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                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Πρωτοβουλία Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία αφορά μια Παγκόσμια 

στρατηγική που δημιουργήθηκε από τον WHO και τη UNICEF στοχεύοντας στην 

ενθάρρυνση και υποστήριξη όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, πραγματοποιώντας 

αλλαγές πρακτικής ώστε να εφαρμόσουν τα «10 Βήματα» για επιτυχή Μητρικό Θηλασμό 

αλλά και στον τερματισμό της διανομής και διάθεσης Υποκατάστατου Μητρικού 

Γάλακτος στις νοσηλευτικές υπηρεσίες. Η πολιτική των 10 Bημάτων υποστηρίζει την 

ενθάρρυνση του άμεσου μητρικού θηλασμού, την επαφή "skin to skin", το "rooming in 

", την περιορισμένη χρήση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος, την ενημέρωση όλων 

των εγκύων για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού, την εκπαίδευση του προσωπικού και 

τέλος την ίδρυση ομάδων υποστήριξης μετά την έξοδο της μητέρας από το μαιευτήριο. 

 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας, είναι η καταγραφή της παρούσας κατάστα-

σης σε ότι αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζουν τα Ελληνικά μαιευτήρια, δημόσια ή 

ιδιωτικά, για την προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού και κατά 

πόσο τηρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο WHO και η UNICEF, εφαρμόζοντας τα «10 

Βήματα» και τον Κώδικα Υποκατάστατου μητρικού γάλακτος, αποτελώντας απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πιστοποίησή τους, ως Φιλικά προς τα Βρέφη. 

Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν (2065) θηλάζουσες και (120) μη θηλάζουσες 

μητέρες με βρέφη ηλικίας μέχρι 12 μηνών. Χρησιμοποιήθηκαν δυο ερωτηματολόγια, ένα 

για τις θηλάζουσες και ένα για τις μη θηλάζουσες μητέρες, τα οποία αποτελούν την 

επίσημη Ελληνική μετάφραση των εγκεκριμένων ερωτηματολογίων από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας WHO και την UNICEF (2009) σχετικά με την «Πρωτοβουλία Φιλικά 

προς τα Βρέφη Νοσοκομεία».  

Η έρευνα έγινε μέσου διαδικτύου με την εφαρμογή του Kwiksurveys, όπου 

συμμετείχαν μητέρες που γέννησαν σε μαιευτήρια σε όλη την επικράτεια. Οι στατιστικοί 

μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τόσο περιγραφικές, όσο και 

επαγωγικές. Χρησιμοποιήθηκαν ποσοστά κατανομής συχνοτήτων, μη παραμετρικοί 

έλεγχοι ανεξαρτησίας Pearson’s χ2, ακριβούς ελέγχου Fisher’s και το επίπεδο 

σημαντικότητας που προκαθορίστηκε για τη διεξαγωγή των ελέγχων υποθέσεων ήταν το 

0,05. 

Συμπεράσματα: Με βάσει τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η εφαρμογή 

των «10 Βημάτων» και του Διεθνή Κώδικα Υποκατάστατου Μητρικού Γάλατος στα 
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Ελληνικά νοσηλευτικά ιδρύματα της μελέτης αποδεικνύεται μεμονωμένη και μη 

μεθοδική, με ορισμένες πτυχές των βημάτων να εμφανίζουν ικανοποιητικά επίπεδα 

συμμόρφωσης, χωρίς όμως να αγγίζουν τα Παγκόσμια κριτήρια, ενώ οι περισσότερες να 

εμφανίζουν μέτρια ή χαμηλά ποσοστά συμμόρφωση. Το μαιευτήριο αποτελεί τον αρχικό 

σταθμό για μια γυναίκα που γεννάει το παιδί της, έτσι θα πρέπει όλα τα μαιευτήρια της 

χώρας να υιοθετήσουν αυτή τη φιλοσοφία του "Baby Friendly" και να πιστοποιηθούν 

ώστε να αυξηθεί η άμεση έναρξη και εγκαθίδρυση του μητρικού θηλασμού στα Ελληνικά 

μαιευτήρια.  

Λέξεις – κλειδιά: Αποκλειστικός Μητρικός Θηλασμός, Διεθνής Κώδικας 

Υποκατάστατου Μητρικού Γάλατος, Πρωτοβουλία Φιλική προς τα Βρέφη Νοσοκομεία, 10 

Βήματα για επιτυχή Μητρικό θηλασμό, Ελλάδα. 
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Abstract 

 The Baby Friendly Hospitality Initiative addresses a Global Strategy set up by 

WHO and UNICEF to encourage and support all nursing institutions by making practical 

changes to implement the Ten Steps for Successful Breastfeeding, as well as ending the 

distribution and disposition Substitute Breastmilk in Nursing Services. The ten-step 

policy supports the enrichment of direct breastfeeding, skin to skin contact, rooming in, 

limited use of breast milk substitute, informing all pregnant women about breastfeeding 

benefits, staff training, and finally, watering supportive groups after the mother leaves the 

maternity ward. 

 The purpose of this thesis is to present the current situation regarding the 

practices of Greek maternity hospitals, public or private, to protect, promote and support 

breastfeeding and whether they meet the requirements of WHO and UNICEF by applying 

the "10 Steps" and the Breast milk Substitute Code, which are a prerequisite for their 

certification, as Baby Friendly. 

 Method: Nursing mothers (2065) and non-lactating ones (120) with infants up 

to 12 months of age took part in the survey (2065). Two questionnaires were used, one 

for breastfeeding mothers and one for non-lactating ones, which are the official Greek 

translation of the approved questionnaires from the World Health Organization (WHO) 

and UNICEF (2009) on the "Baby-Friendly Hospitals Initiative". 

The research took place with the implementation of Kwiksurveys involving mothers who 

gave birth to maternity hospitals all over Greece. The statistical data analysis methods 

used were both descriptive and inductive. Frequency allocation rates, non-parametric 

Pearson's chi-square independence check and Fisher's exact test were used and the 

significance level predetermined for conducting case tests was α = 0.05. 

 Conclusions: Based on the results of the present study, the implementation of 

the Ten Steps and the International Parental Substitute Code for the Greek Nursing 

Institutions of the study proved to be individual and non-methodical, with certain aspects 

of the steps showing satisfactory levels of compliance without reaching the World criteria, 

while most have moderate or low compliance rates. The maternity hospital is the starting 

point for a woman who gives birth to her child, so all the maternity hospitals of the country 

should adopt this Infant Friendly philosophy and be certified to increase the immediate 

start and establishment of breastfeeding in Greece. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το μητρικό γάλα, αποτελεί την ιδανικότερη τροφή για την υγεία και την ανάπτυξη 

των βρεφών. Είναι εμπλουτισμένο με όλες τις βιταμίνες, τα ανόργανα άλατα, τα ένζυμα 

και τα αντισώματα που χρειάζονται τα παιδιά, για να είναι υγιή. Για το λόγο αυτό, η 

σωστή διατροφή έχει απασχολήσει πολλούς διεθνείς οργανισμούς, όπως τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (WHO), το ∆ιεθνές Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για το παιδί 

(UNICEF) και πολλές άλλες κυβερνητικές και µη κυβερνητικές οργανώσεις 

(WHO/UNICEF, 1990). 

Ο WHO/UNICEF συστήνει άμεση έναρξη του θηλασμού μέσα στη πρώτη ώρα 

μετά τη γέννηση, αποκλειστικό θηλασμό μέχρι τους πρώτους 6 μήνες της ζωής τους και 

συνέχιση του μητρικού θηλασμού ως βασικό μέρος της διατροφής τους μέχρι την ηλικία 

των 2 ετών (WHO/UNICEF, 2009 ). Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η άμεση έναρξη του 

αποκλειστικού θηλασμού (χωρίς πρόσθετα τρόφιμα ή υγρά), θα μπορούσε να αποτρέψει 

σύμφωνα με έρευνες πάνω από 800.000 θανάτους παιδιών, ηλικίας κάτω των 5 ετών και 

20.000 θανάτους γυναικών από καρκίνο του μαστού, κάθε χρόνο (Victora, Bahl, Barros, 

et al., 2016).  

Ο τρόπος που θα αποφασίσει να σιτίσει μια μητέρα το παιδί της, μπορεί να 

επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως από το επίπεδο της μόρφωσης, τον τρόπο 

διαβίωσης, από την βοήθεια που προσφέρουν οι υπάρχουσες υγειονομικές δομές (Yngve 

& Sjostrom, 2001; Daglas et al., 2005). Σημαντικό ρόλο στη σίτιση των βρεφών παίζει 

επίσης, η ενημέρωση των μητέρων από τους επαγγελματίες υγείας, η ενημέρωση του 

πληθυσμού για τη σωστή διατροφή, καθώς επίσης και η εκάστοτε νομοθεσία για την 

προστασία της μητρότητας στις εργαζόμενες μητέρες (Greer, & Apple, 1991), ενώ 

εξαρτάται και από τη θέση της οικογένειας, το συγγενικό περιβάλλον, αλλά και τη γενική 

άποψη του πληθυσµού για το μητρικό θηλασμό (Αθανασοπούλου, & Καλοκαιρινού, 

2010). 

Η αξία και η έγκαιρη έναρξη του μητρικού θηλασμού, οδήγησε πολλούς 

οργανισμούς στη δημιουργία στρατηγικών για την προαγωγή, προστασία και υποστήριξη 

του. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στους παράγοντες που σχετίζονται με τη φροντίδα Υγείας 

και τις πρακτικές και στρατηγικές που ακολουθούν τα Μαιευτήρια για την προώθηση του 

(WHO/UNICEF, 1989). 



- 17 - 

 

Η Πρωτοβουλία Φιλικό προς τα Βρέφη Νοσοκομείο (εφεξής ΠΦΒΝ) είναι ένα 

παγκόσμιο κίνημα, που δημιουργήθηκε από τον WHO και την UNICEF δίνοντας ένα 

καλό ξεκίνημα για τη ζωή ενός παιδιού, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον υγειονομικής 

περίθαλψης, μεταβάλλοντας όλες τις νοσοκομειακές μονάδες, σε κέντρα υποστήριξης 

μητρικού θηλασμού (WHO/UNICEF, 2009). 

Η αφετηρία για την πρωτοβουλία αυτή, ήταν μια κοινή συνάντηση της 

UNICEF και του WHO που έγινε το 1979, στην οποία διαπιστώθηκε η αθρόα μείωση 

του μητρικού θηλασμού. Η ΠΦΒΝ είναι η πρώτη παγκόσμια μεγάλη πρωτοβουλία για 

το μητρικό θηλασμό που διαπερνάει όλα τα εθνικά, γλωσσικά, οικονομικά και 

πολιτικά όρια (WHO/UNICEF, 2009). Για να χαρακτηρισθεί ένα νοσοκομείο ως 

φιλικό προς τα βρέφη, σύμφωνα με τη UNICEF και το  WHO, θα πρέπει να 

εφαρμόζει πλήρως τα «10 Βήματα» για επιτυχή μητρικό θηλασμό και τον Διεθνή 

Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων μητρικού γάλατος. Η πολιτική των «10 Βημάτων» 

αφορά καλές πρακτικές των υγειονομικών μονάδων που στοχεύουν, στην παρότρυνση 

του άμεσου μητρικού θηλασμού, στην επαφή "skin to skin", στο "rooming in "δηλαδή 

στην συν-διαμονή μητέρας –βρέφους 24 ώρες το 24ώρο, στη περιορισμένη χρήση 

υποκατάστατου μητρικού γάλακτος, στην ενημέρωση όλων των εγκύων για τα οφέλη 

και βοήθεια για το χειρισμό του μητρικού θηλασμού, στην εκπαίδευση του 

προσωπικού και τέλος στη γενεσιουργία ομάδων υποστήριξης μετά την έξοδο της 

μητέρας από το μαιευτήριο (WHO, 1998). 

Στην Ελλάδα η Πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2013 μέσα από το πρόγραμμα 

«ΑΛΚΥΟΝΗ» και μόνο τρία νοσοκομεία και δύο ιδιωτικά μαιευτήρια έχουν 

χαρακτηριστεί ως Φιλικά προς τα Βρέφη. Η ανάγκη αυτή για την Πρωτοβουλία 

δημιουργήθηκε μετά από την Εθνική Μελέτη Συχνότητας και Προσδιοριστικών 

Παραγόντων Μητρικού Θηλασμού (2009), που κατέγραψε τα δραματικά χαμηλά 

ποσοστά αποκλειστικού θηλασμού στην Ελλάδα σε διάρκεια 6 μηνών. Ακολούθως παρά 

το γεγονός ότι το ποσοστό έναρξης μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα άγγιξε το 88%, το 

ποσοστό αποκλειστικού θηλασμού κατά την έξοδο από το μαιευτήριο έφτασε μόλις το 

44%. Στο τέλος της πρώτης βδομάδας το ποσοστό των μητέρων που θήλασαν 

αποκλειστικά έφτασε στο 37%, ενώ μετά τους έξι μήνες, το ποσοστό αυτό έπεσε 

δραματικά στο 0,9%. Η μεγάλη αυτή διαφορά δείχνει την αυξημένη πρόθεση των 

μητέρων να θηλάσουν όμως κάποιες καταστάσεις κατά την παραμονή τους στο 

μαιευτήριο παρεμπόδισαν τη συνέχιση του θηλασμού (Γάκης και συν., 2009), ενώ η 
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τελευταία μελέτη που διεξήχθη από την ΕΛΣΤΑΤ το 2016 κατέγραψε μία σημαντική 

αύξηση στα ποσοστά αποκλειστικού θηλασμού μετά τον 6 μήνα που άγγιξε το 36% 

(Δελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ, 2016). 

  Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που 

αφορούν, τη διαπίστωση των διαφοροποιήσεων ή μη του βαθμού συμμόρφωσης με τις 

πρακτικές των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων στις θηλάζουσες και τις μη 

θηλάζουσες μητέρες και τη διαπίστωση των διαφοροποιήσεων ή μη του βαθμού 

συμμόρφωσης με τις πρακτικές των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων με βάσει τον 

τύπο των νοσοκομείων και των κλινικών. 

Η καταγραφή, έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου προς μητέρες με παιδιά 

μέχρι ενός έτους, που νοσηλεύτηκαν σε διάφορα μαιευτήρια σε όλη την Ελλάδα και 

στόχο έχει να αξιολογηθεί κατά πόσο οι υπάρχουσες πρακτικές των συγκεκριμένων 

μαιευτηρίων, τηρούν τις προϋποθέσεις, εφαρμόζοντας τα «10 Βήματα» και τον 

Κώδικα Υποκατάστατου Μητρικού γάλακτος, που θέτει ο WHO και η UNICEF, για 

την πιστοποίηση τους, ως Φιλικά προς τα Βρέφη.  

Χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων δύο ερωτηματολόγια, ένα 

για «Θηλάζουσες Μητέρες» και ένα για «Μη Θηλάζουσες Μητέρες» που προέρχονται 

από την επίσημη Ελληνική μετάφραση των εγκεκριμένων ερωτηματολογίων από τον 

WHO και την UNICEF (2009) σχετικά με την «Πρωτοβουλία Φιλικά προς τα Βρέφη 

Νοσοκομεία». Τα ερωτηματολόγια αυτά περιέχονται στο 4ο Κεφάλαιο των εκδόσεων 

του WHO και της UNICEF που αφορούν την Αυτοαξιολόγηση και τη 

Παρακολούθηση των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων. Το ερωτηματολόγιο που 

αποτείνεται στις θηλάζουσες μητέρες, απαρτίζεται από 25 ερωτήσεις ενώ το 

ερωτηματολόγιο που αποτείνεται στις μη θηλάζουσες, από 19 ερωτήσεις. Οι 

περισσότερες ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου, ενώ υπάρχουν και ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου. Τα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, είναι ποσοστά κατανομής 

συχνοτήτων, μη παραμετρικοί έλεγχοι ανεξαρτησίας Pearson ’s  χ2 και Fisher’s και 

επίπεδο σημαντικότητας (0,05). 

Στο γενικό μέρος της εργασίας και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 2, παρατίθεται η 

ΠΦΒΝ, οι κανόνες και τα εργαλεία πιστοποίησης, ενώ γίνεται λόγος και για την επίδραση 

αυτής της Πρωτοβουλίας στα ποσοστά μητρικού θηλασμού, μέσα από την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Στο 3 κεφάλαιο καταγράφονται, τα οφέλη του μητρικού θηλασμού για τα 

βρέφη, τις μητέρες, την οικονομία και το περιβάλλον. Ακολούθως, στο 4 κεφάλαιο 
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παρουσιάζονται οι διεθνείς πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την προστασία, 

προώθηση και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού και η εφαρμογή των «10 Βημάτων» 

σε διεθνές επίπεδο. 

Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας και στο 5 κεφάλαιο παρατίθεται η 

μεθοδολογία της έρευνας και ειδικότερα οι σκοποί και στόχοι της έρευνας, η μέθοδος 

δειγματοληψίας και τα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Στο 6 κεφάλαιο 

γίνεται η ανίχνευση του ερωτηματολογίου και ακολούθως, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της μελέτης και τέλος στο 7 κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα και 

προτείνονται παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν τις νοσηλευτικές μονάδες της χώρας, να 

συμμορφωθούν με τα Παγκόσμια κριτήρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΙΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ΠΦΒΝ) 

Το «Φιλικό για τα Βρέφη Νοσοκομεία» είναι μια Παγκόσμια Πρωτοβουλία 

που ξεκίνησε από το WHO και τη UNICEF το 1991. Είναι μια προσπάθεια που 

δημιουργήθηκε για να αναπτυχθούν πρακτικές για την προστασία, προαγωγή και 

στήριξη του μητρικού θηλασμού. Για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας 

δημιουργήθηκαν και δοκιμάστηκαν διάφορα εργαλεία και υλικά, συμπεριλαμβα-

νομένου και ενός μαθήματος που αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού, ένα 

εργαλείο αυτοαξιολόγησης και ένα εργαλείο εξωτερικής αξιολόγησης (WHO, 2014). 

Επίσης αναπτύχθηκαν εργαλεία παρακολούθησης και επαναξιολόγησης. 

Λόγω της πανδημίας του HIV υπήρχαν πολλές ανησυχίες για την διατροφή 

των παιδιών από οροθετικές HIV μητέρες όπου επιβράδυναν την εφαρμογή του 

ΠΦΒΝ. Σε απάντηση αυτής της πανδημίας ο WHO και η UNICEF συνεργάστηκαν 

για να ενημερώσουν τα εργαλεία και τα υλικά της Πρωτοβουλίας με συμβουλές και 

συστάσεις για τις Οροθετικές HIV μητέρες (WHO, 2014). 

Ένα νοσοκομείο για να χαρακτηρισθεί «Φιλικό» σύμφωνα με το WHO και τη 

UNICEF θα πρέπει, να εφαρμόζει τα «10 Βήματα»  για επιτυχή μητρικό θηλασμό, να 

συμμορφώνεται σύμφωνα με το Κώδικά Υποκατάστατου Μητρικού Γάλακτος, να 

υποστηρίζει τις σχετικές συστάσεις του WHO για τις HIV οροθετικές μητέρες και να 

παρέχει φιλική για τη μητέρα φροντίδα (WHO/UNICEF, 2009).  
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2.1 Ιστορική αναδρομή 

 Η Πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε μετά από μια κοινή συνάντηση της 

UNICEF και WHO που έγινε το 1979 στην οποία διαπιστώθηκε η ραγδαία 

μείωση του μητρικού θηλασμού. 

Το 1981 συντάσσεται από τον WHO, ο Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατου 

Μητρικού Γάλακτος (WHO, 1981) και το 1989 δημοσιεύονται τα «10 Βήματα» για 

την προαγωγή του μητρικού θηλασμού στα νοσοκομεία που αποτελεί και βασική 

προϋπόθεση για την πιστοποίηση τους (WHO, 1989). 

Το 1990 η διακήρυξη Innoceuti θέτει ως στόχο την προαγωγή του θεσμού 

«Φιλικό» προς το βρέφος νοσοκομείο, σε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη 

(WHO/UNICEF, 1990). 

Το 1990 – 1991 ξεκινάει η Πρωτοβουλία ΦΒΝ με θέσπιση συγκεκριμένης 

διαδικασίας με την οποία τα νοσοκομεία πιστοποιούνται ως Φιλικά για τα βρέφη. 

Το 1992 καθιερώθηκε ο εορτασμός της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού 

Θηλασμού. Στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε χρόνο 1 με 7 Νοεμβρίου από το 1996 μέχρι 

και σήμερα.  

Το 2004-2005 γίνεται η αναθεώρηση του πακέτου από το WHO και τη 

UNICEF, λόγω του ενδιαφέροντος και του επιτακτικού αιτήματος για ενημέρωση του 

υλικού ΠΦΒΝ. Έτσι, περισσότερα από 20.000 νοσοκομεία σε 152 χώρες σε όλο τον 

κόσμο έχουν χαρακτηρισθεί τα τελευταία 15 χρόνια (WHO/UNICEF, 2009). 

 

2.2 Τα 10 Βήματα 

Τα «10 Βήματα» για επιτυχή μητρικό θηλασμό αποτελούν τα θεμέλια που 

θέσπισε o WHO και η UNICEF για το ΠΦΒΝ, συνοψίζοντας τις πρακτικές 

μητρότητας που απαιτούνται για την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού και είναι τα 

ακόλουθα: 

(WHO, 1989 ) 

1. Ύπαρξη γραπτής πολιτικής για το θηλασμό και τακτική ενημέρωση του προσωπικού 

υγείας. 
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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.( Skin to skin) 

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. 

 

2.3 Διεθνής Κώδικας Υποκατάστατου Μητρικού Γάλακτος 

Ο Διεθνής Κώδικας Υποκατάστατου Μητρικού Γάλακτος υιοθετήθηκε από 

την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 1981, ως «ελάχιστο προαπαιτούμενο» για την 

προστασία της βρεφικής διατροφής. Ο Διεθνής Κώδικας αποτελεί ένα μοναδικό 

εργαλείο, που από τη μια βοηθά στη προστασία και προώθηση του μητρικού 

θηλασμού και από την άλλη διασφαλίζει την καταλληλότητα των υποκατάστατων 

μητρικού γάλακτος που κυκλοφορούν στη αγορά, όταν αυτά είναι απαραίτητα, μέσα 

από επαρκή πληροφόρηση και σωστή προώθηση και διανομή. Σύμφωνα με τον Διεθνή 

Κώδικα «Υποκατάστατο μητρικού γάλακτος» ονομάζεται η οποιαδήποτε τροφή που 

αντικαθιστά το μητρικό γάλα, είτε είναι κατάλληλη γι’ αυτό το σκοπό είτε όχι. Ο 

Διεθνής Κώδικας ισχύει τόσο για τα υποκατάστατα γάλακτος όσο και για τα διάφορα 

προϊόντα όπως μπουκάλια σίτισης, θηλές. 
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Ο Διεθνής Κώδικας συστήνει απέναντι στο ευρύ κοινό και στις μητέρες να μη 

γίνεται καμία διαφημιστική ή άλλη προώθηση των υποκατάστατων προϊόντων 

μητρικού γάλακτος. Σε όλες τις ετικέτες των βρεφικών τροφών να αναγράφονται τα 

οφέλη του μητρικού θηλασμού και οι κίνδυνοι για την υγεία των παιδιών από τη 

χορήγηση υποκατάστατου. 

