθά δηάζηεκα 5 κελψλ θαη ππνινγίδνληαλ κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο απνδνρέο ηεο 

εξγαδφκελεο. 

 Αθφκα, ν ΟΠΑΓ θαηέβαιιε επίδνκα ηνθεηνχ (θπζηνινγηθνχ ή θαηζαξηθήο ηνκήο ) 

1000 επξψ ζηελ άκεζα ή έκκεζα αζθαιηζκέλε ρσξίο θακία άιιε ππνρξέσζε. Σν 

επίδνκα απηφ απμαλφηαλ θαηά 50% ζε πεξίπησζε γέλλεζεο δίδπκσλ ή ηξίδπκσλ. Σν 

επίδνκα ηνθεηνχ θάιππηε ηα έμνδα λνζειείαο έσο 4 εκέξεο ζε λνζνθνκείν ηνπ ΔΤ ή 

ζε ηδησηηθφ καηεπηήξην. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πνζφ ησλ 1000 επξψ αθαηξνχληαλ απφ ηηο 

απνδνρέο πνπ θαηαβάιινληαλ ζηελ αζθαιηζκέλε ηελ πεξίνδν ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο. 

 

 Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Ειεχζεξσλ Επαγγεικαηηψλ – ΟΑΕΕ 

 

 Ο ΟΑΔΔ παξείρε ζηηο αζθαιηζκέλεο ηνπ επίδνκα ηνθεηνχ ίζν κε 800 επξψ. ε 

πεξίπησζε δηδχκσλ ην πνζφ απμαλφηαλ θαηά 50% θαη ζε πεξίπησζε ηξηδχκσλ θαηά 

100%. Σν εθάπαμ βνήζεκα ηνθεηνχ θάιππηε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ ή θαηζαξηθή ηνκή 

έσο 4 εκέξεο λνζειείαο ζε δεκφζην λνζνθνκείν ή ηδησηηθφ καηεπηήξην. Δάλ πξνέθππηε 

ηνθεηφο κε επηπινθέο, φπνπ ε λνζειεία παξαηεηλφηαλ πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ εκεξψλ, ν 

νξγαληζκφο θαηέιαβε ζπκπιεξσκαηηθά, ην ηζρχνλ θιεηζηφ λνζήιην θξαηηθψλ 

λνζνθνκείσλ ή ηδησηηθψλ θιηληθψλ γηα ηηο επηπιένλ εκέξεο λνζειείαο. (Νηθνινπδάθε 

Κ., 2011) 

  Σέινο, ν ΟΑΔΔ ζπλέβαιιε θαη ζηελ θάιπςε δαπαλψλ γηα εμσζσκαηηθή 

γνληκνπνίεζε, φπνπ εάλ ε πξνζπάζεηα είρε ζεηηθή έθβαζε, ν νξγαληζκφο θαηέβαιε ην 

πνζφ πνπ νξίδνπλ θάζε θνξά  απφ ηηο  δηαηάμεηο. Γηα ην 2010 ην πνζφ απηφ αλεξρφηαλ 
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ζηα 352,16 επξψ. ε πεξίπησζε αλεπηηπρνχο πξνζπάζεηαο θαηέβαιε ην ήκηζπ ηνπ 

παξαπάλσ πνζνχ. Καιππηφηαλ επίζεο θαη ε θαξκαθεπηηθή αγσγή κε ζπκκεηνρή ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ θαηά 25%.  

 

3.2 Γεκηνπξγία Δληαίνπ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) 

 

Ζ ζπλέλσζε ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ (ΗΚΑ, ΟΑΔΔ, 

ΟΠΑΓ θαη ΟΓΑ) ζε έλαλ εληαίν νξγαληζκφ, απνηειεί ηελ βαζηθή αιιαγή ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ πξφζθαηε πεξίνδν. Ο λένο 

νξγαληζκφο θαιχπηεη ην 90% ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαη‟ επέθηαζε θαηέρεη ηζρπξή 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο πγείαο. 

 χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο ίδξπζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ, επηδηψθεηαη λα εμαζθαιηζζεί 

ε ηζφηηκε πξφζβαζε φινπ ηνπ πιεζπζκνχ ζε εληαίν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ πξφιεςε, δηαηήξεζε, πξναγσγή, βειηίσζε, 

απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο , 

2011) 

 Οη εηζξνέο ηνπ νξγαληζκνχ κε βάζε ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο πξνέξρνληαλ θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο απφ ηελ εηήζηα θξαηηθή επηρνξήγεζε θαη απφ ηηο εηζθνξέο 

εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ αξκνδίσλ δεκνζίσλ 

αξρψλ. Γεδνκέλσλ απηψλ ν ΔΟΠΤΤ, ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, αλέκελε 

έζνδα άλσ ησλ 8 δηο € γηα ην 2012, κε βάζε ην χςνο ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ηεο εμίζσζεο ησλ εηζθνξψλ ησλ ηεζζάξσλ ηακείσλ ζην 7,65% ηνπ εηζνδήκαηνο.  

 

Πίνακας 9 Ειςροζσ του ΕΟΠΥΥ για το ζτοσ 2012 

Δηζξνέο   
 

2012 

χλνιν Αζθαιηζκέλσλ (x 1.000)  11.351 

Άκεζα 6.381 

Έκκεζα 4.970 

Δηήζηεο Δηζθνξέο (ζε εθαη. €) 4.565 

Δξγνδφηεο  2.080 

Αζθαιηζκέλνη  2.485 

πκκεηνρή ηνπ θξάηνπο (εθηίκεζε ζε εθαη. €)  1.500 
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Πξνζαξκνγή εηζθνξψλ ΟΠΑΓ (εθηίκεζε ζε εθαη. €)  500 

Ρπζκηζηηθή πξνζαξκνγή εηζθνξάο ζην 7,65% (ηνπ 

ΗΚΑ) (εθηίκεζε ζε εθαη. €)  

>1.500 

 

χλνιν  >8.000 

Πεγή: (Κπξηφπνπινο & θξνπκπέινο, 2012) 

 

 Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 0,6% ηνπ 

ΑΔΠ εηζέξρνληαη ζηα ηακεία ηνπ ΔΟΠΤΤ 1,5 δηο € θαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, 

4,5 δηο €. Δπηπιένλ απφ ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πξνζαξκνγήο ησλ εηζθνξψλ ηνπ 

ΟΠΑΓ ππνινγίδνληαη επηπιένλ 500 εθαη. € θαη απφ ηε εμίζσζε ησλ εηζθνξψλ ησλ 

ππφινηπσλ ηακείσλ ζηα επίπεδα ησλ εηζθνξψλ ηνπ ΗΚΑ (7,65%) αλακέλνληαη επηπιένλ 

έζνδα 1,5 δηο €.  

 

Γηάγξακκα 4 Δηζθνξέο πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ ζε δηο επξψ γηα ην έηνο 2012 

 

Πεγή: (Κπξηφπνπινο & θξνπκπέινο, 2012) 
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 Παξά ην γεγνλφο απηφ, ην αξρηθφ ζρήκα θαη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο δελ έρνπλ 

επαιεζεπζεί, ελψ νη ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα πξφζθαηα, φπσο ε κείσζε 

ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο ζην 0,4% ηνπ ΑΔΠ (απφ 0,6%), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε 

πξνζαξκνγή ησλ εηζθνξψλ ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηελ αδπλακία εμίζσζεο ησλ εηζθνξψλ ησλ 

ππφινηπσλ ηακείσλ ελνρνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ ζεκαληηθή πζηέξεζε ησλ 

εζφδσλ, θαηάζηαζε ε νπνία ππνιείπεηαη ησλ αξρηθψλ εθηηκήζεσλ πιένλ ησλ 2,5 δηο €. 

(ΔΓΤ, 2012) 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ νξγαληζκνχ δχλαηαη λα αζθεζεί κεξηθψο θαη 

αηειψο ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο γηαηξνχο θαη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

δειαδή ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα θαη εξγαζηήξηα. Ζ θαηάζηαζε 

απηή επηβαξχλεηαη εμαηηίαο ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ ρξένπο ην νπνίν έρεη κεηαθεξζεί ζηνλ 

ΔΟΠΤΤ απφ ηα εληαζζφκελα ηακεία (3,6 δηο € πεξίπνπ) θαη αθφκε απφ ηελ δπζρέξεηα 

αληαπφθξηζεο ζηηο πιεξσκέο ησλ πξνκεζεπηψλ (γηαηξνί, θαξκαθεία, θιηληθέο, 

λνζνθνκεία). 

 Με βάζε απηέο ηηο εθηηκήζεηο, ε πξνζδνθψκελε κείσζε ηεο δαπάλεο απφ ηελ 

άζθεζε ηεο κνλνςσληαθήο δχλακεο ηνπ ΔΟΠΤΤ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο θαζψο ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηά ηνπ νξγαληζκνχ είλαη κηθξή θαη δελ κπνξεί λα αζθεζεί ζε 

κεγάιν κέξνο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο. Ζ κείσζε ηεο δαπάλεο ελ ηνχηνηο, αλακέλεηαη λα 

πξνθαιέζεη κεηαθχιεζε ηνπ θφζηνπο ζηα λνηθνθπξηά θαη δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ 

αλαπηπρζεί πνιηηηθέο βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο εθηηκάηαη φηη κεζνπξφζεζκα σζεί 

ζε κηα δηαδηθαζία απναζθάιηζεο θαη δξακαηηθήο κείσζεο ησλ παξνρψλ πγείαο. 

(Κπξηφπνπινο & θξνπκπέινο, 2012) 

 Δλδεηθηηθά, ν ΔΟΠΤΤ πξνο ζπγθξάηεζε ηεο δαπάλεο πξνζαλαηνιίδεηαη ζε 

ζπκβάζεηο κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηδησηψλ γηαηξψλ ελψ δηαηεξεί παξάιιεια ηηο 

ακνηβέο ηνπο ζε ρακειά επίπεδα. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ε κε δηαζθάιηζε 

θηλήηξσλ ζηνπο γηαηξνχο λα ιεηηνπξγεί σο εκπφδην ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε ηνλ 

νξγαληζκφ γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζε πεξηνξηζκφ ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ θαη 

ζπλεπψο ζε αληθαλνπνίεηε δήηεζε, ε νπνία αλαδεηεί δηέμνδν ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

πεξίζαιςε, πξάγκα ην νπνίν πξνθαιεί αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ζηα δεκφζηα 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα (θαηά 28%), θαηλφκελν ην νπνίν δελ εξκελεχεηαη απφ ηελ 

αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο ή ηελ κεηαθίλεζε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

 



42 
 

Πίνακας 10 Δαπάνεσ ΕΟΠΥΥ (αρχικζσ εκτιμιςεισ για το 2012) 

Γαπάλε 2012 

Οηθνγελεηαθφο γηαηξφο 0,35 - 0,50 δηο € 

Οηθνγελεηαθφο παηδίαηξνο 0,10 - 0,15 δηο € 

Γηαηξνί εηδηθνηήησλ 1,20 – 1,50 δηο € 

Δξγαζηεξηαθέο πξάμεηο 0,50 – 0,70 δηο € 

Φαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 2,50 – 3,00 δηο € 

χλνιν 4,65 – 5,85 δηο € 

Τπάξρνπζα ππνδνκή 0,60 – 0,70 δηο € 

Γεληθφ χλνιν 5,25 – 6,55 δηο € 

Πεγή: Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο 

 

 Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ νη νπνίνη ζπλαπαξηίδνπλ ηνλ 

ΔΟΠΤΤ αλακελφηαλ κεηαθνξά πφξσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2012 χςνπο 7,87 δηο €. 

Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΔΟΠΤΤ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ αλέξρεηαη ζηα 

5,53 δηο € θαη σο εθ ηνχηνπ δηακνξθψλεηαη έιιεηκκα άλσ ησλ 2 δηο €. Σν απνηέιεζκα 

είλαη λα κελ ηθαλνπνηείηαη ε πξνυπφζεζε ζπγθξφηεζεο αζθαιηζηηθνχ κνλνςσλίνπ, 

θαζψο ν λένο νξγαληζκφο δελ δηαρεηξίδεηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ σο αζθαιηζηηθφο 

νξγαληζκφο κε ηελ άζθεζε θαηάιιεισλ θαη ηεθκεξησκέλσλ πνιηηηθψλ, αιιά ελεξγεί 

σο «ηακεηαθφο κεραληζκφο είζπξαμεο εζφδσλ θαη εμφθιεζεο δαπαλψλ».  (ΔΓΤ, 

2012) 

 

Πίνακας 11  Προχπολογιςμόσ του ΕΟΠΥΥ για το 2012 

χλνςε έζνδα 

 

Πξνυπνινγηζκφο 

2012 

 

Δθηίκεζε 2011 

ησλ θνξέσλ νη 

νπνίνη 

κεηαθέξζεθαλ 

ζηνλ 

ΔΟΠΤΤ 

31.12.2011 

Γηαθνξά (%) 

 

Δπηρνξεγήζεηο  

 

795.000.000  

 

2.015.770.000  

 

-60,56%  

 

Φφξνη, ηέιε, δηθαηψκαηα - 41.850.000  

 

-100,00%  

 

    

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  

 

4.634.650.000  

 

5.035.859.022  

 

-7,97%  
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Έζνδα απφ 

επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα  

 

82.300.000  

 

330.888.878  

 

-75,13%  

 

Πξνζαπμήζεηο, πξφζηηκα, 

ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη 

παξάβνια 

29.300.000  

 

48.992.433  

 

-40,19%  

 

Λνηπά έζνδα  

 

289.550.000  

 

19.771.000  

 

1364,52%  

 

Έθηαθηα έζνδα  200.000  

 

3.268.018  

 

-93,88%  

 

Έζνδα απφ δάλεηα  

 

450.000  

 

150.000  

 

200,00%  

 

χλνια  

 

5.831.150.000  
 

7.865.549.351  
 

 

 

      Πεγή: Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο, 2012 

 

 

 Ο ΔΟΠΤΤ ζρεδηάζηεθε σο ζπγρψλεπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ κε ηε 

κνξθή κνλνςσλίνπ γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο. ηφρνο ηνπ είλαη ε δηεχξπλζε ηεο 

πξφζβαζεο κέζσ ηεο ειεπζεξίαο επηινγήο ηαηξνχ, αιιά απφ ζπγθεθξηκέλν (θαη 

πεξηνξηζκέλν) αξηζκφ ηαηξψλ. Παξάιιεια, ε πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ βαζίδεηαη ζε 

έλα ζρήκα κε “ζπκβάζεηο πάγηαο αληηκηζζίαο ηχπνπ ΟΑΔΔ” αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ 

ησλ επηζθέςεσλ, ηεο δέζκεο θξνληίδαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ θαηάζηαζε, φκσο, απηή εκπεξηέρεη αληηθάζεηο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ ζηξεβιψζεσλ. (Κπξηφπνπινο Γ. , 2012) 

 

 Ο ΔΟΠΤΤ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλαο δηεπξπκέλνο Οξγαληζκφο Πεξίζαιςεο 

Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ (ΟΠΑΓ), κε νηθνλνκηθά θίλεηξα ηχπνπ ΟΑΔΔ. 

 Οη “ζπκβάζεηο ηχπνπ ΟΑΔΔ” δελ δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο αληαγσληζκνχ κεηαμχ 

ησλ πξνκεζεπηψλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο βειηίσζεο ηεο πξνζθνξάο. 

 Γελ δίδνληαη θίλεηξα ζπλέρεηαο θαη νινθιήξσζεο ηεο θξνληίδαο κε ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο νκαδηθήο άζθεζεο ηεο θιηληθήο ηαηξηθήο. 

 

 Σν βαζηθφ πξνο επίιπζε δήηεκα παξακέλεη θαη είλαη αλαγθαίν λα επηιπζεί κε ηε 

δεκηνπξγία ζρήκαηνο κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: (Κπξηφπνπινο Γ. , 2012) 
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 Σελ ειεχζεξε επηινγή, ε νπνία πξνάγεη ηελ θπξηαξρία ηνπ θαηαλαισηή. 

 Σελ εκπινθή ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ αξηζκνχ πξνκεζεπηψλ, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δνκηθέο κνλνπσιηαθέο ηάζεηο. 

 Σελ πξναγσγή κεζφδσλ πξννπηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο κε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο 

πξνο απνθπγή ησλ θαηλνκέλσλ εζηθνχ θηλδχλνπ. 

