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                          Αθηέξσζε 

Αθηεξψλσ ηελ παξνχζα εξγαζία ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ πξνζπαζνχλ κε επηκνλή, 

δήιν θαη γλψζε, λα πεηχρνπλ φ,ηη πην πνηνηηθφ ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

Δπίζεο αθηεξψλσ ζηελ κλήκε ηνπ παηέξα κνπ ηνλ νπνίν έραζα πξφζθαηα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ. 

 

«Δπεηδή θάζε βξέθνο πνπ γελληέηαη κέζα ζε έλα Φηιηθφ πξνο απηφ καηεπηήξην είλαη 

μερσξηζηφ, αλεμάξηεηα απφ ην πψο ζα ηξαθεί, επεηδή θάζε κεηέξα θαη βξέθνο κέζα ζε 

έλα Φηιηθφ καηεπηήξην νθείινπλ λα έρνπλ ηελ θαιχηεξε θαη πην πνηνηηθή παξνρή 

θξνληίδαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ κέζνδν δηαηξνθήο ηνπ παηδηνχ, επεηδή θάζε κεηέξα θαη 

βξέθνο είλαη μερσξηζηνί, δηθαηνχληαη λα έρνπλ ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε θαη θξνληίδα 

βάζε απνδείμεσλ. Οη απνδείμεηο δείρλνπλ φηη ν Θειαζκφο είλαη ε θαλνληθή θαη βέιηηζηε 

δηαηξνθή γηα ην βξέθνο. Σα Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκεία  ζα πξέπεη λα βνεζνχλ 

ηελ κεηέξα λα απνθηήζεη ηελ γλψζε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ απηνπεπνίζεζε γηα λα 

πεηχρνπλ ην θπζηνινγηθφ» (Baby Friendly USA Inc babyfriendlyusa.org  Baby Friendly 

Facts, 2012). 
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                                             Δπραξηζηίεο 

Με  ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζα ήζεια  λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. 

Βνχδα  γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο κνπ.  Σελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θπξίσο ηνπο θαζεγεηέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνζπάζεζαλ άνθλα λα ελζαξξχλνπλ ηελ ζπκκεηνρή καο θαη 

ηελ πξνζπάζεηα καο θαη ηα θαηάθεξαλ  άξηζηα.  

 Δπίζεο επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηα κνπ ηνλ ζχδπγφ κνπ θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά κνπ  

Έιελα θαη Ρηράξδν γηα ηελ ζηήξημε ηνπο θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο ζηηο δχζθνιεο 

κέξεο πνπ πέξαζαλ. 

Δπραξηζηψ ηελ Γηνίθεζε θαη ηελ Ννζειεπηηθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Παπαγεσξγίνπ φπνπ εξγάδνκαη γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ δψζαλε λα βαδίζσ ζηα 

κνλνπάηηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλαγλψξηζή πνπ κνπ παξέρνπλ. Δπραξηζηίεο 

απεπζχλσ θαη ζηελ πξντζηακέλε κνπ Σζνπθαιά Φσηεηλή  γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ 

θαζνδήγεζή ηεο. 

Δπραξηζηψ ζεξκά θαη φινπο φζνπο ππνζηήξημαλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ηελ έξεπλα θαη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο θαη θπξίσο ηνπο ζπκκεηέρνληεο   θαζφηη ρσξίο ηελ δηθή 

ηνπο θαηάζεζε, εηιηθξίλεηα θαη αληαπφθξηζε δελ ζα πξνρσξνχζε ε δηαδηθαζία . 

Δπραξηζηψ επίζεο θαη  ηνπο νξγαληζκνχο πγείαο πνπ επηιέρζεθαλ ζηελ παξνχζα 

κειέηε γηα ηελ άδεηα θαη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο.   
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                                              Πεξίιεςε 

Σν Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν επεξεάδεη (Merten, 2005) ηηο πξαθηηθέο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη απμάλεη ηελ έλαξμε ηελ δηάξθεηα θαη ηνλ απνθιεηζηηθφ ζειαζκφ. 

αθείο νξηζκνί θαη θαλφλεο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία, επηηξέπνπλ ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ ηνπ ζειαζκνχ θαη ησλ πξαθηηθψλ. Παγθφζκηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα επηζεκαίλνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπκβνιήο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχλ  θαζεκεξηλά, εηδηθά ησλ 

καηψλ, ησλ καηεπηήξσλ θαη ησλ παηδηάηξσλ ζηελ θξνληίδα θαη ζηελ ζηήξημε ηεο 

ζρέζεο κεηέξαο-βξέθνπο (DiGirolamo et al.,  2008). ηελ Διιάδα ζήκεξα κφλν δχν 

Ννζνθνκεία θαη πξφζθαηα κηα ηδησηηθή Μαηεπηηθή θιηληθή έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο 

Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκεία ζηελ Αζήλα. 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ, ησλ απφςεσλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ ζε ζρέζε κε ηελ Πξσηνβνπιία ηεο εθαξκνγήο ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα Βξέθε 

Ννζνθνκείνπ,  ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο επαγγεικαηηψλ πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ 

απφθαζε ηεο κεηέξαο γηα ζειαζκφ θαη απηνί είλαη παηδίαηξνο, καηεπηήξαο, καία. 

Μέζνδνο: Πξφθεηηαη γηα πνηνηηθή κειέηε κεηαμχ καηεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ δεκνζίνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κε ηελ ρξήζε  ζπλεληεχμεσλ ζε νκάδεο εζηίαζεο γηα δηεξεχλεζε 

ησλ απφςεσλ απφ 16 επαγγεικαηίεο ζε δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα εξγαζίαο ,ηαηξηθφ 

καηεπηηθφ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε  2 δεκφζηα Γεληθά Ννζνθνκεία κε 

Μαηεπηηθέο Μνλάδεο θαη 2 ηδησηηθά Μαηεπηήξηα ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηα 

νπνία θαλέλα επίζεκα  αλαγλσξηζκέλν  σο Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε θαη ίζσο ηα δχν 

δεκφζηα θαη έλα ηδησηηθφ λα εξγάδνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαγλψξηζεο 

ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο. 

Απνηειέζκαηα: Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαγλσξίδνπλ φηη νη επαγγεικαηίεο 

πγείαο πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα κε πηζηνπνηεκέλα Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε 

λνζνθνκεία, δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ήηαλ φινη αξθεηά ελεκεξσκέλνη γηα ηνλ 

ηίηιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Φηιηθνχ Ννζνθνκείνπ ρσξίο φκσο λα έρνπλ ζαθή 

γλψζε ησλ πξαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ επηηάζζεη ε ελαξκφληζε κε ηελ Παγθφζκηα 

Πξσηνβνπιία. Ζ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ εθαξκνγή ππήξμε απφιπηα ζεηηθή απφ φιεο 

ηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, ηνλίδνληαο ηα νθέιε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ ,ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηεο θνηλσλίαο επξχηεξα κέζα απφ ηελ πξνψζεζε θαη πξναγσγή ηνπ 

κεηξηθνχ ζειαζκνχ πνπ είλαη παγθνζκίσο κηα αδηακθηζβήηεηε αμία. Αθνινπζνχληαη 

θάπνηα βήκαηα  θαη έρνπλ ραξαρζεί βαζηθέο γξακκέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ 
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αιιαγψλ θαη πηνζεηνχληαη  βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηνλ ζειαζκφ θπξίσο ράξηλ ηηο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ καηψλ, ρσξίο φκσο ζαθή πιαίζην θαη 

ζηξαηεγηθή. Τπάξρεη γξαπηή πνιηηηθή ζειαζκνχ ζε κηα κεξίδα εξγαδνκέλσλ ε νπνία 

δηαδίδεηαη ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο κεηέξεο θαη νη ππφινηπνη βξίζθνληαη ζε ζηάδην 

πξνεηνηκαζίαο απηήο. Οη δπζθνιίεο πνπ αλαθέξνληαη εζηηάδνληαη ηφζν ζηελ εθαξκνγή 

ησλ ζρεηηθψλ βεκάησλ πνπ επηηάζζεη ε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο φζν θαη ζηελ 

έιιεηςε επάξθεηαο ππνδνκψλ θαη πφξσλ θπξίσο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ελεκέξσζεο, 

επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κεηέξσλ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηεο πεξηβάιινληνο. 

Ζ εκπινθή ηεο θνηλφηεηαο, ε νινθιεξσηηθή δέζκεπζε ησλ Γηνηθήζεσλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε αιιαγή λννηξνπίαο κέζα απφ θακπάληεο θαη ελεκέξσζε θαζψο θαη ε 

ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε δηεζλή ζηάληαξ ζα θέξεη ην απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο 

πνπ αμηνινγείηαη ζεηηθά απφ φινπο. 

πκπεξάζκαηα: Ζ δέζκεπζε απφ ηελ αλψηεξε  δηνίθεζε, ε ππνζηήξημε, ε  εηδηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ,ε αλάπηπμε θαη δηάδνζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ζειαζκνχ ,ε 

ελζσκάησζε θαη επηκφξθσζε θαη ε ζπλεξγαζία ησλ  δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε ρξήζε πξσηνθφιισλ πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα Παγθφζκηα δεδνκέλα 

είλαη θάπνηεο  απφ ηηο απνθάζεηο πνπ απαηηείηαη λα παξζνχλ, αμηνινγνχλ νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ αιιαγψλ. 

Σφζν νη επαγγεικαηίεο πγείαο φζν θαη νη κεηέξεο  ρξεηάδνληαη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο 

εθπαίδεπζεο γηα λα θαηαλνήζνπλ ην Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν, θαη επεηδή έλα 

καηεπηήξην είλαη ν πξψηνο ζηαζκφο κηαο κεηέξαο πνπ γελλάεη ην παηδί ηεο νθείινπλ φια 

ηα καηεπηήξηα λα είλαη πηζηνπνηεκέλα σο Φηιηθά  θαη λα επνπηεχνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο. 

Σα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα γεληθεχζνπλ ηα  

απνηειέζκαηα θαη ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο αιιά θαη ιφγσ  ηεο πξψηκεο αθφκε 

θαηάζηαζεο γηα ηελ ρψξα καο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πξσηνβνπιίαο. Ζ έιιεηςε παξφκνηαο 

κειέηεο απφ ηελ ρψξα καο γηα λα δηαζηαπξψζνπκε ηα  απνηειέζκαηά καο επηηάζζεη 

ζην κέιινλ λα γίλεη κηα δηεμνδηθφηεξε έξεπλα γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Θειαζκφο, Φηιηθφ πξνο ηα βξέθε Ννζνθνκείν, Πηζηνπνίεζε 

WHO,UNICEF  
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                                                    Abstract   

The Baby-Friendly Hospital practices affect (Merten, 2005) health services and 

increases the inception, duration and exclusive breastfeeding. Clear definitions and rules 

laid down by the process allow the monitoring of the indicators and breastfeeding 

practices. Global research findings point to the importance of the contribution of health 

professionals, and practices of every day, especially of midwives, obstetricians and 

pediatricians in care and support of the mother-infant relationship (DiGirolamo et al, 

2008). In Greece today only two hospitals and recently a private obstetric clinic are 

recognized as Baby-friendly hospitals in Athens. 

Object of the study is to investigate the attitudes, opinions and perceptions in relation 

to the Initiative of the implementation of Baby-friendly Hospital, a particular group of 

professionals seem to affect the mother's decision to breastfeed and these are 

pediatrician, obstetrician, midwife. 

Methods: This qualitative study between maternity units of public and private sector 

through the use of interviews, in focus groups to explore the views of 16 professionals 

in two different levels of work, medical, obstetrical. The survey was conducted in two 

public general hospitals with Obstetric Units and 2 private Maternity in Thessaloniki 

city from which none officially recognized as Baby-friendly and perhaps the two public 

and one private were working towards recognition at the particular period of the 

research. 

Results: The findings recognize that health professionals that were selected from these 

non-certified Baby-Friendly Hospitals, of public and private sector were all but quite 

aware of the title and the characteristics of the Friendly Hospital without clear 

knowledge of practical procedures prescribed alignment with the Global Initiative. The 

attitude towards implementation has been quite positive from all professional groups, 

underlying the benefits of the organization itself, employees and society in general 

through the promotion of breastfeeding that is clearly an undeniable worldwide value. 

Some steps have been carved and main lines in the direction of change have been 

adopted as best practices for breastfeeding, mainly thanks for awareness of midwifery, 

but without a clear framework and strategy. There is a written breastfeeding policy to a 

portion of employees disseminated to staff and mothers and the rest are in a stage of 

preparation. Difficulties reported focus both on the implementation of the steps required 

by the certification process and the lack of infrastructure capacity and resources mainly 
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in the public sector, information, training of staff of mothers and family ambient. The 

involvement of the community, the total commitment of management and staff as well 

as the changing attitudes through campaigns and awareness and compliance staff with 

international standards will bring the result of change as evaluated positively by all. 

Conclusions: The commitment from senior management, support, dedicated funding, 

develop a specific breastfeeding policy, integration and training, and cooperation 

between the various disciplines of staff, use of protocols that comply with Global data 

are some of the decisions need to be taken, as healthcare professionals of this study 

evaluate in the direction of change. Both health professionals and mothers need multiple 

training modes to understand the Baby-friendly Hospital, and because  birth is the first 

stop of a mother who gives delivery to her child, all maternity hospitals must be 

certified as Friendly and supervise practices. The findings of this research in any case 

can not generalize the results  due to the small sample size, but also because of the early 

situation  of the Initiative for our country. The lack of a similar study from our country 

to cross check our results is required in the future to make a thorough research to 

investigate  these matters. 

 

Keywords: Breastfeeding, Baby Friendly Hospital, Accreditation, WHO, UNICEF
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Δηζαγσγή 

 Ο κεηξηθφο ζειαζκφο θαη νη πξαθηηθέο ηνπ εδψ θαη πνιιά ρξφληα  πξνθξίλνληαη γηα 

ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο δηαηξνθήο  ησλ 

παηδηψλ  απφ ηνλ Παγθφζκην νξγαληζκφ Τγείαο θαη ηε Unicef. 

 Ζ πξνζπάζεηα ηεο αλαβίσζεο ησλ μεραζκέλσλ πξαθηηθψλ ,φπνπ είλαη ζε χθεζε 

απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζειαζκνχ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνλ απνζαξξχλνπλ, απνηεινχλ 

κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ πξνγξακκάησλ δηαηξνθήο θαη πγείαο ησλ κεηέξσλ θαη ησλ 

παηδηψλ πνπ έρνπλ εθπνλήζεη θαη νη δχν νξγαλψζεηο.(WHO GENEVA1981)   

Πνηθίινη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην αλ κηα κεηέξα ζα ζειάζεη θαζψο θαη ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ζειαζκνχ. Ζ χθεζε ηνπ ζειαζκνχ ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ ζρεηίδεηαη κε 

θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

πξνψζεζεο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ππνθαηάζηαησλ κεηξηθνχ γάιαθηνο  ζχκθσλα κε ηελ 

Δηθνζηή Έβδνκε Παγθφζκηα πλέιεπζε γηα ηελ Τγεία ην 1974. 

 Ζ Πξσηνβνπιία Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν θαζηεξψλεηαη ζαλ πνιηηηθή ην 

1991 απφ ηελ Unicef  γηα ηελ πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ απφ φιεο ηηο 

καηεπηηθέο κνλάδεο (WHO, UNICEF, 2009). 

«Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ Baby Friendly Hospital είλαη ε εθαξκνγή ησλ «∆έθα 

βεµάησλ γηα Δπηηπρή Θειαζµφ» θαη ε ηήξεζε ησλ άξζξσλ ηνπ ∆ηεζλνχο  Κψδηθα 

Δµπνξίαο Τπνθαηάζηαησλ Μεηξηθνχ  Γάιαθηνο» (www.ibfan.gr). 

 Ζ παξνύζα εξγαζία απνηειείηαη από δπν θπξίσο κέξε: ην ζεσξεηηθφ θαη ην 

εξεπλεηηθφ. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ έμη θεθάιαηα. Σν πξψην 

θεθάιαην αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ αμία ηνπ ζειαζκνχ, ζηηο πξαθηηθέο θξνληίδαο ηεο 

κεηξφηεηαο θαη ζηνπο παξάγνληεο ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπρλφηεηα 

ηνπ ζειαζκνχ. Σν δεχηεξν θεθάιαην δίλεη ηνλ νξηζκφ ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα Βξέθε 

λνζνθνκείνπ, ηα Γέθα Βήκαηα πνπ είλαη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη 

ηα νπνία ζπλνςίδνπλ ηηο πξαθηηθέο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ. Σν ηξίην θεθάιαην εμεηάδεη 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηα Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκεία θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζε εζληθφ επίπεδν..ην ηέηαξην 

θεθάιαην επηρεηξείηαη κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθία λα απνηππσζεί ε ζηάζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Πξσηνβνπιίαο Φηιηθφ πξνο ηα 

Βξέθε Ννζνθνκείν.  Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξά ην εξεπλεηηθφ πιάλν. 

πγθεθξηκέλα ζηα θεθάιαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο παξνπζηάδνληαη ε κεζνδνινγία 

http://www.ibfan.gr/
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έξεπλαο ,ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ν ηξφπνο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα  απνηειέζκαηα 

απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ε ζπδήηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπζρεηίζεσλ ,ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο καο.  
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ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

1.1 Ζ αμία ηνπ Μεηξηθνύ Θειαζκνύ 

Ζ δηαηξνθή θαηά ηε βξεθηθή ειηθία είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ζηηο 

κεηέπεηηα ειηθίεο θαη γηα ην ιφγν απηφλ ε ζσζηή δηαηξνθή έρεη απνηειέζεη θαηά ην 

παξειζφλ, θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί αθφκε θαη ζήκεξα, αληηθείκελν αλάπηπμεο 

ζπλερψλ δξάζεσλ πνιιψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Σν κεηξηθφ γάια, σο θπζηνινγηθφο 

ηξφπνο δηαηξνθήο ηνπ βξέθνπο, πξνζθέξεη ηελ πιένλ ηδαληθή ηξνθή γηα απηά, θαζψο 

πεξηέρεη ζηε ζσζηή αλαινγία ελέξγεηα, πξσηεΐλεο, βηηακίλεο, νξκφλεο, αληηζψκαηα θαη 

άιια πνιχηηκα δηαηξνθηθά ζηνηρεία. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί θαη πιένλ έρεη 

ηεθκεξησζεί επηζηεκνληθά φηη ηα νθέιε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο ζηε ζσκαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο είλαη αδηακθηζβήηεηα θαη πνιιαπιά.(Nanni-Zacher,D.1994). 

Οθέιε ζηελ ςπρηθή πγεία. Σα ηειεπηαία ρξφληα κεηά  απφ πνιχρξνλεο έξεπλεο, (Υαξακή 

et al., 2015)  έρνπλ αξρίζεη λα απνδεηθλχνληαη θαη ηα νθέιε ηνπ ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ 

βξέθνπο, φπσο ε ελίζρπζε ηνπ δεζκνχ κεηέξαο-βξέθνπο, ε αλάπηπμε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην παηδί ηεο θαη ε δεκηνπξγία 

ηζρπξψλ δεζκψλ αλάκεζα ζηε κεηέξα, ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα. Δπί πιένλ, ν 

κεηξηθφο ζειαζκφο πξνζθέξεη ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα ζην παηδί, δεκηνπξγεί  

πεξηζζφηεξν αζθαιή θαη αλεμάξηεηα παηδηά, ελψ ηαπηφρξνλα  βνεζά ζηελ ελίζρπζε 

ηεο γλσζηηθήο θαη ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. (Lowe, 2011). Μέζα απφ 

φια ηα παξαπάλσ εληζρχεηαη πιένλ ε πεπνίζεζε φηη ην κεηξηθφ γάια είλαη κνλαδηθφ, 

πξνζθέξεη ηνλ πιένλ ηδαληθφ ηξφπν δηαηξνθήο ησλ βξεθψλ θαη ζπκβάιιεη 

απνηειεζκαηηθά ζηε δεκηνπξγία πγηψλ, ζσκαηηθά αιιά θαη ςπρηθά, παηδηψλ θαη 

ελειίθσλ (Rochelle, 2009). Ζ Παγθφζκηα ηξαηεγηθή γηα ηελ Παηδηθή θαη ηε Βξεθηθή 

Γηαηξνθή ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO) θαη ηεο UNICEF ζπληζηά ηελ 

απνθιεηζηηθή δηαηξνθή ησλ βξεθψλ κε κεηξηθφ γάια θαηά ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο ηεο 

δσήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, πξνηείλεη ηε δηαηξνθή ηνπο επίζεο κε κεηξηθφ γάια θαη 

θαηάιιειε ζπκπιεξσκαηηθή δηαηξνθή, κέρξη λα θζάζνπλ ζηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ ή θαη 

πεξηζζφηεξν ήκεξα, ε παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αλαγλσξίδεη ην δσηηθήο 

ζεκαζίαο ξφιν ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ γηα ηελ επηβίσζε ησλ βξεθψλ θαη ηελ 

αλάπηπμε εθαηνκκπξίσλ παηδηψλ πνπ γελλψληαη θάζε ρξφλν ζε φινλ ηνλ θφζκν. Ο 

κεηξηθφο ζειαζκφο δηαδξακαηίδεη έλαλ θξίζηκν ξφιν ζηε κείσζε ηεο παηδηθήο 

ζλεζηκφηεηαο (WHO, 2000). Οθέιε γηα ηελ πγεία. Δίλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ πξνζηαζία 
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θαηά ησλ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ, παξέρεη ηηο βαζηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο θαηά ηα 

πξψηα δχν ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη βνεζά ζηελ πξφιεςε ηνπ λαληζκνχ, ελφο 

είδνπο ρξφληνπ ππνζηηηζκνχ πνπ έρεη πξνζβάιεη 165 εθαηνκκχξηα παηδηά ζε φινλ ηνλ 

θφζκν. Ο κεηξηθφο ζειαζκφο κεηψλεη επίζεο ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ρξφλησλ 

λνζεκάησλ, φπσο είλαη ε παρπζαξθία (WHO, 2014.) Δπί πιένλ, νη κειέηεο έρνπλ δείμεη 

φηη ν κεηξηθφο ζειαζκφο εληζρχεη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε, βνεζψληαο έηζη ηα παηδηά λα 

καζαίλνπλ θαιχηεξα θαη λα εμειίζζνληαη ζε παξαγσγηθνχο ελήιηθεο. Tν λενγλφ 

πξνζιακβάλεη ην πξσηφγαια  σο πξψηε ηξνθή, πνπ είλαη πινχζην ζε ελεξγά 

αλνζνινγηθά θχηηαξα, αληηζψκαηα, πξνζηαηεπηηθέο πξσηεΐλεο θαη βηηακίλε Α, ε νπνία 

βνεζά ζηελ πξνζηαζία ησλ νθζαικψλ θαη πεξηνξίδεη ηηο νθζαικνινγηθέο ινηκψμεηο, 

αιιά πεξηέρεη θαη νπζίεο πνπ πξνθαινχλ ζπζπάζεηο ζηα έληεξα ηνπ βξέθνπο θαη ηα 

βνεζνχλ έηζη λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά, απνηξέπνληαο 

αιιεξγηνγφλνπο θαη ινηπνχο κηθξννξγαληζκνχο λα δηαπεξάζνπλ ηνλ νξγαληζκφ ηνπ 

βξέθνπο (www.diatrofikoiodigoi.gr). Οξκφλεο κεηξηθνχ γάιαθηνο. Ο  ζειαζκφο ζηεξίδεη 

πάξα πνιχ ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ λενγέλλεηνπ θαζψο ε έθθξηζε ησλ 

νξκνλψλ ζπκβάιιεη ζ΄απηφ ( Υαξακή et al., 2015). Ζ  δξάζε ηεο κειαηνλίλεο, κηα 

νξκφλε πνπ εθθξίλεηαη απφ ηελ ππφθπζε επηδξά ζηε ξχζκηζε ηνπ χπλνπ. Σα επίπεδα 

ηεο  κειαηνλίλεο  ζην κεηξηθφ γάια απμάλνληαη ζεκαληηθά θαηά ηηο βξαδηλέο θαη ηηο 

λπθηεξηλέο ψξεο, κε εκθαλέο απνηέιεζκα  ηελ εξεκία ηνπ βξέθνπο κέζα απφ ην 

ζειαζκφ. Οη  ελδνξθίλεο  είλαη νξκφλεο πνπ επίζεο παξάγνληαη ζηνλ εγθέθαιν ηεο 

κεηέξαο. Μέζα απφ ην κεηξηθφ γάια θζάλνπλ ζην βξέθνο αζθψληαο αλαιγεηηθή θαη 

θαηαζηαιηηθή δξάζε. πγθεθξηκέλα  λνπθιενηίδηα  πνπ απμάλνληαη ζην κεηξηθφ γάια  θαηά 

ηηο λπθηεξηλέο ψξεο  αζθνχλ ππλσηηθή δξάζε (Υαξακή et al., 2015). Σν  κεηξηθφ γάια  

πεξηέρεη  ζηαιηθφ νμχ,  ην νπνίν  επηηαρχλεη ηελ αλάπηπμε  ηνπ εγθεθάινπ θαη απμάλεη ην δείθηε 

λνεκνζχλεο ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, πεξηέρεη πνιιή ιαθηφδε, ε νπνία είλαη ην απαξαίηεην 

θαχζηκν γηα ηνλ εγθέθαιν ησλ βξεθψλ, αιιά θαη ηεξάζηηα πνζά σθέιηκσλ ιηπαξψλ θαη 

ρνιεζηεξίλεο πνπ πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε (Υαξακή et al., 2015). Οθέιε γηα ηελ κεηέξα. Σα 

νθέιε ηνπ ζειαζκνχ γηα ηελ κεηέξα είλαη επίζεο πνιιά αλάκεζα ζε απηά αλαθέξνληαη 

κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα λνζήζεη απφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ησλ σνζεθψλ, απψιεηα 

βάξνπο, πξνθχιαμε απφ νζηενπφξσζε.( Lowe, 2011). Οθέιε γηα ηελ θνηλσλία. Σα νθέιε 

γηα ηελ θνηλσλία επίζεο πνιιά  ην κεηξηθφ γάια είλαη θζελφ, νηθνινγηθφ, γξήγνξνο ηξφπνο 

ζίηηζεο γηαηί  δελ ρξεηάδεηαη παξαζθεπή (Παπαβέληζεο, 2011). Ο ζειαζκφο είλαη ην θιεηδί 

θαη έλαο δείθηεο κέηξεζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο παξάιιεια κε απηφλ ηνπ εκβνιηαζκνχ 

θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ πνπ πξνζηαηεχνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ πγεία ελφο ηφζν 

επάισηνπ πιεζπζκνχ φπσο απηφ ησλ παηδηψλ (Fairbank et al., 2001). Οηθνλνκηθά 

http://www.diatrofikoiodigoi.gr/
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νθέιε. Δπηπξφζζεηα κε ηα νθέιε ηεο πγείαο ηνπ ζειαζκνχ γηα ηελ κεηέξα θαη ην παηδί 

πξνζηίζεληαη θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πξνο ηελ νηθνγέλεηα ηνπο εξγνδφηεο ηηο 

αζθαιηζηηθέο θαη ην έζλνο νιφθιεξν. ε κηα κειέηε πνπ δηεμήρζε πξηλ απφ κηα 

δεθαεηία, (Lowe,  2011) εθηηκάηαη φηη νη νηθνγέλεηεο πνπ αθνινχζεζαλ ηε βέιηηζηε 

πξαθηηθή ηνπ ζειαζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα ζψζνπλ πεξηζζφηεξα απφ $ 1,200- $ 1,500 

ζε δαπάλεο γηα ηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαηά ην πξψην έηνο δσήο ηνπο. Δπηπιένλ 

θαιχηεξε πγεία ηνπ βξέθνπο ζεκαίλεη ιηγφηεξεο αμηψζεηο γηα ηελ αζθάιηζε πγείαο, 

ιηγφηεξν ρξφλν απφ ηνλ εξγαδφκελν γηα ηελ αλαηξνθή ησλ άξξσζησλ παηδηψλ  θαη  

πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο εξγνδφηεο (Lowe, 2011). ε 

κειέηε ηνπ παλεπηζηεκίνπ John Hopkins  Ννζειεπηηθήο ηεο Βαιηηκφξεο (Linda  et al., 

2002) αλαθέξνληαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα  

απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ππνζηήξημεο ηνπ ζειαζκνχ ζηελ θνηλφηεηα. 

Φαίλεηαη ινηπφλ απφ ηελ ελ ιφγσ κειέηε φηη κεηέξεο πνπ ππνζηεξίρζεθαλ 

ζπζηεκαηηθά  κε ηνλ ζειαζκφ ζηελ θνηλφηεηα κε ηελ εθαξκνγή ησλ επηζθέςεσλ  ζην 

ζπίηη, ζήιαζαλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αλαθέξζεθαλ ιηγφηεξεο 

επηζθέςεηο ησλ βξεθψλ ζε ηαηξνχο. Παξφιν πνπ θαηλνκεληθά ην θφζηνο  γηα θάπνηεο  

παξφκνηεο ππεξεζίεο πγείαο, κνηάδεη λα απμάλεηαη κε ηηο  θαη’ νίθνλ  επηζθέςεηο ζηελ 

νκάδα παξέκβαζεο ζπγθξηηηθά κε εθείλε πνπ δέρηεθε ζπλεζηζκέλε θξνληίδα,  ηφζν ηα 

άκεζα φζν θαη ηα έκκεζα θφζηε εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο  ππέξ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζηελ ελ ιφγσ κειέηε γηα γπλαίθεο κε ρακειφ  κε ρακειφ 

εηζφδεκα. Αλαληίξξεηα ινηπφλ ν ζειαζκφο απνηειεί ηελ ηδαληθή ηξνθή γηα ην βξέθνο. 

ρεδφλ φιεο νη κεηέξεο κπνξνχλ λα ζειάζνπλ αξθεί λα ηηο πξνζθεξζεί ε  απαξαίηεηε 

ζπκβνπιεπηηθή, ππνζηήξημε θαη πξαθηηθή βνήζεηα (Abass.D2015 en.beststart.org). 

1.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπρλόηεηα ζειαζκνύ ζηελ Διιάδα 

Παξάγνληεο πνπ είλαη γλσζηφ φηη επεξεάδνπλ ηελ ζπρλφηεηα θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ζειαζκνχ ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνχ ην 2009 (Γάθε et al., 

2009) εθηφο απφ θάπνηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο, αλαθέξνληαη θαη έρνπλ ζπζρεηηζηεί ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία κε ην ζειαζκφ, ην θάπληζκα ηεο κεηέξαο ε εθαξκνγή ή φρη ηεο πνιηηηθήο 

ηεο άκεζεο ηνπνζέηεζεο ηνπ κσξνχ ζην ζηήζνο, ε ζπλδηακνλή κεηέξαο-βξέθνπο ζην 

λνζνθνκείν-καηεπηήξην, ε πξνψζεζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ γάιαθηνο αγειάδαο απφ ηα 

λνζνθνκεία. Ζ πξφηαζε ηνπ Π.Ο.Τ είλαη λα παξαθνινπζνχληαη νη βαζηθνί δείθηεο 

ζειαζκνχ ζε θάζε ρψξα θαη θάζε καηεπηήξην νη νπνίνη ζα εμάγνπλ απνηειέζκαηα 

ζρεηηθά κε ηνλ απνθιεηζηηθφ ζειαζκφ, ηνλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθφ κεηξηθφ ζειαζκφ ,θαη 
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ηελ ζπκπιεξσκαηηθή  δηαηξνθή κε κεηξηθφ γάια. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

Διιάδα πνπ βξέζεθαλ απφ ηελ ίδηα έξεπλα (Γάθε et al., 2009) λα επεξεάδνπλ ηελ 

δηάξθεηα θαη ηελ ζπρλφηεηα ηνπ ζειαζκνχ κε ζεκαληηθή ζεηηθή ή αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

ήηαλ ε ειηθία ηεο κεηέξαο, ην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα πνπ δηέκελαλ, ε εθπαίδεπζε, ην 

εηζφδεκα, ε εξγαζία ηεο κεηέξαο, ην θάπληζκα, ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζειαζκνχ, ε 

πξνσξφηεηα. Οη πξαθηηθέο ηνπ Μαηεπηεξίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζειαζκφ θάλεθε 

λα έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε ζε γπλαίθεο πνπ ηνπνζεηήζεθε ην κσξφ ζην ζηήζνο ηελ 

πξψηε ψξα κεηά ηελ γέλλεζε. Σν είδνο ηνπ ηνθεηνχ θαηέδεημε φηη ζρεηηδφηαλ κε ηελ 

ζπρλφηεηα ηνπ ζειαζκνχ. Οη γπλαίθεο πνπ γέλλεζαλ θπζηνινγηθά είραλ 1,5 θνξά 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ζειάζνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξψην κήλα θαη λα ζπλερίζνπλ 

λα ζειάδνπλ ηνλ ηξίην (Γάθε et al., 2009). Σα αίηηα δηαθνπήο ηνπ ζειαζκνχ ζχκθσλα 

πάληα κε ηελ ίδηα έξεπλα, πνηθίιινπλ κε ηα βαζηθφηεξα απφ απηά λα αθνξνχλ ην 

αλεπαξθέο γάια, ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία. Αθνινπζνχλ ζε ζπρλφηεηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηήζνο, ε θνχξαζε ην άγρνο ε θαηάζιηςε, ε αλεπαξθήο 

πξφζιεςε βάξνπο ηνπ κσξνχ ε ιήςε θαξκάθσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο θαη ε 

αξξψζηηα ηνπ κσξνχ. ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη έξεπλα ηνπ εμσηεξηθνχ 

(Ruowei   et al., 2008) κε κία απφ ηηο ηξεηο θπξηφηεξεο αηηίεο δηαθνπήο  λα αλαθέξεηαη ε 

αλεπάξθεηα γάιαθηνο απφ ηελ κεηέξα θπξίσο Ηζπαληθήο θαηαγσγήο θαη ρακειψλ 

εηζνδεκάησλ. Πεξίπνπ κηα ζηηο δέθα γπλαίθεο ζηελ Διιάδα δελ ζήιαζαλ θαζφινπ. 

Βαζηθνί ιφγνη φπσο πξναλαθέξακε κεηαμχ άιισλ ήηαλ θαη ε  πνιχδπκε  θχεζε, ε 

λνζειεία ηνπ λενγλνχ ζε κνλάδα εληαηηθήο λνζειείαο, πξνζσπηθνί ιφγνη, θάπληζκα, 

πξνβιήκαηα κε ην ζηήζνο (Γάθε et al., 2009).  

 

1.3  Πξαθηηθέο θξνληίδαο κεηξόηεηαο    

Πξαθηηθέο θξνληίδαο κεηξφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζειαζκφ, ιακβάλνπλ ρψξα 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ζην λνζνθνκείν, θαηά ηελ πξνγελλεηηθή πεξίνδν, θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ. Κάπνηεο πξαθηηθέο θξνληίδαο 

κεηξφηεηαο είλαη ε αλάπηπμε γξαπηήο πνιηηηθήο ζειαζκνχ, εθπαίδεπζε φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ελζάξξπλζε ηεο πξψηκεο έλαξμεο ηνπ ζειαζκνχ, απνηξνπή ηεο ρξήζεο 

ζπκπιεξσκάησλ θαη πηπίισλ θαη ππνζηήξημε ηεο κεηέξαο κεηά ην εμηηήξην (WHO, 

1998). 

