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Ωο Ξεξηγελλεηηθή Φξνληίδα νξίδεηαη ε παξνρή ηαηξηθνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ έγθπν, ην θχεκα θαη ην λενγλφ απφ ηελ 28ε εβδνκάδα 

θχεζεο κέρξη θαη ηελ 7ε  εκέξα κεηά ηνλ ηνθεηφ. Ζ ζεκαζία ηεο 

δηαξζξσκέλνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ 

πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο απνηππψλεηαη ηηο κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ 

πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα κεηαμχ αλαπηπζζφκελσλ θαη αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ. Νκσο γηα ηε ζχγθξηζε θαη ηελ εμαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ησλ θπήζεσλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο απαηηείηαη 

ε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ν φξνο  

«πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα» (Perinatal mortality rate-PMR) 

(www.cdc.gov/nchs), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ επξέξσο, πηνζεηήζεθε 

απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Ακεξηθαληθήο Ξαηδηαηξηθήο Αθαδεκίαο γηα ην 

Δκβξπν θαη ηνλ Λενγλφ (American Academy of Pediatrics Committee 

on Fetus and Newborn) θαη ηελ Δπηηξνπή Καηεπηηθήο Ξξαθηηθήο ηνπ 

Ακεξηθαληθνχ Θνιιεγίνπ Καηεπηήξσλ θαη Γπλαηθνιφγσλ (American 

College of Obstetricians and Gynecologists). Σξεζηκνπνηνχληαη φκσο 

δπν δηαθνξεηηθνί ρξεζηηθνί νξηζκνί αλάινγα κε ην ρξφλν ζαλάηνπ ηνπ 

λενγέλλεηνπ δειαδή έσο ηελ 7ε ή ηελ 28ε εκέξα δσήο. Δηδηθφηεξα, κε 

βάζε ηνλ πξψην νξηζκφ, σο πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα νξίδεηαη ην 

άζξνηζκα ησλ εκβξπηθψλ ζαλάησλ (≥20ε εβδνκάδα θχεζεο) θαη ησλ 

λενγληθψλ ζαλάησλ κέζα ζηηο πξψηεο 28 εκέξεο δσήο, πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζε κηα ρψξα ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο δηαηξνχκελν δηα ηνπ αζξνίζκαηνο 

ησλ δσληαλψλ θαη λεθξψλ εκβξχσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ έηνπο 

θαη εθθξάδεηαη αλά 1000 ηνθεηνχο δσληαλψλ θαη φςηκσλ λεθξψλ 

εκβξχσλ. Κε βάζε ην δεχηεξν, σο πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα νξίδεηαη 

ην άζξνηζκα ησλ εκβξπηθψλ ζαλάησλ (≥20ε εβδνκάδα θχεζεο) θαη ησλ 

πξψηκσλ λενγληθψλ ζαλάησλ κέζα ζηηο πξψηεο 7 εκέξεο δσήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο έηνπο δηα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηνθεηψλ δσληαλψλ θαη 

λεθξψλ εκβξχσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη εθθξάδεηαη αλά 

1000 ηνθεηνχο δσληαλψλ θαη φςηκσλ λεθξψλ εκβξχσλ. 

Ζ πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα, απνηειεί ζε δηεζλέο επίπεδν δείθηε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο πεξηγελλεηηθήο θαη λενγληθήο θξνληίδαο ελψ 

θαζνξίδεη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ην πνζνζηφ ησλ αλαπεξηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζηε κεηέπεηηα δσή θαη ζπκβάιιεη γεληθφηεξα ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο κηαο ρψξαο. Πηελ Διιάδα ε 

πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα απνηηκάηαη θάησ απφ 6 ζαλάηνπο/1.000 

γελλήζεηο, ζηελ ΔΔ θπκαίλεηαη απφ 4.2-9.5/1.000 γελλήζεηο θαη ζηηο 

Πξόινγνο 

http://www.cdc.gov/nchs


 6 

ΖΞΑ 6.5/1.000 γελλήζεηο ελψ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπσο νη 

ππνζαράξηεο ρψξεο ν αξηζκφο μεπεξλάεη ηνπο 50 ζαλάηνπο αλά 1000 

γελλήζεηο. 

Πην 1/3 ησλ εκβξπηθψλ ζαλάησλ ην αίηην παξακέλεη αδηεπθξίληζην 

ελψ θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα 

ζεσξνχληαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εζληθφηεηαο, ε δηάξθεηα θχεζεο θαη νη πνιχδπκεο θπήζεηο. Πηα 

γλσζηά αίηηα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, 

λνζνινγηθέο θαηαζηάζεηο εθ κέξνπο ηνπ εκβξύνπ, φπσο αλαηνκηθέο 

αλσκαιίεο, αξξπζκίεο, ζχλδξνκα, παξεθθιίζεηο απφ ηε θπζηνινγηθή 

αλάπηπμε, ηνπ πιαθνύληα, φπσο ρνξηνακληνλίηηδα, απνθφιιεζε 

πιαθνχληα, επκέγεζεο ρνξηναγγείσκα, ζπκβάκαηα απφ ηνλ νκθάιην 

ιψξν, αιιά θαη εθ κέξνπο ηεο κεηέξαο, φπσο παρπζαξθία, ππέξηαζε, 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο, απηνάλνζα λνζήκαηα θαη ελδνεπαηηθή 

ρνιφζηαζε θχεζεο. Νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε παξαθνινχζεζε ηεο εγθπκνζχλεο, ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θπήκαηνο θαη ηελ επηινγή ηνπ ελδεηθλπφκελνπ είδνπο ηνθεηνχ 

ζεσξνχληαη φηη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο κεηξηθήο θαη 

πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο, αιιά ρξεηάδεηαη λα 

εμεηδηθεχνληαη αλάινγα κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

ζπλζήθεο θάζε ρψξαο. 

Ωο πξνο ηα αίηηα πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκφηεηαο, πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο κηζνύο λενγληθνύο ζαλάηνπο αθνξνχλ ζπγγελείο θαη 

ρξσκνζσκηαθέο αλσκαιίεο (21%), ρακειφ βάξνο γέλλεζεο θαη 

πξνσξφηεηα (17%), ζχλδξνκν αηθλίδηνπ ζαλάηνπ (7%), λενγληθφ 

ζάλαην εμαηηίαο κεηξηθψλ επηπινθψλ (7%) θαη αθνχζηνπο 

ηξαπκαηηζκννχο (5%). Νη πεξηγελλεηηθέο ινηκψμεηο, ζεκαληηθή αηηία 

πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκφηεηαο ζην παξειζφλ, έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη απνηεινχλ πιένλ έλα 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ ζαλάησλ ηεο πεξηγελλεηηθήο ειηθίαο. Ρν είδνο 

ηνπ ηνθεηνχ, αιιά θαη ε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, ε νπνία αθνξά 

αθφκε έλα ζρεηηθά κηθξφ (<5%), αιιά δηαξθψο απμαλφκελν πνζνζηφ 

θπήζεσλ ζην δηεζλή ρψξν, θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ  ηελ πεξηγελλεηηθή 

ζλεζηκφηεηα.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ απφ ηνπο επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο 

ηεο έθβαζεο ηεο θχεζεο,  απαξαίηεηε είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ λενγλνχ 

ζε Κνλάδεο εμεηδηθεπκέλεο Δληαηηθήο Λνζειείαο Λενγλψλ (ΚΔΛΛ) απφ 

ηαηξνχο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Ρν 
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επηζπκεηφ είλαη νη ηνθεηνί πςεινχ θηλδχλνπ λα γίλνληαη ζε λνζνθνκείν 

ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πνπ δηαζέηνπλ ΚΔΛΛ. Γηαθνξεηηθά, απαηηείηαη 

ε έγθαηξε θαη αζθαιήο κεηαθνξά ηνπ λενγλνχ απφ ην καηεπηήξην ζηε 

ΚΔΛΛ, ε νπνία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ελφο 

νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ζηειερσκέλνπ απφ θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηδηαίηεξα φηαλ απηή γίλεηαη 

απφ απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο 

δηακφξθσζεο ηεο ρψξαο.  

Ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ λενγλψλ 

θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά πξηλ κηζφ αηψλα ζηηο ΖΞΑ, πηνζεηήζεθε 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη απνηέιεζε ζεκαληηθφ βήκα 

ζηελ πξφιεςε, έγθαηξε δηάγλσζε, πξψηκε αληηκεηψπηζε θαη γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή γηα πεξηνξηζκφ ησλ ελδνγελψλ κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ 

θαη ησλ επηπινθψλ ηνπο. Ππλαθφινπζα, ζπλέβαιε ζηε κείσζε ησλ 

αλαπεξηθψλ θαηαζηάζεσλ εμ αηηίαο ησλ ειεγρφκελσλ λνζεκάησλ θαη 

ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ παζρφλησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο. Εήηεκα αηρκήο ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

είλαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ εθαξκνδφκελσλ πξνγξακκάησλ θαη ε  

εθηίκεζε ηεο θνηλσληθήο αληαπνδνηηθφηεηαο απφ ηελ εθαξκνγή 

δηεπξπκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηα πην ζπρλά ελδνγελή 

κεηαβνιηθά λνζήκαηα. Κε ζηφρν ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη πξψηκε 

αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ εθβάζεσλ πνπ ζπλνδεχνλ ζπρλά ηελ 

λνζειεία ζε ΚΔΛΛ, γηα φια ηα πξφσξα θαη πξνβιεκαηηθά λενγλά πνπ 

ρξεηάζηεθαλ απμεκέλε ηαηξηθή θξνληίδα κεηά ηνλ ηνθεηφ έρνπλ 

θαζηεξσζεί πξνγξάκκαηα δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο, ηα νπνία 

ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκφδνληαη ζην εθάζηνηε πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα, λα 

αμηνινγνχληαη θαη λα αλαηξνθνδνηνχλ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ζε ζέκαηα 

ζηνρνζεζίαο πνιηηηθψλ πγείαο. 

Ρέινο, ε εθπαίδεπζε ηνπ δεπγαξηνχ πνπ έρεη απνθαζίζεη λα 

απνθηήζεη παηδί, θαη ηδηαηηέξσο ηεο κεηέξαο ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

κεηξηθνχ ζειαζκνχ θαζψο θαη ζε ζέκαηα παξνρήο πνηνηηθήο 

νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο  κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ λενγέλλεηνπ  απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηψζα ελφο 

ζπζηήκαηνο νιηζηηθήο θξνληίδαο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο 

ηνπ λενγλνχ. 
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κοπός ηης έκθεζης 

 
Ζ έθζεζε ζπληάρζεθε κε ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο ελφο 

ηεηάξηνπ «δσήο» θαη παξνπζίαο ζην θνηλσληθφ θαη πγεηνλνκηθφ 

γίγλεζζαη ηεο ρψξαο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Θνηλσληθήο Ξαηδηαηξηθήο 

θαη Ξξναγσγήο ηεο γείαο θαη ζηνρεχεη:  

 

 Λα παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά επηθαηξνπνηεκέλα δεδνκέλα ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζε ζέκαηα πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο  

 

 Λα πεξηγξάςεη ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζε ζχγθξηζε κε 

ην επηζηεκνληθψο ζπληζηψκελν, κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ησλ 

εηδηθψλ απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθά θέληξα  

 

 Λα αλαδείμεη θαιέο πξαθηηθέο, φπσο επηζεκαίλνληαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο 

 

 Λα εληνπίζεη αδπλακίεο/θελά ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά 

ελδερνκέλσο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο επηζεκαίλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα 

 

 Λα πξνηείλεη βειηησηηθέο παξεκβάζεηο, κε δξάζεηο ρακεινχ 

θφζηνπο αιιά πςειήο ζπιινγηθήο επζχλεο, φπσο 

απνηππψλνληαη ζε έλα εμαεηέο (2014-2020) ζηξαηεγηθφ ζρέδην 

δξάζεσλ παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

αιιαγψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο κεηά απφ 

ελεκέξσζε ηεο Ξνιηηείαο. 
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Μεθοδολογία ηης Έκθεζης 

 
Ρα δηαζέζηκα ειιεληθά δεδνκέλα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο έθζεζεο είλαη γεληθά 

θησρά θαη απνζπαζκαηηθά. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε ρψξα καο 

αδπλαηεί αθφκε λα παξνπζηάζεη επίζεκα δεδνκέλα γηα ηελ εμέιημε ηεο 

πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη άιινπο βαζηθνχο δείθηεο 

πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο. Ξαξφια απηά έρνπλ γίλεη θηιφηηκεο 

πξνζπάζεηεο απφ Διιελεο εξεπλεηέο θαη θιηληθνχο ηαηξνχο  θαη 

βαζίδνληαη θαηά πξψηνλ ζηα ειεθηξνληθά δηαζέζηκα δεδνκέλα ηεο 

ΔΙΠΡΑΡ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

Δπηηξνπήο Ξεξηγελλεηηθήο Φξνληίδαο ηνπ ΘΔΠ κε Ξξφεδξν ηελ 

Θαζεγήηξηα ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο θα Α. Καιακίηζε, ηα νπνία 

παξαρσξήζεθαλ επγεληθά απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ΘΔΠ θν Ξ. 

Πθαλδαιάθε θαη βαζίδνληαη ζε απαληήζεηο αδεηνδνηεκέλσλ δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ καηεπηεξίσλ ζε εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην (επηζπλαπηφκελν 

ζην Ξαξάξηεκα), κε ζπκπιεξσκαηηθέο αλαιχζεηο απφ ηελ θα Δ. 

Ρζεθνχξα, Γηεπζχληξηα ΔΠ ηεο Γ‘ Ξαηδηαηξηθήο Θιηληθήο ζην Αηηηθφ. 

Απφ ηελ νκάδα ζπληνληζκνχ ηεο έθζεζεο δηακνξθψζεθε ηέινο  

πξφηππν εξσηεκαηνιφγην πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έθζεζεο (βι. Ξαξάξηεκα) θαη δεηήζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πξσηνγελή δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ε ζπρλφηεηα ηεο 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ε κεηξηθή θαη πεξηγελλεηηθή 

ζλεζηκφηεηα, θαη ε ελδνκήηξηα αχμεζε ζε ζρέζε κε ην θχιν, ε 

πνιιαπιφηεηα ηεο θχεζεο, ην βάξνο γέλλεζεο, θαζψο θαη ζηνηρεία γηα 

ηηο ελδνκήηξηεο θαη λενγληθέο ινηκψμεηο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

παζνγφλνπ, ηε ζπκκεηνρή ηνπ καηεπηεξίνπ ζε πξνγξάκκαηα 

δηεπξπκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ηηο κεηαθνξέο ζε ΚΔΛΛ 

εθηφο καηεπηεξίνπ, ηε δηαηξνθή ηνπ λενγλνχ θαη ηελ χπαξμε 

πηζηνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Ξαξά ηελ πξνζπκία 

ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζπκκεηείραλ, παξαδφζεθαλ πηλαθνπνηεκέλα  

δεδνκέλα, πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη 

θαηεγνξηνπνηήζεηο απφ ηηο δεηεζείζεο (βι. πίλαθεο) θαη επηηξέπνπλ ηε 

κεξηθή κφλνλ αμηνπνίεζε ηνπο. Ξαξφια απηά, νη εθιεθηνί καηεπηήξεο, 

λενγλνιφγνη, παηδίαηξνη θαη βηνρεκηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγγξαθή 

ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ ηεο έθζεζεο θαη ην ζρνιηαζκφ πξνζπάζεζαλ λα 

δψζνπλ κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία, σο εκπεηξνγλψκνλεο, 
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απαληήζεηο ζηα θιέγνληα δεηήκαηα πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο ζηε 

ρψξα καο.  

Ρνπο επραξηζηνχκε φινπο ζεξκά θαη επρφκαζηε ην πφλεκα απηφ κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζην 25ν Ππλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο 

Θνηλσληθήο Ξαηδηαηξηθήο, ηειηθφ ζρνιηαζκφ θαη απνδνρή απφ ηνπο 

εηδήκνλεο λα επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη λα απνηειέζεη 

ηελ απαξρή γηα πεξαηηέξσ θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο ζηε ρψξα καο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ζηηο 

απαηηεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηφδνπ ηεο θξίζεο. 