 Σελ ελζάξξπλζε ηεο νκαδηθήο άζθεζεο ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο, κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

 

 

3.3 Αζθαιηζηηθή θάιπςε κεηά ΔΟΠΤΤ 

 

Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ ΔΟΠΤΤ ζπλνδεχηεθε κε πεξηνξηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο, θαζψο ν αξρηθφο Καλνληζκφο Παξνρψλ ηνπ νξγαληζκνχ (ΦΔΚ 

2456/Β‟/3-11-2011) ηξνπνπνηήζεθε δχν θνξέο (ΦΔΚ 1233/Β‟/11-4-2012 θαη ΦΔΚ 

3054/Β‟/18-11-2012) θαη νδήγεζε, α) ζηελ εηζαγσγή εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηε 

δσξεάλ ρνξήγεζε πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ζε ηεηξαπιεγηθνχο, παξαπιεγηθνχο, 

λεθξνπαζείο, κεηακνζρεπκέλνπο, νξνζεηηθνχο, β) ζε πεξηνξηζκφ ησλ δηθαηνινγνχκελσλ 

θπζηθνζεξαπεηψλ, ινγνζεξαπεηψλ, εξγνζεξαπεηψλ, αεξνζεξαπεηψλ, ινπηξνζεξαπεηψλ 

θαη γ) ζηε κε θάιπςε νξηζκέλσλ αθξηβψλ εμεηάζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα PCR θαη γηα 

ζξνκβνθηιία. Αλαθνξηθά κε ην επίδνκα ηνθεηνχ, νη αιιαγέο πνπ επέθεξε ν ΔΟΠΤΤ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. (Οηθνλφκνπ Υ., 2013) 

 

3.3.1  Επίδνκα ηνθεηνχ θαη άδεηα κεηξφηεηαο  

 

 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, ην επίδνκα ηνθεηνχ αμηνπνηήζεθε γηα λα εληζρπζνχλ κε 

απηφ ηα ηδησηηθά καηεπηήξηα, αθνχ νη δηθαηνχρνη πεξηνξίζηεθαλ ζηηο γπλαίθεο πνπ 

γελλνχζαλ ζε απηά θαη ην πνζφ ηνπ επηδφκαηνο θαηέιεγε ζηα ηακεία ηνπο. Ζ 

θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί ην επίδνκα ησλ 900 επξψ γηα λα πξηκνδνηήζεη ηνλ ηνθεηφ ζην 

ζπίηη, αθνχ κφλν ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην ρνξεγεί. (Σην άξζξν 13 ηεο ππ’ αξίζκ. 

ΕΜΠ5 Αξ. Φχιινπ 3054/18-11-2012 ΚΥΑ νξίδεηαη ξεηά φηη o Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παξέρεη ζηηο 

άκεζα θαη έκκεζα αζθαιηζκέλεο ηνπ καηεπηηθή πεξίζαιςε κέζσ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ 

παξφρσλ πγείαο, ζηα πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο θάζε θνξά λνκνζεζίαο θαη ησλ φξσλ ησλ 
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ζπκβάζεσλ κε απηνχο. Η ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ γίλεηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο λνζειείεο ηνπ άξζξνπ 10. Σε πεξίπησζε ηνθεηνχ εθηφο λνζειεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο, θαηαβάιιεηαη αληί καηεπηηθήο πεξίζαιςεο εθάπαμ ρξεκαηηθφ βνήζεκα χςνπο 

900€, 1200€ γηα δίδπκε θχεζε θαη 1600€ γηα ηξίδπκε θχεζε. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη 

φηη δελ θαηαβάιιεηαη επίδνκα ηνθεηνχ φηαλ απηφο πξαγκαηνπνηεζεί εληφο λνζειεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο, θξαηηθνχ ή ηδησηηθνχ, ζπκβεβιεκέλνπ ή κε ζπκβεβιεκέλνπ) (Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγχεο, 2013) 

 Πξηλ ηνλ ΔΟΠΤΤ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ρνξεγνχζαλ επίδνκα ηνθεηνχ πνπ 

ππεξθάιππηε ην θφζηνο ηνπ ηνθεηνχ ζην δεκφζην. Γηα παξάδεηγκα, ζε δεκφζην 

καηεπηήξην νη αζθαιηζκέλνη πιήξσλαλ γηα ηηο 4 κέξεο - ηηο επηπιένλ ηηο πιήξσλε ην 

ηακείν - 308 επξψ θαη ην επίδνκα ηνθεηνχ πνπ ρνξεγνχζε ην ΗΚΑ θαη ν ΟΠΑΓ ήηαλ 

1.006 επξψ. ζνλ αθνξά ηα λέα απηά κέηξα, ην ππνπξγείν Τγείαο εθηηκά πσο απφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπο ζα εμαζθαιίζεη 15 εθαη. επξψ ην 2013. 

 Σελ θαηάξγεζε ηνπ επηδφκαηνο ηνθεηνχ αλαθνίλσζε ν ηφηε αλαπιεξσηήο ππνπξγφο 

Τγείαο, ζην πιαίζην ηεο πεξηζηνιήο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

Αλαθέξζεθε φηη θαηαξγείηαη ην επίδνκα ηνθεηνχ γηαηί ην θφζηνο εθηνμεχζεθε ην 2012 

ζηα 19 εθαη. επξψ θαζψο δφζεθε ζε φιεο ηηο γπλαίθεο αλεμαηξέησο, ελψ ν λφκνο φξηδε 

φηη ην επίδνκα ιακβάλνπλ φζεο γπλαίθεο δελ γελλνχλ ζε δεκφζην λνζνθνκείν. «Αθνχ ν 

ΕΟΠΥΥ θαιχπηεη ηα λνζήιηα ζηα ηδησηηθά θαη δεκφζηα καηεπηήξηα, δελ κπνξεί λα δίλεη 

θαη επίδνκα» , αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά. 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ελέρνληαη θίλδπλνη γηα ηε κεηέξα θαη ην παηδί φηαλ ν ηνθεηφο 

ζην ζπίηη δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλζήθεο φπνπ ππάξρεη αζζελνθφξν ζε εηνηκφηεηα, 

ζχλδεζε κε ην λνζνθνκείν θαη ην γηαηξφ γηα λα αληηκεησπηζηνχλ πηζαλέο επηπινθέο, 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζνβαξέο. Σε ζηηγκή πνπ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία αζθπθηηνχλ 

απφ ηηο ειιείςεηο, ηα θελά θαη ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε, ην επίδνκα ηνθεηνχ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ δηθαηνινγία γηα λα παγηδεχζεη ηηο γπλαίθεο λα γελλήζνπλ έμσ απφ 

απηά. ( Οκνζπνλδία Γπλαηθψλ Διιάδαο, 2013) 

 ε πεξίπησζε πάξαπηα πνπ ν ηνθεηφο πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζπίηη, ρνξεγείηαη ην 

βνήζεκα ηνθεηνχ κε ηελ ππνβνιή ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ: ( Τπνπξγείν Τγείαο 

, 2012) 

 

 Απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο καίαο. 

 Βεβαίσζε απηήο φηη ν ηνθεηφο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπίηη. 
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 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηεο άκεζα αζθαιηζκέλεο ζηελ νπνία ζα δειψλεη 

φηη ην ηνθεηφο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπίηη.  

 Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ.  

 

 

3.3.2 Εηδηθή άδεηα κεηξφηεηαο 

 

 Μεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο θαη ηεο ηζφρξνλεο πξνο ην κεησκέλν σξάξην 

άδεηαο, ε αζθαιηζκέλε πνπ απαζρνιείηαη ζε επηρεηξήζεηο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε, δηθαηνχηαη λα ιάβεη εηδηθή άδεηα πξνζηαζίαο 

κεηξφηεηαο έμη (6) κελψλ. Γηα ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ άδεηαο θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 

ΟΑΔΓ εηδηθή παξνρή ζηελ εξγαδφκελε κεηέξα. 

 Ο ρξφλνο ηεο εηδηθήο άδεηαο πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο ινγίδεηαη σο ρξφλνο 

αζθάιηζεο ζηνλ θιάδν χληαμεο θαη Αζζέλεηαο. Ζ παξνρή απηή κπνξεί λα δηαθνπεί 

είηε ιφγσ πξφζιεςεο θαη απαζρφιεζεο ηεο δηθαηνχρνπ ζε λέν εξγνδφηε ή κε αίηεζε 

δηαθνπήο ηεο γπλαίθαο. Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηδηθήο παξνρήο είλαη ε 

ηνπηθή Τπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ θαη ε δηθαηνχρνο νθείιεη, εληφο 60 εκεξψλ απφ ηε ιήμε 

ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο, ηεο ηζφρξνλεο πξνο ην κεησκέλν σξάξην άδεηαο ή θαη ηεο 

εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο, λα ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ ηεο αίηεκα ζηνλ ΟΑΔΓ. 

(Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο, 2012-2015) 

 Ζ ελ ιφγσ άδεηα έπεηαη ηεο θαλνληθήο άδεηαο κεηξφηεηαο ή ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ 

νπνία ε εξγαδφκελε αζθεί κηζζσηή δξαζηεξηφηεηα κε κεησκέλν σξάξην θαη ε δηάξθεηά 

ηεο κπνξεί λα είλαη 6 κήλεο θαη‟ αλψηαην φξην. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο απηήο, ν 

ΟΑΔΓ θαηαβάιιεη ζηελ εξγαδφκελε κεληαίν πνζφ ίζν κε ηνλ ειάρηζην κηζζφ, θαζψο 

θαη έλα πνζνζηφ ηνπ επηδφκαηνο αδείαο. (Δπξσπατθή Έλσζε, 2012) 

 

 Σέινο, γηα λνζειεία ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ (ΜΔΝΝ) ηδησηηθψλ 

θιηληθψλ απνδίδεηαη:  

α) εκεξήζην λνζήιην χςνπο 150 € γηα απιή ή πξσηνβάζκηα θξνληίδα (επίπεδν Η) θαη 

ελδηάκεζε λνζειεία ή δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα (επίπεδν ΗΗ) θαη 

β) εκεξήζην λνζήιην χςνπο 300 € γηα εληαηηθή λνζειεία ή ηξηηνβάζκηα θξνληίδα 

(επίπεδν ΗΗΗ). (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο , 2011) 
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3.4 Κνζηνιφγεζε θαηζαξηθψλ ηνκψλ θαη θπζηνινγηθψλ ηνθεηψλ ζηα ηδησηηθά 

καηεπηήξηα 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ καηεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ ρψξα καο είλαη γεγνλφο θαη γηα πνιιέο επίηνθεο ε επηινγή ελφο 

ηδησηηθνχ καηεπηεξίνπ απνηειεί κνλφδξνκν. 

 ηνπο παξαθάησ ζπγθξηηηθνχο πίλαθεο παξαηίζεληαη νη ηηκέο γηα ηηο πην 

ζπλεζηζκέλεο θαηεγνξίεο δσκαηίσλ (ηξίθιηλν, δίθιηλν, κνλφθιηλν, LUX θαη ζνπίηα) 

γηα ηα 5 κεγαιχηεξα ηδησηηθά καηεπηήξηα ηεο Αζήλαο, φπσο δηακνξθψλνληαη κέζσ ηεο 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα ην έηνο 2013. (genna.gr, 2013)   

 

Πίνακας 12 Συγκριτικόσ πίνακασ για φυςιολογικό τοκετό με ΕΟΠΥΥ 

 

 Μαηεπηήξην Α 

Παθέην 3 

δηαλπθηεξεχζεσλ 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Β 

Παθέην 3 

δηαλπθηεξεχζεσλ 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Γ 

Παθέην 3 

δηαλπθηεξεχζεσλ 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Γ 

Παθέην 3 

δηαλπθηεξεχζεσλ 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Δ 

Παθέην 3 

δηαλπθηεξεχζεσλ 

κε ΔΟΠΤΤ 

Σξίθιηλν 1017 επξψ 1017 επξψ 972 επξψ 1000 επξψ 1412 επξψ 

Γίθιηλν 1300 επξψ 1465 επξψ 1989 επξψ 2000 επξψ 2486 επξψ 

Μνλφθιηλν 4012 επξψ 3616 επξψ 3571 επξψ 3700 επξψ 4011 επξψ 

LUX 5085 επξψ 4520 επξψ 5096 επξψ 6750 επξψ 7910 επξψ 

νπίηα 7910 επξψ 7400 επξψ 10170 επξψ 9500 επξψ  11300 επξψ 

Πεγή: (genna.gr, 2013) 

 πσο θαίλεηαη απφ ησλ παξαπάλσ πίλαθα, ν κέζνο φξνο θνζηνιφγεζεο ελφο 

ηξίθιηλνπ δσκαηίνπ κε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ είλαη 1083,6 επξψ, πνζφ αξθεηά πςειφ αλ 

αλαινγηζηνχκε ηελ θαηάξγεζε ηνπ επηδφκαηνο ηνθεηνχ απφ ηνλ ΔΟΠΠΤ. ηελ 

ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην επηπξφζζεην θφζηνο λνζειείαο γηα θάζε επηπιένλ εκέξα ζηα 

αληίζηνηρα καηεπηήξηα.  

 

http://www.genna.gr/iaso-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/rea-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/leto-lhtw-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/gaia-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/mhtera-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
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Πίνακας 13 Συγκριτικόσ πίνακασ για φυςιολογικό τοκετό με ΕΟΠΥΥ για κάκε επιπλζον 
μζρα 

 Μαηεπηήξην Α 

Κάζε επηπιένλ 

δηαλπθηέξεπζε 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Β 

Κάζε επηπιένλ 

δηαλπθηέξεπζε 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Γ 

Κάζε επηπιένλ 

δηαλπθηέξεπζε 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Γ 

Κάζε επηπιένλ 

δηαλπθηέξεπζε 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Δ 

Κάζε επηπιένλ 

δηαλπθηέξεπζε 

κε ΔΟΠΤΤ 

Σξίθιηλν 113 επξψ 113 επξψ 113 επξψ 180 επξψ 203 επξψ 

Γίθιηλν 170 επξψ 170 επξψ 282 επξψ 260 επξψ 339 επξψ 

Μνλφθιηλν 452 επξψ 565 επξψ 508 επξψ 560 επξψ 565 επξψ 

LUX 565 επξψ 791 επξψ 1526 επξψ - 1695 επξψ 

νπίηα 904 επξψ 1074 επξψ άγλσζην 1000 (πεξίπνπ)  - 

 Πεγή: (genna.gr, 2013) 

 

  Οη δηαθνξέο ζηελ ηηκνιφγεζε ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ θαη ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο 

θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 14 θαη 15 θαζψο θαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ.  

 

 

Πίνακας 14  Συγκριτικόσ πίνακασ για καιςαρικι τομι με ΕΟΠΥΥ 

 

 Μαηεπηήξην Α 

Παθέην 4 

δηαλπθηεξεχζεσλ 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Β 

Παθέην 4 

δηαλπθηεξεχζεσλ 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Γ 

Παθέην 4 

δηαλπθηεξεχζεσλ 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Γ 

Παθέην 4 

δηαλπθηεξεχζεσλ 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Δ 

Παθέην 3 

δηαλπθηεξεχζεσλ 

κε ΔΟΠΤΤ 

Σξίθιηλν 1187 επξψ 1130 επξψ 1085 επξψ 1240 επξψ 1412 επξψ 

Γίθιηλν 1469 επξψ 1865 επξψ 2283 επξψ 2280 επξψ 2486 επξψ 

Μνλφθιηλν 4294 επξψ 4181 επξψ 4147 επξψ 4650 επξψ 4011 επξψ 

LUX 5650 επξψ 5085 επξψ 5673 επξψ 8200 επξψ 7910 επξψ 

νπίηα 9040 επξψ 8475 επξψ 10170 επξψ 10000 επξψ  11300 επξψ 

 Πεγή: (genna.gr, 2013) 

 

 

http://www.genna.gr/iaso-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/rea-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/leto-lhtw-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/gaia-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/mhtera-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/iaso-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/rea-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/leto-lhtw-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/gaia-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/mhtera-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
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Πίνακας 15 Συγκριτικόσ πίνακασ για καιςαρικι τομι με ΕΟΠΥΥ για κάκε επιπλζον 
μζρα 

 

 Μαηεπηήξην Α 

Κάζε επηπιένλ 

δηαλπθηέξεπζε 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Β 

Κάζε επηπιένλ 

δηαλπθηέξεπζε 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Γ 

Κάζε επηπιένλ 

δηαλπθηέξεπζε 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Γ 

Κάζε επηπιένλ 

δηαλπθηέξεπζε 

κε ΔΟΠΤΤ 

Μαηεπηήξην Δ 

Κάζε επηπιένλ 

δηαλπθηέξεπζε 

κε ΔΟΠΤΤ 

Σξίθιηλν 113 επξψ 113 επξψ 113 επξψ 180 επξψ 203 επξψ 

Γίθιηλν 170 επξψ 170 επξψ 282 επξψ 260 επξψ 339 επξψ 

Μνλφθιηλν 452 επξψ 565 επξψ 508 επξψ 560 επξψ 565 επξψ 

LUX 565 επξψ 791 επξψ 1526 επξψ - 1695 επξψ 

νπίηα 904 επξψ 1074 επξψ άγλσζην 1000 (πεξίπνπ) - 

Πεγή: (genna.gr, 2013) 

 

 

 

Γηάγξακκα 5 χγθξηζε ηνπ θφζηνπο θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ θαη θαηζαξηθήο ηνκήο γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο δσκαηίσλ ζηα ηδησηηθά καηεπηήξηα. 