Άιιεο πξαθηηθέο, δηαθέξνπλ σο πξνο ηε επηξξνή ηνπο ζην ζειαζκφ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα θάξκαθα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, θαζψο θαη ε θαηζαξηθή ηνκή 
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θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά (Mossialos, 2005). Ωζηφζν ε ζπλερηδφκελε 

ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ θαη ε επαθή ηνπ βξέθνπο δέξκα κε δέξκα κε 

ηελ κεηέξα κεηά ηνλ ηνθεηφ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πνξεία ηνπ ζειαζκνχ (DiGirolamo 

et al, 2008). Ζ εκπεηξία ηεο θξνληίδαο  ζηελ κεηξφηεηα  αζθεί κνλαδηθή επηξξνή ηφζν 

ζηελ  έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ φζν  θαη αξγφηεξα  ζηε ζπκπεξηθνξά ζίηηζεο ηνπ βξέθνπο. 

χκθσλα κε εζληθή κειέηε ζηηο ΖΠΑ (CDC,2011)  ζρεδφλ φια ηα βξέθε  πνπ 

γελληνχληαη ζε λνζνθνκεία θαη ε δηακνλή ηνπο πξνβιέπεηαη ζχληνκε, εηζπξάηηνπλ 

πξαθηηθέο νη νπνίεο θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ αθήλνπλ «ζεκάδηα». 

Αληίζηνηρα, ε παξακνλή ζην λνζνθνκείν είλαη γλσζηφ φηη είλαη κηα θξίζηκε πεξίνδνο 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζειαζκνχ. Πνιιέο απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ κεηέξσλ θαη ησλ 

λενγλψλ κέζα ζην λνζνθνκείν θαζψο θαη νη πξαθηηθέο επεξεάδνπλ ηελ εδξαίσζε ηνπ 

ζειαζκνχ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο βέβαηα νη εκπεηξίεο απηέο  αληηθαηνπηξίδνπλ  

θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ξνπηίλαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη νη κεηέξεο ζπάληα δεηνχλ 

θξνληίδα δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο. 

Πξνγελλεηηθά καζήκαηα ζειαζκνχ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απφθαζε ηεο κεηέξαο 

ή αθφκε θαη λα ζεσξεζεί ν ζειαζκφο θαη σο επηινγή ζίηηζεο (www.health.ny.gov). 

Φαξκαθεπηηθέο νπζίεο πνπ δίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ ή δηαδηθαζίεο είλαη 

ηθαλέο παξάκεηξνη γηα λα  επεξεάζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ βξέθνπο θαηά ηελ 

γέλλεζε ε νπνία ζα έρεη αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθή  απνκχδεζε ηνπ καζηνχ. 

Νενγλά πνπ ηνπνζεηνχληαη ακέζσο ζην ζηήζνο ζπλερίδνπλ λα ζειάδνπλ γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ εθείλα πνπ θαζπζηεξήζεθε ε επαθή ηνπο (Riordan 

et al, 2000). Ζ ζπλδηακνλή (rooming-in) ηεο κεηέξαο κε ην λενγέλλεην είλαη κηα 

πξαθηηθή πνιχ ζεκαληηθή γηαηί ηεο επηηξέπεη λα έρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα λα 

πεηξακαηηζηεί κε ηνλ ζειαζκφ (WHO 1998). Οη απνδείμεηο γηα ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεηξηθήο θξνληίδαο ππέξ ηνπ ζειαζκνχ έξρνληαη απφ κηα 

έξεπλα Cochrane review (Fairbank  et al,. 2001) φπνπ βξέζεθε φηη ζεζκηθέο αιιαγέο 

ζηηο πξαθηηθέο ηεο  καηεπηηθήο θξνληίδαο ,απμάλνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ δηάξθεηα θαη 

ηελ έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ. Απηέο νη αιιαγέο κπνξεί λα είλαη κέξνο κηαο ζπλνιηθφηεξεο 

δέζκεο αιιαγψλ, φπσο απηά πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ επηδίσμε ηεο πηζηνπνίεζεο σο 

Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε  Ννζνθνκείν, ή λα απνηεινχλ κεκνλσκέλεο παξεκβάζεηο φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε αχμεζε ηνπ rooming-in ή ε δηαθνπή κε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ. 

  

http://www.health.ny.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Riordan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11138228
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Riordan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11138228
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fairbank%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11111103
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1.4 ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Πξνζηαζία, πξναγσγή θαη ππνζηήξημε ηνπ 

ΜΘ.  

Ζ  πξναγσγή ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ έρεη  επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ βειηίσζε 

ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (NICHD, 2013). Πξσηνβνπιίεο πξνψζεζεο ηνπ 

ζειαζκνχ ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν ππάξρνπλ 

πνιιέο. Παξφια απηά νη πηζαλφηεηεο λα έρνπλ επηζπκεηά θαη κφληκα απνηειέζκαηα ζα 

ήηαλ κεγαιχηεξεο αλ βαζηδφηαλ ζε έλα ζρέδην δξάζεο κε νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ απνδεδεηγκέλα ζα είραλ νθέιε (Cattaneo et al.,  2004). Σν ρέδην Γξάζεο (Cattaneo 

et al., 2004) πνπ γξάθηεθε, πηνζεηήζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ζπκκεηέρνληεο ζην 

πξφγξακκα απνηειεί έλα «δείγκα» πνπ παξνπζηάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ ζα 

έπξεπε λα πεξηέρεη θαη λα εθαξκφδνληαη απφ έλα ηνπηθφ ή εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

πξναγσγή πξνάζπηζε θαη ππνζηήξημε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Γελ ζπζηήλεη βέβαηα 

ζπγθεθξηκέλεο  ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηζρχνπλ γηα φιε ηελ Δπξψπε. Ζ πνιππινθφηεηα 

θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θάζε ρψξαο, 

πξνυπνζέηεη ηελ πξνζαξκνγή θαη εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ 

ρεδίνπ ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ηνπηθφ επίπεδν, δνκέο 

απνζέκαηα, αλζξψπηλν δπλακηθφ, νηθνλνκηθά απνζέκαηα. Σν ρέδην Γξάζεο 

ζρεδηάζηεθε απφ εηδηθνχο ζηνλ κεηξηθφ Θειαζκφ θαζψο θαη απφ νκάδεο 

ππνζηεξηθηηθέο θαη κεηέξεο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Απεπζχλεηαη ζε φζνπο ζρεδηάδνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζε 

φζνπο εξγάδνληαη ζε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα πγείαο 

ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ.  Ζ επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ αηφκσλ ηνπ δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, ησλ  επηζηεκνληθψλ ζπιιφγσλ, 

ησλ  Γηεπζχλζεσλ ησλ ζρνιείσλ θαη πνιιψλ άιισλ απνηειεί άκεζε πξνηεξαηφηεηα. 

θνπφο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε βειηίσζε θαη ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ ζειαζκνχ κέζα 

απφ νξγαλσκέλεο θαη ζπλδπαζκέλεο παξεκβάζεηο. Γηα λα πινπνηεζεί φιν απηφ βαζηθή 

πξνυπφζεζε είλαη λα εμεηαζζνχλ θαη λα αλαζεσξεζνχλ νη νηθνλνκηθνί 

πξνυπνινγηζκνί, νη αλζξψπηλεο θαη δηνηθεηηθέο πεγέο θαη ππνδνκέο. Όιν απηφ απαηηεί 

μεθάζαξεο πνιηηηθέο, ηζρπξή δηνίθεζε θαη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε Τπνζηεξίδεηαη 

βέβαηα θαη κέζα απφ επαξθή ζρεδηαζκφ γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηελ επηκφξθσζε, ηελ  

επηθνηλσλία, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο ηεο 

εξγαζίαο ησλ ιεηηνπξγψλ πγείαο. εκαληηθφ βήκα πάληα ζε έλα ζρεδηαζκφ απνηειεί 

βεβαίσο  ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ. Οη 29 ρψξεο πνπ πήξαλ κέξνο 

ζε απηφ ην πξφγξακκα παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηινκνξθία ζε ζρέζε κε ηα 
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ζπκπεξάζκαηα. ηνηρεία γηα ηνλ κεηξηθφ ζειαζκφ ζπγθεληξψλνπλ νη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο πφηε φκσο αλαμηφπηζηα θαη πφηε αλαθξηβή, θαη ηνχην γηαηί δελ ππάξρεη έλα θνηλφ 

ζχζηεκα ζπιινγήο θαη παξαθνινχζεζεο. Γηαθαίλεηαη σζηφζν κέζα απφ ηελ 

θαηαγξαθή φηη ηα πνζνζηά θαη νη πξαθηηθέο ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπζηάζεηο ηεο WHO θαη ηεο UNICEF. Mφλν 18 απφ ηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα είραλ εζληθά ή θαη  ηνπηθά 

πξνγξάκκαηα ελψ εθηφο απφ πέληε, ηα πξνγξάκκαηα απηά δελ πιεξνχζαλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιχηεξε πξαθηηθή ζηνλ ζειαζκφ έηζη φπσο πεξηγξάθεηαη απφ 

ηελ Παγθφζκηα ηξαηεγηθή γηα ηελ Γηαηξνθή ηνπ Βξέθνπο θαη ηνπ Μηθξνχ παηδηνχ 

(WHO & UNICEF, 2003). Πνιιέο απφ ηηο ρψξεο δελ έρνπλ πεηχρεη αθφκε ηνπο 

ζηφρνπο απφ ηελ Γηαθήξπμε ηνπ Innocenti (WHO & UNICEF, 1990) πνπ νξίδνπλ 

ηέζζεξηο ζηφρνπο : α) θαζηέξσζε Δζληθνχ πληνληζηή θαη Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ 

Μεηξηθφ ζειαζκφ β) Δθαξκνγή θαη ησλ Γέθα Βεκάησλ ζε φια ηα Μαηεπηήξηα γ) 

Δθαξκνγή ηνπ Γηεζλή Κψδηθα Δκπνξίαο Τπνθαηάζηαησλ δ) ελεξγνπνίεζε λνκνζεζίαο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο Μεξηθέο ρψξεο θαίλεηαη φηη έρνπλ πξννδεχζεη 

πεξηζζφηεξν απφ άιιεο θαη έρνπλ Δζληθφ πληνληζηή θαη Δζληθή Δπηηξνπή Μεηξηθνχ 

ζειαζκνχ αιιά ζπρλά ρσξίο επαξθή νηθνλνκηθά κέζα θαη άιια εθφδηα γηα λα πεηχρνπλ 

απαξαίηεηεο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηηο παξαπάλσ πηπρέο. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα 

γεληθφηεξε έιιεηςε δέζκεπζεο θνλδπιίσλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ηνπ 

ζειαζκνχ. Ζ Πξσηνβνπιία Φηιηθφ γηα ηα Βξέθε Ννζνθνκείν ζε θάπνηεο ρψξεο 

εθαξκφδεηαη επηηπρψο ελψ ζε θάπνηεο φπσο θαη ζηελ ρψξα καο, απφ ιίγα έσο θαλέλα 

καηεπηήξηα δελ έρνπλ ζπγθεληξψζεη αθφκε ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα γηα ηελ δηάθξηζή 

ηνπο ζε Φηιηθφ γηα ην Βξέθνο. Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο εξγαζίαο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη αλεπαξθή. Οη 

λνκνζεζίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ δηαθήκηζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ Τπνθαηάζηαησλ ηνπ 

κεηξηθνχ ζειαζκνχ ππνιείπνληαη απφ ηνλ Γηεζλή Κψδηθα Δκπνξίαο Τπνθαηάζηαησλ 

ηνπ Μεηξηθνχ Θειαζκνχ. Ζ λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο ζε ζρέζε κε 

ηνλ κεηξηθφ ζειαζκφ επηδέρεηαη βειηηψζεηο θαη παξεκβάζεηο ζχκθσλα κε ηα 

απαηηνχκελα πνπ ζπζηήλεη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο (ΓΟΔ), (Cattaneo et al. 

2004).   

Σν ρέδην Γξάζεο  πεξηιακβάλεη έμη θεθάιαηα ηα νπνία θαη παξαηίζεληαη κεξηθψο γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ 

πξνηείλνπλ νη εηδηθνί πνπ εκπλεχζηεθαλ ην ρέδην Γξάζεο.  Κεθάιαην 1:  Πνιηηηθή θαη 

ζρεδηαζκφο. Ζ  Παγθφζκηα ηξαηεγηθή γηα ηελ Γηαηξνθή ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ κηθξνχ 
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παηδηνχ (WHO& UNICEF, 2003)  ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εζληθή πνιηηηθή 

θαη ζπγθεθξηκέλα, ε πνιηηηθή πγείαο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο, 

ζπλνιηθέο δξάζεηο γηα ηνλ κεηξηθφ ζειαζκφ. Δηδηθά γηα ππνβαζκηζκέλεο νκάδεο θαη 

παηδηά πνπ βηψλνπλ αληίμνεο ζπλζήθεο δσήο. Αιπζίδα ζηελ πνιηηηθή ζα πξέπεη λα 

απνηεινχλ θαη νη επηζηεκνληθνί ζχιινγνη, ζπληνληζηέο θαη επηηξνπέο πνπ ζα 

απαξηίδνληαη απφ άηνκα κε απαξαίηεηα πξνζφληα. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ βεβαίσο δελ ζα πξέπεη λα ιείπεη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε. 

Κεθάιαην 2.   Πιεξνθφξεζε, επηκφξθσζε, επηθνηλσλία. ε ρψξεο φπνπ ε ηερλεηή 

δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο ζεσξείηαη θπζηνινγηθή, ε επαξθήο πιεξνθφξεζε, επηκφξθσζε 

θαη επηθνηλσλία είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαδνζηαθνχ κεηξηθνχ 

ζειαζκνχ. Ζ ζσζηή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ δηαηξνθή ηνπ παηδηνχ, γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο δηαηξνθήο ζα πξέπεη λα απνηειεί βήκα ησλ  

εθπαηδεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ έηζη ψζηε νη γνλείο λα  απνθαζίζνπλ ζσζηά. Οη εηδηθέο 

αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη. Ζ 

δηαλνκή πξντφλησλ δηαθήκηζεο  απφ ηνπο παξαζθεπαζηέο ζα πξέπεη λα απνηξέπεηαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δκπνξίαο Τπνθαηάζηαησλ ηνπ Μεηξηθνχ Γάιαθηνο. 

Κεθάιαην 3.   Δθπαίδεπζε. Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε πξέπεη λα αθνξά φινπο ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ιεηηνπξγνχο πνπ επαλδξψλνπλ καηεπηήξηα, παηδηαηξηθέο 

ππεξεζίεο θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο κεηέξεο θαη ηα βξέθε, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε ζεκηλάξηα πςεινχ επηπέδνπ γηα ηελ γαινπρία θαη ηνλ ζειαζκφ ζα είλαη 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξεζνχλ ή λα δεκηνπξγεζνχλ φπνπ δελ ππάξρνπλ. Κεθάιαην 4. Πξνζηαζία, 

Πξναγσγή θαη Τπνζηήξημε. O Γηεζλήο Κψδηθαο Δκπνξίαο Τπνθαηάζηαησλ ηνπ 

Μεηξηθνχ Θειαζκνχ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη δελ ζα πξέπεη λα παξαβηάδεηαη. Ζ λνκνζεζία 

ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ  γπλαηθψλ  λα ζειάδνπλ 

απνθιεηζηηθά ηα βξέθε ηνπο γηα έμη κήλεο θαη λα ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

ζπλερίδνπλ κεηά. Ζ εθαξκνγή ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ζπζηάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ε θαζηέξσζε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ σο κφλε 

θπζηνινγηθή δηαηξνθή απνηειεί πξνζηαζία ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Κεθάιαην 5. 

χζηεκα θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο. Ζ ζσζηή θαη κε κέζνδν αθξηβήο θαηαγξαθή  

αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ πνπ απνηππψλνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ 

ζειαζκφ φπσο δηάξθεηα, απνθιεηζηηθφηεηα, ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη απφ εζληθνχο 

θνξείο. Δπίζεο ε θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πγεηνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
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αθνξνχλ ηελ επηκφξθσζε ηελ εθπαίδεπζε ηελ πιεξνθφξεζε είλαη βήκαηα πνπ δελ 

πξέπεη λα ιείπνπλ απφ ην ζρέδην δξάζεο. Κεθάιαην 6. Έξεπλα Ζ έξεπλα  ζα βνεζήζεη 

γηα λα βξεζεί ε επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο φπσο ηελ θαζνξίδεη ν Κψδηθαο, ε 

νινθιήξσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο, νη κέζνδνη 

πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ζα βνεζήζεη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηελ ζρέζε νθέινπο-θφζηνπο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

2.1Ση είλαη ην Φηιηθό πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν 

Ζ Πξσηνβνπιία Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκεία (BABY Friendly Hospital 

Initiative (BFHI) πνπ μεθίλεζε απφ ηελ UNICEF θαη ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο 

(WHO), (WHO, UNICEF, 2009). Έρεη δχν ζηφρνπο: α) Να ελζαξξχλεη θαη λα βνεζήζεη 

ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αιιαγέο πξαθηηθήο θαη ηειηθά λα 

εθαξκφζνπλ ηα Γέθα Βήκαηα γηα επηηπρή ζειαζκφ, φπσο έρνπλ δεκνζηεπηεί απφ ηελ 

WHO/UNICEF. β)Να ηεξκαηίζεη ηελ πξαθηηθή ηεο δσξεάλ δηαλνκήο θαη δηάζεζεο ζε 

ρακειέο ηηκέο ησλ Τπνθαηάζηαησλ κεηξηθνχ γάιαθηνο. 

Ιζηορική αναδρομή 

Ζ αθεηεξία γηα ηελ Πξσηνβνπιία ήηαλ κηα ζπλάληεζε απφ WHO/UNICEF πνπ έγηλε 

ην 1979 ζηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ξαγδαία κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ απνθιεηζηηθνχ 

Μεηξηθνχ ζειαζκνχ (Greer, 2001). Σν 1981 ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ΠΟΤ ν Κψδηθαο 

Τπνθαηάζηαησλ Δκπνξίαο Μεηξηθνχ Γάιαθηνο πνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο Ννζνθνκείνπ σο ΦΒΝ (WHO, GENEVA 1981). Σν 1989 

δεκνζηεχνληαη ηα Γέθα Βήκαηα απφ ηνπ ίδηνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ Πξναγσγή ηνπ 

κεηξηθνχ ζειαζκνχ (WHO,1998). Σν 1990 ε Γηαθήξπμε Innocenti (WHO, & UNICEF, 

1990) ζέηεη σο ζηφρν ηελ πξναγσγή ηνπ ζεζκνχ Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκεία ζε 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θξάηε θαη ην 1991 μεθηλά ε Πξσηνβνπιία κε ζέζπηζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία ηα λνζνθνκεία πηζηνπνηνχληαη σο Φηιηθά πξνο 

ηα Βξέθε Ννζνθνκεία (WHO 1991).  ήκεξα πάλσ απφ 20.000 καηεπηηθέο ππεξεζίεο 

θαη ππεξεζίεο γηα ην βξέθνο θαη ην παηδί ζε 156 ρψξεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Φηιηθά 

γηα ηα Βξέθε Ννζνθνκεία (WHO & UNICEF, 2009). 
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2.1.1 Σα Γέθα Βήκαηα (WHO.1998)  

Ο ππξήλαο ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείνπ  επηθεληξψλεηαη ζηα Γέθα 

Βήκαηα, πνπ  αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ UNICEF θαη ηνλ WHO. χκθσλα κε ηνπο 

νξγαληζκνχο  απηνχο θάζε καηεπηηθή κνλάδα πνπ πξνάγεη ππεξεζίεο γηα ηελ κεηέξα θαη 

ηα βξέθε ζα πξέπεη λα: 1)  Γηαζέηεη γξαπηή πνιηηηθή κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη απηή λα 

επηθνηλσλείηε δηαξθψο ζε φιν ην πξνζσπηθφ επαγγεικαηηψλ πγείαο  2) Δθπαηδεχεηαη 

φιν ην πξνζσπηθφ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα λα θέξνπλ εηο 

πέξαο απηήλ ηελ πνιηηηθή 3)  Δλεκεξψλνληαη φιεο νη έγθπεο γπλαίθεο ζρεηηθά κε ην 

νθέιε θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ 4) Βνεζνχλ ηηο  κεηέξεο λα μεθηλνχλ 

ηνλ κεηξηθφ ζειαζκφ κέζα ζηελ πξψηε ψξα απφ ηελ γέλλεζε. 

5) Γείρλεη ζηηο κεηέξεο πψο λα ζειάδνπλ θαη πψο λα δηαηεξνχλ ηελ γαινπρία αθφκα θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ απνρσξίδνληαη απφ ην βξέθνο ηνπο 6) Απαγνξεχεηαη λα δίλεηαη 

ζηα λενγέλλεηα βξέθε άιιε ηξνθή ή πγξφ απφ ην κεηξηθφ γάια, εθηφο εάλ ππάξρεη 

ηαηξηθή έλδεημε 7)  Δθαξκφδεηαη ζπλ-δηακνλή (λα επηηξέπεηαη ε κεηέξα θαη ην βξέθνο 

λα παξακέλνπλ καδί 24 ψξεο ηελ εκέξα 8) Δλζαξξχλεη ηνλ κεηξηθφ ζειαζκφ θαηά 

απαίηεζε ηνπ βξέθνπο 9) Απαγνξεχεηαη λα δίλνληαη ηερλεηέο ζειέο, πηπίιεο ή κπηκπεξφ 

ζε ζειάδνληα βξέθε 10) Δλεξγνπνηείηαη ε εγθαζίδξπζε νκάδσλ ππνζηήξημεο κεηξηθνχ 

ζειαζκνχ θαη λα παξαπέκπνληαη νη κεηέξεο ζε απηέο θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην 

λνζνθνκείν  (WHO, 1998). 

2.1.2 Γηεζλήο Κώδηθαο Δκπνξίαο Τπνθαηάζηαησλ Μεηξηθνύ 

Θειαζκνύ  ( WHO GENEVA 1981) 

  Ο Γηεζλήο Κψδηθαο πηνζεηήζεθε απφ ηελ Παγθφζκηα  πλέιεπζε Τγείαο ην 1981 σο 

βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Ωο 

ππνθαηάζηαην κεηξηθνχ γάιαθηνο (ΤΜΓ) νξίδεηαη απφ ηνλ  Κψδηθα. «Κάζε   ηξνθή πνπ 

πσιείηαη ή παξνπζηάδεηαη σο κεξηθή ή πιήξεο αληηθαηάζηαζε ηνπ κεηξηθνχ  γάιαθηνο, 

είηε είλαη θαηάιιειε γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ, είηε φρη». Ο Κψδηθαο έρεη   ζθνπφ θαη επηρεηξεί 

κε ηνπο παξαθάησ θαλφλεο λα: 

     Πξνζηαηεχζεη ην βξέθνο απφ ηελ θαηαρξεζηηθή θαη αθαηάιιειε ρξήζε ησλ 

ππνθαηάζηαησλ κεηξηθνχ γάιαθηνο. Να πξνζηαηεχζεη ηελ κεηέξα απφ ηελ ιήςε 

ιαλζαζκέλεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο ηεο. Να πξνζηαηεχζεη 

ηνπο επηζηήκνλεο  πγείαο απφ ηελ εθαξκνγή επηθίλδπλσλ θιηληθψλ πξαθηηθψλ. Να 

πξνζηαηεχζεη ηελ πνιηηεία απφ επηδήκηεο θιηληθέο πξαθηηθέο, νθεηιφκελεο ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ πνιηηηθή ησλ εηαηξεηψλ. Ο Κψδηθαο απεπζχλεηαη θαη ζα πξέπεη λα 
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εθαξκνζζεί απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ  Παξαγσγή, Γηαλνκή, Τπφδεημε,  

Γηάζεζε. 

   Γηα ηα πξντφληα ππνθαηάζηαηα ν Κψδηθαο νξίδεη ηα εμήο: Απαγνξεχεηαη ε δηαθήκηζε 

ηνπο, ν δσξεάλ δεηγκαηηζκφο ηνπο ,ε δσξεάλ ή κε ρακειή ηηκή ηξνθνδνζία ηνπο 

Απαγνξεχεηαη ε δσξεάλ ή επηρνξεγνχκελε παξνρή πνζνηήησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ 

κεηξηθνχ γάιαθηνο ζε νπνηνδήπνηε πεδίν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.  Απαγνξεχεηαη ε 

πξνψζεζε πξντφλησλ κέζα ή κέζσ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ,ε απεπζείαο επαθή ηνπ 

πξνζσπηθνχ  πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ κε ηηο κεηέξεο.  Οη εηηθέηεο ζα πξέπεη λα είλαη 

γξακκέλεο ζηελ θαηάιιειε γιψζζα ρσξίο εηθφλεο θαη ιέμεηο πνπ ην εμηδαληθεχνπλ. Σα 

πξντφληα ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςε νη 

θιηκαηηθέο θαη απνζεθεπηηθέο ζπλζήθεο ζηε ρψξα φπνπ πξννξίδνληαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. Απαγνξεχνληαη ηα δψξα ή ηα πξνζσπηθά δείγκαηα ζε εξγαδφκελνπο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ή ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.  Μφλν επηζηεκνληθή θαη ηεθκεξησκέλε 

πιεξνθφξεζε πξέπεη λα δίδεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πγείαο. Οη θπβεξλήζεηο νθείινπλ 

λα δηαζθαιίζνπλ φηη παξέρεηαη αληηθεηκεληθή θαη ζπλεπήο πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα 

βξεθηθήο δηαηξνθήο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ 

Κψδηθα.  Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη άιια 

θίλεηξα γηα ηνπο εηδηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πγεία ησλ βξεθψλ θαη ησλ λεπίσλ 

δελ δεκηνπξγνχλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ.  Κάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ ηερλεηή 

βξεθηθή δηαηξνθή πξέπεη λα εμεγεί κε ζαθήλεηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ κεηξηθνχ 

ζειαζκνχ, λα πξνεηδνπνηεί γηα ηηο επηβαξχλζεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ηερλεηή δηαηξνθή» (WHO, 1981). 

 

2.2  Γηαηί πξέπεη έλα λνζνθνκείν λα ζπκκεηέρεη ζηελ Πξσηνβνπιία   

Φηιηθό πξνο ηα Βξέθε; 

Τπάξρνπλ ζπληξηπηηθά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ζεηηθή επηξξνή ηνπ Φηιηθνχ 

πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείνπ γηα ηηο κεηέξεο ηα βξέθε θαη ηα ίδηα ηα λνζνθνκεία. 

(WHO, 1991). Ννζνθνκεία ηα νπνία έρνπλ εθαξκφζεη ηα Γέθα Βήκαηα ή έζησ θάπνηα 

απφ απηά, επηδεηθλχνπλ δξακαηηθή αχμεζε ζηα πνζνζηά έλαξμεο κεηξηθνχ ζειαζκνχ, 

απνθιεηζηηθνχ ζειαζκνχ θαη δηάξθεηαο. ηελ Αγγιία ε Πξσηνβνπιία μεθίλεζε γηα λα 

εμαζθαιηζηεί έλα πςειφ επίπεδν θξνληίδαο γηα εγθχνπο ζειάδνπζεο κεηέξεο θαη κσξά, 

ζηα λνζνθνκεία θαη γηα ξπζκίζεηο ηεο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα. Ζ  Πξσηνβνπιία Φηιηθή  

πξνο ηα βξέθε πηζηνπνηεί εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ πηνζεηνχλ 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα βέιηηζηεο πξαθηηθήο γηα ηνλ ζειαζκφ (UNICEF 
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UK,1995). Καηά ηε δηάξθεηα θάζε ζηαδίνπ ηεο δηαπίζηεπζεο, ε πξσηνβνπιία παξέρεη 

ππνζηήξημε ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηα πξφηππα ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν, 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ θαη ησλ κεηέξσλ, θαζψο θαη άιινπο ζπλαθείο 

ηνκείο (UNICEF UK, 1995). Κάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ζρεηηθά κε ηα νθέιε απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ λνζνθνκείσλ σο Φηιηθά, 

είλαη κεηαμχ άιισλ ε αλχςσζε ηεο θήκεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηε ιήςε ελφο 

παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο βξαβείν, ε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ελίζρπζε ηεο εγεζίαο θαη ησλ νκαδηθψλ 

δεμηνηήησλ κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ. Αθφκε σο φθεινο ινγίδεηαη ε ηεθκεξησκέλε 

θξνληίδα κε επίθεληξν ηνλ αζζελή, ε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, ε 

βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ πγείαο γηα ηηο κεηέξεο θαη ηα κσξά (Baby Friendly USA, 

2012). ε Ηαηξηθφ Κέληξν ηεο Βνζηψλεο ηα πνζνζηά κεηξηθνχ ζειαζκνχ απμήζεθαλ 

απφ 58℅ ζε 87℅ ζηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα βξέθε 

λνζνθνκείνπ ην 1999 (www.cityofchicago.org 2012). Απνηειεί επηπιένλ φθεινο ε 

ζπκκεηνρή ζηελ Πξσηνβνπιία,  γηα ηελ βειηίσζε ησλ δεηθηψλ πγείαο θαη ηελ έλαξμε 

ηνπ ζειαζκνχ, ηελ δηάξθεηα θαη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα, γηαηί έηζη ηα λνζνθνκεία έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα βειηηψζνπλ πξνγξάκκαηα πνηφηεηαο, θφζηνπο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη 

θχξνπο.  Γηα παξάδεηγκα, απμεκέλα πνζνζηά ζειαζκνχ, θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε  

κηα πνηθηιία απφ δηάθνξα είδε θφζηνπο φπσο απηφ ηεο κείσζεο ησλ επηπινθψλ κεηά 

ηνλ ηνθεηφ θαη ησλ παηδηαηξηθψλ επαλαεηζαγσγψλ (www.cityofchicago.org 2012). 

Aθφκε πξνβάιινληαο απηφ ην βέιηηζην επίπεδν θξνληίδαο ηεο δπάδαο κεηέξαο 

βξέθνπο, επηηξέπεη ζηα λνζνθνκεία  λα βγαίλνπλ ζηελ αγνξά σο εγέηεο ζηηο καηεπηηθέο 

ππεξεζίεο. πλαληνχλ  θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο εθαξκφδνληαο 

απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ θαη 

επεξεάδνπλ γηαηί φρη ηηο επηινγέο ησλ πειαηψλ πξνο ηα λνζνθνκεία. ε κηα δπλακηθή 

πνξεία γχξσ απφ ην ρηίζηκν ησλ Φηιηθψλ γηα ηα Βξέθε Ννζνθνκείσλ, νη «πειάηεο» 

αζζελείο, κπνξεί λα είλαη πην πξνζεθηηθνί ζην κέιινλ, επηιέγνληαο λνζνθνκεία πνπ 

είλαη ππνζηεξηθηηθά ζηηο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (www. 

healthyplaceschicago.org). Τπάξρνπλ κειέηεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ απνδεηθλχνπλ 

πεξίηξαλα ηελ ζεηηθή  ζπζρέηηζε ηνπ ζειαζκνχ θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα 

Βξέθε Ννζνθνκείνπ. Έξεπλα θαη ζπγθεθξηκέλα  απφ ηελ Σαηβάλ (Chien et al., 2007) 

εμεηάδεη ηελ ζεηηθή ζρέζε  ησλ κεηέξσλ πνπ βίσζαλ πξαθηηθέο θξνληίδαο 

Ννζνθνκείσλ Φηιηθψλ πξνο ηα Βξέθε κε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ. Ζ εθαξκνγή ζην 

ζχλνιν ή κεξηθψο ησλ Γέθα Βεκάησλ  απφ ηηο καηεπηηθέο κνλάδεο ζρεηίδεηαη κε ηα 

http://www.cityofchicago.org/
http://www.cityofchicago.org/
http://www.healthyplaceschicago.org/
http://www.healthyplaceschicago.org/
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επίπεδα ζειαζκνχ (απνθιεηζηηθφο ,κε απνθιεηζηηθφο θαζφινπ). Τπήξρε ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζε αλαγλσξηζκέλα θαη κε αλαγλσξηζκέλα λνζνθνκεία πνπ 

αθνινπζνχζαλ ηα Γέθα Βήκαηα. Αθφκε θαη ζε αλαγλσξηζκέλα λνζνθνκεία ε 

εθαξκνγή κεξηθψλ κφλν απφ ηα Γέθα Βήκαηα αλαγλσξίζηεθε σο πξαθηηθή πνπ έδεημε 

ρακειά επίπεδα ζειαζκνχ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη θαηαιήγεη ε έξεπλα φηη αθφκε θαη 

αλαγλσξηζκέλα λνζνθνκεία πξέπεη λα εξγάδνληαη ζθιεξά γηα ηελ εθαξκνγή θαη ησλ 

Γέθα Βεκάησλ, θαζψο θάζε έλα απφ απηά κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ κεηέξα ζην λα 

πεηχρεη κε ηνλ ζειαζκφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα (Chien et al., 2007) βέβαηα 

απνηππψλεη ηηο εκπεηξίεο ησλ κεηέξσλ ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ 

είλαη ε κηα φςε ηνπ ζέκαηνο, δελ εμεηάδεη ηηο πνιηηηθέο ησλ λνζνθνκείσλ, ή ην επίπεδν 

ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ. Ωζηφζν ππνζηεξίδεηαη 

φηη νη εκπεηξίεο ησλ κεηέξσλ πνπ είλαη απνδέθηεο φισλ απηψλ ησλ πξαθηηθψλ απνηειεί 

ζεκαληηθφ βήκα ζηελ αλαγλψξηζε ηεο εηθφλαο ,ε νπνία είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Μέζα απφ επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ παξαηεξήζεθε 

αχμεζε ζηα πνζνζηά ηνπ απνθιεηζηηθνχ ζειαζκνχ φπνπ εθαξκφδνληαη ηα Γέθα 

Βήκαηα θαη αχμεζε ηνπ ζειαζκνχ θαηά ην εμηηήξην φπνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο ήηαλ 

εθπαηδεπκέλνη ζσζηά. Ζ έιιεηςε γξαπηήο πνιηηηθήο θαη ε δηάδνζε απηήο ζην 

πξνζσπηθφ ζα εμάιεηθε  πνιιά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ησλ ππνινίπσλ βεκάησλ 

(Lillehoj & Dobson, 2012). 

