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Περίληψη 

Ο Μητρικός θηλασμός είναι ανεκτίμητη αξία, <<αδιαμφισβήτητο δικαίωμα>> για 

κάθε μωρό και κάθε μητέρα. Έχει πολλές παραμέτρους γιατί αποτελεί μια από τις 

πολυτιμότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές αφού προάγει την υγεία της μητέρας και του 

παιδιού, προλαμβάνει βρεφικές και παιδικές ασθένειες και μειώνει το κόστος στην 

παροχή υγείας. 

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της αξίας του μητρικού  θηλασμού και των 

ωφελειών του, τόσο κοινωνικών όσο και οικονομικών, αναγνωρίζοντας επιπλέον και 

άλλες πτυχές όπως το κατά πόσο ενημερωμένες είναι οι μητέρες για τις ευεργετικές 

συνέπειες του θηλασμού. Με την έρευνα γίνεται προσπάθεια κοστολόγησης του 

αποκλειστικού μητρικού θηλασμού σε σύγκριση με το μικτό θηλασμό και διερεύνηση 

παραγόντων που δρουν ανασταλτικά στη στάση των γυναικών απέναντι στον 

αποκλειστικό θηλασμό. 

Μέθοδος 

Στην έρευνα συμμετείχαν 830 μητέρες με παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. 

Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο κλειστών ερωτήσεων το οποίο δημιουργήθηκε 

βάση βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Η ανίχνευση του ερωτηματολογίου έγινε με τη 

χρήση περιγραφικής στατιστικής, και της συσχέτισης των κατηγορικών μεταβλητών με 

τους στατιστικούς ελέγχους Pearson Chi-Square, Fisher's Exact Test και Cramer's V 

μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS.  

 Αρχικά μοιράστηκαν δια χειρός 180, από τα οποία συμπληρώθηκαν τα 150. Η 

έρευνα συνεχίστηκε μέσω διαδικτύου με τη χρήση της εφαρμογής Google forms όπου 

συμπληρώθηκαν 650 επιπλέον ερωτηματολόγια τα οποία είναι το 78,3% του δείγματος 

και καθιστούν πανελλαδική την εμβέλεια της έρευνας.  

Συμπεράσματα 

Βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας, οι γυναίκες ενημερώνονται σχετικά με τα 

οφέλη του θηλασμού και κινούνται μαζικά προς αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με τα 

οικονομικά στοιχεία, είναι εμφανές πως μια οικογένεια θα μπορούσε να εξασφαλίσει 

περίπου 614,2 € το πρώτο εξάμηνο αν το βρέφος τρεφόταν αποκλειστικά με βρεφικό 

γάλα.  

 

Λέξεις Κλειδιά: μητρικός θηλασμός, μικτός θηλασμός, οφέλη μητρικού θηλασμού. 
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Abstract 

 

Breastfeeding in Greece: an economic approach 

Breastfeeding is a priceless, <<undeniable right >> for every baby and every 

mother. It has many parameters because it is one of the most valuable natural resources, 

since it encourages the health of the mother and the child, it prevents baby and 

childhood diseases and reduces costs regarding health care. 

The purpose of the study is to investigate the value of breastfeeding and its 

benefits, both social and economic, also recognizing other additional aspects like 

whether  mothers are informed about the beneficial effects of breastfeeding. Through 

the research, an effort is made to price exclusive breastfeeding compared to mixed 

breastfeeding, as well as the investigation of factors acting as an obstacle to the attitude 

of women towards exclusive breastfeeding. 

Method 

The survey involved 830 mothers having children under the age of 3 years old. It 

was used a questionnary  with closed type questions, which was created through 

bibliografhic view. The detection of the questionnaire was done using descriptive 

statistics and correlation of categorical variables with the statistical tests Pearson Chi-

Square, Fisher's Exact Test and Cramer's V  through the statistical package SPSS. 

Initially, 180 questionnaires were distributed, out of which 150 were completed. The 

research continued via internet using the Google forms application. 650 plus  

questionnaires were completed, which consist 78.3% of the sample and make a 

nationwide / panhellenic scope of the research.  

Results 

According to the results of the carried out research, it appears that women are 

informed about the benefits of breastfeeding and massively move in this direction. 

According to the financial data, it is evident that a family could save up around 960 € in 

the first three months if the infant was fed solely on infant formula.  

Keywords: breastfeeding, mixed breastfeeding, breastfeeding benefits 
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Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) οι μητέρες θα πρέπει να 

θηλάζουν το λιγότερο για 1 έτος τα μωρά τους, και μάλιστα τους 6 πρώτους μήνες ο 

θηλασμός να είναι αποκλειστικός. (Bartick, 2011; Kramer et al. 2001; Gartner et al, 

2005). 

Αποκλειστικός θηλασμός ονομάζεται «η κατανάλωση του ανθρώπινου μητρικού 

γάλακτος από το βρέφος, χωρίς να λαμβάνεται οποιοσδήποτε συμπληρωματικός 

παράγοντας (νερό, χυμός, μη-ανθρώπινο γάλα, οποιοδήποτε τρόφιμο), εκτός από 

βιταμίνες, μέταλλα και φάρμακα». (American Academy of Pediatrics, 2012).  

Μικτός θηλασμός είναι ο μητρικός θηλασμός με τη διαφορά ότι η μητέρα θηλάζει 

μεν το μωρό, αλλά όχι αποκλειστικά. Έχει εισαγάγει δηλαδή στη σίτιση του μωρού και 

ξένο γάλα, είτε μεταξύ των γευμάτων, είτε ως συμπλήρωμα μετά από κάθε γεύμα. 

(Lowdermilk & Perry, 2006 ).  

Οι επιστήμονες των Οικονομικών της Υγείας έχουν αναπτύξει εξαιρετικά την 

τελευταία δεκαετία την έρευνα  για το αν ο θηλασμός μπορεί να συνδράμει στην 

οικονομία από τα μακροπρόθεσμα οφέλη του. Οφέλη που έχουν να κάνουν τόσο με τα 

παιδιά και τις μητέρες, όσο και με το κέρδος που θα έχουν οι ίδιες αλλά και η κοινωνία 

λόγω της βελτίωσης του επιπέδου υγείας τους (Bartick et al, 2010; Buchner et al, 2007; 

Phelps, 2011). Άλλωστε ο μητρικός θηλασμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την 

οικονομία εν γένει. Εν μέσω κρίσης το οικονομικό όφελος που έχουν οι οικογένειες,  οι 

φορείς υγείας και το κράτος από το μητρικό θηλασμό αποτελούν μία από τις καλύτερες 

επενδύσεις υγείας για το μέλλον μιας χώρας (Bartick et al, 2010; Buchner et al, 2007; 

Phelps, 2011). Επιπρόσθετα όλα τα κράτη διεθνώς στοχεύουν σε ουσιαστικές 

μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας ώστε να επιφέρουν μείωση των δαπανών και να 

διατηρούν σε υψηλά επίπεδα την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των 

συστημάτων υγείας (Σίσκου et al, 2008). Δυστυχώς παρ’όλα αυτά, τα ποσοστά του 

μητρικού θηλασμού βρίσκονται παγκοσμίως σε πολύ χαμηλά επίπεδα ενώ δεν 

λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις του ΠΟΥ για αποκλειστικό θηλασμό τουλάχιστον 

κατά τους 6 πρώτους μήνες της ζωής. Το παγκόσμιο ποσοστό των βρεφών που θηλάζει 

για διάστημα έως 6 μήνες είναι 37% (Skouteris et al, 2014). 

   Τα στοιχεία που υπάρχουν για τον θηλασμό στην Ελλάδα από το 1960 έως και 

το 1980 δείχνουν ότι ο θηλασμός βρισκόταν σε πτωτική τάση. Για τα χαμηλά ποσοστά 

θηλασμού ευθύνονταν κυρίως οι νέες μεθόδοι τοκετού που ήθελαν τη μητέρα να μην 
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έχει κοντά της το νεογνό κατά τις ημέρες νοσηλείας της στο Μαιευτήριο αμέσως μετά 

τη γέννηση. Επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν ήταν εκπαιδευμένο 

πάνω σε θέματα θηλασμού και χορηγούσαν ξένο γάλα ή τσάι στα νεογέννητα ενώ οι 

εταιρίες διαφήμιζαν σε μεγάλο βαθμό την τεχνητή διατροφή (Καππή, 2010). Σύμφωνα 

με την έκθεση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για το μητρικό θηλασμό των Γάκη 

et al (2009) ένα υψηλό ποσοστό γυναικών έχει την πρόθεση να θηλάσει. Στη συνέχεια 

όμως κατά την πρώτη εβδομάδα είναι αισθητή η μείωση του ποσοστού  αυτού, που 

σημαίνει ότι οι πρώτες μέρες μετά τον τοκετό στο νοσοκομείο σηματοδοτήθηκαν από 

τα γεγονότα που προαναφέρθησαν και καθόρισαν την εδραίωση και συνέχιση του 

μητρικού θηλασμού. Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής φάνηκε ότι ο 

αποκλειστικός θηλασμός στην Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.  

Δυστυχώς ακόμα λιγότερες έρευνες ασχολούνταν με το άμεσο ή/και έμμεσο 

κόστος του μητρικού θηλασμού (Smith et al, 2013; Smith et al, 1998).Αν γινόταν 

κοστολόγηση του Μητρικού θηλασμού έτσι ώστε μια γυναίκα πριν ακόμα αποφασίσει 

να θηλάσει αποτιμούσε σε αξία το χρόνο που χρειάζεται για να θηλάσει ή ακόμα αν 

είχε μια πλήρη εικόνα του κόστους του εξοπλισμού ή του κέρδους που θα 

εξοικονομούσε από τη μη αγορά ξένου γάλακτος θα έπαιρνε την ίδια απόφαση;  

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία αποτελεί συχνό αντικείμενο 

μελέτης γιατί τα συμπεράσματα  πάντα κέντριζαν το ενδιαφέρον της ακαδημαικής 

κοινότητας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Στην εργασία γίνεται προσπάθεια 

αποτίμησης της δαπάνης που ξοδεύει η οικογένεια και το κράτος όταν δεν εφαρμόζεται 

ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός. Αναλύονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες και 

τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη του μητρικού θηλασμού σε αντιπροσωπευτικό 

δείγμα μητέρων από όλη την Ελλάδα με παιδιά ηλικίας έως 3 ετών. 

Συμπληρώθηκαν 830 ερωτηματολόγια κλειστών ερωτήσεων. Η μελέτη περιέλαβε 

δεδομένα από μητέρες των οποίων το τελευταίο παιδί τους ήταν μέχρι 3 ετών. 

Προκειμένου να διερευνηθούν με λεπτομέρεια τα ανωτέρω, η εργασία 

αποτελείται από 2 μέρη. Το θεωρητικό μέρος και το ερευνητικό Το θεωρητικό 

περιλαμβάνει 3 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σημασία του 

μητρικού θηλασμού και στα οφέλη του, κοινωνικά και οικογενειακά καθώς επίσης στα 

οφέλη για το παιδί και τη μητέρα, αλλά και στα οικονομικά οφέλη του μητρικού 

θηλασμού. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετών 

και οικονομική ανάλυση των παραμέτρων του μητρικού θηλασμού. Στο τρίτο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο και στο τι ισχύει στην Ελλάδα σχετικά με το 

θηλασμό. Συμπεριλαμβάνονται η International Baby Food Network (IBFN)  και η 
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Διακήρυξη του Innocenti καθώς επίσης ο Διεθνής Κώδικας Υποκατάστατων Μητρικού 

Γάλακτος, οι νόμοι θηλασμού και ο Διεθνής Κώδικας. Παρατίθενται επίσης οι 

παρεμβάσεις προώθησης του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα. 

Το ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει 2 κεφάλαια, τα συμπεράσματα της έρευνάς 

μας και το σχέδιο δράσης καθώς και τις προτεινόμενες πολιτικές αύξησης των 

ποσοστών των γυναικών που θηλάζουν στη χώρα μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

περιγράφεται η μεθοδολογία της εργασίας.Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την 

ανίχνευση του ερωτηματολογίου. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των 

συμπερασμάτων και προτάσεων πολιτικής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ 

1.1 Η σημασία του Μητρικού θηλασμού 

Η καταλληλότερη τροφή για τα βρέφη είναι το Μητρικό γάλα με ευεργετικές 

προεκτάσεις στην οικογένεια, την κοινωνία, την οικονομία και την υγεία (Μωραίτου, 

2004). Τόσο η υγεία όσο και η ανάπτυξη των παιδιών σε μεγαλύτερη ηλικία είναι στενά 

συνδεδεμένες με τη διατροφή κατά τη βρεφική ηλικία. Ο Μητρικός θηλασμός είναι 

ένας απαράμιλλος τρόπος παροχής κατάλληλης τροφής για την υγιή ανάπτυξη των 

βρεφών. Ένα από τα κύρια έργα Διεθνών Οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας (Π.Ο.Υ.-WHO), το Διεθνές Ταμείο των Ηνωμένων εθνών για το παιδί 

(UNICEF) καθώς και αρκετών κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι η 

σωστή διατροφή νεογνών και βρεφών.  

Ο θηλασμός θα πρέπει να αρχίζει από την πρώτη στιγμή της ζωής ενός παιδιού, 

να είναι αποκλειστικός για 6 μήνες και σε συνδυασμό με λήψη τροφών τον 7ο μήνα να 

συνεχίζεται μέχρι τα 2 χρόνια (Naylor et al, 2001). Το να χορηγήσει κανείς 

βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα γάλακτος χωρίς να υπάρχει ιατρική οδηγία λόγω 

κάποιας πάθησης θα πρέπει να ερμηνεύεται από υπηρεσίες υγείας όσο και από το ίδιο 

το κράτος ως παθολογική διατροφή.  

 

1.2 Κοινωνικά οφέλη του Μητρικού θηλασμού  

Το όφελος του μητρικού θηλασμού επεκτείνεται σε όλο το κοινωνικό σύνολο. Ο 

μητρικός θηλασμός αποτελεί μια πρωτογενή διαδικασία που παρέχει την ιδανική 

διατροφή σε νεογνά, συνεισφέρει στην υγιεινή τους ανάπτυξη και εξέλιξη και 

ελαττώνει τόσο την συχνότητα όσο και την σοβαρότητα λοιμωδών νοσημάτων. 

(Riordan, 1997; Lucas et al, 1992). Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες 

δεκαετίες καταγράφηκε η προστατευτική επίδραση του μητρικού θηλασμού έναντι μιας 

πληθώρας προβλημάτων υγείας τόσο στη βρεφική όσο και στην παιδική ηλικία 

αργότερα. Αυτή η προστατευτική δράση φαίνεται πιο έντονα σε συνθήκες ανέχειας, 

πείνας και κακής υγιεινής (Riordan, 1997). 

Όταν μια κοινωνία αποτελείται από γερά και παραγωγικά μέλη, αυξάνεται το 

οικονομικό και βιοτικό της επίπεδο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μητέρες που έχουν 

υγιή μωρά. Λείπουν λιγότερο από την εργασία τους, συνδράμοντας έτσι στην αύξηση 

της παραγωγικότητας (Weimer, 2001).  
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 Ο μητρικός θηλασμός είναι ένας φθηνός, οικολογικός και γρήγορος τρόπος σίτισης 

χωρίς να χρειάζεται χρόνο για προετοιμασία και οδηγίες παρασκευής (Παπαβέντσης, 

2011). Είναι πολύ σημαντικό ότι το μητρικό γάλα, είναι φιλικό προϊόν προς το 

περιβάλλον. Είναι ευρέως γνωστό ότι τα αναλώσιμα που χρειάζονται για τη 

συσκευασία της βρεφικής διατροφής, της παραγωγής φιαλών και τις θηλές, χρειάζονται 

σημαντικούς πόρους και εδώ είναι που τίθεται το πρόβλημα της διάθεσης των 

αποβλήτων για ορισμένα από αυτά, κάτι που συχνά  τα περιβαλλοντικά προγράμματα 

παραβλέπουν. Από την άλλη, ο θηλασμός σε καμία περίπτωση δε βλάπτει το 

περιβάλλον. Η κοινωνία επηρεάζεται άμεσα από την οικολογική επίπτωση εξαιτίας της 

χρήσης ξένου γάλακτος. Η μαζική παραγωγή σκόνης γάλακτος και βρεφικών τροφών 

μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του περιβάλλοντος (Waba, 2013). Αυτό μπορεί να 

συμβεί μέσω:  

α. Της επιφάνειας της γης, του όγκου του νερού και της ποσότητας λιπασμάτων, 

φυτοφαρμάκων και αποβλήτων που χρησιμοποιούνται και παράγονται. Άμεση συνέπεια 

είναι η αύξηση της καταστροφής των δασών τόσο για την εκτροφή και σίτιση αγελάδων 

όσο και από τη γαλακτοβιομηχανία. 

β. Του χαρτιού, των πλαστικών υλικών, του γυαλιού, του καουτσούκ και των πρώτων 

υλών, που χρειάζονται για τη συσκευασία και την έξοδό  τους στις αγορές. 

γ. Του όγκου του νερού, των χημικών διεργασιών και της ενέργειας που είναι 

απαραίτητες  για την παραγωγή, τη μεταφορά, την προετοιμασία και τη χορήγησή των 

σκευασμάτων  στο σπίτι σε νεογνά και βρέφη. 

δ. Του όγκου των μη βιοδιασπώμενων αποβλήτων, των οποίων η διάθεση συχνά 

συνίσταται στην απλή απόρριψή τους σε χωματερές ή χώρους υγειονομικής ταφής, την 

απλή καύση ή αποτέφρωσή τους ή την ανακύκλωσή τους, όπου αυτό μπορεί να λάβει 

μέρος. Δεν είναι λίγες οι φορές που γίνεται χρήση αναίτια  περιορισμέων πόρων, όπως 

γης, υδάτινων πόρων, πρώτων υλών και άνθρακα, με τις γνωστές συνέπειες στην 

υπερθέρμανση του πλανήτη, την κλιματική αλλαγή, τη γεωργία, την ασφάλεια των 

τροφίμων, τη διατροφή και την υγεία (Waba, 2013). 

     Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή μέχρι το 2011 είχαμε στη 

χώρα μας γύρω στις 120.000 γεννήσεις ετησίως. Βάση της έκθεσης του Ινστιτούτου 

Υγείας του Παιδιού για το μητρικό θηλασμό των Γάκη et al (2009) από το 88% των 

μητέρων που άρχισαν να θηλάζουν αποκλειστικά τα μωρά τους μετά τον τοκετό, τελικά 

θηλάζει αποκλειστικά το 1% των βρεφών. Στην Ελλάδα καταλήγουν σε χώρους 

αποκομιδής απορριμμάτων περίπου 5.040.000 αλουμινένια κουτιά ξένου γάλακτος σε 

σκουπίδια, καταναλώνονται ετησίως 11.340.000 kw/ώρα σε ηλεκτρική ενέργειας καθώς 
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επίσης και 49.140.000 λίτρα νερό. Αν θήλαζαν οι μητέρες αποκλειστικά για τους 

πρώτους 6 μήνες δεν θα επιβαρύνονταν το περιβάλλον με αλουμινένια κουτιά και θα 

εξοικονομούσαμε αυτή την ηλεκτρική ενέργεια και το νερό (Βαράκης, 2012; Bergman 

et al, 2013). Με το θηλασμό όλα αυτά αποφεύγονται αφού περιορίζονται τα πλαστικά 

και όλα τα άλλα απορρίμματα που παράγονται από τη χρήση των κουτιών, των 

μπουκαλιών και των θηλών του τεχνητού γάλατος (Bartick, 2011). 

 

1.3 Οφέλη για την οικογένεια 

Με το θηλασμό, όταν γεννιέται ένα νέο μέλος δεν επηρεάζεται ο οικογενειακός 

προϋπολογισμός με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να αγοράσει η οικογένεια ξένο γάλα 

και λοιπό εξοπλισμό (αποστειρωτές, βρεφικές φιάλες-μπιμπερό κ.α.). Το γάλα είναι 

έτοιμο ανά πάσα στιγμή, στη σωστή θερμοκρασία και αποστειρωμένο.  

 Από τη στιγμή που τα μωρά που θηλάζουν είναι πιο υγιή, εξοικονομούνται 

χρήματα από την πρόληψη υγείας του νεογνού, εφόσον δεν δαπανώνται χρήματα για 

ιατρικές επισκέψεις, εργαστηριακές εξετάσεις και χορήγηση σκευασμάτων. (Δανέζη, 

2011; Bartick, 2011). 

Βάση έρευνας των Layde,. Et al  που πραγματοποιήθηκε το 1989, οι μητέρες που 

θηλάζουν έχουν λιγότερες πιθανότητες να προσβληθούν από καρκίνο του μαστού. 

Άμεσο όφελος είναι και το γεγονός ότι ο θηλασμός προστατεύει από τον καρκίνο του 

ενδομήτριου, από ουρολοιμώξεις και προλαμβάνει την οστεοπόρωση. Η μειωμένη 

νοσηρότητα λοιπόν της μητέρας συμβάλλει στη συγκράτηση του οικογενειακού 

προϋπολογισμού αφού δεν δαπανώνται χρήματα για χρήση υπηρεσιών υγείας.  

Μάλιστα επειδή ο θηλασμός δρα και ως μέθοδος αντισύλληψης, δεν επιβαρύνεται 

η οικογένεια διότι έτσι μειώνονται τα ποσοστά ανεπιθύμητων κυήσεων που τις 

περισσότερες φορές έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή αυτών με κόστος όχι μόνο 

οικονομικό αλλά και ψυχολογικό (Δανέζη, 2011; Galson et al, 2008; Marina, 2009). 

