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Μηα έγθπνο ζε έλα κάζεκα Lamaze ιέεη ζηελ εθπαηδεύηξηα θαη ηηο ζπλεθπαηδεπόκελέο ηεο: «Ο 

γηαηξόο κνύ είπε όηη ην κωξό κνπ είλαη αξθεηά κεγάιν. Η γεηηόληζζά κνπ έθαλε πξόθιεζε ηνθεηνύ, 

δηόηη ην κωξό ηεο ζεωξήζεθε πνιύ κεγάιν. Ννκίδεηε όηη ζα πξέπεη θη εγώ λα δεηήζω πξόθιεζε 

ηνθεηνύ; 

 

Σηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζε πνιιέο άιιεο ρώξεο, αθνύκε παξόκνηεο δειώζεηο ζε καζήκαηα 

πξνεηνηκαζίαο ηνθεηνύ. Η πξόθιεζε ηνθεηνύ, δειαδή ε έλαξμε ηνπ ηνθεηνύ κε ηερλεηά κέζα, 

είλαη έλα από ηα πην ακθηιεγόκελα ζέκαηα ζηελ πεξηγελλεηηθή θξνληίδα ζήκεξα. Σε πνιιά 

λνζνθνκεία ε πξόθιεζε ηνθεηνύ γίλεηαη κόλν γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο θαη ην ηαηξηθό πξνζσπηθό 

αθνινπζεί απζηεξέο νδεγίεο. Δληνύηνηο, ζε άιια λνζνθνκεία, ε πξόθιεζε ηνθεηνύ γίλεηαη 

θαηόπηλ επηινγήο, πεξηζζόηεξν γηα δηεπθόιπλζε ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ παξά γηα ηαηξηθνύο 

ιόγνπο. Πνιιέο γπλαίθεο αλαξσηηνύληαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο είλαη όλησο απαξαίηεηε ε 

πξόθιεζε ηνθεηνύ. Πξνθαινύληαη πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο πξόθιεζεο; Πνηα είλαη ηα νθέιε αλ 

επηηξέςνπκε λα μεθηλήζεη απζόξκεηα ν ηνθεηόο; Πόηε είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη πξόθιεζε 

ηνθεηνύ θαη πόηε είλαη θαιύηεξν λα πεξηκέλνπκε; Τη είλαη πην αζθαιέο γηα εζάο θαη ην κσξό ζαο; 

Καζώο ζα δηαβάδεηε ην παξαθάησ θείκελν, είλαη ζεκαληηθό λα ζπκάζηε όηη ν νξγαληζκόο Lamaze 

International κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα ζπλεξγαζηείηε απνηειεζκαηηθά κε ηνλ γηαηξό ζαο θαη 

από θνηλνύ λα ιάβεηε ηηο απνθάζεηο πνπ ζαο θάλνπλ λα ληώζεηε θαιά θαη ζα ζαο βνεζήζνπλ λα 

                                                
1
 Επεξήγηζη ηων ηίηλων πιζηοποίηζηρ ηηρ ζςγγπαθέωρ: 

RN: Registered Nurse (εγγεγξακκέλε λνζειεύηξηα) 

BSN: Bachelor of Science in Nursing (πηπρίν λνζειεπηηθήο) 

CD: Certified Doula (πηζηνπνηεκέλε βνεζόο κεηξόηεηαο) 

LCCE: Lamaze International Certified Childbirth Educator (πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα πεξηγελλεηηθήο αγσγήο Lamaze International) 

FACCE: Fellow, American College of Childbirth Educators (κέινο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιεγίνπ Δθπαηδεπηώλ Πεξηγελλεηηθήο Αγσγήο) 
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έρεηε κηα αζθαιή θαη ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία ηνθεηνύ. 

 

Το ζσέδιο ηηρ θύζηρ για ηον ηοκεηό 

Παξόιν πνπ ν ηνθεηόο κπνξεί λα είλαη ζπγθινληζηηθή εκπεηξία, ε θπζηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

νξγαληζκνύ Lamaze International αθαηξεί ην κπζηήξην από ηε δηαδηθαζία. Τν ζώκα ζαο είλαη 

άξηζηα ζρεδηαζκέλν γηα λα γελλήζεη. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ ηεο 

εγθπκνζύλεο, ην ζώκα ζαο, θαζώο θαη ην κσξό ζαο, πξνεηνηκάδνληαη γηα ηνλ ηνθεηό. Σηηο 

πξσηνηόθνπο ην κσξό ζπρλά εκπεδώλεηαη κεξηθέο εβδνκάδεο πξηλ από ηνλ ηνθεηό. Ο ηξάρεινο 

παίξλεη θιίζε πξνο ηα εκπξόο θαη ζηαδηαθά αξρίδεη λα καιαθώλεη. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο 

πεξηόδνπ πνπ δηαξθεί από ιίγεο εκέξεο έσο ιίγεο εβδνκάδεο, κπνξεί λα ληώζεηε αθαλόληζηεο 

ζπζπάζεηο πνπ βνεζνύλ ηνλ ηξάρειν λα ιεπηύλεη θαη ίζσο αθόκα θαη λα δηαζηαιεί κεξηθά 

εθαηνζηά. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ ηεο εγθπκνζύλεο, νη πλεύκνλεο ηνπ κσξνύ σξηκάδνπλ, 

ην κσξό απνθηά έλα πξνζηαηεπηηθό ζηξώκα ιίπνπο θαη παίξλεη ηε ραξαθηεξηζηηθή όςε ηνπ 

λενγέλλεηνπ. Η αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 41
εο

 εβδνκάδαο 

θύεζεο. Σύκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ επηζηεκόλσλ, παξαηεξείηαη πεληαπιάζηα αύμεζε ζηνλ όγθν 

ηεο «ιεπθήο νπζίαο» ηνπ εγθεθάινπ ηνπ εκβξύνπ από ηελ 35
ε
 έσο ηελ 41

ε
 εβδνκάδα θύεζεο. Οη 

εξεπλεηέο εμαθνινπζνύλ λα δηεξεπλνύλ πώο αλαπηύζζεηαη ν εγθέθαινο ηνπ λενγέλλεηνπ κεηά 

ηνλ ηνθεηό ζε ζύγθξηζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ κέζα ζηε κήηξα (Kinney, 2006).  