Οι διανομείς του υποκατάστατου μητρικού γάλακτος, να μη χορηγούν στις 

μέλλουσες μητέρες ή στα μέλη των οικογενειών τους, δείγματα των προϊόντων τους. 

Επίσης συστήνει στις υγειονομικές αρχές να λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση του 

μητρικού θηλασμού και όχι για την προώθηση των βρεφικών τροφών γι’ αυτό και 

τονίζει ότι «καμία υπηρεσία του συστήματος υγείας δεν πρέπει να εξυπηρετεί την 

προώθηση του τροποποιημένου γάλακτος αγελάδας». Και τέλος στους επαγγελματίες 

υγείας συστήνει, ιδιαίτερα σε αυτούς που ασχολούνται με τη βρεφική διατροφή και 

το θηλασμό, να ενθαρρύνουν τις μητέρες να θηλάσουν και να συμμορφώνονται με τις 

υποδείξεις του Διεθνή Κώδικα και να μη προωθούν τα υποκατάστατα μητρικού 

γάλακτος, ούτε να δίνουν δωρεάν δείγματα (WHO, 1981). 

 

2.4 HIV οροθετικές μητέρες και θηλασμός 

Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί αναμφισβήτητα, την ιδανικότερη τροφή για το 

βρέφος, ωστόσο μια μητέρα θετική στο ιό HIV, μπορεί να μεταδώσει τον ιό, στο μωρό 

της μέσω του θηλασμού σε ποσοστό 16-29% (Merchant, & Lala,2005 ). Μέχρι 

πρόσφατα, ο WHO συνέστηνε στις HIV οροθετικές μητέρες, να μη θηλάζουν, αν 

μπορούν να παρέχουν στα μωρά τους ασφαλή γάλα. Μετά από έρευνα που έγινε στη 

Νότιο Αφρική, όπου εκεί το HIV αποτελεί πανδημία, με το 18% του ενήλικα πληθυσμού 

να είναι θετικός στο ιό του HIV, έδειξε ότι ο συνδυασμός μητρικού θηλασμού και 

αντιρετροϊκής αγωγής, μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού στα βρέφη (WHO, 2010). 

Έτσι στις 30 Νοεμβρίου 2009, ο WHO με βάσει τα νέα στοιχεία δίνει νέες συστάσεις 

σχετικά με τη διατροφή των βρεφών από θετικές στον ιό του HIV μητέρες. Για πρώτη 

φορά συστήνει ότι, οι HIV οροθετικές μητέρας μπορούν να θηλάσουν ως και 12 μήνες 

τα βρέφη τους, εφόσον λαμβάνουν οι ίδιες και τα παιδιά τους αντιρετροϊκά φάρμακα. 

Μελέτες έδειξαν ότι ο αποκλειστικός θηλασμός τους πρώτους 6 μήνες της ζωής ενός 

βρέφους, μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού HIV σε σχέση με τα βρέφη 

που ακολούθησαν μεικτή διατροφή (WHO, 2010). 
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2.5 Κανόνες και Εργαλεία πιστοποίησης του ΠΦΒΝ 

 Ο WHO και η UNICEF είχαν θεσμοθετήσει το 1990-1991 ορισμένους κανόνες 

και εργαλεία αξιολόγησης, τα οποία ακολούθησαν όλα τα νοσοκομεία που 

πιστοποιήθηκαν και εφαρμόζονται παγκοσμίως. Μέσα από τη διαδικασία της 

πιστοποίησης, τα νοσοκομεία και οι μαιευτικές κλινικές ακολουθούν πρακτικές, που 

ενισχύουν και υποστηρίζουν τον αποκλειστικό μητρικό θηλασμό από τη γέννηση. Το 

2004-2005 το πακέτο αναθεωρήθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του WHO και της 

UNICEF το 2006 ενώ, οριστικοποιήθηκε στο τέλος του 2007 (WHO/UNICEF, 2009). 

Το αναθεωρημένο πακέτο για την ΠΦΒΝ περιλαμβάνει: 

Κεφάλαιο 1º: Υπόβαθρο και εφαρμογή: εμπεριέχονται οδηγίες με τις αναθεωρημένες 

πρακτικές και τη διερεύνηση σε επίπεδο χώρας, νοσηλευτικού ιδρύματος και κοινότητας. 

. Κεφάλαιο 2º: Ενίσχυση και υποστήριξη της πρωτοβουλίας για τα Φιλικά προς τα Βρέφη 

Νοσοκομεία: εμπεριέχει έναν οδηγό σεμιναρίου με 8 μαθήματα και υλικό που μπορεί να 

διανεμηθεί. 

 Κεφάλαιο 3º: Προαγωγή και υποστήριξη του θηλασμού σε ένα Φιλικό προς τα Βρέφη 

Νοσοκομείο: Στο κεφάλαιο αυτό εμπεριέχεται ένα σεμινάριο 20 ωρών για την 

εκπαίδευση του μαιευτικού προσωπικού. 

Κεφάλαιο 4º: Αυτοαξιολόγηση και παρακολούθηση του νοσοκομείου: Στο κεφάλαιο 

εμπεριέχονται εργαλεία-κριτήρια, που θα τους οδηγήσουν στην εξωτερική αξιολόγηση.  

Κεφάλαιο 5º: Εξωτερική αξιολόγηση και επαναξιολόγηση: Στο κεφάλαιο αυτό εμπεριέχει 

οδηγίες και εργαλεία για τους εξωτερικούς εκτιμητές (WHO, UNICEF, 2009).  

Ενδιάμεσα στάδια  

Στάδιο 1 

Στο πρώτο στάδιο τα νοσοκομεία εφαρμόζουν τις αλλαγές που ορίζουν τα 

παγκόσμια κριτήρια για την πιστοποίηση τους και συνθέτουν την πολιτική τους για την 

προαγωγή του μητρικού θηλασμού, δημιουργώντας πρωτόκολλα και οδηγίες για το 

προσωπικό για την εφαρμογή της πολιτικής και ορίζεται επίσης το επίπεδο εκπαίδευσης 

του προσωπικού που ασχολείται με το μητρικό θηλασμό. Αν όλο το προσωπικό δεν έχει 
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εκπαιδευτεί, σχεδιάζεται εκπαίδευση 20 ωρών όπως ορίζει το βήμα 2 της ΠΦΒΝ από τη 

UNICEF. 

Στάδιο 2  

Στο δεύτερο στάδιο τα νοσοκομεία συλλέγουν τις προϋποθέσεις του πρώτου 

σταδίου και ολοκληρώνουν την εκπαίδευση όλου του προσωπικού των απαιτούμενων 20 

ωρών. 

Στάδιο 3 

Στο τρίτο στάδιο τα νοσοκομεία, πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν ένα πλήρη φάκελο 

με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για κάθε βήμα, όπως ορίζει το κεφάλαιο «Προετοιμασία 

για εξωτερική αξιολόγηση» (WHO/UNICEF, 2009). 

 

 2.6 Η εφαρμογή της Πρωτοβουλίας Φιλικά για τα Βρέφη Νοσοκομεία στην Ελλάδα 

Για την εφαρμογή της ΠΦΒΝ σε όλες τις χώρες, είναι υπεύθυνος ο «Εθνικός 

Συντονιστής» που ευθύνεται για τη διαδικασία πιστοποίησης. Στην Ελλάδα το ρόλο αυτό, 

έχει επιληφθεί το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού μέσα από το πρόγραμμα 

«ΑΛΚΥΌΝΗ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 

το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για Εθνικό πρόγραμμα προαγωγής του μητρικού 

θηλασμού, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και πραγματοποιείται από την 

Διεύθυνση Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού 

(Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, 2013). 

Η ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος, ξεκίνησε με αφορμή τα αποτελέσματα 

της έκθεσης με τίτλο «Εθνική μελέτη καταγραφής των ποσοστών και των προσδιοριστικών 

παραγόντων του μητρικού θηλασμού», μέσα από την οποία διαπιστώθηκαν τα χαμηλά 

ποσοστά αποκλειστικού μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα σε ποσοστό 0,9%.  

 Στη χώρα μας μέσα από το πρόγραμμα «ΑΛΚΥΌΝΗ» πιστοποιήθηκαν τρία 

δημόσια νοσοκομεία το «Αττικόν», το «Έλενα Βενιζέλου» και το «Αρεταίειο» και δύο 
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ιδιωτικά νοσοκομεία το «Μητέρα» και το «Μαγγίνειο», ενώ είναι σε διαδικασία 

πιστοποίησης το Π.Γ.Ν Αλεξανδρούπολης και το Γ.Ν «Αλεξάνδρα». 

 

2.7 Η διαδικασία πιστοποίησης του ΠΦΒΝ. 

Η διαδικασία της πιστοποίησης ΠΦΒΝ ενός νοσοκομείου ξεκινά αρχικά με την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ομάδα της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ». Έπειτα συμπληρώνει ένα 

ερωτηματολόγιο, από το οποίο θα διαπιστωθεί ποιες πρακτικές ακολουθεί το νοσοκομείο 

πάνω στη βρεφική διατροφή και την υποστήριξη του στις μητέρες για το μητρικό 

θηλασμό τη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι με βάσει το ερωτηματολόγιο και τα έγγραφα που 

θα συγκεντρώσει το νοσοκομείο, θα καταταχθεί σε ένα από τα ενδιάμεσα στάδια (1, 2 ,3) 

(Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού).  

Στη συνέχεια με βάσει τις οδηγίες του κεφαλαίου 4 της UNICEF όπου περιέχει 

τα κριτήρια εφαρμογής των 10 βημάτων και το ποσοστό συμμόρφωσης αυτών, ξεκινά τη 

διαδικασία αλλαγής πολιτικής του. Μέσα στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχουν όλες οι 

κατευθυντήριες οδηγίες σε ότι αφορά την σίτιση των βρεφών, την εκπαίδευση του 

προσωπικού που ασχολείται με το μητρικό θηλασμό και την συγκρότηση της γραπτής 

πολιτικής. Έπειτα εάν το νοσοκομείο έχει υποβάλλει όλα τα στοιχεία του φακέλου και 

πληρεί τις προϋποθέσεις, οδηγείται στην εξωτερική αξιολόγηση (Ινστιτούτο Υγείας του 

Παιδιού). 

Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται με βάσει το πέμπτο κεφάλαιο του WHO 

/UNICEF και πραγματοποιείται από εκπαιδευμένους εξωτερικούς αξιολογητές διάρκειας 

2-5 ημερών ανάλογα με τον αριθμό των γεννήσεων του νοσοκομείου. Τέλος, εάν με τη 

εξωτερική αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι το νοσοκομείο εφαρμόζει τα 10 Βήματα και το 

Διεθνή Κώδικα Υποκατάστατου Μητρικού Γάλακτος και το ποσοστό αποκλειστικού 

θηλασμού είναι πάνω από 75% των βρεφών που αποχωρούν από το νοσοκομείο, τότε 

δίνεται ο τίτλος «Φιλικό για το Βρέφη Νοσοκομείο» και το νοσοκομείο υπογράφει 

συμφωνητικό αποδοχής του τίτλου, διάρκειας 3 ετών (Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού).  
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2.8 Νόμοι στην Ελλάδα γύρω από το μητρικό θηλασμό 

Στην Ελλάδα το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας αποδέχτηκε το Διεθνή Κώδικα 

Υποκατάστατου Μητρικού Γάλακτος το 1993 (Έγγραφο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

στις 20/7/1993) ενώ το 1995 εκδόθηκε και στάλθηκε σε όλα τα Νοσοκομεία και στους 

αρμόδιους φορείς Εγκύκλιος (Υ3γ/3618/9.10.1995), η οποία σύμφωνα με τις οδηγίες του 

WHO και της UNICEF αναγνωρίζει την αναγκαιότητα του μητρικού θηλασμού και 

υποστηρίζει τη συν- διαμονή μητέρας – βρέφους. Σύμφωνα με την εγκύκλιο θα πρέπει η 

μητέρα να συν- διαμένει με το μωρό της 24 ώρες το 24ωρο, να παρέχεται η ανάλογη 

βοήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για άμεση έναρξη του μητρικού θηλασμού μέσα 

στο πρώτο ημίωρο από τον τοκετό, να παρέχεται η ανάλογη εκπαίδευση από τους 

επαγγελματίες υγείας πάνω στο μητρικό θηλασμό και να μπορεί να διατηρεί τη γαλουχία 

σε περίπτωση που αποχωριστεί το μωρό της, να περιορίζεται και να χορηγείται σε 

περίπτωση ανάγκης και μόνο κατόπιν εντολή του παιδίατρου η χορήγηση ξένου γάλακτος 

ή υγρών, να μη δίνονται πιπίλες ή άλλα προϊόντα στα παιδιά που θηλάζουν και να 

απαγορεύεται η δωρεάν διανομή υποκατάστατων μητρικού γάλακτος στα Ελληνικά 

μαιευτικά κέντρα. 

Το 2000 ψηφίστηκε το Π.Δ. 95/2000 όπου μεταξύ των αρμοδιοτήτων του 

Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, ήταν η εναρμόνιση της 

Ελληνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ε.Ε 

και η παρακολούθηση της εφαρμογής (άρθρο. 10 παρ. 2 εδ. β περ. 14) για την προστασία, 

υποστήριξη και προαγωγή του μητρικού θηλασμού (περ. 24) και τη διαμόρφωση εθνικής 

διατροφικής πολιτικής, με κύριο άξονα την προστασία και προαγωγή της υγείας σε 

εθνικό επίπεδο (περ. 25). 

Το 2014 ψηφίστηκε ο Ν.4316/2014 άρθρο 3 περί Προαγωγής του μητρικού 

θηλασμού, όπου προέβλεπε τη διευκόλυνση των θηλαζουσών μητέρων. Σύμφωνα με το 

νόμο θα πρέπει σε όλους τους δημόσιους χώρους να υπάρχει χώρος θηλασμού. Επίσης 

στις εργαζόμενες θηλάζουσες μητέρες, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, να 

υπάρχει χώρος θηλασμού και να έχουν τη δυνατότητα να αντλούν και να αποθηκεύουν 

το μητρικό γάλα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους. 

Σύμφωνα με το νόμο τα δημόσια νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές, οφείλουν 

να άγουν την ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας «Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία» του 

WHO προκειμένου να ενδυναμωθεί η προαγωγή του μητρικού θηλασμού ενώ όπου δια-
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θέτουν μονάδα νεογνών, να δημιουργείται Τράπεζα Γάλακτος. Στο πλαίσιο ανάπτυξης 

θα πρέπει να οργανώνονται προγράμματα και δράσεις προαγωγής του μητρικού 

θηλασμού και να ενημερώνονται οι μητέρες και να καθοδηγούνται μετά την έξοδο τους 

από το μαιευτήριο. 

Τον Ιούνιο του 2017, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ Ε Κ 

2127/21-06-2017), απόφαση για «Έγγραφη συναίνεση της μητέρας για την χορήγηση 

υποκατάστατου μητρικού γάλακτος». Σύμφωνα με την απόφαση σε κανένα νοσοκομείο ή 

ιδιωτικό μαιευτήριο δεν θα πρέπει να χορηγείται Υποκατάστατο Μητρικό Γάλα αν δε 

συντρέχει ιατρικός λόγος ή αν δεν υπάρχει έγγραφη συναίνεση της μητέρας. Για το λόγο 

αυτό χορηγείται και συμπληρώνεται ανάλογο έντυπο το οποίο τοποθετείται στο φάκελο 

της μητέρας και του νεογνού. Πριν την συμπλήρωση του εντύπου η μητέρα θα πρέπει να 

ενημερώνεται από τους επαγγελματίες υγείας για το οφέλη του μητρικού θηλασμού τόσο 

για τη μητέρα όσο και για το νεογνό και τους κινδύνους από τη χορήγηση του 

Υποκατάστατου Μητρικού Γάλατος (ΦΕΚ 2127/21-06-2017). 

 

2.9 Γιατί ένα νοσοκομείο πρέπει να πιστοποιείται ως Φιλικό για τα Βρέφη 

Ένα περιβάλλον «Φιλικό για τα Βρέφη» είναι αυτό που ενθαρρύνει τη μητέρα να 

θηλάσει, τη στηρίζει και μέσα από ασφαλείς υπηρεσίες υγείας και ένα εκπαιδευμένο 

προσωπικό στη βρεφική διατροφή και το μητρικό θηλασμό, της διασφαλίζει το δικαίωμα 

να θηλάσει το παιδί της. Το μαιευτήριο είναι ο πρώτος σταθμός μιας μητέρας που γεννάει 

το παιδί της, γι’ αυτό και πρέπει όλα τα μαιευτήρια να είναι χαρακτηρισμένα «Φιλικά» 

και να υποστηρίζουν το μητρικό θηλασμό ( Labbok et al, 2006; Perez-Escamilla, et al., 

2007). Η ΠΦΒΝ προσεγγίζει σχεδόν 20.000 κέντρα μητρότητας παγκοσμίως.  

 Έρευνες έδειξαν ότι η πιστοποίηση των νοσοκομείων ως «Φιλικά» έχει 

συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού αποκλειστικού μητρικού θηλασμού τους 6 

πρώτους μήνες στη ζωή ενός βρέφους. Στην ΗΠΑ, έρευνα σε 32 νοσοκομεία το 2001, 

κατέδειξε ότι το ποσοστό έναρξης του μητρικού θηλασμού κυμαίνεται στο 83,8% έναντι 

69,5%, ενώ ο αποκλειστικός θηλασμός κατά την παραμονή στο νοσοκομείο είναι 78,4% 

έναντι 46,3 % του εθνικού μέσου όρου (Merewood, et al., 2005). 

Στη Σκωτία σε έρευνα που έγινε σε 33 μονάδες μητρότητας μεταξύ 1995 και 

2002, τα μωρά που γεννήθηκαν σε νοσοκομεία που πιστοποιήθηκαν ως Baby Friendly 

Hospital Initiative είχαν 28% (p <0,001) πιθανότητα να θηλάζουν αποκλειστικά σε 7 
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ημέρες μετά τη γέννηση, από εκείνα που γεννήθηκαν σε άλλες μητρικές μονάδες. 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι από το 1995 έως το 2002, τα ποσοστά θηλασμού αυξήθηκαν 

σημαντικά σε νοσοκομεία Φιλικά προς τα βρέφη (Broadfoot, et al., 2005). Στην Ελβετία 

η διάρκεια θηλασμού έχει βελτιωθεί. Το 1993, ξεκίνησε η πιστοποίηση των Baby 

Friendly Initiative Hospital (BFHI) για την προώθηση του θηλασμού σε εθνικό επίπεδο. 

Μέσα από έρευνες, η μέση διάρκεια του θηλασμού ήταν 31 εβδομάδες σε εθνικό επίπεδο 

το 2003, σε σύγκριση με 22 εβδομάδες το 1994 και η διάμεση διάρκεια του πλήρους 

θηλασμού ήταν 17 εβδομάδες, σε σύγκριση με 15 εβδομάδες το 1994. Το ποσοστό 

αποκλειστικά θηλαζόντων βρεφών από 0 έως την ηλικία των 5 μηνών ήταν 42% για 

βρέφη που γεννήθηκαν σε νοσοκομεία Φιλικά προς τα μωρά, έναντι 34% για βρέφη που 

γεννήθηκαν αλλού (Merten, et al., 2005).  

Στην Ελλάδα σε έρευνα του Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού που έγινε το 2009 

διαπιστώθηκαν τα χαμηλά ποσοστά αποκλειστικού θηλασμού. Το ποσοστό 

αποκλειστικού θηλασμού μετά την έξοδο από το μαιευτήριο άγγιζε το 41% ενώ μετά τον 

6 μήνα, το ποσοστό μειώθηκε στο 0,9 %. Ενώ μετά την θεσμοθέτηση του μητρικού 

θηλασμού μέσα από το πρόγραμμα «ΑΛΚΥΟΝΗ», έρευνα που έγινε από την ΕΛΣΤΑΤ 

έδειξε σημαντική αύξηση του μητρικού αποκλειστικού θηλασμού μετά τον 6 μήνα της 

ζωής του παιδιού σε ποσοστό 36%. Πιο αναλυτικά 8 στις 10 (84,1%) μητέρες µε ανήλικο 

παιδί κάτω των δύο ετών, δήλωσε ότι θήλασε το/τα παιδί/παιδιά της και από αυτές, 7 στις 

10 (66,3%) θήλασαν αποκλειστικά µε μητρικό γάλα και 3 στις 10 (33,7%) µε μεικτό 

τρόπο (μητρικό γάλα και υποκατάστατο μητρικού) ( ΕΛΣΤΑΤ Δελτίο τύπου. 2016).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 

Το μητρικό γάλα είναι η μοναδική τροφή που είναι προσαρμοσμένη στις 

διατροφικές ανάγκες του βρέφους. Είναι μία ζωντανή ουσία με ασύγκριτες 

ανοσολογικές και αντιφλεγμονώδη ιδιότητες, που προστατεύουν από διάφορες 

ασθένειες, τόσο το βρέφος όσο και τη μητέρα. Έκτος όμως από τα οφέλη του μητρικού 

θηλασμού, που απολαμβάνουν η μητέρα και το βρέφος, υπάρχουν επίσης οικονομικά 

και περιβαλλοντικά οφέλη. 

Τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα: 

Πίνακας: 3.1 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 

Μειωμένη πιθανότητα καρκίνου του μαστού και του ενδομήτριου. 

Η θηλάζουσα μητέρα προστατεύεται από την οστεοπόρωση.  

Το υποκατάστατο γάλακτος είναι νεκρή τροφή, η βιομηχανική επεξεργασία 

καταστρέφει τα ζωντανά κύτταρα και τα αντισώματά του. 

Ρωμαλέα παιδιά και έφηβοι για το μελλοντικό κόσμο μας.  

Ιδιαίτερα εύπεπτο, το μητρικό γάλα χωνεύεται από το μωρό σε 2-3 ώρες.  

Καρκίνος – ελάττωση συχνότητάς του στα παιδιά που έχουν θηλάσει.  

Ο θηλασμός ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του βρέφους σε τροφή και υγρά.  

Σημαντικά λιγότερες γαστρεντερικές διαταραχές. 

Θερμοκρασία τροφής πάντα σωστή και σταθερή.  

Η καλύτερη αρχή για τη ζωή ενός παιδιού και αναφαίρετο δικαίωμα.  

Λιγότερες πιθανότητες ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια του θηλασμού.  

Αντισώματα, ανοσοποίηση ενάντια στις κυριότερες λοιμώδεις νόσους.  