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια καταγράφηκε η 

προστατευτική επίδραση του μητρικού θηλασμού έναντι μιας πληθώρας προβλημάτων 

υγείας τόσο στη βρεφική όσο και στην αρχόμενη παιδική ηλικία. Μάλιστα αυτή η 

προστατευτική δράση είναι πιο εμφανής σε περιβάλλον φτώχειας, υποσιτισμού και 

φτωχής υγιεινής (Riordan, 1997). Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια λιγότερες ημέρες 

νοσηλείας νεογνών και βρεφών σε νοσοκομεία. Έτσι δεν χάνεται χρόνος και χρήμα για 

υπηρεσίες υγείας και δεν απουσιάζουν από την εργασία κυρίως οι μητέρες που πρέπει 

να παρέχουν φροντίδα στα άρρωστα παιδιά τους. Άρα λιγότερες χαμένες εργατοώρες 

από γονείς που απουσιάζουν κατά την ασθένεια των παιδιών τους από την εργασία 
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τους. Συγκεκριμένα στις ΗΠΑ υπάρχει πρόγραμμα ενημέρωσης των εργοδοτών για τα 

οφέλη που θα έχουν από την υποστήριξη και διευκόλυνση μιας εργαζόμενης  μητέρας 

που θηλάζει (Maternal and Child Health Bureau, 2008).  

Οφέλη όπως έχει ήδη προαναφερθεί έχουμε και από τη μειωμένη νοσηρότητα 

γυναικών που θήλασαν αποκλειστικά τα μωρά τους (Galson, 2008). Επίσης στη 

περίπτωση ιδιωτικών ασφαλειών παρατηρούνται λιγότεροι έμμεσοι φόροι και 

ασφαλιστικές εισφορές λόγω όλων των ανωτέρω. Τα προγράμματα που στοχεύουν να 

προβάλλουν το Μητρικό Θηλασμό και να αυξήσουν τα ποσοστά του, ιδιαίτερα στις 

νέες μητέρες τους πρώτους 6 μήνες, θα αποκομίσουν οφέλη μετά από ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα και πρώτα απ’όλα σε επίπεδο δημόσιας υγείας (Bartick, 2011). 

Το μητρικό γάλα αποτελεί  τη μοναδική τροφή που μπορεί να κρατήσει και να 

μεγαλώσει το βρέφος τους πρώτους έξι μήνες της ζωής του. Ο θηλασμός σε σχέση με 

το ξένο γάλα, κατόπιν ερευνών προφυλάσσει το νεογνό από: 

1. Λοιμώξεις του Αναπνευστικού  

2. Μέση Ωτίτιδα 

3. Λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος 

4. Νεκρωτική Εντεροκολίτιδα 

5. Σύνδρομο Αιφνιδίου Βρεφικού Θανάτου και Βρεφική Θνησιμότητα 

6. Αλλεργίες 

7. Κοιλιοκάκη 

8. Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου 

9. Παχυσαρκία 

10. Διαβήτη  

11. Παιδική Λευχαιμία και Λέμφωμα και  

12.  Ίσως σχετίζεται με υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης. 

 (http://pediatrics.aappublications.org/ content/early/2012/02/22/peds.2011-3552.) 

Παιδιά που σιτίστηκαν με ξένο γάλα στη νεογνική και βρεφική ηλικία 

παρατηρήθηκε ότι εκτός των πιο πάνω ασθενειών διατρέχουν τον κίνδυνο να 

εμφανίσουν και άλλες χρόνιες ασθένειες όπως: 

1. Παιδικούς καρκίνους 

2. Άσθμα 

3. Σκλήρυνση κατά πλάκας 

4.   Τερηδόνα και ανωμαλίες στην διαμόρφωση των 

δοντιών.(http://www.thilasmos.com/oi-kindinoi-apo-to-xeno-gala) 
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Οι μητέρες που δεν θα θηλάσουν τα μωρά τους και θα τα ταΐσουν με ξένο γάλα 

έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν: 

1. Καρκίνο του στήθους 

2. Καρκίνο των ωοθηκών 

3. Καρκίνο του ενδομητρίου 

4. Αναιμία 

5. Παχυσαρκία 

6. Οστεοπόρωση 

7.  Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. (http://www.thilasmos.com/oi-kindinoi-apo-to-

xeno-gala//). 

1.4 Οικονομικά οφέλη του θηλασμού 

Τα οικονομικά οφέλη προκύπτουν από τα χρήματα που εξοικονομούνται όταν δεν 

είναι απαραίτητη η αγορά ξένου γάλακτος. Στις ΗΠΑ, σε μελέτη του 2007 βρέθηκε ότι 

τα κέρδη που εξοικονομούνται μόνο από την αγορά ξένου γάλακτος υπολογίζονται στα 

578 εκατ. δολάρια σε ετήσια βάση. (Consumer Reports Baby Formula, 2007). Στις 

ΗΠΑ εφαρμόζεται το πρόγραμμα WIC (Special Supplemental Nutrition Program for 

Women, Infants and Children) πρόγραμμα υποστήριξης  των οικονομικά ανίσχυρων 

μητέρων, βρεφών και νηπίων),όπου η χορήγηση ξένου γάλακτος στις συγκεκριμένες 

ομάδες γυναικών είναι σχεδόν δωρεάν. Αν λοιπόν αυξανόταν κατά 10% το ποσοστό 

των γυναικών που θηλάζουν, στους αποδέκτες της βοήθειας τότε θα μπορούσε να γίνει 

εξοικονόμηση $750.000 ετησίως. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι εάν αυξανόταν το 

ποσοστό του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού στους πρώτους 6 μήνες ζωής του 

βρέφους στο 90%, η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να εξοικονομήσει ετησίως 

69.206.400,00 € (Δανέζη, 2011). 

Τα οικονομικά οφέλη για την οικογένεια και την πολιτεία προκύπτουν επίσης από 

τη μειωμένη ανάγκη για χρήση υπηρεσιών υγείας. Κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα 

μας, όπου η ιδιωτική υγεία είναι κυρίαρχος πια, και αρκετές οικογένειες πρέπει να 

πληρώσουν από την τσέπη τους για το κόστος της υγείας αυτών και των παιδιών τους.  

Ο Weimer (2001) στις ΗΠΑ επισημαίνει ότι $3,6 δισεκατομμύρια  θα μπορούσαν 

να εξοικονομηθούν, εάν οι γυναίκες συμμορφωνόταν με τις ιατρικές συστάσεις και 

θήλαζαν αποκλειστικά για 6 μήνες. Το συμπέρασμα προκύπτει από την μελέτη 3 

ασθενειών, τη μέση ωτίτιδα, τη γαστρεντερίτιδα και τη νεκρωτική εντεροκολίτιδα  και 

τον προσδιορισμό του άμεσου και έμμεσου κόστος συμπεριλαμβανομένου και του 

κόστους του πρόωρου θανάτου. 
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Χρησιμοποιώντας μεθόδους παρόμοιες με εκείνες της προηγούμενης μελέτης του 

John Weimer (2001), προστέθηκαν κάποιες ασθένειες και υπολογίστηκαν οι τρέχουσες 

δαπάνες  στην μελέτη του M. Batrick et al (2007) για το θηλασμό και έγινε σύγκριση  

με τα προβλεπόμενα έξοδα, εφόσον το 80% και το 90% των μητέρων στις ΗΠΑ 

θήλαζαν αποκλειστικά για τουλάχιστον 6 μήνες. Η συγκεκριμένη ανάλυση κόστους 

περιελάμβανε όλες τις παιδιατρικές ασθένειες (εκτός του διαβήτη τύπου 2). Τη 

νεκρωτική εντεροκολίτιδα, τη μέση ωτίτιδα, τη γαστρεντερίτιδα, τη νοσηλεία για 

λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, την ατοπική δερματίτιδα, το σύνδρομο 

αιφνίδιου βρεφικού θανάτου, το παιδικό άσθμα,  την παιδική λευχαιμία, τον 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και την παιδική παχυσαρκία. Το αποτέλεσμα ήταν 

εντυπωσιακό. Εάν το 90% των μητέρων στις ΗΠΑ θήλαζαν αποκλειστικά για 6 μήνες, 

τότε το ετήσιο οικονομικό όφελος  θα ήταν 13 δισεκατομμύρια. (Bartick et al, 2010). 

Τρία χρόνια αργότερα από άλλη μελέτη του Bartick et al (2010) καταγράφηκε ότι 

επειδή οι μητέρες δεν θήλαζαν αποκλειστικά τα μωρά τους, η οικονομία των ΗΠΑ 

επιβαρύνθηκε ετησίως με $13 δις. Όμως παράλληλα στο ίδιο χρονικό διάστημα 

καταγράφηκαν και 911 θάνατοι. Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε 10 μόνο παιδιατρικές 

νόσους, δεν συμπεριελάμβανε τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, και κατέδειξε πως τα 

$2,2 δις  αντιστοιχούσαν σε άμεσα ιατρικά κόστη, τα $ 1,2 δις σε έμμεσα κόστη και τα 

$9,6 δις  σε κόστη λόγω πρόωρων θανάτων. 

 Οι Bartick et al (2013) εκτίμησαν τις επιπτώσεις  από τα χαμηλά ποσοστά 

μητρικού θηλασμού στον πληθυσμό των γυναικών στις ΗΠΑ, βάση της οποίας το 

επιπρόσθετο  οικονομικό κόστος για την κοινωνία ήταν 17.4 δις δολάρια στην κοινωνία 

λόγω των πρόωρων  θανάτων (πριν τα 70 έτη), 733 εκατομμύρια δολάρια σε άμεσες 

δαπάνες εξαιτίας της νοσηρότητας των γυναικών και 126 εκατομμύρια δολάρια σε 

έμμεσες δαπάνες νοσηρότητας.  

   Όπως θα δούμε και πιο αναλυτικά εαν όλες οι μητέρες συμμορφωνόταν με τις 

συστάσεις του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού των επιστημονικών οργανισμών, τα 

οικονομικά οφέλη θα ήταν πολύ σημαντικά 

 

 



- 20 - 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 

Σε πρόσφατη μελέτη του ο Batrick (2011) προσπάθησε να καταγράψει πλήρως 

και να αναλύσει οικονομικά όλες τις παραμέτρους της νεογνικής και βρεφικής 

διατροφής. Οι οικονομικές δαπάνες του μητρικού θηλασμού περιλαμβάνουν: α) 

παιδιατρικές δαπάνες, β) δαπάνες υγείας της μητέρας, γ) δαπάνες για τεχνητή διατροφή, 

δ) δαπάνες για τα υλικά που χρειάζεται η μητέρα  για έναρξη του μητρικού θηλασμού 

και υποστήριξή του, καθώς και για τα υλικά για την μικτή διατροφή του βρέφους, (ε) 

δαπάνες για περισσότερες γεννήσεις σε Baby Friendly Hospital και (στ) δαπάνες για 

την επιδοτούμενη άδεια ανατροφής τέκνων που συνδράμει στην υποστήριξη του  

θηλασμού.  

  

2.1 Παιδιατρικές δαπάνες 

Έχουν γίνει αρκετές μελέτες για τον υπολογισμό του κόστους μιας πληθώρας 

παθήσεων σε διάφορες χώρες που λαμβάνουν χώρα λόγω της μη εφαρμογής του 

μητρικού θηλασμού. (Bartick et al, 2010) ). Από τις πιο πρόσφατες είναι αυτή των 

επιστημόνων του Health Economics Research Group του Πανεπιστημίου Brunel της 

Αγγλίας. Είναι από τις πρώτες που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη μιας και αντίστοιχες 

έχουν γίνει σε ΗΠΑ και Αυστραλία όπου αποδεικνύεται ότι μητρικός θηλασμός 

σημαίνει εξοικονόμηση σημαντικού χρηματικού ποσού για το σύστημα υγείας και για 

την πολιτεία. Οι ερευνητές εξέτασαν τις επιδράσεις της ποσοστιαίας αύξησης του 

αποκλειστικού μητρικού θηλασμού στο εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας. Τα 

νοσήματα που μελέτησαν και τα οποία σχετίζονται περισσότερο με τον μητρικό 

θηλασμό είναι: λοιμώξεις του γαστρεντερικού, λοιμώξεις του κατώτερου 

αναπνευστικού, οξεία μέση ωτίτιδα σε βρέφη και νεκρωτική εντεροκολίτιδα σε πρόωρα 

νεογνά. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι μόνο για αυτές τις 4 οξείες παιδιατρικές 

νόσους, το ετήσιο κόστος θεραπείας τους στη Βρετανία είναι 89 εκατομμύρια λίρες. 

Σύμφωνα με τον Pokhrel, αν το 75% των μωρών θήλαζαν στις μονάδες νεογνών 

(αντί του 25%), το όφελος του κράτους θα ήταν 6,12 εκατομμύρια λίρες λόγω της 

πρόληψης από την νεκρωτική εντεροκολίτιδα και 89 εκατομμύρια λίρες ετήσια από τα 

έξοδα περίθαλψης νεογνών που πάσχουν από γαστρεντερικές, αναπνευστικές λοιμώξεις 

καθώς και αυτές των ματιών. Συμπεραίνουν ότι εάν οι μητέρες που θήλαζαν 

αποκλειστικά στην πρώτη εβδομάδα μετά τον τοκετό είχαν την ανάλογη υποστήριξη 

ώστε να συνεχίζουν να θηλάζουν – έστω και με μεικτή διατροφή– μέχρι και 4 μήνες 
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μετά τη γέννηση, θα εξοικονομούνταν τουλάχιστον 11 εκατομμύρια λίρες το έτος για το 

εθνικό σύστημα υγείας.  

Όλα αυτά θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, αν υπήρχε σωστός σχεδιασμός 

από την πολιτεία, δίνοντας κίνητρα στις γυναίκες να θηλάζουν περισσότερο, 

εκπαιδεύοντας τους φορείς υγείας, παρέχοντας οικονομικά κίνητρα στους εργοδότες με 

τη δημιουργία ειδικών χώρων θηλασμού και κυρίως την παρότρυνση του θηλασμού 

στους δημόσιους χώρους. 

Μια προηγούμενη μελέτη στις ΗΠΑ το 2010 που δημοσιεύθηκε από το περιοδικό 

Pediatrics ανέλυσε το οικονομικό κόστος εξαιτίας του ότι τα μωρά δεν θηλάζουν 

αρκετά. Αφορούσε εκτός από την νεκρωτική εντεροκολίτιδα και τη μέση ωτίτιδα της 

προηγούμενης έρευνας, επιπλέον παιδιατρικά νοσήματα όπως την ατοπική δερματίτιδα, 

το σύνδρομο αιφνίδιου νεογνικού θανάτου, το παιδικό άσθμα, το σακχαρώδη διαβήτη 

τύπου 1, τη λευχαιμία και την παιδική παχυσαρκία. Συμπερασματικά αν το  90% των 

οικογενειών των ΗΠΑ ακολουθήσουν τις προτεινόμενες οδηγίες για αποκλειστικό 

θηλασμό για τουλάχιστον έξι μήνες, θα υπάρξουν περίπου 911 λιγότεροι θάνατοι 

νεογνών ανά έτος και επιπλέον θα εξοικονομηθούν $13 δισεκατομμύρια  ετησίως Σε 

περίπτωση που το 80% των οικογενειών ακολουθούσαν τις σωστές οδηγίες τότε οι 

νεογνικοί θάνατοι θα ήταν 741 λιγότεροι και θα εξοικονομούνταν $10,5 δις  αντίστοιχα. 

(Batrick et al, 2010; Melissa, 2010) . 

Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη που αφορούν λιγότερο 

σοβαρές παιδικές ασθένειες, οι οποίες δεν χρειαζόταν ιατρική περίθαλψη αλλά παρόλα 

αυτά ήταν απαραίτητη η παρουσία του γονέα, με συνέπεια την απουσία του από την 

εργασία (Bartick et al, 2010; Lancet, 2002). 

Ο Phelps (2010) εξετάζει τη σχέση του ατελούς θηλασμόυ με τον θάνατο 

πρόωρων νεογνών. Εάν το 90% των γυναικών συμμορφώνονταν με τις οδηγίες της 

Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρίας για αποκλειστικό θηλασμό, τότε οι θάνατοι 

νεογνών λόγω ασθενειών θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 911 ετησίως και τα 

συνολικά κόστη θα είχαν μειωθεί στα $3,4 δισεκατομμύρια δολλάρια ετησίως . 

Ο Weimer (2001) αναφέρει ότι 3,6 εκατομμύρια δολάρια θα είχαν εξοικονομηθεί 

αν ο θηλασμός αυξάνονταν στο 64% στο νοσοκομείο και στο 29% στον 6ο μήνα. Ο 

αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει την εξοικονόμηση κόστους από παιδικές ασθένειες 

όπως μέση ωτίτιδα, γαστρεντερίτιδα και νεκρωτική εντεροκολίτιδα. 

Ο Ping et al (2013) υπολόγισαν τα πιθανά κόστη που θα μπορούσαν να 

εξοικονομηθούν σε μεμονωμένα κράτη, αν οι οικογένειες ήταν σε θέση να 

ακολουθήσουν τις συστάσεις του Healthy People 2020 για τον θηλασμό. Τα 
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αποτελέσματα έδειξαν ότι αν το 90% των οικογενειών συμμορφωνόταν με τον 

αποκλειστικό θηλασμό για 6 μήνες τότε θα είχαμε 1577 λιγότερα περιστατικά 

λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού με επακόλουθο τη μείωση του κόστους κατά 

31 εκατομμύρια δολάρια.  Αν θήλαζε το 80%, θα είχαν προληφθεί 6956 περιστατικά 

γαστρεντερίτιδας με εξοικονόμηση κόστους 2,5 εκατομμύρια δολάρια ενώ αν οι 

μητέρες στη Λουιζιάνα θήλαζαν αποκλειστικά σύμφωνα με τους στόχους του Health 

People 2020 θα εξοικονομούνταν 63,7 εκατομμύρια δολάρια από θανάτους που 

σχετίζονται με νεκρωτική εντεροκολίτιδα 

Στην Ελλάδα έχει γίνει μια οικονομοτεχνική μελέτη για τα οφέλη του μητρικού 

θηλασμού όπου και εξετάζονται 4 νοσήματα που ευθύνονται για την ταλαιπωρία 

μεγάλου αριθμού βρεφών (Βαράκης, 2012). Το ποσοστό των βρεφών που νοσούν ενώ 

δεν θηλάζουν και παρουσιάζουν λοίμωξη αναπνευστικού, είναι αυξημένο κατά 12,6% 

σε σχέση με όσα θηλάζουν, που μεταφράζεται σε 410 ευρώ κόστος νοσηλείας ανά 

περιστατικό αν χρήζει δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας περίθαλψης. Το συνολικό 

ποσοστό των περιστατικών που είναι απαραίτητη η νοσηλεία είναι 6,5%, και το 

οικονομικό όφελος που θα αποκομιζόταν από τη μείωση της νοσηρότητας λόγω 

αναπνευστικών λοιμώξεων εάν οι μητέρες θήλαζαν κατά 90% για 6 μήνες, θα 

ανερχόταν σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ (Πίνακας 2.1) .Για τις περιπτώσεις της 

οξείας μέσης ωτίτιδας το ποσοστό εισαγωγών σε νοσοκομεία αγγίζει το 10,6% και τα 

χρήματα που θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν σε περίπτωση που το 90% των νέων 

μητέρων θηλάσουν για 6 μήνες, είναι 700.000 ευρώ ετησίως. Ανάλογα ευρήματα 

προκύπτουν και για τη γαστρεντερίτιδα και την οιρολοίμωξη. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι 

το κράτος θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ από την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για την αντιμετώπιση των παραπάνω τεσσάρων 

νοσημάτων, από την αύξηση του ποσοστού του μητρικού θηλασμού για 6 μήνες στο 

90%. 
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Πίνακας 2.1  Σύνοψη Οικονομοτεχνικής μελέτης 2012 

Πηγή: Βαράκης 2012 
 

Ένα άλλο θέμα που έχει ενδιαφέρον είναι και τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης 

που μπορούν να εξοικονομηθούν από τις ασθένειες που προκαλεί η παχυσαρκία, η 

οποία σύμφωνα με τον Phelps (2010) φαίνεται να συσχετίζεται με τη διάρκεια του 

θηλασμού. Στη Μεγάλη Βρετανία μια μέση αύξηση του μητρικού θηλασμού θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε περίπου 5% μείωση της παιδικής παχυσαρκίας, που με τη 

σειρά της θα μείωνε τις δαπάνες για υπηρεσίες υγείας κατά 1,6 εκατομμύρια λίρες 

ετησίως. (Δανέζη, 2011; Renfrew, 2012). 

Σύμφωνα με την Carling (2014), η μελέτη 595 παιδιών από την γέννησή τους ως 

την ηλικία των 2 ετών κατέδειξε ότι τα μωρά που θήλασαν για λιγότερο από δύο μήνες 

είχαν δύο φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πάρουν παραπάνω βάρος απ’ ότι τα μωρά 

που θήλασαν για τουλάχιστον 4 μήνες.  

Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι ο θηλασμός θα μπορούσε επίσης να 

δράσει θετικά στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος του παιδιού. Παρόλα αυτά, οι 

δεσμοί ανάμεσα στον θηλασμό και την αυξημένη γνωστική ικανότητα και την ευφυΐα 

είναι αντικείμενο συζήτησης. Ίσως είναι δύσκολο να επηρεαστεί το επίπεδο IQ από τον 

μητρικό θηλασμό, όταν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, μπορεί να επιδρούν 

περισσότερο. Έρευνα στη Βραζιλία υποστηρίζει ότι ο θηλασμός είναι σίγουρα 

συνδεδεμένος με την ανάπτυξη της ευφυΐας και μπορεί να συσχετίζεται με την αύξηση 

Νόσος 

Νοσηρότητα Κόστος 
νοσηλείας 
με βάση 

ΚΕΝ  
(σε €) 

Φαρμακευτι
-κή αγωγή 

χωρίς 
νοσηλεία  

( σε €)  

Περιστα-
τικά που 
χρήζουν 
νοσηλεί-

ας  
% 

Όφελος  από  
αύξηση ΜΘ  
για 6 μήνες  

(σε €) 
Βρεφών 

που 
θηλάζου

ν 

Βρεφών 
που  
ΔΕΝ 

θηλάζουν 

Αύξηση  
1% 

Αύξηση  
90% 

Λοίμωξη 

Αναπνευστικού 
51,6% 64,2% 410 52 6,5% 11.381 1.012.893 

Οξεία Μέση 

Ωτίτιδα 
4,4% 11,7% 410 52 10,6% 7.890 702.231 

Γαστρεντερίτιδα 14,3% 20,8% 340 45 6,8% 5.075 451.647 

Ουρολοίμωξη 1,1% 2,1% 585 - 100% 6.599 587.293 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 30.945 2.754.064 
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του καθώς και την αύξηση του εισοδήματος όταν το παιδί ενηλικιωθεί. (Victora G C. et 

al, 2007). Ο Chapman (2010) υποστηρίζει πώς τα πρόωρα νεογνά που θήλασαν 

εμφάνιζαν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης από εκείνα που τράφηκαν με ξένο γάλα. Ο 

Phelps (2011) συμπεραίνει ότι ανάπτυξη του δείκτη ευφυΐας των παιδιών που 

θηλάζουν, δύναται να δώσει ώθηση στο παιδί να είναι καλύτερος μαθητής σε όλη την 

εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε στο μέλλον να έχει καλύτερη επαγγελματική εξέλιξη με 

ότι αυτό συνεπάγεται όπως έναν πολύ καλό μισθό, αξιοποιώντας την παραγωγική του 

ικανότητα ως πολίτης της χώρας. 