 

ε ποιοσς απεσθύνεηαι 

 Πηνπο θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο ζηελ Διιάδα 

 Πηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη Ξεξηγελλεηηθήο Φξνληίδαο 

 Πην νηθνγελεηαθφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο εγθχνπ θαη ηνπ 

λενγλνχ πνπ επσκίδνληαη ην κεγαιχηεξν βάξνο επζχλεο ψζηε λα 

ελδπλακσζνχλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ πνιιαπιψλ θαη ζχλζεησλ ξφισλ 
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1.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα  

 Οξηζκνί. Ωο ππνγνληκφηεηα νξίδεηαη ε αδπλακία ελφο ζεμνπαιηθά 

ελεξγνχ δεχγνπο λα επηηχρεη θχεζε κεηά απφ έλα έηνο (Ξαγθφζκηνο 

Νξγαληζκφο γείαο, ΞΝ) ή κεηά απφ δπν έηε ειεχζεξσλ επαθψλ 

(Δπξσπατθή Δηαηξεία Αλζξψπηλεο Αλαπαξαγσγήο θαη Δκβξπνινγίαο-

European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE). Ν 

νξηζκφο ηνπ ΞΝ έρεη βαζηζηεί ζε κειέηεο, πνπ δείρλνπλ φηη ε 

πηζαλφηεηα επίηεπμεο θχεζεο απφ έλα δεχγνο πνπ έρεη ζεμνπαιηθέο 

επαθέο ρσξίο πξνθπιάμεηο είλαη 20% θάζε κήλα, ελψ ζε βάζνο ελφο 

έηνπο ε πηζαλφηεηα θζάλεη ην 85-90%. Ξαξφια απηά, αθφκε  θαη 

δεπγάξηα πνπ ζα απνηχρνπλ λα έρνπλ απηφκαηε ζχιιεςε ην πξψην 

έηνο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά ζα πεηχρνπλ εγθπκνζχλε κέζα ζηελ 

επφκελε ηξηεηία. 

 Δπηδεκηνινγία. Ζ ππνγνληκφηεηα θαηαλέκεηαη εμίζνπ ζηα δχν θχια. 

Πε πνζνζηφ 10-20% δελ αλεπξίζθεηαη αίηην (αλεμήγεηε ππνγνληκφηεηα) 

ελψ αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, 1/3 ε ππνγνληκφηεηα αθνξά 

ηε γπλαίθα, 1/3 ηνλ άλδξα θαη 1/3 θαη ηνπο δχν ζπληξφθνπο 

ηαπηφρξνλα. Πηα ζπλήζε αίηηα ππνγνληκφηεηαο ζπγθαηαιέγνληαη ηα 

πξνβιήκαηα ζην ζπέξκα, (αξηζκφο, θηλεηηθφηεηα θαη κνξθνινγία 

ζπεξκαηνδσάξησλ, 30-50%), δηαηαξαρέο απφ ηηο ζάιπηγγεο θαη ηε 

ζρέζε ηνπο κε ηηο σνζήθεο (25-30%), δηαηαξαρέο σνζπιαθηνξξεμίαο 

(15-20%) θαη δηαηαξαρέο απφ ηνλ ηξάρειν (10%), ηε κήηξα (5%) θαη 

ηνλ θφιπν. 

 Ζ πξψηε γέλλεζε κεηά απφ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε (IVF) 

αλζξψπηλνπ σαξίνπ, επηηεχρζεθε ην 1978 θαη κέρξη ζήκεξα 

>4.000.000 εγθπκνζχλεο έρνπλ επηηεπρζεί παγθνζκίσο κε ηελ ηερληθή 

θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο. Ρελ επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο 

ππνγνληκφηεηαο έθεξε ε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε κε ηε δηέγεξζε 

ησλ σνζεθψλ, ηε ιήςε ησλ σαξίσλ έμσ απφ ην ζψκα ηεο γπλαίθαο, ηε 

γνληκνπνίεζε απηψλ ζην εξγαζηήξην (in vitro) θαη ηε κεηαθνξά ησλ 

εκβξχσλ ζηε κήηξα πξνο εκθχηεπζε. Ωζηφζν, ιηγφηεξν απαηηεηηθέο θαη 

κηθξφηεξεο επεκβαηηθφηεηαο κέζνδνη είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ 

1. Τπνβνεζνύκελε Αλαπαξαγσγή 
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ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππνγνληκφηεηαο, πξνηνχ θάπνηνο 

ρξεηαζηεί λα θαηαθχγεη ζηελ IVF. Έηζη, ζήκεξα νη κέζνδνη 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο (Assisted Reproductive Technology, 

ART) δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ IVF θαη ζε απηέο πνπ 

δελ βαζίδνληαη ζηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε (non-IVF). Ζ πξψηε 

νκάδα πεξηιακβάλεη ηελ θιαζηθή εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε 

(conventional IVF) θαη ηε κηθξνγνληκνπνίεζε (Intracytoplasmic Sperm 

Injection, ICSI), ελψ ε δεχηεξε ηελ πξφθιεζε σνζπιαθηνξξεμίαο 

(Ovulation Induction, OI) κε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλνπζία θαη ηελ 

ζπεξκαηέγρπζε (Intrauterine Insemination, IUI) κε ή ρσξίο πξφθιεζε 

σνζπιαθηνξξεμίαο. 

 Ρξνκαθηηθή είλαη επίζεο ε πξφνδνο κε ηελ εηζαγσγή λέσλ 

θαιιηεξγεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηερληθψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ηερληθή 

ελδνθπηηαξνπιαζκαηηθήο έγρπζεο κνξθνινγηθά επηιεγκέλσλ 

ζπεξκαηνδσάξησλ (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm 

Injection, IMSI) γηα ηε δηελέξγεηα ηεο κηθξνγνληκνπνίεζεο ησλ σαξίσλ 

θαη ε ρξήζε ηνπ εκβξπνζθνπίνπ (Embryoscope), ην νπνίν απνηειεί 

έλαλ εηδηθφ θιίβαλν θαιιηέξγεηαο εκβξχσλ, πνπ δηαζέηεη ελζσκαησκέλε 

θάκεξα γηα απηφκαηε ιήςε θσηνγξαθηψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο 

γνληκνπνίεζεο ησλ σαξίσλ έσο θαη ηελ εκέξα ηεο εκβξπνκεηαθνξάο. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη έλα βίληεν (time-lapse video), πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο εκβξπνιφγνπο ηελ πιένλ αζθαιή αμηνιφγεζε ησλ 

εκβξχσλ θαη ηελ επηινγή ησλ βησζηκφηεξσλ απφ απηά γηα ηελ 

εκβξπνκεηαθνξά. 

Θάζε ρξφλν 1,5 εθαηνκκχξην θχθινη δηελεξγνχληαη ζηνλ θφζκν πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηελ γέλλεζε 350.000 παηδηψλ. Δάλ εμαηξεζεί ε Αζία, ε 

Δπξψπε ζεσξείηαη ε ήπεηξνο φπνπ εθηεινχληαη νη πεξηζζφηεξνη θχθινη 

ART (71%), παγθνζκίσο. Ππγθεθξηκέλα, ην 2009 ζε 33 Δπξσπατθέο 

ρψξεο δηελεξγήζεθαλ 537.287 θχθινη ( Γαιιία: 74.767, Γεξκαλία: 

68.041, Ηζπαλία: 54.266, Ζλσκέλν Βαζίιεην: 54.314, Ηηαιία: 52.032, 

Πνπεδία: 16.743, Λνξβεγία: 14.002). Πε φηη αθνξά ην πνζνζηφ 

παηδηψλ πνπ γελληνχληαη κε ηηο κεζφδνπο ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο, πξνεμάξρνπλ ην Βέιγην, ε Πινβελία, ε Γαλία, ε 

Νιιαλδία θαη ε Πνπεδία, φπνπ πάλσ απφ 3% ησλ γελλήζεσλ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο κεζφδνπο απηέο, ζπγθξηηηθά κε ηηο Ζλσκέλεο 

Ξνιηηείεο θαη ην ηδησηηθνπνηεκέλν ζχζηεκα πγείαο, φπνπ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ειάρηζηα ππεξβαίλεη ην 1%. 



 18 

To Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη κία απφ ηηο ρψξεο-πξφηππν, ζε φ,ηη 

αθνξά ηε δηαδηθηπαθή θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ γηα θχθινπο IVF, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν ζην Γεκφζην φζν θαη ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα. 

