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O ζύληξνθνο εγθύνπ ζε έλα κάζεκα Lamaze ξωηά: «Πώο κπνξώ λα ηεο παξέρω ηελ ππνζηήξημε 

πνπ ρξεηάδεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ; Θα έρω βνήζεηα;» 

 

Σην παξειζόλ νη γπλαίθεο κάζαηλαλ γηα ηε γέλλα ησλ παηδηώλ από ηηο κεηέξεο θαη ηηο αδειθέο 

ηνπο. Αθνύγνληαο ηζηνξίεο θαη καζαίλνληαο ηηο νηθνγελεηαθέο παξαδόζεηο νη γπλαίθεο 

απνθηνύζαλ ηε ζηγνπξηά όηη έρνπλ ηε δύλακε λα γελλήζνπλ. Μέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζνθέο 

γπλαίθεο πιαηζίσλαλ ηελ επίηνθν θαη παξείραλ ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε. Τα κσξά 

γελληνύληαλ ζην ζπίηη κε ηε βνήζεηα καίαο.  

Σηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα όκσο, ν ηνθεηόο κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν. Τα ζπγγεληθά ή θηιηθά 

πξόζσπα δελ κπνξνύζαλ πιένλ λα ζπλνδεύνπλ ηελ επίηνθν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ. Οη 

λνζνθόκεο παξείραλ ππνζηήξημε, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ήηαλ ππεύζπλεο γηα πνιιέο γπλαίθεο. 

Είραλ θαζήθνλ λα θξνληίδνπλ θαη άιινπο αζζελείο, κε απνηέιεζκα ε επίηνθνο λα κέλεη ζπρλά 

κόλε. 

Σηε δεθαεηία ηνπ 1960, ν νξγαληζκόο Lamaze International θη άιινη νξγαληζκνί πνπ αζρνινύληαη 

κε ηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν θαηόξζσζαλ λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ησλ παηέξσλ ζηελ αίζνπζα 

ηνπ ηνθεηνύ. Οη παηέξεο παξέρνπλ εμαηξεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ζηηο ζπληξόθνπο ηνπο 
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 Επεξήγηζη ηων ηίηλων πιζηοποίηζηρ ηων ζςγγπαθέων 

MT: Medical Technician (ηερλνιόγνο) 

CD: Certified Doula (πηζηνπνηεκέλε βνεζόο κεηξόηεηαο) 

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

FACCE: Fellow, American College of Childbirth Educators (κέινο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιεγίνπ Εθπαηδεπηώλ Πεξηγελλεηηθήο Αγσγήο) 

MSN: Master’s of Science in Nursing (κεηαπηπρηαθόο ηίηινο λνζειεπηηθήο) 
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θαη πξέπεη λα είλαη παξόληεο ζηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ ηνπο. Δελ ρξεηαδόηαλ πιένλ νη γπλαίθεο λα 

γελλνύλ κόλεο.  

Σηηο κέξεο καο, νη γπλαίθεο αλαθαιύπηνπλ γηα αθόκα κηα θνξά ηελ αμία ηεο πξόζζεηεο 

ππνζηήξημεο, ηδίσο από άηνκα κε εκπεηξία θαη γλώζε πάλσ ζηνλ ηνθεηό. Οη γπλαίθεο ζπρλά 

ππνζέηνπλ όηη ε λνζνθόκα ή ε καία ζα είλαη καδί ηνπο ζπλερώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ 

ηνπο. Απηό κπνξεί λα ηζρύεη θάπνηεο θνξέο, αιιά πνιύ ζπρλά νη επζύλεο εκπνδίδνπλ ην ηαηξηθό 

πξνζσπηθό λα είλαη ζπλερώο κόλν κε κία γπλαίθα. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν, κπνξείηε λα έρεηε καδί ζαο 

θάπνην αγαπεκέλν ή θηιηθό πξόζσπν ή κηα βνεζό κεηξόηεηαο, πνπ ζα ζαο παξέρνπλ ζπλερή 

ππνζηήξημε θαηά ηνλ ηνθεηό. Έηζη, ζα ιάβεηε από έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη ζσκαηηθή ππνζηήξημε πνπ έρεηε αλάγθε. Θα πξέπεη λα απνθαζίζεηε πνηα πξόζσπα ζα ζαο 

παξέρνπλ απηήλ ηελ ππνζηήξημε θαη ζα θαηαξηίζεηε καδί ηνπο έλα πιάλν ηνθεηνύ πξηλ από ηε 

γέλλεζε ηνπ κσξνύ ζαο. 