Συναισθηματικό δέσιμο Μητέρας – Παιδιού.  

Μειώνει τις πιθανότητες αλλεργιών όπως άσθμα και έκζεμα. 

Οικονομικό, δεν κοστίζει στην οικογένεια και στο κράτος.  

Σημαντική αύξηση του δείκτη νοημοσύνης του παιδιού. 

 

Πηγή: www.unicef.gr  
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3.1 Οφέλη για το βρέφος:  

Τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότερα στοιχεία δίνονται για τα 

πλεονεκτήματα του θηλασμού και πόσο συνεισφέρει το μητρικό γάλα στην σωστή 

ανάπτυξη και υγεία του βρέφους. Σύμφωνα με τον WHO, ο θηλασμός μειώνει την 

βρεφική θνησιμότητα και τα οφέλη του, επεκτείνονται ως την ενηλικίωση του. Σε 

πληθυσμιακό επίπεδο, ο αποκλειστικός θηλασμός για τους πρώτους έξι μήνες ζωής, 

αποτελεί τον συνιστάμενο τρόπο διατροφής των βρεφών και τη συνέχιση του, με τα 

κατάλληλα συμπληρωματικά τρόφιμα για διάστημα έως δύο έτη ή και παραπάνω 

(WHO/UNICEF, 2009). 

Σύμφωνα με μελέτες, τα βρέφη που θηλάζουν έχουν λιγότερες πιθανότητες να 

προσβληθούν από γαστρεντερολογικές λοιμώξεις, διάρροιες, ιδιαίτερα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, κρυολογήματα και πνευμονίες, λόγο των αντισωμάτων που 

λαμβάνουν μέσω του μητρικού γάλακτος, επίσης μειώνεται ο κίνδυνος χρόνιων 

παθήσεων όπως Διαβήτης τύπου 1 και 2, λευχαιμία στη παιδική ηλικία (Ip et al., 

2007), νόσο του Crohn και ελκώδους κολίτιδας (Klement et al., 2004, Barclay et al., 

2009). Έχει παρατηρηθεί επίσης, μείωση κατά 52% του κίνδυνου εμφάνισης 

κοιλιοκάκη σε βρέφη που θηλάζουν, τη στιγμή της έκθεσης τους στη γλουτένη. Το 

μητρικό γάλα, σημαντικό ρόλο παίζει και στη παχυσαρκία. Τα ποσοστά παχυσαρκίας 

μειώνονται αισθητά στα βρέφη που θηλάζουν. Για το λόγο αυτό και οι εκστρατείες 

για τη πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, στηρίζονται στη υποστήριξη του μητρικού 

θηλασμού (Penders, et al., 2006, Perrine,et al., 2011). 

Σημαντικές είναι επίσης οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ευεργετικές 

συνέπειες, της θρέψης των πρόωρων βρεφών με μητρικό γάλα. Το μητρικό γάλα 

συμβάλλει στα χαμηλά ποσοστά σήψης και Νεκρωτικής Εντεροκολίτιδας (Sullivan, 

et al., 2010). Η μειωμένη επίπτωση της Νεκρωτικής Εντεροκολίτιδας (NEC), δε 

σημαίνει μόνο μείωση της βρεφικής θνησιμότητας αλλά και χαμηλότερη μακροχρόνια 

αποτυχία ανάπτυξης και νευροαναπτυξιακές αναπηρίες (Hintz,et al., 2005, Shah et al., 

2008). Τέλος ο μητρικός θηλασμός συνδέεται και με μείωση κατά 36% του κινδύνου 

αιφνίδιου θανάτου των βρεφών ( Ip, et al., 2007). Έχει υπολογιστεί ότι αν το 90% των 

μητέρων θήλαζαν αποκλειστικά για 6 μήνες, πάνω από 900 ζωές βρεφών, θα είχαν 

σωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το χρόνο (Jones, et al., 2003). 
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3.2 Οφέλη για τη μητέρα:  

Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι γνωρίζουν τις ευεργετικές ιδιότητες του μητρικού 

θηλασμού για τα μωρά, τα οφέλη όμως για τη μητέρα συχνά παραβλέπονται ή είναι 

ακόμη και άγνωστα. Από την επίδραση της ωκυτοκίνης στη μήτρα, ο θηλασμός δίνει 

σε μια μητέρα πολλούς λόγους να είναι ευχαριστημένη με την επιλογή της (AAP, 

2012). 

Αμέσως μετά τη γέννα, ο άμεσος θηλασμός απελευθερώνει την ωκυτοκίνη, 

μια ορμόνη η οποία εκτός του ότι σηματοδοτεί την έναρξη του θηλασμού, αλλά 

ταυτόχρονα βοηθάει στη σύσπαση της μήτρα για να αποφευχθεί η αιμορραγία μετά 

τον τοκετό. 

  Η αμηνόρροια (LAM) λόγω θηλασμού αποτελεί μια καλά τεκμηριωμένη 

αντισυλληπτική μέθοδο με ποσοστό αποφυγής μιας εγκυμοσύνης από 98% έως 99%, 

τους πρώτους έξι μήνες αποκλειστικού θηλασμού (Kennedy, 1997).  

Υπάρχουν όμως και μακροπρόθεσμα οφέλη θηλασμού. Ορισμένες μελέτες 

έχουν δείξει τα πλεονεκτήματα υγείας που μπορούν να απολαύσουν οι μητέρες μέσω 

του θηλασμού. Όπως τα βέλτιστα μεταβολικά προφίλ, τον μειωμένο κίνδυνο για 

διάφορους αναπαραγωγικούς καρκίνους και τα ψυχολογικά οφέλη. 

Οι θηλάζουσες μητέρες χάνουν πιο γρήγορα τα κιλά της εγκυμοσύνης τους 

διότι η παραγωγή γάλακτος είναι μια ενεργή διαδικασία μεταβολισμού, που απαιτεί 

τη καύση 200 έως 500 θερμίδων την ημέρα. Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι μη 

θηλάζουσες μητέρες χάνουν λιγότερο βάρος από τις μητέρες που θηλάζουν (Brewer, 

1998). Επίσης μελέτες έδειξαν ότι μητέρες που θήλασαν πάνω από 12 μήνες, είχαν 

λιγότερες πιθανότητες να έχουν στο μέλλον, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία ή 

καρδιαγγειακή νόσο από τις γυναίκες που δεν θήλασαν ποτέ ( Schwarz, et al., 2009). 

Οι θηλάζουσες μητέρες έχει αποδειχθεί επίσης σε πολλές μελέτες ότι έχουν 

μικρότερο κίνδυνο να προσβληθούν από κάποιο αναπαραγωγικό καρκίνο. Οι 

καρκίνοι των ωοθηκών και της μήτρας έχει βρεθεί ότι εμφανίζονται πιο συχνά σε 

γυναίκες που δεν θήλασαν. Επίσης εκτιμάται ότι ο θηλασμός από 6 ως και 24 μήνες 

κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας μιας μητέρας, μπορεί να μειώσει τον 

κίνδυνο καρκίνου του μαστού κατά 11% έως 25 % (Layde et al., 1989, Newcomb, 

1994). 
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Ο μητρικός θηλασμός συμβάλει θετικά όχι μόνο στην σωστή ανάπτυξη και στη 

μετέπειτα υγεία της μητέρας και του βρέφους, αλλά παίζει και καθοριστικό ρόλο στη 

ψυχική τους υγεία (Χαραμή και συν., 2015). Ο συνεχιζόμενος μητρικός θηλασμός 

παρέχει συναισθηματική ασφάλεια στο παιδί και δίνει περαιτέρω ώθηση στη 

ψυχοκινητική του ανάπτυξη. Επίσης, προάγει το δέσιμο μεταξύ μητέρας- παιδιού 

.Έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα βρέφη που έχουν συνεχή σωματική επαφή με τη 

μητέρα τους, αναπτύσσονται όχι μόνο σωματικά και κινητικά αλλά και νοητικά, 

γρηγορότερα (Χαραμή και συν., 2015). Κάποιες άλλες επιστημονικές έρευνες έδειξαν 

ότι, ο άμεσος θηλασμός αυξάνει την αυτοπεποίθηση της μητέρας και ενδυναμώνει το 

ρόλο της. Επί πλέον μειώνει τα επίπεδα άγχους και έντονης αρνητικής διάθεσης από 

πλευράς της μητέρας και την προστατεύει από επιλόχεια κατάθλιψη (Χαραμή και 

συν., 2015).  

 

3.3 Οικονομικά οφέλη: 

Πέρα από τα οφέλη του μητρικού θηλασμού, που αφορά την υγεία της μητέρας και 

του παιδιού, υπάρχουν και οικονομικά οφέλη, από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν οι 

οικογένειες, οι εργοδότες, οι ιδιωτικές και κρατικές ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και το 

ίδιο το κράτος. Σύμφωνα με μελέτες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οικογένειες που 

επέλεξαν να ακολουθήσουν πρακτικές θηλασμού εξοικονομούν πάνω από 1.200 - 1.500 

δολάρια ετησίως. Άλλωστε, υγιή βρέφη σημαίνει, λιγότερες δαπάνες για ασφάλιση, 

λιγότερος χρόνος απασχόλησης των υπαλλήλων για την περίθαλψη των ασθενών, 

υψηλότερη παραγωγικότητα (United States Breastfeeding Committee, 2002). Το 

αυξημένο ποσοστό αποκλειστικού θηλασμού, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του 

ποσοστού εμφάνισης διαφόρων ασθενειών, γεγονός που με τη σειρά του, οδηγεί σε 

χαμηλότερο κόστος για υγειονομική περίθαλψη. Μια οικονομική μελέτη που διεξήχθη 

το 2001, σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του θηλασμού για τρεις ασθένειες, την 

ωτίτιδα, τη γαστρεντερίτιδα και τη NEC, βρέθηκε ότι το αυξημένο ποσοστό των παιδιών 

που θήλασαν το 2000 βοήθησε στο να εξοικονομηθούν περίπου 3,6 δισ. δολάρια 

ετησίως. Αυτές οι εξοικονομήσεις αφορούσαν το άμεσο κόστος δηλ. το κόστος του 

γιατρού, του νοσοκομείου, της κλινικής που νοσηλεύτηκαν, του εργαστήριου για τις 

διάφορες εξετάσεις, αλλά και το έμμεσο κόστος από τους μισθούς που οι γονείς χάνουν 

για να φροντίσουν τα άρρωστα παιδιά (U.S. Department of Health and Human Services, 

2000). 
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 Μια μελέτη του 2007, έδειξε ότι αν το 90% των μητέρων θήλαζαν αποκλειστικά τους 

πρώτους 6 μήνες, το κράτος των Ηνωμένων Πολιτείων, θα εξοικονομούσε 13 

δισεκατομμύρια δολάρια από το κόστος που συνδέεται με διάφορες αρρώστιες που 

προσβάλλουν τα βρέφη όπως, λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος 

κατά την παιδική ηλικία, δερματίτιδα, λευχαιμία παιδικής ηλικίας, παιδική παχυσαρκία, 

παιδικό άσθμα, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου. 

(Bartick, & Reinhold, 2010) 

  

3.4 Οφέλη για το περιβάλλον: 

Ο θηλασμός παρέχει επίσης παγκόσμια περιβαλλοντικά οφέλη. Το μητρικό γάλα 

είναι ένα φυσικό προϊόν, ανανεώσιμη τροφή που αποτελεί την πλήρη πηγή διατροφής για 

τους πρώτους έξι μήνες της ζωής ενός βρέφους (Gartner, et al., 2005). Είναι ένα φυσικό 

προϊόν χωρίς να χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία ή αποθήκευση σε κάποια 

ειδική συσκευασία και παρέχεται όλες τις ώρες, απεριόριστα. Σε αντίθεση με τα 

υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, τα οποία χρειάζονται ειδική επεξεργασία για να 

παρασκευαστούν, οπότε πρέπει να καταναλωθεί αρκετή ενέργεια, αλλά και ειδική 

συσκευασία (La Leche League International, 1995). Έτσι, για κάθε ένα εκατομμύριο 

μωρά στον κόσμο που τρέφονται με υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, χρειάζονται να 

κατασκευαστούν, 150 εκατομμύρια δοχεία, από τα οποία κάποια ανακυκλώνονται ενώ, 

πολλά από αυτά καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, με αποτέλεσμα να βλά-

πτεται το περιβάλλον (La Leche League International, 1995). 

 

3.5 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια θηλασμού 

Παρά τα οφέλη και τη σύσταση του WHO για άμεσο και αποκλειστικό μητρικό 

θηλασμό, τους πρώτους 6 μήνες της ζωής ενός βρέφους και τη συνέχιση του ως και 2 

χρόνια με την εισαγωγή συμπληρωματικών τροφίμων μετά τους 6 μήνες (WHO, 2003), 

πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια θηλασμού.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του WHO Global Data Bank (2003) από μια ανάλυση 

σε 94 χώρες, τα ποσοστά μητρικού θηλασμού για τους πρώτους 6 μήνες, εξακολουθούν 

να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες, όπου μόνο το 

35% των μητέρων θηλάζουν αποκλειστικά ως και 4 μήνες. Στην Ελλάδα, το ποσοστό 
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αποκλειστικού μητρικού θηλασμού ανέβηκε από το 16% που ήταν το έτος, όπου 

σύμφωνα με τους (Pechlivani, et al., 2005 ) οφείλονταν στην έλλειψη υποστήριξης του 

μητρικού θηλασμού, στο 35% το έτος (Bouras, et al., 2013). Ενώ το ποσοστό έναρξης 

θηλασμού αυξήθηκε σε σχέση με το έτος, σχεδόν το 85% των γυναικών, βγαίνουν από 

το μαιευτήριο ακολουθώντας αποκλειστικό θηλασμό. 

Ο επιτυχημένος αποκλειστικός θηλασμός εξαρτάται από τη μητέρα, το βρέφος 

και το υποστηρικτικό περιβάλλον. Η διάρκεια του θηλασμού συνδέεται θετικά με το 

επίπεδο μόρφωσης της μητέρας και του πατέρα (Lande et al., 2003), από την ηλικία της 

μητέρας, την πρόωρη απόφαση της μητέρας να θηλάσει (Noirhomme and Noirhomme, 

2009) και από το χρονικό διάστημα άδειας μητρότητας (Noble and the ALSPAC study 

team, 2001). 

Αντίθετα, η συνήθεια καπνίσματος της μητέρας (Amir, 2001), το υπερβολικό 

βάρος της μητέρας (Oddy et al., 2006) και η γρήγορη επιστροφή στην εργασία της (Ryan 

et al., 2006), σχετίζονται αρνητικά με την διάρκεια θηλασμού. 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του Αττικού 

Νοσοκομείου (Bouras, et al., 2013), οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την διάρκεια 

θηλασμού είναι: 

• Τα Φιλικά για τα Βρέφη νοσοκομεία, όπου βοηθούν στην άμεση έναρξη και 

υποστήριξη του μητρικού θηλασμού. 

• Τα μαθήματα προγεννητικής εκπαίδευσης, όπου οι μητέρες έχουν την ευκαιρία 

να μοιραστούν τους φόβους και τις ανησυχίες τους και με άλλες μελλοντικές 

μητέρες και να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες που θα τις βοηθήσει να τα 

ξεπεράσουν τα τυχόν εμπόδια. Οι περισσότερες μητέρες που ακολουθούν 

προγεννητικά μαθήματα, θήλασαν μέχρι και 6 μήνες (Bouras, et al., 2013). Ένα 

ενεργό δίκτυο προγεννητικής και μεταγεννητικής βοήθειας μπορεί να βοηθήσει 

στη διατήρηση του θηλασμού (Banapurmath and Selvamuthukuma-rasamy, 1995, 

Salakos, et al., 2007). 

• Η θετική στάση της μητέρας απέναντι στο θηλασμό από την αρχή της 

εγκυμοσύνης (Bouras, et al., 2013). 

• Οι προσδοκίες της μητέρας να θηλάσει μέχρι και 6 μήνες (Bouras, et al., 2013) 

Σύμφωνα με έρευνες οι μητέρες που είχαν την προσδοκία να θηλάσουν μέχρι 6 

μήνες, θήλασαν πολύ περισσότερο (Blyth, et al., 2004).  
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• Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας. Αυτές οι μητέρες, είναι πιθανόν πιο 

ενημερωμένες για τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού και βρίσκονται 

συνήθως σε καλύτερη ψυχική κατάσταση (Bouras, et al., 2013). 

• Το υψηλό επίπεδο μόρφωσης του πατέρα (Bouras, et al., 2013). Οι πατεράδες με 

υψηλό επίπεδο μόρφωσης είναι πιο ενημερωμένοι σχετικά με τα πλεονεκτήματα 

του θηλασμού και έχουν μια πιο υποστηρικτική στάση (Arora, et al., 2000). 

Αντίθετα, οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια θηλασμού σύμφωνα 

με την ίδια μελέτη είναι: 

• Η πρόωρη εισαγωγή συμπληρώματος διατροφής. Η απόφαση της μητέρας να 

εισάγει τροφές ή άλλα υγρά στη διατροφή του μωρού της πρόωρα, επηρεάζει 

δραματικά τη διάρκεια θηλασμού. Μητέρες που θήλασαν τα μωρά τους χωρίς να 

εισάγουν άλλες τροφές ή υγρά μέχρι το 3 μήνα είναι πιθανό να θηλάσουν τα μωρά 

τους μέχρι τον 6 μήνα (Bouras, et al., 2013). 

• Η συνήθεια του καπνίσματος από την μητέρα. Το κάπνισμα συσχετίζεται 

αρνητικά με τη διάρκεια θηλασμού και τον αποκλειστικό θηλασμό. Σε μερικές 

μελέτες, το κάπνισμα έχει αναφερθεί ότι συνδέεται με μειωμένο όγκο μητρικού 

γάλακτος (Foster, et al., 2006, Howard & Lawrence, 1998).  

• Η Καισαρική Τομή αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την έγκαιρη έναρξη του 

θηλασμού (Bouras, et al., 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 10 ΒΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 

  Η καθιέρωση της ΠΦΒΝ στα διάφορα μαιευτήρια διαπιστώθηκε, ότι βοηθά στην 

εγκαθίδρυση του μητρικού θηλασμού, αφού μέσα από την εκπαίδευση της μητέρας, με 

σωστές πρακτικές θηλασμού, βοηθά στην αποτροπή και τη σωστή μεταχείριση τυχόν 

προβλημάτων που θα οδηγήσουν τη μητέρα, στη διακοπή του μητρικού θηλασμού. 

Παρόλο που η ωφελιμότητα και η τελεσφόρηση των «10 Βήματα», ως προς τη 

καλυτέρευση των ποσοστών έναρξης και αποκλειστικότητας, αν όχι και διάρκειας του 

θηλασμού, έχει διαπιστωθεί μέσα από αρκετές μελέτες (Kramer, et al., 2001; Philipp, et 

al., 2001; Braun, et al., 2003; Afiyanti & Juliastudi, 2012), στο διεθνή χώρο πρυτανεύει 

μια έντονη ανησυχία, ότι τα 10 Βήματα δεν εφαρμόζονται επαρκώς (Chien, et al., 2007; 

Pincombe, et al., 2008; Chalmers, et al., 2009; Afiyanti & Juliastudi, 2012).  

Μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία, διαπιστώνουν ότι ακόμα και σε χώρες που τα 

συστήματα υγείας είναι αρκετά προηγμένα όπως του Καναδά, η εφαρμογή των 10 

Βημάτων και η συμμόρφωση των νοσοκομείων με βάσει το WHO /UNICEF δεν ήταν 

καθολική (Chalmers, et al., 2009). Συγκεκριμένα σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 8244 

Καναδών γυναικών, η συμμόρφωση των μαιευτηρίων στα 10 Βήματα με βάσει την 

εμπειρία τους, δεν ήταν επαρκής. Για παράδειγμα η έρευνα έδειξε ότι η ενημέρωση των 

μητέρων για άμεση τοποθέτηση του μωρού στο στήθος εντός μίας ώρας από τη γέννα 

(βήμα 3) και η ενημέρωση και βοήθεια των μητέρων από τους επαγγελματίες υγείας για 

το μητρικό θηλασμό (βήμα 5) ήταν αρκετά υψηλά τα ποσοστά σε σχέση με το (βήμα 4) 

που αφορά την επαφή δέρμα με δέρμα (skin-to-skin) που εδώ τα ποσοστά ήταν αρκετά 

χαμηλά (Chalmers, et al, 2009).  

Σε νοσοκομεία της Μελβούρνης, στην Αυστραλία το 1997, διαπιστώθηκε 

αναφορικά με την εφαρμογή του τέταρτου βήματος, η συσχέτιση της μη έγκαιρης 

έναρξης του μητρικού θηλασμού λόγω της Καισαρικής Τομής. Αν και δεν έχουν 

δημοσιευθεί έρευνες για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην καθυστέρηση έναρξης 

θηλασμού, ωστόσο υπάρχει διεθνής αναγνώριση ότι η Καισαρική Τομή είναι αυτή που 

ενοχοποιείται περισσότερο για την καθυστέρηση στην έναρξη θηλασμού ιδιαίτερα στις 

ανεπτυγμένες χώρες. Σε έρευνα, που συμμετείχαν 4 νοσοκομεία, 2 δημόσια και 2 

ιδιωτικά, παρατηρήθηκε ότι, μητέρες που γέννησαν με Καισαρική Τομή, παρουσίασαν 
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σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη του θηλασμού περίπου 30 λεπτά σε ποσοστό 48% 

σε σύγκριση με τις γυναίκες που γέννησαν κολπικά και ήρθαν σε άμεση επαφή με τα 

μωρά τους σε ποσοστό 52% . Οι μητέρες που γέννησαν κολπικά με φυσιολογικό τοκετό, 

είχαν άμεση έναρξη μητρικού θηλασμού και άμεση επαφή σε ποσοστό 80%, ενώ 

παρατηρήθηκαν πολύ χαμηλά τα ποσοστά σε μητέρες που γέννησαν με Καισαρική τομή 

ποσοστό 6,75% ( Rowe-Murray, et al., 2000).  

Στη Βραζιλία σε μία περιγραφική και ποσοτική έρευνα, που έγινε το 2010 σε 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη Βιτόρια της Νοτιοανατολικής Βραζιλίας 

υποστηρίζοντας την πολιτική της συν-διαμονής, επιτρέποντας στις μητέρες να 

παραμένουν μαζί με τα νεογέννητα τους 24 ώρες το 24ωρο. Κατέγραψε το 93,3% να 

δηλώνει, την άμεση επαφή (βήμα 4), ενώ μόνο το 40% των μητέρων δήλωσε ότι δέχτηκε 

βοήθεια από το προσωπικό (βήμα 5). Το 86,6% των νεογνών δεν έλαβε κανένα φαγητό 

ή άλλο υγρό εκτός από μητρικό γάλα (βήμα 6), ενώ το 100% των μωρών στεγάστηκε 

μαζί με τις μητέρες τους στο ίδιο δωμάτιο 24 ώρες το 24ωρο (βήμα 7). Το 83,3% των 

γυναικών ενθαρρύνθηκε για θηλασμό κατόπιν αιτήσεως (βήμα 8), ενώ το 100% των 

βρεφών δεν χρησιμοποίησε φιάλες ή πιπίλες (βήμα 9). Τέλος το 66,6% των μητέρων που 

γέννησαν ενημερώθηκαν σχετικά με το πού θα λάβουν υποστήριξη για το θηλασμό μετά 

την έξοδο τους από το μαιευτήριο (βήμα 10) (Lopes Sda, et al., 2013).  