Δλδερφκελε παξαπνίεζε επηζχξεη βαξχηαηεο ζπλέπεηεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θάζε Θέληξνπ πνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο θαη 

ζπλεπψο ζεσξείηαη απίζαλε. Ρν 2011 είραλ άδεηα ιεηηνπξγίαο 74 

Θέληξα ART. Ξαξαηεξείηαη πξννδεπηηθή αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

γπλαηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία IVF/ICSI ηειεπηαία 20εηία ( 

14.057 γπλαίθεο ην 1992 θαη 36.648 ην 2007). Ρα δεδνκέλα επηηπρνχο 

έθβαζεο είλαη δηαδηθηπαθά δηαζέζηκα, δίλνληαο θίλεηξν ζηα Θέληξα ART 

λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη ζηηο αζζελείο ηελ επρέξεηα λα 

επηιέμνπλ ην Θέληξν ζην νπνίν ζα απεπζπλζνχλ γηα ηε ζεξαπεία ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε δεδνκέλα ηνπ 2010 είλαη εκθαλήο ε 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θχεζεο αλά εκβξπνκεηαθνξά πνπ δηαθπκαίλεηαη 

απφ 40.6% ζηηο γπλαίθεο 18-34 εηψλ ζε 35.5% ζηηο ειηθίεο 35-37, 

28.1% ζηηο ειηθίεο 38-39, 21.2% ζηηο ειηθίεο 40-42, 11.2% ζηηο 

ειηθίεο 43-44 θαη 3.4% ζηηο ειηθίεο >44, θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ 

γέλλεζεο δψληνο λενγλνχ αλά θχθιν IVF/ICSI απφ 32.2% ζηηο 

γπλαίθεο 18-34 εηψλ, 27.7% ζηηο ειηθίεο 35-37, 20.8% ζηηο ειηθίεο 38-

39, 13.6% ζηηο ειηθίεο 40-42, 5.0% ζηηο ειηθίεο 43-44 θαη 1.9% ζηηο 

ειηθίεο >44. 

Πην δηαδηθηπαθφ ηφπν (http//www.cdc.gov/ART/ART2009) ησλ ΖΞΑ 

θαίλεηαη φηη ~20% φισλ ησλ πνιχδπκσλ γελλήζεσλ πξνέθπςαλ κε 

θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο ART θαη ε πξνέιεπζε ησλ σαξίσλ είλαη ζηελ 

πιεηνςεθία θξέζθα (70.1%) ή θαηεςπγκέλα απφ κε δφηε (17.8%). 

Δμάιινπ IVF πξαγκαηνπνηήζεθε κε ICSI ζην 72.9% ησλ πεξηπηψζεσλ 

ελψ ν παξάγνληαο ηεο αληξηθήο ππνγνληκφηεηαο ππήξρε κφλν ζην 47% 

ησλ πεξηπηψζεσλ Ρν 30% ησλ θχθισλ ICSI νδήγεζε ζε γέλλεζε 

δψληνο λενγλνχ αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ή ηνλ 

αξηζκφ. Απφ ηηο εγθπκνζχλεο κε θξέζθα θαη κε δφηε σνθχηηαξα ή 

έκβξπα, ζην 81.5% πξνέθπςε γέλλεζε δσληαλνχ λενγλνχ, 16.4% 

ηεξκαηίζηεθε κε απνβνιή, 0.9% κε έθηξσζε θαη 0.7% νδήγεζε ζε 

ζλεζηγελέο, ελψ 31.6% ήηαλ πνιχδπκεο θπήζεηο. 

Νη επηπηψζεηο ησλ πνβνεζνχκελσλ Κεζφδσλ Αλαπαξαγσγήο ζηε 

κεηέξα θαη ζην παηδί θξαηνχλ δσεξφ ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ 

θαζψο ππάξρνπλ αλεζπρίεο ηφζν εθ κέξνπο ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο φζν θαη εθ κέξνπο ηνπ γεληθνχ θνηλνχ. Ζ έξεπλα ζην πεδίν 

απηφ πεξηπιέθεηαη απφ ηελ αλάγθε λα δηαθξηζνχλ νη επηδξάζεηο ηεο ART  
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απφ εθείλεο ηεο ππνγνληκφηεηαο απηήο θαζεαπηήο ελψ νη εθβάζεηο 

επεξεάδνληαη απφ αιιαγέο ζηελ εθηέιεζε ηεο κεζφδνπ, ηεο καηεπηηθήο 

θαη λενγλνινγηθήο θξνληίδαο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  

 Ζ ζχιιεςε κε IVF ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε ζπρλφηεηα καηεπηηθψλ θαη 

πεξηγελλεηηθψλ επηπινθψλ, φπσο ε πξψηκε απψιεηα εκβξχνπ (25% 

ζηηο κνλήξεηο, 35% ζηηο δίδπκεο, 55% ζηηο ηξίδπκεο θπήζεηο), πνπ 

νδεγνχλ ζε ηεηξαπιάζηα πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα, ε απηφκαηε 

απνβνιή (16%), ε έθηνπε θχεζε (0.6% ησλ θχθισλ), νη πνιχδπκεο 

θπήζεηο, ην ρακειφ βάξνο γέλλεζεο θαη ε πξνσξφηεηα. Απμεκέλε 

θαίλεηαη φηη είλαη ε πηζαλφηεηα γηα θαθνήζεηεο θαη ζπγγελείο αλσκαιίεο 

ηνπ λενγλνχ, παξφηη ν θίλδπλνο ζε πιεζπζκηαθφ επίπεδν είλαη ρακειφο 

ιφγσ ηεο ζπαληφηεηαο ησλ λνζνινγηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ κε ηε 

ρακειή πξνο ην παξφλ ζπρλφηεηα ART. 

Ζ λεπξναλαπηπμηαθή έθβαζε ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα είλαη 

θπζηνινγηθή, κε δεδνκέλνπο ηνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ 

κέρξη ηψξα κειεηψλ γηα αζθαιή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Ππνξαδηθέο κειέηεο δελ ζηνηρεηνζεηνχλ αλεζπρίεο γηα απμεκέλν 

θίλδπλν ρξσκνζσκηαθψλ θαη γελεηηθψλ αλσκαιηψλ ελψ ππάξρεη 

πξνβιεκαηηζκφο φηη ε ρξήζε ζπέξκαηνο απφ ππνγφληκν άλδξα θαη ε 

δηαδηθαζία ICSI απφ κφλε ηεο είλαη πην πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε 

ρξσκνζσκηαθέο αλσκαιίεο. Νπσζδήπνηε, ν πξνεκθπηεπηηθφο έιεγρνο 

απνηξέπεη ηελ εκθάληζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. Ξξνβιεκαηηζκνί επίζεο 

ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ART ζηα «απνηππσκέλα 

γνλίδηα» (imprinted genes) πηζαλψο γηαηί απηά ηα γνλίδηα 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο κείσζεο, ηππηθά κε κεηαβνιέο ζηε 

κεζπιίσζε ζε εηδηθφ αιιήιην, ην νπνίν θαζηζηνχλ ζησπειφ. Πηα ζήιεα, 

ε κείσζε Η ζπκβαίλεη θαηά ην ζηάδην ηεο σνξξεμίαο θαη ε κείσζε ΗΗ 

νινθιεξψλεηαη ζηε γνληκνπνίεζε, επνκέλσο θαη ηα δχν ζηάδηα 

ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα γεγνλφησλ θαη ρεηξηζκψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο ART. Ρα ―imprinting syndromes‖ είλαη φκσο ζπάληα 

(ιηγφηεξα απφ 1 αλά 12000 γελλήζεηο) θαη επνκέλσο νπνηαδήπνηε 

πνιιαπιή αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ, αληηπξνζσπεχεη έλα κηθξφ 

απφιπην θίλδπλν θαη είλαη δχζθνιν λα αληρλεπηεί. 

 

Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο θαη Ννκνζεζία 

Ιφγσ ησλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκψλ είλαη εκθαλήο ε 

αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θαη εηδηθήο 
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λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ ART. Πήκεξα ζε πνιιέο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ΑRT κε δσξεά 

σαξίσλ απφ άιιε γπλαίθα ζε γπλαίθα, πνπ αδπλαηεί λα ηεθλνπνηήζεη κε 

ηα δηθά ηεο σάξηα, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα δσξεάο ζπέξκαηνο απφ 

άιινλ άλδξα ζε άλδξα, πνπ αδπλαηεί λα ηεθλνπνηήζεη κε ην δηθφ ηνπ 

ζπέξκα. Ωζηφζν, ζε θάπνηεο ρψξεο ε λνκνζεζία δελ πξνβιέπεη απηέο 

ηηο δηαδηθαζίεο. Πε αξθεηέο Δπξσπατθέο ρψξεο, ν κέγηζηνο αξηζκφο 

κεηαθεξφκελσλ εκβξχσλ ζηε κήηξα είλαη έλα γνληκνπνηεκέλν σάξην, 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην δχν ζε γπλαίθεο ειηθίαο έσο 40 εηψλ θαη ηξία ζε 

γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ ελψ ζηε ρψξα καο θαηά κία κνλάδα 

κεγαιχηεξνο. 