Εάλ ρξεηάδεζηε βνήζεηα γηα λα εηνηκάζεηε ην πιάλν ζπλερνύο ππνζηήξημεο θαηά ηνλ ηνθεηό ζαο ή 

εάλ έρεηε άιιεο εξσηήζεηο, απεπζπλζείηε ζηνλ νξγαληζκό Lamaze – αλαγλσξηζκέλν πξσηνπόξν 

νξγαληζκό θαη βαζηθή πεγή πιεξνθόξεζεο ζε ζέκαηα, όπσο ε εγθπκνζύλε, ν ηνθεηόο θαη ε 

γνλετθόηεηα. 

 

Γιαηί είναι ζημανηική η ζςνεσόμενη ςποζηήπιξη;  

Ο ηνθεηόο κπνξεί λα εθπιήμεη ηόζν εζάο όζν θαη ηνλ ζύληξνθό ζαο κε ηε δύλακή ηνπ. Εάλ είζηε 

κόλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ, κπνξεί λα αηζζαλζείηε θόβν ή αλεζπρία. Ο θόβνο απηόο 

επηηείλεη ηνλ πόλν. Θα ζαο βνεζήζεη λα έρεηε ζπλερώο θνληά ζαο κηα γπλαίθα έκπεηξε ζηνλ 

ηνθεηό γηα λα δηαβεβαηώλεη εζάο θαη ηνλ ζύληξνθό ζαο όηη ν ηνθεηόο εμειίζζεηαη θπζηνινγηθά . 

Όινη ζέινπκε λα καο θξνληίδνπλ ακέζσο θαη λα καο θαζεζπράδνπλ όηαλ θνβόκαζηε ή πνλάκε . Η 

βνεζόο κεηξόηεηαο ζα θαηαιάβεη πόηε έρεηε αλάγθε από έλα αλαθνπθηζηηθό άγγηγκα, πόηε είλαη 

ώξα λα αιιάμεηε ζηάζε ή πόηε ζα επσθειεζείηε από ην πεξπάηεκα. Η ζπλερήο ππνζηήξημε ζα 

ζαο θάλεη λα ληώζεηε πην άλεηα θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ εμέιημε ηνπ ηνθεηνύ. 

 

Ο πόλορ ηηρ βοηθού μηηπόηηηαρ 

Σύκθσλα κε ηελ Penny Simkin (2008) ζην βηβιίν ηεο "Σύληξνθνο Τνθεηνύ" (The Birth Partner), 

ε βνεζόο κεηξόηεηαο ηνθεηνύ «θαζνδεγεί θαη ππνζηεξίδεη αδηάιεηπηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο 

ζπληξόθνπο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ θαη ηεο γέλλεζεο». 

Η βνεζόο κεηξόηεηαο είλαη εθπαηδεπκέλε ζην λα πξνζθέξεη ζηηο επηηόθνπο ζσκαηηθή 

αλαθνύθηζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε. Παξέρεη πιεξνθνξίεο ώζηε λα ζαο βνεζήζεη λα 
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ιάβεηε απνθάζεηο θαη λα ζρεδηάζεηε ηνλ ηνθεηό ζαο ζύκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ζαο. Θα 

ππνζηεξίμεη νπνηαδήπνηε απόθαζή ζαο γηα ρξήζε αλαιγεηηθώλ θαξκάθσλ. Εάλ ζέιεηε λα 

γελλήζεηε ρσξίο θάξκαθα, ζα ζαο βνεζήζεη λα πεηύρεηε ηνλ ζηόρν ζαο. Πνηέ δελ ζα θύγεη από 