Πνιινί εξεπλεηέο πηζηεύνπλ όηη όηαλ ηα όξγαλα ηνπ κσξνύ είλαη πιήξσο δηακνξθσκέλα θαη 

ώξηκα θαη ην κσξό είλαη έηνηκν γηα ηε δσή έμσ από ηε κήηξα, ηόηε ην ζώκα ηνπ απειεπζεξώλεη 

ειάρηζηε πνζόηεηα κηαο νπζίαο πνπ δίλεη ζήκα ζηηο νξκόλεο ηεο κεηέξαο γηα ηελ έλαξμε ηνπ 

ηνθεηνύ (Condon, Pancharatnam, Faust & Mendelson, 2004). Ο θαηαηγηζκόο νξκνλώλ πνπ 

ζπλνδεύεη ηελ νινθιήξσζε ηεο θύεζεο θαη ηελ απζόξκεηε θνιπηθή γέλλα θαίλεηαη όηη βνεζά ην 

κσξό λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηε κεηάβαζε από ηελ ελδνκήηξην δσή ζηνλ έμσ θόζκν θαη, 

εηδηθόηεξα, λα αλαπλεύζεη γηα πξώηε θνξά κε ηνπο πλεύκνλέο ηνπ (Jain & Eaton, 2006). Αθόκα θη 

αλ γλσξίδεηε εθ ησλ πξνηέξσλ όηη είλαη απαξαίηεην ην κσξό ζαο λα γελλεζεί κε θαηζαξηθή, ν 

θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα θαηαιάβεηε όηη ην κσξό ζαο είλαη ώξηκν λα γελλεζεί είλαη λα αθήζεηε 

ηνλ ηνθεηό λα μεθηλήζεη απζόξκεηα. 

 

Ιαηπικοί λόγοι για ππόκληζη ηοκεηού 

Υπάξρνπλ ζνβαξνί ηαηξηθνί ιόγνη πνπ νδεγνύλ ζηελ πξόθιεζε ηνθεηνύ. Μπνξεί λα γίλεη 

πξόθιεζε ηνθεηνύ εάλ είλαη πην επηθίλδπλν γηα ην κσξό λα παξακείλεη κέζα ζηε κήηξα παξά λα 
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γελλεζεί. Σύκθσλα κε ην Ακεξηθάληθν Κνιιέγην Μαηεπηήξσλ θαη Γπλαηθνιόγσλ (American 

College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG 2005), κπνξεί λα γίλεη πξόθιεζε ηνθεηνύ, εάλ 

ζπληξέρεη έλαο από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

 Τα λεξά ζαο έζπαζαλ θαη ν ηνθεηόο δελ έρεη μεθηλήζεη 

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

 Έρεηε πςειή πίεζε ιόγσ ηεο εγθπκνζύλεο 

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

ζαο 

 Υπάξρεη κόιπλζε ζηε κήηξα  

 Τν κσξό ζαο δελ κεγαιώλεη ηθαλνπνηεηηθά 

Δίλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε όηη θύεζε ζε παξάηαζε ζεκαίλεη όηη βξίζθεζηε δύν εβδνκάδεο 

κεηά ηελ αλακελόκελε εκεξνκελία ηνθεηνύ. Τν ACOG θαη νη δηεζλείο καηεπηηθνί νξγαληζκνί 

θαζνξίδνπλ όηη ε θπζηνινγηθή εγθπκνζύλε δηαξθεί από 38 έσο 42 εβδνκάδεο. Σε πεξίπησζε πνπ 

μεπεξάζεηε ηελ πηζαλή εκεξνκελία ηνθεηνύ ζαο, νη απόςεηο ησλ επηζηεκόλσλ δηίζηαληαη γηα ην 

θαηά πόζνλ είλαη πην αζθαιέο γηα ην κσξό ζαο λα γελλεζεί ζην ηέινο ηεο 41
εο

 εβδνκάδαο ή ζην 

ηέινο ηεο 42
εο

 εβδνκάδαο. Δληνύηνηο, ζε πξόζθαηε ηαηξηθή έξεπλα, νη εξεπλεηέο απνθάλζεθαλ 

όηη δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε λενγληθή ζλεζηκόηεηα (ν αξηζκόο ησλ λενγλώλ πνπ πεζαίλνπλ) 

ηόζν ζηελ πεξίπησζε πξόθιεζεο ηνθεηνύ ζηηο 41 εβδνκάδεο όζν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

επηηξέπνπκε ζηελ εγθπκνζύλε λα ζπλερηζηεί (Wennerholm, Hagberg, Brorsson, & Bergh, 2009). 

Σην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη νη εμεηδηθεπκέλνη ηαηξνί πνπ ζπλέηαμαλ έλα από ηα 

θνξπθαία ζπγγξάκκαηα, ην Williams Obstetrics (Cunningham et al., 2005) θαη νη νπνίνη έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηελ πξαθηηθή ηεο ζηελήο παξαθνινύζεζεο γηα ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ θηάζεη ζηηο 41 

εβδνκάδεο θύεζεο. Σύκθσλα κε ηελ πξαθηηθή απηή, δελ γίλεηαη πξόθιεζε ηνθεηνύ πξηλ από ηε 

ζπκπιήξσζε 42 εβδνκάδσλ θύεζεο, εθηόο θη αλ ζπληξέρεη ηαηξηθόο ιόγνο. Υπνζηεξίδνπλ όηη εάλ 

γηλόηαλ πξόθιεζε ηνθεηνύ ζηηο 41 εβδνκάδεο (παξά ζηηο 42), ηόηε ζα πξαγκαηνπνηνύληαλ 

παξεκβάζεηο ζε πάλσ από 500.000 ηνθεηνύο, νη νπνίεο δελ είλαη απνδεδεηγκέλα απαξαίηεηεο ή 

αθίλδπλεο (Cunningham et al., 2005). 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε όηη ην ελδερόκελν ελόο κεγάινπ ή πνιύ κεγάινπ κσξνύ 

δελ ζπληζηά ηαηξηθό ιόγν γηα πξόθιεζε ηνθεηνύ. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε πξόθιεζε ηνθεηνύ 

ιόγσ καθξνζσκίαο (κεγάινπ βάξνπο γέλλεζεο) ζρεδόλ δηπιαζηάδεη ην πνζνζηό θαηζαξηθήο 

επέκβαζεο ρσξίο λα βειηηώλεη ηα απνηειέζκαηα γηα ην κσξό (Horrigan, 2001; Leaphart, Meyer, 

& Capeless, 1997; Sadeh-Mestechkin et al., 2008;  Sanchez-Ramos, Bernstein, & Kaunitz, 2002). 