 
2.2 Δαπάνες για την υγεία της μητέρας. 

Ο μητρικός θηλασμός επιδρά σημαντικά στην υγεία της μητέρας. (Ip et al, 2007) . 

Αρκετές είναι οι έρευνες που αποδεικνύουν ότι οι μητέρες που θηλάζουν έχουν 

λιγότερες πιθανότητες να προσβληθούν από καρκίνο του μαστού. (Lancet, 2002). Οι 

Layde et al (1989) υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες που θήλαζαν για τουλάχιστον 25 μήνες 

είχαν 33% λιγότερες πιθανότητες να προσβληθούν από καρκίνο συγκριτικά με τις 

μητέρες που γέννησαν αλλά δε θήλασαν ποτέ.  

Ο Renfrew (2012) όσον αφορά τη Βρεττανία καταλήγει στα εξής συμπεράσματα: 

865 λιγότερες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

κόστους πάνω από 21 εκατομμύρια λίρες για τις υγειονομικές υπηρεσίες και 512 

λιγότερες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού που σχετίζονται με τα ποιοτικώς 

σταθμισμένα έτη ζωής τα οποία θα μπορούσαν να επιτευχθούν, γεγονός που αντιστοιχεί 

σε εξοικονόμηση κόστους πάνω από 10 εκατομμύρια λίρες. 

 Ο Pokhrel (2014) αναφέρει ότι αν διπλασιάζαμε τον αριθμό των μητέρων που 

θηλάζουν τα μωρά τους και μάλιστα αυτών που θηλάζουν από  7 έως18 μήνες, η Μ. 

Βρετανία θα κέρδιζε 31 εκατομμύρια λίρες από το κόστος της θεραπείας του καρκίνου 

του μαστού. Το National Cancer Institute αναφέρει ότι το κόστος για τη θεραπεία του 

καρκίνου του μαστού ανέρχονταν σε 8.1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2004. 

Όσο λιγότερο θηλάζει μια γυναίκα τόσο περισσότερο μπορούν να αυξηθούν τα 

ποσοστά καρκίνου ωοθηκών (Titus-Ernstoff, 2010), υπέρτασης, σακχαρώδη διαβήτη 

τύπου 21 (Μέξη, 2013) και εμφράγματος του μυοκαρδίου (Schwatz, 2009). 

Σύμφωνα με τον Bartick (2013) έρευνα που μελέτησε πληθυσμό 1,88 

εκατομμυρίων γυναικών ηλικίας 15 ετών το 2002 στις ΗΠΑ υπολόγισε ποιο θα 

                                                 
1 Το National Cancer Institute αναφέρει ότι το κόστος για την θεραπεία γυναικών με σακχαρώδη διαβήτη 

τύπου ΙΙ ανέρχεται σε 78 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. 
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μπορούσε να είναι το κόστος υγείας αυτών των γυναικών μέχρι τα 70 τους χρόνια. Οι 

ερευνητές σύγκριναν τα αποτελέσματα εάν ο πληθυσμός θήλαζε κατά 90% στο τέλος 

του πρώτου χρόνου της ζωής για κάθε παιδί, με τα αποτελέσματα εάν το ποσοστό 

θηλασμού στο τέλος του πρώτου χρόνου ήταν  23%. Τα ευρήματα έδειξαν, ότι τα 

χαμηλά ποσοστά μητρικού θηλασμού στις ΗΠΑ μπορεί να έχουν τις ακόλουθες 

συνέπειες: 4.981 επιπλέον περιπτώσεις καρκίνου μαστού, 53.847 επιπλέον περιπτώσεις 

αρτηριακής υπέρτασης, 13.946 επιπλέον περιπτώσεις εμφράγματος μυοκαρδίου και 

4.396 επιπλέον πρόωρους θανάτους (πριν τα 70). Το οικονομικό κόστος για την 

κοινωνία θα ήταν 17,4 δις δολάρια από τους πρόωρους θανάτους, 733,7 εκατομμύρια 

δολάρια σε άμεσες δαπάνες από την νοσηρότητα των γυναικών  και 126.1 εκατομμύρια 

δολάρια σε έμμεσες δαπάνες νοσηρότητας. Οι επιπλέον πρόωροι θάνατοι γυναικών 

(πριν τα 70 τους) λόγω των μειωμένων ποσοστών θηλασμού υπολογίστηκαν σε 4.396. 

Οι δαπάνες από τους πρόωρους θανάτους λόγω των παραπάνω παθήσεων καθώς 

επίσης και λόγω του προεμμηνοπαυσιακού καρκίνου των ωοθηκών και του σακχαρώδη 

διαβήτη τύπου 2 ανέρχονται σε $17,4 δις, και $1 δις  για άμεσες και έμμεσες 

υγειονομικές δαπάνες (Schwatz et al, 2009). Οι δαπάνες αυτές είναι υψηλές, διότι αυτοί 

οι θάνατοι συμβαίνουν κυρίως σε γυναίκες μέσης ηλικίας και όχι τρίτης ηλικίας. Οι 

θάνατοι στις νεότερες ηλικίες αποτιμούνται με υψηλότερη αξία. Για παραδειγμα, στις 

ΗΠΑ η ζωή για την ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών εκτιμάται με $12,9 εκατ., ενώ για την 

ηλικιακή ομάδα άνω των 62 ετών με $2,81 εκατ. (Aldy et al, 2007). Συμπερασματικά, 

αν τα ποσοστά του μητρικού θηλασμού ήταν ιδανικά όχι μόνον θα ελαττωνόταν τα 

ποσοστά καρκίνου του μαστού, υπέρτασης και εμφράγματος του μυοκαρδίου, αλλά θα 

μπορούσαν να αποφευχθούν και περίπου 4.000 πρόωροι θάνατοι.  

 

2.3 Δαπάνες για επιπλέον διατροφή των γυναικών που θηλάζουν 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ υπολογίζεται πως ο μέσος όρος 

της δαπάνης για την υγιεινή διατροφή των μητέρων που θηλάζουν είναι μεταξύ $184,40 

και $229,20  τον μήνα. (Department of Agricultyre, 2011). Οι συγκεκριμένες τιμές 

έχουν υπολογιστεί με την προυπόθεση πως όλες οι τροφές καταναλώνονται στο σπίτι με 

αποτέλεσμα τα κόστη αυτά να είναι κάπως υποτιμημένα. Απαιτούνται επιπλέον 639 

θερμίδες ημερησίως, οι οποίες πηγαίνουν απευθείας στη σύνθεση του γάλακτος και 

είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια του πρώτου έτους. Οι θερμίδες αυτές αντιστοιχούν 

σε μια αύξηση κατά 33,5% των ημερήσιων θερμιδικών αναγκών των γυναικών. Θα 

πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη πως αρκετές θηλάζουσες μητέρες χάνουν περίπου 2 
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κιλά κατά το πρώτο εξάμηνο της γαλουχίας, έτσι ώστε οι θερμιδικές ανάγκες τελικά να 

είναι ίσως λίγο μικρότερες.  

 

2.4 Δαπάνες για τεχνητή διατροφή 

Μελέτη καταδεικνύει ότι η μέση δαπάνη τεχνητής διατροφής ενός έτους στις 

ΗΠΑ  ήταν $1500. (Consumer Reports, 2007). Στις ΗΠΑ υπάρχει ένα κρατικό 

πρόγραμμα για ειδική συμπληρωματική διατροφή των Γυναικών, Βρεφών και Παιδιών 

(WIC) (πρόγραμμα υποστήριξης των οικονομικά ανίσχυρων μητέρων, βρεφών και 

νηπίων), σύμφωνα με το οποίο σχεδόν οι μισές γυναίκες λαμβάνουν τη σκόνη γάλακτος 

σχεδόν δωρεάν. Εάν ληφθεί αυτή η παράμετρος υπόψη, το κόστος για τον τεχνητό 

θηλασμό είναι $4,36 δις  ετησίως (Bartick, 2011). Αν λοιπόν αυξανόταν κατά 10% το 

ποσοστό μητρικού θηλασμού, σε αυτή την κατηγορία γυναικών  τότε θα μπορούσαν να 

εξοικονομηθουν $750.000 ετησίως. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι μια οικογένεια 

ξοδεύει τουλάχιστον 720 ευρώ για να αγοράσει ξένο γάλα τους πρώτους 6 μήνες ζωής 

του μωρού. (Δανέζη, 2011). 

 

2.5 Δαπάνες υλικών για έναρξη –διατήρηση του μητρικού θηλασμού 
και υποστήριξή του καθώς και για τη τεχνητή διατροφή με σκόνη 
γάλακτος 

Οι δαπάνες μπορεί να μην είναι ίδιες για κάθε καταναλωτή και έτσι να 

παρατηρούνται διακυμάνσεις στους υπολογισμούς. Εάν τα ποσοστά του μητρικού 

θηλασμού αυξηθούν, τότε η ανάγκη για συμβούλους θηλασμού θα μειωθεί. Η ανάγκη 

για ηλεκτρικές ή χειροκίνητες αντλίες θηλασμού (θήλαστρα) μπορεί να ελαττωθεί 

επίσης με την επιμήκυνση της αδείας ανατροφής καθώς επίσης και με την εφαρμογή 

προγραμμάτων όπου μπορεί να εργάζονται οι γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους.  

Οι δαπάνες για τα υλικά που είναι απαραίτητα στις ΗΠΑ κατά το 2010 όταν δεν 

θηλάζει μια μητέρα περιλαμβάνουν τα μπιμπερόν (4$ έκαστο), τις βούρτσες 

καθαρισμού (5$ έκαστη), τη θήκη στεγνώματος μπουκαλιών (15$), τις σαλιάρες (1,5$ 

έκαστη), τον αποστειρωτή μπιμπερόν  (60$), τη τσάντα μπιμπερόν (10$), και πιπίλες 

(2,50$ έκαστη). Οι δαπάνες του μητρικού θηλασμού περιλαμβάνουν τη χειροκίνητη 

αντλία συλλογής μητρικού γάλακτος (35$), τα επαναχρησιμοποιούμενα επιθέματα 

θηλής (2$ έκαστη), τις σακούλες αποθήκευσης γάλακτος (13$ για 50 τεμάχια), τα 

μπιμπερό (4$ έκαστο), τις πιπίλες (2,50$ έκαστη) και τον σύμβουλο θηλασμού (95$ 

ανά επίσκεψη), όπου αυτό απαιτείται  (Bartick, 2011). 



- 27 - 
 

Σε έρευνα που διεξήχθη στο Λίβερπουλ της Αγγλίας το 2003 τα αποτελέσματα 

ήταν απογοητευτικά. Λόγω της κακής ενημέρωσης των νέων κυρίως μητέρων, ο 

αποκλειστικός θηλασμός κόστισε περισσότερο από τη σίτιση με υποκατάστατα 

γάλακτος επειδή ξόδευαν χρήματα σε προϊόντα τα οποία τελικά δεν χρησιμοποιούσαν 

(επιθέματα στήθους, θήλαστρα κ.λ.π.) (Consumer Reports, 2007). 

 

2.6 Δαπάνες για περισσότερες γεννήσεις σε Baby-Friendly Hospital 

Μητέρες που γεννούν σε Baby-Friendly Hospital έχουν περισσότερες πιθανότητες 

να ξεκινήσουν και να συνεχίσουν τον μητρικό θηλασμό. (Kramer et al, 2001). Σύμφωνα 

με τον Fairbank et al (2001) ουσιαστικές αλλαγές στις πρακτικές της μαιευτικής 

φροντίδας συνδράμουν αποτελεσματικά στην έναρξη και την εδραίωση του μητρικού 

θηλασμού. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να είναι μέρος των συνολικών αλλαγών που 

εφαρμόζονται από ένα νοσοκομείο για την πιστοποίησή του ως Φιλικό προς τα Βρέφη. 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2010 στις ΗΠΑ μόνον 3,78% των τοκετών γίνονται σε Baby-

Friendly Hospital. (www.cdc.gov/breastfeeding/data/reportcard.htm). 

Στην Ελλάδα φιλικά προς τα βρέφη νοσοκομεία πιστοποιήθηκαν το Αττικόν, το 

Έλενα Βενιζέλου το Νοέμβριο του 2011, το ιδιωτικό μαιευτήριο Μητέρα το Σεπτέμβριο 

του 2014 και πρόσφατα το Αρεταίειο, τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα. (www.ibfn.gr).  

   

2.7 Δαπάνες για την επιδοτούμενη άδεια ανατροφής τέκνων 

Τα κόστη για την επιδοτούμενη άδεια ανατροφής τέκνων παρουσιάζουν 

διαφοροποίηση τόσο ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες όσο και ανάμεσα σε γυναίκες της 

ίδιας χώρας που ανήκουν σε διαφορετικό ασφαλιστικό φορέα ή είναι ανασφάλιστες, και 

χρονικά μπορεί να κυμαίνεται από 6, 12 ή και περισσότερες εβδομάδες. Επειδή τα 

περισσότερα στοιχεία αφορούν τις ΗΠΑ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι  κρατικές 

επιδοτήσεις στην γαλακτοβιομηχανία: ($1,9δις), η έκπτωση στο πρόγραμμα διατροφής 

WIC: $2 δις  και τα έξοδα του προγράμματος WIC $6,2 δις. Ακόμη όμως και με την 

προσμέτρηση 12 εβδομάδων πληρωμένης αδείας, το κέρδος για την οικονομία των 

ΗΠΑ μετά την εφαρμογή ικανοποιητικού ποσοστού μητρικού θηλασμού θα ήταν $8,6 

δις  ετησίως, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κόστη των νοσημάτων της μητέρας και του 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. (https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/)  

Συμπερασματικά, αν αθροίσουμε τις συνολικές δαπάνες όλων των παραπάνω 

παραμέτρων θα διαπιστώσουμε πως αν θήλαζε το  90% των γυναικών στις ΗΠΑ οι 

παιδιατρικές δαπάνες θα μειωνόταν κατά $3,7 δις, οι δαπάνες που οφείλονται σε 
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πρόωρους θανάτους λόγω παιδιατρικών παθήσεων κατά $10,1 δις, ενώ οι δαπάνες από 

τη μη χρησιμοποίηση του ξένου γάλακτος θα μειωνόταν κατά $3,94 δις. Επίσης μείωση 

δύναται να καταγραφεί και στις δαπάνες από τον περιορισμό των μητρικών παθήσεων 

και του πρόωρου θανάτου που οφείλεται σε μητρικές παθήσεις. Οι δύο όμως τελευταίες 

κατηγορίες παρουσιάζουν μια σχετική δυσκολία στον υπολογισμό των πραγματικών 

μεγεθών (Skouteris et al, 2014). 

Από την άλλη μεριά, οι δαπάνες που θα περιμέναμε να αυξηθούν με την 

εφαρμογή του μητρικού θηλασμού στο 90% των γυναικών θα ήταν $1,67-2,08 δις  για 

την επιπρόσθετη διατροφή των θηλαζουσών γυναικών, $0,52-0,95 δις  για πληρωμένη-

επιδοτούμενη άδεια ανά εβδομάδα αδείας και $0,145 δις  για τους επιπρόσθετους 

τοκετούς σε Baby-Friendly μαιευτήρια. Οι δαπάνες για την υποστήριξη του μητρικού 

θηλασμού και για τη χρήση τεχνητής διατροφής ισοσταθμίζουν το ένα το άλλο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 

3.1 Δεδομένα θηλασμού στην Ελλάδα 

Σε έρευνα σε Μαιευτήρια της Αθήνας φαίνεται ένα μεγάλο ποσοστό θηλασμού 

(85%) να επιτυγχάνεται μέχρι και την τελευταία μέρα παραμονής στο νοσοκομείο, το 

οποίο όμως μειώνεται στο πρώτο εξάμηνο από τη γέννηση του μωρού. 

(Theofilogiannakou et al, 2006). 

Σε πανελλήνια μελέτη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), σε 1.187 

Ελληνίδες και αλλοδαπές μητέρες κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006-2007 

κατεγράφησαν τα εξής αποτελέσματα: (α) το 89% των εγκύων είχε αποφασίσει να 

θηλάσει πριν τη γέννηση του μωρού, (β) το 88% των νέων μητέρων ξεκινά τον 

θηλασμό, (γ) την 1η μέρα θήλασε αποκλειστικά το 41%, στο τέλος του 1ου μήνα 

συνεχίζει το 20,7%, στο τέλος του 3ου μήνα το 11%  και τελικά μόνο το 0,9% συνεχίζει 

να θηλάζει αποκλειστικά (Γάκη et al, 2009) Τα αποτελέσματα της έρευνας της 

Theofilogiannakou (2006) είναι σύμφωνα με αυτά της έκθεσης για τη γενική 

κατάσταση του θηλασμού στην Ελλάδα που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Υγείας 

Παιδιού (2009), όπου κατεγράφησαν αυξημένα ποσοστά θηλασμού μετά τη γέννηση, 

τα οποία όμως μειώνονταν διαρκώς μέσα στο πρώτο εξάμηνο.(Πίνακας 3.1)  

Στον πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα. 

Το 1ο δείγμα περιέλαβε 900 μητέρες που γέννησαν κατά το διάστημα Απρίλιος 2007 – 

Ιούλιος 2007. Στο 2ο δείγμα οι μητέρες ήταν 900 και γέννησαν κατά το διάστημα 

Ιούνιος 2006 – Δεκέμβριος 2006. 
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Πίνακας 3.1:Γενική Κατάσταση του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα 
 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 
ΕΛΛΑΔΑ 

1ο ΔΕΙΓΜΑ  2ο ΔΕΙΓΜΑ 

Μύηση στο Θηλασμό 87,9% 87,5% 

Αποκλειστικός 

Μητρικός 

Θηλασμός 

Έναρξη 41,1% 

Μία 

Εβδομάδα 

37,4% 36,9% 

Ένας 

Μήνας 

20,7% 20,4% 

Τρείς 

Μήνες 

11,1% 9,5% 

Έξι 

Μήνες 

0,9% 0,4% 

Μητρικός 

Θηλασμός 

(γενικά) 

Έναρξη 87,9% 87,5% 

Μία 

Εβδομάδα 

82,9% 80,4% 

Ένας 

Μήνας 

60,2% 57,2% 

Τρείς 

Μήνες 

39,4% 35,8% 

Έξι 

Μήνες 

22 % 18,2% 

Συμπληρωματική Διατροφή στους 

έξι μήνες της ηλικίας 
17,7%(2ο Δείγμα) 

Πηγή: Έκθεση της Εθνικής Μελέτης Θηλασμού (2009) 
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 3.2 Τι ισχύει στην Ελλάδα. Νομοθετικό πλαίσιο 

Η μητρότητα και η παιδική ηλικία υπόκεινται στη χώρα μας υπό την προστασία 

του Κράτους σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 του Συντάγματος. Έτσι, το κράτος έχει 

υποχρέωση απέναντι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ώστε να 

μεριμνήσουν με θετικά μέτρα που θα αποβλέπουν στη βοήθεια της μητέρας, θα 

προστατεύουν το δικαίωμα του παιδιού στο θηλασμό, και θα στηρίζουν την βέλτιστη 

δυνατή υγεία (άρθρο 21 παρ.3) μέσω παροχής υπηρεσιών υγείας όχι μόνο για τη 

θεραπεία, αλλά και για την πρόληψη. 

Σύμφωνα με τη «Διακήρυξη Innocenti», (UNICEF/WHO 1990), οι μητέρες έχουν 

δικαίωμα να θηλάσουν, αρκεί να βρίσκονται σε ένα κατάλληλο περιβάλλον 

συνειδητοποιημένο και υποστηρικτικό ως προς τον μητρικό θηλασμό. Για να μπορεί να 

υλοποιηθεί αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν εξαναγκασμοί και επιδράσεις. Αντιθέτως είναι 

απαραίτητο να υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες και υποστήριξη καθώς και εξάλειψη 

των εμποδίων, που αναστατώνουν συχνά όχι με τόσο διακριτικό αλλά με πλάγιο τρόπο 

τις αντιλήψεις των μητέρων. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι είναι απαραίτητο ένα θεσμικό 

πλαίσιο που αφήνει κάθε μητέρα να αναπτύξει ελεύθερη βούληση και αυτονομία, έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που ελέγχει τους παράγοντες που κατευθύνουν τις 

γυναίκες , ενώ παράλληλα σέβεται την απόφαση κάθε μητέρας. 

Στην Ελλάδα εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ3γ/3618/9.10.1995 Εγκύκλιος του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, όπου σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. και της 

UNICE, ο μητρικός θηλασμός προστατεύεται και προωθείται  όπως επίσης και το 

δικαίωμα όλων των γυναικών να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να 

ταΐσουν τα μωρά τους. Το 1990, ο ΠΟΥ και η UNICEF μαζί με άλλους διεθνείς 

οργανισμούς που ασχολούνται με τα παιδιά, την υγεία και διατροφή τους, ανακοίνωσε 

στη «Διακήρυξη Innocenti», ότι όλες οι κυβερνήσεις μετά το 1995, θα πρέπει να 

διορίσουν έναν εθνικό συντονιστή θηλασμού και να καθιερώσουν μια Εθνική Επιτροπή 

Θηλασμού. Ως «Εθνικός Συντονιστής» στην Ελλάδα ορίστηκε το Ινστιτούτο Υγείας 

του Παιδιού με την υλοποίηση του πρόγραμματος «Αλκυόνη».  