θνληά ζαο παξαπάλσ από κεξηθά ιεπηά, εθηόο θη αλ εζείο ζέιεηε λα κείλεηε κόλε ζαο κε ηνλ 

ζύληξνθό ζαο. Μπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα θάλεηε ληνπο ή κπάλην. Μπνξεί λα πεξπαηήζεη καδί 

ζαο ή λα ζαο πξνηείλεη δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο. Ίζσο λα ζαο θάλεη καζάδ ζηελ πιάηε, ζηα ρέξηα ή 

ζηα πόδηα. Η βνεζόο κεηξόηεηαο παξακέλεη καδί ζαο κεηά ηνλ ηνθεηό, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη όηη όια πάλε θαιά, θαζώο θαη λα παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηνλ ζειαζκό. 

Οη βνεζνί κεηξόηεηαο δελ είλαη εθπαηδεπκέλεο λα πξαγκαηνπνηνύλ ηαηξηθέο ή λνζειεπηηθέο 

πξάμεηο θαη δελ ζα πξέπεη πνηέ λα παξέρνπλ ηαηξηθέο ζπκβνπιέο. Παξ’ όια απηά, κπνξνύλ λα ζαο 

βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζεηε ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο. Επίζεο ζα ζαο ελζαξξύλνπλ λα επηθνηλσλήζεηε 

ηηο επηζπκίεο ζαο ζην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ. Αλ ν ηνθεηόο ζαο έρεη πάξεη ηξνπή 

δηαθνξεηηθή από ηελ αλακελόκελε, ε βνεζόο κεηξόηεηαο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα 

απνζαθελίζεηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο θαη λα επαλεμεηάζεηε ηηο επηινγέο ζαο. 

Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ξόινπο ηεο βνεζνύ κεηξόηεηαο είλαη λα ζαο βνεζήζεη λα έρεηε 

ζεηηθέο αλακλήζεηο από ηελ εκπεηξία ηνπ ηνθεηνύ ζαο. Μεηά ηνλ ηνθεηό ζα ζπκεζείηε καδί ηηο 

ζεηηθέο ηνπ όςεηο θαη ζα απαληήζεη ζε όπνηεο εξσηήζεηο έρεηε. Αλ ν ηνθεηόο δελ εμειίρζεθε όπσο 

ηνλ είραηε ζρεδηάζεη, ε βνεζόο κεηξόηεηαο ζα είλαη εθεί γηα λα ζαο αθνύζεη θαη λα ζαο 

ππνζηεξίμεη. 

 

Η βοηθόρ μηηπόηηηαρ και ο ζύνηποθορ ζηον ηοκεηό 

Οη πεξηζζόηεξνη ζύδπγνη ή ζύληξνθνη ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε γέλλα ησλ παηδηώλ ηνπο θαη λα 

παξέρνπλ ππνζηήξημε. Παξ’ όια απηά, νη πεξηζζόηεξνη άληξεο θαη πνιιέο γπλαίθεο δελ έρνπλ 

εκπεηξία ηνθεηνύ. Καζώο νη ζπζπάζεηο ππθλώλνπλ θαη γίλνληαη πην έληνλεο, ν ζύληξνθνο κπνξεί 

λα ηξνκάμεη. Ίζσο δελ γλσξίδεη αλ ν ηνθεηόο εμειίζζεηαη όπσο ζα έπξεπε. Γίλεηαη νινέλα θαη πην 

δύζθνιν γηα ηνλ ζύληξνθό ζαο λα ζαο θαζεζπράζεη. Οη πεξηζζόηεξνη ζύληξνθνη αηζζάλνληαη 

κεγάιε αλαθνύθηζε όηαλ κηα έκπεηξε επαγγεικαηίαο ηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο, όπσο ε 

βνεζόο κεηξόηεηαο, είλαη παξνύζα θαη κπνξεί λα ζαο δηαβεβαηώζεη όηη ν ηνθεηόο εμειίζζεηαη  

νκαιά. 