 

Πεγή: (genna.gr, 2013) 
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http://www.genna.gr/iaso-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/rea-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/leto-lhtw-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/gaia-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
http://www.genna.gr/mhtera-kostos-toketou-ola-ta-dwmatia/
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Γηάγξακκα 6 χγθξηζε ηνπ θφζηνπο θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ θαη θαηζαξηθήο ηνκήο γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο δσκαηίσλ ζηα ηδησηηθά καηεπηήξηα. 

 

Πεγή: (genna.gr, 2013) 

 

 Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο γίλεηαη εκθαλέο φηη νη θαηζαξηθέο ηνκέο θνζηίδνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θπζηνινγηθνχο ηνθεηνχο θαη δεδνκέλνπ ηνπ ηδησηηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ καηεπηεξίσλ πνπ εμεηάδνπκε είλαη κηα κέζνδνο πνπ επηθέξεη θέξδε αλ 

φρη επηδηψθεηαη.  

3.5  Σν θφζηνο ηνπ ηνθεηνχ ζηελ Διιάδα 

 

 χκθσλα κε δηαδηθηπαθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζέκα ην πνζνζηφ ησλ 

θαηζαξηθψλ ηνκψλ θαη ην θφζηνο φισλ ησλ κεζφδσλ ηνθεηνχ γηα ην έηνο 2012 (ζχλνιν 

ηνθεηψλ πνπ αμηνινγήζεθαλ 467), νη 245 ήηαλ θπζηνινγηθνί ηνθεηνί (52,46%), νη 190 

ήηαλ θαηζαξηθέο ηνκέο (40,69%) θαη νη 32 ήηαλ ζην ζπίηη (6,85%), φπσο θαίλεηαη θαη 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη θπζηνινγηθνί ηνθεηνί κε ηηο 

θαηζαξηθέο ηνκέο αγγίδνπλ ζρεδφλ ηα ίδηα πνζνζηά φηαλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

γίλεηαη πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ δεχηεξσλ (20% είλαη έλα αξθεηά 

απμεκέλν πνζνζηφ γηα ηηο αληίζηνηρεο ρψξεο). (Καινπίζεο Γ. Balasso P., 2012) 
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Γηάγξακκα 7 Πνζνζηά ΚΣ, ΦΣ θαη ηνθεηψλ ζην ζπίηη ζε ζχλνιν 467 εξσηεζέλησλ 

 

 

Πεγή: (Καινπίζεο Γ. Balasso P., 2012) 

 

 ζνλ αθνξά ην θφζηνο ηνπ ηνθεηνχ, νη δηαθπκάλζεηο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο. Πην 

αλαιπηηθά, ζε 17 πεξηπηψζεηο (53,13%) ηνθεηνχ ζην ζπίηη, ην θφζηνο ήηαλ κεηαμχ 1000 

θαη 2000 επξψ, ζε 7 πεξηπηψζεηο (21,88%) ήηαλ θάησ απφ 1000 επξψ, ζε 4 (12,5%) 

θφζηηζαλ κεηαμχ 2000 θαη 3000 επξψ θαη ζε άιιεο 4 πεξηπηψζεηο πάλσ απφ 3000 επξψ.  

Σν θφζηνο ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ έρεη κεγαιχηεξν εχξνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ φηη 29 ηνθεηνί (11,84%) θφζηηζαλ ιηγφηεξν απφ 1000 επξψ θαη 41 

ηνθεηνί (16,73%) κεηαμχ 1000 θαη 2000 επξψ. Οη πεξηζζφηεξνη ηνθεηνί, 67 (27,35%) 

θφζηηζαλ κεηαμχ 2000 θαη 3000 επξψ. Δπίζεο πνιινί εληάζζνληαη ζηηο δχν 

αθξηβφηεξεο θαηεγνξίεο, κε 57 ηνθεηνχο (23,27%) λα θνζηίδνπλ κεηαμχ 3000 θαη 4000 

επξψ θαη 51 (20,82) πάλσ απφ 4000 επξψ. 

 Σν θφζηνο ηνπ ηνθεηνχ κε θαηζαξηθή ηνκή είλαη ην πςειφηεξν κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

ηχπσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη ηνθεηνί κε θαηζαξηθή 

ηνκή θφζηηζαλ πάλσ απφ 4000 επξψ (62 ηνθεηνί κε πνζνζηφ 32,63%). Πεξίπνπ ην έλα 

ηέηαξην ησλ πεξηπηψζεσλ θφζηηζε κεηαμχ 3000 θαη 4000 επξψ (48 θαηζαξηθέο), ελψ 

ζηηο πην ρακειέο δηαβαζκίζεηο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 35 θαηζαξηθέο (18,42%) 

θφζηηζαλ 2000 κε 3000 επξψ, 23 (12,11%) κεηαμχ 1000 θαη 2000 επξψ θαη κφλν 22 

(11,58%) θφζηηζαλ θάησ απφ 1000 επξψ.  
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Γηάγξακκα 8 Κφζηνο ΚΣ, ΦΣ θαη ηνθεηνχ ζην ζπίηη 

 

Πεγή: (Καινπίζεο Γ. Balasso P., 2012) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν 

ΟΗ ΚΑΗΑΡΗΚΔ ΣΟΜΔ ΚΑΗ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

4.1 Ζ ρξήζε ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ αλά ηνπο αηψλεο 

 

H θαηζαξηθή ηνκή είλαη γλσζηή απφ ηα αξραία ρξφληα. ε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο απφ 

ηελ Αλαηνιή κέρξη ηε Γχζε ζπλαληάκε αλαθνξέο γηα ηε κέζνδν απηή. Παλάξραηνη 

κχζνη γχξσ απφ ηελ θαηζαξηθή ηνκή απνδίδνπλ ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζηα κψξα πνπ 

γελληνχληαη κε ηε κέζνδν απηή θαη ην απνηέιεζκα είλαη ζρεδφλ πάληα επηηπρεκέλν 

αθνχ ε κεηέξα, αιιά θαη ην βξέθνο, θαηαθέξλνπλ λα επηβηψζνπλ. Σε πεξίνδν ηεο 

Αλαγέλλεζεο, ε πξφνδνο ηεο αλαηνκίαο βνήζεζε ζηε βειηίσζε ηεο κεζφδνπ. Απφ ην 

16ν αηψλα έσο ην 18ν αηψλα πιεζαίλνπλ νη αλαθνξέο γηα ηε ρξήζε ηεο, φκσο κε 

κεγάια πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο.  

 Ζ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο «θαηζαξηθή» δελ είλαη ζαθήο. Σξεηο θχξηεο εμεγήζεηο έρνπλ 

πξνηαζεί (Σδεβειέθεο Φ., 2008): 

1) Ο Ηνχιηνο Καίζαξ γελλήζεθε θαηά ηνλ ηξφπν απηφ (1νο αηψλαο π.Υ.). Χζηφζν, ε 

άπνςε δελ επζηαζεί ιφγσ ηνπ φηη ε κεηέξα ηνπ ήηαλ ελ δσή φηαλ εθείλνο εηζέβαιιε 

ζηε Βξεηαλία, θάηη ην νπνίν δηαθαίλεηαη αθαηφξζσην, ην λα επηδήζεη δειαδή κηα 

γπλαίθα κεηά απφ θαηζαξηθή ηνκή ηελ επνρή εθείλε. 

 2) Πνιχ λσξίηεξα, ηνλ 8ν αηψλα π.Υ., εθαξκφζηεθε απφ ηνλ θπβεξλήηε ηεο Ρψκεο 

έλαο λφκνο (lex regia), o νπνίνο αξγφηεξα κε ηελ έιεπζε ησλ ξσκαίσλ απηνθξαηφξσλ 

κεηνλνκάζηεθε ζε lex caesarea, πνπ ζεκαίλεη «απηνθξαηνξηθφο λφκνο». Ο λφκνο απηφο 

επέβαιιε ηε κεηαζαλάηηα επέκβαζε ζε κεηέξεο πνπ απεβίσλαλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

εβδνκάδεο ηεο θχεζεο κε ζηφρν ηε δηάζσζε ηνπ εκβξχνπ.  

3) Ζ ιέμε «θαηζαξηθή» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά θαηά ην Μεζαίσλα, 

πξνεξρφκελε απφ ηε ιαηηληθή ιέμε caedere πνπ ζεκαίλεη «θφβσ» ή «ηέκλσ», απφ ηελ 

νπνία πξνέξρεηαη θαη ε ιέμε caesura πνπ ζεκαίλεη «θφςηκν» ή «ηνκή». Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα ν φξνο θαηζαξηθή ηνκή απνηειεί ηαπηνινγία. Θεσξνχηαλ έλα κέηξν έζραηεο 

αλάγθεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ βξέθνπο απφ κηα εηνηκνζάλαηε ή ήδε λεθξή γπλαίθα.  

 



55 
 

 ήκεξα, ν φξνο πνπ απνδίδεηαη ζηελ θαηζαξηθή ηνκή είλαη: « ε έμνδνο ηνπ εκβξχνπ, 

ηνπ πιαθνχληα θαη ησλ εκβξπτθψλ πκέλσλ απφ ηελ κεηξηαία θνηιφηεηα κεηά απφ 

ιαπαξνηνκία θαη δηάλνημε ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο κήηξαο». (Παξάζρνο, 2012). Δλψ 

ζχκθσλα κε ηνλ Μ. Μαηζαγγάλε, «θαηζαξηθή ηνκή είλαη ε ρεηξνπξγηθή εθκαίεπζε ηνπ 

εκβξχνπ δηακέζνπ ησλ ηνηρσκάησλ ηεο κήηξαο θαη ηεο θνηιίαο. Μπνξεί λα γίλεη είηε 

πξνγξακκαηηζκέλα, ζπλήζσο πξηλ απφ ηελ αξρή ηνπ ηνθεηνχ, ή επεηγφλησο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ». 

 Kαηά ηελ ειιεληθή κπζνινγία, ν ζεφο Aπφιισλαο αγάπεζε κηα ζλεηή, ηελ 

Kνξσλίδα. H Kνξσλίδα ληξάπεθε γηα ηελ πεξηπέηεηα ηεο κε ην ζεφ Aπφιισλα γηαηί 

ήηαλ αξξαβσληαζκέλε κε ηνλ Iζρχ, ην γην ηνπ βαζηιηά ηεο Αξθαδίαο, κε ηνλ νπνίν ζε 

ιίγεο κέξεο ζα παληξεπφηαλ. Tελ εκέξα ηνπ γάκνπ ηεο ν Aπφιισλαο ζπκσκέλνο 

ζθφησζε ηνλ Iζρχ, ελψ ε αδειθή ηνπ ε Άξηεκηο ζθφησζε ηελ Kνξσλίδα. H Kνξσλίδα 

φκσο ήηαλ έγθπνο θαη ν Aπφιισλαο δελ ήζειε λα ραζεί ην παηδί ηνπ. Λίγν πξηλ ην 

ζψκα ηεο Kνξσλίδαο θαεί ζηε λεθξηθή ππξά, ν ίδηνο ν Aπφιισλαο εμήγαγε ην βξέθνο 

δηα κέζνπ ησλ θνηιηαθψλ ηνηρσκάησλ ηεο. Tν παηδί ήηαλ ν Aζθιεπηφο, ν παηέξαο ηεο 

Iαηξηθήο.  

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 1 

H γέλλεζε ηνπ Aζθιεπηνχ. 

 

 Aιιά θαη πιήζνο άιισλ "ρεηξνπξγηθψλ" γελλήζεσλ αλάγνπλ ηελ απψηεξε θαηαγσγή 

ηεο θαηζαξηθήο ζηελ ειιεληθή κπζνινγία. Γηα παξάδεηγκα, ε γέλλεζε ηεο ζεάο Aζελάο 

απφ ην θεθάιη ηνπ Γία ή ε γέλλεζε ηνπ Γηφλπζνπ, ηνλ νπνίν ν Γίαο έβγαιε απφ ηελ 

θνηιηά ηεο λεθξήο αγαπεκέλεο ηνπ, ηεο εκέιεο. Mάιηζηα, ν Γίαο φηαλ πήξε ην βξέθνο 

άλνημε ην κεξφ ηνπ θαη ην θχιαμε εθεί κέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ε θχεζε. Λίγνπο 

κήλεο αξγφηεξα, γελλήζεθε ν Γηφλπζνο απφ ην κεξφ ηνπ Γία. 
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  ηελ αξραία κπζνινγία θαη ζηνπο ζξχινπο ν ηνθεηφο κε θαηζαξηθή ηνκή έδηλε ζην 

παηδί ππεξθπζηθέο δπλάκεηο θαη ην αλαδείθλπε ππεξάλσ ησλ θνηλψλ ζλεηψλ.  

Παξφκνηεο πεξηπηψζεηο γελλήζεσλ ζπλαληάκε θαη ζε άιιεο αθεγήζεηο απφ ηελ ηλδηθή, 

ηελ πεξζηθή θαη ηε ζθαλδηλαβηθή κπζνινγία.  

 Παξ' φια απηά ρξεηάζηεθε λα θηάζνπκε ζηα 1500 γηα λα ηνικήζεη λα επαλεθεχξεη ν 

Γ. Ννχθεξ ζηελ Διβεηία ηελ θαηζαξηθή ηνκή γηα λα μαλαγίλεη απνδεθηή πξαθηηθή ζηνλ 

ζχγρξνλν θφζκν καο. (Σζηάκεο Κ., Λ. Βιαδίκεξνο, Η. Λαζθαξάθνο, 2003) Σνλ 19ν 

αηψλα ε κέζνδνο απηή αξρίδεη λα εθηειείηαη ζπζηεκαηηθά, παξά ηελ πςειή 

δηεγρεηξεηηθή θαη κεηεγρεηξεηηθή ζλεζηκφηεηα πνπ εκθαλίδεη. ηηο ΖΠΑ, ε πξψηε 

θαηζαξηθή απνδίδεηαη ζηνλ ηαηξφ Jesse Bennett απφ ηελ Πελζπιβάληα. Χζηφζν, ε 

πξψηε επίζεκα θαηαγεγξακκέλε θαηζαξηθή απνδίδεηαη ζηνλ ηαηξφ John Lambret 

Richmond απφ ηε Μαζαρνπζέηε. Σα πξψηα 75 ρξφληα ηνπ 19νπ αηψλα, ε θαηζαξηθή 

ηνκή εθηεινχληαλ ζηελ Δπξψπε κε πςειή κεηξηθή ζλεζηκφηεηα. Σν 1844 ν Γαλφο 

Kayser παξνπζίαζε κηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε κεηξηθή ζλεζηκφηεηα 54% ζε 1605 

πεξηπηψζεηο ηεο κέρξη ηφηε βηβιηνγξαθίαο. ηηο ΖΠΑ ζε 80 πεξηπηψζεηο κέρξη ην 1878, 

ε ζλεζηκφηεηα αλεξρφηαλ ζην 52,5%. 

 Σν 1876, ν Ηηαιφο Eduardo Porro ζπληζηά ηελ εμαίξεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο κήηξαο θαη 

ησλ εμαξηεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο θαηζαξηθήο. Ζ επέκβαζε απηή είρε σο θχξην 

ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο γεληθεπκέλεο ινίκσμεο θαη ηεο αηκνξξαγίαο. ηηο 21 Μαΐνπ 1876, 

ν Porro ζηελ Pavia ηεο Ηηαιίαο εθηειεί ηελ εγρείξεζε κε αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα 

νινθιεξψλνληάο ηελ ζε 26 ιεπηά. Καηά ηελ εγρείξεζε απηή, επηβίσζαλ κεηέξα θαη 

λενγέλλεην. Έθηνηε θαη κέρξη ζήκεξα, ε επέκβαζε εθαξκφδεηαη θπξίσο γηα λα ειεγρζεί 

κηα αηκνξξαγία κεηά απφ θαηζαξηθή ή καηεπηηθή επέκβαζε. Αλακθηζβήηεηα, ε 

εγρείξεζε θαηά Porro απνηέιεζε έλαλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ πνξεία ηεο θαηζαξηθήο 

ηνκήο, ζεκαηνδνηψληαο κηα θαηλνχξγηα επνρή ζηε δηαρξνληθή ηεο εμέιημε. 

 Γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο αλαθέξεηαη φηη ζηελ Διιάδα ε πξψηε θαηζαξηθή ηνκή έγηλε 

απφ ηνλ Υαηδεγηάλλε ην 1893. Αθνινχζεζαλ ζπνξαδηθέο πεξηπηψζεηο, αιιά πην 

ζπζηεκαηηθά άξρηζε ε δηάδνζή ηεο απφ ηνλ θαζεγεηή Κσλζηαληίλν Λνχξν κεηαμχ ησλ 

εηψλ 1915-1922.  