Πρόκειται για ένα εθνικό πρόγραμμα προαγωγής του μητρικού θηλασμού την 

ευθύνη υλοποίησης του οποίου έχει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και η  Δ\νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας 

Παιδιού και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι, όλα τα μαιευτήρια θα 

εφαρμόζουν τα <<Δέκα Βήματα για επιτυχή θηλασμό>>: 
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1. Ύπαρξη γραπτής πολιτικής για το θηλασμό και τακτική ενημέρωση του προσωπικού 

υγείας. 

2. Εκπαίδευση όλου του προσωπικού υγείας στις απαραίτητες δεξιότητες για την 

εφαρμογή αυτής της πολιτικής. 

3. Πληροφόρηση όλων των εγκύων για τα οφέλη και το χειρισμό του θηλασμού. 

4. Παροχή βοήθειας προς τις μητέρες για να ξεκινήσουν το θηλασμό μισή ώρα  

μετά τη γέννηση. 

5. Επίδειξη στις μητέρες για το πώς να θηλάζουν και πώς να διατηρηθεί η διατροφή των 

βρεφών με μητρικό γάλα ακόμη κι αν θα έπρεπε να αποχωρισθούν τη μητέρα τους. 

6. Να μη δίνεται στα νεογέννητα καμιά άλλη τροφή ή υγρό παρά μόνο μητρικό 

γάλα,εκτός κι αν επιβάλλεται να γίνει διαφορετικά για ιατρικούς λόγους. 

7. Διευκόλυνση της πρακτικής “rooming in”, δηλαδή να επιτρέπεται να παραμένει η 

μητέρα μαζί με το μωρό της 24 ώρες την ημέρα. 

8. Ενθάρρυνση του θηλασμού όταν το μωρό το αποζητά. 

9. Όχι πιπίλες ή άλλα αντικείμενα για το στόμα όταν το μωρό θηλάζει. 

10. Ενδυνάμωση και δημιουργία ομάδων υποστήριξης του θηλασμού στις οποίες θα 

απευθύνονται οι μητέρες όταν φεύγουν από το νοσοκομείο ή την κλινική. (WHO, 1998) 

Στο ΠΔ. 95/2000 επισημαίνεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος 

Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή 

στη διαμόρφωση των οδηγιών του ΠΟΥ και της Ε.Ε., η παρακολούθηση της εφαρμογής 

τους και η εναρμόνιση προς αυτές της Ελληνικής νομοθεσίας (άρθρ. 10 παρ. 2 εδ. β 

περ. 14), η μελέτη, προστασία, υποστήριξη και προαγωγή του μητρικού θηλασμού (περ. 

24) καθώς και η διαμόρφωση εθνικής διατροφικής πολιτικής, με κύριο άξονα την 

προστασία και προαγωγή της υγείας σε εθνικό επίπεδο (περ. 25). 

Όσο αφορά στην ελληνική πραγματικότητα, οι πρακτικές του μητρικού θηλασμού 

δεν ανταποκρίνονται στις συστάσεις του ΠΟΥ και της UNICEF. Η νομοθεσία 

παραβιάζεται επίσημα αλλά και ανεπίσημα σε ουκ ολίγες περιπτώσεις. Δυστυχώς δεν 

υπάρχει κάποια μέθοδος καταγραφής όσον αφορά την τήρηση των κανονισμών του 

Διεθνή Κώδικα. Αλλά και όσο αφορά στις εκάστοτε κυβερνήσεις, για να εφαρμοστεί 

μια πολιτική προστασίας του μητρικού θηλασμού στα ιδιωτικά και δημόσια μαιευτήριά 

είναι απαραίτητο  να υπάρχει το όραμα και η βούληση ώστε να θελήσουν να 

συγκρουστούν με τα συμφέροντα των εταιρειών παραγωγής και προώθησης των 

βρεφικών γαλάτων (www.lli.gr) 
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3.3 Παρεμβάσεις για την προώθηση του Μητρικού Θηλασμού στην 

Ελλάδα 

Παράμετροι που δεν επιτρέπουν την εδραίωση του θηλασμού σε φτωχές χώρες 

είναι οι διάφορες πολιτισμικές απόψεις, το μορφωτικό επίπεδο, η εμπορική προώθηση 

του ξένου γάλακτος (δωρεάν δείγματα) και η μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, υπάρχουν μελέτες που συνδέουν την ενημέρωση των γυναικών 

ανάλογα με το μορφωτικό τους επίπεδο, όχι μόνο με την πρόθεσή τους να θηλάσουν, 

αλλά και με τον τύπο θηλασμού που επιλέγουν. Γυναίκες με επαρκή ενημέρωση και 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο, έχουν πιο πολλές πιθανότητες να θηλάσουν αποκλειστικά. 

(Phelps, 2010; Dyson et al, 2009). Σε χώρες υψηλού οικονομικού επιπέδου οι 

παράγοντες που εμποδίζουν το θηλασμό είναι η παχυσαρκία, η επιστροφή στην εργασία 

η φτωχή οικογενειακή υποστήριξη, η ντροπή για το δημόσιο θηλασμό καθώς επίσης και 

η μόρφωση. Άλλες αιτίες διακοπής είναι η ανεπαρκής ποσότητα γάλακτος  τα 

προβλήματα με το στήθος, η επιλόχειος κατάθλιψη ή οι πολλές υποχρεώσεις στο σπίτι, 

ανησυχία για το αν η σίτιση του βρέφους είναι επαρκής, μη επαρκής πρόσληψη βάρους 

του βρέφους, αρρώστια της μητέρας, λήψη φαρμάκων από τη μητέρα και αρρώστια του 

μωρού (Γάκη et al, 2009) Κατά διαστήματα έχουν προταθεί και εφαρμοστεί πολλές 

παρεμβάσεις όσων αφορά την εδραίωση του μητρικού θηλασμού. Τέτοιες παρεμβάσεις 

γίνονται κατά τη διάρκεια της κύησης αλλά και μετά τον τοκετό, ενώ κάποιες από αυτές 

και στις δύο αυτές χρονικές περιόδους. (Skouteris et al, 2014).Οι περισσότερες από 

αυτές χρησιμοποιούν υποστηρικτικές ή εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Σε τριτοκοσμικές 

χώρες έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί οικονομικά κίνητρα, όπως τα χρήματα, 

χαμηλότοκα δάνεια, μερική ή ολική απαλλαγή κόστους χρήσης υπηρεσιών υγείας και 

παροχή κουπονιών. (Bassani et al, 2013). 

Κατά τη διάρκεια της κύησης δίνονται μαθήματα από μαίες σε εγκύους, από 

συμβούλους γαλουχίας ή αμοιβαία υποστήριξη μητέρων μέσω Internet, γραπτή ή 

προφορική πληροφόρηση για τον θηλασμό και την αποθήκευση μητρικού γάλακτος. 

Κατά τη διάρκεια της λοχείας το μωρό παραμένει δίπλα στη μητέρα, η μέθοδος 

καγκουρό (συνεχής επαφή μητέρας και του  νεογνού), ημερολόγιο θηλασμού, 

επιμόρφωση από την μαία, υποστήριξη από το τηλέφωνο, στο σπίτι ή συνδυασμό τους, 

καθώς επίσης και φυσική διέγερση του μαστού με θήλαστρα. ( Kramer et al, 2001). 

Οι Bassani et al (2013) υποστηρίζουν ότι οι παρεμβάσεις που πρόσφεραν 

υποστήριξη δια της φυσικής παρουσίας στο σπίτι ή μέσω τηλεφώνου από ειδικούς, 
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κυρίως δε όταν αυτή η υποστήριξη συνεχιζόταν καθόλη τη διάρκεια του θηλασμού, 

στέφθηκαν με επιτυχία .  

Αποτελεσματική παρέμβαση αποτελεί επίσης και η περάτωση του τοκετού σε 

Βaby-Friendly Hospital. (Kramer et al, 2001). Αξιοσημείωτο είναι ότι τα αποτελέσματα 

ήταν καλύτερα όταν οι ανωτέρω παρεμβάσεις γινόταν μετά την 3η ημέρα της λοχείας, 

μιας και οι γυναίκες είχαν πια συνέλθει από το άγχος του τοκετού.  

Αντιθέτως, δεν είχαν καλό αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μία 

συνεδρία, η ενημέρωση από τις μαίες σε θεωρητικό μόνον επίπεδο χωρίς την 

ταυτόχρονη πρακτική εκπαίδευση, ορισμένες μακροχρόνιες εκπαιδευτικές συνεδρίες η 

τηλεφωνική υποστήριξη και η χρήση θήλαστρου σε παχύσαρκες γυναίκες. Τόσο οι 

παχύσαρκες  όσο και οι γυναίκες που γέννησαν με καισαρική τομή ήταν λιγότερο 

πιθανό να θηλάσουν αποτελεσματικά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. (Skouteris 

et al, 2014).Όπου γίνανε οικονομικές παρεμβάσεις όπως τα χαμηλότοκα δάνεια υπήρξε 

αποτέλεσμα στην έναρξη και συνέχιση του θηλασμού σε χώρες του τρίτου κόσμου. Οι 

μελέτες όμως αυτές είχαν μεθοδολογικά προβλήματα, έτσι ώστε να μην μπορούν να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. (Bassani et al, 2013 ). 

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, σε πρόσφατη μελέτη ερευνήθηκε η 

συσχέτιση μεταξύ έναρξης μητρικού θηλασμού και διαφόρων κοινωνικο-οικονομικών 

και κλινικών παραμέτρων σε 428 λεχωίδες. (Tavoulari et al, 2015). Το 44,4% των 

λεχωίδων ξεκίνησαν με αποκλειστικό θηλασμό, το 7,9% με τεχνητή διατροφή και το 

47,7% με μερικό θηλασμό. Παράγοντες που είχαν αρνητική επίδραση στην έναρξη του 

θηλασμού ήταν ο αυξημένος Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) στην αρχή της κύησης 

και η περάτωση του τοκετού με καισαρική τομή.   

Ο θηλασμός (αποκλειστικός και μεικτός) επηρεάστηκε επίσης από την 

ενθάρρυνση των γυναικών να θηλάσουν, την προηγούμενη εμπειρία θηλασμού ,την 

παροχή πληροφοριών σχετικά με τον θηλασμό, το rooming-in και το γεγονός ότι η 

λεχωίδα ήταν μετανάστρια. Η ηλικία της μητέρας, η μόρφωση, το εισόδημα και το 

κάπνισμα δεν είχαν καμία επίδραση στην έναρξη του θηλασμού.  

Συμπερασματικά, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην παχυσαρκία πριν την 

εγκυμοσύνη και κατ’επέκταση στην αρχή της, και στα αυξημένα ποσοστά καισαρικών 

τα οποία είναι ιδιαίτερα υψηλά (37%) στην Ελλάδα, (Dinas et al, 2008). Η ενημέρωση 

και η ενθάρρυνση είναι σημαντικό  να προσφέρονται σε όλες τις γυναίκες στους 

μαιευτικούς θαλάμους μαζί με το rooming-in, έτσι ώστε να προαχθεί και να αυξηθεί το 

ποσοστό έναρξης του μητρικού θηλασμού.  
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Κεφάλαιο 4 

4.1 Μεθοδολογία- Περιγραφή και δομή του ερωτηματολογίου 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία έρευνας που διενεργήθηκε με 

σκοπό την αποτύπωση της γνώσης των μητέρων όσων αφορά τα οφέλη του θηλασμού 

και ειδικότερα τα οικονομικά οφέλη τόσο για την οικογένεια όσο και για το σύστημα 

υγείας. Πρόκειται για έρευνα με συνολικά 830 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 

κλειστών ερωτήσεων η οποία πραγματοποιήθηκε τόσο με προσωπική επαφή όσο και 

μέσω του διαδικτύου. Η επιλογή κλειστών ερωτήσεων έγινε για να μπορέσουμε να 

επεξεργαστούμε και να ταξινομήσουμε ευκολότερα τις απαντήσεις και να εξάγουμε 

ασφαλέστερα συμπεράσματα (Ζαφειρόπουλος, 2005). Έγινε προσπάθεια κοστολόγησης 

του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού σε σύγκριση με το μικτό θηλασμό, καθώς και 

διερεύνηση των παραγόντων που δρουν ανασταλτικά στη στάση των γυναικών 

απέναντι στον αποκλειστικό θηλασμό. Τα ερωτηματολόγια αφορούσαν τις μητέρες 

ηλικίας 15 έως 50 ετών, των οποίων το τελευταίο παιδί είναι μέχρι 3 ετών. 

Η έρευνα διεξήχθη αρχικά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς (δημόσιους και 

ιδιωτικούς) όπου μοιράστηκαν 180 ερωτηματολόγια στους νομούς Έβρου 

(Αλεξανδρούπολη), Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης. Από αυτά συμπληρώθηκαν τα 150, 

ποσοστό συμμετοχής 83,33%. Η έρευνα συνεχίστηκε μέσω διαδικτύου με τη χρήση της 

εφαρμογής Google forms σε πανελλαδική εμβέλεια. Συγκεντρώθηκαν επιπλέον 650 

ερωτηματολόγια (ποσοστό 78,3%) οπότε και προέκυψε ο συνολικός αριθμός των 830 

ερωτηματολογίων. Αξίζει να αναφερθεί η δυσκολία της συλλογής των 

ερωτηματολογίων που μοιράζονται δια χειρός εν αντιθέση με αυτά που 

συμπληρώνονται μέσω διαδικτύου. Ο προέλεγχός του περιελάμβανε 10 μητέρες. 

Συζητήθηκαν από κοντά οι παρατηρήσεις τους και διορθώθηκαν κάποιες ασάφειες που 

τις δυσκόλεψαν. Το ίδιο πραγματοποιήθηκε  και στην περίπτωση της διαδικτυακής 

έρευνας όπου έγινε έλεγχος για τυχόν δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

ερωτηματολογίου. Η διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε τον Οκτώβριο 

του 2016 και συμπληρώθηκε από μητέρες των οποίων το τελευταίο παιδί δεν 

υπερέβαινε τα 3 έτη. Υπήρχε διαβεβαίωση της απολύτου εμπιστευτικότητας των 

απαντήσεών τους και γινόταν κατανοητό ότι τα ευρήματα που θα προκύψουν από την 

έρευνα θα αξιοποιηθούν μόνο για επιστημονικούς λόγους ενώ και στην εφαρμογή του 

διαδικτύου τα ερωτηματολόγια πληρούσαν όλους τους κανόνες προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων.Η σχεδίαση του ερωτηματολογίου έγινε κατόπιν ανασκόπησης 
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ξένης βιβλιογραφίας (Almroth, 1979; Northern Ireland Report, 2007; Phelps, 2011; 

Phelps, 2010; Smith, 1998; Smith, 2004; Weimer, 2001). Οι ερωτήσεις έρευνας είναι 30 

στην Α ενότητα ενώ οι ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων 6 στη Β ενότητα. Σε 

κάποιες ερωτήσεις μπορούν να δοθούν περισσότερες από μία απαντήσεις και δίνεται η 

δυνατότητα της επιλογής να μην απαντηθούν κάποιες από αυτές.. 

Η ενότητα Α αποτελείται από 30 ερωτήσεις που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

σε οκτώ ομάδες: . 

Ερωτήσεις 1-6:Πληροφοριακά στοιχεία για τα παιδιά και τις γέννες της μητέρας. 

Ερωτήσεις 7-10:Αντιμετώπιση και πληροφόρηση για το θηλασμό στο μαιευτήριο. 

Ερωτήσεις 11-17: Πληροφόρηση σχετικά με το είδος του θηλασμού. 

Ερωτήσεις 18-19: Ποσότητα και κόστος εξοπλισμού για θηλασμό. 

Ερωτήσεις 20-22: Ποσότητα και είδος βρεφικού γάλακτος πρώτης ηλικίας. 

Ερωτήσεις 23-24: Κόστος διατροφής της μητέρας. 

Ερωτήσεις 25-26: Ενημέρωση για τα οφέλη του θηλασμού. 

Ερωτήσεις 27-30: Προσωπική γνώση της μητέρας για τα οφέλη του θηλασμού για 

την οικογένεια και το κράτος.  

Η ενότητα Β αποτελείται από 6 ερωτήσεις με δημογραφικά στοιχεία ηλικία, 

εθνικότητα, τόπο διαμονής, εκπαίδευση, εργασιακή απασχόληση, και μορφή 

εργασιακής απασχόλησης (αν εργάζεται η μητέρα). 

 

4.2 Μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης 

Έγινε η κατάλληλη κωδικοποίηση των ποιοτικών μεταβλητών κυρίως, αλλά και 

των ποσοτικών έτσι ώστε να μην υπάρχει δυσλειτουργία κατά την εισαγωγή και 

επεξεργασία των δεδομένων στο πρόγραμμα IBM-SPSS, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για 

την στατιστική ανάλυση, ενώ τα διαγράμματα έγιναν με την βοήθεια του Microsoft 

excel.  

Η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε με τη χρήση στατιστικών μεθόδων, 

κατάλληλων για την περιγραφή των μεταβλητών και την ερμηνεία τους. 

Επεξηγηματικά, εφαρμόζονται μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής με τη χρήση πινάκων 

συχνοτήτων για κάθε μια μεταβλητή. Εξετάστηκε η ταυτόχρονη επίδραση 

δημογραφικών στοιχείων σε σχέση με τις μεταβλητές που αφορούν τον θηλασμό. Η 

ανάλυση αυτή έγινε με το test x2 του Pearson, που εφαρμόζεται σε κατηγορικά 

δεδομένα και μας δίνει πληροφορίες για την συσχέτιση των μεταβλητών μεταξύ τους. 

Για την συσχέτιση των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε επίσης το ο ακριβής στατιστικός 

έλεγος του Fisher (Fisher’s exact statistical test) στις περιπτώσεις εκείνες, που δεν ήταν 
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δυνατός ο έλεγχος με το στατιστικό έλεγχo χ2 του Pearson (Pearson’s χ2 statistical test ), 

καθώς και ο δείκτης Gramer V για να εξετάσουμε τον βαθμό της συσχέτισης 

(Ζαφειρόπουλος, 2005), (George et al, 2016).  

Οι ερωτήσεις 18-22 αφορούν τον εξοπλισμό της μητέρας και του νεογνού καθώς 

και την ποσότητα βρεφικού γάλακτος που καταναλώθηκε. Για να εξάγουμε 

συμπεράσματα σχετικά με την κοστολόγηση αρχικά υπολογίζουμε το σταθερό κόστος, 

δηλαδή αυτό που δεν μεταβάλλεται, όπως τα πάγια έξοδα σχετικά με τη φροντίδα της 

μητέρας και του νεογνού. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από το γινόμενο της τιμής 

μονάδος του κάθε προϊόντος επί της ποσότητας του, αντίστοιχα. Όσον αφορά  το 

πλήθος των προϊόντων εξοπλισμού για τον θηλασμό, αυτό προκύπτει από το 

ερωτηματολόγιο , ενώ το κόστος ανά προϊόν βρέθηκε μετά από έρευνα των τρεχόντων 

τιμών της αγοράς (http://www.skroutz.gr). Το ίδιο ισχύει για την τιμή και ποσότητα του 

βρεφικού γάλακτος πρώτης ηλικίας. Ως μεταβλητό κόστος (ερωτήσεις 23- 24) ορίζουμε 

το κόστος διατροφής της μητέρας κατά την περίοδο του θηλασμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1. Ανίχνευση ερωτηματολογίου 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 830 και το τελευταίο τους μωρό 

ήταν μέχρι 3 ετών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας.  

Σε ότι αφορά στην ηλικία,  οι 391 μητέρες (ποσοστό 47,1%) ήταν ηλικίας 31-35 

ετών,  όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση του δείγματος. Η κατανομή 

του δείγματος είναι λοξή προς τα αριστερά, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό 

ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε από γυναίκες ηλικιών 21-35 ετών. Ποσοστό 24,3% 

αντιστοιχεί στην ηλικιακή ομάδα 26-30 ετών , 20,1% στην ομάδα 36-40, 4,7% στην 

ομάδα 21-25, 3,6% στην ομάδα 41-45 και 0,1% στην ομάδα 46-50 (Διάγραμμα 5.1). 

4.4

24.3

47.1

20.1

3.6 0.1

21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50

 

Διάγραμμα 5.1 Ηλικία 

 

Ποσοστό 98,3% του δείγματος ήταν ελληνίδες μητέρες ενώ 1,7%  άλλης 

εθνικότητας (Διάγραμμα 5.2)   

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.2:Εθνικότητα 
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Ποσοστό 83,3% διαμένουν σε αστική περιοχή-κέντρο ενώ 16,7% σε ημιαστική 

περιοχή, χωριό ή κωμόπολη (Διάγραμμα 5.3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 5.3:Τόπος διαμονής 
 

Για το επίπεδο μόρφωσης των ερωτηθέντων συμπεραίνουμε ότι οι πτυχιούχες ΑΕΙ 

– ΤΕΙ είναι 468 από τις 830 σε ποσοστό 56,4%. Ακολουθούν όσες αποφοίτησαν από 

λύκειο σε ποσοστό 21,1%. Έπειτα,με μεταπτυχιακές σπουδές, ποσοστό 19,6% και 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε ποσοστό 2%. Τέλος εκείνες που αποφοίτησαν 

από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι σε ποσοστό 0,8%. (Διάγραμμα 5.4)  

 

 

Διάγραμμα 5.4: Εκπαίδευση 
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Οι περισσότερες γυναίκες (33,8%) δήλωσαν ότι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, 

ενώ το ποσοστό εκείνων που είναι προσωρινά χωρίς απασχόληση είναι κι αυτό αρκετά 

υψηλό της τάξης του 25,2%. Ακολουθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με ποσοστό 17% οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε ποσοστό 15,1% και τέλος οι γυναίκες που απασχολούνται 

με τα οικιακά σε ποσοστό 8,9%. (Διάγραμμα 5.5)  

 

 

Διάγραμμα 5.5:Εργασιακή απασχόληση 

 

 

Σε ότι αφορά στο είδος της εργασιακής σχέσης για τις 547 μητέρες που 

εργάζονται, ποσοστό 52% έχουν πλήρη απασχόληση, ποσοστό 10% έχουν μερική 

απασχόληση και ποσοστό 4%  ωρομίσθια απασχόληση (Διάγραμμα 5.6)  

 

 

Διάγραμμα 5.6:Εάν εργάζεστε, ποια είναι η μορφή της εργασιακής σας σχέσης; 
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Στο διάγραμμα 5.7 φαίνεται πως σχετίζονται η μορφή της εργασίας των 

ερωτηθέντων με το είδος της εργασιακής απασχόλησης. Όσες μητέρες είναι δημόσιοι 

υπάλληλοι έχουν πλήρη απασχόληση, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και οι 

ιδιωτικοί υπάλληλοι, όπως ήταν αναμενόμενο, χωρίζονται και στις τρεις κατηγορίες 

απασχόλησης. Τέλος παρατηρούμε ότι η ερώτηση δεν απαντήθηκε από γυναίκες που 

είτε ασχολούνται με τα οικιακά, είτε δεν εργάζονται. 