Μηα θαιή βνεζόο κεηξόηεηαο παξαθνινπζεί ηνλ ζύληξνθν ηεο επηηόθνπ. Αλ ν ζύληξνθνο 

θάζεηαη δίπια ζαο θξαηώληαο ζαο ην ρέξη θαη δηαηεξώληαο καδί ζαο επαθή κε ηα κάηηα, κε 

ππνζηεξηθηηθέο θνπβέληεο, ε βνεζόο κεηξόηεηαο δελ ζα παξέκβεη. Αληίζεηα, ζα παξέρεη 

ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε θαη ζηνπο δπν ζαο.  

Ωζηόζν, αλ ρξεηάδεζηε επηπιένλ ππνζηήξημε, ε βνεζόο κεηξόηεηαο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ 
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ζύληξνθό ζαο θάλνληαο καιάμεηο ζηελ πιάηε ή ζηα πόδηα ζαο, ελώ ν ζύληξνθνο παξέρεη νπηηθή 

θαη ιεθηηθή ελζάξξπλζε. Η βνεζόο κεηξόηεηαο κπνξεί επίζεο λα πξνηείλεη κηα αιιαγή 

δξαζηεξηόηεηαο, κηα λέα ζηάζε ή έλαλ ηξόπν αλαθνύθηζεο πνπ εζείο θαη ν ζύληξνθόο ζαο δελ 

έρεηε δνθηκάζεη αθόκε. Η βνεζόο κεηξόηεηαο κπνξεί λα δείμεη ζηνλ ζύληξνθό ζαο πώο λα 

πξαγκαηνπνηεί απνηειεζκαηηθέο πηέζεηο ή καιάμεηο. Αθόκα, κπνξεί λα ζαο παξέρεη ππνζηήξημε 

όζν ν ζύληξνθόο ζαο θάλεη έλα απαξαίηεην δηάιεηκκα γηα επίζθεςε ζηελ ηνπαιέηα ή γηα γεύκα. 

 

Σσεδιαζμόρ για ζςνεσόμενη ςποζηήπιξη 

Θα ζέιαηε ελδερνκέλσο έλα θηιηθό ή ζπγγεληθό πξόζσπν λα ζαο παξέρεη ζπλερή ππνζηήξημε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ. Μπνξείηε λα επηιέμεηε άηνκα κε εκπεηξία ζηνλ ηνθεηό πνπ έρνπλ 

εκπηζηνζύλε ζηε δύλακή ζαο λα γελλήζεηε ην κσξό ζαο. Πξέπεη επίζεο λα είλαη πξόζπκνη λα 

κείλνπλ καδί ζαο ζπλερώο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ. Τν λα παξαθνινπζήζεηε καδί 

αθόκε θαη ιίγα καζήκαηα πξνεηνηκαζίαο ηνθεηνύ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηόζν εζάο όζν θαη 

ηνλ ζπλνδό ζαο ζηνλ ηνθεηό (Campbell, Scott, Klaus, & Falk, 2007).  

Κάπνηα λνζνθνκεία ή θέληξα ηνθεηνύ παξέρνπλ δσξεάλ ή ρακεινύ θόζηνπο ππεξεζίεο βνεζνύ 

κεηξόηεηαο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ελδέρεηαη λα κελ γλσξίζεηε ηε βνεζό κεηξόηεηαο πξηλ από 

ηνλ ηνθεηό. Αλ ππάξρεη γισζζηθό εκπόδην κεηαμύ ηεο επηηόθνπ θαη ηεο βνεζνύ κεηξόηεηαο, θαη 

νη δύν ζπλήζσο βξίζθνπλ όηη ε επαθή κε ηα κάηηα θαη ην απαιό, επγεληθό άγγηγκα μεπεξλνύλ ηελ 

έιιεηςε κηαο θνηλήο γιώζζαο. Κάπνηα λνζνθνκεία παξέρνπλ δηεξκελέα, αλ ρξεηάδεηαη. 