 Ζ βειηίσζε ηεο ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο, ε εμέιημε ηεο αλαηζζεζίαο, ε δπλαηφηεηα 

κεηάγγηζεο αίκαηνο, ε αλαθάιπςε ησλ αληηβηνηηθψλ θαη ε εθαξκνγή ηεο 

ρεκεηνζεξαπείαο, ειάηησζαλ ζεκαληηθά ηε ζλεζηκφηεηα ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο ελψ νη 

ελδείμεηο ηεο επεθηάζεθαλ ζηαδηαθά. Δίλαη γεγνλφο φηη νη ζάλαηνη απφ ηε κέζνδν απηή 
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πεξηνξίζηεθαλ εληππσζηαθά, ππνινγίδνληαη έλαο ή δχν ζηηο ρίιηεο επεκβάζεηο, αιιά ε 

ζλεηφηεηα δπζηπρψο αθφκε πθίζηαηαη. (Μαληαιελάθεο, 2008) 

 Δίλαη βέβαην φηη ε θαηζαξηθή ηνκή είλαη ζσηήξηα γηα ηε δσή ηνπ παηδηνχ ή θαη ηεο 

κεηέξαο ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ πεξηπηψζεσλ φπσο: 

 

 Δγθπκνζχλεο ςεινχ θηλδχλνπ κε δίδπκα, ηξίδπκα ή πεξηζζφηεξα παηδηά 

 Πξνβιήκαηα ζηνλ πιαθνχληα  

 Πξνεγνχκελεο θαηζαξηθέο, ηδηαίηεξα εάλ ππήξμαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνεγνχκελεο 

θαηζαξηθέο  

 Μνιχλζεηο ηεο κεηέξαο κε ηνχο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ην παηδί, φπσο ηνλ HIV 

πνπ πξνθαιεί ην AIDS ή ηνλ ηφ ηνπ έξπεηα θαηά ηηο εκέξεο ηνπ ηνθεηνχ. Ζ κφιπλζε 

κε ηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο C ζηε κεηέξα κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε γηα θαηζαξηθή.  

 Γπζθνιία δηφδνπ ηνπ παηδηνχ απφ ην γελλεηηθφ ζχζηεκα ηεο κεηέξαο. Γηα 

παξάδεηγκα φηαλ ππάξρεη πξαγκαηηθή δπζαλαινγία κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

θεθαιηνχ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο ιεθάλεο ηεο κεηέξαο πνπ δπζθνιεχεη ηελ έμνδν ηνπ 

 Ζ ζέζε ηνπ παηδηνχ πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ ζην ρψξν ηεο ιεθάλεο ηεο κεηέξαο κπνξεί 

λα επηβάιιεη ηελ θαηζαξηθή ηνκή. ε πεξηπηψζεηο ηζρηαθήο πξνβνιήο (ην παηδί 

έξρεηαη κε ηα νπίζζηα, ηα νπνία βξίζθνληαη πξνο ηελ έμνδν ηεο ιεθάλεο) ή άιισλ 

αλψκαισλ πξνβνιψλ, ν καηεπηήξαο είλαη πηζαλφλ λα επηιέμεη ηελ θαηζαξηθή  

 Δάλ ε κεηέξα παξνπζηάζεη πξνεθιακςία, πηζαλφλ λα επηιερζεί ε θαηζαξηθή 

 

  κσο ε θαηζαξηθή δελ είλαη κηα απιή επέκβαζε. Πξφθεηηαη γηα ζνβαξή επέκβαζε 

ζηελ θνηιηά ηεο γπλαίθαο κε ηνκή ζηε κήηξα πνπ κπνξεί λα ζπλνδεπηεί απφ επηπινθέο 

γηα ηελ ίδηα θαη ην λενγλφ, νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο αλαιχνληαη παξξαθάησ. 

 

4.2  Δπηπινθέο ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο ζηε κεηέξα 

 

Οη θχξηεο ελδείμεηο γηα θαηζαξηθή ηνκή είλαη ε πξνεγνχκελε θαηζαξηθή ηνκή (35%), ε 

δπζηνθία (30%), ε ηζρηαθή πξνβνιή (10%), ην εκβξπτθφ ζηξεο (8%) θαη άιιεο αηηίεο 

(φπσο πνιχδπκε θχεζε, ππέξηαζε ηεο κεηέξαο θαη δπζαλαινγία ππεινχ – εκβξχνπ). 

Τπεξβνιηθά πςειφο αξηζκφο θαηζαξηθψλ ηνθεηψλ ζπλεπάγεηαη απμεκέλε κεηξηθή 

λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα. ε νξηζκέλεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο κειέηεο κεγάινπ 

αξηζκνχ αζζελψλ δηαθαίλεηαη φηη ν θίλδπλνο κεηξηθήο ζλεζηκφηεηαο κεηά απφ 
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θαηζαξηθή ηνκή είλαη δηπιάζηνο ζε ζρέζε κε απηφλ κεηά απφ θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. 

(Σδεβειέθεο Φ., 2008) 

  Κάπνηεο απφ ηηο επηπινθέο ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο πέξα απφ ηελ αχμεζε ηεο 

κεηξηθήο ζλεζηκφηεηαο, είλαη ε αηκνξξαγία, θαζψο θαη πζηεξεθηνκή εμαηηίαο 

αηκνξξαγίαο, ε εκθάληζε κεηεγρεηξεηηθήο ινίκσμεο θαη ε δηάλνημε ζην ζεκείν 

ζπξξαθήο ηεο ηνκήο επί ηεο κήηξαο, εηιεφο, ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε θαη 

πλεπκνληθή εκβνιή.  

 Αθφκα, νη θαηζαξηθέο ηνκέο ελνρνπνηνχληαη γηα κεηαηξαπκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηξεο, 

θαηάζιηςε κεηά ηνλ ηνθεηφ, ελψ γηα ηηο επφκελεο εγθπκνζχλεο κεησκέλε γνληκφηεηα 

θαη απμεκέλνο αξηζκφο απνβνιψλ, θαζψο θαη εκθάληζε πξφδξνκνπ πιαθνχληα θαη 

πξφσξεο απνθφιιεζεο πιαθνχληα. Δπίζεο ν ζειαζκφο είλαη αξθεηά πην δχζθνινο κεηά 

απφ θαηζαξηθή ηνκή. (Αξζελνπνχινπ Η., 2001) 

 Πην ζπλνπηηθά, ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλνληαη νη πξψηκεο θαη νη φςηκεο 

επηπινθέο γηα κηα γπλαίθα απφ ηελ επηινγή ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο. 

 

              Πίνακας 16  Πρϊιμεσ επιπλοκζσ από τθν επιλογι καιςαρικισ τομισ  

 ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΔΠΗΠΛΟΚΖ 

Μεηξηθφο ζάλαηνο                  ΥΑΜΖΛΖ έσο ΠΟΛΖ ΥΑΜΖΛΖ 

 

Απμεκέλνο θίλδπλνο ινηκψμεσλ ΤΦΖΛΖ 1:100 

Πήγκαηα αίκαηνο θαη αγγεηαθφ 

επεηζφδην                    

ΥΑΜΖΛΖ 1:10.000 

Τζηεξεθηνκή έθηαθηεο αλάγθεο                       ΜΔΑΗΑ 1:1.000 

Γπλαηφ άιγνο ην νπνίν θξαηάεη 

πεξηζζφηεξν                

ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ 1:10 

 

Αλάγθε επηζηξνθήο ζην λνζνθνκείν ΜΔΑΗΑ 

Πεγή: (Ρνχδθνβα, 2008) 
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Πίνακας 17 Όψιμεσ επιπλοκζσ από τθν επιλογι καιςαρικισ τομισ 

 ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΔΠΗΠΛΟΚΖ 

Ηιεφο ΜΔΑΗΑ 

Μειινληηθή ππνγνληκφηεηα                   ΤΦΖΛΖ έσο ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ 

Δμσκήηξηα εγθπκνζχλε                     ΜΔΑΗΑ 

Πξφδξνκνο πιαθνχληαο                     ΤΦΖΛΖ, ΜΔΑΗΑ 

Ρήμε κήηξαο                             ΜΔΑΗΑ 

Πεγή: (Ρνχδθνβα, 2008) 

 

4.3 Δπηπινθέο ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο ζηα λενγλά 

 

ηελ έληνλε αχμεζε πνπ παξαηεξήζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δηεζλψο ζηηο 

αιιεξγίεο θαη ην άζζκα ζηα παηδία, έρνπλ ζπληειέζεη πνιινί παξάγνληεο ηφζν απφ ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ (πνηφηεηα ηνπ αέξα, αιιεξγηνγφλα) φζν θαη ε γεληθφηεξε πηνζέηεζε 

ελφο δπηηθφηεξνπ ηξφπνπ δσήο κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε έθζεζε ζε ινηκψμεηο ζηελ 

παηδηθή ειηθία, ηηο αιιαγέο ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηε κεησκέλε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα θηι.  

 

 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξήζεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ 

θφζκνπ κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ γελληνχληαη κε θαηζαξηθή 

ηνκή. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη αξθεηέο νη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο νη νπνίεο 

δηεξεχλεζαλ ηε πηζαλή ζπζρέηηζε ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ 

άζζκαηνο θαη ησλ αιιεξγηψλ. 

 ε ζρεηηθή έξεπλα φπνπ έιαβαλ κέξνο 2216 παηδία ειηθίαο 8 κε 9 εηψλ, ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηφζν ε ζπρλφηεηα ζπκπησκάησλ φζν θαη ε δηάγλσζε 

άζζκαηνο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε κεηαμχ ησλ παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ κε 

θαηζαξηθή ηνκή ζε ζρέζε κε απηά πνπ γελλήζεθαλ κε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ζπρλφηεηα ηεο δηάγλσζεο άζζκαηνο κέρξη ηελ ειηθία ησλ νθηψ εηψλ 

ήηαλ 21.3% ζε απηά πνπ γελλήζεθαλ κε θαηζαξηθή ηνκή ελψ κφιηο 15.9% ζε απηά πνπ 

γελλήζεθαλ θπζηνινγηθά. Σν άζζκα, πνπ ηαιαηπσξεί πάλσ απφ 300 εθαη. αλζξψπνπο 

παγθνζκίσο, είλαη ε πην ζπρλή ρξφληα παηδηθή αζζέλεηα, κε ζπκπηψκαηα φπσο ε 

δπζθνιία αλαπλνήο, ν βήραο θαη ην βάξνο ζην ζηήζνο. (Ατλαιήο Παληειήο, 2008) 
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   ζνλ αθνξά ζηελ αιιεξγηθή επαηζζεηνπνίεζε, ε ζπρλφηεηα ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 

18.5% ζηα παηδία πνπ γελλήζεθαλ κε θαηζαξηθή ελψ ζηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ 

θπζηνινγηθά ν επηπνιαζκφο ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξνο ζην 13.7%. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο φηη ε ζρέζε ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο κε ηελ αιιεξγηθή 

επαηζζεηνπνίεζε θάλεθε λα πεξηνξίδεηαη ζηα παηδία κε νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ 

αιιεξγηψλ. Αληίζεηα, δελ παξαηεξήζεθε ε ίδηα δηαθνξνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηεο 

θαηζαξηθήο ηνκήο κε ην άζζκα σο πξνο ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ άζζκαηνο αθνχ 

απμεκέλνο θίλδπλνο παξαηεξήζεθε ζηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ κε θαηζαξηθή ηνκή 

αλεμαξηήησο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ. (Κνινθνηξψλε, 2002) 

 Χζηφζν νη ιφγνη πνπ βξίζθνληαη πίζσ απ‟ απηή ηε ζρέζε πξέπεη αθφκε λα 

δηεξεπλεζνχλ. Τπάξρνπλ δχν ζεσξίεο ζρεηηθέο κε ην γηαηί νη θαηζαξηθέο κπνξεί λα 

πξνθαινχλ άζζκα. Ζ πξψηε είλαη φηη ηα κσξά πνπ γελληνχληαη κε θαηζαξηθή ηνκή δελ 

εθηίζεληαη ζηα βαθηήξηα ηεο κεηέξαο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, ε άιιε ζεσξία 

είλαη φηη ηα βξέθε πνπ γελληνχληαη κε θαηζαξηθή ηνκή αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα 

αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα κεηά ηνλ ηνθεηφ, γηαηί είλαη ιηγφηεξν εθηεζεηκέλα ζηηο 

νξκφλεο ηνπ ζηξεο θαη ζηε ζπκπίεζε ηνπ ζηήζνπο, κε δεδνκέλν φηη απηνί νη κεραληζκνί 

ζπκβάιινπλ ζην άδεηαζκα ησλ πλεπκφλσλ απφ ην ακληαθφ πγξφ. ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί, παξαηίζεηαη νη επηπινθέο πνπ αλαιχζεθαλ. (Ατλαιήο Παληειήο, 2008) 

 

 

Πίνακας 18  Επιπλοκζσ τθσ καιςαρικισ τομισ ςτα νεογζννθτα 

 ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΔΠΗΠΛΟΚΖ 

Αθνχζηα ηέκλνληα ηξαχκαηα ΤΦΖΛΖ 

 

Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα ΤΦΖΛΖ έσο ΜΔΑΗΑ 

Να κε ζειάδεη ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ έσο ΤΦΖΛΖ 

Άζζκα ΤΦΖΛΖ 

 

Πεγή: (Ρνχδθνβα, 2008) 
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4.4 Παξαηεξνχκελε αχμεζε ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ 

 

Σα πνζνζηά ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ (ΚΣ) έρνπλ απμεζεί δξακαηηθά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Οη ΚΣ ζπλζέηνπλ έλα πςειφ πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνθεηψλ ζηε 

Βξαδηιία (36%), ζην Μεμηθφ (30%), ζηελ Ηηαιία (31%), ζηηο ΖΠΑ (23%) θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (19%), κε ηα πνζνζηά ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο λα θπκαίλνληαη 

κεηαμχ 15% θαη 25% .Ζ ηάζε είλαη παξφκνηα ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο (π.ρ. Βξαδηιία, Μεμηθφ, Σατιάλδε θαη 

θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Ηλδίαο.  

 χκθσλα κε ηαηξηθέο κειέηεο, έρεη βξεζεί φηη ην απνδεθηφ επίπεδν ησλ ΚΣ πνηθίιεη 

κεηαμχ 7 θαη 14%. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο επηζεκαίλεη φηη «δελ ππάξρεη 

θακία δηθαηνινγία γηα νπνηαδήπνηε πεξηνρή λα έρεη πνζνζηφ θαηζαξηθψλ ηνκψλ 

κεγαιχηεξν απφ 10-15%», δίλνληαο έκθαζε ζηελ ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ. (Mossialos, Allin, & Karras, 2005) 

 Ζ αλεζπρία απηή κεγεζχλεηαη απφ ην νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη ηνπο ζπζρεηηδφκελνπο 

θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ κέζνδν απηή. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη θαηζαξηθέο ηνκέο απμάλνπλ ζεκαληηθά ην 

θφζηνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί φηη θνζηίδνπλ δηπιάζηα 

απφ ηνλ θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. Οκνίσο, ζην Μεμηθφ, ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ ΚΣ έρεη 

δεκηνπξγήζεη κηα ζνβαξή επηβάξπλζε γηα ηε δεκφζηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

Δπηπιένλ, έρεη αλαθεξζεί φηη ζηηο ΖΠΑ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηηο αξρέο ηνπ 1990 

ε κεηξηθή ζλεζηκφηεηα ήηαλ 2-4 θνξέο πςειφηεξε, θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

λνζεξφηεηαο ήηαλ 5-10 θνξέο κεγαιχηεξε γηα ηηο ΚΣ, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηνθεηφ. 

 Λφγσ ηνπ φηη πξνέθπςε «επηδεκία» ησλ ΚΣ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, έρνπλ ππάξμεη 

αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηα απμαλφκελα πνζνζηά. Δίλαη επξέσο 

απνδεθηφ φηη ε ηαηξηθή αλαγθαηφηεηα ησλ ΚΣ δελ κπνξεί λα εμεγήζεη απηέο ηηο 

απμήζεηο θαη νη πξφζθαηεο κειέηεο απνθαιχπηνπλ έλα πιήζνο επηθίλδπλσλ 

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΚΣ, πνπ θπκαίλνληαη απφ ηαηξηθνχο θαη 

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο ζε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχο θαη ζεζκηθνχο παξάγνληεο. Οη 

πην θνηλνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αχμεζε ζηελ ειηθία ηεο κεηέξαο, ην πςειφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ηεο κεηέξαο, πξνεγνχκελεο ΚΣ, καηεπηηθέο επηπινθέο, επηζπκία 

ησλ ηδίσλ ησλ γπλαηθψλ θαη πςειφ επίπεδν εηζνδήκαηνο θαη θνηλσληθήο ηάμεο. 

 Δπηπιένλ, νξηζκέλεο κειέηεο, ηδηαίηεξα ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο, έρνπλ 
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εθηηκήζεη ηελ επίδξαζε ηεο κνξθήο ησλ λνζνθνκείσλ (ηδησηηθφ ή δεκφζην), ηεο 

αζθάιηζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ επηξξνή ησλ γηαηξψλ ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ησλ θη. 