 
 

Διάγραμμα 5.7:Εργασιακή απασχόληση 

 

Πληροφοριακά στοιχεία ως προς τα παιδιά και τις γέννες της μητέρας 

Στις ερωτήσεις 1-6 ζητήσαμε από τις μητέρες βασικές πληροφορίες σχετικά με 

τον αριθμό των παιδιών, την ηλικία και το βάρος του τελευταίου νεογνού, τον τόπο και 

το είδος του τελευταίου τοκετού. Σε ότι αφορά στο πλήθος των παιδιών, η πλειονότητα 

των ερωτηθέντων (64%) έχει αποκτήσει ένα παιδί, ενώ ακολουθεί το 30,4% με δύο 

παιδιά. Στο δείγμα περιλαμβάνεται πολύ μικρό ποσοστό γυναικών με περισσότερα από 

δύο παιδιά (Διάγραμμα 5.8). Σχετικά με την ηλικιακή κατανομή του τελευταίου μωρού, 

το 29,8% των μητέρων έχει μωρό μέχρι 6 μηνών και το 25,4% από 2-3 ετών. Μωρό 
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ηλικίας 7-12 μηνών έχει το 18,7% των μητέρων, 13-18 μηνών το 15,4% και 19-24 

μηνών το 10,7% (Διάγραμμα 5.8). 
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Διάγραμμα 5.8: Αριθμός παιδιών και ηλικιακή κατανομή του τελευταίου τέκνου 

 

Το 62,8% των ερωτηθέντων επέλεξαν τον ιδιωτικό τομέα για τον τοκετό και το 

36,3% τα δημόσια νοσοκομεία.) Υπάρχει επομένως μια εμφανής προτίμηση προς τις 

ιδιωτικές κλινικές και κατ’ επέκταση στους ιδιώτες γυναικολόγους. Το 54,6% των 

μητέρων γέννησε με φυσιολογικό τοκετό ενώ το 45,4% με καισαρική τομή. Tο 98,6% 

κυοφορούσε μόνο ένα μωρό. Σχετικά με τη συμπλήρωση της κυοφορίας, το 92,4% των 

μητέρων φαίνεται να γέννησε μετά τη συμπλήρωση των 37 εβδομάδων.  

Σχετικά με το πλήθος των τέκνων που απέκτησαν κατά τον τελευταίο τοκετό, 818 

μητέρες απέκτησαν ένα μωρό σε ποσοστό 98,6%, 11 απέκτησαν δίδυμα και μόνο μια 

γυναίκα κυοφορούσε τρίδυμα. 

 

 

 

Αντιμετώπιση και πληροφόρηση του θηλασμού στην κλινική 

Οι ερωτήσεις 7-10 μας δίνουν πληροφόρηση για το κατά πόσο οι μητέρες είχαν 

σωστή ενημέρωση, αντιμετώπιση και βοήθεια για το θηλασμό από το προσωπικό του 

μαιευτηρίου από την αρχή της γέννησης του τελευταίου μωρού. 

64

30.4

4.2 1.4 Αριθμός παιδιών

1 παιδί

2 παιδιά

3 παιδιά

4 και άνω
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Στην ερώτηση σχετικά με τη βοήθεια του προσωπικού του μαιευτηρίου ώστε οι 

μητέρες να ξεκινήσουν σωστά το θηλασμό, οι 598 από τις 830 ερωτηθείσες απάντησαν 

θετικά (ποσοστό 72%), ενώ το 28% αυτών, ήτοι 232, απάντησαν αρνητικά. (Διάγραμμα 

5.9).  

 

 

 

Διάγραμμα:5.9:Είχατε βοήθεια από 

το προσωπικό του μαιευτηρίου από 

την αρχή της γέννησης του 

τελευταίου μωρού σας για να 

ξεκινήσετε σωστά το θηλασμό; 
 

 

 

 

 

Από τις 830 μητέρες, οι 609 είχαν το μωρό μαζί τους στο δωμάτιο του 

μαιευτηρίου (ποσοστό 73,4%), ενώ 221 μητέρες ( ποσοστό 26,6%) δεν το είχαν δίπλα 

τους. Φαίνεται πως τα περισσότερα ιδρύματα προάγουν τον θηλασμό μέσω του 

rooming in . (Διάγραμμα 5.10). 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα: 5.10:. Είχατε συγκατοίκηση 

(rooming in) με το μωρό σας στο 

μαιευτήριο; 
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Όταν ρωτήθηκαν για το αν ήρθαν σε επαφή με διαφημιστικό υλικό βρεφικού 

γάλακτος πρώτης ηλικίας (ξένο γάλα), 337 από τις 830 μητέρες (ποσοστό 40,6%) 

απάντησαν ναι και 59,4% απάντησαν όχι (Διάγραμμα 5.11).  

 

 

Διάγραμμα 5.11:. Κατά την παραμονή σας 

στο μαιευτήριο ήρθατε σε επαφή με 

διαφημιστικό υλικό βρεφικού γάλακτος 

πρώτης ηλικίας -αφίσες, φυλλάδια με το 

λογότυπο/σήμα της εταιρείας, κουτιά σε 

κοινή θέα κλπ; 
 

 

 
 

Στην τελευταία ερώτηση αυτής της κατηγορίας σχετικά με το αν οι μητέρες 

έλαβαν, έμμεσα ή άμεσα, κάποιο δωρεάν δείγμα βρεφικού γάλακτος, οι 451 από τις 830 

μητέρες απάντησαν θετικά,ενώ οι 379 απάντησαν αρνητικά. Τα αντίστοιχα ποσοστά 

των ερωτήσεων είναι 54,3% και 45,7% (Διάγραμμα 5.12). Από τις δύο ερωτήσεις 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι στις ιδιωτικές κλινικές και στα δημόσια νοσοκομεία το 

50% των γυναικών έρχονται σε επαφή με διαφημιστικό υλικό και δείγμα πρώτης 

βρεφικής ηλικίας κάτι που δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία εκτός εάν πρόκειται για 

εξειδικευμένο γάλα. 

 
 
 

 
 
 
 

Διάγραμμα 5.12: Εταιρείες βρεφικού 

γάλακτος πρώτης ηλικίας σας έδωσαν, 

άμεσα ή έμμεσα μέσω κάποιου 

επαγγελματία υγείας, δωρεάν δείγματα 

βρεφικού γάλακτος, πιπίλες ή μπιμπερό; 
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Ανάλυση του δείγματος σχετικά με το είδος του θηλασμού 

Από την ερώτηση 11 έως και την 17 του ερωτηματολογίου οι μητέρες απαντούν 

σχετικά με το είδος, τη διάρκεια του θηλασμού καθώς και τους λόγους διακοπής του 

θηλασμού και τη χορήγηση ξένου γάλακτος. 

Στην αρχική ερώτηση αυτής της κατηγορίας σχετικά με το αν οι μητέρες θήλαζαν 

τα παιδιά τους από την αρχή της γέννησης τους, οι 787 από τις 830 απάντησαν θετικά 

(ποσοστό 94,8%) ενώ 43 γυναίκες ( ποσοστό 5,2%) απάντησαν αρνητικά. (Διάγραμμα 

5.13) 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5.13: Θηλάζατε από την αρχή της 

γέννησης του μωρού σας; 
 

  

 

   

Εν συνεχεία οι μητέρες κλήθηκαν να απαντήσουν για το είδος του θηλασμού που 

έκαναν. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως 661 μητέρες από τις 830 (ποσοστό 79,6%) 

έκανε αποκλειστικό θηλασμό (μόνο μητρικό γάλα, στήθος ή θήλαστρο),  με τις 153 εξ 

αυτών να ακολουθούν μεικτό θηλασμό (συνδυασμό θηλασμού και ξένου γάλακτος) 

(ποσοστό18,4 %). Στην ερώτηση αυτή έχουμε ένα ποσοστό 1,9% του δείγματος, ήτοι 

16 γυναίκες οι οποίες δεν απάντησαν γιατί δεν θήλασαν καθόλου τα μωρά τους. 

(Διάγραμμα 5.14) 

Ακολούθως, από τις 830 οι 814 μητέρες που θήλασαν είτε με αποκλειστικό είτε 

με μεικτό θηλασμό απάντησαν  σχετικά με το χρονικό διάστημα που θήλασαν τα μωρά 

τους με μητρικό γάλα. Από τις 814 οι 14 γυναίκες απάντησαν ότι θήλασαν λιγότερο 

από 10 ημέρες (ποσοστό 1,7%). Έπειτα έχουμε 18 που θήλασαν 10-20 ημέρες (ποσοστό 

2,2%). Ακόμη 36 από αυτές θήλασαν 21-40 ημέρες (ποσοστό 4,3%). Δύο μήνες 

θήλασαν 30 μητέρες (ποσοστό 3,6%). Τρεις μήνες θήλασαν 44 γυναίκες (ποσοστό 

5,3%). 42 μητέρες έκαναν τέσσερις μήνες θηλασμού (ποσοστό 5,1%). Οι 34 εξ αυτών 

έκαναν πέντε μήνες θηλασμού (ποσοστό 4,1%). Τέλος οι 530 από τις 830 γυναίκες που 

συμμετείχαν (ποσοστό 63,9%), απάντησαν πως θήλασαν το μωρό τους 6 μήνες ή και 



- 46 - 
 

παραπάνω. Από τα τελευταία αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε την απήχηση 

που έχει η ενημέρωση για τα οφέλη του θηλασμού. (Διάγραμμα 5.14) 

Για το μεικτό θηλασμό και συγκεκριμένα σχετικά με το χρονικό διάστημα που 

θήλαζαν το μωρό τους και του έδιναν συνδυαστικά και ξένο γάλα, βλέπουμε ότι οι 59 

από τις 830 (ποσοστό 7,1%), πραγματοποίησαν το μεικτό θηλασμό για λιγότερο από 10 

ημέρες. Ακολουθούν οι 26 μητέρες (ποσοστό 3,1%) για 10-20 ημέρες. Ακόμη έχουμε 

35 μητέρες, οι οποίες ακολούθησαν μεικτό θηλασμό για 21-40 ημέρες, (ποσοστό 4,2%). 

Έπειτα για δύο μήνες 21 γυναίκες, (ποσοστό 2,5%). 15 από αυτές, (ποσοστό 1,8%), για 

τρεις μήνες. Για τέσσερις μήνες 9 γυναίκες (ποσοστό 1,1%). 11 μητέρες για πέντε 

μήνες (ποσοστό 1,3%) και τέλος 41 μητέρες έκαναν μεικτό θηλασμό για έξι μήνες, 

(ποσοστό 4,9%). 613 γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα δεν απάντησαν στην 

ερώτηση. Πρόκειται για εκείνες που ακολούθησαν αποκλειστικό θηλασμό ή δεν 

θήλασαν καθόλου το μωρό τους.(Διάγραμμα 5.14) 
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Διάγραμμα 5.14: Συνδυασμός γραφημάτων για τον αποκλειστικό και μεικτό 

θηλασμό. 

  

Σχετικά με τους λόγους για τους οποίους χορηγήθηκε ξένο γάλα στο μωρό,  οι 88 

από τις 830 μητέρες απάντησαν πως δεν είχαν αρκετό γάλα έτσι ώστε να κάνουν 

αποκλειστικό θηλασμό (ποσοστό 10,6%). Οι μητέρες στις οποίες το μαιευτήριο 

πρότεινε τη χορήγηση ξένου γάλακτος ως τον καλύτερο τρόπο διατροφής του παιδιού 

τους είναι 39 ( ποσοστό 4,7%). Έπειτα έχουμε 119 γυναίκες (ποσοστό 14,3%) που 

έδωσαν βρεφικό γάλα πρώτης ηλικίας στα μωρά τους γιατί συνέτρεχε λόγος υγείας. 

81%

19% Αποκλειστικός 
θηλασμός

Μεικτός 
θηλασμός
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Τέλος 43 μητέρες δήλωσαν ότι ήταν δική τους επιλογή η χορήγηση ξένου γάλακτος στο 

βρέφος (ποσοστό 5,2%) (Διάγραμμα 5.15). Στη συγκεκριμένη ερώτηση 541 γυναίκες 

(ποσοστό 65,2%), δεν απάντησαν στην ερώτηση. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται όσες 

θήλαζαν αποκλειστικά τα μωρά τους και εκείνες που δεν σταμάτησαν τον θηλασμό και 

μετά το πέρας των 6 μηνών. 

 

 

 

Διάγραμμα 5.15: Στην περίπτωση που χορηγήθηκε ξένο γάλα (βρεφικό γάλα 

πρώτης ηλικίας) στο μωρό, σε ποιους από τους παρακάτω λόγους οφείλεται; 

 

 

Όσον αφορά τους λόγους που σταμάτησαν τον μητρικό θηλασμό το 68,6 % των 

γυναικών που ρωτήθηκαν δεν απάντησαν στην ερώτηση. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται 

όσες δεν έδιναν καθόλου ξένο γάλα στα μωρά τους τους πρώτους έξι μήνες αλλά και 

εκείνες που συνέχισαν τον θηλασμό και μετά το πέρας των 6 μηνών. Όσον αφορά το 

δείγμα που απάντησε προκύπτει ότι για τις  45 μητέρες συνέτρεχαν ιατρικοί λόγοι, 

(ποσοστό 5,4%). Έπειτα αναφέρονται οι προσωπικοί λόγοι όπου είχαμε 62 μητέρες 

(ποσοστό 7,5%) και ακολουθούν 28 μητέρες (ποσοστό 3,4%), οι οποίες σταμάτησαν 

τον θηλασμό λόγω επιστροφής στην εργασία τους. Ακόμη (4% του δείγματος), ήτοι 33 

γυναίκες, σταμάτησαν τον θηλασμό διότι συμπλήρωσαν 6 μήνες. Τέλος 93 από τις 830 

(ποσοστό 11,2%), σταμάτησαν τον θηλασμό για διαφορετικούς λόγους από τους 

παραπάνω. Μάλιστα μία εξ αυτών δήλωσε πως ο λόγος ήταν γαστροοισοφαγική 

παλινδρόμηση του μωρού, κάτι που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στους ιατρικούς 

λόγους (Διάγραμμα 5.16). 
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Διάγραμμα 5.16: Για ποιο λόγο σταματήσατε τον μητρικό θηλασμό 

 

 

 

 

Στην τελευταία ερώτηση αυτής της κατηγορίας οι γυναίκες απάντησαν σχετικά 

με το ποιος τους προέτρεψε να σταματήσουν τον θηλασμό. Παρατηρούμε και εδώ ένα 

ποσοστό αποχής της τάξης του 28,1%, ήτοι 233 μητέρες. Στην ερώτηση απάντησαν οι 

124 από τις 830 πως τους προέτρεψε να σταματήσουν τον θηλασμό κάποιος ιατρός, 

(ποσοστό 14,9%). Οι 29 γυναίκες απάντησαν πως τους παρότρυνε ο 

σύντροφος/σύζυγος, (ποσοστό 3%). Τις 215 προέτρεψαν συγγενικά πρόσωπα (ποσοστό 

25,9% του δείγματος), ενώ το 12,2% των μητέρων σταμάτησαν τον θηλασμό με την 

παρακίνηση από φιλικά πρόσωπα. 18 γυναίκες (ποσοστό 2,2%) απάντησαν πως ο 

εργοδότης τους, τους παρότρυνε να σταματήσουν τον θηλασμό, πιθανώς με την 

υποχρεωτική επιστροφή στον εργασιακό χώρο λίγο μετά την γέννα, και τέλος 292 

μητέρες ( ποσοστό 28,1%) δεν τις επηρέασε κανείς από τους παραπάνω στην απόφασή 

τους να σταματήσουν τον θηλασμό. Συνολικά οι απαντήσεις ξεπερνούν το μέγεθος του 

δείγματος, διότι οι ερωτηθήσες είχαν δικαίωμα για παραπάνω από μια επιλογές 

(Διάγραμμα 5.17). 
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Διάγραμμα 5.17: Σας προτρέπει/προέτρεψε κάποιος να σταματήσετε το θηλασμό;  

 

 

 

 

 

Ποσότητα και Κόστος Μητρικού θηλασμού 

Στην έρευνά κατεγράφησαν τα βασικά είδη και οι ποσότητες του εξοπλισμού για 

τη σίτιση του μωρού. Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι συχνότητες των απαντήσεων 

ανά μονάδα ποσότητας για βασικά είδη, απαραίτητα για την προετοιμασία της σίτισης 

όπως μπιμπερό, θερμοδοχεία διατήρησης νερού, πιπίλες, θήλαστρα κ.ά. 

Όπως είναι εμφανές από τον παρακάτω πίνακα, οι μητέρες εξοπλίστηκαν με τα 

παρακάτω υλικά ακόμα και αν τελικά δεν τα χρειάστηκαν ποτέ εφόσον δεν θήλασαν. 

Ίσως η αβεβαιότητα για το αν θα τα καταφέρουν να θηλάσουν ή η λάθος πληροφόρηση 

τις ώθησε στις παρακάτω αγορές. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι 7 μητέρες 

αγόρασαν 3 θήλαστρα κατά τη διάρκεια του θηλασμού του μωρού τους. 
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Ειδικότερα για το συνολικό κόστος του εξοπλισμού, οι 225 από τις 830 (ποσοστό 

27,1%) απάντησαν πως το συνολικό κόστος του εξοπλισμού ανήλθε σε 50-100 €. Το 

ποσοστό αυτό είναι το μεγαλύτερο συγκριτικά με τα υπόλοιπα ποσοστά για τα κόστη 

που περιλαμβάνονται στην ερώτηση. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το 21,7% του 

δείγματος δεν θυμάται ή δεν γνωρίζει το ακριβές κόστος του εξοπλισμού ενώ η 

πλειονότητα των μητέρων (ποσοστό 52,9%) δαπάνησε από 50-200 ευρώ για την αγορά 

του εξοπλισμού (Διάγραμμα 5.18). 

Πίνακας 5.1: Αναγκαία  προϊόντα για την προετοιμασία της σίτισης του μωρού με 

γάλα 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ανά ποσότητα 

ΕΙΔΟΣ  

 

0 1 2 3 4 ή περισσότερα 

 ΣΟΥΤΙΕΝ ΘΗΛΑΣΜΟΥ  48 174 291 137 152 

ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΗΛΕΣ  141 462 97 10 0 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΘΟΥΣ 75 291 140 38 228 

ΘΗΛΑΣΤΡΟ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ  

383 146 5 1 0 

ΘΗΛΑΣΤΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

212 426 29 6 0 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ  214 443 16 2 0 

ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΓΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ  

276 151 70 41 99 

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ 

ΘΗΛΑΣΜΟΥ 

239 384 35 4 0 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 318 269 6 3 0 

ΨΕΥΔΟΘΗΛΕΣ 392 126 51 5 0 

ΜΠΙΜΠΕΡΟ 159 182 125 75 120 

ΠΙΠΙΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 238 170 117 34 59 

ΠΙΠΙΛΕΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 347 113 59 17 0 

ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΑ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

379 142 23 5 0 

ΒΟΥΡΤΣΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΜΠΙΜΠΕΡΟ 

218 358 46 15 0 
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Διάγραμμα 5.18: Θυμάστε περίπου το συνολικό κόστος του εξοπλισμού; 

Στην ερώτηση σχετικά με το πλήθος των γευμάτων ξένου γάλακτος παρατηρήθηκε 

μεγάλο ποσοστό αποχής, της τάξης του 78%, ήτοι 647 γυναίκες. Στο πλήθος αυτό 

περιλαμβάνονται οι μητέρες που έκαναν αποκλειστικό θηλασμό ή που δεν θυμούνται 

ακριβώς το πλήθος των γευμάτων. Η πλειονότητα των μητέρων έδινε 1 γεύμα ανάμεσα 

από τους θηλασμούς (5,9%) ή συμπλήρωμα σε κάθε γεύμα μετά τον θηλασμό (4,8%) ή 

και όλα τα γεύματα (4,3%) εφόσον δεν θήλαζαν καθόλου (Διάγραμμα 5.19). 

 

  

 

 

Διάγραμμα 5.19. Πόσα γεύματα ξένου γάλακτος δίνατε\ετε στο μωρό σας; 

(Απαντούν όσες μητέρες δίνουν αποκλειστικά ξένο γάλα ή συνδυαστικά θηλασμό 

και ξένο γάλα στο μωρό τους) 

 
Σε ότι αφορά στην επιλογή του βρεφικού γάλακτος πρώτης ηλικίας μέχρι την 

ηλικία των 6 μηνών, η πλειονότητα των μητέρων (ποσοστό 43,3%) δίνει απλό γάλα σε 
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σκόνη οποιασδήποτε εταιρείας, με ένα μικρό ποσοστό (4,5%) να επιλέγει βιολογικό 

γάλα ή υποαλλεργικό γάλα (3,5%). Η χρήση εξειδικευμένου – θεραπευτικού γάλακτος 

καταγράφει μικρά ποσοστά στο δείγμα των μητέρων (Διάγραμμα 5.20). 