Ξξνθαηαξθηηθά δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο κειέηεο Childhood Leukemia 

International Consortium. 

 

1.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Ζ ηαρεία θαη απξφζθνπηε δηάδνζε ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηερληθψλ επηηξέπεη ηελ ηήξεζε πςεινχ επηπέδνπ 

παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. Ζ 

Διιεληθή λνκνζεζία νξίδεη ξεηψο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 

ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο Κνλάδνο Ηαηξηθψο πνβνεζνχκελεο 

Αλαπαξαγσγήο (Κ.Η..Α), θαη ηηο πξνυπνζέζεηο/δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο 

ησλ κεζφδσλ ελψ γηα ηελ επνπηεία πξνβιέπεηαη σο αλεμάξηεην ζψκα 

Δζληθή Αξρή Ηαηξηθψο πνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο (Αξρή Η..Α.).  

Γπζηπρψο, ιίγν κεηά ηε ζχζηαζή ηεο, ε Αξρή Η..Α. έπαςε λα 

ιεηηνπξγεί κε απνηέιεζκα ε απαξαίηεηε επνπηεία λα απνπζηάδεη. Ζ 

βάζε δεδνκέλσλ κε ηα θιηληθά θαη εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ Κ.Η..Α. θαη ησλ Ρξαπεδψλ Θξπνζπληήξεζεο, πνπ 

πξνβιέπεη ε λνκνζεζία, νπζηαζηηθά είλαη αλχπαξθηε, θαη ε θαηαγξαθή 

θαη ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κεκνλσκέλα ζε επίπεδν Κ.Η..Α. 

θαη Ρξάπεδαο Θξπνζπληήξεζεο, ρσξίο γηα παξάδεηγκα λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα αθξηβνχο γλψζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηέθλσλ, πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη ζπλνιηθά απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπέξκαηνο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

δφηε ή ησλ σαξίσλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο δφηξηαο, ηα νπνία ζε θακία 

πεξίπησζε δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηα δέθα. 

 Δπηπιένλ, κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο Η..Α. πηζαλφλ ζα 

απνηξεπφηαλ ε επηπφιαηε πξνζθπγή δεπγαξηψλ ζηελ εμσζσκαηηθή 

γνληκνπνίεζε, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηεο 
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ππνγνληκφηεηάο ηνπο κε ιηγφηεξν απαηηεηηθέο θαη επεκβαηηθέο κεζφδνπο 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. Δίλαη δειαδή πηζαλφλ νη ελδείμεηο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απηψλ λα κελ ηεξνχληαη επαξθψο απφ 

φιεο ηηο Κ.Η..Α., κε απνηέιεζκα απφ ηε κηα κεξηά λα απμάλεηαη ην 

θφζηνο ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη απφ ηελ άιιε, ε πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ επηπινθψλ, πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο επεκβαηηθέο απηέο 

ηερληθέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξνεμάξρνπλ ην ζχλδξνκν ππεξδηέγεξζεο 

ησλ σνζεθψλ θαη ε πνιχδπκε θχεζε. Πην ηειεπηαίν πηζαλφλ ζπκβάιιεη 

θαη ε απνπζία νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ ησλ 

κεηαθεξφκελσλ εκβξχσλ ζηε κήηξα, ν νπνίνο δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηα ηξία ζε γπλαίθεο ειηθίαο κηθξφηεξεο απφ 40 εηψλ θαη ηα 

ηέζζεξα ζε γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Ρέινο, ην αλψηεξν ειηθηαθφ 

φξην γηα λα ππνβιεζεί κία γπλαίθα ζε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή 

έρεη νξηζηεί ζηα 50 έηε, αλ θαη ζηελ παξνχζα θάζε κε ηελ αλππαξμία 

βάζεο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ησλ θχθισλ ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο, ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαζθαιηζηεί. 

Πήκεξα, ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα δξαζηεξηνπνηνχληαη 62 Κ.Η..Α. 

Ωζηφζν, ε παληειήο έιιεηςε ζηνηρείσλ γηα ηνπο θχθινπο IVF/ICSI, πνπ 

απηέο δηελεξγνχλ, φπσο θαη γηα ηα πνζνζηά επηηπρίαο ηνπο, δπζρεξαίλεη 

ηελ αθξηβή απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο 

πνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο. Κε δεδνκέλε ηε δπζρεξή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε ηξέρνπζα αίζζεζε είλαη φηη, νη 

δηελεξγνχκελνη θχθινη ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ηείλνπλ 

ζηαδηαθά κεηνχκελνη. 

Ρν θφζηνο ηεο ζεξαπείαο γνληκφηεηαο αλαιχεηαη ζην θφζηνο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ζηελ ακνηβή ηεο Κ.Η..Α. θαη ζηελ ακνηβή ηνπ 

Ηαηξνχ κε Δμεηδίθεπζε ζηελ πνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγή.  Ωο γεληθή 

παξαδνρή, νη ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δελ αλαγλσξίδνπλ ηηο 

δαπάλεο γηα ζεξαπείεο γνληκφηεηαο. Δθφζνλ ε γπλαίθα αλήθεη ζε 

θάπνηνλ κε ηδησηηθφ αζθαιηζηηθφ θνξέα, ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ 

θαζνξίδεηαη ζε άιινηε άιιν βαζκφ αλαιφγσο. Ππγθεθξηκέλα, νη 

αζθαιηζκέλεο ζηνλ κεγαιχηεξν αζθαιηζηηθφ θνξέα ηεο ρψξαο, ηνλ 

Δζληθφ Νξγαληζκφ Ξαξνρήο πεξεζηψλ γείαο (ΔΝΞ), αθνχ ιάβνπλ 

ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Δμσζσκαηηθήο Γνληκνπνίεζεο, 

πξνκεζεχνληαη ηα θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ ειεγρφκελε δηέγεξζε ησλ σνζεθψλ (γνλαδνηξνπίλεο) δσξεάλ, 

ελψ ηα ππφινηπα θάξκαθα κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, φπσο νξίδεηαη απφ 

ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΔΝΞ. Πηε ζπλέρεηα, εθφζνλ επηιέμνπλ Κ.Η..Α. 
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Γεκφζηνπ Λνζνθνκείνπ, ην θφζηνο ηεο πξνζπάζεηαο (θφζηνο Κ.Η..Α. 

θαη ακνηβή Ηαηξνχ) θαιχπηεηαη απφ ηνλ ΔΝΞ, ελψ εάλ απεπζπλζνχλ 

ζε Ηδησηηθή Κ.Η..Α. αλαιακβάλνπλ λα θαιχςνπλ νη ίδηεο ηε δαπάλε. 

Ωζηφζν, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, αθνχ νινθιεξψζνπλ ηελ πξνζπάζεηα 

IVF/ICSI, θαηαζέηνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζηνλ ΔΝΞ θαη δηθαηνχληαη 

ηελ επηζηξνθή ελφο κηθξνχ κέξνπο ησλ εμφδσλ. Πεκεησηένλ δε φηη ν 

ΔΝΞ θαιχπηεη ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε δαπάλε γηα ζπλνιηθά 4 

πξνζπάζεηεο IVF/ICSI, νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Δμσζσκαηηθήο Γνληκνπνίεζεο αλά δχν. Ζ πξψηε ζα πξέπεη 

λα δηελεξγεζεί εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ έγθξηζε θαη ε δεχηεξε λα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο απφ ηελ πξψηε. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ηξίηεο θαη 

ηέηαξηεο πξνζπάζεηαο ζα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο 

απφ ηελ πξψηε εγθξηηηθή απφθαζε, ελψ ε ηέηαξηε ζα πξέπεη λα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο απφ ηελ ηξίηε. 

 

1.3 πδήηεζε θαη Πξνηάζεηο 

 Ζ έιιεηςε επνπηείαο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ζηε ρψξα καο κε γλψκνλα φρη κφλν 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, δειαδή ηεο πνιππφζεηεο εγθπκνζχλεο, αιιά 

θαη ηελ αζθάιεηα ηεο πγείαο γπλαίθαο πνπ ππνβάιιεηαη ζηηο κεζφδνπο 

απηέο, πηζαλφλ επηηξέπεη ηελ αλεμέιεγθηε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ, 

θαηαζηξαηεγψληαο ηηο ηαηξηθέο ελδείμεηο θαη ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ 

αζθάιεηα ηεο αζζελνχο. Δπηπιένλ, ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

πνπ δηαλχνπκε, απαηηείηαη εμνξζνινγηζκφο ηεο δαπάλεο γηα ηηο 

κεζφδνπο ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο κε ηελ πηζηή 

ηήξεζε ησλ ελδείμεσλ θαη ηελ επηινγή ηεο ιηγφηεξν δαπαλεξήο, 

επεκβαηηθήο θαη απαηηεηηθήο ηερληθήο. 