Σα πςειφηεξα πνζνζηά θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζπλεπψο, πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηδησηηθή 

ηαηξηθή αζθάιηζε ή ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθά θίλεηξα, 

παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επθνιία γηα ηνπο γηαηξνχο, φπσο ε επηινγή ηεο 

κεζφδνπ απηήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο, παξάγνληεο φπσο ν κεγάινο αξηζκφο γπλαηθνιφγσλ. (Mossialos, Allin, & 

Karras, 2005) 

 

4.5  Έξεπλα 1
ε
 – Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ησλ γηαηξψλ γηα ηελ 

εθηέιεζε  θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζηελ Διιάδα 

 

ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζχκθσλα κε έξεπλα γηα ηα πνζνζηά 

ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζε ηξία καηεπηήξηα ηεο Διιάδαο, πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ην 

European Journal of Public Health κε επηθεθαιήο ηνλ θαζεγεηή θ. Δ. Μφζζηαιν γηα ην 

έηνο 2005, ηα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά αλ φρη απνγνεηεπηηθά.  

 Ο ζηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα εμεηάζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απφθαζε ελφο γηαηξνχ γηα λα εθηειέζεη κηα ΚΣ ζε δχν δεκφζηα λνζνθνκεία θαη έλα 

ηδησηηθφ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Σν πνζνζηφ ησλ ΚΣ ζηελ Διιάδα, απμήζεθε θαηά 

ζρεδφλ 50% κεηαμχ ηνπ 1983 θαη 1996. Μηα πξφζθαηε κειέηε έδεημε φηη ην πνζνζηφ 

ππεξέβαηλε ην 30% ζε έλα δεκφζην καηεπηήξην ζηελ Αζήλα ην 1998, πνζνζηφ πνιχ 

πςειφηεξν απφ φ, ηη ζε νθηψ αληίζηνηρα επξσπατθά καηεπηήξηα . Ζ πξφζθαηε αχμεζε 

ησλ ΚΣ ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο.  

 Σν Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ρξεκαηνδνηείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ηδησηηθψλ θαη 

δεκφζησλ εζφδσλ, κε πάλσ απφ 44% ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Ζ Διιάδα έρεη ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, (9,4% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2001). Σν 2000, ε ηδησηηθή ηαηξηθή αζθάιηζε 

απνηεινχζε ην 5,3% ηεο ζπλνιηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ε νπνία ζπλερψο 

απμάλεηαη, ελψ πεξίπνπ 95% ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ απνηεινχληαλ απφ άηππεο ή 

άκεζεο πιεξσκέο ζηνπο παξφρνπο πγείαο. (Mossialos, Allin, & Karras, 2005) 

 Σν ηδησηηθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηελ απφδνζε, αθνινπζψληαο ην 

κνληέιν απνδεκίσζεο, έηζη δελ ππάξρνπλ πνηνηηθνί έιεγρνη ή πξνλνκηνχρεο ζπκθσλίεο 
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κεηαμχ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη παξφρσλ πγείαο. Παξφιν πνπ νη 

επίηνθεο έρνπλ πξφζβαζε ζε δεκφζηα λνζνθνκεία, κε ηε δεκφζηα αζθάιηζε πγείαο, 

εμαθνινπζνχλ λα θαηαβάιινπλ πςειά πνζά ζε άηππεο πιεξσκέο. Σν 1994, ηα ειιεληθά 

λνηθνθπξηά πιήξσλαλ θαηά κέζν φξν 5,66% ησλ ζπλνιηθψλ κεληαίσλ δαπαλψλ ηνπο ζε 

ππεξεζίεο πγείαο, ην νπνίν αλήιζε ζε 6,82% ην 1999, αληηπξνζσπεχνληαο ηελ 

«παξανηθνλνκία ηεο πγείαο» 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμεηάδεη ηνλ αληίθηππν ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο, ηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε άηππσλ πιεξσκψλ ζην 

πνζνζηφ ησλ ΚΣ ζηελ Διιάδα. Δληφο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, ππνζέηεηαη φηη ην 

πνζνζηφ απηφ ζα είλαη πςειφηεξν γηα ηνπο Έιιελεο απ‟ φηη γηα ηνπο κεηαλάζηεο πνπ 

δνπλ ζηελ Διιάδα, θαζψο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πξψησλ είλαη θαιχηεξε απφ φ, 

ηη ησλ δεχηεξσλ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζε ζέζε λα θάλνπλ άηππεο 

πιεξσκέο. 

 Δληφο ελφο ηδησηηθνχ λνζνθνκείνπ, πξνβιέπεηαη φηη ε ηδησηηθή ηαηξηθή αζθάιηζε ζα 

απμήζεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο λα ππνζηνχλ νη επίηνθεο γπλαίθεο ΚΣ, ζε ζχγθξηζε 

κε απηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηδησηηθή αζθάιηζε. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο πξφζθαηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ γπλαηθνινγηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ππνζέηεηαη φηη ε 

απμεκέλε πίεζε γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία, επεξεάδεη ηελ 

απφθαζε ησλ γηαηξψλ γηα ηελ εθηέιεζε ΚΣ. Έηζη, αλακέλεηαη ν ξπζκφο ηνπο λα είλαη 

κεγαιχηεξνο ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία απφ φ, ηη ζηα δεκφζηα. 

 

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλε κειέηεο, ν πιεζπζκφο δηαρσξίζηεθε ζε δχν 

νκάδεο: Έιιελεο θαη κεηαλάζηεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Αιβαλία (65%), ελψ ην ππφινηπν απφ άιιεο Βαιθαληθέο ρψξεο, θαζψο θαη ην 

Παθηζηάλ, ηηο Φηιηππίλεο θαη ηελ Ηλδία. Ζ δηαθνξνπνίεζε βάζε εζληθφηεηαο 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ αλάιπζε ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, αθνχ κφλν νη Διιελίδεο 

επέιεμαλ ην ηδησηηθφ λνζνθνκείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηνθεηνχ ηνπο. 

(Mossialos, Allin, & Karras, 2005) 

 Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην πνζνζηφ ησλ ΚΣ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ήηαλ 

41,6% (n = 183), ελψ ην πνζνζηφ ησλ ΚΣ ζην ηδησηηθφ λνζνθνκείν ήηαλ 53% (n = 

193). Ο Πίλαθαο 19 δείρλεη φηη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, νη πεξηζζφηεξεο Διιελίδεο 

(52,5%) γέλλεζαλ κε ΚΣ, ζε ζρέζε κε ηνλ θπζηνινγηθφ ηνθεηφ, ελψ κφλν ην 26% ησλ 

κεηαλαζηξηψλ ππνβιήζεθαλ ζε θαηζαξηθή ηνκή.  
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 Δπηπξφζζεηα, ν ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηνθεηνχ είλαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο, θαζψο ε πηζαλφηεηα λα ππνβιεζνχλ νη γπλαίθεο ζε θαηζαξηθή ηνκή 

απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ σξψλ ηεο εκέξαο θαη κεηψλεηαη ηηο 

βξαδηλέο ψξεο. Παξαηεξήζεθε φηη ην 70% ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ήηαλ κεηαμχ 8 π.κ. 

θαη 4 κ.κ. Δπηπιένλ, νη θαηζαξηθέο ηνκέο απμάλνληαη ζεκαληηθά ηηο Γεπηέξεο, Σεηάξηεο 

θαη Παξαζθεπέο. (Γξάθεκα 9) «Τα Σαββαηνθχξηαθα εξγάδεηαη κηθξφο αξηζκφο 

εηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ ζηα λνζνθνκεία» εμεγνχλ νη ζπληάθηεο ηεο κειέηεο. Απηφο 

κπνξεί λα είλαη φκσο θαη ν ιφγνο πνπ ηηο Κπξηαθέο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

θπζηνινγηθψλ ηνθεηψλ ζηα δεκφζηα καηεπηήξηα. «Ίζσο επεηδή ηηο Κπξηαθέο εξγάδνληαη 

σο επί ην πιείζηνλ εηδηθεπφκελνη γηαηξνί» εθηηκά ν θ. Μφζηαινο.  

 

Πίνακας 19 Ποςοςτό ΦΤ και ΚΤ ςτο Δθμόςιο νοςοκομείο 

 Φπζηνινγηθφο ηνθεηφο 

% (n) 

Καηζαξηθή ηνκή 

% (n) 

Δζληθφηεηα   

Έιιελεο 47.5 (123) 52.5 (136) 

Μεηαλάζηεο 74.0 (134) 26.0 (47) 

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε   

Ννηθνθπξέο / Άλεξγνη 63.2 (177) 36.8 (103) 

Δξγαδφκελνη 50.0 (80) 50.0 (80) 

Ώξα ηνθεηνχ   

12πκ – 8 πκ 79.5 (58) 20.5 (15) 

8πκ – 4 κκ 47.4 (120) 52.6 (133) 

4κκ – κεζάλπρηα 69.3 (79) 30.7 (35) 

Ζκέξα ηνθεηνχ   

Γεπηέξα 55.6 (40) 44.4 (32) 

Σξίηε 61.8 (47) 38.3 (29) 

Σεηάξηε 52.1 (38) 47.9 (35) 

Πέκπηε 57.1 (32) 42.9 (24) 

Παξαζθεπή 50.7 (35) 49.3 (34) 

αββάην 60.0 (27) 40.0 (18) 

Κπξηαθή 77.6 (38) 22.4 (11) 

Πεγή: (Mossialos, Allin, & Karras, 2005) 
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Γηάγξακκα 9 χλζεζε θπζηνινγηθψλ ηνθεηψλ θαη θαηζαξηθψλ ηνκψλ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο ψξεο ζε Γεκφζην λνζνθνκείν 

 

 

Πεγή: (Mossialos, Allin, & Karras, 2005) 

 

 Αθφκα, ε ζρέζε κεηαμχ ΚΣ θαη ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

Οη γπλαίθεο πνπ αζθαιίδνληαη ηδησηηθά έρνπλ 7,73 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

ππνζηνχλ ΚΣ, ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνπ πιεξψλνπλ άκεζα ηα έμνδα ηεο λνζειείαο 

ηνπο. πσο θαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ε ψξα θαη ε εκέξα ηνπ ηνθεηνχ είλαη 

ζεκαληηθή ζηε πξφβιεςε ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ: νη πηζαλφηεηεο γηα ηελ κέζνδν απηή 

απμάλνληαη ζεκαληηθά κεηαμχ 8 π.κ. θαη 4 κ.κ., θαη κεηαμχ 4 κ.κ. - κεζάλπρηα. Δπίζεο, 

νη θαηζαξηθέο ηνκέο είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα ζπκβνχλ ην άββαην απφ φηη ηελ 

Κπξηαθή. 
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Πίνακας 20  Ποςοςτό ΦΤ και ΚΤ ςτο Ιδιωτικό νοςοκομείο 

 

 Φπζηνινγηθφο 

ηνθεηφο 

% (n) 

Καηζαξηθή ηνκή 

% (n) 

Μέζνδνο πιεξσκήο   

Μεηξεηά 76.1 (83) 23.9 (26) 

Ηδησηηθή αζθάιεηα 34.8 (89)  65.2 (167) 

Δπαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε 

  

Ννηθνθπξέο / Άλεξγνη 44.1 (64) 55.9 (81) 

Δξγαδφκελνη   49.1 (108)  50.9 (112) 

Ώξα ηνθεηνχ   

12πκ – 8 πκ 64.2 (34) 35.8 (19) 

8πκ – 4 κκ  43.8 (102)  56.2 (131) 

4κκ – κεζάλπρηα 45.6 (36) 54.4 (43) 

Ζκέξα ηνθεηνχ   

Γεπηέξα 54.9 (28) 45.1 (23) 

Σξίηε 42.3 (30) 57.7 (41) 

Σεηάξηε 45.7 (21) 54.3 (25) 

Πέκπηε 52.0 (26) 48.0 (24) 

Παξαζθεπή 46.7 (28) 53.3 (32) 

αββάην 40.6 (26) 59.4 (38) 

Κπξηαθή 56.5 (13) 43.5 (10) 

Πεγή: (Mossialos, Allin, & Karras, 2005) 

 

 Παξαηεξείηαη φηη, ζην ηδησηηθφ λνζνθνκείν, ππάξρεη απφηνκε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ, ηελ Κπξηαθή, ελψ ζηα δχν δεκφζηα λνζνθνκεία ππάξρεη κηα 

ζπλερήο κείσζε ην αββαηνθχξηαθν. Δπίζεο, ππάξρεη κηα εκθαλήο αχμεζε ησλ 

θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζην ηδησηηθφ λνζνθνκείν ηελ Σξίηε, ηελ Παξαζθεπή θαη ην 

άββαην, ζε ζχγθξηζε κε παξφκνηεο απμήζεηο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηελ Σεηάξηε 

θαη ηελ Παξαζθεπή. 
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 Καηά ηελ εμέηαζε ησλ ηξηψλ λνζνθνκείσλ απφ θνηλνχ, ππάξρνπλ θάπνηα 

ελδηαθέξνληα επξήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, φιεο νη γπλαίθεο πνπ είραλ πξνεγνπκέλε 

θαηζαξηθή ηνκή, ππέζηεζαλ ηε δηαδηθαζία μαλά. Έλα αηληγκαηηθφ εχξεκα ήηαλ ε 

αλαθνξά ηεο κπσπίαο ζηε κεηέξα σο «επηπινθή» πνπ νδεγεί ζε ΚΣ ζε επηά 

πεξηπηψζεηο, ελψ αλαθέξζεθε φηη δελ ππάξρνπλ επηπινθέο ζε 91,6% ησλ θνιπηθψλ 

ηνθεηψλ. Δίλαη πηζαλφ νη δηθαηνινγίεο γηα ΚΣ λα κελ είλαη θαη 'αλάγθε αμηφπηζηεο, 

δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα είλαη γηα ζθνπνχο επθνιία.  

 Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζηελ Διιάδα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δηαθνξά ζην πεξηζψξην 

θέξδνπο ησλ δχν κεζφδσλ. H θαηζαξηθή απαηηεί ηελ εηζαγσγή ηεο γπλαίθαο ζην 

ρεηξνπξγείν, κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί - ζε αληίζεζε κε ηνλ θπζηνινγηθφ ηνθεηφ - θαη 

αθήλεη ζηνλ γηαηξφ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα άιιεο επεκβάζεηο. Αληίζεηα, Ο ρξφλνο πνπ 

κπνξεί λα δηαξθέζεη έλαο θπζηνινγηθφο ηνθεηφο δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί. 

(Φπληαλίδνπ Δ., 2005) 

 Μηα άιιε δηαπίζησζε είλαη ε ζρεδφλ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο γεληθήο αλαηζζεζίαο 

ζηελ ΚΣ (99,2%). Αθφκα, ε λενγληθή ζλεζηκφηεηα είλαη δχν θνξέο πην κεγάιε ζηηο ΚΣ 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θπζηνινγηθνχο ηνθεηνχο, (16 ζλεζηγελείο λενγλά κε ΚΣ, ζε 

ζχγθξηζε κε 7 ζηνλ ΦΣ). Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαη εηδηθψλ γηαηξψλ ζηνπο ηνθεηνχο ζπιιέρηεθαλ επίζεο απφ ηα ηαηξηθά αξρεία. 

Απνθαιχθζεθε φηη νη εθπαηδεπφκελνη (πνπ εξγάδνληαη κφλν ζε δεκφζηα λνζνθνκεία) 

ζπκκεηείραλ ζηνπο θνιπηθνχο ηνθεηνχο, θαη θπξίσο εθείλνπο ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ ήηαλ 

ειιεληθήο θαηαγσγήο. (Mossialos, Allin, & Karras, 2005) 

 

4.6 Έξεπλα 2
ε
 –  πζρέηηζε θαηζαξηθψλ ηνκψλ κε θνηλσληθννηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο ζηελ Διιάδα 

 

Μία δεχηεξε ζεκαληηθή έξεπλα γηα ην δήηεκα ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζηελ Διιάδα, 

έγηλε απφ εηδηθή επηηξνπή ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔΤ) γηα ηελ 

πεξηγελλεηηθή θξνληίδα ζηελ Διιάδα. To ζέκα βξέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ 16νπ 

Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Πεξηγελλεηηθήο Ηαηξηθήο θαη ην δήηεκα ηεο αχμεζεο ησλ 

θαηζαξηθψλ απνδφζεθε ζηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ γηαηξψλ, αιιά θαη ζην 

γεγνλφο φηη πιένλ ηα δεπγάξηα πξνγξακκαηίδνπλ ηνλ ηνθεηφ γηα θνηλσληθννηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο. (Φνχξα Γ., 2012) 
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 Ζ κειέηε αθνξνχζε ην ζχλνιν ησλ γελλήζεσλ ζηελ ρψξα καο ηε δηεηία 2008-2009 

ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ηνπο, ηελ κέζνδν ηνθεηνχ θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο εγθχνπ θαη ησλ λενγέλλεησλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν εζηάιε απφ ηελ εηδηθή επηηξνπή πξνο ηνπο δηεπζπληέο φισλ 

ησλ καηεπηηθψλ θιηληθψλ ηεο ρψξαο.  