2.3  Πώο ππνζηεξίδεηαη έλα Μαηεπηήξην- Δξγαιεία BFH 

 (WHO 1991)   

Γηα λα βνεζήζεη ζηελ πινπνίεζε ηεο Πξσηνβνπιίαο Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε 

Ννζνθνκείν ε ΠΟΤ αλέπηπμε δηάθνξα εξγαιεία, πνπ βνεζνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο 

νξγαληζκνχο, φπσο έλα ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ καηεπηεξίνπ, έλα 

εξγαιείν απην-αμηνιφγεζεο θαη έλα εξγαιείν εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο (who). Πξφζζεηα 

εξγαιεία αλαπηχρζεθαλ αξγφηεξα, φπσο ηα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη 

επαλαμηνιφγεζεο. Ζ πξσηνβνπιία έρεη κεηξήζηκε θαη απνδεδεηγκέλε επηξξνή, 

απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα ηα κσξά λα ζειάδνπλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο πξψηνπο έμη 

κήλεο (WHO, UNICEF, 2009). 

2.3.1 Εργαλεία και σλικό  για ηην πιζηοποίηζη  

 Κεθάιαην 1º: Τπφβαζξν θαη εθαξκνγή. Δδψ παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηηο αλαζεσξεκέλεο 

πξαθηηθέο θαη ηηο πηζαλφηεηεο δηεχξπλζήο ηνπο ζε επίπεδν ρψξαο, λνζειεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο θαη θνηλφηεηαο. Αλαγλσξίδεηαη φηη ε πξσηνβνπιία έρεη δηεπξπλζεί θαη 
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πξέπεη λα ελζσκαησζεί κέρξη θάπνην βαζκφ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη βηψζηκε θαη πεξηιακβάλεη: 1) Δθαξκνγή ζε επίπεδν ρψξαο. 2) Δθαξκνγή ζε 

επίπεδν λνζνθνκείνπ. 3) Σα παγθφζκηα θξηηήξηα γηα ην Φηιηθφ πξνο ην Βξέθνο 

Ννζνθνκείν. 4) Σελ ελαξκφληζε κε ηνλ Κψδηθα Δκπνξίαο ησλ Τπνθαηάζηαησλ ηνπ 

Μεηξηθνχ Γάιαθηνο. 6) Πηζαλφηεηεο δηεχξπλζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ Φηιηθνχ πξνο 

ηα Βξέθε Ννζνθνκείνπ. 7) Πεγέο, βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη δηαδηθηπαθνί ηφπνη. 

Κεθάιαην 2º: Δλίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηα Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε 

Ννζνθνκεία. εκηλάξην γηα απηνχο πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο, πξνζαξκνγή ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ηεο ΠΟΤ κε ηίηιν: « Πξναγσγή ηνπ ζειαζκνχ ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, 

έλα κηθξφ ζεκηλάξην γηα ηνπο δηεπζπληέο θαη φζνπο νξίδνπλ ηελ πνιηηηθή» 

Υξεζηκνπνηείηαη απφ απηνχο πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο (δηεπζπληέο, αξκφδηνπο 

δηνηθεηέο) αιιά θαη εθείλνπο πνπ νξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπ λνζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ 

Πξσηνβνπιία θαη ηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε εθαξκνγή ηεο . Έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί δχν ελαιιαθηηθά ζρέδηα ζπλεδξηψλ θαη πιηθφ γηα κέξε φπνπ 

παξνπζηάδεηαη πςειή επίπησζε ηνπ ηνχ HIV. Κεθάιαην 3º: Πξναγσγή θαη ππνζηήξημε 

ηνπ ζειαζκνχ ζε έλα Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν. Έλα ζεκηλάξην 20 σξψλ γηα 

ην καηεπηηθφ πξνζσπηθφ, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα ηδξχκαηα, γηα λα 

εληζρχζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ ζσζηή 

εθαξκνγή ησλ 10 Βεκάησλ γηα ηνλ επηηπρή κεηξηθφ ζειαζκφ. Κεθάιαην 4º: 

Απηναμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ λνζνθνκείνπ. ην θεθάιαην απηφ δίλνληαη 

εξγαιεία-θξηηήξηα, ηθαλά λα βνεζήζνπλ ηνπο δηνηθεηέο θαη ην πξνζσπηθφ λα 

εμαθξηβψζνπλ αξρηθά αλ ηα ηδξχκαηά ηνπο είλαη έηνηκα λα θάλνπλ αίηεζε γηα 

εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη, εθφζνλ απηά ραξαθηεξηζηνχλ σο Φηιηθά γηα ηα Βξέθε, λα 

παξαθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα αλ ζπλερίδεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνηεηλφκελα 10 Βήκαηα. Κεθάιαην 5º: Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη επαλαμηνιφγεζε, πνπ 

δίλεη νδεγίεο θαη εξγαιεία ζε εμσηεξηθνχο εθηηκεηέο, γηα λα δηαπηζηψζνπλ αξρηθά αλ ην 

λνζνθνκείν εθπιεξψλεη ηα παγθφζκηα θξηηήξηα θαη, επνκέλσο, ζπκθσλεί απφιπηα κε 

ηα 10 Βήκαηα θαη αθνινχζσο λα βεβαηψζνπλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα αλ ζπλερίδεη λα 

πιεξνί ηα απαηηνχκελα πξφηππα.  

2.4 Ο δξόκνο πξνο ηελ Πηζηνπνίεζε 

Ζ πηζηνπνίεζε ελφο λνζνθνκείνπ ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα θξηηήξηα πνπ βαζίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο θαη αθνξνχλ ηφζν ηελ εθαξκνγή ηεο ηήξεζεο 

ησλ Γέθα Βεκάησλ φζν θαη ηελ απνθπγή παξαβίαζεο ηνπ Κψδηθα Τπνθαηάζηαησλ. 

Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ Διιάδα  είλαη ην Ηλζηηηνχην 
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Τγείαο ηνπ Παηδηνχ ην νπνίν κέζα απφ ην πξφγξακκα <Αιθπφλε> πξνηππνπνηεί  θαη 

εθαξκφδεη ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ελψ ηελ πηζηνπνίεζε θάλεη ε Δζληθή Δπηηξνπή 

Μεηξηθνχ Θειαζκνχ ε νπνία θαη ηελ πξνσζεί ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ζηελ 

UNICEF (Ηλζηηηνχην Τγείαο Παηδηνχ). (alkyoni.thilasmos@ich.gr) 

2.4.1 Βήκαηα 

 Σα λνζνθνκεία πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε γλσζηνπνηνχλ ηελ πξφζεζε 

ηνπο ζηελ «Αιθπφλε» -Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπο δίδεηαη 

θαζνδήγεζε σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο. Αθνινπζεί ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

«Δξσηεκαηνινγίνπ Απηναμηνιφγεζεο» ελφο «εξγαιείνπ» φπσο αλαθέξζεθε πνπ ν ίδηνο 

ν νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί γηα λα αμηνινγήζεη πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη βήκαηα 

θηιηθά πξνο ηελ ππνζηήξημε θαη πξναγσγή ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Με ην εξγαιείν 

απηφ ην λνζνθνκείν νδεγείηαη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο ζίηηζεο λενγλψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη νδεγίεο γηα ηελ ζχλζεζε γξαπηήο πνιηηηθήο θαη 

μεθηλά ηελ δηαδηθαζία αιιαγήο πξαθηηθψλ πνπ ζπληζηά ε Πξσηνβνπιία. Αλάινγα κε ην 

εξσηεκαηνιφγην θαη ηα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα πνπ ζα πξνζθνκίζεη ην λνζνθνκείν 

θαηαηάζζεηαη ζε έλα απφ ηα ζηάδηα (1.2.3) πνπ πεξηγξάθνληαη σο ελδηάκεζα ζηάδηα 

εηνηκφηεηαο γηα πηζηνπνίεζε. Αλ δηαπηζησζεί φηη ηεξνχληαη ηα Γέθα Βήκαηα ε 

Αιθπφλε ζα έξζεη ζε επαθή κε ην λνζνθνκείν έηζη ψζηε λα πξνγξακκαηηζηεί ε 

εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ε νπνία γίλεηαη απφ εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο κε ζπγθεθξηκέλε 

εθπαίδεπζε. Ζ αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη α) πλεληεχμεηο κε κέιε ηνπ θιηληθνχ θαη κε 

θιηληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ. β) Δπηηφπηα παξαηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

Γέθα Βεκάησλ ζε ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ. γ) Αμηνιφγεζε ηεο ηήξεζεο ηνπ Κψδηθα 

Δκπνξίαο Τπνθαηάζηαησλ κεηξηθνχ γάιαθηνο. Μεηά ηε πηζηνπνίεζε ππνγξάθεηαη έλα 

ζπκθσλεηηθφ απνδνρήο ηεο πηζηνπνίεζεο Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν (ΦΒΝ) 

κε ην νπνίν δεζκεχεηαη λα ηεξεί ηα Γέθα Βήκαηα θαη ηνλ Κψδηθα Δκπνξίαο 

Τπνθαηάζηαησλ κεηξηθνχ γάιαθηνο. ε εηήζηα βάζε απνζηέιιεηαη απνινγηζηηθφ 

έγγξαθν ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Μεηξηθνχ Θειαζκνχ. Ζ δηάξθεηα ηεο πηζηνπνίεζεο 

είλαη ηξηεηήο ( alkyoni.thilasmos@ich.gr). 
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2.5 Σί δείρλνπλ νη έξεπλεο ζηελ Διιάδα γηα ηνλ ζειαζκό θαη ηελ    

εκπινθή ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο. 

2.5.1 Ηζηνξηθά 

 Έρνπλ ζεκεησζεί δξακαηηθέο αιιαγέο ζηε δηαηξνθή ησλ βξεθψλ  ηελ πεξίνδν ηνπ 

20νχ αηψλα  φπνπ ζπλέβεζαλ κεγάιεο θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο. ρεδφλ 

παγθφζκηα ζην γχξηζκα ηνπ αηψλα ν ζειαζκφο κεηψζεθε κέρξη ηα κέζα ηνπ αηψλα, 

φπνπ κεηά μεθίλεζε λα γίλεηαη θαλφλαο. Μέρξη πξφζθαηα ηα νθέιε ηεο πγείαο ηνπ 

ζειαζκνχ δελ ηνληδφηαλ θαη ηα ζπλζεηηθά ζθεπάζκαηα ήηαλ πεξηζζφηεξν  δεκνθηιή. 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο ελεπιάθεζαλ ζηελ πξναγσγή ηνπ ζειαζκνχ σο επηζηξνθή 

ζηηο παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ζηνλ θπζηθφ ηξφπν δηαηξνθήο (Greer, 2001). Μειέηεο πνπ 

βαζίζηεθαλ θπξίσο ζε πξσηνγελέο πιηθφ απφ ηελ ηαηξηθή θαη ιανγξαθηθή βηβιηνγξαθία 

ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νχ αηψλα απφ ηελ Διιάδα (Περιηβάλε, 2008) απνθαιχπηνπλ φηη 

θαηά ηελ πεξίνδν 1920–1950 ν απνθιεηζηηθφο κεηξηθφο ζειαζκφο ζηαδηαθά άξρηζε λα 

θζίλεη σο πξαθηηθή, ελψ ηππνπνηεκέλα ππνθαηάζηαηα ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο 

βξίζθνληαη δηαζέζηκα παληνχ. Σν Τπνπξγείν Τγηεηλήο πξνέβε ζε πξσηνβνπιίεο 

ελεκέξσζεο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέκαηα βξεθηθήο δηαηξνθήο,  ιφγσ ησλ αλεζπρεηηθψλ 

πνζνζηψλ βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο απφ ην 1920. ηαδηαθά, νη νδεγίεο πξνο ηηο 

ζειάδνπζεο κεηέξεο γίλνληαη νινέλα θαη πην απζηεξέο, ζπζηήλνληαο πξαθηηθέο φπσο, 

ηαθηηθφ σξάξην γεπκάησλ, απαγφξεπζε λπθηεξηλνχ γεχκαηνο, δχγηζκα ηνπ βξέθνπο 

πξηλ θαη κεηά απφ ην ζειαζκφ θαη απνζειαζκφ θαηά ηνλ 9
ν
 κήλα. Οη κεηέξεο 

ελζαξξχλνληαλ επίζεο λα εκπινπηίδνπλ ηε δίαηηα ηνπ βξέθνπο ηνπο κε 

ζπκπιεξσκαηηθά ηξφθηκα, ήδε απφ ην 2
ν
 κήλα. Οη Διιελίδεο ζηαδηαθά πηνζέηεζαλ ηε 

ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ζίηηζεο, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε 

κεηάβαζε απφ ηνλ απνθιεηζηηθφ ζειαζκφ πξνο ηε κεηθηή δηαηξνθή. Οη εξγαδφκελεο 

κεηέξεο, εηδηθφηεξα, ππνρξεψζεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ απνθιεηζηηθφ ζειαζκφ θαη 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ηνλ επέηξεπε. 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο «ηαηξηθνπνίεζαλ» έηζη ζηαδηαθά κε ηελ ζεηξά ηνπο ηε 

δηαηξνθή ησλ βξεθψλ θαη ην ζειαζκφ εηδηθφηεξα, θαη πξνψζεζαλ ηελ εθαξκνγή 

απζηεξψλ θαλφλσλ ζηε ζίηηζε ησλ βξεθψλ.  

Σελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ 

ηελ πγεία ησλ βξεθψλ θηλεηνπνηήζεθαλ θαη νη εηδηθνί επηζήκαλαλ ηε ζεκαζία ηεο 

βειηίσζεο ηεο δηαηξνθήο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. Ζ βξεθηθή ζλεζηκφηεηα, παξά ην 

γεγνλφο φηη ζεκείσλε ζηαδηαθή κείσζε, παξέκελε αλεζπρεηηθά πςειή. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην Α΄ Παλειιήλην πλέδξην Πξνζηαζίαο Μεηξφηεηαο θαη 
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Παηδηθψλ Ζιηθηψλ ην 1930, ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαηά ην πξψην έηνο δσήο 

αλέξρνληαλ ζε «16,6%, 14,6%, 13,2% θαη 11,6% ην 1924, 1927, 1928 θαη 1929, 

αληίζηνηρα». Σε δεθαεηία ηνπ 1930 ε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα παξέκεηλε ζε δηςήθηνπο 

αξηζκνχο «11,2% θαη 11,3% ην 1934 θαη 1935, αληίζηνηρα ν Γνληάο (1937). ζεσξεί φηη 

ηα θχξηα αίηηα ηεο πςειήο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο ζηε ρψξα ήηαλ «ε αλζπγηεηλή ηξνθή 

θαη ην θαθψο δηδφκελν γάια» θαη έθαλε έθθιεζε λα δηαηεζνχλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα 

γηα ηελ θαιχηεξε ζξέςε ηνπ ιανχ. Οη αληίζηνηρεο ηηκέο ζλεζηκφηεηαο πνπ αλαθέξνληαλ 

γηα άιια επξσπατθά θξάηε θπκαίλνληαλ κεηαμχ «5% θαη 9%». Οη επηζηήκνλεο ηεο 

επνρήο ζηε ρψξα καο απνδίδνπλ ηε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα θπξίσο ζηε κεγάιε επίπησζε 

ηεο δηάξξνηαο θαη ηεο εληεξίηηδαο, επηζεκαίλνπλ σζηφζν φηη ζηνπο αγξνηηθνχο 

πιεζπζκνχο ήηαλ ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε εθείλε ησλ αζηηθψλ, γεγνλφο πνπ απνδίδνπλ 

ζηε κεγαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ (Γνληάο, 1937). Σελ πεξίνδν απηή, 

ε ειιεληθή πνιηηεία ξπζκίδεη λνκνζεηηθά ην ζέκα .Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ήηαλ ν λφκνο 

πεξί Οξγαλψζεσο Δζληθνχ Παηδνθνκηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 1926, φπνπ 

αλαθέξεηαη: «εξγνζηάζηα νηαδήπνηε αλά ηελ ρψξαλ απαζρνινχληα επαξθή αξηζκφλ 

ζειαδνπζψλ κεηέξσλ, νθείινπλ ράξηλ ηνχησλ θαη εθ’ φζνλ θαζίζηαηαη δπλαηφλ, λα 

ηδξχζνπλ επί ηφπνπ κηθξνχο βξεθηθνχο ζηαζκνχο »Δπίζεο, ν λφκνο 4061, πνπ αθνξνχζε 

ζηελ πξφζιεςε ηξνθνχ, αλέθεξε: «νπδεκία γπλή δχλαηαη λα εμαζθήζεη ην επάγγεικα ηεο 

ηξνθνχ καθξάλ ηνπ ηέθλνπ απηήο εάλ δελ έρεη πηζηνπνηεηηθφλ ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο, δη’ 

νπ λα βεβαηνχηαη φηη ην ππ’ απηήο γαινπρεζέλ θαη δψλ ηέθλνλ ηεο ζπλεπιήξσζε ηελ 

ειηθίαλ ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ κελψλ ή φηη ην γελλεζέλ απεβίσζε εθ θπζηθνχ ζαλάηνπ». 

Οη λφκνη απηνί φκσο δελ βνήζεζαλ, επεηδή ν πξψηνο δελ εθαξκφζηεθε θαζφινπ θαη ν 

δεχηεξνο παξαβηαδφηαλ απφ ηα ίδηα ηα καηεπηήξηα. (Βέξαο, 1931). 

Σν Τπνπξγείν Τγηεηλήο εθπφλεζε ην 1930 έλα εγθφιπην κε ηίηιν «Μεηέξεο πψο πξέπεη λα 

ηξέθεηε ηα παηδηά ζαο σο πνπ λα γίλνπλ δχν ρξνλψλ» 

Ζ  πνιηηεία θαη κέξνο ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ ηεο επνρήο πξέζβεπε φηη θαηά ην πξψην 

εμάκελν ε απνθιεηζηηθή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο κε κεηξηθφ γάια είλαη επηβεβιεκέλε Σν 

γάια ζε κνξθή ζθφλεο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο καξηπξίεο, αλάγεηαη ζην 

1923 θαη  αληηκεησπίζηεθε  σο  λέν πξντφλ κε πνιιή δπζπηζηία, αιιά ζηαδηαθά αξθεηνί 

γηαηξνί άξρηζαλ λα ην δνθηκάδνπλ θαη «ιίγα ρξφληα πξηλ απφ ην Γεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν φινη νη παηδίαηξνη ην πξνηηκνχζαλ έλαληη ηνπ θξέζθνπ δσηθνχ γάιαθηνο» 

(Βέξαο, 1946). 

 Ο επηζηεκνληθφο ζχιινγνο ησλ καηψλ επηζήκαλε ηελ αλάγθε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

κεηέξσλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο ησλ παηδηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο βξεθηθήο 

ζλεζηκφηεηαο ζηε ρψξα θαη θάιεζε ηελ πνιηηεία λα ηδξχζεη ρνιέο Μεηέξσλ ή αλ απηφ 
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δελ ήηαλ δπλαηφλ, λα πεξηιεθζνχλ ηα ζέκαηα κεηξφηεηαο ζηε δηδαθηέα χιε ηνπ 

γπκλαζίνπ (Περιηβάλε, 2008). 

εκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο ζίηηζεο ησλ βξεθψλ ζηελ Διιάδα, φπσο 

ε ρξήζε ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο  δηαπηζηψλνληαη ζην πξψην κηζφ 

ηνπ 20νχ αηψλα. Ζ ρξήζε ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο θαζψο θαη ε 

εχθνιε πξφζβαζε απηψλ απφ ηηο κεηέξεο δηεπθνιχλζεθε, απφ θνηλσληθέο αιιαγέο 

φπσο ε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, καδί κε ηελ ππνδνρή ησλ πξνζθχγσλ ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο  ε νπνία αχμεζε ηνλ πιεζπζκφ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο 

ρψξαο, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ  ηα νπνία ζπλέβαιαλ 

ζεκαληηθά ζηελ πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ θαη ζηελ κείσζε ηνπ ζειαζκνχ  

πνπ κέρξη ηφηε αληηκεησπηδφηαλ σο παξαδνζηαθή αμία κε βηνινγηθή θαη πνιηηηζκηθή 

ιεηηνπξγία χςηζηεο ζεκαζίαο. Οη πεξίπινθεο  ζπζηάζεηο ησλ ειιήλσλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνπο  «δπηηθνχο» ζπλαδέιθνπο  ηνπο,  φπσο  ηαθηηθφ 

σξάξην γεπκάησλ, απαγφξεπζε λπθηεξηλνχ γεχκαηνο θαη δχγηζκα ηνπ βξέθνπο πξηλ θαη 

κεηά απφ ην ζειαζκφ  ζπλέβαιαλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ψζηε ν κεηξηθφο ζειαζκφο απφ κηα 

απιή θαη θπζηθή δηαδηθαζία λα κεηαηξαπεί ζε πνιχπινθε θαη λα απμεζεί κε ηελ ζεηξά 

ηεο ε ζπκπιεξσκαηηθή δηαηξνθή. πκπεξαζκαηηθά, ν πνιηηηζκφο ηνπ απνθιεηζηηθνχ 

κεηξηθνχ ζειαζκνχ πέξαζε θξίζε, κε απνηέιεζκα ηελ ζηαδηαθή ππνβάζκηζή ηνπ 

(Περιηβάλε, 2008). 

2.6  H ζρέζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη ηνπ ζειαζκνύ ζην         

εμσηεξηθό 

 Αληίζηνηρεο αλαθνξέο απφ έξεπλεο ηνπ εμσηεξηθνχ  φπσο ηεο Linda Bryder 

αλαπιεξψηξηαο θαζεγήηξηαο ηνπ Ηζηνξηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Aukland Νέαο 

Εειαλδίαο ζρεηηθά κε ην ζειαζκφ θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο,  ζηελ Βξεηαλία  ζηελ 

Νέα Εειαλδία θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απφ ην 1900 έσο ην 1970  γίλεηαη κηα 

ηζηνξηθή αλαδξνκή  ζηελ ηαηξηθνπνίεζε, ζηελ βηνκεραλνπνίεζε θαη ζηελ επηξξνή  

Γπηηθψλ θπξίσο ζπκπεξηθνξψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ ηνθεηνχ θαη  

ηνλ ζειαζκφ. Τπάξρνπλ αξθεηέο εμεγήζεηο ηφζν απφ θνηλσληνιφγνπο, ςπρνιφγνπο φζν 

θαη απφ άιινπο εηδηθνχο γηα ηηο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηε ζηάζε ησλ γπλαηθψλ 

απέλαληη ζην ζειαζκφ κεηαπνιεκηθά. Ωζηφζν ε ππεξνρή ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο δελ 

ακθηζβεηήζεθε πνηέ αθφκε θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο ππνθαηάζηαησλ ηνπ 

κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη κέζα απφ ηελ δηαθήκηζε (Bryder, 2012). Ζ κειέηε θαηαιήγεη 

φηη ππήξραλ πάληα δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην ζειαζκφ απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο ζηηο ππφ κειέηε ρψξεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη απηφ είρε 
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αληαλάθιαζε ζηα πνζνζηά ζειαζκνχ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Έλα δηαθνξεηηθφ 

ζηνηρείν πνπ κειεηά ε έξεπλα είλαη ε επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ επαγγεικαηηψλ ζηηο 

γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνλ ζειαζκφ.  

Γηα παξάδεηγκα ζηελ Ακεξηθή, νη γηαηξνί θέξδηδαλ πεξηζζφηεξν ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

γπλαηθψλ, ζηελ Νέα Εειαλδία πξν Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ νη  λνζνθφκεο- 

είραλ πεξηζζφηεξε επηξξνή ζην ζέκα ηνπ ζειαζκνχ. Πξηλ ηνλ 2
ν
 Παγθφζκην νη 

ππεξεζίεο Μεηξφηεηαο ζηελ Βξεηαλία θαη νη λνζνθφκεο ζηελ Νέα Εειαλδία 

ειάκβαλαλ θαη δεκνζίεπαλ γξάκκαηα γπλαηθψλ πνπ βνεζήζεθαλ ζηνλ ζειαζκφ απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. πκπεξαζκαηηθά θαίλεηαη ινηπφλ φηη ε ελίζρπζε ηνπ 

ζειαζκνχ απφ νκάδεο επαγγεικαηηψλ ή ε αλεπαξθήο ππνζηήξημε απηνχ,  έπαηδε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ή φρη ηνπ ζειαζκνχ (Bryder, 2012). ε άιιε έξεπλα 

ηνπ εμσηεξηθνχ (2007) απφ ηελ λνζειεχηξηα Noel-Weiss J) κε ζέκα ηαηξηθνπνίεζε ηεο 

κεηξφηεηαο πνπ κειεηά πσο νη επαγγεικαηίεο ελεπιάθεζαλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

ζηνλ ηνθεηφ θαη ζηελ δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο, θαίλεηαη επίζεο μεθάζαξα πσο κε ηελ  

εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηεο ηαηξηθήο, ησλ λνζνθνκείσλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ θνηλσληθψλ 

αιιαγψλ  θαη δνκψλ ππήξμαλ ηαπηφρξνλα αιιαγέο ζηνπο ξφινπο ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο θαζψο θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ γπλαηθψλ απέλαληη ζην ζειαζκφ (Noel-Weiss, 

2007). Απφ ηελ άιιε ε αχμεζε ηεο γλψζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γχξσ απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ζειαζκνχ ζπκβάιεη ζηελ επηξξνή ησλ δηαηξνθηθψλ πξαθηηθψλ ησλ 

βξεθψλ ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ εμσηεξηθνχ (Schanler R et al 1999). Αλ θαη 

πιεξνθνξίεο φπσο ε ζχζηαζε ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο ήηαλ δηαδεδνκέλεο, ιίγνη 

παηδίαηξνη ππνζηήξηδαλ ηνλ απνθιεηζηηθφ ζειαζκφ .Ζ έξεπλα αλαθέξεη φηη ε γλψζε 

ησλ παηδηάηξσλ γχξσ απφ ην ζέκα είλαη ειιηπήο απφ ηελ ηαηξηθή εθπαίδεπζε φηη έρνπλ 

ζεκαληηθά ειιείκκαηα γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θιηληθή δηαρείξηζε θαη φηη βαζίδνληαη 

πάλσ ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζειαζκνχ. (Schanler  et 

al, 1999). Δπηπξφζζεηα έλα 65℅ ησλ παηδηάηξσλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα 

ζπληζηνχζαλ απνθιεηζηηθφ ζειαζκφ ζηνλ πξψην κήλα κεηά ηελ γέλλεζε θαη ην 37℅ 

γηα ηνλ πξψην ρξφλν. πκθσλνχζαλ ή είραλ νπδέηεξε άπνςε γηα ην δήηεκα ηνπ 

ζειαζκνχ ή ηεο ηερλεηήο δηαηξνθήο ζεσξψληαο ην, ίδην θαη εμίζνπ απνδεθηφ. Οη ιφγνη 

πνπ δελ ζπληζηνχζαλ απνθιεηζηηθφ ζειαζκφ ήηαλ ηαηξηθνί  κε γλσζηέο ζεξαπείεο πνπ 

δελ απνθιείαλε ηνλ ζειαζκφ. Ζ πιεηνςεθία  ησλ παηδηάηξσλ 72℅ ήηαλ άζρεηνη κε ην 

πεξηερφκελν ηεο Πξσηνβνπιίαο Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν (Schanler et a,l 

1999). 
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2.7  Διιεληθέο καηεπηηθέο πξαθηηθέο θαη ππνζηήξημε ηνπ κεηξηθνύ 

ζειαζκνύ 

  

Παξφηη ην 1995 ην Τπνπξγείν Τγείαο έζηεηιε εγθχθιην (Τ3γ/3618/9.10.1995) επηζηνιή 

πνπ αθνξνχζε ηελ εθαξκνγή ησλ Γέθα Βεκάησλ πξνο φια ηα Ννζνθνκεία κε 

καηεπηηθά ηκήκαηα ζήκεξα κφλν ιίγα απφ απηά εθαξκφδνπλ θαη ηα Γέθα Βήκαηα θαη 

επηπιένλ ππάξρνπλ ιίγα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο πξαθηηθέο ζειαζκνχ. ρεηηθά 

ινηπφλ κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ ρψξα καο έρνπκε λα  αλαξσηεζνχκε, 

θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο νη ειιελίδεο κεηέξεο θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ αλ θαη θαηά 

πφζν ζα ζειάζνπλ ή φρη. ε πνην βαζκφ νη πξαθηηθέο απηέο ελζαξξχλνπλ θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηηο κεηέξεο ζηελ απφθαζή ηεο λα  ζειάζεη; ε πνην βαζκφ ππεξαζπίδνληαη 

ην δηθαίσκα ηεο κεηέξαο ζηελ ζσζηή ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απφ ηα Διιεληθά Μαηεπηήξηα (Daglas et al., 2009) γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ Γέθα Βεκάησλ θαη πσο απηή ππνζηεξίδεη ηελ απφθαζε ηεο ειιελίδαο 

κεηέξαο λα ζειάζεη, έρεη βξεζεί φηη ειάρηζηα καηεπηήξηα εθαξκφδνπλ θαη ηα Γέθα 

Βήκαηα. (Daglas et al., 2009). Σα αθξηβή απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ 

πξαθηηθέο φρη θαη ηφζν «θηιηθέο» φπσο απνκάθξπλζε ηνπ βξέθνπο κεηά ηνλ ηνθεηφ, θαη 

επηζηξνθή ζηελ κεηέξα κεηά απφ έμη ψξεο γηα ζειαζκφ. Ζ ζπλδηακνλή ( rooming-in) 

ηνπ βξέθνπο κε ηελ κεηέξα εθαξκνδφηαλ ζε πεξίπνπ 15,3℅ ησλ καηεπηεξίσλ ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ, κεηέξσλ πνπ γέλλεζαλ ζε ηδησηηθά καηεπηήξηα ήηαλ κφιηο 1,1℅. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ κεηέξσλ δελ γλψξηδε αλ είρε δνζεί μέλν γάια ζην κσξφ ζαλ πξψην 

γεχκα. Ζ θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ ζαλ πξαθηηθή ζηα καηεπηήξηα θαίλεηαη 

επίζεο θαη απφ άιιεο έξεπλεο φπνπ ην πνζνζηφ πνηθίιιεη απφ 8.5% έσο 3%. (Daglas et 

al., 2009). Αλ θαη νη νδεγίεο ηνπ WHO γηα ηα Γέθα Βήκαηα ζπληζηνχλ απεξηφξηζην 

ζειαζκφ, ζρεδφλ νη κηζέο απφ ηηο κεηέξεο αλέθεξαλ φηη ζχκθσλα κε νδεγίεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηνπ καηεπηεξίνπ αθνινπζνχζαλ πξφγξακκα ζειαζκνχ ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. ηα δεκφζηα λνζνθνκεία νη κεηέξεο ήηαλ θαιχηεξα 

ελεκεξσκέλεο απφ απηέο ησλ ηδησηηθψλ ζε ζρέζε κε ηνλ απεξηφξηζην ζειαζκφ. Όπσο 

πξνθχπηεη θαη απφ άιιεο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ (Baby 

Friendly USA, 2010) πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πιεξνχληαη θάπνηα θξηηήξηα ηα νπνία ζα 

είλαη βαζηθά γηα ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, κηα ζρεηηθή 

εμεηδίθεπζε θαη πξαθηηθέο πνπ λα βαζίδνληαη ζε ελδείμεηο ηα νπνία θαίλεηαη λα ιείπνπλ 

απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Καηά ηελ δηακνλή ηνπο ζην 

λνζνθνκείν πςειφ πνζνζηφ κεηέξσλ (68.3%) αλέθεξε  φηη  δηλφηαλε ζην λενγλφ μέλν 

γάια ζε θάζε γεχκα αλ θαη παξφκνην πνζνζηφ (63.6%) ππνςηαδφηαλε φηη ην πξνζσπηθφ 
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ηνπ καηεπηεξίνπ έδηλε μέλν γάια ζην λενγλφ ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο θαη παξά ηε 

απφθαζή ηνπο λα ζειάζνπλ ,πξαθηηθέο ζπρλέο γηα ηα ηδησηηθά θπξίσο καηεπηήξηα. (p < 

0.001 θαη p < 0.0005, αληίζηνηρα). Παξφιν πνπ ν ειεχζεξνο θαη απνθιεηζηηθφο 

ζειαζκφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ζην καηεπηήξην απνηειεί ζεκαληηθή 

πξφγλσζε ζε ζρέζε κε ηελ δηάξθεηα ζειαζκνχ, θαίλεηαη φηη γηα ηελ Διιάδα απηφ δελ 

απνηειεί ζεψξεζε. Πνζνζηφ 89% ησλ λενγέλλεησλ ιακβάλνπλ μέλν γάια κία ή θαη 

δχν θνξέο ηηο πξψηεο εκέξεο δσήο   ηνπο, ελψ κφλν ην 19.1% ζειάδνπλ απνθιεηζηηθά.  

Φαίλεηαη απφ ηελ ίδηα πάληα έξεπλα (Daglas et al., 2009) φηη ζηα δεκφζηα καηεπηήξηα νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη πνιχ πην ππνζηεξηθηηθνί ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή κε 

ηνλ ζειαζκφ απ’ φηη ζηα ηδησηηθά, φπνπ αλαθέξεηαη απφ κεηέξεο ε ππνζηήξημε ηεο 

κεηθηήο δηαηξνθήο έλαληη ηνπ ζειαζκνχ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. (p < 0.05). 

ρεηηθά κε ηηο νδεγίεο γηα ηνλ ζειαζκφ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο αλαθέξνπλ νη κεηέξεο 

φηη ήηαλ μεθάζαξεο, έλα πνζνζηφ 29% αλαθέξνπλ φηη δφζεθαλ θάησ απφ αληίμνεο 

ζπλζήθεο βηαζηηθά θαη κε έιιεηςε ζρεδηαζκνχ. Πνζνζηφ 37.9% αλαθέξνπλ ειιηπή 

εθπαίδεπζε γχξσ απφ ηνλ ζειαζκφ. χκθσλα κε έξεπλα 34% ησλ ειιελίδσλ κεηέξσλ 

έρνπλ ελεκέξσζε απφ ηνλ γηαηξφ ηνπο (Theofillogianakou et al,. 2006). Αλ θαη ε 

Διιάδα έρεη θπξψζεη ηε ζπκθσλία γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (Convention on 

the Rights of the Child, 1989) έρεη αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε γηα ελεκέξσζε θαη 

ππνζηήξημε ησλ κεηέξσλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη δηαηξνθήο, θαη έρεη επίζεο πηνζεηήζεη 

ηα «Γέθα Βήκαηα» ηεο «Γηαθήξπμεο Innocenti», ε παξνχζα κειέηε έδεημε φηη θαλέλα 

απφ ηα ζπληζηψκελα απφ ηνπο παγθφζκηνπο νξγαληζκνχο «Γέθα Βήκαηα» εθαξκφζηεθε 

πιήξσο. Φάλεθε επίζεο φηη πξαθηηθέο ζειαζκνχ ζηα Διιεληθά καηεπηήξηα δελ  

δεκηνπξγνχλ θαηάιιειν θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ππνζηήξημεο γηα ηελ κεηέξα θαη ηηο 

απνθάζεηο πνπ θαιείηαη λα επηιέμεη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο. (Daglas et al., 2009). ε  

έξεπλα ζρεηηθή  κε ηνλ ζειαζκφ (Αλησλίνπ et al., 2006) απφ 15 λνζνθνκεία ηεο ρψξαο 

δεκφζηα θαη ηδησηηθά θάλεθε λα ππνζηεξίδεηαη  καδί κε άιινπο παξάγνληεο φηη ε 

δηαθήκηζε ηνπ μέλνπ γάιαθηνο, ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ  δπζθφιεπαλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

βεκάησλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3 

 

3.1  Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο  ζρεηηθά κε ηα Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε 

Ννζνθνκεία 

Αλ θαη ν κεηξηθφο ζειαζκφο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ πγεία ησλ βξεθψλ θαη ησλ 

κεηέξσλ ηνπο, ζηε ρψξα καο ππάξρνπλ κφλν δχν λνζνθνκεία θαη πξφζθαηα έλα 

ηδησηηθφ καηεπηήξην ηεο Αζήλαο ηα νπνία είλαη ην «Αηηηθφλ» ην «Έιελα»  θαη ην 

ηδησηηθφ καηεπηήξην «Μεηέξα». Σελ ίδηα ζηηγκή,  ζχκθσλα κε ηνπο αξηζκνχο απφ ηελ 

δηπιαλή καο ρψξα ηελ Σνπξθία λα δείρλνπλ φηη ζε ζχλνιν 816 λνζνθνκείσλ πνπ 

δηαζέηνπλ καηεπηήξηα θαη ζε ζχλνιν γελλήζεσλ 806,000(2002) 62 δηνηθεηηθέο επαξρίεο 

δηαζέηνπλ Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκεία. Ο εηήζηνο αξηζκφο γελλήζεσλ γηα απηά 

ηα λνζνθνκεία είλαη  452,000. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην56%ησλ γελλήζεσλ εηεζίσο 

ιακβάλεη ρψξα ζε Φηιηθά Ννζνθνκεία (IBFAN Turkey, 2012). 