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε 8 περιοχές της Ιταλίας, μετά από μια στοιχειώδη 

εκπαίδευση, διάρκειας 18 ωρών σε 571 επαγγελματίες υγείας, για τη διαχείριση και την 

προώθηση του θηλασμού, τα νοσοκομεία βελτίωσαν τη συμμόρφωση τους με τα «10 

Βήματα» για επιτυχή θηλασμό. Τα ποσοστά γνώσης των επαγγελματιών υγείας 

αυξήθηκαν από 0,53 % σε 0,75 % μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Ο ρυθμός του 

άμεσου αποκλειστικού θηλασμού αυξήθηκε σημαντικά, στο 77% μετά την εκπαίδευση, 

όπως και τα ποσοστά πλήρους αποκλειστικού θηλασμού σε 3 μήνες, σε ποσοστό που 

άγγιξε το 59% και σε αποκλειστικό θηλασμό ως έξι μήνες στο 64% (Αdriano Cattaneo, 

et al, 2001). 

Ακολούθως και στην περιφέρεια Columbia διεξήχθη έρευνα σε 3 143 νοσοκομεία 

και 138 κέντρα γεννήσεων με καταγεγραμμένα κέντρα μητρότητας. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, το 70% ανέφερε την παροχή δειγμάτων βρεφικής τροφής σε 

θηλάζουσες μητέρες, μια πρακτική που δεν υποστηρίζει το μητρικό θηλασμό. Παρόλο 

που το 95% των επαγγελματιών υγείας σύστησε τηλεφωνική επικοινωνία με το  
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νοσοκομείο για να ζητήσουν συμβουλές για το θηλασμό μετά την αναχώρησή τους, το 

56% επικοινώνησέ με το νοσοκομείο. Όσο αναφορά τη σίτιση του νεογέννητου, το 24% 

ακολούθησε μεικτή διατροφή (και όχι αποκλειστικά μητρικό γάλα), ενώ το 30% έδινε 

νερό με γλυκόζη και το 15% ανέφερε νερό, επίσης στο 45% των υγιή νεογνών δόθηκε 

πιπίλα, πρακτικές που δεν υποστηρίζουν το θηλασμό. Ενώ το 17% έδωσε υποκατάστατο 

μητρικό γάλα ως πρώτη τροφή σε περισσότερα από τα μισά νεογέννητα που γεννήθηκαν 

κάτω από φυσιολογικές συνθήκες (DiGirolamo, et al., 2008).  

Σε άλλη μελέτη εξετάζονται οι διαμάχες που έχουν οι αναπτυγμένες χώρες για 

την εφαρμογή του έκτου και ένατου βήματος της πρωτοβουλίας ΦΒΝ δηλ. στο 

περιορισμό του υποκατάστατων μητρικού γάλακτος και την απαγόρευση των 

μπουκαλιών και πι πίλων, που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη απόδοση του θηλασμού. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα συμπληρώματα υγρών που προσφέρονται από τη φιάλη με ή 

χωρίς τη χρήση πιπίλας κατά τη διάρκεια των πρώτων 5 ημερών της ζωής δεν 

συσχετίστηκαν με χαμηλότερη συχνότητα ή μικρότερη διάρκεια θηλασμού κατά τη 

διάρκεια των πρώτων 6 μηνών της ζωής (Schubiger, et al., 1997). 

Η Ευρώπη, ενώ εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά έναρξης και διάρκειας θηλασμού 

σε σχέση με τον Καναδά και τις ΗΠΑ (Callen, & Pinelli, 2004), παρουσιάζει από τα 

χαμηλότερα ποσοστά αποκλειστικού θηλασμού παγκοσμίως. Στην Κύπρο σε έρευνα που 

διεξήχθη σε δυο χρονικές περιόδους, για την εφαρμογή των 10 Βημάτων για επιτυχή 

θηλασμό, διαπιστώθηκε ότι εμφανίζεται μερική εφαρμογή των βημάτων, με κάποιες 

εξαιρέσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Ένα μεγάλο ποσοστό >80% δήλωσε ότι κράτησαν το 

μωρό τους εντός μίας ώρας από τον τοκετό και ότι δέχτηκε την ανάλογη βοήθεια από το 

προσωπικό για τη τοποθέτηση του βρέφους στο στήθος (βήμα 4), ενώ δεν τους δόθηκαν 

φυλλάδια ή τρόφιμα που να προωθούν υποκατάστατα μητρικού γάλακτος. Όσο αναφορά 

την εφαρμογή των υπόλοιπων βημάτων δεν φαίνεται να εφαρμόζονται συστηματικά. 

Συγκεκριμένα λιγότερες από τις μισές μητέρες, δέχτηκαν συμβουλές ως προς το πώς να 

διαχειρίζονται τη ζήτηση για θηλασμό, ενώ μόνο μια στις τρεις μαμάδες δηλώνουν ότι 

ενημερώθηκαν προγεννητικά για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού και τη διαχείρισή 

του. Ακόμα, χαμηλότερο είναι το ποσοστό των μητέρων, οι οποίες δηλώνουν ότι 

συνδιέμεναν μαζί με το μωρό τους 24 ώρες το 24ωρο. Δεν παρατηρήθηκαν γενικότερα 

διαφορές στη εφαρμογή των 10 Βημάτων, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με 

εξαίρεση την συγκατοίκηση μητέρες-παιδιού (rooming-in) και την αποφυγή πι πίλων και 

τεχνητών θηλών, καλές πρακτικές οι οποίες φαίνεται να εφαρμόζονται πιο συχνά στα 
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μαιευτήρια του δημόσιου τομέα. Ενώ με βάσει την αυτοαξιολόγηση του προσωπικού 

παρατηρείται υψηλότερος βαθμός συμμόρφωσης σε θέματα ενημέρωσης και παροχής 

βοήθειας, σε σχέση με τη σημασία της δερματικής επαφής (skin to skin), τη χορήγηση 

υποκατάστατου μητρικού γάλακτος ή άλλων υγρών και την αποφυγή πιπίλων (Breast 

Start in Life, 2015). 

Στην Ελλάδα σύμφωνα με μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο 

Υγείας του Παιδιού την περίοδο 2007-2008, είχε σκοπό να καταγράψει τη συχνότητα και 

τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του μητρικού θηλασμού, με μητέρες –

βρέφη που γεννήθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικά μαιευτήρια σε όλη την 

Ελλάδα. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι τόσο η συν-διαμονή όσο και ο άμεσος 

θηλασμός την πρώτη ώρα, εφαρμόζονται περισσότερο σε δημόσια νοσοκομεία παρά σε 

ιδιωτικά μαιευτήρια. Ενώ σε ότι αναφορά την προώθηση σκευασμάτων γάλακτος από τα 

νοσοκομεία /μαιευτήρια δύο στις τρεις γυναίκες έλαβαν συνταγή ή σημείωμα για κάποιο 

γάλα σκόνη φεύγοντας από το νοσοκομείο, ενώ περίπου μία στις τρεις έλαβε δωρεάν 

δείγμα γάλακτος σε σκόνη, παρατηρήθηκαν περισσότερο στα ιδιωτικά μαιευτήρια παρά 

στα δημόσια νοσοκομεία (Γάκη, και συν., 2009). 

Τον Οκτώβριο του 2001, πραγματοποιήθηκε μία διατομεακή έρευνα, στα πέντε 

μεγαλύτερα νοσοκομεία (τρία ιδιωτικά και δύο δημόσια) στην περιοχή της Αθήνας 

.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η άμεση έναρξη του θηλασμού άγγιξε το 

96,1% των συμμετεχόντων. Ωστόσο, ο αποκλειστικός θηλασμός αποτελούσε μόνο το 

19,1% και ο κύριος θηλασμός το 7,2% των περιπτώσεων. Επίσης σύμφωνα με την 

μελέτη, χαμηλότερα ποσοστά εφαρμογής των βημάτων 4, 7 και 10 κατέγραψε η έρευνα 

καθώς μόλις το 8,5% των μητέρων δήλωσαν ότι θήλασαν το βρέφος την πρώτη ώρα από 

τον τοκετό, το 29% ότι το βρέφος τους παρέμεινε στο ίδιο δωμάτιο με την μητέρα 

(rooming in ) και το 14,1% ότι ενημερώθηκαν για την ύπαρξη υποστήριξης του θηλασμού 

από την κοινοτική υπηρεσία, μετά την έξοδο τους από το μαιευτήριο. Επίσης ένας 

σοβαρός παράγοντας, σύμφωνα με την έρευνα, που σχετίζεται αρνητικά με τον 

αποκλειστικό θηλασμό, είναι οι γυναίκες που γέννησαν με Καισαρική Τομή (Pechlivani, 

et al., 2005).  

Σε μία ακόμη επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη στο κέντρο της Αθήνας το 

2003, σε διάφορα μαιευτήρια της πόλης, ιδιωτικά και δημόσια, διαπιστώθηκε ότι μόνο 

το 34% των μητέρων ενημερώθηκαν σχετικά με τα πλεονεκτήματα του θηλασμού από 

τους επαγγελματίες υγείας, ενώ μόνο το 42% των μητέρων εκπαιδεύτηκαν στο πώς να 
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μάθουν να θηλάζουν από το νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης 85% των μητέρων, 

ακολουθούν αποκλειστικό θηλασμό την τελευταία μέρα της παραμονής τους στο 

μαιευτήριο, παρόλο που το 90% των μωρών έχει πάρει έστω μία φορά υποκατάστατο 

μητρικό γάλα κατά την παραμονή τους στο μαιευτήριο. Από τις συνολικά 312 μητέρες 

μόνο 1 μητέρα που γέννησε σε ιδιωτική κλινική, συν διέμενε μαζί με το μωρό της στο 

ίδιο δωμάτιο 24ώρες το 24ωρο (Theofilogiannakou, et al., 2006).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1 Σκοποί και στόχοι έρευνας 

Ο ερευνητικός σκοπός της μελέτης σχετίζεται με την αποτύπωση του βαθμού 

εφαρμογής από μέρους των Ελληνικών νοσοκομείων και κλινικών συμμόρφωσης με τις 

πρακτικές των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων, όπως αυτές προσδιορίζονται βάσει 

των βημάτων που έχει καθορίσει η Πρωτοβουλία για τα Φιλικά προς τα Βρέφη 

Νοσοκομεία. Ο κεντρικός στόχος της έρευνας εστιάζει στη μελέτη της εφαρμογής του 

πρωτοκόλλου των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων: 

1. Στη διαπίστωση των διαφοροποιήσεων ή μη του βαθμού συμμόρφωσης με τις 

πρακτικές των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων στις θηλάζουσες και τις μη 

θηλάζουσες μητέρες. 

2. Στη διαπίστωση των διαφοροποιήσεων ή μη του βαθμού συμμόρφωσης με τις 

πρακτικές των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων με βάσει τον τύπο των 

νοσοκομείων και των κλινικών. 

 

5.2 Ερευνητική μέθοδος 

 Πρωτεύον σημείο αναφοράς για την διεξαγωγή ερευνητικών μελετών είναι η 

επιλογή της μεθοδολογικής προσέγγισης μέσω της οποίας θα μπορούν να επιτευχθούν οι 

στόχοι της μελέτης, να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και να ελεγχθούν οι 

ερευνητικές υποθέσεις. Η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογικής προσέγγισης 

προκύπτει έπειτα από εκτενή μελέτη του θεωρητικού πλαισίου και της σύνδεσης του με 

τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται. Με βάσει τα παραπάνω προκύπτει η διαμόρφωση 

των ερευνητικών εργαλείων της μελέτης και προσδιορίζεται η κατάλληλη τεχνική 

δειγματοληψίας (Kothari, 2004). Κατά συνέπεια η επιλεγείσα μεθοδολογική προσέγγιση 

προσδιορίζει τους τρόπους και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν από τον ερευνητή 

ώστε να διερευνηθούν ζητήματα τα οποία προορίζονται να οδηγήσουν σε αντικειμενικά 

συμπεράσματα (Newman, & Benz, 1998).  
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Η επιστημονική έρευνα διαχωρίζεται σε δύο βασικές επιμέρους κατηγορίες, την 

ποσοτική και την ποιοτική. Η ποιοτική έρευνα εξετάζει τα χαρακτηριστικά ενός 

συγκεκριμένου φαινομένου, αξιολογώντας συμπεριφορές και αντιλήψεις, μικρών 

ομάδων ατόμων με τη συλλογή και ανάλυση μη ποσοτικοποιημένων δεδομένων 

(Spencer, et al., 2003). Η ποσοτική έρευνα χρησιμοποιεί αριθμητικά δεδομένα 

αυξημένου ερευνητικού δείγματος και προϋποθέτει την κατασκευή δομημένων 

ερευνητικών εργαλείων με απώτερο στόχο την αναγωγή των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από τη μελέτη του ερευνητικού δείγματος στο σύνολο του στατιστικού 

πληθυσμού (Combs, et al., 2005). 

 Με τη χρήση της μεθόδου της ποιοτικής έρευνας επιδιώκεται η μελέτη απόψεων, 

στάσεων και αντιλήψεων υποκειμενικού χαρακτήρα καθώς και προσωπικών εμπειριών 

ατόμων μέσω λεκτικής επικοινωνίας ή παρατήρησης και η εξαγωγή συμπερασμάτων 

(Comds, et al., 2005). Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να ερμηνευτούν και να εξηγηθούν 

οι λόγοι και οι αιτίες ύπαρξης ενός φαινομένου, να αποκαλυφθούν οι σχέσεις και 

συσχετίσεις ανάμεσα σε κοινωνικά υποκείμενα και ομάδες, να απαντηθούν ερωτήματα 

«πώς» και «γιατί», έχοντας ως στόχο την ανάλυση, την περιγραφή, την ερμηνεία και την 

κατανόηση (Ιωσηφίδης, 2001). 

Στην ποσοτική έρευνα, δίνεται η δυνατότητα με τη χρήση περιγραφικών και 

επαγωγικών στατιστικών εργαλείων να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την 

τάση της συμπεριφοράς του ερευνητικού δείγματος αλλά και η αποτύπωση της ύπαρξης 

η μη μονόδρομων και αμφίδρομων σχέσεων αιτιότητας, συσχέτισης και επιρροής μεταξύ 

μεταβλητών (Combs, et al., 2005). Απαραίτητο συστατικό στοιχείο για τη διενέργεια 

ποσοτικών ερευνών είναι η ύπαρξη του αναγκαίου θεωρητικού υποβάθρου η εγκυρότητα 

του οποίου μελετάται με τη χρήση τεχνικών της στατιστικής ώστε να επιχειρηθεί η 

επιβεβαίωση ή απόρριψη του (Combs, et al., 2005). Η ποσοτική έρευνα παρέχει 

συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στο ερευνητή. Αρχικά, αποτελεί μεθοδολογική 

προσέγγιση η οποία δεν είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα ενώ παράλληλα παρέχει γρήγορα 

αποτελέσματα. Παράλληλα, η ποσοτική έρευνα επιτρέπει την συλλογή μεγάλου αριθμού 

δεδομένων ώστε να αποφευχθεί η μεροληψία των απαντήσεων. Επιπρόσθετα, η 

τυποποίηση των απαντήσεων σε μεταβλητές κλειστού τύπου καθιστά τη συλλογή και 

ανάλυση των δεδομένων ιδιαίτερα εύκολη (Kelle, 2006). 
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 Στην συγκεκριμένη μελέτη η μεθοδολογία έρευνας που θα ακολουθηθεί είναι η 

ποσοτική με τη χρήση πρωτογενών δεδομένων. Η απόφαση της επιλογής της 

συγκεκριμένης μεθόδου έρευνας αποφασίσθηκε έπειτα από τη μελέτη της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας καθώς θα χρησιμοποιηθούν τα εγκεκριμένα ερωτηματολόγια από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και την UNICEF (2009) σχετικά με την 

«Πρωτοβουλία Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία» τα οποία είναι κλειστού τύπου. 

 

5.3 Ανάλυση περιεχομένου 

Ο όρος «ανάλυση περιεχομένου» δεν επιδέχεται μια μονοσήμαντη ερμηνεία 

καθώς τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο υπάρχουν πολλές 

διαφορετικές προσεγγίσεις. Κάτω από τον όρο αυτό συναντά κανείς μια πλειάδα από 

προτάσεις για την ανάλυση του περιεχομένου κειμένων όπως η «συστηματική ανάλυση 

περιεχομένου», η «ανάλυση δηλώσεων», η «ερμηνευτική ανάλυση περιεχομένου», η 

«ποιοτική» και η «ποσοτική» ανάλυση περιεχομένου. Κάθε μια από τις παραπάνω 

προτάσεις βασίζεται σε διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο, διαδικασίες και τεχνικές 

ανάλυσης ή αποτελεί κάποια σύνθεση μεταξύ προτάσεων και παραδειγμάτων. 

Ο Berelson (2000) όρισε την ανάλυση περιεχομένου ως «… μια τεχνική έρευνας 

για την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του έκδηλου (manifest) 

περιεχομένου της επικοινωνίας». Ο Ole Holsti (1968) με τη σειρά του πρότεινε ότι 

ανάλυση περιεχομένου μπορεί να είναι «κάθε τεχνική με την οποία καταλήγουμε σε 

συμπεράσματα μέσα από την αντικειμενική και συστηματική αναγνώριση 

προσδιορισμένων χαρακτηριστικών των μηνυμάτων». Η ανάλυση περιεχομένου 

θεωρείται ότι δεν πρέπει να παραμείνει σε ένα επίπεδο περιγραφής αλλά πρέπει να οδηγεί 

μέσα από την αντικειμενική και συστηματική αναγνώριση προσδιορισμένων 

χαρακτηριστικών των μηνυμάτων σε ορισμένα συμπεράσματα. Ο Robert Philip Weber 

ορίζει την ανάλυση περιεχομένου ως «… μια μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιεί ένα 

σύνολο από διαδικασίες για να καταλήξει σε έγκυρα συμπεράσματα μέσα από κείμενα. 

Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν τον αποστολέα του μηνύματος, το ίδιο το μήνυμα ή το 

κοινό του μηνύματος» (Elo, & Kynas, 2008). 
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5.4 Ερευνητικό εργαλείο 

Μέθοδος δειγματοληψίας 

Η δειγματοληψία είναι μια διαδικασία που εφαρμόζει ο ερευνητής όταν είναι 

πρακτικά αδύνατο να εφαρμόσει την ανάλυσή του σε όλο τον πληθυσμό των κειμένων 

που σχετίζονται με τους σκοπούς και το αντικείμενο της έρευνάς του. Ένα ιστορικό 

αρχείο για παράδειγμα μπορεί να περιλαμβάνει χιλιάδες κείμενα. Ένας ερευνητής που 

έρχεται αντιμέτωπος με τεράστιους όγκους κειμένων έχει πρακτικά δύο δρόμους να 

ακολουθήσει. Μπορεί, με βάσει κάποια κριτήρια που ο ίδιος προσδιορίζει, να περιορίσει 

τον πληθυσμό σε ένα αριθμό κειμένων του ιστορικού αυτού αρχείου που έχει τη 

δυνατότητα πραγματικά να διαχειριστεί ως όλον. Σε αυτή την περίπτωση ο ερευνητής 

δεν χρειάζεται να εφαρμόσει κάποιου είδους δειγματοληψία γιατί η ανάλυσή του 

περιλαμβάνει όλα τα κείμενα ενός περιορισμένου ποια πληθυσμού. Σε αντίθετη 

περίπτωση, δηλαδή όταν ένας ερευνητής φιλοδοξεί να διατυπώσει ορισμένα 

συμπεράσματα πάνω σε ένα σύνολο των κειμένων που ο ίδιος δεν μπορεί να αναλύσει 

στο σύνολό τους, αυτός πρέπει αναγκαστικά να επιλέξει ορισμένα από αυτά με κάποια 

μέθοδο δειγματοληψίας (Παπαλαζάρου, 2015). 

Με την εφαρμογή μιας μεθόδου δειγματοληψίας κύριο μέλημα του ερευνητή 

είναι να εξασφαλίσει κάποιου είδους αντιπροσωπευτικότητα των κειμένων που θα 

επιλέξει να αναλύσει σε σχέση με το πληθυσμό των κειμένων και ασφαλώς με το σκοπό 

και το αντικείμενο της έρευνάς του. Όπως είναι κατανοητό τα αποτελέσματα μιας 

ανάλυσης μπορεί εύκολα να αποδειχθούν μεροληπτικά και άρα διαστρεβλωτικά ενός 

φαινομένου εφόσον ο ερευνητής δεν φροντίσει να περιλάβει στο corpus των κειμένων 

που θα αναλύσει κείμενα που καλύπτουν όλο το φάσμα του «περιεχομένου» των 

κειμένων του πληθυσμού. 

Υπάρχουν γενικά δύο μέθοδοι δειγματοληψίας, η πιθανοθεωρητική 

δειγματοληψία και η μη πιθανοθεωρητική δειγματοληψία. Η πιθανοθεωρητική 

δειγματοληψία μπορεί να εφαρμοστεί με τη τεχνική της απλής τυχαίας δειγματοληψίας 

όπου κάθε μέλος του πληθυσμού των κειμένων έχει την ίδια πιθανότητα να περιληφθεί 

στο δείγμα των κειμένων που τελικά θα αναλυθεί. Σε αυτή τη περίπτωση όλα τα κείμενα 

του πληθυσμού αριθμούνται και στη βάσει αυτή επιλέγονται εντελώς τυχαία τα κείμενα 

που θα απαρτίσουν το δείγμα. Σε μια απλή τυχαία δειγματοληψία μπορούμε να 
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εφαρμόσουμε την τεχνική της επανάθεσης όπου ένα κείμενο του πληθυσμού που 

επιλέγεται τοποθετείται ξανά στην λίστα από την οποία επιλέγουμε το τυχαίο δείγμα και 

επομένως μπορεί να επιλεγεί πάλι. Ένας ερευνητής μπορεί από την άλλη να επιλέξει τη 

μη επανάθεση (Φαρμάκης, 2015). 

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος της 

ευκολίας ή ευχέρειας. Έτσι, το δείγμα της παρακάτω μελέτης αποτελείται από δείγμα 

2065 θηλαζουσών γυναικών και 120 μη θηλαζουσών μητέρων. Αυτή η μέθοδος 

δειγματοληψίας επιλέχθηκε με σκοπό τη συλλογή αντιπροσωπευτικού συνόλου μητέρων. 