Δπηπιένλ, είλαη πνιύ δύζθνιν λα ππνινγίζνπκε ην αθξηβέο βάξνο ηνπ κσξνύ πξηλ γελλεζεί. Οη 
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ππέξερνη δελ είλαη αμηόπηζηνη ζηελ πξόβιεςε ηνπ πνιύ κεγάινπ βάξνπο γέλλεζεο ησλ βξεθώλ 

(καθξνζσκία). Σύκθσλα κε ην ACOG (2009), ε πξόβιεςε ηνπ βάξνπο γέλλεζεο κέζσ ππεξήρνπ 

είλαη αλαθξηβήο θαη ε απόθιηζε κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 16% έσο 20%. 

 

Ππόκληζη ηοκεηού για διεςκόλςνζη 

Πνιιέο θνξέο, ε πξόθιεζε ηνθεηνύ εμππεξεηεί ηα εκπιεθόκελα κέξε. Τα λνζνθνκεία κπνξνύλ 

λα πξνβιέςνπλ ην επηπιένλ πξνζσπηθό όηαλ ε πξόθιεζε είλαη πξνγξακκαηηζκέλε, νη γηαηξνί 

κπνξνύλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ηνθεηνύο ζε κέξεο θαη ώξεο πνπ ηνπο εμππεξεηεί, νη κέιινληεο 

γνλείο κπνξνύλ λα πξνγξακκαηίζνπλ εξγαζηαθά θαη νηθνγελεηαθά ζέκαηα αλάινγα κε ηελ 

πξνβιεπόκελε εκεξνκελία ηεο πξόθιεζεο. 

Παξ’ όια απηά, ε πξόθιεζε ηνθεηνύ θαηόπηλ επηινγήο κπνξεί λα κελ εμππεξεηεί, εάλ ε έλαξμε 

ηεο πξόθιεζεο θαζπζηεξήζεη ιόγσ ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Δπίζεο, δελ εμππεξεηεί 

όηαλ ε πξόθιεζε δελ εμειίζζεηαη ζε ηνθεηό θαη ε έγθπνο επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηεο ύζηεξα από 

κηα απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα γηα λα δνθηκάζεη κηα άιιε θνξά. Καη θπζηθά ε πξόθιεζε δελ 

εμππεξεηεί ηνλ ζθνπό ηεο όηαλ νδεγεί ζε θαηζαξηθή, κηα ζεκαληηθή θνηιηαθή επέκβαζε κε 

απμεκέλν θίλδπλν επηπινθώλ, όπσο ε κόιπλζε θαη ε ζξόκβσζε (Liu et al, 2007; Villar et al., 

2007). Σε ζύγθξηζε κε ηελ θνιπηθή γέλλα, ην κσξό πνπ γελληέηαη κε θαηζαξηθή έρεη απμεκέλν 

θίλδπλν λα εκθαλίζεη αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα (Hansen, Wisborg, Uldbjerq, & Henriksen, 

2008) θαη πηζαλώο λα εηζαρζεί ζηε κνλάδα εληαηηθήο λνζειείαο λενγλώλ (ΜΔΝΝ) (Villar et al., 

2007). Ο απνρσξηζκόο κεηέξαο – κσξνύ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ εμέιημε ηνπ 

ζειαζκνύ, θαζώο θαη ηνλ δεζκό κεηέξαο – κσξνύ. Πξηλ απνθαζίζεηε λα πξνρσξήζεηε ζε 

πξόθιεζε ηνθεηνύ γηα ιόγνπο κε ηαηξηθνύο, ιάβεηε ππόςε ζαο ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ γηα εζάο θαη ην κσξό ζαο. 

 

Πώρ γίνεηαι η ππόκληζη ηοκεηού 

Η πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο πξόθιεζεο ηνθεηνύ γίλεηαη ζην λνζνθνκείν κε ηε ρνξήγεζε 

ηερλεηήο σθπηνθίλεο (pitocin) κέζσ ελδνθιέβηνπ νξνύ (IV) ζηε κεηέξα. Τν 2007, ην Ιλζηηηνύην 

Αζθαιώλ Φαξκαθεπηηθώλ Πξαθηηθώλ πξόζζεζε ηελ σθπηνθίλε κέζσ ελδνθιέβηνπ νξνύ ζηε 

ιίζηα κε ηα θάξκαθα «πςειήο επηθηλδπλόηεηαο». Τα θάξκαθα “πςειήο επηθηλδπλόηεηαο” είλαη 

απηά πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζηνλ αζζελή εάλ 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ιαλζαζκέλα. Δάλ, θαηά ηνλ ηνθεηό, ζάο ρνξεγήζνπλ ηερλεηή σθπηνθίλε γηα 

ηαηξηθνύο ιόγνπο, ηόζν εζείο όζν θαη ην κσξό ζαο ζα είζηε ππό ζηελή παξαθνινύζεζε. Μεξηθέο 

θνξέο, θάξκαθα πνπ απνθαινύληαη «παξάγνληεο σξίκαλζεο» ρξεζηκνπνηνύληαη πξηλ από ηελ 

πξόθιεζε κε ζθνπό λα καιαθώζνπλ ηνλ ηξάρειν θαη λα πξνεηνηκάζνπλ ην ζώκα γηα ηνλ ηνθεηό. 
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Η ηερλεηή σθπηνθίλε θαη ηα θάξκαθα πνπ νλνκάδνληαη «ζθεπάζκαηα ζπλζεηηθήο 

πξνζηαγιαλδίλεο Δ2» θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο παξάγνληεο σξίκαλζεο έρνπλ πάξεη ηελ έγθξηζε 

ηνπ ακεξηθάληθνπ ΔΟΦ (FDA). 

Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, γηα ηελ πξόθιεζε ηνθεηνύ ρξεζηκνπνηείηαη ην θάξκαθν misoprostol 

(Cytotec). Τν θάξκαθν απηό έρεη πάξεη έγθξηζε από ηνλ ακεξηθάληθν ΔΟΦ γηα ηε ζεξαπεία 

έιθνπο ζην ζηνκάρη, αιιά δελ έρεη εγθξηζεί γηα πξόθιεζε ηνθεηνύ. Ο ακεξηθάληθνο ΔΟΦ (2005) 

πξνεηδνπνηεί όηη όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην θάξκαθν misoprostol γηα ηελ πξόθιεζε ηνθεηνύ, 

κπνξεί λα ππάξμνπλ ζπάληεο κελ αιιά ζνβαξέο παξελέξγεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ξήμεο κήηξαο. Η ξήμε κήηξαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή αηκνξξαγία κε ζπλέπεηα ηελ 

αθαίξεζή ηεο (πζηεξεθηνκή) ή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνλ ζάλαην ηεο κεηέξαο ή ηνπ κσξνύ. Οη 

παξελέξγεηεο ηνπ misoprostol είλαη πην πηζαλό λα εκθαληζηνύλ ζε γπλαίθεο πνπ έρνπλ θάλεη 

πξνεγνύκελε επέκβαζε ζηε κήηξα, θαηζαξηθή ή πνιιέο πξνεγνύκελεο γέλλεο (FDA, 2005). 