 Έγηλε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ 82 (επί ζπλφινπ 85) παλεπηζηεκηαθέο θαη θιηληθέο 

κνλάδεο ηνπ ΔΤ θαη ζε 38 (επί ζπλφινπ 53) ηδησηηθά καηεπηήξηα. To ζχλνιν ησλ 

γελλήζεσλ θαηά ηε δηεηία ήηαλ 223.291, απφ ηηο νπνίεο νη κηζέο έγηλαλ ζε ηδησηηθφ 

καηεπηήξην.  

 To πνζνζηφ ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ήηαλ ζηα δεκφζηα καηεπηήξηα 42,51% θαη 

44,1% γηα ην 2008 θαη 2009, ελψ ζηα ηδησηηθά ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ήηαλ 54,54% θαη 

55,65%. (Γξάθεκα 10) « Οη άζθνπεο θαηζαξηθέο απνηεινχλ έλα αθφκε θαηλφκελν 

πξνθιεηήο δήηεζεο δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, πνπ νθείινληαη 

ζηελ ππεξπιεζψξα ησλ γηαηξψλ. Μέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη επηζηεκνληθφο κεραληζκφο 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο θαη θάζε γηαηξφο ελεξγεί θαηά βνχιεζε.» δήισζε κεηαμχ άιισλ 

ν πξφεδξνο ηνπ ΚΔΤ. (Φνχξα Γ., 2012) 

 

Γηάγξακκα 10 Πνζνζηφ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζε Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά λνζνθνκεία γηα 

ηα έηε 2008, 2009 

 

Πεγή: Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔΤ) 

 

 Αθφκα, ζην ίδην ζπλέδξην παξνπζηάζηεθε κειέηε πνπ αθνξνχζε φιεο ηηο γελλήζεηο 

ζην καηεπηήξην Δι. Βεληδέινπ ζηε δηάξθεηα ησλ 40 ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ νκάδα εξεπλεηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο. Οη 
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εξεπλεηέο θαηέγξαςαλ φιεο ηηο γελλήζεηο ζε ηέζζεξηο ρξνληέο: ην 1972, ην 1992, ην 

2002 θαη ην 2009. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα θάησζη: 

 πλνιηθά, θαηαγξάθεθαλ αληίζηνηρα 6.986 ηνθεηνί ην 1972, 4.000 ην 1992, 6.157 ην 

2002 θαη 6.838 ηνθεηνί ην 2009. Σν πνζνζηφ ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ απμήζεθε απφ 

κφιηο 13,6% ην 1972, ζε 24,75% ην 1992, ζε 46,6% ην 2002 θαη έθηαζε ζην 60,7% ην 

2009. (Γξάθεκα 11). Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαγσγή ησλ γπλαηθψλ πνπ γέλλεζαλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν καηεπηήξην, ην 1972 ζρεδφλ φιεο νη κεηέξεο ήηαλ ειιεληθήο 

θαηαγσγήο, ην 1992 ήηαλ 86,5%, ην 2002 ήηαλ 56% θαη ην 2009 ήηαλ 45%.(Γξάθεκα 

12) (Ο θφζκνο ηνπ Δπελδπηή, 2011) 

 

Γηάγξακκα 11 Πνζνζηά θαηζαξηθψλ ηνκψλ γηα ην καηεπηήξην Δι. Βεληδέινο απφ ην 

1972 έσο ην 2009 

 

Πεγή : Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔΤ) 
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Γηάγξακκα 12 Πνζνζηά γπλαηθψλ ειιεληθήο θαηαγσγήο πνπ γέλλεζαλ ζην καηεπηήξην 

Δι. Βεληδέινο απφ ην 1972 έσο ην 2009 

 

 

Πεγή : Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔΤ) 

 

4.7 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αχμεζε ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζηελ Διιάδα  

 

 πσο είδακε θαη ζην πξψην θεθάιαην, νη ιφγνη πνπ δηεζλψο πξνθαινχλ ηελ αχμεζε 

ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ, είλαη πνιινί, κε ζεκαληηθφηεξνπο απφ απηνχο ηελ ακπληηθή 

ηαηξηθή, ηελ επθνιία πξνγξακκαηηζκνχ, ηελ ειηθία ηεο εγθχνπ, ηελ ηερλεηή 

γνληκνπνίεζε, ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα, ηε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ πξφθιεζε 

ηνθεηνχ. Οη ίδηνη ιφγνη ηζρχνπλ θαη γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κε επηπξφζζεηνπο 

ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ καηεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ απμεκέλν αξηζκφ 

γπλαηθνιφγσλ ζπγθξηηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. 

 ζνλ αθνξά ηελ ειηθία ηεο εγθχνπ ζηελ Διιάδα, απηή έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ζηελ 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. πσο δηαθαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ε 

κέζε ειηθία ησλ επίηνθσλ γπλαηθψλ απφ ην 2001 έσο ην 2011 έρεη απμεζεί θαηά 2 

ρξφληα, αξηζκφο αξθεηά κεγάινο γηα ην κηθξφ δηάζηεκα ησλ 10 ρξφλσλ. (Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή, 2013) 
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Πίνακας 21  Ελλάδα, Μζςθ θλικία τθσ μθτζρασ κατά τθν γζννθςθ 

  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Μέζε ειηθία 

επηηφθνπ 
29.3 29.5 29.7 30.0 30.3 30.5 30.7 30.9 31.1 31.2 31.4 

 

Πεγή: (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2013) 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε, εθηηκάηαη φηη ην 2%-3% ησλ γελλήζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, είλαη κε ηε βνήζεηα κίαο ηέηνηαο κεζφδνπ. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε εγθπκνζχλε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πνιχηηκε γηα ην δεπγάξη, 

θαζψο ζπλήζσο έρνπλ πξνεγεζεί πνιιέο πξνζπάζεηεο, θαη έηζη ζπρλά νδεγνχληαη ζηελ 

θαηζαξηθή. Δλψ ε ζπρλφηεηα ησλ δηδχκσλ θπζηθψλ θπήζεσλ είλαη 1%, ζηηο γπλαίθεο 

πνπ θάλνπλ εμσζσκαηηθή είλαη 25%. Αληίζηνηρα, ε ζπρλφηεηα ησλ θπζηθψλ ηξίδπκσλ 

θπήζεσλ είλαη κία ζηηο 3200 γελλήζεηο, ελψ ζηηο γπλαίθεο πνπ θάλνπλ εμσζσκαηηθή 

είλαη κία ζηηο 22. Ζ ζπρλφηεηα εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ζηα δίδπκα είλαη 5 θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ φηη ζηηο κνλήξεηο θπήζεηο, ελψ ζηα ηξίδπκα είλαη 20 θνξέο 

κεγαιχηεξε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο πξνσξφηεηαο θαη ησλ 

επηπινθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ. Άξα ζεσξνχληαη πςεινχ 

θηλδχλνπ θπήζεηο θαη ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη πξνζνρή γη‟ απηφ θαη ζπρλά 

νδεγνχληαη ζηελ επηινγή ηεο θαηζαξηθήο. (Μπνπινπηδά Γηάλλαξνπ, 2007) 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, πνιιέο κειέηεο ζπλεγνξνχλ ζηελ ππφζεζε φηη νη γηαηξνί 

θάλνπλ θαηζαξηθή ηνκή ιφγσ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ θαη ιφγσ επθνιίαο. Κχξηνη 

παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα γηα θαηζαξηθή ηνκή ζηα θξαηηθά λνζνθνκεία 

είλαη ε ειιεληθή θαηαγσγή ηεο εγθχνπ (εθηηκάηαη φηη νη ειιελίδεο έρνπλ κεγαιχηεξν 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηαλάζηξηεο) , νη ψξεο ηεο εκέξαο θαη νη 

εξγάζηκεο κέξεο, ελψ γηα ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο είλαη ε ηδησηηθή αζθάιεηα πνπ ηπρφλ 

έρεη ε γπλαίθα, νη ψξεο ηεο εκέξαο, θαζψο θαη ην άββαην. (Ρνχδθνβα, 2008) 

 Μεγάια είλαη φκσο είλαη ηα θέξδε θαη γηα ηνπο γηαηξνχο, νη νπνίνη, πέξαλ ηνπ 

κηζζνχ ηνπο ή ησλ πνζνζηψλ πνπ παίξλνπλ γηα θάζε επίηνθν γπλαίθα απφ ην 

καηεπηήξην, δηθαηνχληαη θαη έμηξα λφκηκε ακνηβή, ε νπνία δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε 

ηε ζέζε λνζειείαο. Σν πνζφλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δσκάηην λνζειείαο θαη 
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ζπκπιεξψλεη ηελ ακνηβή ηνπ γηαηξνχ κπνξεί λα θζάζεη αθφκε θαη ηα 200 επξψ. 

(Φπληαλίδνπ Δ., 2005) 

 Δθηφο φκσο ησλ πνζνζηψλ πνπ παίξλνπλ νη γηαηξνί ζχκθσλα κε ηελ ζέζε λνζειείαο 

πνπ επηιέγεη κηα επίηνθνο γπλαίθα, νη άηππεο πιεξσκέο φπσο αλαιχζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο.  

 Οη άηππεο πιεξσκέο αθνξνχλ θπξίσο ηελ παξνρή λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηηο 

πιεξσκέο ζε γηαηξνχο, θπξίσο ρεηξνπξγνχο, έηζη ψζηε νη αζζελείο λα κπνξνχλ λα 

παξαθάκςνπλ ιίζηεο αλακνλήο ή λα εμαζθαιίζνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ ηνπο γηαηξνχο. Μηα πξφζθαηε έξεπλα, ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

δείγκα 4738 αηφκσλ, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην 36% εθείλσλ πνπ έιαβαλ 

ζεξαπεία ζε λνζνθνκείν αλέθεξαλ ηνπιάρηζηνλ κία άηππε πιεξσκή ζε έλαλ γηαηξφ. 

Απφ απηνχο, ην 42% αλέθεξε φηη ε πιεξσκή δφζεθε ιφγσ ηνπ θφβνπ παξνρήο 

κεησκέλεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο θαη έλα 20%, ππνζηήξημε φηη ν γηαηξφο ηνπο 

απαίηεζε κηα ηέηνηα πιεξσκή. Δπηπιένλ, νη ρεηξνπξγηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο είλαη νη 

θαηζαξηθέο ηνκέο, είραλ 137% πςειφηεξε πηζαλφηεηα λα ζρεηίδνληαη κε άηππεο 

πιεξσκέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο κε ρεηξνπξγηθέο. (Economou C., 2010) 

 Έλαο αθφκα παξάγνληαο ηεο αχμεζεο ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζηελ ρψξα καο είλαη ε 

βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επεκβαηηθψλ ηνθεηψλ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ε κεγάιε κείσζε ηεο βξεζηθήο 

ζλεζηκνηεηαο (ε αλαινγία ησλ ζαλάησλ βξεθψλ ειηθίαο θάησ ηνπ 1 έηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλαθνξάο, πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ γελλήζεσλ δψλησλ, ζην ίδην έηνο) 

ζην δηάζηεκα κίαο δεθαεηίαο. (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2013) 

 

Πίνακας 22 Ελλάδα, Δείκτθσ βρεφικισ κνθςιμότθτασ 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Γείθηεο 

βξεθηθήο 

ζλεζηκφηεηαο 

5.1 5.1 4.0 4.1 3.8 3.7 3.6 2.7 3.1 3.8 3.4 

Πεγή: (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2013) 

 

 Παξάιιεια κε ηηο σο άλσ αιιαγέο ζην ρψξν ηνλ καηεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ππήξμε κηα 

ζηαδηαθή εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ γπλαηθνινγηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, θαζψο νη 



73 
 

γελλήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (62,9% 

ησλ ηνθεηψλ ζηελ Αζήλα ην 1994 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία). Σελ 

ίδηα ζηηγκή, καδί κε απηή ηε ηάζε, απμήζεθε θαη ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο (αχμεζε απφ 187.000 ζε 328 000 γπλαίθεο 

κεηαμχ ηνπ 1994 θαη ηνπ 1998). Ζ αλάπηπμε ησλ γπλαηθνινγηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα αληηθαηνπηξίδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηε ζπλνιηθή αχμεζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, έηζη ψζηε ην 2001, ην 18% ηεο ηδησηηθήο αγνξάο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηνπο γπλαηθνιφγνπο. Απηή ε αχμεζε κπνξεί λα νθείιεηαη ελ 

κέξεη, ζην γεγνλφο φηη ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία είλαη κέξνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

αγνξάο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. (Mossialos, Allin, & Karras, 2005) 

 Δπηπξφζζεηνη παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο γηα θαηζαξηθέο ηνκέο κπνξεί λα είλαη ν 

απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ γπλαηθνιφγσλ ζηελ Αζήλα. Γηα παξάδεηγκα, ην 1997 

ππήξραλ 20,3 γπλαηθνιφγνη αλά 100.000 θαηνίθνπο, δηπιάζηνη απ 'φηη ζην Παξίζη, ζηελ 

Βαξθειψλε θαη ζην Άκζηεξληακ. Δπηπιένλ, κεηαμχ ηνπ 1985 θαη ηνπ 2000, ν αξηζκφο 

ησλ γπλαηθνιφγσλ απμήζεθε θαηά 34%, ελψ ν πιεζπζκφο απμήζεθε θαηά, 10%. 

(Mossialos, Allin, & Karras, 2005) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5
ν
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

5.1 πκπεξάζκαηα  

 

Έλα γεληθά απνδεθηφ φξην γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κία ρψξα θαη νξίζζεθε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο 

ην 1985 είλαη ην 15%. Απφ ην πνζνζηφ απηφ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ απνθιείζεηο θαη ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ιηγφηεξν έγθπξν ζηηο κέξεο καο, δεδνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ ρσξψλ κε πςειά εηζνδήκαηα. Μεξηθέο απφ απηέο 

ηηο αιιαγέο είλαη ε ειηθία ηεο εγθχνπ θαηά ην πξψην παηδί, ην βάξνο ηνπ εκβξχνπ θαη ν 

αξηζκφο ηνπο θαη πνιινί άιινη παξάγνληεο πνπ πηζαλά λα νδεγήζνπλ ζηελ επηινγή ηεο 

θαηζαξηθήο ηνκήο. Χζηφζν, δελ έρνπλ απνδεηρζεί κέρξη ζήκεξα ηα νθέιε γηα ηελ 

κεηέξα θαη ην λενγλφ ζε πιεζπζκνχο κε πνζνζηά θαηζαξηθψλ ηνκψλ κεγαιχηεξα ηνπ 

15%. (Gibbons Luz., José M. Belizán, Jeremy A Lauer, Ana P Betrán, Mario Merialdi 

and Fernando Althabe, 2010) 

 Σα απνηειέζκαηα απφ αληίζηνηρεο κειέηεο δείρλνπλ κηα άληζε θαηαλνκή ηνπ ππφ 

εμέηαζε θαηλνκέλνπ πνπ απφ ηελ κηα πιεπξά πξέπεη λα απμεζεί ζηηο θησρφηεξεο ρψξεο 

γηα λα κεησζνχλ νη δπζκελείο επηπηψζεηο ηνπ ηνθεηνχ ζηελ κεηέξα θαη ην λενγλφ θαη 

απφ ηελ άιιε λα κεησζνχλ ζηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο, δεδνκέλνπ φηη ε θαηζαξηθή ηνκή 

είλαη κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πξνζηηζέκελε 

λνζεξφηεηα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη άζθνπα. 

 Οη πεξηηηέο θαηζαξηθέο απνηεινχλ κεγάιν πνζνζηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ 

δαπαλνχληαη απφ κηα ρψξα γηα ηελ πγεία θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμνηθνλνκεζνχλ γηα 

άιιεο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Σν θαηλφκελν απηφ ινηπφλ, κπνξεί λα έρεη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηα θεθάιαηα πνπ δαπαλνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο, ηφζν 

εληφο φζν θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Αθφκα, πξέπεη λα ιεθζνχλ ζπληνληζκέλεο δξάζεηο, 

παγθνζκίσο, γηα ηελ έγθαηξε θαηζαξηθή ηνκή ζηηο γπλαίθεο πνπ ηελ έρνπλ πξαγκαηηθά 

αλάγθε θαη λα ππνζηεξηρζεί ε νξζνινγηθή ρξήζε απηψλ. (Gibbons Luz., José M. 