Η συλλογή των δεδομένων διεξήχθη με τη χρήση δύο ερωτηματολογίων ένα για 

«Θηλάζουσες Μητέρες » και ένα για «Μη Θηλάζουσες Μητέρες» που προέρχονται από 

την επίσημη Ελληνική μετάφραση των εγκεκριμένων ερωτηματολογίων από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και την UNICEF (2009) σχετικά με την 

«Πρωτοβουλία Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία» (Παράρτημα Β). Τα 

ερωτηματολόγια αυτά περιέχονται στο 4ο Κεφάλαιο των εκδόσεων του WHO και της 

UNICEF που αφορούν την Αυτοαξιολόγηση και τη Παρακολούθηση των Φιλικών προς 

τα Βρέφη Νοσοκομείων. Το ερωτηματολόγιο που αποτείνεται στις θηλάζουσες μητέρες 

απαρτίζεται από 25 ερωτήσεις ενώ το ερωτηματολόγιο που αποτείνεται στις μη 

θηλάζουσες από 19 ερωτήσεις. Τα ερωτηματολόγια διαχωρίζονται σε δύο ενότητες. Η 

πρώτη ενότητα εμπεριέχει ερωτήσεις σχετικά με την προγεννητική περίοδο και η δεύτερη 

εμπεριέχει ερωτήσεις σχετικά με τον τοκετό και τη μεταγεννητική περίοδο της μητέρας. 

Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου, πολλαπλών επιλογών όπου οι μητέρες 

επιλέγουν την απάντηση τους, ενώ υπάρχουν και ερωτήσεις ανοικτού τύπου στις οποίες 

οι μητέρες καταγράφουν την απάντηση τους. Στο τέλος των ερωτηματολογίων αυτών 

προστέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού. 

   Η δειγματοληψία διενεργήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας 

Kwiksurveys. Η πηγή άντλησης του δείγματος ήταν το Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 

5.5 Στατιστικά εργαλεία 

Οι στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν είναι, τόσο 

περιγραφικές, όσο και επαγωγικές, όπως αναλύονται παρακάτω: 

• Ποσοστά κατανομής συχνοτήτων 

• Οι μη παραμετρικοί έλεγχοι ανεξαρτησίας Pearson ‘s χ2 και Fisher’s Exact test 
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• Το επίπεδο σημαντικότητας που προκαθορίζεται για τη διεξαγωγή των ελέγχων 

υποθέσεων είναι το α=0,05. 

 

5.6 Ηθικά ζητήματα 

Η ηθική στην έρευνα αποτελεί ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας και αφορά την 

εφαρμογή των ηθικών κανόνων για τη συλλογή, την ανάλυση, την καταγραφή και τη 

δημοσίευση της πληροφόρησης που σχετίζονται με τα υποκείμενα της έρευνας, ιδιαίτερα 

αναφορικά με την ενεργή αποδοχή των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας, εμπιστευτικότητας 

και πληροφορημένης συναίνεσης (Sikes, et al., 2003). Οι Howe & Moses (1999) 

αναφέρουν πως τα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα στην κοινωνική έρευνα έχουν 

περιπλεχθεί κατά τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης χρήσης της ποσοτικής 

έρευνας και συμμετοχής διάφορων πληθυσμών στις αντίστοιχες μελέτες. Στο πλαίσιο 

αυτό, οι βασικές δεοντολογικές αρχές στην εκπαιδευτική έρευνα είναι η πληροφορημένη 

συναίνεση, υπό την έννοια ότι τα υποκείμενα της έρευνας συμφωνούν να συμμετέχουν 

εθελοντικά και η συμφωνία αυτή βασίζεται σε πλήρη και ανοιχτή πληροφόρηση, η 

ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων από μη επιθυμητή 

έκθεση, η δημοσίευση των δεδομένων ανώνυμα, η ακρίβεια κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνας και η αποφυγή οποιασδήποτε σκόπιμης διαστρέβλωσης των δεδομένων 

(Christians, 2000). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην παρούσα έρευνα τηρήθηκαν όλες οι αρχές 

δεοντολογίας. Συγκεκριμένα, διασφαλίστηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων μητέρων 

στη μελέτη, ενώ πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ενημερώθηκαν για τους 

ερευνητικούς σκοπούς και το λόγο διεξαγωγής της μέσω ειδικού ενημερωτικού 

σημειώματος. Επίσης, τηρήθηκε η αρχή της πληροφορημένης συναίνεσης, καθώς οι 

συμμετέχουσες στη μελέτη συμφώνησαν να λάβουν εθελοντικά μέρος μετά από σχετική 

πληροφόρηση για τους σκοπούς της. Επιπλέον, ενημερώθηκαν πως τα δεδομένα που θα 

ληφθούν από τα ερωτηματολόγια θα αξιολογηθούν για επιστημονικούς λόγους.  

Ακόμη, όσον αφορά την τήρηση της αρχής της ακρίβειας, στην έρευνα θα 

χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη ερευνητική μεθοδολογία και θα εφαρμοστούν οι 

αντίστοιχοι στατιστικοί έλεγχοι, ώστε να εξαχθούν έγκυρα και αξιόπιστα συμπεράσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Ξεκινώντας την παράθεση των αποτελεσμάτων της μελέτης και εστιάζοντας στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των μητέρων του δείγματος (Πίνακας 6.1), αρχικά 

παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο των θηλαζουσών (Διάγραμμα 30) όσο και 

των μη θηλαζουσών μητέρων (Διάγραμμα 58) είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 34 ετών. Στο 

σύνολο του δείγματος, το 4,7% των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι 18 έως 24 ετών, 

το 26,5% είναι 25 έως 29 ετών, το 42,3% είναι 30 έως 34 ετών, το 22,8% από 35 έως 38 

ετών και το 3,7% άνω των 40 ετών. Το υψηλότερο ποσοστό των θηλαζουσών μητέρων 

(Διάγραμμα 31) είναι απόφοιτες ΤΕΙ και των μη θηλαζουσών απόφοιτες λυκείου 

(Διάγραμμα 59), ενώ όσον αφορά το συνολικό δείγμα το 0,2% των μητέρων είναι 

απόφοιτες δημοτικού, το 1,4% απόφοιτες γυμνασίου, το 25,1% απόφοιτες λυκείου, το 

30,3% απόφοιτες ΤΕΙ, το 25,3% απόφοιτες ΑΕΙ και το 17,7% κάτοχοι μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού τίτλου σπουδών. Επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο των θηλαζουσών 

(Διάγραμμα 32) όσο και των μη θηλαζουσών μητέρων (Διάγραμμα 60) είναι ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, με το 12,1% των μητέρων να ασχολούνται με τα οικιακά, το 50,5% αυτών να 

είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 12,3% δημόσιοι υπάλληλοι και το 25,1% να μην εργάζεται. 

Επίσης όπως είναι αναμενόμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην 

έρευνα κατοικεί στη Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα (Διάγραμμα 33,61) καθώς τα 

συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα συμπεριλαμβάνουν τα αστικά κέντρα της 

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ όπως παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο 

των θηλαζουσών όσο και των μη θηλαζουσών μητέρων επέλεξαν να γεννήσουν σε 

ιδιωτικές κλινικές (Διάγραμμα 34 και 62). Ο κύριος όγκος των μητέρων που συμμετείχαν 

στην έρευνα έχουν ένα παιδί ενώ τόσο όσον αφορά τις θηλάζουσες μητέρες (Διάγραμμα 

35) όσο και τις μη θηλάζουσες το τελευταίο μωρό τους είναι ηλικίας 9 έως 12 μηνών 

(Διάγραμμα 64). 

Πίνακας 6.1: Δημογραφικά Στοιχεία Θηλάζουσες και Μη Θηλάζουσες μητέρες 

 Θηλάζουσες 
Μη 

θηλάζουσες 
Σύνολο 

Ν % Ν % Ν % 

Ηλικία 
18-24 88 4,3% 13 11,5% 101 4,7% 
25-29 531 26,2% 36 31,9% 567 26,5% 
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30-34 869 42,9% 37 32,7% 906 42,3% 
35-39 468 23,1% 20 17,7% 488 22,8% 
>40 72 3,6% 7 6,2% 79 3,7% 

Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

Απόφοιτη 
δημοτικού 

4 0,2% 0 0,0% 4 0,2% 

Απόφοιτη 
γυμνασίου 

27 1,3% 3 2,6% 30 1,4% 

Απόφοιτη 
λυκείου 

493 24,3% 45 39,5% 538 25,1% 

Απόφοιτη ΤΕΙ 618 30,4% 32 28,1% 650 30,3% 
Απόφοιτη ΑΕΙ 522 25,7% 22 19,3% 544 25,3% 

Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 

τίτλου/ 
διδακτορικού 

τίτλου 

368 18,1% 12 10,5% 380 17,7% 

Επαγγελματική 
απασχόληση 

Οικιακά 237 11,9% 19 16,8% 256 12,1% 
Ιδιωτικός 

υπάλληλος 
1018 51,1% 45 39,8% 1063 50,5% 

Δημόσιος 
υπάλληλος 

247 12,4% 13 11,5% 260 12,3% 

Άνεργη/Δεν 
εργάζεται 

προσωρινά 
492 24,7% 36 31,9% 528 25,1% 

Γεωγραφικό 
διαμέρισμα διαμο

νής 

Μακεδονία 663 35,2% 23 23,0% 686 34,6% 
Θράκη 52 2,8% 7 7,0% 59 3,0% 

Ήπειρος 67 3,6% 5 5,0% 72 3,6% 
Θεσσαλία 117 6,2% 5 5,0% 122 6,2% 

Στερεά Ελλάδα 630 33,5% 33 33,0% 663 33,5% 
Πελοπόννησο 117 6,2% 11 11,0% 128 6,5% 
Νησιά Αιγαίου 73 3,9% 4 4,0% 77 3,9% 
Νησιά Ιονίου 23 1,2% 4 4,0% 27 1,4% 

Κρήτη 140 7,4% 8 8,0% 148 7,5% 

Νοσηλευτικό 
ίδρυμα/Μαιευτήρ

ιο που 
γεννήσατε? 

Δημόσιο 
Νοσοκομείο 

565 28,2% 44 39,3% 609 28,8% 

Πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο 

164 8,2% 11 9,8% 175 8,3% 

Ιδιωτική κλινική 1276 63,6% 57 50,9% 1333 63,0% 

Αριθμός τέκνων 

1 1225 60,4% 77 68,8% 1302 60,8% 
2 685 33,8% 30 26,8% 715 33,4% 
3 99 4,9% 5 4,5% 104 4,9% 
4 18 0,9% 0 0,0% 18 0,8% 

>4 2 0,1% 0 0,0% 2 0,1% 
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Πόσο μηνών 
είναι το τελευταίο 

μωρό σας; 

1-3 μηνών 283 15,8% 9 9,3% 292 15,5% 
3-6 μηνών 386 21,6% 19 19,6% 405 21,5% 
6-9 μηνών 364 20,3% 22 22,7% 386 20,4% 
9-12 μηνών 758 42,3% 47 48,5% 805 42,6% 

 Περνώντας στην αξιολόγηση της εφαρμογής των 10 Βημάτων για τον επιτυχή 

θηλασμό και εστιάζοντας στο τρίτο βήμα (Πίνακας 6.2), που αφορά την ενημέρωση των 

μητέρων σχετικά με τα πλεονεκτήματα και την διαχείριση του θηλασμού (ερώτηση 3) 

ότι το ποσοστό των θηλαζουσών μητέρων που ενημερώθηκαν για τη σημασία της 

δερματικής επαφής και της 24ωρης συν-διαμονής μητέρας – βρέφους ισούται με 17,1% 

και 17,2% αντίστοιχα (Διάγραμμα 3). Χαμηλότερα είναι τα ποσοστά ενημέρωσης για τη 

σημασία δερματικής επαφής 11,7% και της 24ωρης συν-διαμονής μητέρας – βρέφους 

15,0% στις μη θηλάζουσες μητέρες (Διάγραμμα 39). Παράλληλα, μόλις το 8,7% των 

θηλαζουσών μητέρων ενημερώθηκε για τους κίνδυνους χορήγησης νερού, τεχνητού 

γάλακτος ή άλλων διατροφικών συμπληρωμάτων τους πρώτους 6 μήνες ζωής. Όπως 

προκύπτει τα συγκεκριμένα ποσοστά απέχουν διακριτά από το κριτήριο της ΠΦΒΝ το 

οποίο προσδιορίζει το ποσοστό των θετικών απαντήσεων στο 70% και ως εκ τούτου 

συμπεραίνεται ότι το πρώτο βήμα εφαρμογής του επιτυχή θηλασμού δεν εφαρμόζεται 

από τα Ελληνικά νοσοκομεία και κλινικές. Παράλληλα, βάσει του αντίστοιχου ελέγχου 

ανεξαρτησίας χ2 (Fisher’s Exact Test) προκύπτει ότι τα ποσοστά ενημέρωσης για τη 

σημασία της δερματικής επαφής και της σημασίας της 24ωρης συν διαμονής μητέρας - 

βρέφους δεν διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά για τις δύο ομάδες μητέρων (p ίσο 

με 0,072 και 0,312) . 

Πίνακας 6.2: Εφαρμογή του Βήμα 3  

 
Θηλάζουσες Μη θηλάζουσες  

Ν % Ν % p-value 

Ενημέρωση για τη σημασία δερματικής 

επαφής 
354 17,1% 14 11,7% 0,072 

Ενημέρωση για τη σημασία της 24ωρης 

συν διαμονής μητέρας - βρέφους 
356 17,2% 18 15,0% 0,312 
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Ενημέρωση για τους κινδύνους 

χορήγησης συμπληρωμάτων 
180 8,7%   - 

Σε σχέση με το τέταρτο βήμα (Πίνακας 6.3) προσδιορισμού του επιτυχούς 

θηλασμού (ερωτήσεις 8, 9, 10, 11, 12 κοινές) προκύπτει ότι αυτό επίσης δεν εφαρμόζεται 

καθώς η ΠΦΒΝ προσδιορίζει ότι για να υφίστανται οι καλές πρακτικές έναρξης του 

θηλασμού θα πρέπει τα μαιευτικά ιδρύματα να σημειώνουν ποσοστό θετικής 

ανταπόκρισης στα 3 εκ των 5 στοιχείων που προσδιορίζουν το βήμα να είναι ανώτερο 

του 80%, ενώ στα υπόλοιπα 2 στοιχεία ανώτερο του 70%. Παρατηρείται ότι το 

συγκεκριμένο κριτήριο δεν πληρείται τόσο στην περίπτωση των θηλαζουσών όσο και 

στην περίπτωση των μη θηλαζουσών μητέρων. Προκύπτει ότι το ποσοστό των 

θηλαζουσών μητέρων που κράτησαν το μωρό τους άμεσα μετά τη γέννα είναι ίσο με 

48,9% (Διάγραμμα 8), ενώ σημαντικά χαμηλότερο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των μη 

θηλαζουσών μητέρων καθώς ισούται με 34,2% (p=0,001) (Διάγραμμα 44). Παράλληλα 

το 44,1% των θηλαζουσών (Διάγραμμα 9) και το 29,2% των μη θηλαζουσών μητέρων 

(Διάγραμμα 45) κράτησαν για πρώτη φορά το μωρό τους με δερματική επαφή (p=0,001) 

το 47,7% των θηλαζουσών μητέρων (Διάγραμμα 10) και το 33,3% των μη θηλαζουσών 

(Διάγραμμα 46), δηλώνουν ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση στην επαφή τους με το βρέφος 

(p=0,001). Τα ποσοστά των θηλαζουσών (Διάγραμμα 11) και μη θηλαζουσών μητέρων 

(Διάγραμμα 47), που είχαν πρώτη επαφή με το μωρό τους μεγαλύτερη της μίας ώρας 

είναι παραπλήσια και ίσα με 27,8% και 27,5% αντίστοιχα (p=0,515), ενώ το 56,1% των 

θηλαζουσών σημειώνουν ότι ενθαρρύνθηκαν από το μαιευτικό προσωπικό για 

αναγνώριση των σημείων πείνας στο βρέφος (Διάγραμμα 12). Τέλος, στο 57,5% των μη 

θηλαζουσών μητέρων προσφέρθηκε βοήθεια ώστε να δοκιμάσουν να θηλάσουν εφόσον 

το επιθυμούσαν (Διάγραμμα 48). 

Πίνακας 6.3: Εφαρμογή του Βήματος 4  

 
Θηλάζουσες Μη θηλάζουσες  

Ν % Ν % p 

Άμεση τοποθέτηση βρέφους πάνω στη 

μητέρα 
1009 48,9% 41 34,2% 0,001 

Δερματική επαφή 911 44,1% 35 29,2% 0,001 
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Απουσία καθυστέρησης επαφής 984 47,7% 40 33,3% 0,001 

Διάρκεια πρώτης επαφής τουλάχιστον 

μίας ώρας 
575 27,8% 33 27,5% 0,515 

Ενθάρρυνση μητέρας για αναγνώριση 

των σημείων πείνας στο βρέφος 
1158 56,1%   - 

Προσφορά βοήθειας στη δοκιμή 

θηλασμού 
  69 57,5% - 

 Το πέμπτο βήμα (Πίνακας 6.4) επιτυχούς θηλασμού (ερωτήσεις 13, 14, 15 

ερωτηματολόγιο θηλαζουσών και 16 ερωτηματολόγιο μη θηλαζουσών) αναφέρεται στη 

διδασκαλία της τεχνικής και τη διατήρηση της γαλουχίας και προϋποθέτει ποσοστό 

θετικής ανταποκρισιμότητας ανώτερο του 80% σε 3 εκ των 5 στοιχείων προσδιορισμού 

εφαρμογής του βήματος και 50% σε 2 εξ αυτών. Όπως παρατηρείται οι κλινικές και τα 

νοσοκομεία της μελέτης δεν πληρούν το βήμα της διδασκαλίας της τεχνικής και τη 

διατήρησης της γαλουχίας καθώς οι θηλάζουσες μητέρες σε ποσοστό 78,3% εξ αυτών 

δέχθηκε βοήθεια με την τοποθέτηση και την επαφή του βρέφους κατά τον θηλασμό μετά 

την πρώτη φορά (Διάγραμμα 13), το 83,6% δέχθηκε βοήθεια στην τοποθέτηση του 

μωρού στο στήθος πριν την έξοδο από το μαιευτήριο (Διάγραμμα 15), το 28,3% δέχθηκε 

βοήθεια σχετικά με την άντληση γάλακτος με το χέρι και το 45,1% προσπάθησε να 

αντλήσει γάλα με το χέρι (Διάγραμμα 16). Παράλληλα, μόλις το 46,7% των μη 

θηλαζουσών μητέρων δέχθηκε βοήθεια στην προετοιμασία τροφής για το βρέφος εντός 

του νοσοκομείου (Διάγραμμα 52). 

Πίνακας 6.4: Εφαρμογή του Βήματος 5   

 
Θηλάζουσες Μη θηλάζουσες 

Ν % Ν % 

Βοήθεια με την τοποθέτηση και την επαφή 

του βρέφους κατά τον θηλασμό μετά την 

πρώτη φορά 

1617 78,3%   

Βοήθεια στην τοποθέτηση του μωρού στο 

στήθος πριν την έξοδο από το μαιευτήριο 
1727 83,6%   

Βοήθεια σχετικά με την άντληση γάλακτος 

με το χέρι 
585 28,3%   
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Προσπάθεια άντλησης γάλακτος 931 45,1%   

Βοήθεια στην προετοιμασία τροφής εντός 

του νοσοκομείου 
  56 46,7% 

Το έκτο βήμα (Πίνακας 6,5) που προσδιορίζεται από την ΠΦΒΝ και αναφέρεται 

στην σίτιση των βρεφών αποκλειστικά με μητρικό γάλα με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 

αυτή απορρίπτεται αιτιολογημένα για ιατρικούς λόγους (ερωτήσεις 19, 20 

ερωτηματολόγιο θηλαζουσών και 14, 15 ερωτηματολόγιο μη θηλαζουσών). Το κριτήριο 

της ΠΦΒΝ προϋποθέτει για τα δύο στοιχεία ποσοστά ανώτερα του 80% τα οποία όπως 

παρατηρείται δεν ικανοποιούνται καθώς μόλις το 28,6% των θηλαζουσών μητέρων 

προχώρησαν σε σίτιση των βρεφών αποκλειστικά με μητρικό γάλα (Διάγραμμα 22), ενώ 

ακόμη χαμηλότερο 15,0% είναι το ποσοστό των μη θηλαζουσών μητέρων αιτιολογημένα 

προχώρησαν στη μη σίτιση των βρεφών με μητρικό γάλα (Διάγραμμα 51).  

Πίνακας 6.5: Εφαρμογή του Βήματος 6 

 
Θηλάζουσες Μη θηλάζουσες 

Ν % Ν % 

Σίτιση αποκλειστικά με μητρικό γάλα 591 28,6%   

Αιτιολογημένη μη σίτιση με μητρικό γάλα   18 15,0% 

Το έβδομο βήμα (Πίνακας 6.6) προσδιορισμού των Φιλικών προς τα Βρέφη 

Νοσοκομείων (ερώτηση 16 ερωτηματολόγιο θηλαζουσών και 7 ερωτηματολόγιο μη 

θηλαζουσών) αναφέρεται στην 24ωρη συν-διαμονή της μητέρας και του βρέφους αμέσως 

μετά τον τοκετό. Το κριτήριο εφαρμογής του βήματος που προτείνεται από την ΠΦΒΝ 

προϋποθέτει ότι το 80% των μητέρων απαντούν καταφατικά στο ότι έμειναν συνεχώς με 

το βρέφος μετά τον τοκετό. Όπως παρατηρείται το συγκεκριμένο κριτήριο δεν πληρείται 

στην περίπτωση των Ελληνικών νοσοκομείων και κλινικών καθώς μόλις το 56,2% των 

θηλαζουσών μητέρων δηλώνουν ότι το μωρό τους ήταν συνέχεια μαζί τους μέρα-νύχτα 

όσο αυτές ήταν στο μαιευτικό τμήμα μετά τη γέννηση (Διάγραμμα 19), ενώ χαμηλότερο 

είναι το αντίστοιχο ποσοστό των μη θηλαζουσών μητέρων (p=0,078) (Διάγραμμα 49).  
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Πίνακας 6.6: Εφαρμογή του Βήματος 7  

 
Θηλάζουσες Μη θηλάζουσες  

Ν % Ν % p 

24ωρη συν διαμονή μητέρας - βρέφους 1161 56,2% 59 49,2% 0,078 

Διερευνώντας την περίπτωση εφαρμογής του όγδοου βήματος (Πίνακας 6.7) 

προσδιορισμού των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων το οποίο αναφέρεται στην 

σίτιση των βρεφών ανάλογα με τις ανάγκες του (ερωτήσεις 17, 18), προκύπτει ότι και σε 

αυτή την περίπτωση το παγκόσμιο κριτήριο της ΠΦΒΝ που προϋποθέτει ότι ποσοστό 

υψηλότερο του 80% των θηλαζουσών μητέρων δέχθηκαν τη συμβουλή από το ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό να σιτίζουν το μωρό τους κάθε φορά που φαίνεται 

πεινασμένο και για όση ώρα επιθυμεί εκείνο δε πληρείται. Όπως παρατηρείται το 

ποσοστό των θηλαζουσών μητέρων στις οποίες δόθηκε η συμβουλή να σιτίζουν το μωρό 

τους κάθε φορά που εκείνο φαίνεται πεινασμένο ισούται με 55,0% (Διάγραμμα 20), ενώ 

ακόμη χαμηλότερο είναι το ποσοστό των θηλαζουσών μητέρων που δέχθηκαν συμβουλή 

σίτισης όση ώρα επιθυμεί το βρέφος καθώς ισούται με 42,1% (Διάγραμμα 21).  