 

Διάγραμμα 5.20. Τί είδους βρεφικό γάλα πρώτης ηλικίας δίνετε\δίνατε στο μωρό 

σας μέχρι να γίνει 6 μηνών;(Απαντούν όσες μητέρες έδιναν\δίνουν ξένο γάλα) 

 

Στην ερώτηση σχετικά με την ποσότητα των κουτιών ξένου γάλακτος ανά δίμηνο 

σίτισης, από το δείγμα των 830 γυναικών απάντησαν μόνο εκείνες που έδιναν ξένο 

γάλα στα μωρά τους. 74 μητέρες έδιναν μισό κουτί ανά εβδομάδα σίτισης για το 1ο 

δίμηνο, 11 έδιναν μισό κουτί για το 2ο δίμηνο και 9 μισό κουτί ξένου γάλακτος για το 

3ο δίμηνο. 1 κουτί  την εβδομάδα κατά την διάρκεια του 1ου διμήνου έδιναν 58 γυναίκες 

,το 2ο δίμηνο 34  γυναίκες και το 3ο δίμηνο 14 γυναίκες. Ακόμη 2 κουτιά ξένου 

γάλακτος την εβδομάδα , το 1ο δίμηνο έδιναν οι 15 μητέρες, το 2ο δίμηνο οι 50 μητέρες 

και το 3ο δίμηνο οι 27 μητέρες. Τέλος οι μητέρες που το 1ο δίμηνο έδιναν 3 κουτιά γάλα 

βρεφικής ηλικίας  την εβδομάδα ήταν μόλις 8, το 2ο δίμηνο 9 μητέρες και το 3ο δίμηνο 

43 (Διάγραμμα 5.21). Είναι λογικό να αυξάνεται η ποσότητα των κουτιών ξένου 

γάλακτος όσο περνούν οι εβδομάδες γιατί αυξάνονται και οι διατροφικές ανάγκες του 

βρέφους. Το πόση σκόνη ξένου γάλακτος θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε γεύμα 

αναγράφεται πάνω στα κουτιά και εξαρτάται από το βάρος του μωρού. 
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Διάγραμμα 5.21 :Πόσα κουτιά βρεφικού γάλακτος (400γρ.) χρειαζόσασταν την 

εβδομάδα περίπου ανά δίμηνο σίτισης ; 

 

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις αφορούν στη γνώση των μητέρων για τις αλλαγές στο 

κόστος διατροφής τους κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Οι 206 από το δείγμα των 830 

γυναικών απάντησαν θετικά (ποσοστό 24,8%). Πολύ μεγαλύτερο αυτού ήταν το 

ποσοστό των γυναικών που δεν αύξησαν το κόστος διατροφής τους κατά την περίοδο 

του θηλασμού. Δηλαδή 546 γυναίκες απάντησαν όχι στην ερώτηση 23, (ποσοστό 

65,8%). Ακόμη έχουμε ένα ποσοστό της τάξης του 9,4%, ήτοι 78 μητέρες, που δεν 

θυμούνται ή δεν γνωρίζουν αν αυξήθηκε το κόστος διατροφής τους (Διάγραμμα 5.22) . 

 

 

Διάγραμμα: 5.22: Έχει/είχε 

αυξηθεί το κόστος διατροφής σας 

κατά την περίοδο του θηλασμού; 

(Απαντούν οι μητέρες που 

θηλάζουν/θήλασαν είτε με 

αποκλειστικό είτε με μεικτό 

θηλασμό) 

 

Στην τελευταία ερώτηση αυτής της κατηγορίας απάντησαν οι γυναίκες οι οποίες 

είπαν πως αυξήθηκε το κόστος διατροφής τους κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Οι 49 

από τις 206 μητέρες απάντησαν πως το κόστος διατροφής τους αυξήθηκε κατά 30 €. Οι 

49 απάντησαν πως αυξήθηκε κατά 50€. Η δημοφιλέστερη επιλογή είναι ότι δεν έχουν 
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υπολογίσει τη διαφορά στο κόστος  διατροφής τους και αφορά τις 79 από τις 206 

μητέρες  (Διάγραμμα 5.23). 

 

 

Διάγραμμα 5.23: Αν ναι, θυμάστε κατά πόσο περίπου αυξήθηκε μηνιαίως; 

(Απαντούν οι μητέρες που θηλάζουν/θήλασαν είτε με αποκλειστικό, είτε με μεικτό 

θηλασμό). 

 

 

Γνώση των γυναικών για τα οφέλη του θηλασμού 

Οι ερωτήσεις 25-30 στόχο έχουν να ανιχνεύσουν τον βαθμό, καθώς και την πηγή 

ενημέρωσης των γυναικών σχετικά με τα οφέλη του θηλασμού. Όταν οι μητέρες 

ρωτήθηκαν σχετικά με το πόσο ενημερωμένες ήταν για τα οφέλη του θηλασμού 

αξιοσημείωτο είναι ότι οι 461 μητέρες δήλωσαν πάρα πολύ ενημερωμένες, (ποσοστό 

55,5%). Πρόκειται για το μεγαλύτερο από τα ποσοστά του δείγματος σε σχέση με τις 

άλλες κλίμακες. Ακολουθεί το πλήθος των γυναικών που δήλωσαν πολύ ενημερωμένες 

σε ποσοστό της τάξης του 26,1%, δηλαδή 217 μητέρες. Τέλος αρκετά ενθαρρυντικό 

είναι πως μόνο το 1% του δείγματος των γυναικών είπε πως δεν ήταν καθόλου 

ενημερωμένες σχετικά με τα οφέλη του θηλασμού (Διάγραμμα 5.24)  
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Διάγραμμα 5.24: Ήσασταν ενημερωμένη για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού; 

 

 

Σχετικά με την πηγή της ενημέρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος των 

γυναικών (69,4%) δηλαδή 576 μητέρες ,απάντησε πως ενημερώθηκε μέσω διαδικτύου, 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μητέρων που ενημερώθηκαν από περιοδικά ήταν μόλις 

10,8%. Μπορούμε να θεωρήσουμε το διαδίκτυο πιο άμεση πηγή πληροφοριών. 

Ακολουθούν 488 μητέρες, οι οποίες ενημερώθηκαν από ομάδες μητρικού θηλασμού, 

(ποσοστό 58,8%). Αντίθετα οι γυναίκες που επέλεξαν έναν σύμβουλο μητρικού 

θηλασμού ήταν περίπου οι μισές, δηλαδή το 21,1% του δείγματος των γυναικών. Το 

ποσοστό που απάντησε πως πηγή ενημέρωσης ήταν η μαία ήταν 32,9%, δηλαδή 273 

μητέρες,αρκετά μεγαλύτερο από το ποσοστό που δήλωσε πως ενημερώθηκε από τον 

γιατρό του, το οποίο ήταν 17,1%. Από συγγενείς / φίλους ενημερώθηκαν οι 251 από τις 

μητέρες, (ποσοστό 30,1%). Τέλος 107 γυναίκες ( ποσοστό 12,8%), απάντησαν πως 

πληροφορήθηκαν σχετικά με το θέμα από άλλες πηγές διαφορετικές από αυτές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. (Διάγραμμα 5.25)  
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Διάγραμμα 5.25: Από πού είχατε ενημερωθεί; (Απαντούν οι μητέρες που ήταν έστω 

και λίγο ενημερωμένες για τα οφέλη του θηλασμού.). 

 

Σχετικά με το ποιον ωφελεί ο μητρικός θηλασμός, το 99,6% του δείγματος των 

μητέρων απάντησαν πως από τον θηλασμό ωφελείται το παιδί. Ακολουθεί το πλήθος 

των 754  γυναικών που πιστεύουν πως από τον θηλασμό ωφελείται η μητέρα(ποσοστό 

90,8%). Οι 624 από τις 830 πιστεύουν πως ο θηλασμός ευνοεί και τον οικογενειακό 

προϋπολογισμό (ποσοστό 75,2%), ενώ οι μητέρες που πιστεύουν πως είναι καλός για 

τον προϋπολογισμό του κράτους είναι μόλις 28,7%. (Διάγραμμα 5.26). 

 

Διάγραμμα 5.26: Πιστεύετε ότι ο μητρικός θηλασμός ωφελεί:  

 

Στο να επιλέξουν σε τι θεωρούν πως ο θηλασμός επιδρά θετικά, οι 815 από τις 

830 μητέρες απάντησαν πως ο θηλασμός επιδρά θετικά στην πρόληψη υγείας του 

νεογνού, (ποσοστό 98,2%). Αρκετά κοντά βρίσκεται το 90,2% των γυναικών που 
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πιστεύει πως μέσω του θηλασμού αναπτύσσεται ισχυρότερος δεσμός μητέρας – 

παιδιού. Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι οι μητέρες πιστεύουν ότι ο θηλασμός επιδρά 

θετικά στην εξοικονόμηση χρημάτων για την οικογένεια, την προστασία από 

γυναικολογικούς καρκίνους και την ανάπτυξη του δείκτη ευφυΐας του παιδιού, με τα 

αντίστοιχα ποσοστά να είναι 83,1%, 80,8% και 79,4%. Ακόμη οι 483 μητέρες 

πιστεύουν πως θα τους βοηθήσει στην απώλεια βάρους μετά την εγκυμοσύνη, (ποσοστό 

58,1%). Τέλος το μικρότερο ποσοστό σημειώνεται στην εξοικονόμηση χρημάτων για το 

κράτος, ( ποσοστό 29,5%), ήτοι 245 μητέρες. (Διάγραμμα 5.27).. 

 

Διάγραμμα 5.27: Πιστεύετε ότι ο μητρικός θηλασμός συμβάλλει θετικά στους 

παρακάτω παράγοντες; 

Ήταν πολύ σημαντικό να διερευνηθεί ο βαθμός που πιστεύουν οι μητέρες πως το 

κράτος ωφελείται οικονομικά από τη στήριξη της προαγωγής του μητρικού θηλασμού. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών, της τάξης του 36,3%, απάντησαν πως το 

κράτος θα μπορούσε να ωφεληθεί από μια τέτοια ενέργεια, ενώ πολύ κοντά σε αυτό το 

ποσοστό βρίσκεται το 33,4% των γυναικών που δηλώνει πως δεν γνωρίζει κατά πόσο 

θα ωφελούσε το κράτος. Αντίστοιχα υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό 18,6% που 

θεωρεί ότι το κράτος δεν θα ωφεληθεί καθόλου (Διάγραμμα 5.28)  

Διάγραμμα  

5.28: Θεωρείτε 

ότι το κράτος 

θα ωφεληθεί 

οικονομικά αν 

στηρίξει τον 

μητρικό                 

θηλασμό; 
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Τέλος στο κατά πόσο θα επηρεαζόταν η απόφαση των γυναικών να θηλάσουν, αν 

γνώριζαν πόσα χρήματα εξοικονομούν μηνιαίως με τον αποκλειστικό θηλασμό οι 433 

από τις 830 απάντησαν ότι θα προσπαθούσαν να θηλάσουν περισσότερο αν το 

γνώριζαν,(ποσοστό 52,2%) ενώ 197 μητέρες (ποσοστό  23,7%), απάντησαν αρνητικά 

(Διάγραμμα 5.29). 

 
 

 
      Διάγραμμα 5.29: Αν γνωρίζατε πόσα χρήματα 

                                                                                                                                                 εξοικονομείτε μηνιαίως με τον αποκλειστικό 
μητρικό θηλασμό θα προσπαθούσατε να 

θηλάσετε περισσότερο; 
 
 
 

 
 
 
 
5.2 Κόστος θηλασμού 
 

Στην ερώτηση 18 οι μητέρες καλούνται να απαντήσουν σχετικά με την ποσότητα 

των προϊόντων που αγόρασαν για να προετοιμαστούν για την σίτιση του μωρού. Με 

βάση την ποσότητα  των προϊόντων και το πλήθος των γυναικών που προχώρησαν σε 

αυτές τις αγορές μπορεί να υπολογιστεί το μέσο κόστος του εξοπλισμού, το οποίο 

αφορά το άμεσο κόστος . Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζεται η ελάχιστη και μέγιστη τιμή 

καθώς και η μέση τιμή κάθε προϊόντος. Οι τιμές ανά μονάδα προϊόντος που 

χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό του συνολικού κόστους προκύπτουν από τον μέσο 

όρo των τρεχουσών τιμών της αγοράς κατά την περίοδο που διεξήχθη η παρούσα 

μελέτη, έπειτα από έρευνα που έγινε μέσω ιστοσελίδων πώλησης των προϊόντων καθώς 

και σε καταστήματα βρεφικών ειδών. Κατεγράφησαν οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές 

ανά προϊόν και έπειτα από το ημιάθροισμα αυτών υπολογίσαμε την μέση τιμή κόστους 

ανά τεμάχιο (Πίνακα 5.2). Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά θήλαστρα υπάρχει μεγάλη 

διασπορά στις τιμές τους (από 66,90 ευρώ έως 350 ευρώ) λόγω της εξέλιξης της 

τεχνολογίας και της πληθώρας των εταιρειών που  τα κατασκευάζουν. Στην έρευνά μας 

χρησιμοποιήσαμε ως μέση τιμή τα 110,99€ γιατί πλέον όταν μια μητέρα θα χρειαστεί 

ένα ακριβό θήλαστο λόγω και της οικονομικής κρίσης, θα καταφύγει σε άλλες 

πρακτικές συνηθισμένες πια στις μέρες μας, όπως την ενοικίαση του θηλάστρου για 
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όλη την περίοδο του θηλασμού, με μέσο κόστος περίπου ίδιο με αυτό που  προέκυψε 

στην έρευνά μας. Έτσι στον πίνακα 5.3 υπολογίζουμε το μέσο κόστος που αφορά τον 

εξοπλισμό του θηλασμού, ο οποίος ανέρχεται σε 487,64€ / μητέρα . 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 : ΤΙΜΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ                     

 

ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ  

ΤΙΜΗ 

ΜΕΣΗ  

ΤΙΜΗ 

ΣΟΥΤΙΕΝ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 12€ 45,85€ 28,92€ 

ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΗΛΕΣ 2,77€ 14,90€ 8,84€ 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΘΟΥΣ 3,22€ 13,86€ 8,54€ 

ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 11,00€ 51,00€ 31€ 

ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 66,90€ 350€ 208,45€ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ  24,90€ 108,38€ 66,64€ 

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΨΥΞΗ 

7,00€ 25,84€ 16,42€ 

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 29,99€ 79,60€ 54,80€ 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 6,90€ 49,00€ 27,95€ 

ΨΕΥΔΟΘΗΛΕΣ  9€ 15,50€ 12,25€ 

ΜΠΙΜΠΕΡΟ 1,90€ 10,50€ 6,20€ 

ΠΙΠΙΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2,40€ 3,89€ 3,15€ 

ΠΙΠΙΛΕΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 1,96€ 3,59€ 2,78€ 

ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΑ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

5,49€ 15,99€ 10,74€ 

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ 

2,63€ 6,90€ 4,77€ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ                     

ΕΙΔΟΣ 1 2 3 4 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

/ΕΙΔΟΣ(€) 

ΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ/

ΕΙΔΟΣ(€) 

ΣΟΥΤΙΕΝ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 5032,08 1683,44 11886,12 17583,33  36184,97 47,99 

ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΘΗΛΕΣ 
4084,08 1714,96 265,2 0  6064,24 10,66 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 

ΣΤΗΘΟΥΣ 
2485,14 2391,2 649,04 7788,48  13313,86 19,10 

ΘΗΛΑΣΤΡΟ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 
4526 310 93 0  4929 32,43 

ΘΗΛΑΣΤΡΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
37828,67 12010,10 1250,70 0  51169,47 110,99 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ  29521,52 2132,48 399,84 0  32053,84 69,53 

ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΜΗΤΡΙΚΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΨΗΞΗ 

2479,42 2298,80 2019,66 6502,32  13300,20 38,84 

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ 

ΘΗΛΑΣΜΟΥ 
21043,20 3836 657,60 0  25536.80 60,37 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 7518,55 335,40 251,55 0  8104,50 29,15 

ΨΕΥΔΟΘΗΛΕΣ  1543,5 1249,50 183,75 0  2976,75 16,36 

ΜΠΙΜΠΕΡΟ 1128,40 1550 1395 2976  7049,40 14,04 

ΠΙΠΙΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 535,50 737,10 321,30 743,40  2337,30 6,15 

ΠΙΠΙΛΕΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 314,14 328,04 141,78 0  783,96 4,15 

ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΑ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
1525,08 494,04 161,10 0  2180,22 12,82 

ΒΟΥΡΤΣΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΜΠΙΜΠΕΡΟ 

1707,66 4388,40 214,65 0  6310,71 15,06 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ  

     487,64 
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Στον πίνακα 5.4 παρουσιάζεται ο υπολογισμός του κόστους σχετικά με την 

ποσότητα ξένου γάλακτος για το 1ο εξάμηνο ζωής του μωρού. Το μέσο κόστος της 

δαπάνης που ξόδευαν οι μητέρες που έκαναν μεικτό θηλασμό ή δεν θήλασαν είναι και 

αυτό άμεσο κόστος. Χρησιμοποιείται ο όρος άμεσο κόστος, διότι το γάλα είναι η 

μοναδική τροφή που λαμβάνει το μωρό τους πρώτους μήνες της ζωής του. Οι τιμές ανά 

κουτί βρεφικού γάλακτος είναι ο μέσος όρος των τρεχουσών τιμών της αγοράς την 

περίοδο διεξαγωγής της παρούσας μελέτης για την κατηγορία του απλού τύπου. Από 

σχετική έρευνα σε καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και φαρμακεία βρέθηκε 

πως η ελάχιστη τιμή αντιστοιχεί σε 8,79€ και η μέγιστη τιμή του βρεφικού γάλακτος 

ανά συσκευασία είναι 12,12€ , συνεπώς προκύπτει πως ο μέσος όρος είναι 10,50€. Στην 

έρευνα δεν συγκαταλέγονται τα εξιδεικευμένα γάλατα τα οποία χρειάζονται ιατρική 

συνταγή, έχουν διαφορετική τιμή και σε κάποιες περιπτώσεις καλύπτονται από τον 

ασφαλιστικό φορέα. 

Υπολογίζεται ότι οι μητέρες που δεν έκαναν αποκλειστικό θηλασμό και το μωρό 

τους τρεφόταν συμπληρωματικά με μισό κουτί βρεφικού γάλακτος ξόδεψαν το 1ο 

εξάμηνο, κατά προσέγγιση 47,25 €, ενώ όσες έδωσαν στο μωρό τους ένα κουτί την 

εβδομάδα το ίδιο διάστημα ξόδεψαν 94,50 €. Οι μητέρες που έδιναν δυο κουτιά 

ξόδεψαν 189 € περίπου το 1ο  εξάμηνο και τέλος εκείνες που χορήγησαν τρία κουτιά 

κατά το 1ο εξάμηνο δαπάνησαν 283,50€. Παρατηρούμε ότι το μέσο κόστος σίτισης 

αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου, κάτι απολύτως λογικό διότι, το παιδί 

αναπτύσσεται και οι ανάγκες του για γάλα μεγαλώνουν. Συνεπώς το μέσο συνολικό 

κόστος για την σίτιση του μωρού με βρεφικό γάλα πρώτης ηλικίας ανέρχεται σε 614,25 

€ κατά το πρώτο εξάμηνο.(Πίνακας 5.4) 

Μια σημαντική παρατήρηση σχετικά με τις τιμές του προϊόντος αυτού είναι ότι 

διατίθεται φθηνότερο κατά 9,4% περίπου στα πολυκαταστήματα τροφίμων σε σχέση με 

τα φαρμακεία. Αυτό είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης του καναλιού διάθεσης του 

συγκεκριμένου τύπου γάλακτος που μέχρι και το 2011 υπήρχε μόνο στα φαρμακεία. 

(Πηγή : Έρευνα τιμών του ΙΕΛΚΑ). 
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Πίνακας 5.4: Κόστος σίτισης 

ΚΟΥΤΙΑ ΑΝΑ ΒΔΟΜΑΔΑ (μέση 
λιανική τιμή) 

1ο 

Δίμηνο 

2ο 

Δίμηνο 

3ο 

Δίμηνο 
Σύνολο 

μέσο 

κόστος  
 ½ κουτί ανά βδομάδα  (5,25€) 3496,50 519,75 425,25 4441,50 47,25 

1 κουτί ανά βδομάδα  (10,50€) 5481 3213 1323 10017 94,50 

2 κουτιά ανά βδομάδα   (21,00€) 2835 9450 5103 17388 189 

3 κουτιά ανά βδομάδα   (31,50€) 2268 2551,50 12190,50 17010 283,50 

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)     614,25 

 
Ακολούθως, θα ασχοληθούμε με το κόστος διατροφής της μητέρας, αν και εφόσον αυτό 

αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Το κόστος αυτό ονομάζεται έμμεσο, διότι  

δεν αφορά τα άμεσα έξοδα σχετικά με τον θηλασμό και γενικότερα την σίτιση του 

νεογνού. Από το δείγμα των 206 γυναικών που απάντησαν θετικά στην ερώτηση 23 

σχετικά με το αν αυξήθηκε το κόστος διατροφής των μητέρων, οι 127 γνώριζαν περίπου 

το ποσό και οι 78 δεν θυμόταν. Από τον πίνακα 5.5 παρατηρούμε πως το μέσο κόστος 

διατροφής της μητέρας αυξήθηκε περίπου 51,02 € τον μήνα.(Πίνακας 5.5) 

 

 

Πίνακας 5.5: Ανάλυση κόστους διατροφής της μητέρας 

 Συχνότητες Συχν*€ 

30 € 49 1470 

50 € 48 2450 

80 € 17 1360 

100€ 12 1200 

ΣΥΝΟΛΟ 127 6450 

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ  51,02 
 

 
 
 
5.3  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
 

Στο τελευταίο μέρος της επεξεργασίας των δεδομένων που προέκυψαν από την 

συμπλήρωση 830 ερωτηματολογίων, εξετάζουμε την επίδραση που είχαν οι 

δημογραφικοί παράγοντες στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου. καθώς και τη 

συσχέτιση των μεταβλητών μεταξύ τους. Αυτό θα γίνει με την βοήθεια των πινάκων 

συνάφειας, του χ2 test του Pearson  και της p-κριτικής τιμής. Στις περιπτώσεις που το 
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τεστ του Pearson δεν είναι έγκυρο χρησιμοποιούμε το exact test του Fisher και το 

μέγεθος συσχέτισης των μεταβλητών υπολογίζεται μέσω του δείκτη  Cramer V. 