Ππκπεξαζκαηηθά, ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία εζληθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ (registry), φπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ θχθισλ 

ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο κε ηα θιηληθά θαη εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Κ.Η..Α. θαη ησλ Ρξαπεδψλ 

Θξπνζπληήξεζεο ζεσξείηαη επηηαθηηθή, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ.  
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Ζ θξνληίδα ηεο εγθχνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην 

απνηέιεζκα ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη, έγθαηξε θαη αθξηβή εθηίκεζε 

ηεο ειηθίαο θχεζεο, ηαπηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ ζε απμεκέλν θίλδπλν 

επηπινθψλ, ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο κεηέξαο θαη  

εκβξχνπ, πξφβιεςε πξνβιεκάησλ ή θαη παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξφιεςε ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη εθπαίδεπζε ησλ 

αζζελψλ. Κε βάζε ηηο πξαθηηθέο παξαθνινχζεζεο ησλ θπήζεσλ ζηε 

Κεγάιε Βξεηαλία, ηηο ΖΞΑ θαη ηελ Διιάδα επηρεηξείηαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε 

ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εγθχσλ θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο 

παξαθνινχζεζεο ηεο εγθπκνζχλεο ζηε ρψξα καο. 

 

2.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα  

Νη θχξηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 

Ακεξηθαληθνχ Θνιεγίνπ Καηεπηήξσλ-Γπλαηθνιφγσλ (ACOG) θαη άιισλ 

εζληθψλ νξγαληζκψλ εληνπίδνληαη ζηελ αλαγθαηφηεηα πξνζέγγηζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ παζήζεσλ έλαληη ηνπ θαζνιηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ζηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. 

Ζ εθηίκεζε ηεο εγθχνπ ζπληζηάηαη λα αξρίδεη ηελ 10ε εβδνκάδα ηεο 

θχεζεο (ΔΘ) θαη ην πνζνζηφ εγθχσλ πνπ μεθηλνχλ ηελ πξνγελλεηηθή 

θξνληίδα ζην 1ν ηξίκελν ηεο θχεζεο απνηειεί θξηηήξην εθηίκεζεο ηεο 

πνηφηεηαο παξνρήο θξνληίδαο ηεο εγθχνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη 

ζηηο ΖΞΑ ~71% ησλ εγθχσλ έρνπλ ήδε εληαρζεί ζε πξφγξακκα 

παξαθνινχζεζεο απφ ην 1ν ηξίκελν, ελψ 7% δελ έρνπλ θακία θξνληίδα 

αθφκε θαη ζην 3ν ηξίκελν. 

Νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ National Institute for Health and 

Clinical Excellence (NICE, Clinical Guidelines, 2010) ηνπ Ζλ.Βαζηιείνπ 

παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δηαθνξέο απφ ηελ Διιεληθή πξαθηηθή, κε 

ζεκαληηθφηεξε ηελ παξνρή θξνληίδαο θπξίσο απφ ηνπο γεληθνχο 

ηαηξνχο θαη ηηο καίεο θαη κφλνλ ζε εδηθέο πεξηπηψζεηο απφ Καηεπηήξεο.  

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ 

παξαθνινχζεζεο πξσηνηφθνπ εγθχνπ κε αλεπίπιεθηε θχεζε, ζχκθσλα 

κε κειέηεο θφζηνπο/απνηειεζκαηηθφηεηαο, είλαη ~10, ελψ γηα πνιπηφθν 

2. Η Φξνληίδα ηεο Δγθύνπ 
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7 επηζθέςεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ε θαζεκηά, είλαη αξθεηέο. 

Ξαξφκνηεο είλαη νη ζπζηάζεηο ζηηο ΖΞΑ, φπνπ πξνβιέπνληαη κεληαίεο 

επηζθέςεηο κέρξη ηελ 28ε, 15κεξεο απφ ηελ 28ε έσο 36ε εβδνκάδα, θαη 

εβδνκαδηαίεο κέρξη ηνλ ηνθεηφ. Νη γπλαίθεο κε πξνβιήκαηα πγείαο πξν 

ηεο εγθπκνζχλεο εμεηάδνληαη ζπρλφηεξα, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ απηψλ. Ζ αλεπίπιεθηε εγθπκνζχλε κε πξψηε επίζθεςε 

ζηηο 6 εβδνκάδεο θαη ηειεπηαία ζηηο 41 εβδνκάδεο πεξηιακβάλεη 16 

πξνγελλεηηθέο επηζθέςεηο. 

 

Δθηίκεζε ηεο ειηθίαο θχεζεο 

Ππζηήλεηαη ππεξερνγξάθεκα κεηαμχ 1εο κέξαο ηεο 10εο εβδνκάδαο 

(100/7) θαη 13εο6/7 ΔΘ γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο θχεζεο 

(ΖΘ), κε παξάιιειε κέηξεζε ηνπ θεθαινπξαίνπ κήθνπο, θαζψο θαη ηελ 

αλίρλεπζε ησλ πνιχδπκσλ θπήζεσλ. Αλ ην κήθνο ππεξβαίλεη ηα 84mm, 

ε ΖΘ ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί κε ηελ πεξίκεηξν θεθαιήο ηνπ εκβξχνπ. 

 

Ππζηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν δσήο 

1. Δξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο 

Γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

εγθχνπ ζην ρψξν εξγαζίαο. Ζ πιεηνλφηεηα ελζαξξχλεηαη γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο ηεο κε εμαίξεζε νξηζκέλα επαγγέικαηα πςεινχ 

θηλδχλνπ, ζηα νπνία δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο. 

 

2. Σπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο  

Πε πξνγξακκαηηζκέλε ζχιιεςε ζπζηήλεηαη πξνιεπηηθή ιήςε 

θπιιηθνχ νμένο, πνπ πξέπεη λα ζπλερίδεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ 12 

πξψησλ εβδνκάδσλ ηεο θχεζεο ζε δφζε 400 κg εκεξεζίσο, ιφγσ ηεο 

επεξγεηηθήο δξάζεο ζηελ πξφιεςε βιαβψλ (αλεγθεθαιίαο θαη 

δηζρηδνχο ξάρεο) ηνπ λεπξηθνχ ζσιήλα. Πεκαληηθφ είλαη λα 

δηαηεξήζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα βηηακίλεο D κε ρνξήγεζε 

ζπκπιεξψκαηνο 10κg ζε γπλαίθεο πνπ δελ εθηίζεληαη επαξθψο ζηνλ 

ήιην ή πνπ ε δηαηξνθή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηνξηζκέλε ιήςε 

βηηακίλεο D. Αληηζέησο, δελ ζπζηήλεηαη ζήκεξα ζπζηεκαηηθή 

πξνιεπηηθή ρνξήγεζε ζπκπιεξψκαηνο ζηδήξνπ, ιφγσ ελδερνκέλσλ 

επηπινθψλ ζηελ εγθπκνλνχζα. Ρέινο, ε ιήςε βηηακίλεο Α >700 κg 

εκεξεζίσο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηεξαηνγέλεζε. Ππλεπψο,  πξέπεη λα 



 25 

απνθεχγεηαη ε ιήςε αληίζηνηρνπ ζπκπιεξψκαηνο θαη ε βξψζε 

ζπθσηηνχ θαη παξαγψγσλ ηνπ ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπο 

ζε βηηακίλε Α.  

Γελ επηηξέπνληαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο δίαηηεο ζηελ εγθπκνζχλε, 

θαηαλάισζε πνιιψλ κπαραξηθψλ, αιιαληηθψλ θαη κεγάισλ ιηπαξψλ 

γεπκάησλ, ηδηαίηεξα πξηλ ηελ θαηάθιηζε. Ζ έγθπνο πξέπεη λα 

ελζαξξχλεηαη λα θαηαλαιψλεη πνιιά θξνχηα θαη ιαραληθά, δεκεηξηαθά 

θαη ςσκί νιηθήο αιέζεσο, άπαρν θαη θαιά ςεκέλν θξέαο θαη ςάξηα, 

φζπξηα, μεξνχο θαξπνχο θαη πξάζηλα ιαραληθά. Δπίζεο λα θαηαλαιψλεη 

πγξά κεηαμχ ησλ γεπκάησλ θαη φρη κε ηα γεχκαηα, δηφηη έηζη 

πεξηνξίδεηαη ε θνηιηαθή δηάηαζε, πνπ είλαη δεδνκέλε ιφγσ ηεο 

παξνπζίαο ηνπ εκβξχνπ. 