Πίνακας 6.7: Εφαρμογή του Βήματος 8  

 
Θηλάζουσες Μη θηλάζουσες 

Ν % Ν % 

Συμβουλή σίτισης κάθε φορά που το βρέφος 

φαίνεται πεινασμένο 
1135 55,0%   

Συμβουλή σίτισης όση ώρα επιθυμεί το 

βρέφος 
870 42,1%   

Το ένατο βήμα (Πίνακας 6.8) προσδιορισμού των Φιλικών προς τα Βρέφη 

Νοσοκομείων αφορά την αποφυγή χρήσης τεχνητών θηλών και πιπίλων στα μωρά τα 

οποία θηλάζουν (ερωτήσεις 21, 22). Η ΠΦΒΝ προσδιορίζει ότι το συγκεκριμένο βήμα 

ικανοποιείται εφόσον στο 80% των βρεφών δεν χορηγήθηκε γεύμα με μπουκάλι και δεν 

χορηγήθηκε πιπίλα. Όπως παρατηρείται το κριτήριο της μη χορήγησης πιπίλας 

ικανοποιείται καθώς στα μωρά που θήλασαν δεν χορηγήθηκε πιπίλα σε ποσοστό 87,7% 

(Διάγραμμα 26), αντίθετα το ποσοστό των μωρών που αποφεύχθηκε η χορήγηση 

γεύματος με μπουκάλι είναι χαμηλότερο το 80% και ισούται με 66,6% (Διάγραμμα 25). 
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Ως εκ τούτου το ένατο βήμα των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων επίσης δεν 

ικανοποιείται. 

  Πίνακας 6.8: Εφαρμογή του Βήματος 9  

 
Θηλάζουσες Μη θηλάζουσες 

Ν % Ν % 

Αποφυγή χορήγησης γεύματος με μπουκάλι 1375 66,6%   

Αποφυγή χορήγησης πιπίλας 1811 87,7%   

Τέλος διερευνώντας την εφαρμογή του δέκατου βήματος (Πίνακας 6.9) 

προσδιορισμού των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων (ερωτήσεις 24, 25 

ερωτηματολόγιο θηλαζουσών και 18 ερωτηματολόγιο μη θηλαζουσών) προκύπτει ότι 

αυτό επίσης δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των Ελληνικών νοσοκομείων και 

κλινικών. Όπως παρατηρείται μόλις στο 31,5% των θηλαζουσών μητέρων (Διάγραμμα 

29) και στο 25,8% των μη θηλαζουσών παράχθηκαν υποδείξεις για την αναζήτηση 

βοήθειας σε περίπτωση προβλημάτων σχετικά με τη σίτιση του βρέφους (p=0,113) 

(Διάγραμμα 56), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά που αφορούν τη χρήση από μέρους των 

μητέρων των συγκεκριμένων υποδείξεων ισούνται με 30,4% και 26,7% (p=0,227). 

Δεδομένου ότι το κριτήριο της ΠΦΒΝ προσδιορίζει ότι τα αντίστοιχα ποσοστά των 

μητέρων θα πρέπει να υπερβαίνουν το 80% κρίνεται ότι το δέκατο βήμα προσδιορισμού 

των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων δεν πληρείται. 

Πίνακας 6.9: Εφαρμογή του Βήματος 10  

 
Θηλάζουσες Μη θηλάζουσες  

Ν % Ν % p 

Παροχή υποδείξεων για την 

αναζήτηση βοήθειας σε περίπτωση 

προβλημάτων σχετικά με τη σίτιση του 

βρέφους σας 

651 31,5% 31 25,8% 0,113 

Χρήση υποδείξεων για την αναζήτηση 

βοήθειας σε περίπτωση προβλημάτων 

σχετικά με τη σίτιση του βρέφους σας 

627 30,4% 32 26,7% 0,227 
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Το ερευνητικό εργαλείο της εργασίας προσδιορίζει (Πίνακας 6.10) ότι εφόσον 

ποσοστό των μητέρων υψηλότερο του 80% δηλώνει ότι δεν τους διανεμηθήκαν φυλλάδια 

ή δώρα και δωρεάν δείγματα που προωθούν υποκατάστατα μητρικού γάλατος τότε τα 

νοσοκομεία και οι κλινικές συμμορφώνονται με το Διεθνή Κώδικα Εμπορίας 

Υποκατάστατων Μητρικού Γάλατος και ως εκ τούτου πληρούν το συγκεκριμένο 

κριτήριο προσδιορισμού των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων. Στην παρούσα 

έρευνα (ερώτηση 23 ερωτηματολόγιο θηλαζουσών και ερώτηση 17 ερωτηματολόγιο μη 

θηλαζουσών) όπως παρατηρείται μόλις το 61,7% των θηλαζουσών μητέρων (Διάγραμμα 

27) και το 57,5% των μη θηλαζουσών (p=0,205) (Διάγραμμα 54), δήλωσαν ότι δεν τους 

διανεμήθηκαν φυλλάδια και δεν τους δόθηκαν δώρα ή δωρεάν δείγματα που προωθούν 

υποκατάστατα μητρικού γάλατος οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι τα Ελληνικά 

νοσοκομεία και κλινικές δεν συμμορφώνονται με το Διεθνή Κώδικα Εμπορίας 

Υποκατάστατων Μητρικού Γάλατος.  

Πίνακας 6.10: Εφαρμογή του Κώδικα Υποκατάστατου Μητρικού Γάλατος 

 
Θηλάζουσες Μη θηλάζουσες  

Ν % Ν % p 

Μη διανομή φυλλαδίων ή δώρων και 

δωρεάν δειγμάτων που προωθούν 

υποκατάστατα μητρικού γάλατος 

1274 61,7% 69 57,5% 0,205 

Εξετάζοντας εάν τα νοσοκομεία και οι κλινικές στην Ελλάδα πληρούν τα 

κριτήρια της ΠΦΒΝ σε σχέση με τη φιλική προς τη μητέρα φροντίδα (Πίνακας 6.11) που 

προσδιορίζουν ότι ποσοστό ανώτερο του 70% αυτών θα πρέπει να έχουν ενθαρρυνθεί να 

έχουν για συντροφιά και να κινούνται κατά τον τοκετό, καθώς και να έχουν ενημερωθεί 

για εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης του πόνου κατά τον τοκετό προκύπτει πως 

αυτό δε συμβαίνει (Ερωτήσεις 2 και 4 κοινές). Όπως παρατηρείται  τόσο όσον αφορά τις 

θηλάζουσες (Διάγραμμα 2) όσο και τις μη θηλάζουσες μητέρες (Διάγραμμα 38), τα 

ποσοστά που ενθαρρύνθηκαν να έχουν μαζί τους συντροφιά κατά τον τοκετό είναι 

χαμηλά καθώς ισούνται με 22,5% και 12,5% αντίστοιχα (p=0,005). Ακόμη χαμηλότερα 

είναι τα ποσοστά των μητέρων που ενημερώθηκαν για εναλλακτικές μεθόδους 

αντιμετώπισης του πόνου κατά τον τοκετό καθώς ισούνται με 17,1% για τις θηλάζουσες 

και με 17,5% για τις μη θηλάζουσες μητέρες (p=0,494), ενώ τέλος το 43,7% των 
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θηλαζουσών (Διάγραμμα 4) και το 41,7% των μη θηλαζουσών μητέρων (Διάγραμμα 40)  

ενθαρρύνθηκαν ώστε κινούνται κατά τον τοκετό (p=0,395)  

Πίνακας 6.11: Η φιλική προς τη μητέρα φροντίδα των Ελληνικών Μαιευτηρίων  

 
Θηλάζουσες Μη θηλάζουσες  

Ν % Ν % p 

Ενθάρρυνση για συντροφιά κατά τον 

τοκετό 
465 22,5% 15 12,5% 0,005 

Ενημέρωση για εναλλακτικές μεθόδους 

αντιμετώπισης του πόνου κατά τον 

τοκετό 

353 17,1% 21 17,5% 0,494 

Ενθάρρυνση για κίνηση κατά τον 

τοκετό 
903 43,7% 50 41,7% 0,395 

Όσον αφορά το βαθμό που τα νοσοκομεία πληρούν τις οδηγίες της ΠΦΒΝ σε 

σχέση με την ενημέρωση για τον ιό HIV στις εγκύους (ερώτηση 3 κοινή) (Πίνακας 6.12), 

προκύπτει ότι μόλις το 4,0% των θηλαζουσών μητέρων (Διάγραμμα 3) και το 3,3% των 

μη θηλαζουσών (Διάγραμμα 39), ενημερώθηκε για τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού HIV 

από τη μητέρα στο βρέφος (p=0,473), ενώ το 5,5% των θηλαζουσών και το 4,2% των μη 

θηλαζουσών μητέρων ενημερώθηκε για τη σημασία της εξέτασης και συμβουλευτικής 

για τον ιό HIV για τις εγκύους (p=0,412). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα απέχουν 

εξαιρετικά από τα κριτήρια που θέτει η ΠΦΒΝ σε σχέση με την ενημέρωση για τον ιό 

HIV στις εγκύους καθώς αυτά προϋποθέτουν ποσοστά θετικής ανταπόκρισης 70% και 

50% για τα στοιχεία της συγκεκριμένης κατηγορίας.  

 
Πίνακας 6.12: Ενημέρωση για τον ιό HIV στις εγκύου 
 

 
Θηλάζουσες Μη θηλάζουσες  

Ν % Ν % p 

Ενημέρωση για τον κίνδυνο μετάδοσης 

ιού HIV από τη μητέρα στο βρέφος 
83 4,0% 4 3,3% 0,473 
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Ενημέρωση για τη σημασία της 

εξέτασης και συμβουλευτικής για τον 

ιό HIV για τις εγκύους 

107 5,2% 5 4,2% 0,412 

 Στη συνέχεια της εργασίας μελετάται ο βαθμός εφαρμογής των βημάτων 

προσδιορισμού των φιλικών προς τα βρέφη νοσοκομείων, βάσει της οργανωσιακής 

μορφής τους σε δημόσιο, πανεπιστημιακό και ιδιωτικό (Πίνακας 6.13). Αρχικά, 

παρατηρείται ότι σε καμία περίπτωση δεν πληρούνται τα κριτήρια της ΠΦΒΝ 

χαρακτηρισμού των νοσοκομείων και των κλινικών ως Φιλικών προς τα βρέφη. 

Εστιάζοντας στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις 

των ποσοστών ανταποκρισιμότητας στα κριτήρια που θέτει η ΠΦΒΝ παρατηρείται ότι 

στις ιδιωτικές κλινικές το ποσοστό των μητέρων που δέχθηκαν βοήθεια στην τοποθέτηση 

του μωρού στο στήθος πριν την έξοδο από το μαιευτήριο είναι υψηλότερο σε σχέση με 

τα δημόσια και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία (p=0,042). Παράλληλα, προκύπτουν 

στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στα στοιχεία του 9ου βήματος καθώς οι ιδιωτικές 

κλινικές σε μεγαλύτερο βαθμό αποφεύγουν να χορηγούν γεύμα στα βρέφη με το 

μπουκάλι (p=0,039), ενώ αντίθετα η αποφυγή χορήγησης πιπίλας συναντάται σε μεγαλύ-

τερο βαθμό αρχικά στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε δεύτερο βαθμό στις ιδιωτικές 

κλινικές (p=0,014). 

Πίνακας 6.13: Συσχέτιση των Ελληνικών Μαιευτηρίων με την εφαρμογή των 10 

βημάτων  

Βήμα  

Δημόσιο 

Νοσοκομεί

ο 

Πανεπιστημ

ιακό 

νοσοκομείο 

Ιδιωτική 

κλινική 
 

Ν % Ν % Ν % p 

3 

Ενημέρωση για τη σημασία 

δερματικής επαφής 
115 

18,9

% 
34 

19,4

% 
217 

16,3

% 
0,273 

Ενημέρωση για τη σημασία της 

24ωρης συν διαμονής μητέρας - 

βρέφους 

104 
17,1

% 
30 

17,1

% 
236 

17,7

% 
0,938 

Ενημέρωση για τους κινδύνους 

χορήγησης συμπληρωμάτων 
52 9,2% 17 

10,4

% 
109 8,5% 0,705 
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4 

Άμεση τοποθέτηση βρέφους πάνω 

στη μητέρα 
305 

50,1

% 
88 

50,3

% 
620 

46,5

% 
0,274 

Δερματική επαφή 268 
44,0

% 
78 

44,6

% 
571 

42,8

% 
0,837 

Απουσία καθυστέρησης επαφής 298 
48,9

% 
81 

46,3

% 
619 

46,4

% 
0,577 

Διάρκεια πρώτης επαφής 

τουλάχιστον μίας ώρας 
180 

29,6

% 
55 

31,4

% 
357 

26,8

% 
0,255 

Ενθάρρυνση μητέρας για 

αναγνώριση σημείων πείνας στο 

βρέφος 

334 
54,8

% 
94 

53,7

% 
701 

52,6

% 
0,649 

Προσφορά βοήθειας στη δοκιμή 

θηλασμού 
27 4,4% 5 2,9% 37 2,8% 0,154 

5 

Βοήθεια με την τοποθέτηση και την 

επαφή του βρέφους κατά τον 

θηλασμό μετά την πρώτη αυτή 

φορά 

438 
71,9

% 
129 

73,7

% 
998 

74,9

% 
0,389 

Βοήθεια στην τοποθέτηση του 

μωρού στο στήθος πριν την έξοδο 

από το μαιευτήριο 

465 
76,4

% 
133 

76,0

% 
1078 

80,9

% 
0,042 

Βοήθεια σχετικά με την άντληση 

γάλακτος με το χέρι 
152 

25,0

% 
51 

29,1

% 
370 

27,8

% 
0,354 

Προσπάθεια άντλησης γάλακτος 239 
39,2

% 
71 

40,6

% 
590 

44,3

% 
0,100 

Βοήθεια στην προετοιμασία τροφής 

εντός του νοσοκομείου 
21 3,4% 6 3,4% 29 2,2% 0,214 

6 

Σίτιση αποκλειστικά με μητρικό 

γάλα 
160 

26,3

% 
43 

24,6

% 
367 

27,5

% 
0,646 

Αιτιολογημένη μη σίτιση με 

μητρικό γάλα 
6 1,0% 0 0,0% 12 0,9% 0,433 

7 
24ωρη συν διαμονή μητέρας - 

βρέφους 
337 

55,3

% 
95 

54,3

% 
751 

56,3

% 
0,832 
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8 

Συμβουλή σίτισης κάθε φορά που 

το βρέφος φαίνεται πεινασμένο 
346 

56,8

% 
93 

53,1

% 
791 

59,3

% 
0,221 

Συμβουλή σίτισης όση ώρα 

επιθυμεί το βρέφος 
269 

44,2

% 
81 

46,3

% 
605 

45,4

% 
0,837 

9 

Αποφυγή χορήγησης γεύματος με 

μπουκάλι 
395 

64,9

% 
111 

63,4

% 
931 

69,8

% 
0,039 

Αποφυγή χορήγησης πιπίλας 519 
85,2

% 
161 

92,0

% 
1187 

89,0

% 
0,014 

10 

Παροχή υποδείξεων για την 

αναζήτηση βοήθειας σε περίπτωση 

προβλημάτων σχετικά με τη σίτιση 

του βρέφους σας 

185 
30,4

% 
50 

28,6

% 
435 

32,6

% 
0,403 

Χρήση υποδείξεων για την 

αναζήτηση βοήθειας σε περίπτωση 

προβλημάτων σχετικά με τη σίτιση 

του βρέφους σας 

184 
30,2

% 
47 

26,9

% 
420 

31,5

% 
0,430 

 Αναφορικά με το βαθμό συμμόρφωσης των νοσοκομείων και κλινικών με το 

Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλατος με βάσει τον τύπο τους 

(Πίνακας 6.14), αρχικά προκύπτει ότι σε καμία περίπτωση δεν πληρούν το κριτήριο του 

80% θετικής απόκρισης που θέτει η ΠΦΒΝ. Παρόλα αυτά το ποσοστό των δημόσιων 

νοσοκομείων που δεν παρατηρείται διανομή φυλλαδίων ή δώρων και δωρεάν δειγμάτων 

που προωθούν υποκατάστατα μητρικού γάλατος είναι υψηλότερο (67,0%) σε σχέση με 

εκείνο των πανεπιστημιακών νοσοκομείων (60,6%) και των ιδιωτικών κλινικών (60,5%) 

με τις διαφοροποιήσεις στα συγκεκριμένα ποσοστά να κρίνονται στατιστικά σημαντικές 

(p=0,020).  

Πίνακας 6.14: Συσχέτιση των Ελληνικών Μαιευτηρίων με τον Διεθνή Κώδικα 

Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλατος 

 
Δημόσιο 

Νοσοκομείο 
Πανεπιστημια
κό νοσοκομείο 

Ιδιωτική 
κλινική 

 

Ν % Ν % Ν % p 
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Μη διανομή φυλλαδίων ή 
δώρων και δωρεάν 

δειγμάτων που προωθούν 
υποκατάστατα μητρικού 

γάλατος 

408 67,0% 106 60,6% 806 60,5% 0,020 

Αντίθετα, δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις, βάσει της 

οργανωσιακής μορφής του νοσηλευτικού ιδρύματος (Πίνακας 6.15), των ποσοστών 

θετικής ανταπόκρισης στα κριτήρια της ΠΦΒΝ σε σχέση με τη φιλική προς τη μητέρα 

φροντίδα, με το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας που προκύπτει από τους 

αντίστοιχους ελέγχους χ2 να είναι ανώτερο του α=0,05 σε κάθε περίπτωση. Αντίστοιχα 

είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τις οδηγίες της ΠΦΒΝ σε σχέση με την ενημέρωση 

για τον ιό HIV στις εγκύους (Πίνακας 6.16). 

Πίνακας 6.15: Συσχέτιση των Ελληνικών Μαιευτηρίων με τη φιλική προς τη 

μητέρα φροντίδα  

 

Δημόσιο 

Νοσοκομείο 

Πανεπιστημια

κό νοσοκομείο 

Ιδιωτική 

κλινική 
 

Ν % Ν % Ν % p 

Ενθάρρυνση για συντροφιά 

κατά τον τοκετό 
127 20,9% 36 20,6% 305 22,9% 0,533 

Ενημέρωση για 

εναλλακτικές μεθόδους 

αντιμετώπισης του πόνου 

κατά τον τοκετό 

95 15,6% 31 17,7% 242 18,2% 0,384 

Ενθάρρυνση για κίνηση 

κατά τον τοκετό 
270 44,3% 71 40,6% 588 44,1% 0,651 

 
 
Πίνακας 6.16: Συσχέτιση των Ελληνικών Μαιευτηρίων με την ενημέρωση των 
μητέρων με ιό HIV 
 

 

 
Δημόσιο 

Νοσοκομείο 

Πανεπιστημ

ιακό 

νοσοκομείο 

Ιδιωτική 

κλινική 
 

 Ν % Ν % Ν % p 
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Ενημέρωση για 

κίνδυνο μετάδοσης ιού 

HIV από τη μητέρα 

στο βρέφος 

 

24 3,9% 9 5,1% 53 4,0% 0,751 

Ενημέρωση για τη 

σημασία της εξέτασης 

και συμβουλευτικής 

για τον ιό HIV για τις 

εγκύους 

 

30 4,9% 10 5,7% 71 5,3% 0,896 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 63 - 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Η παρούσα εργασία κατέγραψε την εμπειρία των μητέρων θηλαζουσών και μη 

θηλαζουσών ως προς το βαθμό εφαρμογής των 10 Βημάτων για επιτυχή μητρικό 

θηλασμό και το Διεθνή Κώδικα Υποκατάστατου μητρικού γάλατος στα Ελληνικά 

μαιευτήρια. Σύμφωνα με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των μητέρων του 

δείγματος, δεν αποτυπώνονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των θηλαζουσών και μη 

θηλαζουσών μητέρων. Διακρίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο των θηλαζουσών 

όσο και των μη θηλαζουσών μητέρων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 34 ετών, ενώ το 

υψηλότερο ποσοστό των θηλαζουσών μητέρων είναι απόφοιτες ΤΕΙ και των μη 

θηλαζουσών, απόφοιτες λυκείου. Όσο αναφορά την επαγγελματική τους απασχόληση, η 

πλειονότητα των μητέρων είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συμμετεχόντων στην έρευνα κατοικεί στη Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα καθώς τα 

συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα συμπεριλαμβάνουν τα μεγάλα αστικά κέντρα, 

ενώ όπως παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό των μητέρων επέλεξαν να γεννήσουν σε 

ιδιωτικές κλινικές.  