 

Τι μαρ λένε οι έπεςνερ 

Τα ζηνηρεία πνπ καο ππνδεηθλύνπλ όηη ππάξρνπλ θίλδπλνη από ηελ πξόθιεζε ηνθεηνύ όιν θαη 

πιεζαίλνπλ. Τν 2007, νη Goer, Leslie θαη Romano κειέηεζαλ όιε ηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε 

ηνπο θηλδύλνπο ηεο πξόθιεζεο ηνθεηνύ ζε πγηείο γπλαίθεο κε θπζηνινγηθέο εγθπκνζύλεο.  

Γηαπίζησζαλ όηη ηα αθόινπζα είλαη πην πηζαλό λα παξνπζηαζηνύλ ζε έλαλ ηνθεηό ζηνλ νπνίν έρεη 

γίλεη πξόθιεζε: 

 Φξήζε εκβξπνπιθνύ ή βεληνύδαο ζε θνιπηθή γέλλα 

 Καηζαξηθή ηνκή 

 Πξνβιήκαηα θαηά ηνλ ηνθεηό, όπσο ππξεηόο, αιιαγέο ζηνλ θαξδηαθό παικό ηνπ 

λενγλνύ θαη δπζηνθία ώκσλ (όηαλ νη ώκνη ηνπ κσξνύ «ζθελώλνπλ» ζην γελλεηηθό 

θαλάιη) 

 Η επίηνθνο θάλεη ρξήζε επηζθιεξηδίνπ ή άιισλ αλαιγεηηθώλ θαξκάθσλ 

 Φακειό βάξνο γέλλεζεο 

 Δηζαγσγή ζηε κνλάδα εληαηηθήο λνζειείαο λενγλώλ 

 Βαξύο λενγληθόο ίθηεξνο (ιόγσ ηεο δηάζπαζεο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ην 

δέξκα γίλεηαη θίηξηλν) γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ζεξαπεία, θαη 

 Παξάηαζε ηεο παξακνλήο ζην καηεπηήξην γηα ηε κεηέξα θαη ην κσξό 
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Πξνωξόηεηα 

Έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ ηα κσξά ηα νπνία έρνπλ γελλεζεί θαηόπηλ επηιεγόκελεο πξόθιεζεο 

ηνθεηνύ κπνξεί λα έρνπλ ρακειό βάξνο γέλλεζεο, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θαη ίθηεξν είλαη όηη 

θάπνηα από απηά δελ είλαη ηειεηόκελα, δειαδή δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηηο 37 εβδνκάδεο θύεζεο. 

Κη απηό ζπκβαίλεη, γηαηί ε πξόβιεςε ηεο εκεξνκελίαο ηνθεηνύ δελ είλαη πάληα αμηόπηζηε. Ο 

Engle (2006) δηαπίζησζε όηη νη πξνγελλεηηθνί έιεγρνη πνπ ππνινγίδνπλ ηελ ειηθία θύεζεο έρνπλ 

πεξηζώξην ζθάικαηνο ζπλ / πιελ δύν εβδνκάδεο. Σύκθσλα κε ην ACOG (2004), νη ππέξερνη πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ εκεξνκελία ηνθεηνύ θαηά ηηο πξώηεο 20 εβδνκάδεο θύεζεο είλαη αθξηβείο κε 

ζθάικα 7 εκεξώλ. Οη ππέξερνη πνπ γίλνληαη από ηελ 20
ε
 έσο ηελ 30

ε
 εβδνκάδα θύεζεο είλαη 

αθξηβείο κε ζθάικα 14 εκεξώλ, ελώ απηνί πνπ γίλνληαη θαηά ηηο 10 ηειεπηαίεο εβδνκάδεο θύεζεο 

είλαη αθξηβείο κε ζθάικα 21 εκεξώλ (ACOG, 2004). Δάλ, δειαδή, ππάξρεη ζθάικα δύν 

εβδνκάδσλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο εκεξνκελίαο θύεζεο, θαηαιαβαίλνπκε όηη εάλ γίλεη πξόθιεζε 

ηνθεηνύ ζε κία γπλαίθα κε ειηθία θύεζεο 38 εβδνκάδσλ, κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα έρεη 

ειηθία θύεζεο 36 εβδνκάδσλ. 

Τα κσξά πνπ γελληνύληαη κεηαμύ 34
εο

 θαη 36
εο

 εβδνκάδαο θύεζεο ζεσξνύληαη όηη είλαη νξηαθά 

πξόσξα. Σε κηα έξεπλα πνπ εμέηαζε ηα αξρεία ηνθεηώλ θαη βξεθηθώλ ζαλάησλ ζηηο Η.Π.Α. από ην 

1995 έσο ην 2002, νη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ όηη ηα νξηαθά πξόσξα κσξά έρνπλ ηξεηο θνξέο 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πεζάλνπλ ηνλ πξώην ρξόλν ηεο δσήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

ηειεηόκελα (Tomashek, Shapiro – Mendoza, Davidoff, & Petrini, 2007). Σηελ έξεπλα απηή, ηα 

αίηηα ησλ ζαλάησλ ζπκπεξηειάκβαλαλ γελεηηθέο αλσκαιίεο, ζύλδξνκν αηθληδίνπ ζαλάηνπ, 

αηπρήκαηα, παζήζεηο ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο, αλεπαξθή νμπγόλσζε κέζα ζηε κήηξα, 

αλεπαξθή νμπγόλσζε θαηά ηνλ ηνθεηό. Οη εξεπλεηέο πνπ εμέηαζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ 

ησλ νξηαθά πξόσξσλ βξεθώλ δηαπίζησζαλ όηη ππάξρνπλ 3 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

γίλεη δηάγλσζε εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ζε απηά ηα βξέθε ζε ζύγθξηζε κε ηα ηειεηόκελα 

κσξά.(Petrini et al., 2009). Άιιεο έξεπλεο έδεημαλ όηη ηα νξηαθά πξόσξα κσξά πνπ γελληνύληαη 

ηελ 35
ε
 κε 36

ε
 εβδνκάδα θύεζεο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα επηπινθέο, όπσο αλαπλεπζηηθά 

πξνβιήκαηα, ίθηεξν, δηαηξνθηθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπο (Shapiro-Mendoza et al., 2008; Wang, Dorer, Fleming & Catlin, 2004). Σην θύξην άξζξν ηνπ 

πεξηνδηθνύ “The Journal of Pediatrics” ν γηαηξόο Dr. Michael S. Kramer (2009) έγξαθε όηη νη 

εμειίμεηο ζηε λενγληθή θξνληίδα «έρνπλ νδεγήζεη ελδερνκέλσο ηνπο καηεπηήξεο θαη ηνπο 

λενγλνιόγνπο λα πηζηεύνπλ όηη νη γέλλεο νξηαθά πξόσξσλ βξεθώλ είλαη ρσξίο θηλδύλνπο» (ζει. 