3.1.1 Γελλήζεηο ζηελ Διιάδα ζήκεξα 

χκθσλα κε ηα εζληθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο ρψξαο καο (ΔΛΣΑΣ) oη γελλήζεηο 

ζηελ Διιάδα, θαηά ην 2014, αλήιζαλ ζε 92.148 (47.383 αγφξηα θαη 44.765 θνξίηζηα), 

παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 2,1 % ζε ζρέζε κε ην 2013, πνπ είραλ αλέιζεη ζε 94.134 

(48.430 αγφξηα θαη 45.704 θνξίηζηα). ηηο γελλήζεηο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

γελλήζεηο λεθξψλ βξεθψλ, νη νπνίεο θαηά ην 2014 αλήιζαλ ζε 353, κεησκέλεο θαηά 6,1 

% ζε ζρέζε κε ην 2013 πνπ είραλ αλέιζεη ζε 376. ρεηηθά κε ηελ ππεθνφηεηα ηεο 

κεηέξαο, ην 2014 θαηαγξάθεθαλ 79.975 γελλήζεηο απφ Διιελίδεο (πνζνζηφ 86,8%) θαη 

12.173 απφ αιινδαπέο (πνζνζηφ 13,2%). Σα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ην 2013 ήηαλ 

80.940 (πνζνζηφ 86,0%) απφ Διιελίδεο κεηέξεο θαη 13.194 (πνζνζηφ 14,0%) απφ 

αιινδαπέο. Ζ κέζε ειηθία ηεο κεηέξαο θαηά ηε γέλλεζε, ην 2014, ήηαλ 31,0 έηε, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2013, πνπ ε αληίζηνηρε κέζε ειηθία ήηαλ 30,9 

έηε. Οη γελλήζεηο εθηφο γάκνπ ην 2014 ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, παξνπζίαζαλ αχμεζε 

13,1% ζε ζρέζε κε ην 2013 θαη αλήιζαλ ζε 7.165 (πνζνζηφ 7,8% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

γελλήζεσλ) απφ 6.337 (πνζνζηφ 6,7% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ γελλήζεσλ) πνπ ήηαλ ην 

2013. 
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3.1.2 Ννκνζρέδην 

Σν  2013 ην Τπνπξγείν Τγείαο αλαγλσξίδνληαο ηνλ Μεηξηθφ Θειαζκφ σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαπαξαγσγή, αλαγλσξηζκέλνο 

παγθφζκηα σο βαζηθφ δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο θπζηθήο ςπρηθήο 

θαη θνηλσληθήο ηνπ αλάπηπμεο, πξνέβε κε ηελ ππ’αξηζκφλ ΓΤ 157387/2.6.2005 

ππνπξγηθή απφθαζε ζε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

πξνψζεζε ην κεηξηθνχ ζειαζκνχ. πγθεθξηκέλα ζπγθξνηήζεθε ε  Eζληθή  Δπηηξνπή 

Μεηξηθνχ ζειαζκνχ ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο πξαγκαηνπνίεζε ηηο παξαθάησ δξάζεηο. 

Δπηδεκηνινγηθή κειέηε γηα ηνλ Μ.Θ απφ ην Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ. Μεηάθξαζε 

θαη επηκέιεηα ηνπ Γηεζλή Κψδηθα Τπνθαηάζηαησλ Μ.Θ. Οξηζκφο ππεπζχλνπ Μ.Θ ζηα 

Μαηεπηήξηα θαη ζηηο θιηληθέο. Γηελέξγεηα εκεξίδαο γηα ηνλ Μ.Θ γηα ηνπο ππεπζχλνπο ηνλ 

Μάην 2008 ζηελ Αζήλα. Έθδνζε εγθπθιίνπ θάζε ρξφλν  κε ην κήλπκα ηεο Παγθφζκηαο 

Δβδνκάδαο Μ.Θ θαη δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν ζην ΔΛΔΝΑ 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο απνηειεί ε αλάπηπμε Ννζνθνκείσλ Φηιηθά 

πξνο ηα Βξέθε (ΦΒΝ). Απφ ην Τπνπξγείν πξνσζείηαη λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ Φηιηθψλ ζηα Βξέθε Ννζνθνκείσλ. Παξάιιεια ην Ηλζηηηνχην Τγείαο 

ηνπ Παηδηνχ πινπνηεί κέζσ ΔΠΑ ηελ νξηδφληηα πξάμε «ΑΛΚΤΟΝΖ» εζληθή 

πξσηνβνπιία πξναγσγήο ηνπ Μ.Θ ε νπνία κέζα απφ δξάζεηο εληφο θαη εθηφο 

καηεπηεξίσλ πξνσζεί θαη πξνάγεη ηνλ Μ.Θ. Ζ «ΑΛΚΤΟΝΖ» είλαη ην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Πξναγσγήο ηνπ Μεηξηθνχ Θειαζκνχ. Ξεθίλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 θαη 

πινπνηείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Αλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Τγείαο Παηδηνχ. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013». Ζ «ΑΛΚΤΟΝΖ» έξρεηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

αλάγθε γηα πξναγσγή ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ ζηε ρψξα καο. Ζ αλάγθε απνηππψζεθε 

κέζα απφ ηελ «Δζληθή κειέηε θαηαγξαθήο ησλ πνζνζηψλ θαη ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ» (Γάθε et al., 2009) πνπ θαηέδεημε ηδηαίηεξα 

ρακειά πνζνζηά απνθιεηζηηθνχ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Έηζη παξά ην γεγνλφο ηνπ 

πςεινχ πνζνζηνχ πξφζεζεο γηα ζειαζκφ ηηο πξψηεο εκέξεο κεηά ηε γέλλεζε, πνπ 

θηάλεη ζην 89%, ηα πνζνζηά απνθιεηζηηθνχ κεηξηθνχ ζειαζκνχ πέθηνπλ ζην 21% ηνλ 

πξψην κήλα, 11% ηνλ ηξίην θαη 9 % ηνλ 6
ν
 κήλα. Τπελζπκίδεηαη φηη ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο  ζπληζηά φηη ν απνθιεηζηηθφο κεηξηθφο ζειαζκφο γηα ηνπο πξψηνπο 

6 κήλεο δσήο είλαη ε ηδαληθή δηαηξνθή γηα ηα βξέθε (WHO INT). Κιεηδί γηα έλα 
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επηηπρέο πξφγξακκα πξναγσγήο ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ είλαη ε αιιαγή ζηάζεο φιεο 

ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζην κεηξηθφ ζειαζκφ ( Η.Τ.Π.) Απηφ επηηπγράλεηαη 

κέζα απφ δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ ζειαδνπζψλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

Παξάιιεια σο ζπληνληζηηθφο θνξέαο ηεο πξσηνβνπιίαο «Φηιηθά πξνο ηα βξέθε 

λνζνθνκεία» επηδηψθεη ηελ ελεκέξσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ 

θηλεηνπνίεζή ηνπο ψζηε ν ζεζκφο απηφο λα επεθηαζεί ζε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο 

πγεηνλνκηθέο κνλάδεο θαη ζηελ θνηλφηεηα (ΤΤΚΑ «Αιθπφλε», 2011). 

3.2 Πηζαλνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο   

Πξσηνβνπιίαο Φηιηθό πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν ζηελ Διιάδα 

 

3.2.1.Σν Τγεηνλνκηθό πξνζσπηθό ζηελ Διιάδα 

Αλ μεθηλήζνπκε λα ραξηνγξαθνχκε ηνλ πγεηνλνκηθφ ράξηε ζηελ Διιάδα ζήκεξα ζα 

θαηαλνήζνπκε ίζσο πνιιά απφ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο 

απφξξνηα ηεο ηξέρνπζαο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Ο πγεηνλνκηθφο 

ηνκέαο απνξξνθψληαο ην 2009 ην 9,7℅ ηνπ δεκφζηνπ ΑΔΠ δαπάλε εθ ηεο νπνίαο ην 

62℅ θαιππηφηαλ απφ δεκφζηνπο πφξνπο, απνηέιεζε επίθεληξν δξάζεσλ 

εμνξζνινγηζκνχ θαη αλαδηάξζξσζεο. Ο πγεηνλνκηθφο ηνκέαο είλαη ηφζν εληάζεσο 

εξγαζίαο φζν θαη εμάξηεζεο εξγαζίαο θαη θαη΄επέθηαζε ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επαξθή ζηειέρσζε 

ησλ δνκψλ πγείαο θαη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

(θξνπκπέινο et al., 2012). θνπφο ελφο ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 

ζηελ πγεία απνηειεί  ε «επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκνχ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο κε ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο ζην ζσζηφ κέξνο θαη ζηε ζσζηή ζηηγκή». Σν 

ηεηξάπηπρν απηφ απνηέιεζε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν θηλείην ε πνιηηηθή  ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  ηελ δεθαεηία ηνπ 1960. 

Σηο επφκελεο δεθαεηίεο έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηελ παξαπάλσ ιίζηα σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ην ελ  ελεξγεία πξνζσπηθφ «λα δηαζέηεη ζσζηή ζπκπεξηθνξά, θαη ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα λα δεζκεχεη κηα νξζνινγηθή πνζφηεηα πφξσλ θαη λα αζρνιείηαη κε ην 

ζσζηφ αληηθείκελν βάζεη αλαγθψλ θαη εηδίθεπζεο» (θξνπκπέινο et al., 2012). Μηα απφ 

ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηελ Διιάδα είλαη ε ζπληξηπηηθή ππεξνρή ησλ 

ηαηξψλ ζε ζρέζε κε ην λνζειεπηηθφ φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ δεκνγξαθηθή ηνπο 
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εμέιημε, κε ζπλέπεηα ην λνζειεπηηθφ λα ππνιείπεηαη πνιχ θαηά ησλ δηεζλψλ θαη 

επξσπατθψλ ηάζεσλ  ζηηο επηκέξνπο ζπγθξίζεηο .Ο αξηζκφο ησλ ηαηξψλ βάζεη 

πιεζπζκηαθψλ θξηηεξίσλ εκθαλίδεηαη σο ν πςειφηεξνο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ 

γηα ην έηνο 2009 αγγίδνληαο ηνπο 5,56 ηαηξνχο αλά 1000 θαηνίθνπο ,φηαλ ν κέζνο φξνο 

ζηηο ππφινηπεο ρψξεο κέιε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ην ίδην έηνο είλαη 3,16/1000 θαηνίθνπο. 

Αληίζηνηρα γηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαηέρνπκε ηελ πξνηειεπηαία ζέζε κε 

αλαινγία 3,4 λνζειεπηέο/1000 θαηνίθνπο ,ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη άιιεο ρψξεο δίλνπλ 

αλαινγία 8,7/1000 θαηνίθνπο γηα ην έηνο 2009. Αληίζηνηρα ν δείθηεο λνζειεπηψλ αλά 

θιίλε παίξλεη ηηκή 0,67 λνζειεπηέο/ θιίλε ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζηηο άιιεο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ είλαη 2,03 λνζειεπηέο/θιίλε (ΟΟΑ, 2010). Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ έλα 

πνιχ κηθξφ παξάδεηγκα γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ ρψξα καο ζε ζρέζε πάληα κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

 

3.2.2 Ζ πξσηνβάζκηα Τγεία (ΠΦΤ)  

Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ζηελ Διιάδα  παξέρεηαη απφ δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο 

ππεξεζίεο φπσο Κέληξα πγείαο, πνιπηαηξεία θαη απαξηίδεηαη απφ 3500 γηαηξνχο 2000 

λνζειεπηέο θαη 3000 ινηπφ πξνζσπηθφ (2003). O ζθνπφο ηεο είλαη ε πξφιεςε ε 

πξναγσγή θαη ε ππνζηήξημε θαζψο θαη ε εμάιεηςε αληζνηήησλ ζηελ πξφζβαζε ησλ 

αλζξψπσλ γηα ππεξεζίεο πγείαο. ε φηη αθνξά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 

20.000 ηδησηηθά ηαηξεία (Marketos, 1981). Τπάξρεη κηα κεγάιε εηεξνγέλεηα κε ηελ 

Δπξψπε φπνπ εθεί εκθαλίδεηαη ν ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ παίδνληαο ην ξφιν 

ηνπ «ηξνρνλφκνπ» θαη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην παίδνπλ ξφιν επίζεο νη καίεο νη 

λνζειεπηέο νη θαξκαθνπνηνί θαη νη θπζηνζεξαπεπηέο κε πεξίζαιςε ππνζηήξημε θαη 

απνθαηάζηαζε. 

Ζ κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηνκέα ηεο Πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο εηθάδεηαη φηη ζα θέξεη 

βειηίσζε απνδνηηθφηεηαο ,απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηζφηεηαο. Θα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζζελψλ (patient management) ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

λνζεκάησλ (disease management) θαη λα ζπλδξάκεη ζηελ ππνθαηάζηαζε ππεξεζηψλ 

δαπαλεξήο ηερλνινγηθήο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο κε ήπηα θαη θαηάιιειε 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (WHO 2008). Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ Μ.Θ ζηηο 

λέεο κεηέξεο, ε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο Τγείαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα 

νξγάλσζεο ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ζε κνλάδεο θαη ππεξεζίεο ηεο 

ΠΦΤ ζην πιαίζην είηε αλεμάξηεησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ είηε ζε 
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ζπλεξγαζία κε ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ ΔΤ θαη άιινπο θνξείο (WHO 2008). Ζ 

πξαθηηθέο απηέο δπζηπρψο ζηελ Διιάδα είλαη ειάρηζηεο θαη αλ πινπνηνχληαη είλαη 

ρσξίο ζρέδην θαη πξφγξακκα θπξίσο απφ «θηιφηηκεο» πξσηνβνπιίεο ηδησηηθψλ θνξέσλ 

θαη επαγγεικαηηψλ. 

 

3.2.3  Δπηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην ειιεληθό  

ζύζηεκα πγείαο.  

 ηε ρψξα καο ε δήηεζε θαη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηξέθεηαη πξνο ην δεκφζην 

θαη αζθαιηζηηθφ ηνκέα κε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 24% ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, 

αιιά κείσζε ηεο δήηεζεο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ηα εξγαζηήξηα θαηά 9% θαη 11% 

αληηζηνίρσο (ΤΤΚΑ 2011). Παξαηεξείηαη επίζεο, κείσζε απφ 18% έσο 25% πεξίπνπ 

ζηε ρξήζε ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θπξίσο ζηα ηδησηηθά καηεπηήξηα, ηελ 

νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία 

(Κπξηφπνπινο, 2012).´Ζ θαηάζηαζε απηή ζα δεκηνπξγήζεη αθφκα κεγαιχηεξεο πηέζεηο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο .Οη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπο ζα εληαζνχλ (WHO, 2009 GENEVA). 

 

   3.2.4  Πνζνζηά Καηζαξηθώλ Σνκώλ 

Έξεπλα ζηελ Διιάδα (Μνssialos et al., 2005)  ζε ηξία δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο 

θαη έλα ηδησηηθφ θαηαδεηθλχνπλ πξνθαλψο ηελ πξσηηά ηεο ρψξαο. ηα δεκφζηα ην 

πνζνζηφ ησλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ αλέξρεηαη γηα ηηο ειιελίδεο ζε 41,6℅ θαη 26% γηα ηηο 

αιινδαπέο. ην κεηαμχ ζηα ηδησηηθά καηεπηήξηα ην πνζνζηφ είλαη 53% (62℅γηα 

γπλαίθεο κε ηδησηηθή αζθάιηζε θαη 23.9% γηα γπλαίθεο κε ηδησηηθή πιεξσκή). 

Δμεηάζηεθαλ δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο αιιά θαη κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

εγθπκνζχλε. Κνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο θαζψο θαη κεηαβιεηέο ζρεηηθέο κε ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο ζην δεκφζην λνζνθνκείν φπσο γηα παξάδεηγκα εκέξεο θαη ψξεο 

ηνθεηψλ, αθήλνπλ λα θαλεί ε ζηνρεπφκελε πνιιέο θνξέο παξέκβαζε ζην είδνο ηνπ 

ηνθεηνχ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα  φηη νη  ηαηξνί 

παξαθηλνχληαη απφ νηθνλνκηθνχο θαη ιφγνπο επθνιίαο ζηελ απφθαζή ηνπο γηα 

δηελέξγεηα θαηζαξηθήο ηνκήο. Ζ πξφζθαηε εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ 

Γπλαηθνινγίαο ζηελ Διιάδα ζπδεηείηαη, καδί κε ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηηο απνθάζεηο ησλ 
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γηαηξψλ γηα ηελ εθηέιεζε Κ.Σ (Μνssialos et al. 2005). Όζνλ αθνξά ηα πνζνζηά 

γελλήζεσλ πνπ απνξξνθά ν δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο ηνκέαο ζχκθσλα κε δηαδηθηπαθή 

έξεπλα ζηελ Διιάδα International Baby Food Action Network πνζνζηφ γχξσ ζην 53℅-

63℅ ζπκβαίλνπλ ζηα ηδησηηθά καηεπηήξηα ηεο ρψξαο ,κειέηε πνπ έιαβε ρψξα ην έηνο 

2011, αθήλνληαο ην ππφινηπν πνζνζηφ γηα ηνλ δεκφζην θνξέα ,ν νπνίνο θαίλεηαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο φηη δελ δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ δήηεζε θαζφηη ιεηηνπξγεί κε 

ην θαζεζηψο ησλ εθεκεξηψλ  ζαλ ηξηηνβάζκηνο θνξέαο, θαη σο γλσζηφλ δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη πξνγξακκαηηζκφο ζε έλαλ ηνθεηφ. Δπίζεο ν φγθνο ησλ πεξηζηαηηθψλ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εθεκεξίαο λα είλαη ππεξάξηζκνο ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ πιεκκειή, βηαζηηθή θαη «πξνγξακκαηηζκέλε» 

θακηά θνξά θξνληίδα (www.ibfan.gr2011). 

3.3 Πηζαλά Δκπόδηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ Φηιηθνύ πξνο ηα Βξέθε   

Ννζνθνκείνπ 

 Αλ θαη ν ζειαζκφο απνηειεί ηελ ηδαληθή θαη βέιηηζηε δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο γηα ηνπο 

πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε πξαθηηθέο ηνπ ζειαζκνχ 

ηαιαλίδνληαη γηα πνιινχο ιφγνπο (CDC2011). Ζ Unicef  to 1991 πξνψζεζε ηελ 

Πξσηνβνπιία Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκεία απαηηψληαο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπο 

ηελ εθαξκνγή ησλ Γέθα Βεκάησλ (WHO1998). Ωζηφζν αλ θαη μεθάζαξα ηα Γέθα 

Βήκαηα ε εθαξκνγή ηεο Πξσηνβνπιίαο πξέπεη λα κνξθνπνηεζεί θαη λα εμαηνκηθεπζεί 

ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα λα πεηχρεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα..Πνιινί 

θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο παίδνπλ ξφιν ζην αλ νη κεηέξεο επηιέγνπλ ηνλ 

ζειαζκφ γηα ηα βξέθε ηνπο (Berovic, 2003; Divakar et al, 2012). Δμεηάδνληαο πηζαλά 

εκπφδηα θαη δπζθνιίεο ζηελ πξνψζεζε θαη πξναγσγή ηνπ ζειαζκνχ ηφζν απφ ηελ 

δηεζλή θνηλφηεηα φζν θαη απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα 

απαληεζεί έλα εξψηεκα (πνηα ηα πηζαλά εκπφδηα γηα ηνλ ζειαζκφ) πνπ δελ απνηειεί 

βέβαηα ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο αιιά ίζσο έρεη αμία γηα κηα 

κειινληηθή έξεπλα ζηελ ρψξα καο θαζφηη θαη ε Πξσηνβνπιία ζηεξίδεηαη ζηελ 

εμάιεηςε παξαγφλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ ζειαζκφ θαη ζηελ νξζφηεξε εθαξκνγή ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ ηνλ πξνάγνπλ. 
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3.4 Αλαζθόπεζε δηεζλώλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηα εκπόδηα ζειαζκνύ.  

3.4.1  Δίδνο ηνθεηνύ 

χκθσλα κε κειέηεο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα έλα απφ ηα 

πηζαλά εκπφδηα πνπ θαίλεηαη λα απαζρνινχλ ηφζν ηελ έλαξμε φζν θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ζειαζκνχ είλαη ην είδνο ηνπ ηνθεηνχ. Έηζη ζε κηα ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ 2012 θαη 

κεηα-αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ πνιιέο ρψξεο ην Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Κιηληθήο 

Γηαηξνθήο ( AJCN) έθαλε κηα πξνζπάζεηα λα θαζνξίζεη αλ ε εθιεθηηθή ή έθηαθηε 

Καηζαξηθή ηνκή ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξα πνζνζηά ζειαζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ 

θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο (Prior et al., 2012) απφ 53 κειέηεο 

(554,568 ζέκαηα 33 ρψξεο) 25 ζπγγξαθείο κε επηπιένλ δεδνκέλα θαη 48 κειέηεο 

(553,306 ζέκαηα 31 ρψξεο) πεξηιακβάλνληαη ζηηο κεηα-αλαιχζεηο. Σα πνζνζηά ηνπ 

ζειαζκνχ θάλεθαλ ρακειφηεξα (έλαξμε, δηάξθεηα κεηά ην εμηηήξην) ζηνπο ηνθεηνχο 

πνπ δηελεξγήζεθαλ κε θαηζαξηθή ηνκή ζπγθξηηηθά κε ηνλ θπζηνινγηθφ  ηνθεηφ.  

Τπήξρε κηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ εθιεθηηθή θαηζαξηθή ηνκή θαη ζηελ 

έγθαηξε έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ. Αλ ε έλαξμε είρε επηηεπρζεί δελ ππήξρε επίδξαζε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηέξσλ πνπ ζήιαδαλ γηα δηάζηεκα έμη κελψλ θαη ζην είδνο ηνπ ηνθεηνχ 

πνπ είραλ. Δμεγήζεηο ζπγθξηηηθά κε ηελ επείγνπζα θαηζαξηθή ηνκή  ηελ εθιεθηηθή 

θαηζαξηθή θαη ηνλ θπζηνινγηθφ ηνθεηφ θαη φια απηά ζε ζρέζε κε ηνλ ζειαζκφ δίλνληαη 

απφ ηελ κειέηε θαη αθνξνχλ επηζηεκνληθέο αλαιχζεηο πάλσ ζηελ αιιειεπίδξαζε 

δηαθφξσλ παξακέηξσλ αλάκεζα ζηελ κεηέξα θαη ζην λενγλφ φπσο κεηαβνιηθψλ 

,ελδνθξηλνινγηθψλ, κέγεζνο απφθξηζεο ησλ νξκνλψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο 

νμπηνθίλεο ηεο πξνιαθηίλεο θαη άιια. Βέβαηα κέζα απφ ηελ κειέηε εγείξεηαη ην 

εξψηεκα ζηνπο εξεπλεηέο αλ ε απμεκέλε ππνζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ ζηελ θαηεγνξία 

απηψλ ησλ νκάδσλ  ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηα  απνηειέζκαηα θαη ηα πνζνζηά ηνπ 

ζειαζκνχ. Δπεηδή ζηελ ελ ιφγσ κειέηε δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ «απνθιεηζηηθά» 

λνζνθνκεία θηιηθά πξνο ηα βξέθε ηα νπνία ζα απαληνχζαλ ελδερνκέλσο ζην παξαπάλσ 

εξψηεκα θαηά πφζν ε απμεκέλε ππνζηήξημε ζα  ελίζρπε ηνλ ζειαζκφ, ρξεηάδεηαη λα 

δηελεξγεζνχλ πξνγξακκαηηζκέλεο κειέηεο παξέκβαζεο (Prior et al., 2012). 

ε παξφκνηα έξεπλα ηνπ2008 ζην Πνπέξην Ρίθν κε ζέκα: ε θαηζαξηθή ηνκή ζαλ 

εκπφδην ζηελ έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ (Perez-Rios et al., 2008) βξέζεθε ζχκθσλα κε ηα 

πνζνζηά ηεο έξεπλαο  φηη ην 35,3℅ γέλλεζαλ κε Κ.Σ, πνζνζηφ  πνπ δελ ζπκβαδίδεη κε 

ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΠΟΤ (≤12℅) ην 64,7℅ κε Φ.Σ. Έλαξμε ζειαζκνχ είρε ην 64,7℅ θαη 

ην 35,3℅ δελ είρε, ην 11℅. ησλ γπλαηθψλ πξνηίκεζαλ ηελ Κ.Σ θαη ην 89℅ φρη. ε 
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πνζνζηφ 10,3℅ ησλ γπλαηθψλ δελ εμεγήζεθε ν ιφγνο ηεο Κ.Σ. ην 69,4℅ δφζεθε ζηα 

βξέθε μέλν γάια ρσξίο ηελ άδεηα ηεο κεηέξαο εμαηξνχληαη νη θαηεγνξίεο ησλ γπλαηθψλ 

κε ηαηξηθφ ιφγν(ππέξηαζε θαξδηαγγεηαθφ, δηαβήηεο). Πνζνζηά έλαξμεο ζειαζκνχ θαη 

είδνπο ηνθεηνχ πνπ κεηξήζεθαλ ζηελ έξεπλα δείρλνπλ, πνζνζηφ 66,4℅ κε Φ.Σ θαη 

61,5℅ κε Κ.Σ.  Ζ δηαθνξά θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζε γπλαίθεο πνπ γελλνχλ κε Κ.Σ ηδηαίηεξα ζε κηα ρψξα 

φπσο ην Πνπέξην Ρίθν φπνπ ηα πνζνζηά ησλ Κ.Σ θαίλεηαη λα είλαη αλνδηθά (Perez-Rios 

et al., 2008). ηελ ελ ιφγσ κειέηε αλαζθνπήζεθαλ θαη άιιεο έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη 

ε Κ.Σ απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ φπσο απηή ηεο  

Perez- Escamilla γηα ην Μεμηθφ κε πνζνζηφ 36℅ γπλαηθψλ πνπ δελ ζήιαζαλ (Perez-

Escamilla et al. 1996). Ο Dewey ζηηο ΖΠΑ θαη ν Theofilogiannakou ζηελ Διιάδα 

παξαηήξεζαλ παξφκνηα απνηειέζκαηα (Dewey, 2003; Theofilogiannakou, 2006). 

Άιινη παξάγνληεο πνπ θάλεθαλ ζηελ ίδηα έξεπλα Prior et al. 2012) λα επεξεάδνπλ ηνλ 

δείθηε ζειαζκνχ ήηαλ ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο. Ζ εθπαίδεπζε ηεο 

κεηέξαο, ε ππνζηήξημε θαη ε επηκνλή απφ ην πξνζσπηθφ. Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 

θαηαιήγεη ε έξεπλα είλαη φηη  ζην ππάξρνλ δεκφζην ζχζηεκα πγείαο ηεο  ρψξαο, ρσξίο 

θαζφινπ Ννζνθνκεία Φηιηθά γηα ηα Βξέθε, πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο  θαη ελεκέξσζεο  γηα λα απμεζνχλ ηα πνζνζηά ζειαζκνχ θαζψο θαη λα 

κεησζνχλ ηα πνζνζηά ησλ Κ.Σ ζχκθσλα κε ηνλ Γηεζλή ηφρν  Healthy People 2010-

2020.ε κηα άιιε κειέηε ηνπ εμσηεξηθνχ (Mosalli et al., 2012), κε δηαθνξεηηθή 

θνπιηνχξα, ζπγθεθξηκέλα ζηελ ανπδηθή Αξαβία εμεηάζζεθαλ παξάγνληεο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηηο κεηέξεο λα ζειάζνπλ ζε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο θαη πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείνπ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηε Μέζε Αλαηνιή ην 2003 ηα πνζνζηά ηνπ ζειαζκνχ αλέξρνληαλ 

απφ 40-90℅ κέρξη πνπ άξρηζε ε πησηηθή πνξεία θαη ε ηάζε ηνπ κεξηθνχ ζειαζκνχ θαη 

ηεο  ζπκπιήξσζεο κε μέλν γάια.  

 Ζ  ζπγθεθξηκέλε ηάζε πνπ ππνζηεξίδεη κηθηά ζρήκαηα δηαηξνθήο  επεξεάδεηαη απφ ην 

είδνο ηνπ ηνθεηνχ, ηνπ ειεχζεξα δηαζέζηκνπ ππνθαηάζηαηνπ, ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε, ηελ ρξήζε αληηζπιιεπηηθψλ, θαη ηελ έγθαηξε έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ. 

Ωζηφζν είλαη αθφκε ειάρηζηα ηα λνζνθνκεία πνπ εθαξκφδνπλ έζησ θαη ιίγα απφ ηα 

Γέθα Βήκαηα. Σα επξήκαηα  ηεο έξεπλαο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ κεηέξσλ 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη απνδφζεθαλ άιινηε ζε έλα εκπφδην θαη άιινηε ζε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο. Μεηαμχ απηψλ ε επθνιία ζην ηάηζκα κε μέλν γάια κεηά ηνλ 

ηνθεηφ γηα λα αλαξξψζεη  ε κεηέξα (λα μεθνπξαζηεί) ε έιιεηςε γλψζεο γηα ηνλ 
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ζειαζκφ, ε κε επαξθήο πνζφηεηα γάιαθηνο, ε «θαιχηεξε» ζχζηαζε ηνπ 

ππνθαηάζηαηνπ είλαη κεξηθέο απφ απηέο. Παξάκεηξνη φπσο ειηθία, εθπαίδεπζε, 

επάγγεικα, έπαημαλ ξφιν ζηελ αλαθνξά πέξαλ ηνπ ελφο εκπνδίνπ (multiple barriers), 

(Mosalli et al., 2012).  

3.4.2  Φπρνινγηθνί παξάγνληεο 

Μηα άιιε μέλε κειέηε (Kronborg &Vaeth, 2004) εξεπλά ηελ επηξξνή ησλ ςπρνινγηθψλ 

παξακέηξσλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ κειέηε εθηφο απφ 

ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηέξσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ   ραξαθηεξηζηηθά 

γχξσ απφ ηελ εγθπκνζχλε θαη  θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζηέζεθαλ 

ζηελ έξεπλα, φπσο επίζεο θαη εξγαιεία κέηξεζεο ςπρνινγηθψλ παξακέηξσλ ηα νπνία 

θαη έδεημαλ φηη απνηεινχλ θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηελ επηξξνή ηεο 

κεηέξαο θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ. Γηα παξάδεηγκα ε πξφζεζε, ε εκπεηξία, ε 

απηνεθηίκεζε, νη πφξνη ε γλψζε ησλ πξσηνηφθσλ θαη ησλ δεπηεξφηνθσλ γχξσ απφ ηνλ 

ζειαζκφ, είλαη γηα φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο, παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνπλε σο πξνγλσζηηθνχο δείθηεο γηα θίλδπλν πξφσξεο παχζεο ζειαζκνχ θαη 

έηζη λα εληαηηθνπνηήζνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο (Kronborg & Vaeth, 2004). Παξφκνηεο 

έξεπλεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηηο ΖΠΑ (Lowe, 2011) θαηαδεηθλχνπλ παξάγνληεο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηνλ ζειαζκφ, φπσο έιιεηςε γλψζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηέξσλ, 

θνηλσληθέο «λφξκεο», ειιηπήο ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα, 

ακεραλία ζε πεξίπησζε έθζεζεο ζειαζκνχ ζε δεκφζην ρψξν, πξνβιήκαηα κε ην 

ζειαζκφ θαη ην ζηήζνο, απαζρφιεζε θαη θξνληίδα ησλ παηδηψλ, θαη παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ηηο  ίδηεο ηηο ππεξεζίεο πγείαο φπσο γηα παξάδεηγκα αλεπαξθείο ππνδνκέο ησλ 

λνζνθνκείσλ, αλεπάξθεηα γλψζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ιάζνο πξαθηηθέο θξνληίδαο. 

3.5 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ Μ.Θ-Διιεληθή αλαζθόπεζε 

χκθσλα κε κηα κειέηε πνπ έγηλε ζηελ Διιάδα (Tavoulari et al., 2015) ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ ζηελ ρψξα καο βξέζεθε ζε 

πνζνζηφ 71℅ ειιελίδσλ κεηέξσλ θαη 29℅ αιινδαπψλ κε κέζε ειηθία 32 εηψλ λα 

ζειάδεη απνθιεηζηηθά 44,4℅.λα δίλεη μέλν γάια 7,9℅ θαη 47,7℅ κεηθηή δηαηξνθή. ηελ 

πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε βξέζεθε φηη ν απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο ήηαλ επηινγή πνπ 

ζρεηηδφηαλ αληηζηξφθσο αλάινγα κε ην δείθηε βάξνο ζψκαηνο  απφ ηελ αξρή ηεο 

εγθπκνζχλεο, κε ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ζην δηάζηεκα απηφ, ηελ θαηζαξηθή ηνκή σο 

είδνο ηνθεηνχ. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ γαινπρία θαη ηνλ 
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απνθιεηζηηθφ ζειαζκφ είλαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζειαζκνχ , ε ελεκέξσζε γχξσ 

απφ ηνλ ζειαζκφ, ε ζπλδηακνλή  κεηέξαο –βξέθνπο (rooming-in).  