Belizán, Jeremy A Lauer, Ana P Betrán, Mario Merialdi and Fernando Althabe, 2010) 
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 ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ην δήηεκα ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ είλαη 

πην επίθαηξν απφ πνηέ. Ήδε απφ ην 2002, ην ήκηζπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνθεηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεζήθαλ ζε ηξία κεγάια λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο ήηαλ κε ηελ κέζνδν ηεο 

θαηζαξηθήο ηνκήο. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ ζε ζχγθξηζε κε εθείλν πνπ 

ζπληζηάηαη απφ ηνλ ΠΟΤ. Απνθαιχθζεθε φηη, εθηφο απφ ηνπο δηάθνξνπο ηαηξηθνχο 

ιφγνπο, θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο απμάλνπλ επίζεο ηελ πηζαλφηεηα θαηζαξηθήο 

ηνκήο ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. (Mossialos, Allin, & Karras, 

2005) 

 Γηαπηζηψζεθε φηη νη ειιεληθήο θαηαγσγήο γπλαίθεο, ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, έρνπλ 

2,7 θνξέο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα ππνζηνχλ θαηζαξηθή ηνκή απφ φηη γπλαίθεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ρψξα καο σο κεηαλάζηεο θαη πηζηεχεηαη επξέσο φηη βξίζθνληαη ζε 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε φηη 

ην πνζνζηφ ησλ θαηζαξηθψλ ζε δείγκα Διιελίδσλ γπλαηθψλ ήηαλ 52,5%, έλαληη 26% 

κεηαμχ ησλ άιισλ εζληθνηήησλ. Δλψ ε πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα παίδεη 

θάπνην ξφιν ζηνπο δηαθνξνπνηεκέλνπο ζπληειεζηέο, ε επηξξνή ηεο ελδέρεηαη λα 

αληηζηαζκηζηεί απφ ηηο εληππσζηαθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ. 

 Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζην θαηλφκελν πνπ 

εμεηάδνπκε, βξέζεθαλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Μεηαμχ ησλ γπλαηθψλ πνπ γέλλεζαλ ζε 

ηδησηηθφ λνζνθνκείν, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ειιεληθήο θαηαγσγήο, απηέο κε ηδησηηθή 

αζθάιηζε είραλ 7,73 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ππνβιεζνχλ ζε θαηζαξηθή 

ηνκή, απφ εθείλεο νη νπνίεο θαηέβαιιαλ ην πνζφ ηνπ ηνθεηνχ άκεζα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 65% ησλ γπλαηθψλ κε ηδησηηθή αζθάιηζε πξαγκαηνπνίεζε 

θαηζαξηθή, ζε ζχγθξηζε κε ην 24% ησλ γπλαηθψλ νη νπνίεο δελ ήηαλ αζθαιηζκέλεο.  

 Σα επξήκαηα απηά ππνδειψλνπλ φηη, παξφκνηα κε άιιεο κειέηεο ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπσο ε Βξαδηιία, ην Μεμηθφ θαη ε Σατιάλδε, κε ηαηξηθνί 

παξάγνληεο, βξέζεθαλ λα είλαη πην ζεκαληηθνί απφ ηνπο ηαηξηθνχο ζηελ απφθαζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε κέζνδνο απηή ηνθεηνχ. Δλψ νη ηαηξηθέο επηπινθέο θαηαγξάθεθαλ λα 

«δηθαηνινγνχλ» ηε κέζνδν απηή, απνθαιχθζεθε φηη δελ είλαη θαη 'αλάγθελ αμηφπηζηεο 

θαη δχλαληαη λα ρξεζηκεχνπλ γηα λα θάλνπλ ηε κέζνδν απηή «θνηλσληθά απνδεθηή». 

πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη ζεκαληηθφηεξνη κε θιηληθνί 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κέζνδν απηή είλαη ν ηχπνο αζθάιηζεο θαη ε 

εζληθφηεηα, απνθαιχπηνληαο ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα, ζε ζπλδπαζκφ κε παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ επθνιία γηα ηνπο γηαηξνχο (ψξα θαη εκέξα ηνθεηνχ). (Mossialos, 
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Allin, & Karras, 2005) 

 Ζ επηξξνή απηψλ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. πσο αλαθέξζεθε 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ηηο 

αλεπίζεκεο πιεξσκέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Οη πιεξσκέο 

απηέο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξεο γηα ηηο θαηζαξηθέο ηνκέο απφ φηη γηα ηνπο 

θπζηνινγηθνχο ηνθεηνχο, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. Πηζηεχεηαη φηη νη 

πιεξσκέο απηέο εμαξηψληαη ελ κέξεη απφ ην εηζφδεκα, θαζψο νη πην επθαηάζηαηεο 

γπλαίθεο πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ φηη νη ιηγφηεξν επθαηάζηαηεο. Έηζη, ππάξρνπλ 

θίλεηξα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε λα ππνβιεζνχλ ζε θαηζαξηθή, ηδηαίηεξα γηα ηηο 

πινπζηφηεξεο αζζελείο. Απηή ε εμήγεζε κπνξεί λα απνζαθελίζεη ηηο ζεκαληηθά 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα ππνβιεζεί ζηελ κέζνδν απηή κηα Διιελίδα, πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα πιεξψζεη πεξηζζφηεξα αλεπίζεκα ρξήκαηα ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. ζν γηα 

ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία, νηθνλνκηθά θίλεηξα πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε ηδησηηθή επηζηξνθή αζθάιηζεο πγείαο γηα θαηζαξηθή ηνκή απ‟ φηη γηα 

θπζηνινγηθφ ηνθεηφ.  

 Αθφκα, πνιιέο αιιαγέο έρνπλ ζπκβεί θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κε απνηέιεζκα 

ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο γπλαηθνινγίαο ζηελ Διιάδα. Απηέο νη αιιαγέο 

αληαλαθιψληαη θπξίσο απφ ηελ απμαλφκελε ζπκκεηνρή ηνπ ξφινπ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα: 

απμαλφκελε ρξήζε ησλ ηδησηηθψλ αζθαιεηψλ, αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνθεηψλ ζηα 

ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη δξακαηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκφο ησλ γπλαηθνιφγσλ ζηελ 

Διιάδα, ηδίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

 Πεξαηηέξσ πηέζεηο ζηνπο ηδησηηθνχο γηαηξνχο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπο, πξνέξρνληαη απφ ηνλ πξφζθαην ξφιν ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην. (Mossialos, Allin, & Karras, 2005) 

 Καηά ηελ εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ ηεο επθνιίαο ησλ γηαηξψλ, ηα πνζνζηά ησλ 

θαηζαξηθψλ ηνκψλ κεηψλνληαη ζεκαληηθά ηα άββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία, θαζψο θαη ηελ Κπξηαθή ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία, ελψ ηα πνζνζηά ησλ 

θπζηνινγηθψλ ηνθεηψλ απμάλνληαη ηα αββαηνθχξηαθα. Ίζσο ην πνζνζηφ ησλ 

θαηζαξηθψλ λα κεηψλεηαη ηα άββαηα ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, αιιά φρη ζηα ηδησηηθά, 

ιφγσ ηεο πεξηζζφηεξν επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ησλ καηεπηήξσλ - γπλαηθνιφγσλ ζην 

ηδησηηθφ πεξηβάιινλ θαη ην γεγνλφο φηη κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο εηδηθεπφκελσλ 

γηαηξψλ εξγάδνληαη ηα αββαηνθχξηαθα. Οη ηδησηηθνί γηαηξνί εξγάδνληαη κε ζχκβαζε 

θαη κε ακνηβή γηα θάζε ππεξεζία ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία, ελψ νη δεκφζηνη γηαηξνί 
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είλαη εξγαδφκελνη ηνπ θξάηνπο θαη έρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα γηα λα εξγαζηνχλ ηα 

αββαηνθχξηαθα, ελψ ε εθηέιεζε ησλ ηνθεηψλ γίλεηαη κφλν ζηηο εθεκεξίεο. 

 Δπίζεο, ε παξαηεξνχκελε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαηζαξηθψλ, αληαλαθιά ηνλ 

εχθνιν ραξαθηήξα ηεο κεζφδνπ, θαη φρη κία δηαδηθαζία έθηαθηεο αλάγθεο φπσο ζα 

πξέπεη λα είλαη. Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ν θίλδπλνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

κηαο θαηζαξηθήο απμάλεη ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ «εξγαζίκσλ» σξψλ ηεο 

εκέξαο θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπκβεί αλάκεζα ζηα κεζάλπρηα θαη ζηηο 8 πκ.  

 Θα κπνξνχζε επίζεο λα ππνζηεξηρηεί φηη ην πςειφ πνζνζηφ ησλ θαηζαξηθψλ κπνξεί 

λα πξνθχςεη ελ κέξεη θαη απφ ηελ δήηεζε ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ. Έρεη πξνηαζεί φηη, 

φιν θαη πεξηζζφηεξν, νη κεηέξεο δεηνχλ ηελ κέζνδν απηή γηα λα απνθχγνπλ ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ. Οη πξνηάζεηο απηέο κειεηψληαη γηα λα εμεγήζνπλ 

ηα πνιχ πςειά πνζνζηά (πάλσ απφ 50%) ζε ζχγθξηζε κε ηα επξέσο απνδεθηά πνζνζηά 

(<20%). Χο εθ ηνχηνπ, ππφ ην θσο ηεο αλαθάιπςεο ζεκαληηθψλ ηαηξηθψλ θαη κε 

παξαγφλησλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηζαξηθψλ, είλαη απίζαλν ε δήηεζε ησλ γπλαηθψλ 

λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα θνπζθσκέλα λνχκεξα ησλ ειιεληθψλ 

λνζνθνκείσλ. (Mossialos, Allin, & Karras, 2005) 

 

5.2 Γηαπηζηψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα 

 

Σν δήηεκα ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζηελ Διιάδα έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο 

θαη ζεσξείηαη φηη ηα πνζνζηά ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πςειά ελ ζπγθξίζεη κε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα. Θα κπνξνχζε λα ππνζέζεη θαλείο φηη ηα απμεκέλα απηά πνζνζηά 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο πνπ απαηηεί ε ζχγρξνλε ηαηξηθή 

πξαθηηθή. Τπάξρνπλ φκσο επηρεηξήκαηα πνπ θαηαξξίπηνπλ κία ηέηνηα ππφζεζε.  

 Πξψηνλ, είλαη άηνπν λα ππνζέηνπκε φηη νη γπλαίθεο θαη νη γηαηξνί άιισλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ δε ιεηηνπξγνχλ κε παξφκνην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη 

ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Δπηπιένλ, είλαη δχζθνιν λα ζθεθηνχκε 

φηη ν ειιεληθφο γπλαηθείνο πιεζπζκφο δηαθέξεη πνιχ απφ απηφλ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ 

ζε ζέκαηα ειηθίαο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο, θπζηθήο θαηάζηαζεο, ρξεζηκνπνίεζεο ηεο 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ηνθεηνχ θαη πνιιψλ άιισλ 

δηθαηνινγεκέλσλ ή κε εμεγήζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Αθφκα, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πεξηζζφηεξεο θαηζαξηθέο ηνκέο εθηεινχληαη ιφγσ 

επαπεηινχκελεο πγείαο ηνπ εκβξχνπ, ζα ππέζεηε θαλείο φηη, κε ηε δεκνθηιή ηαθηηθή 

ηεο θαηζαξηθήο ζηελ Διιάδα, εμαζθαιίδνπκε ιηγφηεξεο επηπινθέο. Παξφια απηά, ε 
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βξεθηθή λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα ζηε ρψξα καο δε δηαθέξεη απφ απηή ησλ 

ππνινίπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ, θαηαξξίπηνληαο ηε θήκε ηεο ππεξαζθαινχο 

θαηζαξηθήο ηνκήο. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα εθηεινχληαη 

πεξηζζφηεξεο θαηζαξηθέο επεκβάζεηο, εμαζθαιίδνληαο παξφκνην επίπεδν αζθάιεηαο κε 

ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.  

 Ζ ειιηπήο ηαηξηθή ελεκέξσζε ζπκβάιιεη ην δηθφ ηεο κεξίδην ζηα «θνπζθσκέλα» 

λνχκεξα ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ. Έλαο πνιχσξνο ηνθεηφο, κε ηα δεδνκέλα πνπ καο έρεη 

επηβάιιεη ε ίδηα ε θχζε, είλαη ζηα πιαίζηα ηνπ θπζηνινγηθνχ. Οη ζχγρξνλνη πνιηηηζκνί 

φκσο, ιακβάλνπλ αξλεηηθά κελχκαηα απφ έλα ηέηνην ηνθεηφ θαη αλαπφθεπθηα 

πξνηηκάηαη ε ηαρεία δηεθπεξαίσζε πνπ πξνζθέξεη ε ιχζε ηεο θαηζαξηθήο. Πηζηεχεηαη 

δε φηη, εθφζνλ αθνινπζείηαη ε θαηεχζπλζε ηεο «κάδαο», ε θαιή έθβαζε είλαη ζρεδφλ 

εγγπεκέλε. Γπζηπρψο φκσο, αθφκα θαη κε ηηο θαιχηεξεο πξνζέζεηο, θαλείο δε κπνξεί λα 

εγγπεζεί πξνθαηαβνιηθά ην θαιφ απνηέιεζκα ζε ζέκαηα πγείαο. (Παπαζαλαζίνπ Θ., 

2012) 

 ε αληίζεζε φκσο κε ηελ θνηλή αληίιεςε, ν πφλνο δελ απνηειεί πηα αλαγθαία 

ζπλζήθε γηα έλα θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. Οη κνληέξλεο ηαθηηθέο αλψδπλνπ ηνθεηνχ έρνπλ 

θαηαμησζεί δηεζλψο θαη ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηα ειιεληθά καηεπηήξηα. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε θαηζαξηθή ηνκή παξακέλεη κηα κεγάιε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ δελ 

εμαζθαιίδεη απφ κφλε ηεο έλα πγηέο κσξφ. Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεθηφ φηη ν 

θπζηνινγηθφο ηνθεηφο φρη κφλν δελ θνπξάδεη ην κσξφ, αιιά απελαληίαο ην 

πξνεηνηκάδεη γηα ηελ έμνδφ ηνπ ζην θφζκν, ελδερνκέλσο θαιχηεξα απφ κηα 

πξνγξακκαηηζκέλε θαηζαξηθή ηνκή. (Μπνπινπηδά Γηάλλαξνπ, 2007) 

 χκθσλα κε ηηο σο άλσ ππνζέζεηο, ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη νη ιφγνη 

αχμεζεο ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ δηεζλψο, δελ επαξθνχλ γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ην 

πνζνζηφ ηνπο ζηελ ρψξα καο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο, 

φπσο ε εζληθφηεηα, ην νηθνγελεηαθφ κεληαίν εηζφδεκα, ε εθπαίδεπζε, ε χπαξμε 

ηδησηηθήο ή κε αζθάιηζεο πγείαο θαη πνιινί άιινη παξάγνληεο, επεξεάδνπλ 

θαζνξηζηηθά ην πνζνζηφ ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζε ζρέζε κε ηνπο θπζηνινγηθνχο 

ηνθεηνχο. 
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5.3 Πξνηάζεηο  

5.3.1 Σηξαηεγηθέο κείσζεο ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ 

 

Ο κεγάινο αξηζκφο θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζπλεπάγεηαη απμεκέλε κεηξηθή λνζεξφηεηα θαη 

ζλεζηκφηεηα φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Αληίζεηα, ππεξβνιηθά ρακειφ πνζνζηφ 

κπνξεί λα έρεη επηπινθέο ζηε κεηέξα θαη ζην κσξφ. Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε πνίν 

είλαη ην απνδνηηθφηεξν πνζνζηφ θαηζαξηθψλ ηνκψλ είλαη δχζθνιε δεδνκέλσλ ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. ηηο ΖΠΑ ππήξμε ζπκθσλία ησλ εηδηθψλ φηη ην 25% ησλ 

θαηζαξηθψλ ηνκψλ πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ δεθαεηία ηνπ ‟80 ήηαλ ππεξβνιηθά πςειφ 

θαη φηη ην επηζπκεηφ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πεξίζαιςε ησλ γπλαηθψλ ζα ήηαλ γχξσ 

ζην 12-15%. (Αξζελνπνχινπ Η., 2001) Έηζη ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ είρε ζέζεη ζηφρν 

γηα ην 2000 ην πνζνζηφ απηφ λα κεησζεί ζην 12% θαη ην πνζνζηφ επαλάιεςεο λα κελ 

ππεξβαίλεη ην 3%.  

 ηξαηεγηθέο γηα λα κεησζεί ην πνζνζηφ ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ εθαξκφδνληαη απφ 

πνιιέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο κε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ηνπο έρνπλ πεηχρεη 

ηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ. Οη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη είλαη νη εμήο: (Αξζελνπνχινπ Η., 2001) 

 

 Φπζηνινγηθφο ηνθεηφο κεηά απφ θαηζαξηθή ηνκή.  

 Γηαρείξηζε ηεο ηζρηαθήο πξνβνιήο κε ηα θαηάιιεια κέζα. 

 πλερήο ππνζηήξημε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ. Ζ ζπλερήο ππνζηήξημε απφ 

καία έρεη απνδεηρζεί φηη κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ. 