Συνεχίζοντας με την αξιολόγηση της εφαρμογής των 10 Βημάτων παρατηρείται 

ότι οι πρακτικές των 10 Βημάτων για επιτυχή μητρικό θηλασμό δεν εφαρμόζονται 

συστηματικά και ευρέως στα μαιευτήρια της χώρας, ενώ κανένα από τα βήματα δεν 

εφαρμόζονται πλήρως με βάσει τα Διεθνή κριτήρια. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας σημαντικά αυξημένο ποσοστό παρατηρείται στη βοήθεια 

τοποθέτηση και την επαφή του βρέφους τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά 

μαιευτήρια με ποσοστό 78,9% και 74,9% αντίστοιχα όπως και στη βοήθεια τοποθέτησης 

του μωρού στο στήθος με ποσοστό 76,4% και 80.9% αντίστοιχα (Βήμα 5), χωρίς όμως 

να πληρεί τα Διεθνή κριτήρια. Επίσης ικανοποιητικό είναι το ποσοστό 64,9 % στα 

δημόσια και 69,8% στα ιδιωτικά ιδρύματα στην αποφυγή γεύματος με μπουκάλι, ενώ 

πολύ υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης παρατηρείται στην αποφυγή πιπίλας (Βήμα 9) με 

ποσοστό 85,2 και 89,0% αντίστοιχα. Επίσης και στη 24ωρη συν-διαμονή μητέρας –

βρέφους (Βήμα 7), παρατηρείται ικανοποιητικό ποσοστό συμμόρφωσης στα δημόσια και 

ιδιωτικά μαιευτήρια. Πολύ χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης παρατηρούνται στο (Βήμα 6 

) όσο αφορά τον αποκλειστικό μητρικό θηλασμός όπου το ποσοστό μόλις που αγγίζει το 

26,3% στα δημόσια και το 24,6 % στα ιδιωτικά μαιευτήρια, ενώ και στο (Βήμα 3), όσο 

αναφορά στην ενημέρωση για τη σημασία δερματικής επαφής με ποσοστό από 16,3% 
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έως 19.4% στα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, τη σημασία της 24ωρης συν διαμονής 

μητέρας –βρέφους με ποσοστό από 8,5% έως 10,4% όπως επίσης και στην ενημέρωση 

για τους κινδύνους χορήγησης συμπληρωμάτων με ποσοστό 8,55% έως 10,4% 

αντίστοιχα. Επίσης μικρή συμμόρφωση σύμφωνα με τα Διεθνή κριτήρια παρατηρείται 

στην εφαρμογή του (βήμα 10) για την παροχή υποδείξεων, για την αναζήτηση βοήθειας 

μετά την έξοδο από το μαιευτήριο. Ενώ το (βήμα 4) για την έναρξη του θηλασμού και το 

(βήμα 8) για τον ελεύθερο χωρίς περιορισμούς θηλασμό, παρουσιάζουν μέτριου βαθμού 

συμμόρφωσης με ποσοστά που κυμαίνονται από 29,6% έως 50,3% τόσο στα δημόσια 

όσο και στα ιδιωτικά μαιευτήρια και από 44,2% έως 56,8% αντίστοιχα. Τέλος αναφορικά 

με το βαθμό συμμόρφωσης των νοσοκομείων και κλινικών με το Διεθνή Κώδικα 

Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος, παρατηρείται ότι σε καμία περίπτωση 

δεν πληρούν το Διεθνή κριτήριο, παρόλα αυτά το ποσοστό των δημόσιων νοσοκομείων 

που δεν παρατηρείται διανομή φυλλαδίων ή δώρων και δωρεάν δειγμάτων που προωθούν 

υποκατάστατα μητρικού γάλατος είναι υψηλότερο 67,0% σε σχέση με εκείνο των 

πανεπιστημιακών νοσοκομείων 60,6% και των ιδιωτικών κλινικών 60,5%. 

Επίσης με βάσει το βαθμός εφαρμογής των 10 Βημάτων προσδιορισμού των 

φιλικών προς τα βρέφη νοσοκομείων με βάσει την οργανωσιακή μορφή τους σε δημόσιο, 

πανεπιστημιακό και ιδιωτικό μαιευτήριο, παρατηρείται ότι στις ιδιωτικές κλινικές το 

ποσοστό των μητέρων που δέχθηκαν βοήθεια στην τοποθέτηση του μωρού στο στήθος 

πριν την έξοδο από το μαιευτήριο είναι υψηλότερο σε σχέση με τα δημόσια και τα 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Παράλληλα, στις ιδιωτικές κλινικές σε μεγαλύτερο βαθμό 

αποφεύγουν να χορηγούν γεύμα στα βρέφη με το μπουκάλι, ενώ αντίθετα η αποφυγή 

χορήγησης πιπίλας, συναντάται σε μεγαλύτερο βαθμό αρχικά στα πανεπιστημιακά 

νοσοκομεία και σε δεύτερο βαθμό στις ιδιωτικές κλινικές. Όπως επίσης και το ποσοστό 

των δημόσιων νοσοκομείων που δεν παρατηρείται η διανομή φυλλαδίων ή δώρων και 

δωρεάν δειγμάτων που προωθούν υποκατάστατα μητρικού γάλατος, είναι υψηλότερο σε 

σχέση με εκείνο των πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών της 

χώρας. 

Η εφαρμογή των 10 Βημάτων αποτελεί την αφετηρία για την πιστοποίηση της 

Πρωτοβουλίας για τα Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία όπου με βάσει αυτά, τα 

μαιευτήρια υιοθετούν πρακτικές και αξιολογούνται ως προς τα επίπεδα συμμόρφωσης 

για να τους απονεμηθεί ο τίτλος της πιστοποίησης. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η 

καθιέρωση του ΠΦΒΝ στοχεύει στην επιτυχή εγκαθίδρυση του μητρικού θηλασμού. 
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Στόχος αυτής της φιλοσοφίας είναι η άμεση έναρξη του μητρικού θηλασμού αλλά 

και η πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, που θα οδηγούσαν στη διακοπή 

του μητρικού θηλασμού. Πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει την εφαρμογή των 10 

Βημάτων στη Διεθνή βιβλιογραφία, λίγα όμως είναι τα μαιευτήρια που την εφαρμόζουν 

(Chalmers, et al., 2009, Afiyanti, & Juliastudi, 2012), ενώ περιορισμένος είναι και ο 

αριθμός των μελετών σε ότι αφορά τις γνώσεις και τις απόψεις των μητέρων (Haiek, 2012, 

Abul-Fadl, et al., 2012). 

Η διάρκεια του μητρικού θηλασμού επιμηκύνεται στα Φιλικά προς τα Βρέφη 

Νοσοκομεία που εφαρμόζουν σωστά τις οδηγίες της UNICEF. Οι παράγοντες που 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην άμεση έναρξη, στην εγκαθίδρυση και στη διατήρηση του 

μητρικού θηλασμού είναι οι πρακτικές που εφαρμόζουν τα μαιευτήρια για την 

εκπαίδευση και τη στήριξη των μητέρων αλλά και την προώθηση του μητρικού 

θηλασμού από τους επαγγελματίες υγείας. 

Ο θηλασμός αποτελεί την ιδανική πηγή διατροφής για το παιδί και τα οφέλη του 

είναι γνωστά τόσο για τη μητέρα και το παιδί όσο και για τη κοινωνία. Ο μητρικός 

θηλασμός αποτελεί ζήτημα της δημόσιας υγείας. Μέσα από μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι 

η εφαρμογή αυτής της φιλοσοφίας των Φιλικών προς τα βρέφη νοσοκομεία, αυξάνει τα 

ποσοστά του μητρικού θηλασμού κατά τη παραμονή των μητέρων στα μαιευτήρια. Έτσι 

λοιπόν, θα πρέπει να πιστοποιούνται όσο γίνεται περισσότερα μαιευτήρια στη χώρα και 

να υιοθετήσουν περισσότερα μαιευτήρια τη φιλοσοφία του ΠΦΒΝ φροντίζοντας για την 

εκπαίδευση των μητέρων και των οικογενειών τους σε θέματα θηλασμού. 

Στην Ελλάδα παρόλο που από το 1995 έχει εκδοθεί και σταλεί σε όλα τα 

νοσοκομεία και Μαιευτικές κλινικές, η Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

(Υ3γ/3618/9.10.1995), η οποία εξάγει την ανάγκη του μητρικού θηλασμού και προβλέπει 

ρητώς τη συνδιαμονή μητέρα –βρέφους σύμφωνα με το WHO και τη UNICEF και 

παρόλο το Π.Δ 95/2000 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που εξεδόθη για τη μελέτη, 

προστασία, υποστήριξη και προαγωγή του μητρικού θηλασμού και τη διαμόρφωση 

εθνικής διατροφικής πολιτικής, το πρώτο Ελληνικό μαιευτήριο πιστοποιήθηκε ως φιλικό 

το 2011. Το εργατικό δυναμικό της χώρας εκτός από τα προβλήματα υπερστελέχωσης ή 

υποστελέχωσης, αντιμετωπίζει και προβλήματα στην κατανομή των κατηγοριών 

επαγγελματιών υγείας στη περιφέρεια. Ο υγειονομικός τομέας στην Ελλάδα προσάγει 

σημαντική έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό και άνιση κατανομή μεταξύ των 

περιοχών και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (Σκρουμπέλος, 2012). 
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Η εκπαίδευση και η συνεχής ενημέρωση με ειδικά σεμινάρια, όλων των 

επαγγελματιών υγείας π.χ. μαιών, μαιευτήρων, παιδιάτρων σε θέματα που αφορούν το 

μητρικό θηλασμό θα βοηθούσε στη προώθηση του. Ανάλογη υποστήριξη θα πρέπει να 

υπάρχει και από τη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με την υλοποίηση διάφορων 

προγραμμάτων εξειδίκευσης πάνω σε θέματα θηλασμού αλλά και τη δημιουργία και 

ενδυνάμωση περισσότερων κέντρων υποστήριξης, για μετά την έξοδο των μητέρων από 

το μαιευτήριο ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που θα μείωναν τη διάρκεια 

του μητρικού θηλασμού. 

Επιπλέον θα πρέπει να σταματήσει η διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων και 

δωρεάν δειγμάτων υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νοσηλευτικά ιδρύματα και οι 

γονείς να ενημερώνονται για τους κινδύνους που διατρέχει το παιδί τους από τη 

χορήγηση του. 

Σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Υποκατάστατου Μητρικού Γάλακτος που 

θεσπίστηκε από το WHO και τη UNICEF οι εταιρείες εμπορίας Υποκατάστατου 

Μητρικού Γάλακτος οφείλουν να κινούνται ώστε τα προϊόντα τους να χορηγούνται σε 

βρέφη μόνο όταν υπάρχει ιατρική ένδειξη ή όταν η μητέρα έχει αποφασίσει ενσυνείδητα 

να μη θηλάσει (WHO, 1981). Ακολούθως, η ενημέρωση των μητέρων για το μητρικό 

θηλασμό, θα πρέπει να γίνεται από τους επαγγελματίες υγείας και όχι από τους 

αντιπροσώπους των εκάστοτε εταιρειών βρεφικών προϊόντων. 

Επιπλέον, θα πρέπει να μειωθούν οι Καισαρικές Τομές και ο επεμβατικός τοκετός 

στη χώρα μας, όπου διατηρεί υψηλό ποσοστό και να επιλέγεται περισσότερο ο 

φυσιολογικός τοκετός ακόμη και μετά από Καισαρική Τομή (VBAC), διότι όπως 

διαπιστώθηκε οι Καισαρικές Τομές και ο επεμβατικός τοκετός, εμποδίζει την άμεση 

έναρξη του μητρικού θηλασμού και κατ επέκταση και τη διάρκεια του. 

Η παρούσα μελέτη είναι μία από τις ελάχιστες μελέτες που έχουν διεξαχθεί στην 

Ελλάδα, σε ότι αφορά τη διαπίστωση του βαθμού ή μη συμμόρφωση των Ελληνικών 

μαιευτηρίων με βάσει τα Παγκόσμια κριτήρια για τα Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία. 

Είναι λοιπόν αναγκαίο να διεξαχθούν και άλλες έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί το χαμηλό 

ποσοστό μητρικού θηλασμού και ο μικρός αριθμός των πιστοποιημένων Ελληνικών 

νοσοκομείων, ώστε να οδηγηθούν σε παρεμβάσεις με βέλτιστες πρακτικές. Η στελέχωση 

των νοσοκομεία με επιπλέον προσωπικό, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, η 

ενίσχυση την προγεννητικής και μεταγεννητικής φροντίδας και η δημιουργία ομάδων 

υποστήριξης και βοήθειας μετά την έξοδο από το μαιευτήριο αποτελούν τα εργαλεία που 

θα οδηγούσαν πολλά Ελληνικά μαιευτήρια στην πιστοποίηση και κατ επέκταση στην 

αύξηση του ποσοστού, του αποκλειστικού θηλασμού στη χώρα μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ 

ΜΗΤΕΡΕΣ  
Διάγραμμα 1: Πόσες επισκέψεις κάνατε στο νοσηλευτικό ίδρυμα που επιλέξατε να 
γεννήσετε προς αναζήτηση ιατρικής φροντίδας,πριν γεννήσετε 

 

Διάγραμμα 2: Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, το προσωπικό σας μίλησε 
για τη γέννα για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν το τοκετό;  
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Διάγραμμα 3: Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, το προσωπικό σας μίλησε 
για τη γέννα για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν το τοκετό; 

Α

 

Διάγραμμα 4: Σας ενθάρρυναν να περπατάτε και να κινήστε στο χώρο στη 
διάρκεια του τοκετού; 

 

Διάγραμμα 5: Βάρος κατά τη γέννηση 
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Διάγραμμα 6: Τι είδους τοκετό είχατε;  

 

Διάγραμμα 7: Τί γάλα δίνετε στο μωρό σας; 

 

Διάγραμμα 8: Πότε κρατήσατε το μωρό σας για πρώτη φορά μετά τη γέννα ; 
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Διάγραμμα 9: Πώς κρατήσατε το μωρό σας για πρώτη φορά; 

 

Διάγραμμα 10: Εάν κάνατε περισσότερο από 5 λεπτά, για να κρατήσετε το μωρό 
σας, ποιος ήταν ο λόγος  

Διάγραμμα 11: Για πόσο περίπου χρονικό διάστημα κρατήσατε το μωρό σας την 
πρώτη φορά; 
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Διάγραμμα 12: Σε αυτή την πρώτη επαφή με το μωρό σας το προσωπικό σας 
ενθάρρυνε να αναγνωρίσετε σημάδια που δείχνουν ότι το μωρό σας θέλει να φάει 
και σας βοήθησαν με το θηλασμό;  

 

Διάγραμμα 13: Σας βοήθησε το προσωπικό σχετικά με την τοποθέτηση και την 
επαφή του βρέφους κατά τον θηλασμό μετά την πρώτη αυτή φορά 

 

Διάγραμμα 14: Πόσο καιρό μετά τη γέννηση σας προσφέρθηκε βοήθεια 
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Διάγραμμα 15: Σας βοήθησε το προσωπικό με την τοποθέτηση του μωρού στο 
στήθος πριν την έξοδο σας από το μαιευτήριο;  

 

Διάγραμμα 16: Σας έδειξε το προσωπικό ή σας έδωσε πληροφορίες σχετικά με το 
πώς μπορείτε να αντλήσετε γάλα με το χέρι σας; 

 

Διάγραμμα 17: Προσπαθήσατε να αντλήσετε εσείς η ίδια; 
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Διάγραμμα 18: Εάν ναι, τα καταφέρατε; 

 

Διάγραμμα 19: Πού ήταν το μωρό σας, όταν εσείς ήσασταν στο μαιευτικό τμήμα 
μετά τη γέννηση; 

 

Διάγραμμα 20: Τι συμβουλές σας δόθηκαν σχετικά με το πόσο συχνά πρέπει να 
σιτίζετε το μωρό σας 
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Διάγραμμα 21: Τι συμβουλές σας δόθηκαν σχετικά με το πόση ώρα πρέπει το μωρό 
σας να θηλάζει;  

 

Διάγραμμα 22: Έχει χορηγηθεί στο μωρό σας κάτι άλλο από τη στιγμή που 
γεννήθηκε και μέχρι που βγήκατε από το μαιευτήριο ή και κατά την πρώτη 
εβδομάδα γέννησης  

 

Διάγραμμα 23: Εάν ναι, τι δόθηκε; 
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Διάγραμμα 24: Για ποιο λόγο το βρέφος σας έλαβε αυτά τα διατροφικά 
συμπληρώματα; 

 

Διάγραμμα 25: Εάν δόθηκε κάποιο συμπλήρωμα, αυτό δόθηκε με 

 

Διάγραμμα 26: Έχει δοθεί στο μωρό σας πιπίλα, από όσο ξέρετε στη διάρκεια της 
διαμονής του στη μαιευτική κλινική 
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Διάγραμμα 27: Σας δόθηκαν κάποια φυλλάδια ή τρόφιμα που προωθούν τα 
υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος; 

 

Διάγραμμα 28: Εάν ναι, τι από τα παρακάτω δεχθήκατε; 

 

Διάγραμμα 29: Σας έγιναν κάποιες υποδείξεις σχετικά με το πώς ή πού να 
αναζητήσετε βοήθεια, εάν έχετε προβλήματα σχετικά με τη σίτιση του βρέφους 
σας, αφότου γυρίσετε στο σπίτι; 
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Διάγραμμα 30: Ηλικία  

 

Διάγραμμα 31: Εκπαιδευτικό επίπεδο  
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Διάγραμμα 32: Επαγγελματική απασχόληση  

 

Διάγραμμα 33: Γεωγραφικό διαμέρισμα διαμονής  

 

Διάγραμμα 34: Μαιευτήριο που γεννήσατε 
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Διάγραμμα 35: Αριθμός τέκνων  

 

 

Διάγραμμα 36: Πόσο χρονών είναι το τελευταίο μωρό σας  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΗ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ 

ΜΗΤΕΡΕΣ  

Διάγραμμα 37: Πόσες επισκέψεις κάνατε σε αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα προς 

αναζήτηση ιατρικής φροντίδας, πριν γεννήσετε ; 

 

Διάγραμμα 38: Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, το προσωπικό σας 
μίλησε για τη γέννα για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν το τοκετό;( 

 

Διάγραμμα 39: Σε αυτές τις επισκέψεις σας δόθηκαν πληροφορίες για τα ακόλουθα 
θέματα 

 



 

90 

 

Διάγραμμα 40: Σε αυτές τις επισκέψεις σας δόθηκαν πληροφορίες για τα ακόλουθα 
θέματα 

 

Διάγραμμα 41: Βάρος γέννησης  

 

Διάγραμμα 42: Τι είδους τοκετό είχατε;  
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Διάγραμμα 43: Πώς αποφασίσατε να σιτίσετε το μωρό σας; 

 

Διάγραμμα 44: Σε πόση ώρα μετά τη γέννα κρατήσατε το μωρό σας ; 

 

Διάγραμμα 45: Πώς κρατήσατε το μωρό σας για πρώτη φορά;:  
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Διάγραμμα 46: Εάν κάνατε περισσότερο από 5 λεπτά, για να κρατήσετε το μωρό 
σας, ποιος ήταν ο λόγος  

 

Διάγραμμα 
47: Για πόσο περίπου χρονικό διάστημα κρατήσατε το μωρό σας την πρώτη φορά; 

 

Διάγραμμα 48: Την πρώτη φορά που πήρατε το μωρό σας κάποιος από το 
προσωπικό σας προσέφερε βοήθεια γύρω από το θηλασμό,σε περίπτωση που θέλατε 
να δοκιμάσετε ;  
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Διάγραμμα 49: Πού ήταν το μωρό σας, όταν εσείς ήσασταν στο μαιευτικό τμήμα 
μετά τη γέννηση 

 

Διάγραμμα 50: Τι έφαγε το μωρό σας από τη στιγμή που γεννήθηκε; 

 

Διάγραμμα 51: Ποιος ήταν ο λόγος που επιλέξατε να προσφέρετε τεχνητή διατροφή 
στο μωρό σας παρά να το θηλάσετε; 
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Διάγραμμα 52: Προσφέρθηκε κανείς να σας δείξει πώς θα ετοιμάσετε και θα δώσετε 
στο βρέφος σας τις τροφές, ενώ βρισκόσασταν στο νοσοκομείο μετά τον τοκετό; 

 

Διάγραμμα 53: Εάν ναι, τι είδους συμβουλές σας δόθηκαν; 

 

Διάγραμμα 54: Σας δόθηκαν κάποια φυλλάδια ή τρόφιμα που προωθούν τα 
υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος; 
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Διάγραμμα 55: Εάν ναι, τι από τα παρακάτω δεχθήκατε; 

 

Διάγραμμα 56: Σας έγιναν κάποιες υποδείξεις σχετικά με το πώς ή που να 
αναζητήσετε βοήθεια,εάν έχετε πρόβλημα με τη σίτιση του βρέφους σας αφότου 
γυρίσετε σπίτι; 

 

Διάγραμμα 57: Εάν ναι .Τι προτάσεις σας δόθηκαν ; 

 



 

96 

 

Διάγραμμα 58: Ηλικία  

 

Διάγραμμα 59: Εκπαιδευτικό επίπεδο  

 

Διάγραμμα 60: Επαγγελματική απασχόληση 
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Διάγραμμα 61: Γεωγραφικό διαμέρισμα διαμονής  

 

Διάγραμμα 62: Νοσηλευτικό ίδρυμα που γεννήσατε  

 

Διάγραμμα 63: Αριθμός τέκνων  
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Διάγραμμα 64: Πόσο μηνών είναι το τελευταίο μωρό σας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να διερευνήσει κατά πόσο εφαρμόζονται τα 
αναφορικά με την Πρωτοβουλία για τα Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία στα Ελληνικά 
Μαιευτήρια. Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστήμιου 
Μακεδονίας με θέμα «Διερεύνηση του οφέλους της εισαγωγής της φιλοσοφίας του 
«Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία» στα Ελληνικά Μαιευτήρια. 

Το ερωτηματολόγιο είναι η επίσημη ελληνική μετάφραση του εγκεκριμένου 
ερωτηματολογίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και την UNICEF 
(2009) σχετικά με την «Πρωτοβουλία για τα Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία».  

Το ερωτηματολόγιο αναφέρεται σε μητέρες που έχουν γεννήσει τους τελευταίους 12 
μήνες. Παρακαλώ επιλέξτε είτε το ερωτηματολόγιο για «θηλάζουσες μητέρες», εφόσον 
ακολουθείτε ή ακολουθήσατε αποκλειστικό ή μεικτό θηλασμό, είτε το ερωτηματολόγιο 
για «μη θηλάζουσες μητέρες», εφόσον δεν θηλάσατε καθόλου το μωρό σας. 

Η συμβολή σας θα ήταν σημαντική, αν διαθέσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις σχετικά με τις συμβουλές και την υποστήριξη, που δεχθήκατε 
στο νοσοκομείο/μαιευτήριο για τη διατροφή του βρέφους σας, μετά τη γέννησή του. Η 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι πολύ εύκολη, απλά τσεκάρετε με ένα √ την 
απάντηση που έχετε επιλέξει και αφού ακολουθήσετε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις του 
ερωτηματολογίου και ολοκληρώσετε τις απαντήσεις, πατήστε στο τέλος Υποβολή. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική, ωστόσο όμως κρίνεται 
απαραίτητη καθώς τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς λόγους. 
Επισημαίνεται η τήρηση του απορρήτου των απαντήσεων ενώ σε καμία περίπτωση δεν 
θα αναγράφονται προσωπικά δεδομένα των ερωτηθέντων στα έντυπα του 
ερωτηματολογίου.  

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και τον χρόνο που 
αφιερώσατε.  
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Ερωτηματολόγιο για τις θηλάζουσες μητέρες 

   

Ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: 

1 Πόσες επισκέψεις κάνατε στο νοσηλευτικό ίδρυμα που επιλέξατε να γεννήσετε 
προς αναζήτηση ιατρικής φροντίδας ;____επισκέψεις  Καμία (καμιά 
επίσκεψη: προχωρήστε στην ερώτηση 4.) 

 

2 Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, το προσωπικό σας μίλησε τη γέννα 
και για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τον τοκετό ; (Εάν ναι, σημειώστε.) 