159). Ο γηαηξόο Dr. Kramer έγξαθε επίζεο: «Πξέπεη λα αλαινγηζηνύκε εάλ ε όιν θαη ζπρλόηεξε 

πξόθιεζε ηνθεηώλ κπνξεί λα θάλεη πεξηζζόηεξν θαθό παξά θαιό» (ζει. 160). 

Τν ίδξπκα March of Dimes (2006) πξαγκαηνπνίεζε εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ 

ζρεηηθά κε ηνπο απμεκέλνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα βξέθε πνπ γελληνύληαη κεηαμύ 34
εο

 

θαη 36
εο

 εβδνκάδαο θύεζεο. 
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Τν ίδξπκα, κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θέληξνπ Δγθπκνζύλεο θαη Υγείαο ησλ Νενγλώλ, παξνηξύλεη 

ηηο γπλαίθεο λα κελ δεηνύλ θαη λα κελ ζπκθσλνύλ ζε πξόθιεζε ηνθεηνύ αλ δελ ζπληξέρνπλ 

ηαηξηθνί ιόγνη (March of Dimes, 2008a, 2008b, 2008c). Μαδί κε ην Ιλζηηηνύην Παηδηαηξηθήο 

Johnson & Johnson θαη ηελ Υπεξεζία Γεκόζηαο Υγείαο ηνπ Κεληάθη, ην ίδξπκα March of Dimes 

δεκηνύξγεζε ηζηνζειίδα κε ηίηιν «Αμίδεη θαλείο λα πεξηκέλεη γηα λα έρεη έλα πγηέο κσξό» 

(www.prematurityprevention.org). Η ηζηνζειίδα θηινμελεί άξζξα ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξεί λα πξνθύςνπλ από έλαλ νξηαθά πξόσξν ηνθεηό, από ηελ πξόθιεζε ηνθεηνύ θαη από έλαλ 

πξόσξν ηνθεηό (Healthy Babies are Worth the Wait, 2008a, 2008b). 

Επηπινθέο θαη θαηζαξηθή ηνκή 

Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη επαλεηιεκκέλα όηη ε πξόθιεζε ηνθεηνύ δηπιαζηάδεη ζρεδόλ ηηο 

πηζαλόηεηεο γηα θαηζαξηθή ηνκή (Glantz, 2005; Gier et al., 2007). Δπίζεο, ζηα λνζνθνκεία όπνπ ε 

πξόθιεζε ηνθεηνύ απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή, κηα ρακεινύ θηλδύλνπ επίηνθνο ζην πξώην ηεο 

παηδί έρεη πνιύ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα γελλήζεη κε θαηζαξηθή ηνκή (Main et al., 2006). Ο 

θίλδπλνο δελ κεηώλεηαη όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη θάξκαθα γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ ηξαρήινπ. 

Μάιηζηα, όηαλ πξηλ από ηε ρξήζε ηερλεηήο σθπηνθίλεο γίλεηαη ρξήζε θαξκάθσλ γηα ηελ 

σξίκαλζε ηνπ ηξαρήινπ, ν θίλδπλνο θαηζαξηθήο είλαη αθόκε κεγαιύηεξνο (Ben-Haroush et al., 

2004; Hoffman, 2003; Vahratian, Zhang, Troendle, Sciscione, & Hoffman, 2005; Vrouenraets et 

al., 2005). Δπηπξόζζεηα, ν θίλδπλνο κηαο ζπάληαο αιιά ζαλαηεθόξαο επηπινθήο ε νπνία 

νλνκάδεηαη «εκβνιή ακληαθνύ πγξνύ» είλαη δηπιάζηνο γηα ηηο γπλαίθεο ησλ νπνίσλ ν ηνθεηόο έρεη 

μεθηλήζεη κε πξόθιεζε (Kramer, Rouleau, Baskett, & Joseph, 2006). 

 

Άλλα θέμαηα ςπό εξέηαζη 

Απμεκέλε αλάγθε γηα όιν θαη πεξηζζόηεξεο παξεκβάζεηο 

Η πξόθιεζε ηνθεηνύ, εθηόο από ηνλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ειαθξά πξνσξόηεηα θαη θαηζαξηθή 

ηνκή, ζπρλά δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα πεξηζζόηεξεο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο. Σηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο, εάλ θάλεηε πξόθιεζε ηνθεηνύ, ζα ζαο ρνξεγήζνπλ ελδνθιέβην νξό θαη ζα γίλεηαη 

ζπλερήο παξαθνινύζεζε ηνπ κσξνύ κε θαξδηνηνθνγξάθν. Σε πνιιά λνζνθνκεία, ζα πξέπεη λα 

παξακείλεηε ζην θξεβάηη ή πνιύ θνληά ζε απηό. Ωο απνηέιεζκα, κάιινλ δελ ζα είζηε ζε ζέζε λα 

πεξπαηάηε ειεύζεξα ή λα αιιάδεηε ζηάζεηο αλάινγα κε ηηο ζπζπάζεηο ηνπ ηνθεηνύ θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ζα επηβξαδύλεηε πηζαλώο ηνλ ηνθεηό ζαο. Μάιινλ δελ ζα είζηε ζε ζέζε λα θάλεηε 

κπάλην ή έλα δεζηό ληνπο γηα λα απαιύλεηε ηνπο πόλνπο ησλ ζπζπάζεσλ. Οη ζπζπάζεηο πνπ 

πξνθαινύληαη από ηερλεηή πξόθιεζε ηνθεηνύ θηάλνπλ ζηελ θνξύθσζή ηνπο πην γξήγνξα θαη 

παξακέλνπλ έληνλεο γηα πνιύ πεξηζζόηεξν δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηηο θπζηθέο ζπζπάζεηο. Καηά 

ζπλέπεηα, κπνξεί λα ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξα αλαιγεηηθά θάξκαθα. Η πξόθιεζε ηνθεηνύ νδεγεί 

http://www.prematurityprevention.org/
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ζε αιιεπάιιειεο επεκβάζεηο, νη νπνίεο ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε θαηζαξηθή ηνκή. 