 

3. Λνηκώμεηο ζρεηηδόκελεο κε ηε δηαηξνθή 

Ππληζηψληαη ηξφπνη απνθπγήο ηξνθηκνγελψλ ινηκψμεσλ, φπσο ε 

ιηζηεξίσζε, ε ζαικνλέιισζε θαη ε ηνμνπιάζκσζε. Ππζηήλεηαη ην 

παζηεξησκέλν ή γάια πςειήο παζηεξίσζεο, ε απνθπγή καιαθψλ 

ηπξηψλ, πξνπαξαζθεπαζκέλσλ ή κε θαιά καγεηξεκέλσλ γεπκάησλ, 

σκψλ θξεάησλ θαη απγψλ. Θαιφ είλαη λα απνκαθξχλνληαη θαηνηθίδηεο 

γάηεο, ή δηαθνξεηηθά λα αιιάδεη ε εηδηθή άκκνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηηο θελψζεηο ηνπο κε ρξήζε ειαζηηθψλ γαληηψλ. 

 

4. Σπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ 

Ππζηήλεηαη ε απνθπγή ρξήζεο νπνηνπδήπνηε θαξκάθνπ ζηελ 

θχεζε, εθηφο αλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ην ζεξάπνληα θαη εθφζνλ ην 

πξνζδνθψκελν φθεινο γηα ηελ αζζελή θαη ην θχεκα είλαη ζαθψο 

κεγαιχηεξν απφ ηνλ εθηηκψκελν θίλδπλν απφ ηελ ρξήζε ηνπο. Αθφκε ε 

ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ζεξαπείαο δελ είλαη απαξαίηεηα αθίλδπλε 

θαη θαιφ είλαη ε έγθπνο λα θαηαθεχγεη ζε απηέο κε εμαηξεηηθή θεηδψ.  

 

5. Άζθεζε  

Δλζαξξχλεηαη ε ήπηα έσο κέηξηα άζθεζε, αιιά ηνλίδεηαη ή απνθπγή 

έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη επηθίλδπλσλ ζπνξ. Δηδηθφηεξα, ε 

Ξαγθφζκηα Νξγάλσζε Ξεξηγελλεηηθήο Ηαηξηθήο (World Association of 

Perinatal Medicine, WAPM) πξνηείλεη σο αζθαιείο αζθήζεηο ην θνιχκπη 

θαη ην ζηαηηθφ πνδήιαην. 
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6. Σεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα 

Γελ είλαη γλσζηφ αλ ε ζεμνπαιηθή επαθή ζπλδπάδεηαη κε 

αλεπηζχκεηε έθβαζε, σζηφζν, ζπλήζσο πξνηείλεηαη ε απνθπγή ηεο ζην 

γ‘ ηξίκελν θαη πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαηά ηελ επαθή. 

 

7. Κάπληζκα, αιθνόι, λαξθσηηθά  

Δλζαξξχλεηαη ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ε απνθπγή ιήςεο 

λαξθσηηθψλ, ελψ ζπζηήλεηαη ε δηαθνπή ηνπ αιθνφι, ηνπιάρηζηνλ ζην α 

ηξίκελν θαη θαηφπηλ ρξήζε πνιχ πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηαο, κία ή δχν 

θνξέο ηελ εβδνκάδα ελψ ππάξρνπλ εηδηθά θέληξα γηα πξνγξάκκαηα 

απεμάξηεζεο. 

 

8. Ταμίδηα 

Ζ έγθπνο κπνξεί λα εξγάδεηαη θαη λα ηαμηδεχεη, αιιά γεληθψο 

πεξηνξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο.  

 

Αληηκεηψπηζε ζπρλψλ ζπκπησκάησλ ζηελ θχεζε 

Γίλεηαη ελεκέξσζε θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

λαπηίαο θαη εκέησλ, ελδερφκελεο απμεκέλεο θνιπηθήο έθθξηζεο, 

νζθπαιγίαο, αηκνξξνΐδσλ θαη θιεβίηηδαο.  

 

Ξξφβιεςε, αλίρλεπζε θαη αξρηθή αληηκεηψπηζε ςπρηθψλ παζήζεσλ 

Γίλεηαη αδξή εθηίκεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηεο επηηφθνπ κε απιέο 

εξσηήζεηο: «Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, αηζζάλζεθεο 

θαηάζιηςε ή απειπηζία;» «Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα 

πφζν ζπρλά αηζζάλζεθεο άζρεκα επεηδή είρεο κηθξφ ελδηαθέξνλ ή 

επραξίζηεζε γηα λα θάλεηο δηάθνξα πξάγκαηα;». Δάλ θάπνηα απφ ηηο 

απαληήζεηο είλαη ΛΑΗ, ε επφκελε εξψηεζε είλαη:«Δίλαη θάηη πνπ 

αηζζάλεζαη φηη ρξεηάδεζαη ή ζέιεηο βνήζεηα;». Πηε ζπλέρεηα, 

αμηνινγείηαη ε αλάγθε ππνζηήξημεο απφ ςπρνιφγν ή ςπρίαηξν.  

 

Θιηληθή Δμέηαζε 

Ξαξάιιεια κε ηελ θιηληθή εμέηαζε, ζηελ 1ε επίζθεςε γίλνληαη 

ζσκαηνκεηξήζεηο θαη ππνινγίδεηαη ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο, ν νπνίνο 
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επαλαμηνινγείηαη ζηηο επφκελεο επηζθέςεηο. Γε ζπζηήλεηαη ε 

επαλαιακβαλφκελε εμέηαζε ησλ καζηψλ θαη ηεο ππέινπ θαη εθηηκψληαη 

θαηλφκελα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. 

 

Δθηίκεζε αηκαηνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ 

1. Αλαηκία  

Ππζηήλεηαη πξψηε κέηξεζε αηκνζθαηξίλεο ηελ ~10 ΔΘ δεχηεξε ηελ 

28ε ΔΘ. Δάλ ζηελ πξψηε ιήςε ε αηκνζθαηξίλε είλαη <11 g/dl ή ζηελ 

δεχηεξε <10.5 g/dl, δηεξεπλάηαη ε αλαηκία θαη ρνξεγείηαη ζπκπιήξσκα 

ζηδήξνπ, αλ θξίλεηαη απαξαίηεην.  

 

2. Οκάδα αίκαηνο θαη αιιναληηζώκαηα έλαληη ησλ εξπζξώλ 

αηκνζθαηξίσλ 

Γίλεηαη έιεγρνο νκάδαο αίκαηνο θαη παξάγνληα Rhesus D λσξίο ζηελ 

θχεζε. Πε έγθπεο Rhesus D αξλεηηθέο θαη κε επαηζζεηνπνηεκέλεο 

ζπζηήλεηαη ζπζηεκαηηθή πξνθχιαμε κε αληί D αλνζνζθαηξίλε, αθνχ 

πξνεγεζεί έιεγρνο ηνπ ζπληξφθνπ γηα λα επηβεβαησζεί ε αλαγθαηφηεηα 

ηεο ρνξήγεζήο ηεο. Δπηπιένλ, ειέγρνληαη γηα αληηζψκαηα θαηά ησλ 

εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ (έκκεζε Coombs) ζηελ αξρή ηεο εγθπκνζχλεο 

θαη ηελ 28ε ΔΘ, αλεμαξηήησο ηεο παξνπζίαο ή φρη ηνπ παξάγνληα 

Rhesus. Πε πεξίπησζε επξέζεσο αληηζσκάησλ πξέπεη λα 

παξαπέκπνληαη ζε εηδηθφ θέληξν γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.  

 

3. Έιεγρνο γηα αηκνζθαηξηλνπάζεηεο 

Ξιεζπζκηαθφο έιεγρνο γηα ζαιαζζαηκίεο θαη δξεπαλνθπηηαξηθή 

αλαηκία γίλεηαη πξηλ ηε 10ε ΔΘ, κε ειεθηξνθφξεζε αηκνζθαηξίλεο, 

δνθηκαζία δξεπάλσζεο θαη ελδεδεηγκέλεο κεζφδνπο ζε πιεζπζκνχο κε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ >1,5 πεξηπηψζεηο/10.000 

θπήζεηο.  