Οη αιινδαπέο κεηέξεο ήηαλ ζεηηθά πξνζθείκελεο ζηελ έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ, ελψ ε 

ειηθία ηεο κεηέξαο, ε εθπαίδεπζε θαη ην εηζφδεκα, φπσο θαη ην θάπληζκα δελ βξέζεθε 

λα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ έλαξμε ηνπ ζειαζκνχ (Tavoulari et al. 2015). Σα 

θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ γηα ηελ ρψξα καο ζαλ παξάγνληεο γηα 

ρακειά πνζνζηά ζειαζκνχ ήηαλ, ην πςειφ πνζνζηφ θαηζαξηθψλ ηνκψλ εηδηθά ζε 

ηδησηηθέο θιηληθέο, ε κε εθαξκνγή ησλ Γέθα Βεκάησλ απφ ηα καηεπηήξηα, θαη ε 

ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε ηνπ Κψδηθα Δκπνξίαο Τπνθαηάζηαησλ Μεηξηθνχ Γάιαθηνο 

ζχκθσλα κε δηαδηθηπαθή έξεπλα ηελ πεξίνδν 1/03/11-31/03/11. Αληαπνθξίζεθαλ 2290 

εξσηψκελνη γηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2000-2011 (IBFAN, 

2011). ε άιιε εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Διιάδα (Αλησλίνπ et al., 

2006) θαη αληηθαηνπηξίδεη ηελ γλψκε ησλ καηψλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ Μ.Θ 

ππνζηεξίδεηαη  απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ καηψλ 73,6℅ φηη ε αλεπαξθήο ελεκέξσζε ησλ 

ιερσίδσλ γχξσ απφ ηνλ ζειαζκφ ιφγσ έιιεηςεο παξαθνινχζεζεο  θαηά ηελ θχεζε 

απφ εηδηθφ καηεπηήξα/καία (21℅) αιιά θαη απφ αδηαθνξία (18,5℅) θαζηζηνχλ ηελ 

ππνζηήξημε δχζθνιε, φπσο θαη ε αλεπαξθήο ελεκέξσζε ησλ ιερσίδσλ ζηα καηεπηήξηα 

απφ ηηο καίεο άπνςε πνπ ππνζηεξίρζεθε απφ καίεο κε πξνυπεξεζία 20-30 έηε. Οη καίεο 

κε κηθξφηεξε πξνυπεξεζία ην απέδσζαλ ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ (19,4℅). Πην 

θαηάιιειε πεξίνδνο γηα ηελ ελεκέξσζε ζεσξήζεθε ζε πνζνζηφ (40,3℅) ησλ καηψλ, ε 

θχεζε, ελψ ε εθεβεία θαη ε ελειηθίσζε ζεσξήζεθαλ θαηάιιειεο πεξίνδνη γηα 

ελεκέξσζε απφ ηηο καίεο πνπ είραλ πξνυπεξεζία 20-30 έηε. Όζνλ αθνξά ηνπο 

παξφρνπο ηεο ελεκέξσζεο θαηάιιεινη ζεσξήζεθαλ ζε πνζνζηφ (28.4℅) νη καίεο, νη 

καηεπηήξεο ζε πνζνζηφ 20.4℅ θαη νη παηδίαηξνη ζε πνζνζηφ (18,1℅). 

Οη ιφγνη δπζθνιίαο πνπ ζπλαληνχλ νη καίεο ζηελ πξναγσγή θαη ππνζηήξημε ησλ 

ιερσίδσλ γχξσ απφ ηνλ ζειαζκφ είλαη ε εχθνιε θφπσζε ηεο κεηέξαο, (10,3℅) ην 

θάπληζκα,(9,9℅) ε ειιηπήο ελεκέξσζε ( 9,7℅) ε αδηαθνξία (8,5℅) θαη ν θφβνο φηη δελ 

έρνπλ αξθεηφ γάια (8,4℅), (Αλησλίνπ et al., 2006).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 4.1   ηάζεηο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο γηα ην Φηιηθό πξνο ηα  Βξέθε 

Ννζνθνκείν 

 

Μέζα απφ ηελ δηεζλή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο δηαθξίλεηαη ε ζεκαζία ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαη ε ζεηηθή 

ζηάζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ πνπ πξνβιέπεη θαη 

πξνσζεί ην Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν (Caldeira & Gonçalves, 2007). 

πγθεθξηκέλα έξεπλα ζηελ Απζηξαιία (Walsh et al. 2011) δείρλεη ζηα απνηειέζκαηά 

ηεο φηη ε θαηαλφεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη πξνζσπηθέο απφςεηο ηνπο ζπρλά είλαη 

αληηθξνπφκελεο κε ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Φηιηθνχ γηα ηα Βξέθε 

Ννζνθνκείνπ. Αληηιεπηέο δπζθνιίεο πεξηειάκβαλαλ ηελ ίδηα ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαπίζηεπζεο, ηελ δπλακηθή ηνπ λνζνθνκείνπ, ηελ εθαξκνγή ησλ Γέθα Βεκάησλ, θαη 

επηπξνζζέησο ηελ θνπιηνχξα δηαηξνθήο κε κπηκπεξφ,  θαζψο θαη ηελ απαζρφιεζε ηεο 

κεηέξαο πνπ θαίλεηαη λα έρεη επίδξαζε επάλσ ζηνλ ζειαζκφ. Δπηπξφζζεηα απηή ε 

κειέηε εληζρχεη πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη ζρφιηα πάλσ ζηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο 

ηνπ Φηιηθνχ γηα ηα Βξέθε Ννζνθνκείνπ απφ επαγγεικαηίεο πγείαο. Σα επξήκαηα ηνπο 

δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ 

δηαδηθαζία. Νέα  επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο 

αλαγλψξηζεο δείρλνπλ, πξψηα ηελ νινθιεξσηηθή δέζκεπζε θαη δηαρείξηζε ηεο 

Γηνίθεζεο πξνο ηελ δηαπίζηεπζε, δεχηεξνλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ ζειαζκνχ, θαη ηξίηνλ ηελ εκπινθή ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ φζνλ αθνξά ηελ δηάδνζε θαη πξνψζεζε ηνπ ζειαζκνχ. 

Οη νκάδεο εζηίαζεο πίζηεπαλ πσο ηα πνζνζηά ζειαζκνχ ζηα λνζνθνκεία ηνπο ήηαλ 

εμαηξεηηθά ,αιιά ππήξρε δξακαηηθή κείσζε ησλ πνζνζηψλ κεηά ην εμηηήξην 

Αλαγλσξίδνπλ ηελ ζεκαζία ηεο θπβεξλεηηθήο ζπκβνιήο ζηελ πξναγσγή θαη 

ππνζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ γηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο (Walsh et al., 2011). ε άιιε 

έξεπλα ηνπ εμσηεξηθνχ (Schmied et al., 2011) αλαθέξεηαη φηη παξά ηελ ηζρπξή 

ππνζηήξημε ησλ αξρψλ γηα απηή ηελ ζηξαηεγηθή, ππάξρεη δηαθνξεηηθή εξκελεία απφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη απαηηείηαη επηπιένλ εθπαίδεπζε θαη αθξίβεηα 

πιεξνθνξηψλ. Οη ηξέρνπζεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα δηαδνζνχλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ 

Φηιηθνχ γηα ηα βξέθε λνζνθνκείν  λα αλαζεσξεζεί. ηα ίδηα απνηειέζκαηα θηάλεη θαη 

έξεπλα απφ ηελ Νφηηα Αθξηθή (Daniels & Jackson, 2011) ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ησλ λνζειεπηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηεο ΠΦΒΝ θαη ησλ «Γέθα 
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Βεκάησλ» φπνπ δηαθαίλεηαη  ε ειιηπήο εθπαίδεπζε  ηνπ πξνζσπηθνχ ε νπνία δελ 

ζπκβαδίδεη  κε ηελ πξαθηηθή θαη επηζεκαίλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλερνχο 

αλαλέσζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ.  

Σα επξήκαηα δείρλνπλ αληίθαζε αλάκεζα ζηελ επξεία θηινζνθηθή ζηάζε θαη ζηελ 

πξνζέγγηζε ηεο βέιηηζηεο  πξαθηηθήο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή. Ζ ηάζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ λα εζηηάζεη θαζνιηθά ζηα Γέθα είλαη κία απφ  ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζπγθεθξηκέλα θαηέιεμαλ ζηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ρσξίδνληαο ζε ηξείο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ: Πίζηε θαη αθνζίσζε ,εξκελεία ηνπ ΦΒΝ, θαη «αλαξξίρεζε ζε βνπλφ,» 

εξκελεχνληαο  έηζη ηηο δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ (Schmied et al., 

2011). ε άιιε έξεπλα επίζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπγθεθξηκέλα ζηελ Απζηξία (Wieczorek 

et al., 2015) νη εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη είλαη πνηθίια ηα θίλεηξα γηα λα επηιέμεη έλα 

λνζνθνκείν ηελ αλαγλψξηζε ΦΒΝ αλάκεζα ζε απηά, σο εξγαιείν κάξθεηηλγθ, σο 

αλάπηπμε ησλ ππαξρνπζψλ ππεξεζηψλ, σο ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο εξγαδνκέλσλ. ε θάζε λνζνθνκείν ε νκαδηθή εξγαζία θαη ζπλεξγαζία ησλ 

εηδηθψλ πξνο ηελ «αηδέληα» ησλ αιιαγψλ έθεξε ζηελ επηθάλεηα παξάγνληεο δπζθνιίαο. 

 Ζ εξκελεία ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ επθνιηψλ δηέθεξε ζεκαληηθά αλάκεζα ζηηο νκάδεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Μεξηθά απφ ηα εκπφδηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξαθηηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελ 

ιφγσ κειέηε (Wieczorek et al., 2015) ήηαλ ε έιιεηςε ρξφλνπ, θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηα 

παιηά πξφηππα, νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, εληάζεηο κεηαμχ θξνληίδαο κεηέξσλ θαη 

βξεθψλ , ηαηξηθή αληίζηαζε ή δηαθνξεηηθή εκπινθή ζηελ εθαξκνγή ησλ Βεκάησλ, δη-

επαγγεικαηηθή έιιεηςε ζπλνρήο ζηελ αιπζίδα θξνληίδαο, ε γιψζζα θαη ε επηθνηλσλία 

κε ηηο κεηέξεο θπξίσο ηηο αιινδαπέο ,νη πξνζδνθίεο ησλ κεηέξσλ θαη ησλ ζπλνδψλ 

ηνπο θαη πάιη αλάινγα κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο (Wieczorek et al., 2015). Γηεπθφιπλζε 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείνπ ζχκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα 

έξεπλα, απνηεινχλ ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ε «επηβίβαζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ επί ηνπ ζθάθνπο» δειαδή ε εκπινθή θαη ε απνδνρή ησλ πξαθηηθψλ, πνπ 

πάληα ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο ζηελ ίδηα έξεπλα απαηηνχζε πνιχ ρξφλν, 

πξνζπάζεηα θαη θακηά θνξά αξθεηή πεηζψ απφ ηα ζηειέρε (Wieczorek et al., 2015). 

ε έξεπλα ηνπ εμσηεξηθνχ (Nickel et al., 2013) ζρεηηθά κε ηελ ζεσξία ησλ νξγαληζκψλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείνπ  αλαθέξνληαη κεηαμχ 

άιισλ σο ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ε ζπιινγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ζπιινγηθή 
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δέζκεπζε, βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ρηίδνπλ άιινη παξάγνληεο, φπσο ε ειηθία θαη ε 

εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ, νη αληηιήςεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κεηέξσλ, ε ίδηα ε 

θνπιηνχξα ησλ κεηέξσλ θαη ε εμάξηεζε απφ ζπκβνχινπο ζειαζκνχ.  

 Ωο παξάγνληεο ζρεηηθνί  κε ηελ δέζκεπζε αλαθέξζεθαλ νη βάξδηεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

(λπρηεξηλή, πξσηλή) ε ππνζηήξημε απφ ηελ εγεζία, νη «πξσηαζιεηέο» ηεο αιιαγήο 

δειαδή πξνζσπηθφ ην νπνίν κε πάζνο εξγάδεηαη πάλσ ζηηο δηαδηθαζίεο, φπσο επίζεο 

θαη ε απνδνρή απφ ηηο κεηέξεο ηεο ππνζηήξημεο γχξσ απφ ηνλ ζειαζκφ, παξάγνληεο 

πνπ θαηλφηαλε λα απμάλνπλ ηελ δέζκεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

βεκάησλ. Ωο παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αλαθέξζεθαλ ν αξηζκφο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε πεξηζζφηεξα 

θαζήθνληα απφ απηφ ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ζειαζκνχ θαη άξα ππάξρεη έιιεηςε ρξφλνπ, 

ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη επηζθέπηεο, ζπλνδνί ησλ κεηέξσλ ,νη νπνίνη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά κε ηνλ ζειαζκφ (Nickel et al. 2015). 

ηελ ίδηα κειέηε, άιιεο έξεπλεο θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ πσο παξάγνληεο φπσο 

πεξηνξηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε θνπιηνχξα ηεο κεηέξαο ζρεηηθά κε ηνλ ζειαζκφ, 

ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαη ε εθπαίδεπζε ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο 

Πξσηνβνπιίαο Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείνπ (Nickel et al., 2015). 

 

4.2 Γηαρείξηζε αιιαγώλ  

 

Έκπεηξνη κειεηεηέο ηεο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ δίλνπλ έκθαζε ζηελ  ζεκαληηθφηεηα 

ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ ζέζπηζε αιιαγήο  θαη ζπληζηνχλ ζηξαηεγηθέο 

γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο .Οη αιιαγέο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν εκθαλήο ζε 

επίπεδν αηνκηθφ νκαδηθφ, κνλάδαο, ηκήκαηνο, θιηληθήο ,ή νξγαληζκνχ. Τπνζηεξίδεηαη 

φηη γηα λα επηηεπρζνχλ αιιαγέο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ απαηηείηαη ζπλέξγεηα 

παξαγφλησλ (Weiner, 2009). ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο εηδηθά πξνυπνζέηεη ζπιινγηθή 

αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, κε ηε κνξθή ησλ ζπζηεκάησλ αλαζρεδηαζκνχ πνπ είλαη 

πνιιαπιέο, φπσο ηαπηφρξνλεο αιιαγέο πξνζσπηθνχ, ξνήο εξγαζηψλ, αλαθνίλσζε ηεο 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, θαη ζχζηεκα αληακνηβψλ. Ζ εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο ησλ 

αιιαγψλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέηεη 

ζπιινγηθέο ελέξγεηεο απφ πνιινχο ηαπηφρξνλα αλζξψπνπο ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο 

ζπκβάιιεη ζε θάηη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εθαξκνγήο. Ζ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ 

κεηαθξάδεηαη ζαλ θάπνην νκαδηθφ άζιεκα ,φπνπ ηα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη φηαλ 

θάπνηνη αηζζάλνληαη αθνζησκέλνη ζε απηφ πνπ θάλνπλ θαη θάπνηνη φρη. Οη Herscovitch 
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θαη Meyer (2002) παξαηεξνχλ φηη ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ κπνξνχλ λα αθνζησζνχλ 

ζηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ είηε επεηδή ην ζέινπλ είηε επεηδή πξέπεη ,ρσξίο άιιε 

επηινγή, είηε επεηδή αλαγθάδνληαη λα ην θάλνπλ (Herscovitch & Meyer, 2002). Ζ 

αθνζίσζε πνπ ζηεξίδεηαη ζην «ζέισ» ιεηηνπξγεί  ζαλ θίλεηξν κε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Οη αιιαγέο ινηπφλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη εηδηθά ζηα Ννζνθνκεία 

είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ εμαξηάηαη απφ πνιινχο ίζσο παξάγνληεο κε 

θπξηφηεξν ηνλ αλζξψπηλν. Απφ ηελ  ηεξαξρία κέρξη ηελ βάζε ηεο ππξακίδαο πξέπεη λα 

ππάξρεη επηθνηλσλία ππνζηήξημε, δέζκεπζε, θίλεηξα, αθνζίσζε αμίεο ,νη νπνίεο ζα 

«θνηλσλνχληαη» ζε ηαθηηθή βάζε αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ.  
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

 

ΗΗΗ. Μεζνδνινγία Έξεπλαο  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

5.1 Δηζαγσγή 

Έξεπλα είλαη ε «αλαδήηεζε απαληήζεσλ ζε εξσηήκαηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο κηαο 

ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο» (Selltiz et al, 1976). ηφρνο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο 

είλαη ε παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη ε εμέηαζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο κε θξηηηθή ζθνπηά 

ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέα ζηνηρεία ζε απηή θαη λα πξνσζεζεί ζε λεφηεξε βάζε.  

Σα δπν βαζηθφηεξα είδε έξεπλαο είλαη ε πνηνηηθή θαη ε πνζνηηθή έξεπλα. Ζ πνηνηηθή 

έξεπλα είλαη κία ζπζηεκαηηθή ζεηξά ελεξγεηψλ εμέηαζεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ 

πνπ βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο νη νπνίεο εμεηάδνπλ έλα θνηλσληθά θαη αηνκηθά δεηήκαηα. 

Ζ πνζνηηθή έξεπλα έρεη σο βάζε ηελ πνζνηηθά δεδνκέλα κε βάζε ζπγθεθξηκέλν 

πιεζπζκφ κε ηε ρξήζε δνκεκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. Μέζσ ησλ πνζνηηθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ επηρεηξείηαη γελίθεπζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο ζηνλ ζηαηηζηηθφ πιεζπζκφ (Creswell, 2003). 

 

5.2 Αλάιπζε ησλ εηδώλ ηεο έξεπλαο. 

Πνηνηηθή έξεπλα 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ε βαζηθή επηδίσμε ηνπ εξεπλεηή είλαη λα κειεηήζεη θαη λα 

εμεξεπλήζεη ηηο βαζχηεξεο ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο θαη ηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ, ζε ζρέζε κε έλα θαηλφκελν ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί κία επεμεξγαζκέλε γλψζε κέζα απφ κία νιηζηηθή εξκελεία. Σν θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ είδνπο είλαη φηη κπνξεί λα εξκελεχζεη θαη λα εμεγήζεη ηνπο 

ιφγνπο θαη ηηο αηηίεο ελφο θαηλνκέλνπ, λα απνθαιχςεη ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζε θνηλσληθά ππνθείκελα θαη νκάδεο, λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα «πσο» θαη 

«γηαηί», έρνληαο σο ζηφρν ηελ αλάιπζε, ηελ πεξηγξαθή, ηελ εξκελεία θαη ηελ 

θαηαλφεζε (Ησζεθίδεο, 2001). 
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 Σα είδε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο  είλαη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ε δηνξγάλσζε 

νκάδσλ εζηίαζεο,  ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε,  ε αλάιπζε κειέηεο πεξίπησζεο, ε 

αλάιπζε, πεξηερνκέλνπ, ιφγνπ θαη αξρεηαθνχ πιηθνχ (Ησζεθίδεο & ππξηδάθεο, 2006). 

Σν πνηνηηθφ πιηθφ πνπ ζπγθεληξψλεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή έρεη κηα δνκεκέλε κνξθή πνπ 

ζπγθξνηείηαη απφ ιεθηηθέο πεξηγξαθέο ή κε ιεθηηθέο απεηθνλίζεηο. Οη πξψηεο 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη ηηο αθεγεκαηηθέο 

πεξηγξαθέο, ελψ νη δεχηεξεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην βηληενγξαθηθφ πιηθφ, ηελ 

θαηαγξαθή εηθφλσλ θαη ηηο ζπκβνιηθέο απεηθνλίζεηο (Lewis, 2003). Βάζε ηεο ζεσξίαο, 

ηα ζεκαληηθφηεξα ξεχκαηα ζθέςεο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πνηνηηθή κέζνδν είλαη ε 

θαηλνκελνινγία (phenomenology) θαη ε θηινζνθηθή εξκελεπηηθή (hermeneutics). Ζ 

θαηλνκελνινγία ζηνρεχεη ζηελ κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ, δειαδή ησλ ηξφπσλ πνπ ηα 

πξάγκαηα εκθαλίδνληαη ζηελ εκπεηξία καο ή ζηελ ζπλείδεζε καο. Ζ εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε, νξίδεηαη απφ ηε κειέηε ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ λνήκαηνο, δειαδή ηα 

άηνκα είλαη ηαπηφρξνλα θνξείο θαη δέθηεο κηαο ζπλερνχο ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο, 

θαη ε πξννπηηθή «ζθελνζεηεί» ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα 

ππνθείκελα ησλ αιιεινδξάζεσλ (Σάηζεο, 1997). 

Πνζνηηθή έξεπλα 

ηελ πνζνηηθή έξεπλα ν εξεπλεηήο, επηδηψθεη ηε ζπιινγή αληηθεηκεληθψλ θαη γεληθψλ 

δεδνκέλσλ γηα έλα θαηλφκελν, ηα νπνία έπεηηα ζα κεηαηξέςεη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

ψζηε λα πξνβεί ζε ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ θαη λα παξάζρεη 

αληηθεηκεληθέο επεμεγήζεηο γηα ηα αίηηα ή ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, πνπ ζα 

απνηεινχλ κηα αληηθεηκεληθή θαη γεληθή ζεσξία γηα ην θαηλφκελν ηεο έξεπλαο. 

(Sarantakos,1998). Οη παξαδνρέο κηαο πνζνηηθήο έξεπλαο επηβάινπλ λα ππάξρεη κηα 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, λα βαζίδεηαη ε έξεπλα ζε παξαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο, 

λα δηαηππψζεη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, λα δψζεη εμεγήζεηο θαη ηέινο ζθνπεχεη ζηνλ 

έιεγρν ησλ ζεσξηψλ κε εκπεηξηθά δεδνκέλα (Bryman, 2004). 
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ΚΛΑΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ  ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

- Φαηλνκελνινγηθή 

- Δπαγσγηθή 

- Οιηζηηθή 

- Τπνθεηκεληθή 

- Γηαδηθαζηηθή 

- ρεηηθή αδπλακία ειέγρνπ 

- ηφρεπζε ζηελ θαηαλφεζε 

- Δξκελεπηηθή 

- Δμεγεηηθή  

 

- Θεηηθηζηηθή 

- Τπνζεηηθφ - παξαγσγηθή  

- Μεξηθή 

- Αληηθεηκεληθή 

- ηνρεχεη ζε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα 

- ηνρεχεη ζηνλ έιεγρν ησλ κεηαβιεηψλ 

- Δπηβεβαησηηθή 

 

5.3 Γνκηθά ζηνηρεία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζεσξήζεθε φηη ε πην θαηάιιειε πξνζέγγηζε γηα 

ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζα ήηαλ κέζσ εκηδνκεκέλεο  ζπλέληεπμεο. Οη εξσηήζεηο πνπ 

απνηεινχζαλ ην θπξίσο κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, ήηαλ απιέο κε ζηφρν νη 

πιεξνθνξίεο λα ζπιιερζνχλ γξήγνξα θαη εχθνια (Helgeson, & Gottlieb, 2000). 

Ζ ζπλέληεπμε, ζεσξείηαη ην θαηαιιειφηεξν κέζν γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη 

ζηνηρείσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (Javeau, 1996). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ζπλέληεπμεο δεκηνπξγείηαη αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηεκαηνιφγην, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ειεπζέξσλ απαληήζεσλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο εληφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ. Ο 

ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα εθζέζεη ηελ άπνςή ηνπ ζε ζπλερή ιφγν. Αληηζέησο, ζηηο 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ε απάληεζε δίλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ν ζπκκεηέρσλ 

θαιείηαη λα απαληήζεη κε έλα λαη ή φρη, ζπκθσλψ ή δηαθσλψ, ή λα επηιέμεη κέζα απφ 

κία ζεηξά απαληήζεσλ κε έλα (Υ) ή κε () (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). Έλα 

εξσηεκαηνιφγην πςειήο πνηνηηθήο ζηάζκεο νθείιεη λα είλαη (Javeau, 1996): 

1) ηεξηγκέλν απφιπηα ζηηο επηδηψμεηο ηεο έξεπλαο θαη ηέιεηα επζπγξακκηζκέλν κε 

ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 2) χληνκν θαη απιφ, ψζηε λα κελ θνπξάδεη ηνλ 

ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα. 3) Οη εξσηήζεηο δελ πξέπεη λα θέξλνπλ ζε δχζθνιε ζέζε 

ηνλ ζπκκεηέρνληα. 4)Οη εξσηήζεηο δελ πξέπεη λα θάλνπλ λχμε γηα ζπγθξηκέλε θαη 
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επηζπκεηή απάληεζε. 5) Ζ γιψζζα, ε γξακκαηηθή θαη ε ζχληαμε ησλ εξσηήζεσλ 

πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

5.4 Σν είδνο έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε   

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα, ζηελ νπνία 

ελζσκαηψζεθαλ ζε θάπνηα ζεκεία, πνζνηηθά ζηνηρεία. Ζ πνηνηηθή έξεπλα δηεμήρζε κε ηε 

ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο, ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα απνθαιπθζνχλ 

γεληθεπκέλεο θαη αληηθεηκεληθέο αιήζεηεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά πεξίπησζε 

πνζνηηθά ζηνηρεία ζηα ζεκεία ζηελ θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Ζ κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο θαη 

άξα ε πνηνηηθή έξεπλα πξνηηκήζεθε, εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ην 

νπνίν δελ είλαη πξνζθηιέο ζε φιν φιεο ηηο εξγαζηαθέο νκάδεο ηνπ ρψξνπ ηεο κειέηεο. 

Άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε έλλνηα 

ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ. 

5.5 θνπόο ηεο έξεπλαο  

Ζ έξεπλα απνζθνπεί  ζην λα δηαζηαπξψζεη ηηο απφςεηο, θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ  

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

πξνβιέπεη ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο (Γέθα Βήκαηα) ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα Βξέθε 

Ννζνθνκείνπ. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε δχν δεκφζηα καηεπηήξηα (Γ.Ν Παπαγεσξγίνπ θαη  

Γ.Ν Ηππνθξάηεην) θαη ζε  δχν ηδησηηθά καηεπηήξηα (Γηαβαιθαληθφ, Γέλεζηο). Απψηεξνο 

ζηφρνο είλαη λα ζπκβάιιεη ε έξεπλα απηή ζηελ θαηαλφεζε θαη βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείνπ. 

5.6  Δπηινγή δείγκαηνο-Γεηγκαηνιεςία 

Σν δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πξνέξρεηαη απφ ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 

αληηπξνζσπεχεη δχν κεγάια δεκφζηα θαη δχν κεγάια ηδησηηθά Μαηεπηήξηα. 

Απνηειείηαη απφ 16 άηνκα ηα νπνία εξγάδνληαη ζε 4 λνζνθνκεία (2 δεκφζηα θαη 2 

ηδησηηθά) ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Ηππνθξάηεην, Παπαγεσξγείνπ, 

Γηαβαιθαληθφ θαη Γέλεζηο. Απφ θάζε λνζνθνκείν επηιέρζεθε λα εξσηεζνχλ 4 άηνκα. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 9 γπλαίθεο θαη 7 άλδξεο κέζεο ειηθίαο 46,4 εηψλ κε κέζν 

ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζην ρψξν ηεο πγείαο 16,8 εηψλ. Σν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα είλαη επηπέδνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη νη 8 εξγάδνληαη κε ζχκβαζε 

ηδησηηθνχ ελψ νη ππφινηπνη 8 κε ζχκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ. Οη 11 εξσηεζέληεο είλαη 
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καίεο/καηεπηήξεο ελψ νη 5 παηδίαηξνη/λενγλνιφγνη. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ επηκφξθσζε 

ησλ εξσηεζέλησλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαηά 

πεξίπησζε ζεκηλάξηα πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ηνπ ζειαζκνχ, ςπρνπξνθχιαμεο, 

λνζειείαο λενγλψλ θαη άιινπ είδνπο ζεκηλάξηα Σν δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ θαη 

απνηειείηαη απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ θξνληίδνπλ ηηο κεηέξεο θαη ηα λενγλά θαη 

θαίλεηαη θαη ζχκθσλα κε δηεζλήο κειέηεο λα αζθνχλ επηξξνή ζηηο απνθάζεηο ηεο 

κεηέξαο γηα ηνλ ζειαζκφ. Ζ επηινγή ησλ επαγγεικαηηψλ έγηλε ηπραία θαη κφλν ζαλ 

θξηηήξην επηινγήο εηέζε γηα ηηο Μαίεο ε πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ θαη ην 

ηκήκα εξγαζίαο, ην νπνίν γηα ιφγνπο άκεζεο θαη θαζεκεξηλήο ελαζρφιεζεο  κε ηελ 

δπάδα κεηέξα-βξέθνο  ζεσξήζεθε φηη ζα πξέπεη λα είλαη ε Μαηεπηηθή θιηληθή θαη ην 

ηκήκα Νενγλψλ .Όζνλ αθνξά  ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ην δείγκα απνηειείηαη απφ έλαλ 

εηδηθφ Μαηεπηήξα θαη έλαλ Νενγλνιφγν ησλ παξαπάλσ θιηληθψλ.  Σα εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπιεξψζεθαλ θαηφπηλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε ερνγξάθεζε θαη θαηφπηλ 

έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο, ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ εξσηψκελσλ. Οη ερνγξαθήζεηο 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ θαηά ιέμε απφ θάζε ζπκκεηέρνληα θαη 

ζηε ζπλέρεηα έγηλε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην γλσζηνπνηήζεθε ζηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο θαη ειήθζε ε έγθξηζε 

απηψλ. Δπίζεο θαηεηέζε έγγξαθε αίηεζε ζην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην  ζηα αληίζηνηρα 

Μαηεπηήξηα γηα άζθεζε θάζε λφκηκνπ δηθαηψκαηνο απφ ηελ αηηνχζα. ηνπο πίλαθεο 

πνπ αθνινπζνχλ δίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ απφ θάζε θνξέα. 
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 Πίλαθεο: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά εξσηώκελσλ αλά νξγαληζκό 

Πίλαθαο 1 . Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά εξσηώκελσλ ηεο θιηληθήο Γέλεζηο 

Ηδηόηεηα Μαία Π/Γ Μαία/θιηληθ Μαηεπηήξαο Παηδίαηξνο 

Φύιν ζήιπ ζήιπ ζήιπ άξξελ 

Ζιηθία 31 45 35 46 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Δγγακε/2 

ηέθλα 
Δγγακε/2ηεθ άγακνο 

Δγγακνο/2η

εθλα 

Έηε εξγαζίαο 8 24 3 10 

Θέζε εξγαζίαο Μαία π/δ 

Μαία 

θιηληθήο/Τπδ/ζχ

λνπζα 

Ηαηξφο 

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 

Ηαηξφο  

ΜΔΝΝ/ΦΝ 

Δίδνο 

απαζρόιεζεο 
Η.Γ Η.Γ Η.Γ Η.Γ 

Δπηκόξθσζε εκηλάξηα 

Πξνεηνηκαζία 

εγθχσλ ηδησηηθά 

θ ζεκηλάξηα 

εκηλάξηα/εηδηθφηεηα 

Δπηκφξθσζε απφ 

καίεο 

εκηλάξηα 

 

Πίλαθαο 2. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά εξσηώκελσλ ηεο θιηληθήο 

Γηαβαιθαληθό 

Ηδηόηεηα Μαία Π/Γ Μαία/θιηληθ Μαηεπηήξαο Παηδίαηξνο 

Φύιν ζήιπ ζήιπ άξξελ ζήιπ 

Ζιηθία 52 50 50 38 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 
Έγγακε/2 Έγγακε/2 Δγγακνο/2 Έγγακνο/1 

Έηε εξγαζίαο 20 22 15 3 

Θέζε εξγαζίαο Μαία Μαία 

Ηαηξφο 

ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 

ΜΔΝΝ/Π/Γ 

Δίδνο απαζρόιεζεο Η,Γ Η.Γ Η.Γ Η.Γ 

Δπηκόξθσζε εκηλάξηα εκηλάξηα 
Ηδησηηθή 

επηκφξθσζε 

εκηλάξηα 

πξνζπάζεηα 

γηα IBLCC 
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Πίλαθαο 3.  Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά εξσηώκελσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

Παπαγεσξγίνπ 

Ηδηόηεηα Μαία Π/Γ Μαία/θιηλ Μαηεπηήξαο Παηδίαηξνο 

Φύιν Θήιπ Θήιπ άξξελ Άξξελ 

Ζιηθία 44 37 45 50 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 
Δγγακνο/2 Δγγακνο/2 Δγγακνο/3 Έγγακνο/2 

Έηε εξγαζίαο 19 12 20 13 

Θέζε εξγαζίαο Μαία Μαία 
Παλεπηζηεκηαθφο 

Ηαηξφο 

Ηαηξφο Δπηκ.Α 

ΜΔΝΝ 

Δίδνο 

απαζρόιεζεο 
Η.Γ Η.Γ Λέθηνξαο ΑΠΘ Μφληκνο 

Δπηκόξθσζε εκηλάξηα εκηλάξηα 
Ηδησηηθή 

επηκφξθσζε 

Γηαηξηβή 

Μεηαπηπρηαθφ 

 

Πίλαθαο 4. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά εξσηώκελσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

Ηππνθξάηεην 

Ηδηόηεηα Μαία Π/Γ Μαία/θιηλ Μαηεπηήξαο Παηδίαηξνο 

Φύιν Θήιπ ζήιπ άξξελ ζήιπ 

Ζιηθία 52 50 58 58 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 
Άγακνο έγγακνο Έγγακνο/4 Έγγακνο/2 

Έηε εξγαζίαο 19 27 25-28 32 

Θέζε εξγαζίαο Μαία Μαία Ηαηξφο ΔΤ Γηεπζχληξηα ΜΔΝΝ 

Δίδνο 

απαζρόιεζεο 
Γ.Γ Γ.Γ Γ.Γ Γ.Γ 

Δπηκόξθσζε εκηλάξηα Οπδεκία Οπδεκία εκηλάξηα/πλέδξηα 
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Πίλαθαο 1. Σν πξνθίι ησλ νξγαληζκώλ πνπ επηιέρζεθαλ 

Οργανιζμός 
Γ.Ν 

Ιπποκράηειο 
Γ.Ν Παπαγεωργίοσ 

Μαιεσηική 

Γσναικολογική 

κλινική  Γένεζις 

Ιαηρικό 

Διαβαλκανικό 

Κένηρο 

Φνξέαο Γεκφζην 
Ννκηθφ πξφζσπν 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 
Ηδησηηθφ Ηδησηηθφ 

Έθηαζε άγλσζην 75.000η.κ/150ζηξ 18.000η.κ/36ζηξ 50.000 η.κ 

πλ.Γχλακε 

(θιίλεο) 
976 θιίλεο ζπλ 750 θιίλεο ζπλ 116 θιίλεο ζπλ 383 θιίλεο ζπλ 

πλ.εηεζίσο 

ηνθεηνί 

1065+1300 

ηνθεηνί(Β+Γ) 

θιηληθή 

1300 ηνθεηνί 

5 αίζνπζεο ηνθεηψλ 

3.500 ηνθεηνί 

12 αίζνπζεο ηνθεηψλ 

1.500 ηνθεηνί 

7 αίζνπζεο 

ηνθεηψλ 

Μαηεπηηθέο 

θιίλεο 
60 θιίλεο(Β,Γ) 40θιίλεο Μ+Γ 116θιίλεο 40 θιίλεο καηεπη. 