Ψπρνινγηθή επίδξαζε 

Η πξόθιεζε ηνθεηνύ, ηδίσο όηαλ δελ είλαη ηαηξηθά ελδεδεηγκέλε, δίλεη ην κήλπκα ζηε γπλαίθα όηη 

ην ζώκα ηεο δελ είλαη επαξθέο θαη δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά – όηη ρξεηάδεηαη, δειαδή, βνήζεηα γηα λα 

μεθηλήζεη ν ηνθεηόο ηεο. Όηαλ ν ηνθεηόο μεθηλήζεη απζόξκεηα, ζα αηζζαλζείηε κεγαιύηεξε 

απηνπεπνίζεζε γηα ηηο ηθαλόηεηέο ζαο λα γελλήζεηε θαη λα θξνληίζεηε ην κσξό ζαο αθνύ 

γελλεζεί. 

 

Σςζηάζειρ ηος οπγανιζμού Lamaze International  

Ο νξγαληζκόο Lamaze International ζπληζηά ζηηο γπλαίθεο λα κελ επηιέγνπλ πξόθιεζε ηνθεηνύ ή 

λα κελ ζπκθσλνύλ ζε απηήλ, αλ δελ ζπληξέρεη πξαγκαηηθόο ηαηξηθόο ιόγνο. Έλα «κεγάιν» ή 

αθόκε θαη «πνιύ κεγάιν» κσξό δελ ζπληζηά ηαηξηθό ιόγν γηα πξόθιεζε ηνθεηνύ. Σρεδόλ ζε θάζε 

πεξίπησζε, ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα κάζεηε όηη ην κσξό ζαο είλαη αξθεηά πγηέο γηα λα γελλεζεί 

είλαη λα αθήλεηε ην ζώκα ζαο λα μεθηλήζεη ηνλ ηνθεηό απζόξκεηα. Ο απζόξκεηνο ηνθεηόο 

απμάλεη επίζεο ηηο πηζαλόηεηεο λα αθνινπζήζεηε ηηο άιιεο πξαθηηθέο γηα αζθαιή ηνθεηό πνπ 

ζπζηήλεη ν νξγαληζκόο Lamaze International – όπσο ε ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ε απνθπγή 

παξεκβάζεσλ ξνπηίλαο. 

Όηαλ βηώλεηε ηηο ζπζπάζεηο πνπ πξνθαινύληαη από ηε θπζηθή έθθξηζε σθπηνθίλεο, κπνξείηε λα 

αληαπνθξηζείηε ζε απηέο κε κεγαιύηεξε ειεπζεξία, πεξπαηώληαο, αιιάδνληαο ζηάζεηο θαη 

θάλνληαο κπάλην ή ληνπο. Η παξέκβαζε ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ θπζηθώλ νξκνλώλ ηνπ ηνθεηνύ, 

ηεο γέλλεζεο, ηνπ ζειαζκνύ θαη ηνπ κεηξηθνύ δεζκνύ, ελδέρεηαη λα έρνπλ επηπηώζεηο πνπ δελ 

κπνξνύκε αθόκα λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο. Η απνθπγή άζθνπσλ ηαηξηθώλ παξεκβάζεσλ κεηώλεη 

ηελ πηζαλόηεηα επηπινθώλ πνπ επεξεάδνπλ ηόζν εζάο όζν θαη ην κσξό, ελώ απμάλεηαη ε 

πηζαλόηεηα λα έρεηε έλαλ αζθαιή ηνθεηό θαη ζεηηθέο, αμέραζηεο αλακλήζεηο από απηήλ ηελ 

εκπεηξία. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλαλ αζθαιή θαη ρσξίο θηλδύλνπο ηνθεηό, κπνξείηε λα 

δηαβάζεηε ηνλ νδεγό The Official Lamaze International Guide: Giving Birth with Confidence 

(Lothian & DeVries, 2005), λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνύ Lamaze 

International, www.Lamaze International.org θαη λα εγγξαθείηε γηα λα ιακβάλεηε ηελ 

εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ηνπ «Lamaze International… Building Confidence Week by 

Week» 

http://www.lamaze.org/


 
http://www.lamazeinternational.org 

 

 
Το παπόν εκδίδεηαι με ηην άδεια ηος οπγανιζμού Lamaze International, 2013 

Μεηάθξαζε από ηα Αγγιηθά: 

Γιολάνηα Γεωπγίος, κεηαθξάζηξηα-δηεξκελέαο ΜΑ, βνεζόο κεηξόηεηαο 

Επηζηεκνληθή επηκέιεηα:  

Εςαγγελία Φιλιππάκη, γεληθή νηθνγελεηαθή γηαηξόο GP, δηεζλώο πηζηνπνηεκέλε ζύκβνπινο γαινπρίαο IBCLC  

Μαπία Ανδπεοςλάκη, βνεζόο κεηξόηεηαο CD(DONA), εθπαηδεύηξηα βνεζώλ κεηξόηεηαο (doula trainer), Διιελίδα εθπξόζσπνο ησλ δηεζλώλ 

νξγαληζκώλ IMBCI-www.imbci.org, DONA International-www.DONA.org, ENCA-www.enca.info, EDN-www.european-doula-network.org 

 

  

Τελεςηαία αναθεώπηζη: Ιούλιορ 2009 

Βιβλιογπαθία 

American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG]. (2004). ACOG Practice Bulletin No. 55: 

Management of postterm pregnancy. Obstetrics and Gynecology, 104(3), 639–646. 

American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG]. (2009). ACOG Practice Bulletin No. 101: 

Ultrasonography in pregnancy. Obstetrics and Gynecology, 113(2, Part 1), 451–461. 

Ben-Haroush, A., Yogev, Y., Bar, J., Glickman, H., Kaplan, B., & Hod, M. (2004). Indicated labor 
induction with vaginal prostaglandin E2 increases the risk of cesarean section even in multiparous women 

with no previous cesarean section. Journal of Perinatal Medicine, 32(1), 31–36. 

Condon, J. C., Pancharatnam, J., Faust, J. M., & Mendelson, C. R. (2004). Surfactant protein secreted by 

the maturing mouse fetal lung acts as a hormone that signals the initiation of parturition. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America, 101(14), 4978–4983. 