Εξετάσαμε πρώτα εάν ο τόπος τοκετού , δηλαδή σε δημόσιο νοσοκομείο ή 

ιδιωτική κλινική ή στο σπίτι, σχετίζεται με την ηλικία των ερωτηθέντων , την 

εκπαίδευση τους και το είδος του θηλασμού που επέλεξαν. Αρχικά ως προς τον τόπο 

τοκετού, από τα ευρήματα παρατηρούμε πως από τις 301 μητέρες που γέννησαν σε 

δημόσιο νοσοκομείο το μεγαλύτερο ποσοστό (39,9%) αυτών ήταν ηλικίας από 31-35 

ετών , από τις 501 γυναίκες που γέννησαν σε ιδιωτική κλινική το υψηλότερο ποσοστό 

(51,6%) αυτών ήταν επίσης ηλικιών 31-35 ετών και τέλος οι 8 μητέρες που γέννησαν 

στο σπίτι ήταν από 21-40 ετών. Από τον Πίνακα 5.6, παρατηρούμε ότι υπάρχει 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των γυναικών και της επιλογής μεταξύ 

δημόσιου ή ιδιωτικού θεραπευτηρίου (pearson chi-square = 33.78, p=0.00), ο βαθμός 

όμως συσχέτισης είναι χαμηλός σύμφωνα με τον δείκτη Cramer V.(0,143). 

Ακολούθως εξετάστηκε αν υπάρχει σχέση μεταξύ του τρόπου γέννας 

(φυσιολογικός τοκετός ή καισαρική τομή) και της  ηλικίας των γυναικών. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που γέννησαν με  καισαρική τομή (46,9%) ήταν 

ηλικίας 31-35 ετών, ενώ αρκετά μικρό είναι το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 21-25. 

Ανάλογα από τις γυναίκες που γέννησαν με φυσιολογικό τοκετό καμία γυναίκα δεν 

ήταν ηλικίας 46-50. (Διάγραμμα 5.30) 

Από τον Πίνακα 5.6, παρατηρούμε ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

ηλικίας των γυναικών και της επιλογής μεταξύ φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής 

τομής (pearson chi-square = 15,56, p=0.01), ο βαθμός όμως συσχέτισης είναι χαμηλός 

σύμφωνα με τον δείκτη Cramer V.(0,137)  
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Διάγραμμα 5.30: ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ 

 

 
Σχετικά με το που γέννησαν το τελευταίο μωρό τα μεγαλύτερα ποσοστά 

συγκεντρώνουν οι απόφοιτες ΑΕΙ-ΤΕΙ. Πιο συγκεκριμένα από τις γυναίκες που 

γέννησαν σε δημόσιο νοσοκομείο το 50,8% είναι απόφοιτες ΑΕΙ-ΤΕΙ, σε σχέση με 

αυτές που γέννησαν σε ιδιωτική κλινική ( 58,9%) και το μικρότερο ποσοστό (0,6%) 

ήταν απόφοιτες δημοτικού / γυμνασίου. Ακόμη παρατηρούμε πως και οι 8 μητέρες που 

γέννησαν στο σπίτι ήταν απόφοιτες ΑΕΙ-ΤΕΙ.  

Από τον Πίνακα 5.6, βλέπουμε τη συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης των 

γυναικών και της επιλογής μεταξύ δημόσιου ή ιδιωτικού μαιευτηρίου (fisher exact test 

= 32.69, p=0.00), ο βαθμός όμως συσχέτισης είναι χαμηλός σύμφωνα με τον δείκτη 

Cramer V.(0,143).Αντίθετα δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

του επιπέδου εκπαίδευσης και του φυσιολογικού τοκετού ή της καισαρικής τομής. 

(Διάγραμμα 5.31) 
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Διάγραμμα 5.31: ΤΟΠΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Ακολούθως , εξετάσαμε τη σχέση μεταξύ του είδους του θηλασμού που έκαναν 

οι μητέρες με το επίπεδο μόρφωσής τους. Διαπιστώνουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό 

που έκαναν είτε αποκλειστικό , είτε μεικτό θηλασμό είναι  οι μητέρες που έχουν 

αποφοιτήσει από ΑΕΙ-ΤΕΙ. Αυτό είναι ένα λογικό αποτέλεσμα αφού πρόκειται για τις 

μητέρες που είναι περισσότερο ενημερωμένες σχετικά με τα οφέλη του θηλασμού, 

όπως διαπιστώσαμε και παραπάνω. Ακολουθούν όσες έχουν αποφοιτήσει από 

μεταπτυχιακές σπουδές και έπειτα εκείνες που είναι απόφοιτες λυκείου.(Διάγραμμα 

5.32)  

Από τον Πίνακα 5.6, παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της εκπαίδευσης των γυναικών και της επιλογής μεταξύ αποκλειστικού ή 

μεικτού θηλασμού (fisher exact test = 18,78, p=0.01), ο βαθμός όμως συσχέτισης είναι 

χαμηλός σύμφωνα με τον δείκτη Cramer V.(0,143)  
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Διάγραμμα 5.32:  ΕΙΔΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Η σχέση του είδους του θηλασμού και της εργασιακής απασχόλησης δεν είναι 

στατιστικά σημαντική για το δείγμα μας (pearson chi-square = 14,46, p=0.06),  . Όμως  

οι περισσότερες γυναίκες που έκαναν αποκλειστικό θηλασμό ήταν εκείνες που 

απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα σε ποσοστό 26,7% , ενώ αρκετά υψηλό είναι το 

ποσοστό εκείνων των μητέρων που είναι προσωρινά χωρίς απασχόληση  21,1%. 

Συνεχίζοντας συσχετίζουμε παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν το είδος του 

θηλασμού που έκαναν οι μητέρες. Σχετικά με τον τόπο που πραγματοποιήθηκε ο 

τοκετός, από τις γυναίκες που γέννησαν σε ιδιωτική κλινική το 63,2% έκανε 

αποκλειστικό θηλασμό και το 50% δεν θήλασαν καθόλου. Από τις γυναίκες που 

γέννησαν σε δημόσιο νοσοκομείο το 37,9% έκαναν αποκλειστικό θηλασμό και το 50% 

δεν θήλασαν καθόλου. Παρατηρείται επίσης πως και οι 8 γυναίκες που γέννησαν στο 

σπίτι έκαναν αποκλειστικό θηλασμό. Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.6 δεν παρατηρείται 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του τόπου του τοκετού και του είδους του 

θηλασμού (pearson chi-square = 3,53, p=0.473). 

Στη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών σχετικά με τον τρόπο που γέννησαν οι 

μητέρες και το είδος του θηλασμού, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνουν οι μητέρες 

που γέννησαν φυσιολογικά και έκαναν αποκλειστικό θηλασμό, (ποσοστό 57,5%). 

Μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των γυναικών που έκανε καισαρική τομή και μεικτό 

θηλασμό. Τα ποσοστά είναι ανάλογα, δεδομένου ότι η καισαρική τομή είναι είδος 

χειρουργικής επέμβασης και οι μητέρες δυσκολεύονται να θηλάσουν αμέσως μετά. 

(Διάγραμμα 5.33) 
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Από τον Πίνακα 5.6, παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ του τρόπου γέννησης των παιδιών και του είδους θηλασμού (pearson chi-square 

= 34,06, p=0.00), ο βαθμός όμως συσχέτισης είναι χαμηλός σύμφωνα με τον δείκτη 

Cramer V.(0,137)  

 

 
Διάγραμμα 5.33:  ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 

  

Ελέγχοντας αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του είδους του θηλασμού και το αν οι 

γυναίκες είχαν βοήθεια από το προσωπικό της κλινικής καταλήγουμε στα εξής 

συμπεράσματα: το 73,5% των γυναικών που έκαναν αποκλειστικό θηλασμό είχαν 

βοήθεια από το προσωπικό όπως και το 68% των μητέρων που έκανε μεικτό 

θηλασμό.(Διάγραμμα 5.34). Από τον Πίνακα 5.6, παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ της υποστήριξης του προσωπικού και της επιλογής 

μεταξύ αποκλειστικού ή μεικτού θηλασμού (fisher exact test = 10,44, p=0.03), ο 

βαθμός όμως συσχέτισης είναι χαμηλός σύμφωνα με τον δείκτη Cramer V.(0,082)  
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Διάγραμμα 5.34:  ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 

Ακολούθως για τις 661 μητέρες που έκαναν αποκλειστικό θηλασμό το 75,5% 

αυτών είχαν το μωρό δίπλα τους κατά την παραμονή στην κλινική μετά τον τοκετό 

ομοίως και το 66% των γυναικών που έκαναν μεικτό θηλασμό. Συνεπώς η 

συγκατοίκηση με το νεογνό φαίνεται να είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει το είδος 

του θηλασμού που επιλέγουν οι μητέρες (Διάγραμμα 5.35). Η σχέση αυτή είναι 

στατιστικά σημαντική από το Fisher’s exact test (fisher exact test = 18,25, p=0.00), ο 

βαθμός όμως συσχέτισης είναι χαμηλός σύμφωνα με τον δείκτη Cramer V.(0,107)  

 

Διάγραμμα 5.35:  ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΩΡΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΕΙΔΟΣ 

ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 
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Τέλος εξετάζοντας αν το διαφημιστικό υλικό βρεφικού γάλακτος πρώτης ηλικίας 

επηρεάζει τις μητέρες σχετικά με το είδος του θηλασμού που κάνουν, παρατηρούμε ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών (pearson chi 

square test = 0.86, p=0.93). 

 

 

Πίνακας 5.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας  ελέγχων συσχέτισης 

  Pearson 

Chi-

Square 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Fisher's 

Exact 

Test 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Likelihood 

Ratio 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Cramer's 

V 

Approx. 

Sig 

ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΠΟΣ 

ΤΟΚΕΤΟΥ 

33,782
a 

 

0,000 

 

.
b 

 

.
b 

 

30,560 

 

0,001 

 

0,143 

 

0,000 

 

 ΤΡΟΠΟΣ 

ΤΟΚΕΤΟΥ 

15,558
a 

 

0,008 

 

15,572 

 

0,005 

 

16,260 

 

0,006 

 
0,137 

 

0,008 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΠΟΣ 

ΤΟΚΕΤΟΥ 

33,806
a 

 

0,000 

 

32,693 
 

0,000 

 

35,915 

 

0,000 

 

0,143 

 

0,000 

 

 ΤΡΟΠΟΣ 

ΤΟΚΕΤΟΥ 

4,272
a 

 

0,370 

 

4,172 
 

0,382 

 

4,313 

 

0,365 

 

0,072 

 

0,370 

 

 ΕΙΔΟΣ 

ΘΗΛΑΣΜΟΥ 

34,060
a 

0,000 18,783 0,011 15,514 

 

0,050 

 

0,143 

 

0,000 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΙΔΟΣ 

ΘΗΛΑΣΜΟΥ 

17,464
a 

 

0,065 

 

.
b 

 

.
b 

 

14,730 

 

0,142 

 

0,085 

 

0,249 

 

ΕΙΔΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ 

ΤΟΚΕΤΟΥ 

3,534
a 

 

0,473 

 

3,256 

 

0,482 

 

5,073 

 

0,280 

 

0,046 

 

0,473 

 

 ΤΡΟΠΟΣ 

ΤΟΚΕΤΟΥ 

34,060
a 

 

0,000 

 

18,783 

 

0,011 

 

15,514 

 

0,050 

 

0,143 

 

0,000 

 

 ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

11,170
a 

 

0,025 

 

10,444 

 

0,029 

 

10,525 

 

0,032 

 

0,082 

 

0,025 

 

 ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 

ΣΤΟ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 

18,900
a 

 

0,001 

 

18,250 

 

0,001 

 

18,633 

 

0,001 

 

0,107 

 

0,001 

 

 ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ΒΡΕΦΙΚΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

0,857
a 

 

0,931 

 

1,096 

 

0,874 

 

1,035 

 

0,904 

 

0,023 

 

0,931 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

Στην Ελλάδα το ποσοστό των γυναικών που έχουν αποφασίσει να θηλάσουν τα 

μωρά τους κατά την διάρκεια της κύησης είναι της τάξης του 89% ενώ εκείνες που 

ξεκινούν να θηλάζουν τελικά είναι το 88%. Τα ποσοστά αυτά είναι αποτέλεσμα της 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας Του Παιδιού το έτος 2006-

2007(ΙΥΠ). Μπορούμε να πούμε ότι την τελευταία δεκαετία οι γυναίκες ενημερώνονται 

σχετικά με τα οφέλη του θηλασμού και κινούνται μαζικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Από την συλλογή των δεδομένων που έγινε με την χρήση ερωτηματολογίου για την 

παρούσα εργασία καταλήγουμε επίσης στο συμπέρασμα ότι σήμερα οι μητέρες 

ενδιαφέρονται να μάθουν τα οφέλη του μητρικού θηλασμού και προσπαθούν να 

θηλάσουν τα μωρά τους. Άλλωστε στα ίδια συμπεράσματα είχε καταλήξει και μια άλλη 

έρευνα το 2010 στην Ελλάδα όπου οι γυναίκες γνώριζαν τα οφέλη του μητρικού 

γάλακτος και έτσι είχαν όλη την καλή διάθεση να θηλάσουν τα μωρά τους (Ρήγα et al, 

2010). Στη συνέχεια όμως κατά τις πρώτες μέρες ζωής του μωρού είναι αισθητή η 

μείωση των γυναικών που θηλάζουν, λόγω σημαντικών παραγόντων  που  καθόρισαν 

την εδραίωση και συνέχιση του μητρικού θηλασμού (rooming in με το μωρό στο 

μαιευτήριο, επαφή με διαφημιστικό υλικό ξένου γάλακτος, βοήθεια από εξειδικευμένο 

προσωπικό).  

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως αν 

γνώριζαν οι γυναίκες από πριν πόσα χρήματα ξοδεύουν ή εξοικονομούν μηνιαίως με 

τον αποκλειστικό θηλασμό, οι περισσότερες από αυτές, σε ποσοστό 52,2%, θα 

προσπαθούσαν περισσότερο, ενώ μόλις το 23,7% απάντησαν πως και να το γνώριζαν 

δεν θα άλλαζε κάτι. Είναι φανερό πως δεν γνωρίζουν οι γονείς πόσα χρήματα θα 

ξοδέψουν για ξένο γάλα τους πρώτους έξι μήνες ζωής του βρέφους ενώ αψηφούν ότι η 

φύση η ίδια έχει προνοήσει να τους το παρέχει δωρεάν. Μάλιστα επειδή τις πρώτες 

εβδομάδες ζωής του το βρέφος χρειάζεται μικρές ποσότητες γάλακτος ανά γεύμα, οι 

γονείς δεν συνειδητοποιούν ότι το κόστος θα αυξάνεται όλο και περισσότερο με την 

πάροδο του χρόνου αφού οι ανάγκες του μωρού για γάλα αυξάνονται συνεχώς.  

Επιπλέον ο βαθμός ενημέρωσης των γυναικών σχετικά με τον θηλασμό και τα 

οφέλη του αυξομειώνεται ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. 

Καθοριστικό ρόλο παίζουν η ηλικία και το επίπεδο μόρφωσης. Επεξηγηματικά οι 

μητέρες ηλικιών 31-34 είναι περισσότερο ενημερωμένες από εκείνες που είναι 45-50 

ετών. Κάτι τέτοιο είναι λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η χρήση νέων τεχνολογιών 
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πληροφόρησης μέσω διαδικτύου είναι περισσότερο σύνηθες σε μικρότερες ηλικίες, 

όπως και η θέληση για μάθηση από οποιαδήποτε πηγή σχετικά με το θέμα.  

        Ανάλογα ποσοστά παρατηρούμε και στο επίπεδο μόρφωσης όπου, οι μητέρες που 

είναι απόφοιτες κάποιας σχολής ανώτατης εκπαίδευσης είναι ενήμερες σχετικά με το 

θέμα του θηλασμού σε μεγαλύτερο βαθμό από εκείνες που δεν έχουν σπουδάσει. Το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα το επιβεβαιώνει και μελέτη του εξωτερικού που κατέληξε 

πως όσο καλύτερη είναι η μόρφωση μιας γυναίκας τόσο πιο πολύ εκφράζει την 

επιθυμία να θηλάσει, (National Infant Feeding of Dublin, 2008; Northern Ireland 

Report, 2007; Dyson et al, 2008) όπως επίσης και γυναίκες με υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο επιλέγουν τον αποκλειστικό θηλασμό έναντι του μεικτού. (Phelps, 2010; Dyson 

et al, 2008). Στη συσχέτιση παραγόντων μεταξύ του είδους του θηλασμού που έκαναν 

οι μητέρες με το επίπεδο μόρφωσής τους στην έρευνά μας, το μεγαλύτερο ποσοστό που 

έκαναν είτε αποκλειστικό , είτε μεικτό θηλασμό είναι  οι μητέρες που έχουν 

αποφοιτήσει από ΑΕΙ-ΤΕΙ και μετά εκείνες που είναι απόφοιτες λυκείου. Αυτό είναι 

λογικό, αφού πρόκειται για τις μητέρες που είναι περισσότερο ενημερωμένες σχετικά 

με τα οφέλη του θηλασμού, όπως ήδη διαπιστώσαμε. 

 

Ακολούθως εξετάζουμε τη δαπάνη που θα χρειαστεί να κάνει μια μητέρα για να 

θηλάσει είτε με αποκλειστικό θηλασμό είτε με μεικτό. Η δαπάνη δεν περιορίζεται 

φυσικά μόνο στο χρηματικό κόστος που πρέπει οι γονείς να διαθέσουν προκειμένου να 

θηλάσει το βρέφος, αλλά και στις θυσίες που πρέπει να κάνει μια μητέρα για να το 

επιτύχει. Στην παρούσα έρευνα δεν εξετάσαμε το κόστος από κοινωνικής απόψεως 

αλλά έγινε περιορισμός στα οικονομικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν πως το κόστος 

εξοπλισμού για τον μεικτό θηλασμό ανέρχεται σε 487,64€ ενώ αν μια μητέρα δεν 

θηλάσει αποκλειστικά με μητρικό  γάλα ,το κόστος είναι περίπου 614,25 € για το πρώτο 

εξάμηνο ζωής του βρέφους.  

          Ειδικότερα για τον εξοπλισμό, παρατηρούμε ότι οι γυναίκες, ανεξάρτητα με το αν 

θηλάζουν ή όχι προμηθεύονται τον ίδιο εξοπλισμό. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει 

πιθανώς για δύο λόγους: πρώτον διότι οι μητέρες προμηθεύονται κατά την διάρκεια της 

κύησης τα πράγματα που θεωρούν οι ίδιες αναγκαία για το μωρό τους ή από λάθος 

πληροφόρηση  και δεύτερον από ανασφάλεια και ετοιμότητα για μια απρόσμενη 

διακοπή του θηλασμού. 

           

Εν κατακλείδι η έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί και να εξετάσουμε και το 

κόστος ευκαιρίας του χρόνου που ξοδεύει μια μητέρα για να θηλάσει έναντι των 
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χρηματικών μονάδων που θα κέρδιζε αν δούλευε ή ακόμα και σε σχέση με τον 

προσωπικό της χρόνο. 

       Τα αποτελέματα που προέκυψαν από την οικονομική μελέτη του μητρικού 

θηλασμού στην Ελλάδα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την υιοθέτηση και 

εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης και ουσιαστικών πολιτικών αύξησης των ποσοστών 

των γυναικών που θηλάζουν στη χώρα μας. 

Πιο συγκεκριμένα, απαραίτητη κρίνεται η προώθησης μιας εθνικής πολιτικής 

για το  μητρικό θηλασμό, η οποία να είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή και την 

Παγκόσμια Στρατηγική. (EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europe 2004) 

(http://europa.eu.int\comm\health\ph projects\2002\promotion\promotion 2002 18 

en.htm). Σίγουρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δικές μας εθνικές ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες. Είναι επομένως πολύ σημαντική η σύνταξη της κοινής στρατηγικής 

λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις φορέων τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού 

τομέα. Με την κοινή Στρατηγική θα υπάρχει κοινή γραμμή για την επίτευξη του στόχου 

( http://www.ibfan.gr/). 

Ενημέρωση των γονέων για τα οφέλη του θηλασμού και συγκεκριμένα για τα 

οικονομικά οφέλη. Με τον τρόπο αυτό οι γονείς θα γνωρίζουν ότι ο θηλασμός 

αποτελεί φυσική διατροφή για το μωρό τους, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα οφέλη 

στην υγεία του αλλά και στον οικογενειακό προυπολογισμό (http://www.ibfan.gr/). 

Ενημέρωση για τους κινδύνους από τη χορήγηση υποκατάστατων μητρικού 

γάλακτος. Αν οι γονείς γνωρίζουν ότι με τη τεχνητή διατροφή το μωρό διατρέχει 

κίνδυνο να προσβληθεί από διάφορες ασθένειες ή ακόμη και να πάθει κάτι σοβαρό τότε 

σίγουρα ο μητρικός θηλασμός είναι μοναδική τους επιλογή. (http://www.ibfan.gr/). 

Τόσο ο μελλοντικοί όσο και οι νέοι γονείς δικαιούνται να ενημερωθούν πλήρως για την 

ιδανική διατροφή του μωρού τους, για σαφής οδηγίες που αφορούν την ασφαλή και 

ιδανική χρονικά τεχνητή διατροφή, ώστε να είναι σε θέση να αποφασίσουν σωστά. 

(Michaelsen et al,2000). 

Σε δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια να ακολουθούνται τα 10 βήματα της 

UNICEF για τον επιτυχή θηλασμό. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρξει γραπτή 

πολιτική, η οποία θα εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους .Το προσωπικό θα 

πρέπει να εκπαιδεύεται για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Έναρξη του θηλασμού 

μισή ώρα μετά τη γέννηση με τη βοήθεια ειδικευμένου προσωπικού είναι απαραίτητη. 