 Ότι μπορείτε να έχετε συντροφιά της επιλογής σας στη διάρκεια του 
τοκετού. 

 Εναλλακτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση του πόνου στη διάρκεια του 
τοκετού και ό, τι είναι καλύτερο για τις μητέρες και τα μωρά. 

[ΦΜ
Φ.1] 

3 Στη διάρκεια αυτών των επισκέψεων σας δόθηκαν πληροφορίες για τα 
ακόλουθα θέματα; (Εάν ναι, σημειώστε.) 

 Τη σημασία που έχει να έρθετε σε επαφή δέρμα με δέρμα με το μωρό σας 
αμέσως μετά τη γέννηση του.  

 Τη σημασία του να έχετε το μωρό σας στο ίδιο κρεβάτι ή στο ίδιο δωμάτιο 
με το δικό σας 24 ώρες το 24ωρο? 

 Τους κινδύνους από τη χορήγηση νερού, τεχνητού γάλακτος ή άλλων 
διατροφικών συμπληρωμάτων πρώτους έξι μήνες ζωής, εάν θηλάζετε το μωρό 
σας ; 

Ότι εάν η μητέρα είναι οροθετική για HIV μπορεί να περάσει την HIV 
λοίμωξη στο μωρό της; 

Γιατί ο έλεγχος και η συμβουλευτική για τον HIV είναι σημαντικά για τις 
έγκυες γυναίκες 

[3.1] 

 

 

 

 

 

 

 

HIV.
1 

 

HIV.
2 

Ερωτήσεις σχετικά με τη γέννηση και την περίοδο της μητρότητας:  

 

4 Σας ενθάρρυναν να περπατάτε και να κινήστε στο χώρο στη διάρκεια του 
τοκετού; 

Nαι Όχι [ εάν «όχι»] Γιατί 
όχι:_________________________________________ 

[ΦΜ
Φ.2) 

5 Πότε γεννήθηκε το μωρό σας; Ημερομηνία:_________ Ώρα 
(περίπου):___________ 

Βάρος κατά τη γέννηση:____________ 

[Γεν.
1] 
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6 Τι είδους τοκετό είχατε; : 

 Φυσιολογικό (κολπικό) 

 Καισαρική τομή χωρίς γενική αναισθησία 

 Καισαρική τομή με γενική αναισθησία 

 Άλλο: 
Περιγράψτε:____________________________________________________
_ 

[Γεν.
2] 

7 Τί γάλα δώσατε στο παιδί σας κατά την παραμονή στο μαιευτήριο ή κατά τις 
πρώτες ημέρες της γέννησης.  

 Aποκλειστικός Μητρικός Θηλασμός 

 Μεικτή διατροφή με μητρικό γάλα και υποκατάστατα μητρικού γάλακτος 

 Υποκατάστατο μητρικού γάλακτος (καθόλου μητρικό γάλα) 

 Άλλο: (παρακαλώ 
περιγράψτε:)___________________________________________ 

Παρακαλώ σημειώστε: Eάν θηλάζετε ή κάνετε μεικτή διατροφή, παρακαλώ 
συνεχίστε με αυτό το ερωτηματολόγιο. Εάν δε θηλάζετε καθόλου, συνεχίστε με 
το ερωτηματολόγιο της «μη θηλάζουσας μητέρας». 

[Γεν.
3] 

8 Πότε κρατήσατε το μωρό σας για πρώτη φορά μετά τη γέννηση; 

 Αμέσως  Μέσα σε 5 λεπτά Μέσα σε μισή ώρα 

 Μέσα σε μια ώρα Aμέσως μόλις ήμουν σε θέση να ανταποκριθώ (Μετά 
από Κ.τομή υπό γενική αναισθησία Άλλο: (Πόση ώρα μετά τη 
γέννηση;)_______ Δε θυμάμαι. 

 

[4.1] 

9 Πώς κρατήσατε το μωρό σας για πρώτη φορά; 

Δέρμα με δέρμα Τυλιγμένο χωρίς πολλή δερματική επαφή 

[4.2] 

10 Εάν κάνατε περισσότερο από 5 λεπτά, για να κρατήσετε το μωρό σας την 
πρώτη φορά ποιος ήταν ο λόγος ; ( δεν υπήρξε καθυστέρηση) 

 Το μωρό μου χρειαζόταν ιατρική φροντίδα/ παρακολούθηση  

 Είχα λάβει αναισθητικό και δεν είχα ξυπνήσει 

Δεν ήθελα να το κρατήσω ή δεν είχα τη δύναμη  

 Δεν μου δόθηκε το μωρό μου, αλλά δε γνωρίζω το λόγο  

 Άλλο: ________ 

 

[4.3] 
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11 Για πόσο περίπου χρονικό διάστημα κρατήσατε το μωρό σας την πρώτη φορά; 

Λιγότερο από 30 λεπτά  Από 30 λεπτά έως λιγότερο από μία ώρα  

Μία ώρα ή περισσότερο  Περισσότερο : Ώρες________ 

Δεν θυμάμαι: 

[4.4] 

12 Σε αυτή την πρώτη επαφή με το μωρό σας το προσωπικό σας ενθάρρυνε να 
αναγνωρίσετε σημάδια που δείχνουν ότι το μωρό σας θέλει να φάει και σας 
βοήθησαν με το θηλασμό;  

Ναι  Όχι 

[4.5] 

13 Σας βοήθησε το προσωπικό σχετικά με την τοποθέτηση και την επαφή του 
βρέφους κατά τον θηλασμό μετά την πρώτη αυτή φορά;Ναι  Όχι  

[ εάν ναι :]Πόσον καιρό μετά τη γέννηση προσφέρθηκε βοήθεια; 

 Εντός 6 ωρών από τον τοκετό  

 Περισσότερες από 6 ώρες μετά τον τοκετό 

[5.1] 

14 Σας βοήθησε το προσωπικό με την τοποθέτηση του μωρού στο στήθος πριν 
την έξοδό σας από το μαιευτήριο; 

Ναι  Όχι To προσωπικό μου προσέφερε βοήθεια αλλά δεν τη 
χρειάστηκα 

[5.2] 

15 Α. Σας έδειξε το προσωπικό ή σας έδωσε πληροφορίες σχετικά με το πώς 
μπορείτε να αντλήσετε γάλα με το χέρι σας;  

 Ναι  Όχι  

Β. Προσπαθήσατε να αντλήσετε εσείς η ίδια;  Ναι  Όχι 

Γ. Εάν ναι, τα καταφέρατε;  Ναι  Μερικώς  Όχι 

[5.3] 

16 Πού ήταν το μωρό σας, όταν εσείς ήσασταν στο μαιευτικό τμήμα μετά τη 
γέννηση; 

 Το μωρό μου ήταν συνέχεια μαζί μου μέρα-νύχτα  

 Το μωρό μου μερικές φορές δεν ήταν μαζί μου  

Εάν το μωρό δεν ήταν συνέχεια μαζί σας, περιγράψτε παρακαλώ πού ήταν, 
γιατί και για πόσο χρονικό διάστημα απουσίασε: 

______________________________________________________________
____________________________________________ 

[Σημείωση: εάν το μωρό σας έμεινε μακριά σας σε όλη τη διάρκεια της νύχτας 
ή στο μεγαλύτερο μέρος αυτής, παρακαλώ αναφέρετέ το στην παραπάνω 
περιγραφή] 

 

[7.1] 
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17 Τι συμβουλές σας δόθηκαν σχετικά με το πόσο συχνά πρέπει να σιτίζετε το 
μωρό σας; 

 Δεν μου δόθηκαν συμβουλές  

 Κάθε φορά που το μωρό μου φαίνεται πεινασμένο (όσο συχνά θέλει)  

 Κάθε ώρα  

 Κάθε 1-2 ώρες  

 Κάθε 2-3 ώρες  

 Άλλο (προσδιορίστε) 
_______________________________________________ 

[8.1] 

18 Τι συμβουλές σας δόθηκαν σχετικά με το πόση ώρα πρέπει το μωρό σας να 
θηλάζει;  

 Δεν μου δόθηκαν συμβουλές 

 Για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και -εάν ναι- ποιο είναι αυτό; __ 

 Όση ώρα επιθυμεί το μωρό μου  

 Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε) 
_____________________________________ 

[8.2] 

19 Α. Έχει χορηγηθεί στο μωρό σας κάτι άλλο από τη στιγμή που γεννήθηκε και 
μέχρι που βγήκατε από το μαιευτήριο ή και κατά την πρώτη εβδομάδα 
γέννησης; 

  Ναι  Όχι  Δεν γνωρίζω [εάν η απάντηση είναι «όχι» ή «δε γνωρίζω», 
πηγαίνετε στην Ερώτηση 22] 

Εάν ναι, τι δόθηκε;[τσεκάρετε ό,τι ισχύει] 

 Τροποποιημένο γάλα  

 Νερό ή νερό με γλυκόζη  

 Άλλα υγρά (προσδιορίστε) 
_________________________________________ 

 Δεν γνωρίζω 

[6.1] 

20. Για ποιο λόγο το βρέφος σας έλαβε αυτά τα διατροφικά συμπληρώματα; 

 Εγώ το ζήτησα 

 O γιατρός μου ή άλλο μέλος του προσωπικού σύστησε το συμπλήρωμα 
αλλά δε διευκρίνισε γιατί; 

 O γιατρός μου ή άλλο μέλος του προσωπικού σύστησε το συμπλήρωμα, 
γιατί (παρακαλώ 
διευκρινίστε)__________________________________________ 

[6.1] 
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 Άλλο (διευκρινίστε) ___________________________________________ 

 Δεν γνωρίζω 

21. Εάν δόθηκε κάποιο συμπλήρωμα, αυτό δόθηκε με : 

Μπουκάλι  Κυπελάκι σίτισης Κουτάλι Άλλο _________ 

Δεν γνωρίζω  

[9.1] 

22. Έχει δοθεί στο μωρό σας πιπίλα, από όσο ξέρετε στη διάρκεια της διαμονής 
του στη μαιευτική κλινική; 

 Ναι  Όχι  Δεν γνωρίζω 

[9.2] 

23. Σας δόθηκαν κάποια φυλλάδια ή τρόφιμα που προωθούν τα υποκατάστατα του 
μητρικού γάλακτος; 

 Ναι  Όχι 

Εάν ναι, τι από τα παρακάτω δεχθήκατε; 

Ένα φυλλάδιο από κάποια εταιρεία διάθεσης τεχνητού γάλακτος το οποίο 
προωθεί τη σίτιση με τεχνητό γάλα ή άλλες σχετιζόμενες τροφές.  

Ένα δώρο ή δείγματα για το σπίτι όπως τεχνητό γάλα, μπουκάλι ή άλλα 
σχετιζόμενα αναλώσιμα. 

 Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε).  

[Κώδ
ικας.

2] 

24. Σας έγιναν κάποιες υποδείξεις σχετικά με το πώς ή πού να αναζητήσετε 
βοήθεια, εάν έχετε προβλήματα σχετικά με τη σίτιση του βρέφους σας, αφότου 
γυρίσετε στο σπίτι; 

Ναι  Όχι 

[10.1
] 

25. [Εάν ναι:] Τι υποδείξεις σας έγιναν; [Σημειώστε όλες τις αληθείς απαντήσεις] 

 Ζητήστε βοήθεια από το νοσοκομείο  

 Χρησιμοποιήστε κάποια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας 

 Ζητήστε βοήθεια από κάποιον επαγγελματία υγείας  

 Καλέστε μία ομάδα υποστήριξης των μητέρων 

 Ζητήστε βοήθεια άλλες υπηρεσίες υγείας της κοινότητας 

 Άλλο (προσδιορίστε) ____ 

[10.2
] 
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Ερωτηματολόγιο για τις μη θηλάζουσες μητέρες 

Ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: 

1 Πόσες επισκέψεις κάνατε στο νοσηλευτικό ίδρυμα προς αναζήτηση 
ιατρικής φροντίδας, πριν γεννήσετε ;_______ επισκέψεις 

(εάν δεν κάνατε καμιά επίσκεψη, προχωρήστε στην ερώτηση 4.) 

 

2 Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, το προσωπικό σας μίλησε 
για κάποιο από τα παρακάτω ζητήματα που σχετίζονται με τον 
τοκετό;  

 Ότι μπορείτε να έχετε συντροφιά της επιλογής σας στη διάρκεια 
του τοκετού 

 Εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης του πόνου στη διάρκεια 
του τοκετού και το τι είναι καλύτερο για τις μητέρες και τα μωρά  

[ΦΜΦ.1] 

3 Σε αυτές τις επισκέψεις σας δόθηκαν πληροφορίες για τα ακόλουθα 
θέματα: 

 [Εάν ναι, σημειώστε] 

 Τη σημασία που έχει να έρθετε σε επαφή δέρμα με δέρμα με το 
μωρό σας αμέσως μετά τη γέννηση του; 

 Τη σημασία του να έχετε το μωρό σας στο ίδιο κρεβάτι ή στο ίδιο 
δωμάτιο με το δικό σας 24 ώρες το 24ώρο ; 

 Ότι εάν μία μητέρα είναι οροθετική HIV μπορεί να μεταδώσει τη 
λοίμωξη στο βρέφος της; 

 Για ποιο λόγο η εξέταση και η συμβουλευτική για τον ιό HIV είναι 
σημαντική για τις μητέρες; 

 

 

[3.1] 

 

 

 

[HIV.1] 

 

[HIV.2] 

Ερωτήσεις σχετικά με τη γέννηση και την περίοδο της μητρότητας: 

4. Σας ενθάρρυναν να περπατάτε και να κινείστε στη διάρκεια του 
τοκετού; 

  Ναι  Όχι [Eάν όχι] Γιατί όχι 
:________________________________________ 

[ΦΜΦ.2] 

 5. Πότε γεννήθηκε το μωρό σας; Ημερομηνία:_________ Ώρα 
(περίπου):___________ 

Βάρος κατά τη γέννηση:____________ 

[Γεν.1] 

6. Τι είδους τοκετό είχατε; : 

 Κανονικό (κολπικό) 

 Καισαρική τομή χωρίς γενική αναισθησία 

[Γεν.2] 
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 Καισαρική τομή με γενική αναισθησία 

 Άλλο: (Περιγράψτε:) 

7. Πώς αποφασίσατε να σιτίσετε το μωρό σας μετά τη γέννα ; 

 Να σιτίσω το μωρό μου με υποκατάστατα μητρικού γάλακτος (να 
μην θηλάσω καθόλου)  

 Θηλασμός και χορήγηση υποκατάστατων μητρικού γάλακτος  

 Aποκλειστικός θηλασμός  

Άλλο: (παρακαλώ 
περιγράψτε):___________________________________________ 

(Σημείωση: Αν δίνετε στο μωρό σας μόνο υποκατάστατα μητρικού 
γάλακτος (δε θηλάζετε καθόλου, συνεχίστε σε αυτό το 
ερωτηματολόγιο). Εάν σκοπεύετε να θηλάσετε, τότε πηγαίνετε στο 
ερωτηματολόγιο για τις «θηλάζουσες μητέρες».) 

[Γεν.3] 

8. Σε πόση ώρα μετά τη γέννα κρατήσατε το μωρό σας; 

 Αμέσως  Μέσα σε 5 λεπτά  Μέσα σε μισή ώρα  Μέσα σε 
μια ώρα 

Μόλις ήμουν έτοιμη να ανταποκριθώ (μετά από Κ. Τομή υπό 
γενική αναισθησία) 

 Άλλο (πόση ώρα μετά τη γέννηση;)_________Δεν μπορώ να 
θυμηθώ  

[4.1] 

9. Πώς κρατήσατε το μωρό σας για πρώτη φορά, μετά τη γέννα; 

Δέρμα με δέρμα  Τυλιγμένο, χωρίς μεγάλη δερματική επαφή 

[4.2] 

10. Εάν κάνατε περισσότερο από 5 λεπτά, για να κρατήσετε το μωρό σας, 
ποιος ήταν ο λόγος ; 

 Δεν υπήρξε καθυστέρηση 

 Το μωρό μου χρειαζόταν ιατρική φροντίδα/ παρακολούθηση  

 Είχα λάβει αναισθητικό και δεν είχα ακόμη ξυπνήσει 

 Δεν ήθελα να το κρατήσω ή δεν είχα τη δύναμη  

 Δεν μου δόθηκε το μωρό μου, αλλά δεν γνωρίζω το λόγο  

 Άλλο: ________ 

[4.3] 
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11. Για πόσο περίπου χρονικό διάστημα κρατήσατε το μωρό σας την 
πρώτη φορά; 

 Λιγότερο από 30 λεπτά  Από 30 λεπτά έως λιγότερο από 
μία ώρα  

 Μία ώρα ή περισσότερο  Περισσότερο : Ώρες________ 

 Δεν θυμάμαι. 

[4.4] 

12. Tην πρώτη φορά που πήρατε το μωρό σας, κάποιος από το 
προσωπικό σας πρόσφερε βοήθεια γύρω από το θηλασμό, σε 
περίπτωση που θέλατε να δοκιμάσετε;  

 Ναι  Όχι  

 Το προσωπικό δεν με ρώτησε, καθώς ήξεραν εξαρχής ότι δεν 
θα θηλάσω το βρέφος. 

[4.5] 

13. Πού ήταν το μωρό σας, όταν εσείς ήσασταν στο μαιευτικό 
τμήμα μετά τη γέννηση; 

 Το μωρό μου ήταν συνέχεια μαζί μου μέρα-νύχτα  

 Το μωρό μου μερικές φορές δεν ήταν μαζί μου  

Εάν το μωρό δεν ήταν συνέχεια μαζί σας, περιγράψτε 
παρακαλώ πού ήταν, γιατί και για πόσο χρονικό 
διάστημα:_______________________ 

 

[Σημείωση: Αν το μωρό σας δέχτηκε φροντίδα μακριά σας για 
όλη ή μέρος της νύxτας, παρακαλώ συμπεριλάβετέ το στην 
παραπάνω περιγραφή] 

[7.1] 

14. Τι έφαγε το μωρό σας από τη στιγμή που γεννήθηκε; (Σημειώστε 
όλες τις αληθείς απαντήσεις) 

 Τροποποιημένο γάλα αγελάδας 

 Νερό ή νερό με γλυκόζη  

 Άλλα υγρά (προσδιορίστε) 
:___________________________________ 

 Δεν γνωρίζω 

[6.1] 

15. Ποιος ήταν ο λόγος που επιλέξατε να προσφέρετε τεχνητή 
διατροφή στο μωρό σας παρά να το θηλάσετε; (Σημειώστε όλες 
τις αληθείς απαντήσεις) 

 Ήταν επιλογή μου να μη θηλάσω 

[6.1] 
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 Ο γιατρός ή άλλο μέλος του προσωπικού συνέστησαν να 
δώσω τροποποιημένο γάλα αγελάδας, αλλά δεν μου εξήγησαν το 
λόγο 

 Ο γιατρός ή άλλο μέλος του προσωπικού συνέστησαν να 
δώσω τροποποιημένο γάλα αγελάδας, γιατί (παρακαλώ 
περιγράψτε) :_______________________ 

 Άλλος λόγος (παρακαλώ 
εξηγήστε):______________________________ 

16. Προσφέρθηκε κανείς να σας δείξει πώς θα ετοιμάσετε και θα 
δώσετε στο βρέφος σας τις τροφές, ενώ βρισκόσασταν στο 
νοσοκομείο μετά τον τοκετό; 

 Ναι  Όχι  

Εάν ναι, τι είδους συμβουλές σας δόθηκαν; [Σημειώστε όλες τις 
αληθείς απαντήσεις] 

 Πώς να παρασκευάζετε σωστά την τροφή του βρέφους  

 Πώς να χορηγείτε την τροφή στο βρέφος  

 Πρακτική εξάσκηση στην προετοιμασία της τροφής του 
βρέφους 

 Πώς να αναμιγνύετε και να δίνετε την τροφή με τρόπο 
ασφαλή στο σπίτι 

 Άλλη συμβουλή 
_________________________________________ 

[5.5] 

17. Σας δόθηκαν κάποια φυλλάδια ή τρόφιμα που προωθούν τα 
υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος; 

 Ναι  Όχι 

Εάν ναι, τι από τα παρακάτω δεχθήκατε; [Σημειώστε όλες τις 
αληθείς απαντήσεις] 

 Ένα φυλλάδιο από κάποια εταιρεία διάθεσης τροποποιημένου 
γάλακτος, το οποίο προωθεί τη σίτιση με τεχνητό γάλα ή άλλες 
σχετιζόμενες τροφές.  

 Ένα δωρεάν δείγμα για το σπίτι όπως τεχνητό γάλα, 
μπουκάλι, ή άλλα σχετιζόμενα τρόφιμα. 

 Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε).  

[Κώδικας.2] 

18 Σας έγιναν κάποιες υποδείξεις σχετικά με το πώς ή που να 
αναζητήσετε βοήθεια,εάν έχετε πρόβλημα με τη σίτιση 

του βρέφους σας αφότου γυρίσετε σπίτι; ναι  όχι 

[10.2] 
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 [Εάν ναι:] Τι προτάσεις σας δόθηκαν; [Σημειώστε όλες τις 
αληθείς απαντήσεις] 

 Ζητήστε βοήθεια από το νοσοκομείο  

 Ζητήστε βοήθεια από κάποιον επαγγελματία υγείας  

 Χρησιμοποιήστε κάποια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας 

 Καλέστε μία ομάδα υποστήριξης των μητέρων 

 Ζητήστε βοήθεια άλλες υπηρεσίες υγείας της κοινότητας 

 Άλλο (προσδιορίστε) ____ 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.Ηλικία 

18-25 

25-29 

30-34 

35-39 

≥ 40 

2.Εκπαιδευτικό επίπεδο 

Απόφοιτη δημοτικού 

Απόφοιτη γυμνασίου 

Απόφοιτη λυκείου 

Απόφοιτη ΤΕΙ 

Απόφοιτη ΑΕΙ 

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου/ Κάτοχος διδακτορικού τίτλου 

3 .Επαγγελματική απασχόληση 

Οικιακά 

Ιδιωτικός υπάλληλος 

Δημόσιος υπάλληλος 

Άνεργη/Δεν εργάζεται προσωρινά 

4.Γεωγραφικο διαμέρισμα διαμονής 

Μακεδονία 

Θράκη 
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Ήπειρος 

Θεσσαλία 

Στερεά Ελλάδα  

Πελοπόννησο 

Νησιά Αιγαίου 

Νησιά Ιονίου 

Κρήτη 

5.Νοσηλευτικό ίδρυμα/Μαιευτήριο που γεννήσατε 

Δημόσιο Νοσοκομείο 

Πανεπιστημιακό νοσοκομείο  

Ιδιωτική κλινική  

6. Αριθμός τέκνων  

Ένα 

Δυο 

Τρία 

Τέσσερα 

>4 

 

7 . Πόσο μηνών είναι το τελευταίο μωρό σας; 

 

1-3 μηνών  

3-6 μηνών 

6-9 μηνών 

9-12 μηνών  
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