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Gilstrap, L. C., & Wenstrom, K. D. (2005). 

Williams obstetrics (22nd ed.). New York: McGraw-Hill. 

Engle, W. A. (2006). A recommendation for the definition of “late-preterm” (near-term) and the birth 

weight-gestational age classification system. Seminars in Perinatology, 30(1), 2–7. 

Glantz, J. C. (2005). Elective induction vs. spontaneous labor associations and outcomes. The Journal of 

Reproductive Medicine, 50(4), 235–240. 

Goer, H., Leslie, M. S., & Romano, A. (2007). The Coalition for Improving Maternity Services: Evidence 
basis for the ten steps of mother-friendly care. Step 6: Does not routinely employ practices, procedures 

unsupported by scientific evidence. The Journal of Perinatal Education, 16(Suppl. 1), 32S–64S. 

Hansen, A. K., Wisborg, K., Uldbjerg, N., & Henriksen, T. B. (2008). Risk of respiratory morbidity in term 

infants delivered by elective caesarean section: Cohort study. BMJ, 336(7635), 1–7. 

Hoffman, M. K. (2003, April 29). Abstract 7S: Preinduction cervical ripening significantly increases risk 

of cesarean. Abstract presented at the 51st annual clinical meeting of the American College of 



 
http://www.lamazeinternational.org 

 

 
Το παπόν εκδίδεηαι με ηην άδεια ηος οπγανιζμού Lamaze International, 2013 

Μεηάθξαζε από ηα Αγγιηθά: 

Γιολάνηα Γεωπγίος, κεηαθξάζηξηα-δηεξκελέαο ΜΑ, βνεζόο κεηξόηεηαο 

Επηζηεκνληθή επηκέιεηα:  

Εςαγγελία Φιλιππάκη, γεληθή νηθνγελεηαθή γηαηξόο GP, δηεζλώο πηζηνπνηεκέλε ζύκβνπινο γαινπρίαο IBCLC  

Μαπία Ανδπεοςλάκη, βνεζόο κεηξόηεηαο CD(DONA), εθπαηδεύηξηα βνεζώλ κεηξόηεηαο (doula trainer), Διιελίδα εθπξόζσπνο ησλ δηεζλώλ 

νξγαληζκώλ IMBCI-www.imbci.org, DONA International-www.DONA.org, ENCA-www.enca.info, EDN-www.european-doula-network.org 

 

Obstetricians and Gynecologists, New Orleans, LA. Also, reviewed April 30, 2003, in Medscape Medical 

News, retrieved January 31, 2009, from www.medscape.com/viewarticle/453298_print 

Horrigan, T. J. (2001). Physicians who induce for fetal macrosomia do not reduce cesarean delivery rates. 

Journal of Perinatology, 21(2), 93–96. 

Institute for Safe Medication Practices [ISMP]. (2007). ISMP’s list of high-alert medications. Retrieved 

January 31, 2009, from www.ismp.org/Newsletters/acutecare/articles/20070809.pdf  

Jain, L., & Eaton, D. C. (2006). Physiology of fetal lung fluid clearance and the effect of labor. Seminars in 

Perinatology, 30(1), 34–43. 

Kinney, H. C. (2006). The near-term (late-preterm) human brain and risk for periventricular leukomalacia: 

A review. Seminars in Perinatology, 30(2), 81–88. 

Kramer, M. S. (2009). Late preterm birth: Appreciable risk, rising incidence [Editorial]. The Journal of 

Pediatrics, 154(2), 159–160. 

Kramer, M. S., Rouleau, J., Baskett, T. F., & Joseph, K. S. (2006). Amniotic-fluid embolism and medical 

induction of labor: A retrospective, population-based cohort study. The Lancet, 368(9545), 1444–1448. 

Leaphart, W. L., Meyer, M. C., & Capeless, E. L. (1997). Labor induction with a prenatal diagnosis of fetal 

macrosomia. The Journal of Maternal-Fetal Medicine, 6(2), 99–102. 

Liu, S., Liston, R. M., Joseph, K. S., Heaman, M., Sauve, R., & Kramer, M. S. (2007). Maternal mortality 

and severe morbidity associated with low-risk planned cesarean delivery versus planned vaginal delivery at 

term. CMAJ: Canadian Medical Association Journal, 176(4), 455–460. 

Main, E. K., Moore, D., Farrell, B., Schimmel, L. D., Altman, R. J., Abrahams, C., et al. (2006). Is there a 
useful cesarean birth measure? Assessment of the nulliparous term singleton vertex cesarean birth rate as a 

tool for obstetric quality improvement. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 194(6), 1644–

1651; discussion 1651–1652. 

March of Dimes. (2006). Late preterm birth: Every week matters. Medical perspectives on prematurity. 

Retrieved January 31, 2009, from www.marchofdimes.com/files/MP_Late_Preterm_Birth-

Every_Week_Matters_3-24-06.pdf 

http://www.medscape.com/viewarticle/453298_print
http://www.marchofdimes.com/files/MP_Late_Preterm_Birth-Every_Week_Matters_3-24-06.pdf
http://www.marchofdimes.com/files/MP_Late_Preterm_Birth-Every_Week_Matters_3-24-06.pdf


 
http://www.lamazeinternational.org 

 

 
Το παπόν εκδίδεηαι με ηην άδεια ηος οπγανιζμού Lamaze International, 2013 

Μεηάθξαζε από ηα Αγγιηθά: 

Γιολάνηα Γεωπγίος, κεηαθξάζηξηα-δηεξκελέαο ΜΑ, βνεζόο κεηξόηεηαο 

Επηζηεκνληθή επηκέιεηα:  

Εςαγγελία Φιλιππάκη, γεληθή νηθνγελεηαθή γηαηξόο GP, δηεζλώο πηζηνπνηεκέλε ζύκβνπινο γαινπρίαο IBCLC  

Μαπία Ανδπεοςλάκη, βνεζόο κεηξόηεηαο CD(DONA), εθπαηδεύηξηα βνεζώλ κεηξόηεηαο (doula trainer), Διιελίδα εθπξόζσπνο ησλ δηεζλώλ 

νξγαληζκώλ IMBCI-www.imbci.org, DONA International-www.DONA.org, ENCA-www.enca.info, EDN-www.european-doula-network.org 

 

Petrini, J. R., Dias, T., McCormick, M. C., Massolo, M. L., Green, N. S., & Escobar, G. J. (2009). 

Increased risk of adverse neurological development for late preterm infants. The Journal of Pediatrics, 

154(2), 169–176. 