Πνιιέο γπλαίθεο ζεσξνύλ όηη ε πξόζιεςε κηαο βνεζνύ κεηξόηεηαο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα 

εμαζθαιίζνπλ ζπλερή ππνζηήξημε θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ. Καζώο πξνεηνηκάδεζηε γηα 

ηελ εκπεηξία ηνπ ηνθεηνύ ζαο, κπνξείηε λα δεηήζεηε ζπζηάζεηο γηα βνεζνύο κεηξόηεηαο από ηελ 

ππεύζπλε ησλ καζεκάησλ πεξηγελλεηηθήο αγσγήο πνπ παξαθνινπζείηε ή από ηνλ επαγγεικαηία 

πγείαο πνπ ζαο παξαθνινπζεί. Η νξγάλσζε DONA International (www.dona.org) θαη άιιεο 

νξγαλώζεηο βνεζώλ κεηξόηεηαο πξνζθέξνπλ ζπζηάζεηο κέζσ δηαδηθηύνπ. Πξνηνύ απνθαζίζεηε 

λα πξνζιάβεηε κηα βνεζό κεηξόηεηαο, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε πνιιέο βνεζνύο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. Θα πξνγξακκαηίζεηε ηνπιάρηζηνλ κηα πξνγελλεηηθή ζπλάληεζε κε 

ηε βνεζό κεηξόηεηαο πνπ επηιέμαηε γηα λα ζπδεηήζεηε ηηο επηζπκίεο ζαο γηα ηνλ ηνθεηό ζαο. Θα 

κνηξαζηείηε καδί ηεο ζεκαληηθά ζεκεία από ην πιάλν ηνθεηνύ ζαο, ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο θαη 

ηελ έθβαζε πνπ είλαη ζεκαληηθή γηα εζάο θαη ηνλ ζύληξνθό ζαο.  

Οη ακνηβέο ησλ βνεζώλ κεηξόηεηαο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο. Κάπνηεο βνεζνί 

πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο αληαιιαγήο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ή παξέρνπλ δσξεάλ 

ππεξεζίεο ελόςεη ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπο. Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε εθ ησλ πξνηέξσλ κε ηνλ 

αζθαιηζηηθό ζαο θνξέα γηα λα ελεκεξσζείηε αλ ην αζθαιηζηηθό ζαο πξόγξακκα θαιύπηεη 

δαπάλεο βνεζνύ κεηξόηεηαο. Αλ όρη, κπνξείηε λα ζπλδξάκεηε, ελεκεξώλνληάο ηνλ όηη, ζύκθσλα 

http://www.dona.org/
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κε ζεκαληηθά εξεπλεηηθά επξήκαηα, ε ζπλερήο ππνζηήξημε θαηά ηνλ ηνθεηό, όπσο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη βνεζνί κεηξόηεηαο, κεηώλεη ην ελδερόκελν 

δαπαλεξώλ παξεκβάζεσλ, όπσο ε θαηζαξηθή ηνκή θαη ε ρξήζε αλαιγεηηθώλ θαξκάθσλ. 

 

Τι μαρ λένε οι έπεςνερ 

Πνιπάξηζκεο έξεπλεο θαηαδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζεκαληηθώλ νθειώλ γηα ηηο κεηέξεο θαη ηα 

κσξά από ηε ζπλερή ππνζηήξημε ζηνλ ηνθεηό από αγαπεκέλα ή θηιηθά πξόζσπα ή βνεζνύο 

κεηξόηεηαο. Παξόηη ε ππνζηήξημε ζηνλ ηνθεηό είλαη κηα αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή 

ρσξίο παξελέξγεηεο, απηή δελ είλαη δηαδεδνκέλε (Sakala & Corry, 2008). Σύκθσλα κε αλαζθόπεζε 

εξεπλώλ ηεο νκάδαο Cochrane γηα ηελ εγθπκνζύλε θαη ηνλ ηνθεηό – κέινπο ηεο δηεζλώο 

αλαγλσξηζκέλεο ζύκπξαμεο Cochrane πνπ νξίδεη ηηο εγθπξόηεξεο πξαθηηθέο βάζεη εξεπλώλ – ε 

ζπλερήο ππνζηήξημε γηα ηηο γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ θαη ηεο γέλλεζεο είλαη 