Σε περίπτωση πρόωρου τοκετού και επίσης αν χρειαστεί να γίνει αποχωρισμός 

βρέφους-μητέρας, οι μητέρες θα πρέπει να διδάσκονται τη διατήρηση της γαλουχίας. 

Στο νεογέννητο να δίνεται μόνο μητρικό γάλα, εκτός αν υπάρχει ιατρικός λόγος. Το 
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νεογέννητο θα πρέπει να βρίσκεται δίπλα στην μητέρα του όλο το 24ωρο. Δημιουργία 

ομάδων θηλασμού που θα υποστηρίζουν τις μητέρες μετά την έξοδό τους από το 

Νοσοκομείο ή την κλινική. 

(http://www.iaso.gr/assets/media/PDF/IASW%20MTHILASMOS/1681.pdf) 

Οι επαγγελματίες υγείας να εκπαιδεύονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες του ΠΟΥ. Η υποστήριξη από τους επαγγελματίες πρέπει να αρχίζει κατά την 

περίοδο της εγκυμοσύνης και να συνεχίζεται μετά τον τοκετό. Και η υποστήριξη αυτή 

έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν γίνεται ατομικά για κάθε μητέρα. ( Ingrid et al, 

2014). 

Δημιουργία Δικτύου Συμβούλων και ομάδων θηλασμού εκτός Νοσοκομείου. 

Τα άτομα αυτά θα είναι σε θέση να βοηθούν τις μητέρες να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα θηλασμού που προκύπτουν. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται το 

χρονικό διάστημα θηλασμού.( http://www.ibfan.gr/) 

Διαφημίσεις για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού. Σίγουρα τα τελευταία 

χρόνια έχει γίνει μια στροφή προς τον μητρικό θηλασμό, όμως η προβολή του μέσα από 

τα ΜΜΕ ή οι αφίσες σε δημόσιους χώρους θα επέφερε αύξηση των ποσοστών του. Η 

ύπαρξη έντυπου υλικού θα αποτελούσε επίσης παράγοντα αύξησης. 

(http://www.ibfan.gr/) 

Δημιουργία Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομεία. Σκοπός των Φιλικών προς 

τα Βρέφη Νοσοκομείων είναι να εξασφαλίσουν ότι όλες οι υπηρεσίες μητρικής 

φροντίδας θα βοηθούν τις μητέρες να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις για τη διατροφή 

του παιδιού τους. Έτσι η γυναίκα θα είναι σε θέση να επιλέγει την διατροφή του 

παιδιού της, βασισμένη στην υγεία και εάν η επιλογή της είναι ο μητρικός θηλασμός, να 

τον εξασφαλίσει για 6 μήνες και τον συνεχίσει, με συμπληρωματική διατροφή, μέχρι το 

δεύτερο έτος της ζωής και μετά. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα μόνα πιστοποιημένα ως 

Φιλικά προς τα Βρέφη το Νοσοκομεία όπως έχει αναφερθεί βρίσκονται στην Αθήνα και 

είναι το Αττικόν, το Νοσοκομείο “Έλενα Βενιζέλου, ”το Μητέρα και το Αρεταίειο. 

Επομένως θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την δημιουργία περισσοτέρων με σκοπό 

την αύξηση των ποσοστών θηλασμού στη χώρα μας . (UNICEF\WHO). 

Απαγόρευση των διαφημίσεων για το ξένο γάλα. Στη μελέτη των Γάκη et al, 

(2009) για τη γενική κατάσταση του θηλασμού στην Ελλάδα βρέθηκε ότι σε μία από τις 

τρεις γυναίκες δόθηκε δωρεάν δείγμα γάλακτος πριν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, 

κάτι που επισημαίνει τη διείσδυση των εταιρειών που εμπορεύονται τα ξένα γάλατα στα 

νοσοκομεία\μαιευτήρια. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήξαμε και στην έρευνά μας όπου 

54,3% των μητέρων πήραν άμεσα ή έμμεσα μέσω κάποιου επαγγελματία υγείας δωρεάν 
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δείγματα ξένου γάλακτος. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη για 

συγκεκριμένα βρέφη να λαμβάνουν υποκατάστατο – ξένο γάλα, υπάρχει από καιρό 

ανησυχία ότι οι δραστηριότητες μάρκετινγκ των κατασκευαστών έχουν οδηγήσει στο 

να χρησιμοποιούνται ξένα γάλατα αχρείαστα και ακατάλληλα, τελικά θέτοντας τα 

βρέφη σε κίνδυνο. 

Υποστήριξη των εργαζομένων μητέρων που θηλάζουν. Όλες οι μητέρες που 

θηλάζουν έχουν ανάγκη να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που θα υποστηρίζει τον 

μητρικό θηλασμό. Έχει αναφερθεί σε άρθρο της UNICEF, ότι οι γυναίκες που 

θηλάζουν θα απουσιάσουν λιγότερο από την εργασία τους καθώς τα παιδιά τους θα 

αρρωστήσουν λιγότερο. Επίσης στο ίδιο άρθρο  αναφέρεται ότι οι εργοδότες που 

παραχώρησαν χρόνο και χώρο στις εργαζόμενες για θηλασμό είχαν τριπλάσια 

ανταποδοτικότητα των κερδών τους μακροπρόθεσμα. Τέλος γυναίκες που τους δίνεται 

η δυνατότητα να συνεχίζουν τον θηλασμό παρουσιάζουν αυξημένη παραγωγικότητα. 

Επομένως θεωρείται επιβεβλημένη η παροχή οικονομικών κινήτρων στους εργοδότες 

για την προαγωγή του θηλασμού  (https://www.unicef. gr/uploads/f ilemanager/ 

PDF/2015/bfweek2015.pdf). 

Για να προωθηθεί ο αποκλειστικός θηλασμός, οι μητέρες πρέπει να λαμβάνουν 

επαρκή αποζημιούμενη άδεια μητρότητας – σύμφωνα με το διεθνές ελάχιστο των 14 

εβδομάδων και προσπαθώντας για 18 εβδομάδες άδειας με αμοιβή τουλάχιστον στα 2/3 

– αλλά η πλειονότητα των φτωχών χωρών δεν φτάνουν αυτά τα δεδομένα. Μόλις η 

μητέρα επιστρέψει στην εργασία, πρέπει να υπάρχουν πολιτικές που να απαιτούν από 

τους εργοδότες να παρέχουν διαλλείματα αμειβόμενα και ιδιωτικούς χώρους όπου η 

γυναίκα μπορεί να θηλάσει ή να βγάλει το γάλα της ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί ο 

θηλασμός. 

Εισαγωγή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθημάτων 

σχετικά με τον μητρικό θηλασμό. Έχει παρατηρηθεί ότι γυναίκες με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο θηλάζουν περισσότερο. Είναι σωστή  η άποψη του Phelps, ο οποίος 

αναφέρει ότι η εκπαίδευση σε θέματα υγείας συμβάλλει στην αλλαγή νοοτροπίας και 

στην υιοθέτηση πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Επομένως αν ενταχθούν μαθήματα στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα έχουμε αποτελέσματα. (Phelps, 2010). 

Χορήγηση επιδόματος θηλασμού. Για άλλη μια φορά ο Phelps αναφέρει ότι θα 

μπορούσε να  χορηγηθεί κάποιο ποσό, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια του θηλασμού. 

Το ποσό αυτό θα μπορούσε να δοθεί ανταποδοτικά  από τα κέρδη που θα έχει η 

οικονομία από τον θηλασμό. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι πώς δεν είναι 

εύκολο να γνωρίζουμε αν η μητέρα θηλάζει και δεν μας λέει ψέματα προκειμένου να 
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λαμβάνει το επίδομα (Phelps, 2010). Για όλα αυτά απαιτείται συνείδηση και 

εκπαίδευση του ελληνικού λαού.  

Συμπερασματικά, με σωστή πολιτική μπορούν να αυξηθούν τα ποσοστά μητρικού 

θηλασμού στην Ελλάδα. Χρειάζεται η ευαισθησία όλων, επαγγελματιών υγείας και μη, 

συνεχής επαγρύπνηση και μια άριστη στρατηγική πληροφόρησης 

συμπεριλαμβανομένων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έτσι μόνο θα 

προωθήσουμε τα βήματα ώστε ο Μητρικός Θηλασμός γιατί όχι, να συμπεριληφθεί στο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας μας (Smith, 2014). 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης 

διπλωματικής εργασίας του Mεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκησης Υπηρεσιών 

Υγείας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σκοπό έχει την έρευνα με θέμα την 

<<Οικονομική μελέτη του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα>>. 

Τα ευρήματα που θα προκύψουν από την έρευνα θα αξιοποιηθούν μόνο για 

επιστημονικούς λόγους. 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης: 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από μητέρες των οποίων το τελευταίο παιδί 

είναι μέχρι 3 ετών. Η απάντησή σας μπορεί να δοθεί με Χ ή √ στο τετράγωνο της 

επιλογής σας. Σε κάποιες  ερωτήσεις μπορείτε να δώσετε περισσότερες από μία 

απαντήσεις. Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε σε κάποια ερώτηση, παρακαλούμε αφήστε 

την αναπάντητη. 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας με την διαβεβαίωση της απολύτου 

εμπιστευτικότητας των απαντήσεών σας. 

 

 

 

Στύλιου Μαρία 

<<Οικονομική μελέτη του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα>> 

ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Πανεπιστήμιο Μακεδονία. 

 
 
 

 

 
 



- 84 - 
 

Α. (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) 
 
 
1. Πόσα παιδιά έχετε αποκτήσει; 
Ένα (1) παιδί  
Δυο(2) παιδιά  
Τρία (3) παιδιά  
Τέσσερα (4) και άνω 
 
2. Ποια είναι η ηλικία του τελευταίου μωρού σας;  
0-6 μηνών  
7-12 μηνών  
13-18 μηνών 
19-24 μηνών 
2-3 ετών 
 
3. Πού γεννήσατε το τελευταίο μωρό;  
Δημόσιο νοσοκομείο  
Ιδιωτική κλινική  
Σπίτι  
 
 
4. Η τελευταία κύηση ήταν με:  
Ένα  μωρό 
Δίδυμα  
Τρίδυμα  
 
5. Πως γεννήσατε το τελευταίο μωρό;  
Φυσιολογικός τοκετός         
Καισαρική τομή          
 
6. Το τελευταίο μωρό/ά σας γεννήθηκε/αν:  
Τελειόμηνο/α    πάνω από 37w 
Πρόωρο/α          κάτω από 37w 
 
7. Είχατε βοήθεια από το προσωπικό του μαιευτηρίου από την αρχή της γέννησης 
του τελευταίου μωρού σας για να ξεκινήσετε σωστά το θηλασμό;  
Ναι  
 Όχι  
 
 
8. Είχατε συγκατοίκηση (rooming in) με το μωρό σας στο μαιευτήριο;  
Ναι                                                                      
Όχι           
 
9. Κατά την παραμονή σας στο μαιευτήριο ήρθατε σε επαφή με διαφημιστικό 
υλικό βρεφικού γάλακτος πρώτης ηλικίας -αφίσες, φυλλάδια με το λογότυπο/σήμα 
της εταιρείας, κουτιά σε κοινή θέα κλπ;  
Ναι  
Όχι  
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10. Εταιρείες βρεφικού γάλακτος πρώτης ηλικίας σας έδωσαν, άμεσα ή έμμεσα 
μέσω κάποιου επαγγελματία υγείας, δωρεάν δείγματα βρεφικού γάλακτος, πιπίλες 
ή μπιμπερό;  
Ναι  
Όχι  
 
 
11. Θηλάζατε από την αρχή της γέννησης του μωρού σας;  
Ναι 
 Όχι 
 
 
12. Αν ναι, τί είδους θηλασμό κάνατε/κάνετε; (Απαντούν μόνο οι μητέρες που 
θηλάζουν ή θήλασαν)  
Αποκλειστικό (Μόνο μητρικό γάλα, στήθος ή θήλαστρο)  
 Μεικτό (συνδυασμό θηλασμού και ξένου γάλακτος)  
 
13. Για πόσο χρονικό διάστημα κάνατε/κάνετε αποκλειστικό θηλασμό; (Απαντούν 
οι μητέρες που θηλάζουν/θήλασαν αποκλειστικά: μόνο μητρικό 
γάλα)  
Λιγότερο από 10 ημέρες  
10-20 ημέρες  
21-40 ημέρες  
Δύο μήνες  
Τρεις μήνες 
Τέσσερις μήνες 
Πέντε μήνες 
 Έξι μήνες ή και παραπάνω 
 
 
14. Για πόσο χρονικό διάστημα κάνετε/κάνατε μεικτό θηλασμό; (Απαντούν οι 
μητέρες που κάνουν/έκαναν μεικτό θηλασμό: στήθος και ξένο γάλα)  
Λιγότερο από 10 ημέρες  
10-20 ημέρες  
21-40 ημέρες  
Δύο μήνες  
Τρεις μήνες  
Τέσσερις μήνες  
Πέντε μήνες  
 Έξι μήνες ή και παραπάνω 
 
15. Στην περίπτωση που χορηγήθηκε ξένο γάλα (βρεφικό γάλα πρώτης ηλικίας) 
στο μωρό, σε ποιους από τους παρακάτω λόγους οφείλεται; 
 
Δεν είχα αρκετό γάλα  
Μου το πρότειναν στο μαιευτήριο ως τον καλύτερο 
τρόπο διατροφής του παιδιού μου  
Συνέτρεχε λόγος υγείας του βρέφους ή της μητέρας  
Ήταν δική μου επιλογή  
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16. Για ποιο λόγο σταματήσατε τον μητρικό θηλασμό;(Μπορείτε να δώσετε 
περισσότερες από μία απαντήσεις)  
Ιατρικοί λόγοι 
Προσωπική απόφαση (λόγω κούρασης κ. λ. π.) 
Λόγω επιστροφής στην εργασία μου  
Λόγω συμπλήρωσης πάνω από ένα 6 μήνες θηλασμού 
Άλλοι λόγοι  
 
 
17. Σας προτρέπει/προέτρεψε κάποιος να σταματήσετε το θηλασμό; (Μπορείτε να 
δώσετε περισσότερες από μία απαντήσεις) 
Ιατρός (γυναικολόγος/παιδίατρος) 
Ο σύντροφος/σύζυγος 
Συγγενικά πρόσωπα 
Φίλος/φίλη 
Εργοδότης 
Κανένας από τους παραπάνω 
 
 
18. Ποια από τα παρακάτω προϊόντα αγοράσατε  για να προετοιμαστείτε για τη 
σίτιση του μωρού σας με γάλα; (Αποκλειστικό θηλασμό ή Μικτό θηλασμό ή μόνο 
ξένο γάλα), επιλέξτε όλα αυτά που χρησιμοποιήσατε/χρησιμοποιείτε, σε 
κουτιά/τεμάχια)  
 

                                                                          Ποσότητα 
Σουτιέν θηλασμού                        0 1 2 3 4 ή περισσότερα 
Αλοιφή για τις θηλές               0 1 2 3 4 ή περισσότερα 
Επιθέματα στήθους                              0 1 2 3 4 ή περισσότερα 
Θήλαστρο χειροκίνητο 0 1 2 3 4 ή περισσότερα 
Θήλαστρο ηλεκτρονικό                       0 1 2 3 4 ή περισσότερα 
Αποστειρωτής                         0 1 2 3 4 ή περισσότερα 
Μπιμπερό για 
αποθήκευση μητρικού 
γάλατος στην 
κατάψυξη 

0 1 2 3 4 ή περισσότερα 

Μαξιλαράκι θηλασμού               0 1 2 3 4 ή περισσότερα 
Βραστήρας  0 1 2 3 4 ή περισσότερα 
Ψευδοθηλές  0 1 2 3 4 ή περισσότερα 
Μπιμπερό  0 1 2 3 4 ή περισσότερα 
Πιπίλες σιλικόνης  0 1 2 3 4 ή περισσότερα 
Πιπίλες καουτσούκ  0 1 2 3 4 ή περισσότερα 
Θερμοδοχεία 
διατήρησης νερού  

0 1 2 3 4 ή περισσότερα 

Βούρτσες καθαρισμού 
για μπιμπερό  

0 1 2 3 4 ή περισσότερα 

 
Άλλο/προσδιορίστε… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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19. Θυμάστε περίπου το συνολικό κόστος του εξοπλισμού; 
50-100€  
101-150€  
151-200€  
201-250€  
251-300€  
301-350€  
351-400€  
401-450€  
451-500€  
Περισσότερο από 500€ 
Δεν θυμάμαι/Δεν γνωρίζω 
 
20. Πόσα γεύματα ξένου γάλακτος δίνατε\ετε στο μωρό σας; (Απαντούν όσες 
μητέρες δίνουν αποκλειστικά ή συνδυαστικά και ξένο γάλα στο μωρό τους)  
1 γεύμα ενδιάμεσα από τους θηλασμούς  
2 γεύματα ενδιάμεσα από τους θηλασμούς  
3 γεύματα ενδιάμεσα από τους θηλασμούς  
4 γεύματα ενδιάμεσα από τους θηλασμούς  
5 γεύματα ενδιάμεσα από τους θηλασμούς  
Συμπληρώνω σε κάθε γεύμα μετά τον θηλασμό  
Όλα τα γεύματα (δε θηλάζω) 
 
21. Τί είδους βρεφικό γάλα πρώτης ηλικίας δίνετε\δίνατε στο μωρό σας μέχρι να 
γίνει 6 μηνών;(Απαντούν όσες μητέρες έδιναν\δίνουν ξένο γάλα)  
Απλό γάλα σκόνη οποιασδήποτε εταιρείας 
Βιολογικό 
Υποαλλεργικό 
Χωρίς λακτόζη 
Ενάντια στη δυσκοιλιότητα 
Αντιαναγωγικό 
Ειδικό για πρόωρα νεογνά 
 
 
 
22. Πόσα κουτιά βρεφικού γάλακτος (400 γρ.) χρειαζόσασταν\στε την εβδομάδα 
περίπου ανά δίμηνο σίτισης; 
 
                                   1ο Δίμηνο                       2οΔίμηνο                       3ο Δίμηνο 
1\2 κουτί ανά 
εβδομάδα 

   

1 κουτί ανά 
εβδομάδα 

   

2 κουτιά ανά 
εβδομάδα 

   

3 κουτιά ανά 
εβδομάδα 
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23. Έχει/είχε αυξηθεί το κόστος διατροφής σας κατά την περίοδο του θηλασμού; 
(Απαντούν οι μητέρες που θηλάζουν/θήλασαν είτε με αποκλειστικό είτε με μεικτό 
θηλασμό)  
Ναι  
Όχι  
Δε θυμάμαι/Δεν γνωρίζω  
 
 
 
24. Αν ναι, θυμάστε κατά πόσο περίπου αυξήθηκε μηνιαίως; (Απαντούν οι μητέρες 
που θηλάζουν/θήλασαν είτε με αποκλειστικό, είτε με μεικτό θηλασμό).  
30€  
50€  
80€  
100€  
Δεν το έχω υπολογίσει 

 
25. Ήσασταν ενημερωμένη για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού;  
Καθόλου  
Λίγο  
Μέτρια  
Πολύ  
Πάρα πολύ 
 
 
26.Από πού είχατε ενημερωθεί; (Απαντούν οι μητέρες που ήταν έστω και λίγο 
ενημερωμένες για τα οφέλη του θηλασμού. Μπορείτε να δώσετε περισσότερες από 
μία απαντήσεις).  
Γιατρό  
Μαία  
Σύμβουλο μητρικού θηλασμού  
Συγγενείς/φίλους  
Περιοδικά  
Ομάδες Μητρικού Θηλασμού  
Διαδίκτυο/Ιντερνέτ  
Από άλλες πηγές 
 
 
 
27. Πιστεύετε ότι ο μητρικός θηλασμός ωφελεί:  
(Μπορείτε να δώσετε περισσότερες από μία απαντήσεις). 
Τη μητέρα  
το παιδί  
Τον οικογενειακό προϋπολογισμό  
Τον προϋπολογισμό του κράτους 
Κανένα από τα παραπάνω  
 
 
 
 
 



- 89 - 
 

28. Πιστεύετε ότι ο μητρικός θηλασμός συμβάλλει θετικά στους παρακάτω 
παράγοντες;:  
(Μπορείτε να δώσετε περισσότερες από μία απαντήσεις).  
Στην ανάπτυξη του δείκτη ευφυΐας του παιδιού . 
Στην πρόληψη υγείας του νεογνού.  
Στην απώλεια βάρους μετά την εγκυμοσύνη.  
Στην προστασία από γυναικολογικούς καρκίνους . 
Στην ανάπτυξη ισχυρότερου δεσμού μητέρας-παιδιού. 
Στην εξοικονόμηση χρημάτων για την οικογένεια. 
Στην εξοικονόμηση χρημάτων για το κράτος. 
 
 
 
 
29. Θεωρείτε ότι το κράτος θα ωφεληθεί οικονομικά αν στηρίξει την προαγωγή 
του μητρικού θηλασμού;  
Καθόλου  
Λίγο  
Μέτρια  
Πολύ 
Δεν γνωρίζω 

 
 
 
 
30.Αν γνωρίζατε πόσα χρήματα εξοικονομείτε μηνιαίως με τον αποκλειστικό 

μητρικό θηλασμό θα προσπαθούσατε να θηλάσετε περισσότερο; 

Ναι 

Όχι 
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Β.ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. ΗΛΙΚΙΑ:  
15-20                                                                                                
21-25                  
26-30                   
31-35                   
36-40                   
41-45                   
 46-50                  
 
 
2. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ                                                                              
ΑΛΛΗ  
 
 
3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ(Αστική περιοχή-Πόλη) 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ(Ημιαστική περιοχή-Χωριό, Κωμόπολη) 
 
 
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ\ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΕΙ -ΑΤΕΙ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  
ΔΙΔΑΚTΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  
 
 
5. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ  
ΟΙΚΙΑΚΑ  
ΠΠΟΣΩΡΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
 
 
6. ΕΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΑΣ 
ΣΧΕΣΗΣ;  
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 