Sadeh-Mestechkin, D., Walfisch, A., Shachar, R., Shoham-Vardi, I., Vardi, H., & Hallak, M. (2008). 

Suspected macrosomia? Better not tell. Archives of Gynecology and Obstetrics, 278(3), 225–230. 

Sanchez-Ramos, L., Bernstein, S., & Kaunitz, A. M. (2002). Expectant management versus labor induction 

for suspected fetal macrosomia: A systematic review. Obstetrics and Gynecology, 100(5), 997–1002. 

Shapiro-Mendoza, C. K., Tomashek, K. M., Kotelchuck, M., Barfield, W., Nannini, A., Weiss, J., et al. 

(2008). Effect of late-preterm birth and maternal medical conditions on newborn morbidity risk. Pediatrics, 

121(2), e223–e232. 

Tomashek, K. M., Shapiro-Mendoza, C. K., Davidoff, M. J., & Petrini, J. R. (2007). Differences in 
mortality between late-preterm and term singleton infants in the United States, 1995–2002. The Journal of 

Pediatrics, 151(5), 450–456. 

U.S. Food and Drug Administration [FDA]. (2005). Misoprostol (marketed as Cytotec) information. 

Retrieved January 31, 2009, from www.fda.gov/Cder/drug/infopage/misoprostol/default.htm 

Vahratian, A., Zhang, J., Troendle, J. F., Sciscione, A. C., & Hoffman, M. K. (2005). Labor progression 

and risk of cesarean delivery in electively induced nulliparas. Obstetrics and Gynecology, 105(4), 698–704. 

Villar, J., Carroli, G., Zavaleta, N., Donner, A., Wojdyla, D., & Faundes, A., et al., (2007). Maternal and 
neonatal individual risks and benefits associated with caesarean delivery: Multicentre prospective study. 

BMJ, 335(7628), 1–11. 

Vrouenraets, F. P., Roumen, F. J., Dehing, C. J., van den Akker, E. S., Aarts, M. J., & Scheve, E. J. (2005). 

Bishop score and risk of cesarean delivery after induction of labor in nulliparous women. Obstetrics and 

Gynecology, 105(4), 690–697. 

Wang, M. L., Dorer, D. J., Fleming, M. P., & Catlin, E. A. (2004). Clinical outcomes of near-term infants. 

Pediatrics, 114(2), 372–376. 

Wennerholm, U-B., Hagberg, H., Brorsson, B., & Bergh, C. (2009). Induction of labor versus expectant 

management for post-date pregnancy: Is there sufficient evidence for a change in clinical practice? Acta 

Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 88(1), 6–17. 

http://www.fda.gov/Cder/drug/infopage/misoprostol/default.htm


 
http://www.lamazeinternational.org 

 

 
Το παπόν εκδίδεηαι με ηην άδεια ηος οπγανιζμού Lamaze International, 2013 

Μεηάθξαζε από ηα Αγγιηθά: 

Γιολάνηα Γεωπγίος, κεηαθξάζηξηα-δηεξκελέαο ΜΑ, βνεζόο κεηξόηεηαο 

Επηζηεκνληθή επηκέιεηα:  

Εςαγγελία Φιλιππάκη, γεληθή νηθνγελεηαθή γηαηξόο GP, δηεζλώο πηζηνπνηεκέλε ζύκβνπινο γαινπρίαο IBCLC  

Μαπία Ανδπεοςλάκη, βνεζόο κεηξόηεηαο CD(DONA), εθπαηδεύηξηα βνεζώλ κεηξόηεηαο (doula trainer), Διιελίδα εθπξόζσπνο ησλ δηεζλώλ 

νξγαληζκώλ IMBCI-www.imbci.org, DONA International-www.DONA.org, ENCA-www.enca.info, EDN-www.european-doula-network.org 

 

Χπήζιμερ πηγέρ ειδικά για εγκύοςρ 

American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG]. (2005). Your pregnancy and birth (4th 

ed.). Washington, DC: Author. 

American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG]. (2006). What to expect after your due date. 

Retrieved January 31, 2009, from 

www.acog.org/publications/patient_education/bp069.cfm?printerFriendly=yes 

American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG]. (2009). Labor induction. Retrieved May 

11, 2009, from www.acog.org/publications/patient_education/bp154.cfm 

Healthy Babies Are Worth the Wait. (2008a). Handout #4: The problem with late preterm birth. Retrieved 

January 31, 2009, from www.prematurityprevention.org/download/Problem.pdf 

Healthy Babies Are Worth the Wait. (2008b). Handout #7: Labor induction and preterm birth. Retrieved 

January 31, 2009,from www.prematurityprevention.org/download/Labor_Induction.pdf 

March of Dimes, Pregnancy & Newborn Health Education Center. (2008a). Inducing labor. Retrieved 

January 31, 2009, from www.marchofdimes.com/pnhec/240_20202.asp 

March of Dimes, Pregnancy & Newborn Health Education Center. (2008b). Induction by request. 

Retrieved January 31, 2009, from www.marchofdimes.com/pnhec/240_20203.asp 

March of Dimes, Pregnancy & Newborn Health Education Center. (2008c). Labor & delivery: Why the last 

weeks of pregnancy count. Retrieved January 31, 2009, from 

www.marchofdimes.com/pnhec/240_48590.asp  

Εςσαπιζηίερ 

Τν παξόλ θείκελν ζπληάρζεθε από ηε Debby Amis, RN, BSN, CD(DONA), LCCE, FACCE. Η Debby 

Amis είλαη κηα από ηηο θύξηεο ζπληάθηξηεο ησλ εθδόζεσλ ηνπ θεηκέλνπ ην 2003 θαη ην 2007. 

Τα έμη έληππα ζρεηηθά κε ηηο αζθαιείο πξαθηηθέο ηνθεηνύ ζπληάρζεθαλ ην 2003 από ηνλ νξγαληζκό 

Lamaze International κε ηίηιν «Τα 6 έληππα γηα ηηο πξαθηηθέο ηεο καηεπηηθήο θξνληίδαο». 

 

 
  

http://www.acog.org/publications/patient_education/bp069.cfm?printerFriendly=yes
http://www.acog.org/publications/patient_education/bp154.cfm
http://www.prematurityprevention.org/download/Problem.pdf
http://www.prematurityprevention.org/download/Labor_Induction.pdf
http://www.marchofdimes.com/pnhec/240_20202.asp
http://www.marchofdimes.com/pnhec/240_20203.asp
http://www.marchofdimes.com/pnhec/240_48590.asp