απνδεδεηγκέλα σθέιηκε (Hodnett et al., 2007). Σύκθσλα κε επξήκαηα εξεπλώλ, ζε ζύγθξηζε κε 

ηηο γπλαίθεο πνπ δελ ιακβάλνπλ ζπλερή ππνζηήξημε ζηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ, νη γπλαίθεο πνπ 

ιακβάλνπλ ζπλερή, αηνκηθή ππνζηήξημε είλαη ιηγόηεξν πηζαλό:  

 λα ππνζηνύλ θαηζαξηθή ηνκή 

 λα γελλήζνπλ κε βεληνύδα ή εκβξπνπιθό 

 λα δεηήζνπλ ηνπηθή αλαηζζεζία (όπσο π.ρ. επηζθιεξίδην ) 

 λα ρξεηαζηνύλ θαξκαθεπηηθή αλαιγεζία  

 λα αλαθέξνπλ δπζθνξία ή λα αμηνινγήζνπλ αξλεηηθά ηελ εκπεηξία ηνπ ηνθεηνύ ηνπο. 

Σε δύν πξνεγνύκελεο αλαζθνπήζεηο ησλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηε ζπλερή ππνζηήξημε θαηά ηνλ 

ηνθεηό, ηα επξήκαηα ήηαλ παξόκνηα (Leslie & Storton, 2007; Simkin & O’Hara, 2002). Οη 

ζπληάθηεο θαη ησλ ηξηώλ αλαζθνπήζεσλ δηαπίζησζαλ όηη, ζε ζύγθξηζε κε ηελ ππνζηήξημε πνπ 

πξνζέθεξε ην ηαθηηθό πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ, όπσο λνζνθόκεο ή καίεο, ε ζπλερήο 

ππνζηήξημε θαηά ηνλ ηνθεηό είλαη πην απνηειεζκαηηθή όηαλ ην άηνκν πνπ παξέρεη ππνζηήξημε 

δελ αλήθεη ζην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ (Hodnett et al., 2007; Leslie & Storton, 2007; Simkin 

& O’Hara, 2002). Σε κηα αλαζθόπεζε, κάιηζηα, δηαπηζηώζεθαλ απμεκέλα νθέιε όηαλ ε ζπλερήο 

ππνζηήξημε μεθηλνύζε ζηελ αξρή ηνπ ηνθεηνύ (Hodnett et al., 2007). 

Τα επηζηεκνληθά επξήκαηα ππνδεηθλύνπλ όηη ηα νθέιε ηεο ππνζηήξημεο θαηά ηνλ ηνθεηό δελ 

έρνπλ νηθνλνκηθά ή πνιηηηζκηθά εκπόδηα. Μηα κειέηε θαηέδεημε όηη ράξε ζηε ζπλερή ππνζηήξημε 

κεηώζεθε ν πόλνο γηα ηηο επηηόθνπο ρακεινύ εηζνδήκαηνο νη νπνίεο ζα είραλ γελλήζεη κόλεο ηνπο 

αλ δελ ήηαλ παξνύζα κηα βνεζόο κεηξόηεηαο (Simkin & O’Hara, 
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2002). Σε άιιε έξεπλα δηαπηζηώζεθε όηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιηγόηεξεο θαηζαξηθέο ηνκέο, ελώ 

κηθξόηεξε ήηαλ θαη ε αλάγθε γηα επηζθιεξίδην όηαλ κεζαίαο ηάμεο επίηνθνη θαη νη ζύληξνθνί 

ηνπο είραλ ηελ ππνζηήξημε βνεζώλ κεηξόηεηαο (McGrath & Kennell, 2008). Η ίδηα έξεπλα 

θαηέδεημε επίζεο όηη νη γπλαίθεο θαη νη ζύληξνθνί ηνπο ήηαλ πην ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εκπεηξία 

ηνπ ηνθεηνύ όηαλ είραλ ηελ ππνζηήξημε βνεζνύ κεηξόηεηαο. Καηαγξάθεθαλ επίζεο πςειόηεξα 

πνζνζηά πξώηκεο έλαξμεο ηνπ ζειαζκνύ ζε αζηηθό, πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ όηαλ 

παξεπξηζθόηαλ βνεζόο κεηξόηεηαο (Mottl-Santiago et al., 2008). 