Πξνζσπηθφ 

 34 Μαίεο ζπλ. 22 Μαίεο 
200 Μαίεο/71 

θιηληθή 
20 Μαίεο 

7  Μαηεπηήξεο 

 5 Παηδίαηξνη 

12 Μαηεπηήξεο. ΓΔΠ 

7 Παηδίαηξνη 

250  Μαηεπηήξεο. 

9  Παηδίαηξνη 

 

20  Μαηεπηήξεο 

 7   Παηδίαηξνη 

 

1.  Γ.Ν Παπαγεσξγίνπ  Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πξνζθέξεη ππεξεζίεο πξφιεςεο, 

δηάγλσζεο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1999 κε θιηληθέο 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη Δ..Τ. Δίλαη πιήξσο εληαγκέλν ζην Δ..Τ., επνπηεχεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο, εθεκεξεχεη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθεκεξηψλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο. Ζ εγθαηάζηαζε Παλεπηζηεκηαθψλ Κιηληθψλ ήξζε ην 

έηνο 2004..Σν ζχλνιν ησλ θιηλψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ αλέξρεηαη ζε 800, εθ ησλ νπνίσλ 

νη 759 είλαη αλεπηπγκέλεο. Σν 2014 δηελεξγήζεθαλ ζην Ννζνθνκείν 18.554 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, λνζειεχζεθαλ 71.282 εζσηεξηθνί αζζελείο, ελψ 

επηζθέθζεθαλ ηα ΣΔΗ & ΣΔΠ ηνπ Ννζνθνκείνπ 305.572 εμσηεξηθνί αζζελείο. Οη 

εξγαδφκελνη αλέξρνληαη ζε  1700 άηνκα πεξίπνπ. Λεηηνπξγνχλ  θιηληθέο θαη ηκήκαηα 

πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο Σξηηνβάζκηαο Ννζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη 

επηπιένλ επηηειεί ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν παξέρνληαο εηδίθεπζε, ζπλερή 
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εθπαίδεπζε, έξεπλα θαη επηκφξθσζε ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ θαη εθπνλψληαο εηδηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. ην Ννζνθνκείν εγθαηαζηάζεθε απφ ην 2004 ε Α’ 

Παλεπηζηεκηαθή Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή κε δπλακηθφηεηα 40 θιηλψλ 

Αίζνπζα ηνθεηψλ, 4 Υεηξνπξγηθέο αίζνπζεο ζάιακν θπζηνινγηθψλ λενγλψλ. Μαηεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θιηληθήο (22) Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ(12)θιηληθήο. Παηδίαηξνη ΜΔΝΝ(7)  

2. Γ.Ν Ηππνθξάηεην Σν λνζνθνκείν  είλαη εληαγκέλν ζην ΔΤ θαη παξέρεη 

πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε. Σν Ννζνθνκείν  πξνήιζε 

απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ πξψελ λνζνθνκείσλ “Αγία νθία” θαη “ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ”, 

είλαη ην κεγαιχηεξν λνζνθνκείν ηεο ρψξαο καο θαη ησλ Βαιθαλίσλ θαη έρεη 900 

νξγαληθά θξεβάηηα θαη 976 αλεπηπγκέλα θξεβάηηα. ην ΓΝΘ Ηππνθξάηεην έρεη 

δηαζπλδεζεί ην Ννζνθνκείν Αθξνδηζίσλ θαη Γεξκαηηθψλ Νφζσλ Θεζζαινλίθεο 

Λεηηνπξγνχλ 33 θιηληθέο θαη ηκήκαηα, 55 εξγαζηήξηα θαη 186 εμσηεξηθά ηαηξεία θαη 

ππάγνληαη ζε απηφ ηα Κέληξα Τγείαο Θέξκεο θαη Εαγθιηβεξίνπ. Λεηηνπξγνχλ δχν 

Παλεπηζηεκηαθέο Μαηεπηηθέο-Γπλαηθνινγηθέο θιηληθέο ε Β+Γ αλαιακβάλνληαο 

ελαιιάμ εθεκεξίεο. Ζ δπλακηθφηεηα ησλ θιηλψλ γηα ηηο δπν θιηληθέο είλαη (60). Σν 

Μαηεπηηθφ πξνζσπηθφ θιηληθψλ( 34 )Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ (7) καηεπηήξεο θαη Παηδίαηξνη 

ΜΔΝΝ (5) 

3. Ηαηξηθό Γηαβαιθαληθό Κέληξν Σν Γηαβαιθαληθφ είλαη έλα Ηαηξηθφ θέληξν κε 

ππεξεζίεο πγείαο επξέσο θάζκαηνο. Γηαζέηεη 383 λνζειεπηηθέο θιίλεο 23 

ππεξζχγρξνλεο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο θαη 7 αίζνπζεο ηνθεηψλ. Ωο ηδησηηθή θιηληθή 

εθεκεξεχεη 24 ψξεο γηα 365 εκέξεο. πλεξγάδεηαη κε ηαηξνχο πνιιψλ εηδηθνηήησλ  θαη 

δηαζέηεη ππεξζχγρξνλεο κνλάδεο λνζειείαο. Γηελεξγνχληαη 1500 ηνθεηνί εηεζίσο. 

 4. Γέλεζηο Ζ θιηληθή Γέλεζηο είλαη ε πξψηε κηθηή  ηδησηηθή καηεπηηθή –γπλαηθνινγηθή 

θιηληθή θαη δηαζέηεη 116 θιίλεο γεληθήο θαη εηδηθήο λνζειείαο .Απνηειεί ζπλεξγαζία 

ηνπ νκίινπ Τγείαο Euromedica θαη κηαο νκάδαο γπλαηθνιφγσλ  γηαηξψλ ηεο πφιεο. 

Πεξηιακβάλεη 12 κνλφθιηλεο αίζνπζεο ηνθεηψλ, εθ ησλ νπνίσλ κηα αίζνπζα γηα ηνθεηφ 

ζην λεξφ κε ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ, θαζψο θαη κηα αίζνπζα εηδηθψλ ηνθεηψλ, κε 

δηακφξθσζε ρεηξνπξγείνπ. Απαζρνιεί πεξίπνπ 200 καίεο απφ απηέο 71 βξίζθνληαη 

ζηελ  θιηληθή θαη δηελεξγνχληαη πεξίπνπ 3500 ηνθεηνί εηεζίσο αθνχ ζπλεξγάδνληαη  

250-300 γηαηξνί καηεπηήξεο, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 
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 5.7 ρεδηαζκόο εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε απηφ λα ζπκβάιεη ελ κέξεη ζηελ θαηαλφεζε 

θαη βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείνπ .Ζ πεγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη έγηλε  κεηάθξαζε απηνχ Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην απνηέιεζε εξγαιείν ζε κειέηε πνπ αθνξνχζε ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηηο εκπεηξίεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα Βξέθε 

Ννζνθνκείνπ ζε Μνλάδεο Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ ζηελ Απζηξαιία. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε έγηλε ην 2011 θαη δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Journal of 

Obstetric and Gynecologic and Neonatal Nursing-2011 (Taylor et al. 2011). Οη 

εξσηήζεηο ήηαλ φιεο αλνηθηνχ ηχπνπ θαη ν εξεπλεηήο   κε ειεχζεξε ζπλέληεπμε πάλσ ζε 

δεθαηέζζεξηο εξσηήζεηο πξνζπάζεζε λα αλαθαιχςεη ζε ζρέζε κε ην ζέκα, ηη ζθέθηεηαη 

ν εξσηψκελνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπγθξίλεη θαη λα νκαδνπνηήζεη ηηο απφςεηο ηνπο. Γηα 

ιφγνπο απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο ην εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε ζηελ πξψηε ελφηεηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ πνπ απνηεινχλ θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ δείγκαηνο. Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μαηεπηεξίνπ ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηελ ζχκβαζε εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ην 

κέγεζνο ηνπ Μαηεπηεξίνπ ζε θιίλεο, ηνθεηνχο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηα ηκήκαηα 

εξγαζίαο πνπ εμεηάδνληαη. Ζ Σξίηε ελφηεηα πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ  

ζχληνκεο, ζπγθεληξσκέλεο ζε ελφηεηεο κε ηηο  γεληθέο εξσηήζεηο λα πξνεγνχληαη ησλ 

εηδηθψλ ψζηε λα κελ εθηξνρηάδνπλ ηνλ εξσηψκελν. Σν εξσηεκαηνιφγην δνθηκάζηεθε 

(πηινηηθή εθαξκνγή) ζε 2 επαγγεικαηίεο γηα λα ειεγρζεί ε ζαθήλεηα ηνπ  ε αιιεινπρία 

ησλ εξσηήζεσλ, ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ θαζψο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πηζαλψο λα ρξεηαδφηαλ ηξνπνπνίεζε. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιάκβαλε επίζεο θαη έλα 

ζχληνκν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, ην νπνίν εμεγνχζε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

έξεπλαο. 

 

5.8  Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

Γηα λα θαηαιήμνπκε ζε κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, σο πξνο ηε δηαδηθαζία αιιά θαη ηε ζεκαζία ηεο πηζηνπνίεζεο 

ησλ λνζνθνκείσλ σο Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε, ε έξεπλα απηή ζα επηρεηξήζεη λα 

απαληήζεη ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 
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-Πνηφο ν βαζκφο ελεκέξσζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ «Πξσηνβνπιία Φηιηθφ 

πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν» θαη πνηνο ν βαζκφο πξνζαξκνγήο ησλ λνζνθνκείσλ ζε 

απηή; 

-Πνηά ε ρξεζηκφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ησλ λνζνθνκείσλ ζε δηαδηθαζίεο ηήξεζεο 

πξαθηηθψλ Φηιηθψλ πξνο ηα Βξέθε; 

-Πνηά ηα νθέιε γηα ηα λνζνθνκεία, ηηο κεηέξεο θαη ηα λενγλά απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

λνζνθνκείσλ ζε δηαδηθαζίεο ηήξεζεο πξαθηηθψλ Φηιηθψλ πξνο ηα Βξέθε; 

-Πνηά  ή πνηέο νη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ λνζνθνκείσλ ζε δηαδηθαζίεο ηήξεζεο πξαθηηθψλ Φηιηθψλ πξνο ηα 

Βξέθε; 

5.9  Μέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Ζ αλάιπζε δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε κέζνδν αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (content analysis). Ζ 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κέζνδνο αλάιπζεο ιφγνπ πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ έξεπλα 

θαη αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο θαη ησλ πξνεθηάζεσλ θαη ζπλεπεηψλ ηεο. 

Δθηπιίζζεηαη ζε πέληε ζηάδηα: ζην πξψην ζηάδην απνζαθελίδεηαη ην εξεπλεηηθφ 

αληηθείκελν κε ηελ ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε ησλ θαηαγξαθψλ. Σν δεχηεξν ζηάδην 

αθνξά ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ησλ πεγψλ, ελψ ζην ηξίην επηζεκαίλεηαη ην ηκήκα ή 

κνλάδα ελδηαθέξνληνο πξνο αλάιπζε. ην ηέηαξην ζηάδην ζπζηεκαηνπνηνχληαη νη 

ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζην πέκπην ζηάδην ν εξεπλεηήο 

θσδηθνπνηεί ην πιηθφ, πνπ πξνέθπςε απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην, ζε αλαιπηηθέο 

θαηεγνξίεο ζπλαθείο κε ηα εξσηήκαηά ηνπ (Παπαγεσξγίνπ, 1998). 

5.10 πλεληεύμεηο 

Οη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο απφ ηνλ κήλα Ννέκβξην έσο ηνλ Γεθέκβξην. 

Ζ κέζε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ πεξίπνπ 20 ιεπηά. Οη εξσηήζεηο 

δηαηππψζεθαλ κε ηελ ίδηα ζεηξά γηα φινπο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνέθπςε ε 

αλάγθε παξελζεηηθψλ δηεπθξηλήζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ. 

Όζν αθνξά ηελ απνδνρή πνπ έρεη ε έξεπλα απφ ηνπο εξσηψκελνπο, απηή θξίλεηαη 

άθξσο ηθαλνπνηεηηθή, θαζψο ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ πξνζεγγίζηεθε, 

ηε δέρηεθε κε πξνζπκία, απαληψληαο ζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν κε αίζζεκα επζχλεο. 
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Γεληθά, ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο καο δελ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ 

ηνπο σο έγθπξεο θαη ακεξφιεπηεο.  

5.11  Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο πηζαλφλ λα ζεσξνχληαη ν αξηζκφο ησλ νξγαληζκψλ θαη ε 

δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ην κηθξφ δείγκα, ε εκπεηξία ηνπ εξεπλεηή 

ζε ζρέζε κε ηελ ζπλέληεπμε, ν ρξφλνο ηεο ζπλέληεπμεο ε νπνία γηλφηαλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο , ηα λνζνθνκεία πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ κειέηε είραλ ήδε εθαξκφζεη κέξνο 

ησλ Γέθα Βεκάησλ ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, ην πνζνζηφ θαη ην είδνο ησλ 

ηνθεηψλ, δεκνγξαθηθά, εζληθά θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ 

πνπ λνζειεχνληαη , θαη ην πξνθίι ησλ ίδησλ ησλ νξγαληζκψλ θαζψο ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ν νπνίνο δηαθέξεη ζεκαληηθά θαη σο πξνο ην είδνο ησλ πεξηζηαηηθψλ, 

ηνλ φγθν ησλ αζζελψλ θαη πνιιέο θνξέο θαη ηελ ίδηα ηελ ππνδνκή. Ζ κειέηε δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζπγθξίζεσλ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  αλάκεζα ζηνλ δεκφζην 

θαη ηδησηηθφ ηνκέα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Δηζαγσγή 

ηνλ παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία 

ζα είλαη ζπλάξηεζε ησλ ππνζεηηθψλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

.ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ  θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο καο. 

6.1 Αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε ζηελ πξψηε ελφηεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ, 

νη νπνίνη γηα ιφγνπο εξεπλεηηθνχο επηιέρζεθαλ δχν απφ ηνλ δεκφζην θνξέα θαη δχν 

απφ ηνλ ηδησηηθφ γηα δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο..Πνζνηηθά ζηνηρεία φπσο αξηζκφο ηνθεηψλ, 

θιηλψλ, πξνζσπηθνχ ηφζν ηαηξηθνχ φζν θαη λνζειεπηηθνχ, αιιά θαη εκέξεο λνζειείαο 

ησλ ιερσίδσλ ζα πξνζζέζνπλ ελδερνκέλσο παξαηεξήζεηο φζνλ αθνξά ηε ελδερφκελε 

ζρέζε αλάκεζα ζηα ππνθείκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ ζεψξεζε ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο. Σα δεδνκέλα ησλ νξγαληζκψλ πνπ επηιέρζεθαλ δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα δπν 

κεγάια δεκφζηα γεληθά λνζνθνκεία κε καηεπηηθέο θιηληθέο, θαη δχν ηδησηηθά θέληξα 

επίζεο κεγάινπ κεγέζνπο ηφζν σο πξνο ηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ αιιά θαη σο 

πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ. 

 Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηππνθξάηεην ην πξψην απφ παξάδνζε καηεπηήξην ζηελ πφιε 

ηεο Θεζζαινλίθεο δηαζέηεη απηήλ ηελ πεξίνδν δχν καηεπηηθέο θιηληθέο κηα 

Παλεπηζηεκηαθή θαη κηα θιηληθή ηνπ ΔΤ. Σπραία επηιέρζεθε γηα ηελ έξεπλά καο ε 

Παλεπηζηεκηαθή θιηληθή ε νπνία δηαζέηεη (40) θιίλεο θαη έρεη εηεζίσο 1100 ηνθεηνχο. 

Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ θιηληθή είλαη (20) καίεο θιηληθήο 

(…?…)παηδηαηξηθνχ θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ είλαη (7) καηεπηήξεο θαη 

(…?)…παηδίαηξνη.  

Σα  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ είλαη φηη πξφθεηηαη γηα 

έλα επίζεο κεγάιν λνζνθνκείν ηφζν ζε έθηαζε φζν θαη ζε αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ πνπ 
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θξνληίδεη. Γηαζέηεη κηα Παλεπηζηεκηαθή καηεπηηθή θιηληθή κε (40) θιίλεο κηθηέο 

καηεπηηθά & γπλαηθνινγηθά, (22) καίεο ζπλνιηθά γηα θιηληθή θαη παηδηαηξηθφ ηκήκα, 

(12) κέιε ΓΔΠ καηεπηήξεο, θαη παηδηάηξνπο (7) πνπ αλήθνπλ ζηελ Παλεπηζηεκηαθή 

Δληαηηθή Νενγλψλ(ΜΔΝΝ). Δηήζηνο αξηζκφο ηνθεηψλ 1300. 

Σν Ηαηξηθφ Γηαβαιθαληθφ Κέληξν είλαη έλα θέληξν επξέσο θάζκαηνο θαη ζπλεξγάδεηαη 

φιν ην 24σξν κε γηαηξνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Γηαζέηεη καηεπηηθή θιηληθή κε (40) 

θιίλεο, (20) καίεο θιηληθήο θαη παηδηαηξηθνχ ηκήκαηνο, ζπλεξγάδεηαη κε πνιινχο 

καηεπηήξεο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ (6) λενγλνιφγνπο. Έρεη  

1500 ηνθεηνχο ηνλ ρξφλν. 

Ζ θιηληθή Γέλεζηο είλαη ε κνλαδηθή ζην είδνο ηεο ακηγψο καηεπηηθή-γπλαηθνινγηθή 

θιηληθή, ε νπνία δηαζέηεη 116 θιίλεο γεληθήο θαη εηδηθήο λνζειείαο. Έρεη 3500 ηνθεηνχο 

εηεζίσο (…..) καίεο θιηληθήο  (…) παηδηαηξηθνχ πλεξγάδεηαη κε γηαηξνχο καηεπηήξεο 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο (…..)ε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο νη εκέξεο λνζειείαο ησλ 

γπλαηθψλ πνπ γέλλεζαλ ήηαλ 3-4 εκέξεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηνθεηνχ. 

6.2 Απνηειέζκαηα-Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ 

Μήπσο κπνξείηε λα καο πείηε  ηη γλσξίδεηε γηα ηελ Πξσηνβνπιία Φηιηθό πξνο ηα 

Βξέθε Ννζνθνκείν; Πεξί ηίλνο πξόθεηηαη; Ση πεξηιακβάλεη  έλα Φηιηθό πξνο ηα 

βξέθε Ννζνθνκείν; 

ε γεληθφ πιαίζην, νη εξσηεζέληεο είλαη αξθεηά ελεκεξσκέλνη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ Φηιηθψλ πξνο ηα Βξέθε λνζνθνκείσλ. Υαξαθηεξηζηηθά καία πνπ εξγάδεηαη ζην 

Παπαγεσξγίνπ αλαθέξεη «είλαη κία πξσηνβνπιία κε επίθεληξν ην βξέθνο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηαηξνθήο ηνπ κε ην γάια ηεο κεηέξαο ηνπ απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο. 

ηεξίδεηαη ζε  παγθφζκην πιαίζην πνπ ππνζηεξίδεη ηε ζηξνθή ζην κεηξηθφ ζειαζκφ, ηελ 

παξακνλή λενγλνχ δίπια ζηε κεηέξα 24σξν θαη πεξηιακβάλεη 10 βήκαηα» ελψ καία πνπ 

εξγάδεηαη ζην Γηαβαιθαληθφ πξνηείλεη φηη «είλαη ην λνζνθνκείν ην νπνίν πξνάγεη ην 

κεηξηθφ ζειαζκφ απφ ηελ ψξα γέλλεζεο ηνπ λενγλνχ, ν ζειαζκφο μεθηλάεη απφ ηελ 

αίζνπζα ηνθεηψλ, ππάξρεη rooming-in θαη νη καίεο είλαη πξφζπκεο λα βνεζήζνπλ εηδηθά 

ζηελ πξσηνηφθν». Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ πνπ έρνπλ γλψζε επί ηνπ δεηήκαηνο 

αλαθέξνληαη ζηνλ άκεζν κεηξηθφ ζειαζκφ θαη ζηελ 24σξε επαθή ηεο κεηέξαο κε ην 

λενγλφ. Παξφια απηά, γεληθά νη εξσηεζέληεο δελ έρνπλ ζην ζχλνιν ηνπο ζαθή γλψζε 

ησλ βεκάησλ πνπ επηηάζζεη ε δηαδηθαζία ελαξκφληζεο κε ηηο νδεγίεο πνπ πξνηείλεη ε 
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Πξσηνβνπιία Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν. Μάιηζηα παξαηεξείηαη αλεπάξθεηα 

ζηελ χπαξμε πξαθηηθψλ γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ πξσηνβνπιία. 

Τπάξρεη  νδεγία από ηελ εζληθή επηηξνπή  πξνο όια ηα καηεπηήξηα λα 

πξνζπαζήζνπλ λα γίλνπλ Φηιηθά πξνο ηα βξέθε. Πηζηεύεηο όηη είλαη θαιό θαη 

γηαηί; 

Αλαθνξηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο ελαξκφληζεο ησλ λνζνθνκείσλ κε ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηα πξσηφθνιια πνπ ζα ηα ραξαθηήξηδαλ Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε, αξρηθά, νη 

εξσηεζέληεο πξνβάινπλ ηελ πξνψζεζε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ, ν νπνίνο «εληζρχεη ην 

ζχλδεζκν κεηέξαο-κσξνχ θαη ζπκβάιεη ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ κσξψλ» 

θαζψο αλαπηχζζεηαη δεζκφο «δέξκα κε δέξκα» αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην λενγλφ απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή κεηά ηνλ ηνθεηφ. Όζνλ αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα ηεο κεηαηξνπήο ησλ 

καηεπηεξίσλ ζε θιηληθέο Φηιηθέο πξνο ηα Βξέθε γηα ηελ νηθνλνκία, νη εξσηεζέληεο 

εζηηάδνπλ ζηελ κείσζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ  Τγείαο γηα γάια, ην νπνίν επεθηείλεηαη θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη 

απφ ηηο ίδηεο ηηο νηθνγέλεηεο. Δπηπξφζζεηα, ην γεγνλφο φηη ν κεηξηθφο ζειαζκφο 

ιεηηνπξγεί πξνβιεπηηθά καθξνπξφζεζκα γηα ηελ απνθπγή ινηκψμεσλ εληζρχεη ηα 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ 

Φηιηθψλ πξνο ηα Βξέθε απφ ηα καηεπηήξηα. Αθφκε, ε πηνζέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξαθηηθψλ σθειεί θαη ηελ νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία ησλ καηεπηεξίσλ θαζψο απηά ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ «πξφηππα θαη πιαίζηα» ηα νπνία απνηεινχλ «best 

practices» θαη είλαη ζαθή θαη παγθφζκηα απνδεθηά. Αθφκε, ε νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ λνζνθνκείσλ εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη είλαη απαξαίηεην απφ ηηο καίεο λα 

κπνπλ ζε δηαδηθαζία επηκφξθσζεο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

κεηαηξνπήο ησλ θιηληθψλ ζε Φηιηθέο πξνο ηα Βξέθε. 

ε πνην ζηάδην βξίζθεζηε όζνλ αθνξά ζην Φηιηθό πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν; 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ παξαηέζεθαλ πξνέθπςε φηη έρνπλ ραξαρζεί νη βαζηθέο γξακκέο 

γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα λνζνθνκεία Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε, φκσο 

ππάξρεη αθφκε αξθεηή απφζηαζε λα δηαλπζεί. Τπάξρεη θηλεηηθφηεηα απφ ηηο δηνηθήζεηο 

ησλ λνζνθνκείσλ γηα ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ γηαηξψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αιιαγψλ θαη νη καίεο είλαη πνιχ 

δξαζηήξηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο απηήο. Παξφια απηά ζε γεληθέο γξακκέο ε 

πνιηηηθή ελεκέξσζεο ελίζρπζεο ηνπ ζειαζκνχ πνπ εθαξκφδνπλ ηα λνζνθνκεία δελ 
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είλαη ζαθψο νξγαλσκέλε θαη ζηνρεπφκελε. Παξαηεξείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηνρεπφκελεο πξνζπάζεηεο γηα εθαξκνγή ησλ Baby Friendly 

ζηξαηεγηθψλ κέζα απφ ηε ζπλερή πξνζπάζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πξνθχπηνπλ εμαηξεηηθά 

απνηειέζκαηα. Σα λνζνθνκεία ζα πξέπεη λα ζηνρεχζνπλ ζηελ απφθηεζε ηεο 

αληίζηνηρεο πηζηνπνίεζεο θαζψο θαη ζηελ εθπφλεζε γξαπηήο πνιηηηθήο πνπ 

ελζσκαηψλεη ηα 10 βήκαηα πηζηνπνίεζεο γηα λνζνθνκεία Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε. 

Παξάιιεια ζεκαληηθέο είλαη νη θαηεπζχλζεηο θαη ηα εξγαιεία πνπ δίλνληαη απφ ηελ 

εζληθή επηηξνπή ζειαζκνχ πνπ εληζρχνπλ ην rooming-in, φκσο δε ζα πξέπεη λα 

παξαβιέπεηαη φηη νη αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο ζε κεγάιν βαζκφ ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

έλα πιαίζην ζπλήζεηαο, ρσξίο φκσο λα παξαγλσξίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

νξίδνληαη σο Φηιηθέο πξνο ηα Βξέθε δηαδξακαηίδεη ε επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά 

θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, παξφια απηά δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη επαξθήο 

ελεκέξσζε ζην πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ φζνλ αθνξά ηελ αμία ηνπ απνθιεηζηηθνχ 

ζειαζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ rooming-in, ελψ ε ππάξρνπζα γλψζε κεηαθέξεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πξνο ηηο κεηέξεο. 

Έρεηε γξαπηή πνιηηηθή ζειαζκνύ; Γλσξίδεηε από πνύ πξνήιζε; Αθνινπζείηε ε 

πνιηηηθή  απηή  ην δηάζηεκα απηό; 

Ζ γλψζε χπαξμεο γξαπηήο πνιηηηθήο ζειαζκνχ ππάξρεη ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο, ελψ αθνινπζνχληαη θαη ζπγθεθξηκέλα πξσηφθνιια θαη πνιηηηθέο 

ζειαζκνχ. Παξάιιεια, ππάξρνπλ γξαπηέο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζε φιεο ηηο κεηέξεο 

απφ ηελ πξψηε κέξα. Ζ γξαπηή πνιηηηθή ζειαζκνχ φπνπ ππάξρεη πξνσζείηαη απφ 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη αθνινπζείηαη, ελψ ελεκεξψλεηαη γηα απηήλ ην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα λνζνθνκεία βξίζθνληαη ζε 

ζηάδην πξνεηνηκαζίαο γξαπηήο πνιηηηθήο ζειαζκνχ. 

Πνηέο πηζηεύεηε όηη ζα είλαη νη επθαηξίεο γηα ην λνζνθνκείν ζαο από ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Φηιηθνύ πξνο ηα βξέθε Ννζνθνκείν; 

ε ζρέζε κε ηηο επθαηξίεο θαη ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηα λνζνθνκεία απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ Φηιηθψλ πξνο ηα Βξέθε πξαθηηθψλ, αξρηθά, νη εξσηεζέληεο εζηηάδνπλ 

ζηελ αχμεζε ησλ γελλήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. Μαία πνπ εξγάδεηαη ζην 

Ηππνθξάηεην αλαθέξεη «πηζηεχσ φηη ζα απμεζνχλ νη γελλήζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ γηαηί 

είλαη γλσζηφ ην θέξδνο γηα ηελ πγεία ηνπ λενγλνχ, ζα απμεζνχλ ηα θέξδε ηνπ 
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λνζνθνκείνπ, ζα κεησζεί ε δαπάλε γηα ηα γάιαηα». Παξάιιεια, ζεκαληηθέο επθαηξίεο 

ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζε φξνπο θχξνπο, θαζηζηψληαο ηα λνζνθνκεία ζεκεία αλαθνξάο 

ζηελ θνηλσλία αιιά θαη ηελ ηαηξηθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Παηδίαηξνο πνπ 

εξγάδεηαη ζην Γηαβαιθαληθφ ηνλίδεη πσο «ζα ππάξρνπλ ηεξάζηηα νθέιε, ζα 

πεληαπιαζηαζηεί ε θίλεζε, ζα κπνξνχκε λα αζρνιεζνχκε κε εκεξίδεο θαη λα ην 

πξνσζήζνπκε πεξαηηέξσ, ζα έρεη θαη νηθνλνκηθά νθέιε. Θα είλαη ηεξάζηηα πξσηηά. Θα 

πηζηνπνηεζεί ην λνζνθνκείν γηαηί δελ ππάξρεη άιιν ζηελ πφιε, αιιά πξέπεη λα 

ππνζηεξηρζνχκε απφ ηνπο θνξείο», ελψ λενγλνιφγνο ηνπ Παπαγεσξγίνπ απαληά φηη «ζα 

ππάξρεη απνδνρή απφ ηνλ θφζκν θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, αιιά πξέπεη ε πνιηηηθή 

απηή λα πεξάζεη ζε άιιν επίπεδν, απηνχ ηνπ ηχπνπ νη πνιηηηθέο κφλν θαιφ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ» θαη καηεπηήξαο πνπ εξγάδεηαη ζην Γέλεζηο απαληά «αλαγλσξίδεηαη απηφ απφ 

ηνπο αζζελείο, επξεία αλαγλψξηζε θνηλσληθά θαη ζηελ πφιε, θάζε αζζελήο ζα έρεη άιιε 

εθηίκεζε». Δπίζεο, νη εξσηεζέληεο ηνλίδνπλ ηδηαίηεξα ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη γηα ηελ πγεία ησλ λενγλψλ, γεγνλφο πνπ ζα έρεη άκεζν 

αληίθηππν θαη ζηα ίδηα ηα λνζνθνκεία, θαζψο «φηαλ κία κεηέξα γλσξίδεη φηη ζην 

λνζνθνκείν πνπ απεπζχλεηαη γηα λα γελλήζεη πξνσζείηαη ν απνθιεηζηηθφο ζειαζκφο 

ληψζεη αζθάιεηα θαη γηα ηε βνήζεηα θαη γηα ηελ επίιπζε απνξηψλ ψζηε λα θχγεη έηνηκε 

απφ ηελ θιηληθή. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηαηί δελ ζα ππάξρνπλ ηα μέλα 

θαη ππνθαηάζηαηα γάιαηα θαη ζα πεξηνξηζηνχλ ηα έμνδα» (καηεπηήξαο, Γέλεζηο). Σέινο, 

παξάιιεια κε ηα νθέιε ζε φξνπο θχξνπο επηζεκαίλεηαη θαη ε αιιαγή πνπ ζα ππάξρεη 

θαη ζηε λννηξνπία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ψζηε λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξν 

νινθιεξσκέλε θξνληίδα ζηηο κεηέξεο θαη ηα λενγλά. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη πσο 

«ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ εξγαιείν γηαηί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηα νθέιε είλαη κεγάια, 

ην λνζνθνκείν ζα έρεη επθαηξίεο, κε έρεη εληππσζηάζεη ε απζηεξφηεηα ησλ πξνυπνζέζεσλ 

πνπ ζα καο θάλεη θαιχηεξνπο, επθαηξία λα αιιάμεη ε λννηξνπία γηα ηνπο επαγγεικαηίεο» 

(καηεπηήξαο, Γηαβαιθαληθφ). 

Δίλαη δύζθνιε ε πξαθηηθή ησλ αιιαγώλ; Γηαηί πηζηεύεηε όηη είλαη; 

Οη εξσηεζέληεο αμηνινγνχλ ηηο δηαδηθαζίεο αιιαγψλ σο δχζθνιεο. Βέβαηα 

επηζεκαίλνληαη ηα ηδηαίηεξα δεδνκέλα πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ θαζψο απηέο 

πξνυπνζέηνπλ ππνδνκέο, επηκφξθσζε θαη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή γλψζε απφ κέξνπο 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε αιιαγήο λννηξνπίαο 

απφ κέξνπο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο αιιά θαη θνπιηνχξαο απφ κέξνπο ησλ 

λνζνθνκείσλ, θαζψο θαη ε δηεπζέηεζε ηερληθψλ δεηεκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 
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αιιαγέο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο ζπλνιηθψλ ζηξαηεγηθψλ φπσο ηνλίδεη λενγλνιφγνο πνπ εξγάδεηαη ζην 

Παπαγεσξγίνπ «νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ πνηφηεηα είλαη απνδεθηή σο ηδέα, αιιά 

πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ νη πξνζσπηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο, ην κνληέιν πξέπεη λα 

είλαη λνζνθνκεηαθνθεληξηθφ θαη φρη ηαηξηθνθεληξηθφ, λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ν 

αζζελήο, πξέπεη λα ειέγρνληαη νη πθηζηάκελνη αιιά θαη απηνί πνπ πξνσζνχλ ηηο 

αιιαγέο». Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ θαη 

Σερλνινγηθψλ ζρνιψλ ζηελ εκθχζεζε λννηξνπίαο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ ζηνπο 

απξηαλνχο επαγγεικαηίεο πγείαο αιιά θαη ε ζπλερήο ελεκέξσζήο ηνπο εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ψζηε λα γίλνληαη απνδεθηά ηα λέα δεδνκέλα θαη πξαθηηθέο πνπ πεγάδνπλ 

απφ ζπγθεθξηκέλα πξσηφθνιια. εκαληηθφο είλαη εδψ ν ξφινο ηεο εγεζίαο θαζψο θαη ε 

παξνρή θηλήηξσλ, ε πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε 

ζεκηλάξηα θαη ε ζπλερήο ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Ζ δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε ησλ πξαθηηθψλ αιιαγψλ επηηείλεηαη απφ ηελ 

γξαθεηνθξαηία, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πφξσλ θαη ππνδνκψλ 

δπζρεξαίλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεηαη πσο «είλαη 

δχζθνιν γηαηί ππάξρεη ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηία θαη ην λνζνθνκείν δελ έρεη ηηο θαηάιιειεο 

ππνδνκέο θαη δελ έρεη ηελ αλάινγε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα δεκηνπξγεζνχλ νη 

θαηάιιεινη ρψξνη θαη λα αλαπηπρζνχλ πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο» (καηεπηήξαο, 

Ηππνθξάηεην). 

 

Πνηεο πηπρέο(-Βήκαηα) ηνπ Φηιηθνύ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείνπ πηζηεύεηε όηη ζα 

είλαη εύθνιν γηα ην Ννζνθνκείν ζαο λα εθαξκόζεη; 

ε ζρέζε κε πηπρέο(-Βήκαηα) ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείνπ πνπ είλαη 

εχθνιν λα εθαξκνζζνχλ απφ ηηο θιηληθέο παξαηεξείηαη φηη ε ελεκέξσζε είλαη ε πιένλ 

εχθνια εθαξκφζηκε πηπρή. Παξάιιεια, κε απιέο κεζφδνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε 

θαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ βάζεη ηεο εθαξκνγήο θαιψλ πξαθηηθψλ 

νξγαλσζηαθήο ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ πξαθηηθά δεηήκαηα, φπσο ε άκεζε επαθή ηεο 

κεηέξαο κε ην λενγλφ θαη ε παξνρή κεηξηθνχ γάιαθηνο κε ζειαζκφ, είλαη επίζεο 

εχθνιν λα επηηεπρζνχλ.  