 Ζ ζσζηή ρξήζε επηζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο 

 Απνζαθήληζε ηνπ νξηζκνχ ηεο δπζηνθίαο θαη ζσζηή αληηκεηψπηζε ηεο.  

 Δκβξπτθφ ζηξεο θαη ηξφπνη θαηαπνιέκεζεο ηνπ. 

 

 Απνηειεζκαηηθή ζα ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη νξγαλψζεσλ 

ζηνλ αληίζηνηρν ρψξν, κέζσ ηεο ελεκέξσζεο ηνπ επξχ θνηλνχ ζηηο πινπζηφηεξεο 

ρψξεο, γηα ηελ ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ παξνρή επείγνπζαο καηεπηηθήο 

θξνληίδαο. Σν επηρείξεκα νξηζκέλσλ ρσξψλ πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ φηη νη άιινη 

ζηεξνχληαη εληειψο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ην παξειζφλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

θαη ηελ δξάζε ζε πεξηπηψζεηο θξίζεο ηξνθψλ ή θαηαζηξνθψλ ρσξψλ ηνπ ηξίηνπ 

θφζκνπ θαη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ 
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ζηελ επείγνπζα καηεπηηθή πεξίζαιςε. (Gibbons Luz., José M. Belizán, Jeremy A 

Lauer, Ana P Betrán, Mario Merialdi and Fernando Althabe, 2010) 

 

5.3.2 Ο ηνθεηφο ζην ζπίηη  

 

 Δίλαη πιένλ απνδεθηφ φηη νη γπλαίθεο επηζηξέθνπλ ζε ζπλήζεηεο ηνπ παξειζφληνο, 

φηαλ αθφκε νη γπλαηθνιφγνη δελ απνηεινχζαλ πνιππιεζή θιάδν θαη ηα ηδησηηθά 

καηεπηήξηα δελ είραλ θάλεη αθφκε ηελ εκθάληζε ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην 

παξάδεηγκα ηεο Βξεηαλίαο, γηα ηελ νπνία ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ζέινπλ ηη 

γελλήζεηο ζην νηθηαθφ πεξηβάιινλ λα θζάλνπλ ηηο 17.000. Σελ ίδηα ζηηγκή ζηελ 

Οιιαλδία ην 35% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνθεηψλ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζπίηη. ηελ Διιάδα, 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο αλαδεηνχλ ηα νθέιε ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο ηνπο 

γηα λα θέξνπλ ζην θφζκν ηα παηδία ηνπο. Απφ ην 2006 πάλσ απφ δηαθφζηεο γπλαίθεο 

επέιεμαλ λα γελλήζνπλ ζην ζπίηη ηνπο, ιέγνληαο «φρη» ζην καηεπηήξην, φηαλ δπν ρξφληα 

λσξίηεξα ν αξηζκφο απηφο άγγηδε κφιηο ηηο εθαηφ. Μπξνζηά ζην θαηλφκελν απηφ, φπσο 

είλαη ινγηθφ αληηδξνχλ πνιινί εκπιεθφκελνη απφ ηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Πνιινί απφ ηνπο 

γηαηξνχο αξλνχληαη αθφκε θαη λα παξαζηνχλ, φηαλ ηνπο δεηείηαη, ζηε δηαδηθαζία, 

ραξαθηεξίδνληαο ηελ πξαθηηθή ηνπιάρηζηνλ αλαρξνληζηηθή. (Σν Πνληίθη, 2008) 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ γίλεη κεηέξεο ζην δηθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

δηεπθξηλίδνπλ φηη έλα απφ ηα ζεηηθά ηεο ππφζεζεο απηήο, θάηη πνπ ιεηηνχξγεζε θαη σο 

θίλεηξν γηα ηελ ηειηθή ηνπο επηινγή, ήηαλ ην θφζηνο. Σα λνζήιηα ζε έλα ηδησηηθφ 

καηεπηήξην θαη ε ακνηβή ηνπ γηαηξνχ κπνξεί λα θζάζνπλ ζε ηιηγγηψδε χςε, γηα ην 

κηθξφ δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπο ζε απηφ. Αληηζέησο, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε 

ζπξξηθλψλνληαη φηαλ επηιέγεηαη ε κέζνδνο ηνπ ηνθεηνχ ζην ζπίηη. Αλ αλαινγηζζεί 

θαλείο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ επηδφκαηνο ηνθεηνχ, φηαλ απηνί πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

καηεπηηθέο θιηληθέο ή λνζνθνκεία, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ην πνζνζηφ ησλ 

ηνθεηψλ ζην ζπίηη ζα απμεζεί ζην άκεζν κέιινλ. (Σν Πνληίθη, 2008) 

 

5.3.3 Φπζηνινγηθφο ηνθεηφο κεηά απφ θαηζαξηθή ηνκή (VBAC-Vaginal Birth After 

Cesarean). 

 

πσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, πνιιέο απφ ηηο θαηζαξηθέο ηνκέο 

γίλνληαη επεηδή πξνεγήζεθε θαηζαξηθή ζε παιηφηεξν ηνθεηφ. Μέρξη πξφζθαηα, δελ 
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ππήξρε ε πηζαλφηεηα κηαο θπζηνινγηθήο γέλλαο κεηά απφ θαηζαξηθή θαη νη γηαηξνί 

δίζηαδαλ πνιχ λα ελζαξξχλνπλ ηε ιεγφκελε VBAC ή “Κνιπηθή Γέλλα κεηά απφ 

Καηζαξηθή” (Vaginal Birth After Cesarean), θπξίσο επεηδή δελ είραλ ηηο γλψζεηο πνπ 

ρξεηάδνληαη γη‟ απηή ηελ κέζνδν. (Υξεζηάθνπ Δ., 2012) 

 κσο, ζηηο ηαηξηθά πξνεγκέλεο ρψξεο, πνιιέο γπλαίθεο πνπ είραλ βηψζεη ηελ 

θαηζαξηθή ηνκή, άξρηζαλ νη ίδηεο λα δεηνχλ θπζηνινγηθφ ηνθεηφ ζηηο επφκελεο γέλλεο 

ηνπο. Αληίζηνηρα πνιινί γηαηξνί, αλαινγηδφκελνη ηελ ηφζν γξήγνξε άλνδν ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ θαηζαξηθψλ, πξνζπάζεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ. ήκεξα, δηαθαίλεηαη φηη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη θίλδπλνη απφ κηα επηιεθηηθή θαηζαξηθή πνπ έρεη 

απνθαζηζηεί κε βάζε ηηο ελδείμεηο κηαο πξνεγνχκελεο, είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο 

θηλδχλνπο ηεο VBAC. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιινί γηαηξνί ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηνλ 

Καλαδά πηζηεχνπλ φηη ε ηαηξηθή κέξηκλα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

VBAC γηα φιεο ζρεδφλ ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ θάλεη πξνεγνχκελε θαηζαξηθή ηνκή. Οη 

σθέιεηεο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη νη εμήο: (Υξεζηάθνπ Δ., 2012) 

 

 Ζ θξνληίδα ηνπ λενγέλλεηνπ, αιιά θαη ησλ άιισλ παηδηψλ, είλαη πνιχ επθνιφηεξε 

κεηά απφ κηα θπζηνινγηθή γέλλα 

 Παξφηη ε κεηξηθή ζλεζηκφηεηα είλαη ρακειή, είλαη δχν θνξέο πην πηζαλή ζηελ 

θαηζαξηθή κεηά απφ κηα πξψηε θαηζαξηθή, παξά ζηε VBAC. Σα πνζνζηά κφιπλζεο 

ηεο κεηέξαο απφ θαηζαξηθή είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 10 έσο 65%. Σα αληίζηνηρα 

πνζνζηά είλαη πνιχ ρακειφηεξα ζην θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. 

 Ζ ζλεζηκφηεηα ηνπ κσξνχ ζηε VBAC είλαη ρακειφηεξε απφ φιεο ηηο άιιεο 

πεξηπηψζεηο ζλεζηκφηεηαο. Δπηπιένλ, νη ζάλαηνη βξεθψλ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί 

ζηηο πεξηπηψζεηο VBAC δελ νθείινληαη ζε επηπινθέο ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ, 

αιιά ζε άιια αίηηα φπσο ην κηθξφ βάξνο. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο έρνπλ 

θαηαιήμεη φηη θάζε γπλαίθα κε πξνεγνχκελε θαηζαξηθή κπνξεί λα γελλήζεη 

θπζηνινγηθά εθφζνλ ε πξνεγνχκελε ηνκή ηεο κήηξαο είλαη ρακειή θαη νξηδφληηα, 

θαη επίζεο αλ νη ιφγνη πνπ έθαλαλ αλαγθαία ηελ πξνεγνχκελε θαηζαξηθή δελ 

ζπληξέρνπλ πηα. 

 Ο ρξφλνο ζην λνζνθνκείν, ε πεξίνδνο αλάξξσζεο, ν πφλνο κεηά ηε γέλλα, ηα έμνδα, 

είλαη φια ιηγφηεξα ζε κηα θπζηνινγηθή γέλλα 

 Μηα άιιε ιηγφηεξν θαλεξή σθέιεηα ηεο VBAC είλαη φηη αλαπηχζζεηαη ζε πςειφ 

βαζκφ ε αίζζεζε φηη ε γπλαίθα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ ηεο, 
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εμνπιηζκέλε κε πιήξεηο γλψζεηο γηα ηηο δπλαηφηεηεο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

σθέιεηεο. 

 

5.3.4 Παξνπζία καηψλ  

 

Έρεη απνδεηρζεί φηη ζε εγθπκνζχλεο θαη ηνθεηνχο φπνπ ε θχξηα ππεχζπλε είλαη ε καία, 

ππάξρεη ιηγφηεξνο ηαηξηθφο παξεκβαηηζκφο ζηνλ ηνθεηφ, ιηγφηεξεο πεξηλενηνκέο, 

ιηγφηεξε θαξκαθεπηηθή αλαιγεζία θαη ιηγφηεξε ρξήζε επηζθιεξηδίαο αλαιγεζίαο. 

Βέβαηα, πνιχ κεγάιε ζεκαζία έρεη ε ζσζηή επηινγή ησλ γπλαηθψλ ψζηε λα κελ είλαη 

πςεινχ θηλδχλνπ, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα γηα άκεζε λνζνθνκεηαθή ππνζηήξημε, αλ 

ρξεηαζηεί ζε πεξίπησζε επηπινθψλ. (Αξζελνπνχινπ Η., 2001) 

 Αθφκα, ε παξνπζία καηψλ πξηλ θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεησκέλεο 

πηζαλφηεηεο νη γπλαίθεο λα ράζνπλ ην κσξφ ηνπο πξηλ ηελ 24
ε
 εβδνκάδα ηεο θχεζεο  

θαη λα παξακείλνπλ ιηγφηεξν ρξφλν ζην λνζνθνκείν. ζεο επίηνθεο ιακβάλνπλ 

καηεπηηθή θξνληίδα, αλαγλσξίδνπλ έγθαηξα ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκεία γηα 

νπνηαδήπνηε αλσκαιία ζηε κεηέξα ή ζην έκβξπν φπσο είλαη ε απνθφιιεζε ηνπ 

πιαθνχληα θαη δηάθεηληαη ζεηηθά ζην κεηξηθφ ζειαζκφ. (Παλαγησηάθε, 2012) 

 

5.3.5 Δξαζηεξηνπνίεζε «θνηλσλίαο – πνιηηψλ» 

Γεδνκέλεο ηεο αχμεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδνπκε θαη ηεο επηξξνήο ηνπ ηφζν ζηε 

δσή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο αιιά θαη ζηνλ καηεπηηθφ θιάδν κέζσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη, είλαη ζεκαληηθφ λα δξαζηεξηνπνηεζεί ε θνηλσλία 

γηα ηελ κείσζε ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ ζχιινγνη ππέξ ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ θαη ελεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο 

ψζηε λα κεξηκλήζνπλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ.  

 χιινγνο „Δπηνθία‟ 

 

 ηελ Αζήλα εδψ θαη 11 ρξφληα ιεηηνπξγεί ν ζχιινγνο «Δπηνθία», πνπ έρεη ζηφρν 

ηελ πξναγσγή ηνπ θπζηθνχ ηνθεηνχ θαη δεκηνπξγήζεθε απφ κεηέξεο, καίεο, γηαηξνχο θαη 

ςπρνιφγνπο. Ο ζχιινγνο δελ θαηαδηθάδεη ηελ θαηζαξηθή απηή θαζαπηή αιιά ηελ 

«θαηζαξηθή γηα επθνιία». «Πξνάγνπκε ηνλ θπζηθφ ηνθεηφ θαη ζέινπκε ε γπλαίθα λα βξεη 

ηε δχλακε γηα λα γελλήζεη» ζεκεηψλεη εθπξφζσπνο ηνπ ζπιιφγνπ. ηελ Διιάδα «ε 
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γέλλα εμαξηάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηερλνινγία, ην ππέξνρν έλζηηθην ηεο 

κεηξφηεηαο φιν θαη ζπκπηέδεηαη» αλαθέξεη ν ζχιινγνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. «Η γέλλα 

έρεη πιένλ γίλεη ηαηξηθή πξάμε θαη νη γπλαίθεο ππνβάιινληαη ζε κηα ζσκαηηθή, 

ςπρνινγηθή θαη νηθνλνκηθή δνθηκαζία πνπ επεξεάδεη φιε ηελ νηθνγέλεηα αιιά θπξίσο ηελ 

πγεία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ίδηνπ ηνπ κσξνχ» θαηαιήγεη. (Υξεζηάθνπ Δ., 2012) 

 

 σκαηείν „Birth choices‟ 

 Σν ζσκαηείν ηνπ Birth choices μεθίλεζε ζηελ Θεζζαινλίθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2008. 

ηφρνο ηνπ είλαη ε ππνζηήξημε θαη ε πξνψζεζε ηνπ θπζηθνχ ηνθεηνχ θαη ε θαηάδεημε, 

απφ ηε κηα ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ καηεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζηελ Διιάδα θαη απφ ηελ άιιε ηεο έιιεηςεο ελεκέξσζεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνθεηνχ πνπ ππάξρνπλ. Παξέρεηαη ζηήξημε θαη ελεκέξσζε ζε γπλαίθεο γηα 

ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ππάξρνπλ, έλαληη ησλ πξνζθεξφκελσλ ζε θιηληθέο θαη 

λνζνθνκεία, γηα λα κπνξνχλ λα δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ηνθεηνχ. (birthchoices.gr, 2012) 

 ζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πίεζε πνπ αζθεί ην ζσκαηείν, απηή 

ζηνρεχεη ζην λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε θαηζαξηθή ηνκή είλαη ε θπξίαξρε κέζνδνο 

ηνθεηνχ ζηελ ρψξα καο θαη φηη απνηειεί θνκκάηη ελφο ππεξβνιηθά παξεκβαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

 Άιινη νξγαληζκνί θαη ελεκεξσηηθά site γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ 

είλαη νη εμήο: (Ρνχδθνβα, 2008) 

 Γηεζλήο νξγαληζκφο γηα ηελ γέλλα «Μεηέξα – Μσξφ». Παγθφζκηα πξνζπάζεηα γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο καηεπηηθήο θξνληίδαο.  

 International Cesarean Awareness Network - Γίθηπν νξγαλψζεσλ κε επίγλσζε ησλ 

θηλδχλσλ απφ θαηζαξηθή ηνκή 

 Ίδξπκα ‘Γελλψ Αλζξψπηλα‟- Έρεηο δηθαίσκα λα δξαο. Παιεχνπκε γηα ην 

θπζηνινγηθφ 

 www.childbirth.org: Δλεκεξσηηθφ site γηα ηελ εγθπκνζχλε θαη ην θπζηθφ ηνθεηφ 

 www.llli.org: Ζ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλδέζκνπ ζειαζκνχ La leche leaque 

 www.gentlebirth.org: Ηζηνζειίδα γηα ηνλ θπζηθφ ηνθεηφ 

 www.birthpsychology.com: Ζ ςπρνινγία θαηά ηελ εγθπκνζχλε θαη ηνλ ηνθεηφ 

 www.birthingthefuture.com: Ηζηνζειίδα γηα ηνλ θπζηθφ ηνθεηφ 

 www.ican-online.org  

http://www.childbirth.org/
http://www.llli.org/
http://www.gentlebirth.org/
http://www.birthpsychology.com/
http://www.birthingthefuture.com/
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πγθεληξσηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην δήηεκα ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ καο αθνξά 

φινπο. Ζ αχμεζε ηνπο ζηελ Διιάδα είλαη πην κεγάιε απφ πνηέ θαη καδί κε ηνπο 

παξφρνπο πγείαο ζα πξέπεη φινη νη πνιίηεο λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα δξάζνπλ 

ελάληηα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. Μφλν έηζη ζα απνθχγνπκε ηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ θαη ζα δψζνπκε ην δηθαίσκα ζηηο 

επφκελεο γελεέο λα μεθηλήζνπλ ηελ δσή ηνπο θπζηνινγηθά. 
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