 

Σςζηάζειρ από ηον οπγανιζμό Lamaze International 

Οη γπλαίθεο ρξεηάδνληαη έλα νιόθιεξν πιέγκα ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο 

θαη ηνπ ηνθεηνύ. Τα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, νη θίινη, ην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, νη 

καίεο, νη βνεζνί κεηξόηεηαο θαη νη ζύκβνπινη πεξηγελλεηηθήο αγσγήο Lamaze παίδνπλ δσηηθό 

ξόιν ζηελ επίηεπμε αζθαιώλ θαη ρσξίο θηλδύλνπο γελλήζεσλ. Ο νξγαληζκόο Lamaze 

International ζπληάζζεηαη κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο (Chalmers & Porter, 2001) 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία ηεο ζπλερνύο ππνζηήξημεο ζηνλ ηνθεηό. Ο Lamaze ζπληζηά ζηηο 

γπλαίθεο λα έρνπλ καδί ηνπο έλα αγαπεκέλν ή θηιηθό πξόζσπν ή βνεζό κεηξόηεηαο πνπ ζα 

παξέρεη ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ θαη ηεο γέλλεζεο. Τν πην ζεκαληηθό είλαη λα 

έρεηε δηαξθώο θάπνηνλ καδί ζαο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ. Καιό είλαη λα ζρεδηάζεηε έλα 

ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ γηα ηνλ ηνθεηό, επηιέγνληαο πξνζεθηηθά ηα πξόζσπα πνπ ζέιεηε λα 

ζαο βνεζήζνπλ. 

Μηα ππνζηεξηθηηθή γπλαίθα, κε εκπεηξία ζηνλ ηνθεηό, όπσο είλαη ε βνεζόο κεηξόηεηαο, κπνξεί 

λα ζαο βνεζήζεη κε πνιινύο ηξόπνπο. Μπνξεί λα ελεκεξώλεη εζάο θαη ηνλ ζύληξνθό ζαο θαη λα 

παξέρεη ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε. 

Όινη επηζπκνύκε ηε ζεηηθή έθβαζε ησλ γελλήζεσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηόο ν ζηόρνο, ν 

νξγαληζκόο Lamaze International δηδάζθεη ζηηο γπλαίθεο λα έρνπλ εκπηζηνζύλε ζηηο απνθάζεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ηνθεηό θαη λα γλσζηνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε όια ηα εκπιεθόκελα κέξε. 

Ο Lamaze International βνεζά ηηο γπλαίθεο λα κειεηνύλ πξνζεθηηθά ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ηνθεηό θαη ηνπο πξνζθέξεη ηα απαξαίηεηα εθόδηα, ώζηε λα επηιέγνπλ νκάδεο 

επαγγεικαηηώλ πεξηγελλεηηθήο αγσγήο πνπ ζα ζηεξίμνπλ πξαγκαηηθά ηνλ ζηόρν ηνπο λα βηώζνπλ 

έλαλ αζθαιή θαη ρσξίο παξεκβάζεηο ηνθεηό. Ο Lamaze International πξεζβεύεη όηη όιεο νη 

γπλαίθεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ζπλερή ππνζηήξημε ηνθεηνύ ρσξίο νηθνλνκηθά ή 

πνιηηηζκηθά εκπόδηα.  

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

δηαβάζεηε ηνλ νδεγό The Official Lamaze Guide: Giving Birth with Confidence (Lothian & 

DeVries, 2005), λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνύ Lamaze, www.lamaze.org θαη λα 

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), Ειιελίδα εθπξόζσπνο ησλ δηεζλώλ 

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

εγγξαθείηε γηα λα ιακβάλεηε ηελ εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ηνπ «Lamaze… Building 

Confidence Week by Week» 

 

Τελεςηαία αναθεώπηζη: Μάιορ 2009 
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