Πνηα βήκαηα ζα είλαη δύζθνιν λα εθαξκνζηνύλ ζε απηό ην Ννζνθνκείν; Τπάξρνπλ 

πξάγκαηα πνπ κνηάδνπλ πην εύθνια ή δύζθνιά ζε ζρέζε κε άιια λνζνθνκεία; 
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Αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα λνζνθνκεία ζηε 

πξνζαξκνγή ηνπο σο Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε, αξρηθά, νη εξσηεζέληεο εζηηάδνπλ ζηελ 

έιιεηςε πφξσλ θαη ππνδνκψλ «Σν «δέξκα κε δέξκα» είλαη δχζθνιν ζηηο θαηζαξηθέο, 

ελψ επίζεο ηα πνιιά θξεβάηηα ζηα δσκάηηα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. Παξάιιεια, ν 

απμεκέλνο φγθνο δνπιεηάο θαη ε χπαξμε δχζθνισλ πεξηζηαηηθψλ δελ επλννχλ ηελ 

πξνψζεζε ησλ ζρεηηθψλ αιιαγψλ. Δπηπιένλ «ην rooming-in είλαη δχζθνιν γηαηί δελ 

ππάξρνπλ νη ππνδνκέο» (καηεπηήξαο, Ηππνθξάηεην). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθφκα θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ ε πιηθνηερληθή ππνδνκή είλαη επαξθήο, φπσο 

ζην Γηαβαιθαληθφ, νη εξσηεζέληεο πξνβάινπλ ηελ ππεξνρή ηεο κνλάδαο ζε απηφ ην 

δήηεκα. Δπηπιένλ ηερληθά δεηήκαηα ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε, φπσο ν 

θψδηθαο ππνθαηάζηαηνπ γάιαθηνο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνδνκέο είλαη 

επαξθείο πξνβάιιεηαη ην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, καία πνπ εξγάδεηαη 

ζην Γηαβαιθαληθφ αλαθέξεη «ην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο είλαη ζεκαληηθφ. Θα πξέπεη απφ 

πξηλ λα είλαη ελεκεξσκέλεο νη κεηέξεο απφ επαγγεικαηία ηνπ ρψξνπ, είκαζηε έλα 

ζχγρξνλν λνζνθνκείν, έρνπκε πφξνπο, ε πξντζηακέλε έρεη θηηάμεη εηδηθφ ρψξν ζειαζκνχ 

γηα κεηέξεο πνπ έξρνληαη γηα επηζθέςεηο, ε ππνδνκή θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

βνεζάεη θαη θαζεζπράδνπλ ηε κεηέξα, ην πξνζσπηθφ είλαη πξφζπκν ην κφλν πνπ ζα 

πξέπεη λα βειηησζεί είλαη ε ελεκέξσζε ησλ κεηέξσλ απφ κέξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ». 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδεη ε εμσηεξηθή ππνζηήξημε ησλ κεηέξσλ 

θαζψο ιείπνπλ νη αλζξψπηλνη πφξνη πνπ ζα ηελ πινπνηήζνπλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία παξνπζηάδνληαη ιηγφηεξεο δπζθνιίεο θαζψο ππάξρεη 

θαιχηεξε ζπλεξγαζία πξνζσπηθνχ θαη δηνίθεζεο γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηελ 

νξγαλσζηαθή ηνπο θνπιηνχξα, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ιφγσ γξαθεηνθξαηίαο «Δδψ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πην εχθνια γηαηί 

δελ ππάξρεη γξαθεηνθξαηία θαη είλαη εχθνιε ε ιήςε απνθάζεσλ, ελψ απηφ δελ ηζρχεη ζε 

έλα δεκφζην λνζνθνκείν» (καηεπηήξαο, Γηαβαιθαληθφ). 

Παξφια απηά επηζεκαίλεηαη θαη ν ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο βαζηθνχ 

ζπζηαηηθνχ παξάγνληα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηψλ. Μαία πνπ 

εξγάδεηαη ζην Γέλεζηο ηνλίδεη «ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηα πξάγκαηα είλαη πην ειεγρφκελα 

θαη είλαη πην εχθνιν λα επηβιεζνχλ θάπνηα πξάγκαηα, αιιά δελ είλαη ζέκα ηδησηηθνχ ή 

δεκφζηνπ είλαη ζέκα αλζξψπσλ, ν ζειαζκφο ην πξψην εκίσξν κεηά ηνλ ηνθεηφ είλαη 

πνιχ δχζθνιν γηαηί πξέπεη λα εμεηαζηεί, απηφ ην βήκα δελ εθαξκφδεηαη ζπρλά ιφγσ 

ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξαθακθζνχλ, εμαξηάηαη απφ ηνπο 

καηεπηήξεο θαη ηηο καίεο πνπ πξέπεη λα είλαη ζπληνληζκέλνη». Σέινο ζε κηα πεξίπησζε 
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πξνβάιινληαη δπζθνιίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ πνπ δελ επλννχλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζειαζκνχ. 

 

 

Μήπσο είλαη έλα ζέκα νη πόξνη; 

Οη πφξνη, ηδηαίηεξα ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ δσηηθήο 

ζεκαζίαο. εκαληηθή είλαη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ «βεβαίσο θαη είλαη ζέκα πφξσλ, ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξν 

πξνζσπηθφ, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε κείλεη ην 50% ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, έρνπλ 

θχγεη 7 άηνκα, απφ ην 2011 θαη δελ έρεη αληηθαηαζηαζεί θαλείο», ζεκεηψλεη λενγλνιφγνο 

ζην Ηππνθξάηεην. Δπίζεο, καία πνπ εξγάδεηαη ζην Ηππνθξάηεην αλαθέξεη φηη 

«ρξεηάδνληαη ιεθηά θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, αιιά θαη πξσηνβνπιίεο γηα λα γηλφκαζηε 

θαιχηεξνη ζπλνιηθά». ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ φπνπ νη πφξνη δελ 

απνηεινχλ πξφβιεκα πξνθχπηνπλ δεηήκαηα νξγαλσζηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο «δελ είλαη ζέκα πφξσλ, είλαη ζέκα δηάζεζεο, ν ζειαζκφο 

είλαη θζελφο θαη ηα θέξδε πνιιαπιά, ην βαζηθφ ζέκα είλαη λα πεξηνξηζηνχλ νη 

πξνζσπηθέο απφςεηο, φηη θάλνπκε λα είλαη evidence-based θαη λα εθαξκφδνληαη δηεζλείο 

νδεγίεο» (λενγλνιφγνο, Παπαγεσξγίνπ). Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

πξνθχπηεη φηη νη ππάξρνληεο πφξνη δελ απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ εθθίλεζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα πηζηνπνίεζε ησλ λνζνθνκείσλ σο Φηιηθά πξνο ηα 

Βξέθε «ρξεηάδνληαη θαη άιινη πφξνη φκσο γηα λα κπνξείο λα θηλεηνπνηήζεηο ην 

κεραληζκφ θαη κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ θαη φζν πξνρσξάλε ηα βήκαηα θαη έρεηο 

απνηειέζκαηα κπνξείο λα δεηήζεηο επηπιένλ πφξνπο, ηα ππάξρνληα εξγαιεία αξθνχλ γηα 

λα μεθηλήζεηο» (καία, Γέλεζηο). Δπίζεο ε αχμεζε ησλ πφξσλ ιεηηνπξγεί θαη πξνο 

φθεινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ παξάιιεια κε 

ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, φπσο ζεκεηψλεη καηεπηήξαο πνπ εξγάδεηαη ζην Γέλεζηο φηη 

«ζίγνπξα νη πφξνη είλαη ζεκαληηθνί, ην  rooming-in ρξεηάδεηαη ρψξνπο, πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθφ είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο γπλαίθαο, ρξεηάδνληαη 

ζεκηλάξηα θαη ρξήκαηα γηα λα ηα δηνξγαλψζνπκε», ελψ καηεπηήξαο πνπ εξγάδεηαη ζην 

Ηππνθξάηεην ηνλίδεη φηη «βεβαίσο, ρξεηάδνληαη πάλσ απφ φια νηθνλνκηθνί πφξνη, 

ρξεηάδνληαη ππνδνκέο θαη ζεκηλάξηα γηα λα ελεκεξψλνληαη νη γηαηξνί θαη νη καίεο». 
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Ση γίλεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ κεηξηθνύ ζειαζκνύ έμσ ζηελ θνηλόηεηα; Aπηό  

απνηειεί έλα ζέκα; 

Ζ ππνζηήξημε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ έμσ απφ ηελ θνηλφηεηα θαηά γεληθή νκνινγία 

ησλ εξσηεζέλησλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. πλήζσο, ε αληίζηνηρε ππνζηήξημε 

παξέρεηαη απφ ηνπο παηδηάηξνπο, ελψ ιεηηνπξγνχλ θαη θνξείο θαη δνκέο ελεκέξσζεο 

ζρεηηθά κε ην κεηξηθφ ζειαζκφ πνπ παξέρνπλ ηειεθσληθή ππνζηήξημε, ελψ ππάξρνπλ 

θαη θιηληθέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο κνλάδεο ζπκβνπιεπηηθήο ζειαζκνχ. Παξφια 

απηά είλαη απαξαίηεηεο αληίζηνηρεο βειηηψζεηο. ήκεξα νη ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα 

ηελ αλάπηπμε αλάινγσλ δξάζεσλ θαζφηη «νηθνλνκηθνί ιφγνη αλαγθάδνπλ ηηο κεηέξεο λα 

ζειάδνπλ, ε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα είλαη θηιηθή πξνο ην ζειαζκφ θαη ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο πξνσζεί ην κεηξηθφ ζειαζκφ» (λενγλνιφγνο, Παπαγεσξγίνπ). 

Παξφια απηά ν απμεκέλνο θφξηνο εξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο δελ επηηξέπεη 

ηελ πιήξε εμσηεξηθή ππνζηήξημε ησλ κεηέξσλ ζην ζέκα ηνπ ζειαζκνχ, ε νπνία 

πεξηνξίδεηαη απιψο ζε νξηζκέλεο νδεγίεο «εκείο ζπλήζσο ιέκε ζηε κεηέξα λα 

ηειεθσλήζεη φπνηα ψξα ζέιεη ζε εκάο γηα φπνην πξφβιεκα αληηκεησπίδεη, λα 

ζπκβνπιεπηεί ηνλ παηδίαηξν, ζηελ Διιάδα είκαζηε πίζσ ζε ζέκαηα ππνδνκψλ, κφιηο 

αληηκεησπίζνπλ νη κεηέξεο κία δπζθνιία εχθνια ηα παξαηάλε ρσξίο λα ελεκεξψλεηαη ην 

λνζνθνκείν θαη ν παηδίαηξνο» (καία, Γηαβαιθαληθφ).  

Ζ έιιεηςε ππνδνκψλ αιιά θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ επηηείλεη ηηο ππάξρνπζεο 

αλεπάξθεηεο φπσο απαληά καία πνπ εξγάδεηαη ζην Γέλεζηο «είλαη ζέκα ππνζηήξημεο, ε 

γπλαίθα πξέπεη λα μέξεη φηη έρεη έλα ηειέθσλν, έλαλ άλζξσπν πνπ ζα ηε βνεζήζεη, λα 

ππάξρεη έγθπξε θαη ζπληνληζκέλε πιεξνθφξεζε απφ φινπο ηνπο θνξείο πνπ λα ιέλε ηα 

ίδηα πξάγκαηα ρσξίο λα δηράδνπλ ηε γπλαίθα, νη γπλαίθεο πνπ ζέινπλ λα ζειάζνπλ κε ηελ 

θαηάιιειε ππνζηήξημε ην θάλνπλ θαη θηάλνπλ ην ζηφρν ηνπ 6κελνπ». Σα ηειεπηαία 

ρξφληα, ε αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη σθειήζεη ηελ ελεκέξσζε φζνλ 

αθνξά ην κεηξηθφ ζειαζκφ θαζψο ιεηηνπξγνχλ δηάθνξνη ηζηφηνπνη αλάινγνπ 

ελδηαθέξνληνο φπνπ νη κεηέξεο κπνξνχλ λα αληαιιάζνπλ απφςεηο κεηαμχ ηνπο αιιά 

θαη λα επηθνηλσλνχλ κε ζχκβνπινπο ζειαζκνχ, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη νδεγίεο ηνπ παηδηάηξνπ δε επαξθνχλ ή πξνθαινχλ 

ζχγρπζε θαη άγρνο, ελψ παξάιιεια παξέρεηαη αμηφινγε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Σν 

δήηεκα ηεο εμσηεξηθήο ππνζηήξημεο είλαη πνιπζχλζεην θαη «εμαξηάηαη απφ ην 

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπδχγνπ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο» (παηδίαηξνο, Γέλεζηο). Θα πξέπεη λα απμεζνχλ νη θνξείο θαη λα 



59 
 

βειηησζνχλ νη ήδε ππάξρνπζεο δνκέο, ελψ παξάιιεια ζεκαληηθή είλαη ε ελεκέξσζε 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ε ζέζπηζε λνκνζεζίαο πνπ λα επλνεί ην 

ζειαζκφ θαζψο ηδηαίηεξα νη κεηέξεο πνπ είλαη εξγαδφκελεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

δηαθφπηνπλ ζχληνκα ην ζειαζκφ ιφγσ ησλ απαηηεηηθψλ σξαξίσλ εξγαζίαο ηνπο. 

πλνιηθά, απαηηείηαη κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θαη νπζηαζηηθή αιιαγή ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο θνηλσλίαο πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα.  

To Φηιηθό πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν θαιύπηεηαη (-ππνζηεξίδεηαη) από όιν ην 

λνζνθνκείν; 

Ζ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα Βξέθε λνζνθνκείνπ πξνθχπηεη φηη 

ζρεηίδεηαη κε ηε βνχιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ηεο δηνίθεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ππάξρεη επαηζζεηνπνίεζε απφ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εξγάδνληαη εθηφο ησλ 

καηεπηηθψλ θιηληθψλ παξαηεξνχληαη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε λνζνθνκεία. Βέβαηα, ε 

επηηπρία πξνυπνζέηεη θαη ηελ χπαξμε ησλ αλάινγσλ γλψζεσλ απφ κέξνπο ηνπ 

ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ. Όζνλ αθνξά ηα θαζήθνληα ησλ δηνηθήζεσλ 

ησλ λνζνθνκείσλ, απηά εζηηάδνληαη ζηελ πηνζέηεζε απφ ην λνζνθνκείν θνπιηνχξαο 

πνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ ρσξίο φκσο ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ λα επεκβαίλεη ζηα θαζήθνληα ησλ καηψλ θαη ησλ λενγλνιφγσλ. Δπηπιένλ, 

νη δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

ππαξρνπζψλ αλεπαξθεηψλ, ψζηε λα αλαιακβάλνληαη νη πεξαηηέξσ βειηηψζεηο.  

Αλ ππήξρε θάηη πνπ ζα κπνξνύζαηε λα  αιιάδαηε ζε ζρέζε κε ηελ θξνληίδα ησλ 

γπλαηθώλ γύξσ από ην ζειαζκό, ηη (πνην) ζα ήηαλ απηό; 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα ησλ 

γπλαηθψλ γχξσ απφ ην ζειαζκφ, αξρηθά, πξνθχπηεη φηη απηή ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ κεηέξσλ ηδηαίηεξα ζε θνκβηθέο ζηηγκέο, φπσο είλαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο πξψηεο ψξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ, ζε πεξηπηψζεηο 

θαηζαξηθψλ αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο πξσηνηνθίαο. Ζ ζσζηή θαη πιήξεο ελεκέξσζε 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ελψ ζα πξέπεη απηή λα παξέρεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

αιιειεπηδξψλησλ κε ηε κεηέξα. Νενγλνιφγνο ζην Γηαβαιθαληθφ ηνλίδεη φηη «ε ζσζηή 

θαη πιήξεο ελεκέξσζε είλαη ην πην ζεκαληηθφ. Οη κεηέξεο ζα πξέπεη λα θαζεζπράδνληαη 

γηα λα κελ ππάξρεη άγρνο θαη λα μέξεηο φηη ζα αθήζεηο ηε κεηέξα κεηά ζε θάπνηνλ πνπ ζα 

ηελ ππνζηεξίμεη». Παξάιιεια, καηεπηήξαο πνπ εξγάδεηαη ζην Ηππνθξάηεην ηνλίδεη φηη 
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«ελεκεξψλσ φρη κφλν ηε γπλαίθα αιιά θαη ην ζχδπγν θαη φιν ην πεξηβάιινλ (γηαγηά, 

πεζεξά), ν βαζηθφο ππνζηεξηθηήο είλαη ν παηέξαο θαη πξέπεη λα είλαη θαιά 

ελεκεξσκέλνο».   

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θξίλεηαη φηη θαζίζηαηαη απαξαίηεηε κία 

ζηνρνπνηεκέλε θακπάληα ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην κεηξηθφ ζειαζκφ. «Πεξηζζφηεξε 

ελεκέξσζε θαη δηαθήκηζε, λα γίλεη ηάζε ν ζειαζκφο. Τπάξρεη κεγάιν θίλεκα, κε 

ππεξβνιέο κεξηθέο θνξέο, πνπ πξνσζεί ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζειαζκνχ θαη ζα πξέπεη λα 

εληζρπζεί,  αλ θαη νη γπλαίθεο δπζθνιεχνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζειαζκνχ ζα πξέπεη λα 

ελεκεξσζεί ψζηε λα θαηαιάβεη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην κσξφ» (καηεπηήξαο, 

Γηαβαιθαληθφ). Δπηπιένλ, πξνθχπηεη φηη απφ κέξνπο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

παξαηεξείηαη νξηζκέλεο θνξέο ελνρνπνίεζε ησλ κεηέξσλ πνπ ζηακαηνχλ πξφσξα ην 

ζειαζκφ θαη ρακειή επάξθεηα ζηελ ελεκέξσζή ηνπο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαη ζηνλ 

απμεκέλν θφξην εξγαζίαο ηνπο πνπ δελ επηηξέπεη πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε. Παξάιιεια, 

ζα σθεινχζε εμαηξεηηθά ε πξνεηνηκαζία ησλ γπλαηθψλ πξηλ ηνλ ηνθεηφ (πξνγελλεηηθή  

ελεκέξσζε) γηα ηα νθέιε ηνπ ζειαζκνχ: «ζα πξέπεη νη κεηέξεο λα είλαη ελεκεξσκέλεο 

πξνγελλεηηθά, λα ππάξρεη αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ λα ηηο ζηεξίδεη κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη λα 

ππάξρεη επηκνλή θαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο» 

(λενγλνιφγνο, Γηαβαιθαληθφ), ελψ καία πνπ εξγάδεηαη ζην Γέλεζηο ππεξζεκαηίδεη 

απαληψληαο φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη «ζπλδπαζκφο ελεκέξσζεο πξηλ ην ηνθεηφ, 

επηκφξθσζεο, εκπεηξίαο ηνπ ηνθεηνχ, ζπλζεθψλ παξακνλήο ζηελ θιηληθή θαη ππνζηήξημεο 

πνπ ζα έρεη ε γπλαίθα κεηά». 

Πώο λνκίδεηε όηη δνπιεύνληαο ζε απηό ην λνζνθνκείν από ηελ ζηηγκή πνπ ζα είλαη 

Φηιηθό πξνο ηα Βξέθε, ζα είλαη δηαθνξεηηθό ζε ζρέζε κε απηό πνπ δνπιεύεηε 

κέρξη  ηώξα;  

Ζ αιιαγή ησλ λνζνθνκείσλ σο Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε είλαη εμαηξεηηθά απνδεθηή απφ 

κέξνπο ησλ εξσηεζέλησλ. Αξρηθά, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ φηη ζα 

βειηησλφηαλ ν ηξφπνο εξγαζία ηνπο «Θα κε επραξηζηνχζε, ζα έλησζα ηθαλνπνίεζε, ε 

δνπιεηά ζα δηέθεξε, δελ ζα είρα επαθή κε γάιαηα, θεχγεη ιίγν δνπιεηά απφ πάλσ κνπ 

αιιά δελ μέξσ ηη επίδξαζε ζα είραλ νη ζπλνδνί, ελδερνκέλσο ε δνπιεηά κνπ λα γηλφηαλ 

πην εχθνιε» «Θα θάλνπκε θαιχηεξα ηε δνπιεηά καο, ζα ππάξρεη ηθαλνπνίεζε θαη 

επηβξάβεπζε απφ ηνλ θφζκν πνπ έξρεηαη ζην λνζνθνκείν» (καία, Παπαγεσξγίνπ). 

Δπίζεο, καία πνπ εξγάδεηαη ζην Ηππνθξάηεην απαληά φηη «ζα καο απάιιαζζε απφ ην 

ζέκα ηεο ζίηηζεο, ζα εμνηθνλνκνχκε εξγαηνψξεο θαη ζα ππάξρεη θαιχηεξε επηθνηλσλία κε 
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ηε κεηέξα». Παξάιιεια φκσο ε κεηαηξνπή ησλ λνζνθνκείσλ ζε Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε 

ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ζπλέδξηα 

επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, έξεπλα, ζχζηαζε 

νκάδσλ εξγαζίαο θαη δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία. ηνλ αληίπνδα, ε κεηαηξνπή ησλ 

λνζνθνκείσλ ζε Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε ππνζηεξίδεηαη πσο ζα απμήζεη ηηο απαηηήζεηο 

ινγνδνζίαο θαη ππεπζπληφηεηαο. Σν λνζνθνκείν ζα ιεηηνπξγεί κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

πξσηφθνιια ελψ ζα πξέπεη νη εξγαδφκελνη λα επηκνξθσζνχλ γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηα 

λέα δεδνκέλα. Παξφια απηά ηα λνζνθνκεία ζα είλαη πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλα 

ιεηηνπξγψληαο κεζνδηθά βάζε γξαπηψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ κε απνηέιεζκα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Δπίζεο, πξνθχπηεη φηη νη εξσηεζέληεο 

ζεσξνχλ φηη ζα ππάξρεη πεξηζζφηεξε ππεπζπλφηεηα απφ κέξνπο ηνπο αιιά θαη 

θαιχηεξνο ζπληνληζκφο κεηαμχ ηνπο. 

Πώο πηζηεύεηε όηη ε εκπεηξία ηεο γέλλεζεο ελόο κσξνύ  ζην λνζνθνκείν ζαο ζα 

είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ ζηηγκή πνπ ζα γίλεη Φηιηθό πξνο ηα Βξέθε; 

Δθφζνλ ηα λνζνθνκεία ζα αθνινπζνχλ δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηα θαζηζηνχλ Φηιηθά πξνο 

ηα Βξέθε, βάζεη ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ ζα απμεζεί ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ησλ κεηέξσλ θαζψο ε δχζθνιε εκπεηξία ηνπ ηνθεηνχ ζα επηβξαβεχεηαη 

κε ηε ζπλερή επαθή ηεο κεηέξαο κε ην λενγλφ, εληζρχνληαο ην δεζκφ ηεο κε απηφ 

γεγνλφο πνπ απνηειεί πιενλέθηεκα θαη γηα ην ίδην ην λενγλφ: «πηζηεχσ ην θάζε κσξφ 

ζα είλαη πην θνληά ζηε κεηέξα ηνπ, φπσο πξέπεη λα είλαη, ζα ληψζεη πην πνιχ αζθάιεηα 

γηαηί είλαη ςπρξφ λα απνρσξίδεζαη ηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ζηηο πξψηεο κέξεο» (καία, 

Γηαβαιθαληθφ). Δπηπιένλ, παηδίαηξνο πνπ εξγάδεηαη ζην Γηαβαιθαληθφ εληνπίδεη 

αθφκε πεξηζζφηεξα νθέιε «ζα μεθηλήζεη λα έρεη απηφ ην ζαχκα ηνπ ζειαζκνχ θαη ηεο 

επαθήο κε ηε κεηέξα ηνπ αλψδπλα, ζα έρεη ιηγφηεξα πξνβιήκαηα κε ηε δπζαλνρή 

γεπκάησλ, αζθάιεηα, ιηγφηεξν ζηξεο θαη ιηγφηεξνο ρξφλνο λνζειείαο γηα ηε κεηέξα».  

 6.3 ΤΕΖΣΖΖ 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ  ζα πξνβνχκε ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ παξακέηξσλ   πνπ ζεσξνχκε φηη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ ηεο 

έξεπλάο καο. 

Ζ Πξσηνβνπιία Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκεία έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλψο σο κηα 

αμία γηα ηελ πξναγσγή θαη ππνζηήξημε ηνπ Μεηξηθνχ ζειαζκνχ Ζ πηζηνπνίεζε ελφο 

καηεπηεξίνπ σο θηιηθφ πξνυπνζέηεη ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθή πξνζπάζεηα ηνπ 
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ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο  πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαίλεηαη απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία λα θξνληίδνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ φινπο ηελ δπάδα κεηέξα-βξέθνο θαη σο επαθφινπζν λα επεξεάδνπλ 

ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα ηνλ ζειαζκφ (Di Girolamo et al, 2008). 

Γεληθά σο πξνο ηελ ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

Πξσηνβνπιίαο Φηιηθφ πξνο ηα βξέθε Ννζνθνκείν νη εξσηεζέληεο είλαη αξθεηά 

ελεκεξσκέλνη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Φηιηθψλ πξνο ηα Βξέθε λνζνθνκείσλ. 

Αλαθέξεηαη σο κηα  πξσηνβνπιία κε επίθεληξν ην βξέθνο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηαηξνθήο ηνπ κε ην γάια ηεο κεηέξαο ηνπ απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο (WHO). 

ηεξίδεηαη ζε κηα παγθφζκηα Πξσηνβνπιία πνπ πξνάγεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ δηαηξνθή 

ηνπ βξέθνπο θαη αθνινπζνχληαη θηιηθέο πξαθηηθέο θαη σο πξνο ηελ κεηέξα αιιά θαη σο 

πξνο ην βξέθνο (WHO, 1991). Οη εξσηεζέληεο θαίλεηαη παξφια απηά λα κελ έρνπλ 

ζαθή γλψζε ηφζν πξαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ φζν θαη νινθιεξσκέλε γλψζε ησλ βεκάησλ 

πνπ επηηάζζεη ε ελαξκφληζε κε ηα ηελ  Παγθφζκηα ζηξαηεγηθή. Ωο πξνο ηελ 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ ελαξκφληζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο Πξσηνβνπιίαο ζαθψο θαη 

ππάξρεη κηα απφιπηα ζεηηθή ζηάζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαζψο φινη ηζρπξίδνληαη 

θαη έρνπλ απνδερηεί φηη είλαη κηα Πξσηνβνπιία πνπ ζα εληζρχζεη ηα πνζνζηά ζειαζκνχ 

θαη ζα πξνάγεη σο εθ ηνχηνπ ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ βξέθνπο θαη ηεο 

κεηέξαο (Nanni-Zacher, 1994; Υαξακή et al,. 2015). Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο κεηαηξνπήο 

ησλ λνζνθνκείσλ ζε θηιηθά ζα θέξεη ηφζν νηθνλνκηθά νθέιε, φπσο ππνζηεξίδεηαη θαη 

απφ έξεπλεο ηνπ εμσηεξηθνχ ( Lowe, 2011; Linda  et al. 2002)  φζν θαη θνηλσληθά νθέιε 

θαζψο κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο κεηξηθήο θξνληίδαο θαη πξαθηηθέο ππνζηήξημεο ηνπ 

κεηξηθνχ ζειαζκνχ ζα έρνπκε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο έλαξμεο θαη ηεο δηάξθεηαο 

ηνπ απνθιεηζηηθνχ ζειαζκνχ. (Merten, 2005; Chien et al. 2007)  ν νπνίνο ζειαζκφο, 

απνηειεί θαη δείθηε κέηξεζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο παξάιιεια κε απηφλ ηνπ 

εκβνιηαζκνχ θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ πνπ πξνζηαηεχνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ πγεία ελφο 

ηφζν επάισηνπ πιεζπζκνχ φπσο απηφ ησλ παηδηψλ (Fairbank et al., 2001).  Θα  

σθειήζεη  επηπιένλ ηα λνζνθνκεία θαζψο ζα απνηειέζεη εξγαιείν νξγαλσηηθήο 

ιεηηνπξγίαο αμηνπνηψληαο  παγθφζκηα  απνδεθηά πξφηππα θαη πιαίζηα (WHO, 1991) ζε 

κηα ινγηθή ελίζρπζεο ηνπ«best practices» (unicef UK, 1995). Ζ επηκφξθσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζα απνηειέζεη επίζεο κηα πξαθηηθή απαξαίηεηε γηα ηε πινπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαζψο ζχκθσλα κε έξεπλα ε αχμεζε ηεο γλψζεο ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο γχξσ απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζειαζκνχ ζπκβάιεη ζηελ επηξξνή ησλ 

δηαηξνθηθψλ πξαθηηθψλ ησλ βξεθψλ άξα ππάξρεη φθεινο θαη νξγαλσηηθφ πνπ 
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απνδίδεηαη σο πξαθηηθή πνηφηεηαο (WHO, 1989). Δπηπιένλ ε κεηαηξνπή ησλ 

λνζνθνκείσλ ζε Φηιηθά αλαθέξεηαη φηη ζα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζα 

απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, ζα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο ηνπο νπνίνπο ζα απνδψζεη ζε 

πξαθηηθέο πνηφηεηαο θαη ζα απμήζεη ελδερνκέλσο ηελ αίζζεζε ππεπζπλφηεηαο θαη 

ινγνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηεπηζηεκνληθέο 

ζπλεξγαζίεο πηζηεχνπλ φινη  ζρεδφλ νη επαγγεικαηίεο πνπ εξσηήζεθαλ. ε φηη αθνξά 

ην ζηάδην δξαζηεξηφηεηαο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Φηιηθνχ πξνο 

ηα Βξέθε Ννζνθνκείνπ  έρνπλ ραξαρζεί νη βαζηθέο γξακκέο. φκσο ππάξρεη αθφκε 

αξθεηή απφζηαζε λα δηαλπζεί. Αλαθέξεηαη αξθεηή επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ρσξίο θάπνην ηδηαίηεξν πιαίζην, 

ππάξρεη αξθεηή θηλεηηθφηεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ καηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ελεκέξσζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο ρσξίο ζηνρεπφκελε θαη νξγαλσκέλε δξάζε, ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη φηη είλαη ηζρπξή θαη απαξαίηεηε πξαθηηθή ζηελ επηηπρία ηνπ ζειαζκνχ 

(Abass, 2015; Bryder 2012; Noel-Weiss, 2007).  Ζ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο 

θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα, φπσο απνδεηθλχεη θαη 

έξεπλα ζηελ Διιάδα πνπ αλαθέξεη φηη ν πγεηνλνκηθφο ηνκέαο είλαη ηφζν εληάζεσο 

εξγαζίαο φζν θαη εμάξηεζεο εξγαζίαο θαη θαη’επέθηαζε, ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επαξθή ζηειέρσζε 

ησλ δνκψλ πγείαο θαη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

(θξνπκπέινο et al,. 2012; Αλησλίνπ et al., 2006). Γξαπηή πνιηηηθή ζειαζκνχ 

αθνινπζεί κεξίδα ησλ εξσηψκελσλ θαη απηή φπνπ ππάξρεη «επηθνηλσλείηαη» ζην 

ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ φπσο επίζεο θαη ζην ζχλνιν ησλ κεηέξσλ .Σα ππφινηπα 

λνζνθνκεία πνπ δελ έρνπλ γξαπηή πνιηηηθή ζειαζκνχ βξίζθνληαη ζε ζηάδην 

πξνεηνηκαζίαο.  

ε ζρέζε κε ηηο επθαηξίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ γηα ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ απφ ηελ 

εθαξκνγή απηήο ηεο αλαγλψξηζεο ζεσξείηαη απφ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ φηη ζα 

ππάξμεη θαη νηθνλνκηθφ φθεινο αιιά θαη αλαγλψξηζε ηφζν απφ ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα 

,φζν θαη απφ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο γηαηί ηα λνζνθνκεία ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

βειηηψζνπλ πξνγξάκκαηα πνηφηεηαο, θφζηνπο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη θχξνπο (Baby 

Friendly USA, 2012). Ζ αλαγλψξηζε ζα πξνζειθχζεη κεηέξεο  ιφγνπ ηνπ θχξνπο πνπ 

ζα απνθηήζεη ην λνζνθνκείν φπσο εμάιινπ ππνζηεξίδνπλ θαη κειέηεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

κε δηαθνξεηηθέο ελδερνκέλσο νξγαλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο γηα ην ζχζηεκα πγείαο ηνπο 

(www.healthyplaceschicago.org). Απφ θάπνηνπο ηνλίδεηαη, ηδηαίηεξα ην φθεινο πξνο 

http://www.healthyplaceschicago.org/
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ηελ θνηλσλία εμαηηίαο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο ησλ βξεθψλ πνπ 

πξνάγεηαη κέζσ ηνπ ζειαζκνχ (WHO) θαη ηεο κείσζεο ησλ ππνθαηάζηαησλ ε νπνία 

σο πξαθηηθή ζα επηθέξεη θαη νηθνλνκηθά νθέιε ηφζν ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ αιιά θαη 

ζηηο νηθνγέλεηεο. Ζ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπλεζηζκέλσλ 

πξαθηηθψλ θαζψο θαη ε αλάγθε επηκφξθσζεο ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν 

θπξίσο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ αιιαγψλ θαη ηεο πξνζέιθπζεο 

λέσλ «πειαηψλ» (Wieczorek et al., 2015). Ζ πξαθηηθή ησλ αιιαγψλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΦΒΝ ζεσξείηαη δχζθνιε ηφζν απφ ζέκα πξαθηηθφ πνπ 

αθνξά ηηο ππνδνκέο, ηελ γξαθεηνθξαηία., φζν θαη απφ ζέκα ελεξγνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο εγεζίαο γηα αιιαγή θνπιηνχξαο, επηκφξθσζεο ζε επίπεδν 

λνζνθνκείνπ  θαη ζε επίπεδν Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηαθήο θαη 

Σερλνινγηθήο βαζκίδαο, ζηνηρείν ην νπνίν ηνλίδεηαη ζε έξεπλα ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη 

Herscovitch & Meyer (2002)   παξαηεξνχλ  φηη ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ κπνξνχλ λα 

αθνζησζνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ είηε επεηδή ην ζέινπλ είηε επεηδή πξέπεη ,ρσξίο 

άιιε επηινγή ,είηε επεηδή αλαγθάδνληαη λα ην θάλνπλ. Ζ αθνζίσζε πνπ ζηεξίδεηαη ζην 

«ζέισ» ιεηηνπξγεί  ζαλ θίλεηξν κε θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  ε έξεπλα βξέζεθε φηη ε 

πιεηνςεθία  ησλ παηδηάηξσλ 72℅ δελ είραλ γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

Πξσηνβνπιίαο Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν (Schanler et al., 1999). Απηφ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο γηα επίηεπμε αιιαγψλ. Ζ βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεη φηη ε γλψζε ησλ παηδηάηξσλ γχξσ απφ ην ζέκα είλαη ειιηπήο απφ ηελ ηαηξηθή 

εθπαίδεπζε, φηη έρνπλ ζεκαληηθά ειιείκκαηα γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θιηληθή 

δηαρείξηζε θαη φηη βαζίδνληαη πάλσ ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ζειαζκνχ. Ζ ζπιινγηθή δνπιεηά επηηπγράλεηαη κέζα απφ θαιή 

ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ηελ ππνζηεξίδεη θαη ε εγεζία κε θίλεηξα, 

επηκφξθσζε, έιεγρν (Nickel et al., 2013). Έλα απφ απηά είλαη ε ζπιινγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη ε ζπιινγηθή δέζκεπζε  θαζψο θαη ε απνδπλάκσζε ηνπ 

«ηαηξνθεληξηθνχ» κνληέινπ θαη αληηθαηάζηαζε απηνχ κε ην «λνζνθνκεηαθφ-θεληξηθφ» 

φπνπ ζην επίθεληξν είλαη ν αζζελήο φπσο έρεη πηνζεηεζεί θαη απφ μέλεο ρψξεο (Baby 

Friendly USA, 2012). ηνηρεία ζηελ ρψξα καο απνδεηθλχνπλ  φηη νη πξαθηηθέο 

ζειαζκνχ θαη θξνληίδαο ηεο κεηέξαο ζηα Διιεληθά καηεπηήξηα δελ  δεκηνπξγνχλ 

θαηάιιειν θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ππνζηήξημεο γηα ηελ ίδηα θαη ηηο απνθάζεηο πνπ 

θαιείηαη λα επηιέμεη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο (Daglas et al., 2009). 

 Πηπρέο ηεο εθαξκνγήο πνπ κπαίλνπλ εχθνια ζε ιεηηνπξγία είλαη ε ελεκέξσζε ησλ 

κεηέξσλ γηα ηα νθέιε ηνπ ζειαζκνχ πνπ απνδεηθλχεηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

ζχκθσλα κε έξεπλα ζηελ Διιάδα θαη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ έλαξμε θαη ηελ ζπλέρηζε 
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ηνπ ζειαζκνχ (Tavoulari et al., 2015), πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

δηαδηθαζίεο φπσο επαθή «δέξκα κε δέξκα» θαη ε ζίηηζε ησλ βξεθψλ απνθιεηζηηθά, κε 

ζειαζκφ θαληάδνπλ θαη εθαξκφδνληαη πην εχθνια απφ ηνπο επαγγεικαηίεο. Παξφια 

απηά ζε έξεπλα ζηελ Διιάδα (Daglas et al., 2009)  βξέζεθε φηη ηα λενγλά 

απνκαθξχλνληαη απφ ηηο κεηέξεο ηνπο ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ, ελψ ζε πεξίπνπ κηζά 

απφ ηα πεξηζηαηηθά, ηα λενγέλλεηα επηζηξέθαλε ζηελ κεηέξα ηνπο κεηά απφ  ηξείο έσο 

έμη ψξεο παξάγνληεο θαζνξηζηηθνί γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ ζειαζκνχ (Arora, S.,2000). Ζ 

ζπλδηακνλή, (rooming-in) ηνπ βξέθνπο κε ηελ κεηέξα εθαξκνδφηαλ ζε πεξίπνπ 15,3℅ 

ησλ καηεπηεξίσλ ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ, κεηέξσλ πνπ γέλλεζαλ ζε ηδησηηθά 

καηεπηήξηα ήηαλ κφιηο 1,1℅ζηνηρεία πνπ απφ κφλα ηνπο δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ αλαθέξνπλ έξεπλεο ηνπ εμσηεξηθνχ (Di Girolamo, 2008). 

ηα δεκφζηα λνζνθνκεία νη  κεηέξεο ήηαλ θαιχηεξα ελεκεξσκέλεο απφ απηέο ησλ 

ηδησηηθψλ καηεπηεξίσλ(p < 0.05 and p < 0.005,αληίζηνηρα ζρεηηθά κε ην ζέκα  ηνπ 

απεξηφξηζηνπ ζειαζκνχ. Καηά ηελ δηακνλή ηνπο ζην λνζνθνκείν πςειφ πνζνζηφ 

κεηέξσλ (68.3%) αλέθεξε  φηη  δηλφηαλε ζην λενγλφ μέλν γάια ζε θάζε γεχκα αλ θαη 

παξφκνην πνζνζηφ (63.6%) ππνςηαδφηαλε φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ καηεπηεξίνπ έδηλε μέλν 

γάια ζην λενγλφ ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο θαη παξά ηε απφθαζή ηνπο λα ζειάζνπλ, 

πξαθηηθέο ζπρλέο γηα ηα ηδησηηθά θπξίσο καηεπηήξηα. (p < 0.001 θαη p < 

0.0005,αληίζηνηρα) Φαίλεηαη απφ ηελ ίδηα πάληα έξεπλα (Daglas et al., 2009) φηη ζηα 

δεκφζηα καηεπηήξηα νη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη πνιχ πην ππνζηεξηθηηθνί ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή κε ηνλ ζειαζκφ απ’ φηη ζηα ηδησηηθά φπνπ αλαθέξεηαη απφ 

κεηέξεο ε ππνζηήξημε ηεο κεηθηήο δηαηξνθήο έλαληη ηνπ ζειαζκνχ απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο. (p < 0.05).  Οη πφξνη αιιά θαη νη ππνδνκέο αλαθέξνληαη σο 

ηξνρνπέδε ζηε πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Κάπνηεο πξαθηηθέο φπσο ε θαηζαξηθή ηνκή 

απνηεινχλ εκπφδην ζηελ επαθή δέξκα κε δέξκα φπσο θαηαδεηθλχνπλ πεξίηξαλα 

έξεπλεο απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία  (Riordan 
.
 et al., 2000; Prior et al. 2012; Perez-

Rios et al. 2008; Perez-Escamilla et al., 1996)  θαη δπζηπρψο γηα ηελ Διιάδα ηα 

πνζνζηά είλαη πςειά, αθνχ έξεπλα  ζε ηξία δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο θαη έλα 

ηδησηηθφ θαηαδεηθλχνπλ πξνθαλψο ηελ πξσηηά ηεο ρψξαο. ηα δεκφζηα ην πνζνζηφ ησλ 

θαηζαξηθψλ ηνκψλ αλέξρεηαη γηα ηηο ειιελίδεο ζε 41,6℅ θαη 26% γηα ηηο αιινδαπέο. 

ην κεηαμχ ζηα ηδησηηθά καηεπηήξηα ην πνζνζηφ είλαη 53% (62℅ γηα γπλαίθεο κε 

ηδησηηθή αζθάιηζε θαη 23.9% γηα γπλαίθεο κε ηδησηηθή πιεξσκή), (Mossialos, 2005). 

Φαίλεηαη φκσο απφ άιιε έξεπλα ην είδνο ην ηνθεηνχ λα κελ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ (Di Girolamo, 2008) ε φηη αθνξά ηα πνζνζηά γελλήζεσλ πνπ 

απνξξνθά ν δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο ηνκέαο ζχκθσλα κε δηαδηθηπαθή έξεπλα ζηελ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Riordan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11138228
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Διιάδα ην 2011 International Baby Food Action Network, πνζνζηφ γχξσ ζην 53℅-

63℅ ζπκβαίλνπλ ζηα ηδησηηθά καηεπηήξηα ηεο ρψξαο ,αθήλνληαο ην ππφινηπν πνζνζηφ 

γηα ηνλ δεκφζην θνξέα, ελψ νξγαλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

εθεκεξίεο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ν φγθνο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ην είδνο απηψλ 

θαζψο θαη ηα δηαθνξεηηθά θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ, 

δπζρεξαίλνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα ν 

νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ έξεπλα καο φηη είλαη ζέκα ε επηθνηλσλία κε ηνπο αιινδαπνχο, 

θαη  ν ζπλσζηηζκφο θξεβαηηψλ ζηελ εθεκεξία. (Berovic, 2003; Divakar et al., 2012; 

Wieczorek et al.., 2015). Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ έξρεηαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φπνπ νη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη ε 

γξαθεηνθξαηία δελ πξνβάιινληαη σο ιφγνη δπζθνιίαο, αληί απηνχ έξρεηαη λα πξνβιεζεί 

σο εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ε  κε επαξθήο ελεκέξσζε ησλ κεηέξσλ 

πξνγελλεηηθά  ε νπνία δπζρεξαίλεη ην έξγν ηεο ππνζηήξημεο θαη ζπζρεηίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ βηβιηνγξαθία σο παξάγνληαο πνπ εκπνδίδεη ηνλ ζειαζκφ (Lowe, 2011; 

Αλησλίνπ et al., 2006). Ζ ππνζηήξημε ζηελ θνηλφηεηα  απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζπάδνληαη ηελ άπνςε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηεο κεηέξαο απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ  θχθιν θαη ηελ θνηλφηεηα 

θαη αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο ζαλ πξαθηηθή βέιηηζηε θαη ζεκαληηθή  ζηελ πξναγσγή θαη 

ππνζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ γηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο (Walsh et al., 2011). Σνλίδεηαη 

σζηφζν θαη απφ ηνπο δχν θνξείο φηη είλαη ζέκα ζέιεζεο θαη ζσζηνχ ζπληνληζκνχ ησλ 

αλζξψπσλ γηα λα μεπεξαζηνχλ θαη λα ππεξληθεζνχλ δηαδηθαζίεο πνπ δελ σθεινχλ. Σν 

δήηεκα ησλ πφξσλ δελ θαίλεηαη λα απνηειεί  βαζηθφ εκπφδην ζηελ πινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φπνπ ηίζεηαη ζέκα «ζπκκφξθσζεο» 

ζηηο δηεζλείο νδεγίεο θαη ζέκα επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ φπσο ηζρπξίδνληαη θαη 

έξεπλεο ηνπ εμσηεξηθνχ νη νπνίεο αλαθέξνπλ φηη παξά ηελ ηζρπξή ππνζηήξημε ησλ 

αξρψλ γηα απηή ηελ ζηξαηεγηθή, ππάξρεη δηαθνξεηηθή εξκελεία απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο θαη απαηηείηαη επηπιένλ εθπαίδεπζε θαη αθξίβεηα πιεξνθνξηψλ. Οη ηξέρνπζεο 

δηαδηθαζίεο πξέπεη λα δηαδνζνχλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ Φηιηθνχ γηα ηα βξέθε λνζνθνκείν  

λα αλαζεσξεζεί. Ζ ηάζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα εζηηάζεη θαζνιηθά ζηα Γέθα Βήκαηα είλαη 

κία απφ  ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ (Schmied et al., 2011). Αληηζέησο γηα 

ηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη ζεκαληηθή ε εχξεζε πφξσλ ηφζν αλζξσπίλσλ φζν θαη 

πιηθνηερληθψλ γηα εγθαηαζηάζεηο θαη επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ φπσο 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ έξεπλα ηνπ εμσηεξηθνχ ε νπνία αλαθέξεη φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απφδνζε είλαη δήηεκα  επάξθεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν 

είλαη επηθνξηηζκέλν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε πεξηζζφηεξα θαζήθνληα απφ απηφ ηεο 
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ππνζηήξημεο ηνπ ζειαζκνχ θαη άξα ππάξρεη έιιεηςε ρξφλνπ, ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη νη επηζθέπηεο, ζπλνδνί ησλ κεηέξσλ, νη νπνίνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά κε ηνλ ζειαζκφ (Nickel et al., 2015). Ζ ππνζηήξημε ησλ 

κεηέξσλ ζηελ θνηλφηεηα θαηά γεληθή νκνινγία δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Λείπνπλ δνκέο 

θαη επαξθήο ζεζκνζέηεζε πάλσ ζην ζέκα ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ζειαζκνχ παξφιν πνπ 

ππάξρεη λνκνζεζία γηα παξνρέο κεηξφηεηαο ζηελ ρψξα καο αλαλεσκέλν απφ ην Γίθηπν 

Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη πκβνπιεπηηθήο εξγαδνκέλσλ απφ 2012-2015 (ΗΝΔ). 

Ωζηφζν επεηδή παξαηεξείηαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ κηα κεηαζηξνθή ζην ζέκα ηνπ 

ζειαζκνχ απφ ηηο κεηέξεο έρνπλ αλαπηπρζεί θάπνηεο δξάζεηο ηφζν απφ ηδησηηθνχο 

θνξείο φζν θαη απφ δεκφζηνπο ,πνπ ζαθψο ρξεηάδνληαη βειηηψζεηο θαη νξγάλσζε. Ζ 

ππνζηήξημε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ηεο κεηέξαο ππεξζεκαηίδεηαη απφ φινπο 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο γηαηί ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ απφθαζε ηεο κεηέξαο γηα 

ηελ ζπλέρηζε ηνπ ζειαζκνχ. Γεληθφηεξα απαηηείηαη κηα αιιαγή θνπιηνχξαο απφ φιε ηελ 

θνηλσλία πάλσ ζην δήηεκα ηνπ ζειαζκνχ φπσο ππνζηεξίδεηαη θαη απφ έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε απφ ην Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ» (Γάθε et al., 2009).   Ζ ππνζηήξημε 

απφ ηελ πιεπξά ησλ ππνινίπσλ ηνπ νξγαληζκνχ δειαδή  ηεο δηνίθεζεο θαη  ινηπψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζηξαηεγηθέο θαη απνθάζεηο πξνυπνζέηεη δέζκεπζε, ελεκέξσζε θαη 

θαηαγξαθή δεηθηψλ γηα βειηίσζε ζε ηπρφλ αλεπάξθεηεο. Δπξήκαηα απφ κειέηε ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζπζρεηίδνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο αλαγλψξηζεο πξψηα κε 

ηελ νινθιεξσηηθή δέζκεπζε θαη δηαρείξηζε ηεο Γηνίθεζεο πξνο ηελ δηαπίζηεπζε 

,δεχηεξνλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζειαζκνχ θαη ηξίηνλ 

ηελ εκπινθή ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ φζνλ αθνξά ηελ δηάδνζε θαη 

πξνψζεζε ηνπ ζειαζκνχ (Walsh et al., 2011). Όπσο ηνλίδεηαη θαη απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία φινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο ππνζηεξίδνπλ φηη ζε ζρέζε κε ηελ θξνληίδα 

ηεο κεηέξαο γχξσ  απφ ηνλ ζειαζκφ ζα έδηλαλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε ελεκέξσζε-

επηκφξθσζε ηεο κεηέξαο ε νπνία ζχκθσλα κε έξεπλα ζηελ Διιάδα (Daglas et al., 

2009)  έλα πνζνζηφ 37.9% αλαθέξνπλ ειιηπή  εθπαίδεπζε γχξσ απφ ηνλ ζειαζκφ. 

χκθσλα κε  άιιε έξεπλα 34% ησλ ειιελίδσλ κεηέξσλ έρνπλ ελεκέξσζε απφ ηνλ 

γηαηξφ ηνπο (Theofillogianakou et al., 2006). πκπιεξσκαηηθά ζα εζηίαδαλ ζηελ 

ελεκέξσζε θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, ζηελ ςπρνινγηθή ηεο 

ππνζηήξημε ηηο πξψηεο ψξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη ηδηαίηεξα ζηηο νκάδεο εθείλεο ησλ 

γπλαηθψλ πνπ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο, ζηελ νξγάλσζε 

θακπάληαο ελεκέξσζεο έηζη ψζηε ν ζειαζκφο λα γίλεη «κφδα»  ζηελ απνθπγή 

«ελνρηθψλ» ζπλαηζζεκάησλ ζηελ κεηέξα πνπ δπζθνιεχεηαη θαη ζην ζπλδπαζκφ πην 

θηιηθψλ πξαθηηθψλ θξνληίδαο γηα ηελ δπάδα κεηέξα-βξέθνο,  ζε κηα ζπλέξγεηα ινηπψλ 
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παξαγφλησλ  θαη ζε κηα ζπιινγηθή αιιαγή ζπκπεξηθνξάο απφ πνιινχο ηαπηφρξνλα 

αλζξψπνπο ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο ζπκβάιιεη ζε θάηη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

εθαξκνγήο (Weiner, 2009). Ζ εκπεηξία ηεο γέλλεζεο ελφο βξέθνπο ζε έλα Φηιηθφ 

Ννζνθνκείν αλαγλσξίδεηαη απφ φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο έξεπλαο σο βέιηηζηε 

πξαθηηθή, ε νπνία ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε δεκηνπξγία πγηψλ, ζσκαηηθά αιιά 

θαη ςπρηθά, παηδηψλ θαη ελειίθσλ (Rochelle, 2009) άπνςε ε νπνία αδηακθηζβήηεηα 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Δκπεηξία ε νπνία ζα απμήζεη ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ηεο κεηέξαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα επελδπζεί ζην βξέθνο ζαλ αίζζεκα 

αζθάιεηαο ,πγείαο θαη πνιιαπιψλ σθειεηψλ φπσο αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο ζχκθσλα κε 

ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία. (Nanni-Zacher, 1994; Lowe, 2011). 

 

 6.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ πηζηνπνίεζε ελφο καηεπηεξίνπ σο Φηιηθφ πξνυπνζέηεη ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ 

νκαδηθή πξνζπάζεηα ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ Γεγνλφο είλαη φηη ζηελ 

Διιάδα κφιηο ην 2013 ςεθίζηεθε Ννκνζρέδην αλαγλσξίδνληαο ηνλ Μεηξηθφ Θειαζκφ 

σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαπαξαγσγήο. Πξνέβε κε ηελ 

ππ’αξηζκφλ ΓΤ 157387/2.6.2005 ππνπξγηθή απφθαζε ζε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ κε ζθνπφ 

ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ην κεηξηθνχ ζειαζκνχ. πγθεθξηκέλα ζπγθξνηήζεθε 

ε  Eζληθή  Δπηηξνπή Μεηξηθνχ ζειαζκνχ ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο πξαγκαηνπνίεζε 

κηα ζεηξά δξάζεσλ. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο απνηειεί ε αλάπηπμε 

Ννζνθνκείσλ Φηιηθά πξνο ηα Βξέθε (ΦΒΝ). Απφ ην Τπνπξγείν πξνσζείηαη 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ Φηιηθψλ ζηα Βξέθε Ννζνθνκείσλ. Οη 

επαγγεικαηίεο πγείαο  πνπ θξνληίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ φινπο ηελ δπάδα κεηέξα-

βξέθνο θαη σο επαθφινπζν  επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα ηνλ ζειαζκφ είλαη νη 

καίεο, νη καηεπηήξεο, νη παηδίαηξνη θαη άιινη. Γηα ιφγνπο θαιχηεξεο γλψζεο ηνπ 

ζέκαηνο ην δείγκα πνπ επηιέρζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ήηαλ νη ηξείο 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Οη επαγγεικαηίεο θάλεθε λα 

είλαη αξθεηά ελεκεξσκέλνη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Φηιηθψλ πξνο ηα Βξέθε 

λνζνθνκείσλ, σζηφζν φκσο δηαπηζηψζεθε φηη δελ έρνπλ ζαθή γλψζε ηφζν πξαθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ φζν θαη νινθιεξσκέλε γλψζε ησλ βεκάησλ πνπ επηηάζζεη ε ελαξκφληζε 

κε  ηελ  Παγθφζκηα ζηξαηεγηθή. ε απηφ  ζπληειεί θαη ε έιιεηςε γξαπηήο πνιηηηθήο 

πνπ ππάξρεη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ νξγαληζκψλ. Ωο πξνο ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

ελαξκφληζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο Πξσηνβνπιίαο ζαθψο θαη ππάξρεη κηα απφιπηα 
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ζεηηθή ζηάζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο .Ζ αλαγλψξηζε ησλ λνζνθνκείσλ ζε Φηιηθά 

πηζηεχεηαη φηη ζα θέξεη ηφζν νηθνλνκηθά νθέιε ζηνπο ίδηνπο ηνπο νξγαληζκνχο φζν 

θνηλσληθά. Θα βνεζήζεη ηνπο νξγαληζκνχο λα αμηνπνηήζνπλ  κέζα απφ πξφηππα θαη 

πιαίζην ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πξνο  φθεινο ηνπο θαζψο ζα είλαη επηβεβιεκέλε ηφζν ε 

επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη ε δηαηήξεζε πξαθηηθψλ. Γίλνληαη βήκαηα ζηα 

πιαίζηα κηαο επξχηεξεο θηλεηνπνίεζεο γηα ηνλ ζειαζκφ αιιά ππάξρεη αξθεηή 

απφζηαζε αθφκε γηα λα δηαλπζεί. Οη καίεο θαίλεηαη λα είλαη πην επαηζζεηνπνηεκέλεο 

θαη πην δξαζηήξηεο ζην ζέκα απηφ Σνλίδνπλ φηη  είλαη πνιχ ζεηηθφ βήκα γηα ηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα ε αλαγλψξηζε ησλ λνζνθνκείσλ θαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη ζα 

βειηηψζνπλ δεμηφηεηεο γλψζεηο θαη πξνζφληα..Οη αιιαγέο πξέπεη  λα γίλνπλ παξφηη 

θαίλεηαη λα ππάξρνπλ δπζθνιίεο θπξίσο ζην δεκφζην ηνκέα ιφγσ ππνδνκψλ, 

ζπλζεθψλ θαη έιιεηςε πφξσλ. Σνλίζηεθε ε αλάγθε εηζαγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε 

καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα θαζψο θάλεθε φηη θπξίσο ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

ππνιείπεηαη ζε γλψζεηο γηα ηνλ ζειαζκφ θαη γηα ηελ Πξσηνβνπιία ζε ζρέζε κε ηηο 

καίεο. Βήκαηα πνπ εθαξκφδνληαη πην εχθνια είλαη ε ελεκέξσζε ησλ κεηέξσλ, ε επαθή 

δέξκα κε δέξκα θαη ην rooming-in. Ζ δηαθνξά έξρεηαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα πνπ 

επηθαιείηαη πξνβιήκαηα ππνδνκψλ ζε ζρέζε κε ην rooming-in θαη δπζθνιίεο νη νπνίεο 

έξρνληαη θαη απφ ηνπο δπν ηνκείο ζε ζρέζε κε ηελ επαθή ηελ πξψηε ψξα θαη ηελ επαθή 

δέξκα κε δέξκα ιφγσ απμεκέλσλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ. Άιιε δηαθνξά ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα είλαη ηα δηαθνξεηηθά θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηέξσλ θαη ε 

θνπιηνχξα, ηα νπνία πνιιέο θνξέο απνηεινχλ εκπφδην ηφζν ζηελ επηθνηλσλία φζν θαη 

ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ. Σνλίζηεθε απφ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο ε αλάγθε 

επηκφξθσζεο ησλ γπλαηθψλ πξνγελλεηηθά  ε νξγάλσζε ελεκέξσζεο θαη θακπάληαο γηα 

ηνλ ζειαζκφ θαζψο θαη ε αλαγλψξηζε εθείλσλ ησλ κεηέξσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε ρσξίο λα επηθνξηίδνληαη κε  ελνρηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Ακθηζβεηήζεθε ην ίδην θπξίσο απφ ηηο καίεο ε χπαξμε θαηάιιεισλ δνκψλ 

ππνζηήξημεο ζηελ θνηλφηεηα θαη πηνζεηήζεθε απφ φινπο ε ζηάζε φηη ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα. Ζ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δελ 

θαίλεηαη λα είλαη ζέκα πφξσλ γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αιιά θπξίσο ζέκα ζπκκφξθσζεο 

κε ηα δηεζλή ζηάληαξ θαη ζέκα αλζξψπσλ. Γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα αληίζεηα νη πφξνη 

απνηεινχλ ζέκα θαζφηη ε έιιεηςε απηψλ δελ θέξλεη ηελ ίδηα απφδνζε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ επνπηεία απηψλ .Δπίζεο 

είλαη αλάγθε νινθιεξσηηθήο δέζκεπζεο ηεο Γηνίθεζεο, ζηξαηεγηθή, αιιαγή 

λννηξνπίαο  ηνπ πξνζσπηθνχ θαη εκπινθή ηεο θνηλφηεηαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ 
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αιιαγψλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο Πξσηνβνπιίαο Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν 

αμηνινγνχλ θαζνιηθά φινη νη επαγγεικαηίεο. 

 

 

 6.5  ΠΡΟΣΑΔΗ 

Ο ζειαζκφο είλαη γλσζηφ φηη είλαη ε θαιχηεξε πεγή δηαηξνθήο γηα βξέθε θαη ε πξάμε 

ηνπ ζειαζκνχ παξέρεη νθέιε ηφζν γηα ην βξέθνο φζν θαη γηα ηε κεηέξα. Ο ζειαζκφο 

είλαη έλα δήηεκα δεκφζηαο πγείαο θαη ε βειηίσζε ησλ πνζνζηψλ  ηνπ ζειαζκνχ είλαη 

κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ. Δίλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηα ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πεξηγελλεηηθήο λα 

βειηηψζνπλ ηα πνζνζηά ζειαζκνχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πγεία ηνπ 

πιεζπζκνχ. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε εθαξκνγή ηεο πξσηνβνπιίαο Φηιηθφ πξνο ηα 

Βξέθε Ννζνθνκεία (ΠΦΒΝ) κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε 

ησλ πνζνζηψλ ζειαζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο  ηεο κεηέξαο ζην 

λνζνθνκείν. Πξέπεη λα δνζεί ζηηο κεηέξεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο,  ε ελεκέξσζε θαη ε 

εθπαίδεπζε γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα πεηχρνπλ. Δπηπιένλ ην πξνζσπηθφ λα  δείμεη κηα 

ζεηηθή αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ λννηξνπία, απνηέιεζκα ηεο ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο  ε νπνία ζα παξέρεηαη ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο  φζν θαη κε 

ηελ εηζαγσγή θαηάιιειεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ζε Παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν αιιά θαη ε 

ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ απφ θαηάιιεινπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζα 

ζπλδξάκεη κε ηελ ζεηξά ηεο ζηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο πηνζέηεζεο πγηψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Ζ ππνζηήξημε ηεο θνηλφηεηαο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ αξκφδησλ θνξέσλ 

ζηελ πξσηνβάζκηα πγεία κε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα  είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ πξαθηηθή ησλ αιιαγψλ. Ζ δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ αλάκεζα ζε καηεπηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ζηελ θνηλφηεηα  γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ κέζα απφ θνηλσληθά  

δίθηπα ελδερνκέλσο λα απνηεινχζε κηα δξάζε .Ζ ζπλεξγαζία εηδηθνηήησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ θνηλφηεηα φπσο παηδηάηξσλ .καηψλ ,καηεπηήξσλ κε ρξήζε 

πιεξνθνξηαθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ζέζπηζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζε 

δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο καηεπηηθέο ππεξεζίεο  πνπ δελ απνζαξξχλνπλ, ηελ έλαξμε ηνπ 

ζειαζκνχ ηελ δηάξθεηα θαη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ζα ήηαλ κηα απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή.  
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Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο, αιιά θαη ε ζπκκφξθσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ νξγαληζκψλ γεληθφηεξα ζα επεξεάζεη ηηο δηαδηθαζίεο. Ζ  

αμηνιφγεζε  ησλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηέξα φπσο ην είδνο ηνπ ηνθεηνχ 

ζα πξέπεη λα επαλεθηηκεζεί θαη λα ειεγρζεί θαζψο θαίλεηαη φηη ηα πςειά πνζνζηά ησλ 

θαηζαξηθψλ ηνκψλ ζηελ ρψξα καο ζε ζπλδπαζκφ κε φρη θαη ηφζν θηιηθέο πξαθηηθέο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ επαγγεικαηηψλ θαη επηπιένλ ησλ αθαηάιιεισλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ππνδνκψλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ δεκφζην ηνκέα ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ. 

Δπηπιένλ ε ζηειέρσζε ησλ λνζνθνκείσλ κε πξνζσπηθφ ε εθπαίδεπζε  ε δηάδνζε ηνπ 

ζειαζκνχ ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο πξηλ, κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη κεηά ην 

εμηηήξην, απνηεινχλ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Πξσηνβνπιίαο. Ζ 

αλάγθε λέσλ  εξεπλψλ πνπ ζα ζπλδέζνπλ ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ 

λνζνθνκείσλ κε ηα ρακειά πνζνζηά ζειαζκνχ θαη πηζαλά εκπφδηα θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα παξεκβάζεσλ κε βέιηηζηεο πξαθηηθέο επηβάιιεηαη. Ζ αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή εθζηξαηείαο δεκφζηαο πγείαο γηα ηνλ ζειαζκφ κέζσ θνηλσληθνχ κάξθεηηλγθ 

είλαη   έλαο ζηφρνο πνπ πξνσζεί ηελ  εζεινληηθή αιιαγή ζπκπεξηθνξάο θαη απνηειεί 

ζηφρν πξνζσπηθήο βειηίσζεο θαη θνηλσληθήο  επεκεξίαο.  
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IV. Παξάξηεκα 

 

1.   ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ‘’ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ’’ ΦΗΛΗΚΟ ΠΡΟ ΣΑ ΒΡΔΦΖ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ                             

Αγαπεηέ ζπλάδειθε/θηζζα 

 Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη ην Μεηαπηπρηαθφ ηκήκα MBA ζηειερψλ κε 

εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο δηεμάγεη κηα κειέηε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ γλψζεσλ 

θαη     ησλ ζηάζεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Πξσηνβνπιίαο 

ηνπ Φηιηθνχ γηα ηα Βξέθε  Ννζνθνκείνπ. Ζ   κειέηε αθνξά επαγγεικαηίεο πγείαο 

(ηαηξηθφ-καηεπηηθφ)πξνζσπηθφ (maternity staff) πνπ εξγάδνληαη ζε καηεπηηθέο κνλάδεο  

ηφζν δεκνζίσλ φζν θαη ηδησηηθψλ  καηεπηεξίσλ. 

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ,ησλ ζηάζεσλ θαζψο θαη ησλ 

γλψζεσλ πνπ δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα 

Βξέθε Ννζνθνκείσλ. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εζηθφ φθεινο  θαζψο  επειπηζηεί 

λα αλαδείμεη ηα πηζαλά εκπφδηα θαη ηηο ιάζνο πξαθηηθέο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Baby Friendly Hospital. 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν. Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο θαη 

είλαη απζηεξά εκπηζηεπηηθά. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζπκβνιή ζαο ζηελ επηηπρή 

mailto:inchildh@otenet.gr
http://www.bfmed.org/
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δηεθπεξαίσζε ηεο κειέηεο απηήο, αλακέλνπκε ηελ εηιηθξηλή απάληεζή ζαο θαη 

θαηάζεζε ησλ εληππψζεσλ ζαο. Δθθξάδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο επραξηζηίεο καο. 

Ολνκάδνκαη  Βνδίθε  Δπαγγειία  θαη είκαη ππεχζπλε γηα ηε  ζπλέληεπμε θαη ζπιινγή 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ  πνπ αθνξνχλ ηελ  ελ ιφγσ κειέηε . 

 

 

Δλόηεηα Α 

Υαξαθηεξηζηηθά Φνξέα     

 Ολνκαζία  Φνξέα  

 

  Γεκφζην                      Ηδησηηθφ 

 Αξηζκφο ηνθεηψλ εηεζίσο 

 Αξηζκφο καηεπηηθψλ θιηλψλ 

 Αξηζκφο καηεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα ζπλαθή κε ηελ έξεπλα ηκήκαηα 

(Μαηεπηηθή θιηληθή, Φπζηνινγηθά λενγλά .Αίζνπζα ηνθεηψλ) 
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 Ζκέξεο Ννζειείαο πεξηζηαηηθψλ. 
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Ηδηφηεηα                                                               Έηε εξγαζίαο 
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Δπηκφξθσζε: 
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ηάζεηο-Απόςεηο. 
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1. Μήπσο κπνξείηε λα καο πείηε  ηη γλσξίδεηε γηα ηελ Πξσηνβνπιία Φηιηθφ πξνο ηα 

Βξέθε Ννζνθνκείν; Πεξί ηίλνο πξφθεηηαη; Σί πεξηιακβάλεη  έλα Φηιηθφ πξνο ηα βξέθε 

Ννζνθνκείν; 

2. Τπάξρεη  νδεγία απφ ηελ εζληθή επηηξνπή  πξνο φια ηα καηεπηήξηα λα πξνζπαζήζνπλ 

λα γίλνπλ Φηιηθά πξνο ηα βξέθε. Πηζηεχεηο φηη είλαη θαιφ θαη γηαηί; 

3. ε πνην ζηάδην βξίζθεζηε φζνλ αθνξά ζην Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν; 

4. Έρεηε γξαπηή πνιηηηθή ζειαζκνχ; Γλσξίδεηε απφ πνχ πξνήιζε? Αθνινπζείηε ε 

πνιηηηθή  απηή  ην δηάζηεκα απηφ; 

5. Πνηεο πηζηεχεηε φηη ζα είλαη νη επθαηξίεο γηα ην λνζνθνκείν ζαο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Φηιηθνχ πξνο ηα βξέθε Ννζνθνκείν; 

6. Δίλαη δχζθνιε ε πξαθηηθή ησλ αιιαγψλ; Γηαηί πηζηεχεηε φηη είλαη; 

7. Πνηεο πηπρέο(-Βήκαηα) ηνπ Φηιηθνχ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείνπ πηζηεχεηε φηη ζα 

είλαη εχθνιν γηα ην Ννζνθνκείν ζαο λα εθαξκφζεη; 

8. Πνηα βήκαηα ζα είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ ζε απηφ ην Ννζνθνκείν; Τπάξρνπλ 

πξάγκαηα πνπ κνηάδνπλ πην εχθνια ή δχζθνιά ζε ζρέζε κε άιια λνζνθνκεία; 

9. Μήπσο είλαη έλα ζέκα νη πφξνη; 

10. Ση γίλεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ έμσ ζηελ θνηλφηεηα; Aπηφ 

απνηειεί έλα ζέκα; 

11. To Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε Ννζνθνκείν θαιχπηεηαη-(ή κήπσο ππνζηεξίδεηαη) απφ φιν 

ην λνζνθνκείν; 

12. Αλ ππήξρε θάηη πνπ ζα κπνξνχζαηε λα  αιιάδαηε ζε ζρέζε κε ηελ θξνληίδα ησλ 

γπλαηθψλ γχξσ απφ ην ζειαζκφ, ηη (πνην) ζα ήηαλ απηφ; 

 

13. Πψο λνκίδεηε φηη δνπιεχνληαο ζε απηφ ην λνζνθνκείν απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα είλαη 

Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε, ζα δηέθεξε  ζε ζρέζε κε απηφ πνπ δνπιεχεηε κέρξη  ηψξα;       

14. Πψο πηζηεχεηε φηη ε εκπεηξία ηεο γέλλεζεο ελφο κσξνχ  ζην λνζνθνκείν ζαο ,ζα είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα γίλεη Φηιηθφ πξνο ηα Βξέθε; 

 

                                                                                   Δπραξηζηψ γηα ηνλ ρξφλν ζαο 

 

 