 

Έιεγρνο γηα αλσκαιίεο εκβξχνπ 

Νη αλεπίπιεθηεο θπήζεηο δηθαηνχληαη δχν κφλνλ ππεξερνγξαθήκαηα 

(απρεληθή δηαθάλεηα θαη ππεξερνγξάθεκα 2νπ ηξηκήλνπ γηα έιεγρν 

δνκηθψλ αλσκαιηψλ). Γελ ζπζηήλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε εμέηαζεο 

Doppler 3νπ ηξηκήλνπ ζε θπήζεηο ρακεινχ θίλδπλνπ. Δηδηθφηεξα: 
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1. Κεηαμχ 110/7 θαη 136/7 ΔΘ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ 

εκθάληζεο αλευπινεηδηψλ (ηξηζσκία 21, 13 θαη 18) δηελεξγείηαη 

ζπλδπαζκέλε δνθηκαζία 1νπ ηξηκήλνπ (ππεξερνγξαθηθνί δείθηεο κε 

θχξην ηελ απρεληθή δηαθάλεηα ηνπ εκβξχνπ θαη βηνρεκηθνχο, φπσο ην 

ειεχζεξν θιάζκα ηεο βήηα ππννκάδαο ηεο ρνξηαθήο γνλαδνηξνπίλεο 

(β-hCG) θαη ην PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein –A). Αλ ε 

πξψηε εμέηαζε γίλεη κεηά ηε 14ε ΔΘ ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί 

δπλαηή ε κέηξεζε απρεληθήο δηαθάλεηαο, γίλεηαη ε ηξηπιή ή ηεηξαπιή 

δνθηκαζία κεηαμχ 150/7 θαη 200/7 ΔΘ  κε κέηξεζε α-θεηνπξσηεΐλεο, 

ρνξηαθήο γνλαδνηξνπίλεο, αζχδεπθηεο νηζηξηφιεο, θαη αλαζηαιηίλεο Α 

ζηνλ νξφ ηεο εγθχνπ. 

2. Κεηαμχ 180/7 θαη 226/7 ΔΘ δηελεξγείηαη ππεξερνγξάθεκα γηα 

έιεγρν δνκηθψλ αλσκαιηψλ ηνπ εκβξχνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

δηαπίζησζε γηα ηελ χπαξμε ηεζζάξσλ θνηινηήησλ, ηξηψλ αγγείσλ 

(πλεπκνληθή αξηεξία, ανξηή θαη άλσ θνίιε θιέβα) θαη θπζηνινγηθή 

ζχλδεζε ησλ κεγάισλ αγγείσλ κε ηελ θαξδηά. Ρν ππεξερνγξάθεκα 2νπ 

ηξηκήλνπ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο πιεζπζκηαθνχ 

ειέγρνπ γηα ζχλδξνκν Down νχηε γηα ην επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 

πηζαλφηεηαο χπαξμεο ηνπ ζπλδξφκνπ κε βάζε ηελ εχξεζε ελφο κφλν 

ήπηνπ δείθηε γηα ρξσκνζσκηαθή αλσκαιία ζην ππεξερνγξάθεκα απηφ. 

Πε πεξίπησζε φκσο απμεκέλεο απρεληθήο πηπρήο (κεγαιχηεξεο απφ 

6mm ή αλ δηαπηζησζνχλ θάπνηνη απφ ηνπο ειάζζνλεο δείθηεο ή ηνπο 

κείδνλεο δείθηεο γηα ρξσκνζσκηαθή αλσκαιία ζην ππεξερνγξάθεκα 

δεπηέξνπ ηξηκήλνπ, ε έγθπνο πξέπεη λα παξαπέκπεηαη ζε εηδηθφ ηαηξφ ή 

ζε θέληξν πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ γηα ην ελδερφκελν δηελέξγεηαο 

επεκβαηηθνχ γελεηηθνχ ειέγρνπ (ακληνπαξαθέληεζε). Αθφκε θαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ζην ππεξερνγξάθεκα 2νπ  ηξηκήλνπ βξεζεί ρακειή 

πξφζθπζε πιαθνχληα ζπζηήλεηαη επαλάιεςε ηνπ ππεξερνγξαθήκαηνο 

δηαθνηιηαθά ή θαη δηαθνιπηθά αλ ρξεηαζηεί, ζηηο 32 εβδνκάδεο κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ν πιαθνχληαο θηάλεη σο ην έζσ ηξαρειηθφ ζηφκην 

(επηρείιηνο ή επηπσκαηηθφο). 

Γελ ζπζηήλεηαη ππεξερνγξάθεκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

εκβξχνπ αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ππνςία κεγάινπ γηα 

ηελ ειηθία ηεο θχεζεο εκβξχνπ αλ ε έγθπνο αλήθεη ζε νκάδα ρακεινχ 

θηλδχλνπ. Ζ ζέζε ηνπ εκβξχνπ κπνξεί λα ειεγρζεί κεηά ηηο 36 

βδνκάδεο κε ςειάθεζε ηεο θνηιηάο ηεο εγθχνπ θαη ζε πεξίπησζε 

ππνςίαο αλψκαιεο πξνβνιήο λα επηβεβαησζεί ππεξερνγξαθηθά.  
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Γελ ζπζηήλεηαη ε αθξφαζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εκβξχνπ 

ζε θάζε επίζθεςε αιιά αλ δεηεζεί απφ ηελ έγθπν πξέπεη λα γίλεηαη, 

νχηε ε πξαγκαηνπνίεζε θαξδηνηνθνγξαθήκαηνο εξεκίαο (NST-Non 

Stress Test) ζε θχεζε ρσξίο επηπινθέο. Κφλν ζε γπλαίθεο πνπ 

αξλήζεθαλ ζηηο 41 εβδνκάδεο λα ππνβιεζνχλ ζε απνθφιιεζε πκέλσλ 

θαη ζε πξφθιεζε ηνθεηνχ θαη ζπκπιήξσζαλ ηηο 42 ΔΘ ζπζηήλεηαη πην 

ζηελή παξαθνινχζεζε κε θαξδηνηνθνγξάθεκα δχν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα θαη ππεξερνγξαθηθή κέηξεζε ηεο κεγαιχηεξεο θάζεηεο 

ιίκλεο ακληαθνχ πγξνχ.  

 

Έιεγρνο γηα ινηκψμεηο 

1. Αζπκπησκαηηθή βαθηεξηνπξία 

Γηελεξγείηαη ζηελ αξρή ηεο θχεζεο θαιιηέξγεηα νχξσλ, θαζψο ε 

δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο κεηψλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 

ππεινλεθξίηηδαο. 

 

2. Βαθηεξηαθή θνιπίηηδα 

Γελ ζπληζηάηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο, θαζψο ε δηάγλσζε θαη 

ζεξαπεία ηεο δελ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν πξφσξνπ ηνθεηνχ νχηε απνηξέπεη 

άιιεο επηπινθέο ηεο θχεζεο. 

 

3. Chlamydia trachomatis  

Γίλεηαη ελεκέξσζε κφλν ζε έγθπεο <25 εηψλ ζηελ πξψηε επίζθεςε 

ζρεηηθά κε ηελ πςειή ζπρλφηεηα ριακπδηαθήο ινίκσμεο θαη ζε 

πεξηπηψζεηο πςεινχ θηλδχλνπ παξαπνκπή γηα έιεγρν. 

 

4. Κπηηαξνκεγαιντόs- Ληζηέξηα- Σηξεπηόθνθθνο ηεο νκάδνο Β 

Γελ γίλεηαη έιεγρνο γηα ηνλ θπηηαξνκεγαιντφ (CMV), ηε ιηζηεξίσζε 

νχηε ζπζηεκαηηθφο πιεζπζκηαθφο έιεγρνο γηα ην ζηξεπηφθνθθν νκάδαο 

Β, δίλνληαη φκσο πιεξνθνξίεο θαη θαλφλεο πγηεηλήο πνπ βνεζνχλ ζηελ 

απνθπγή πξνζβνιήο απφ ιηζηέξηα θαη απφ ζαικνλέια.  

 

5. Ηπαηίηηδα Β-Ηπαηίηηδα C-HIV-Δξπζξά- Σύθηιε-Τνμνπιάζκσζε 

Γίλεηαη έιεγρνο γηα επαηίηηδα Β θαη C (HIV ?) θαζψο ε γλψζε ηεο 

χπαξμεο ηνπο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε κεηάδνζήο απφ ηελ 
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κεηέξα ζην κσξφ κε θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Δπίζεο 

γίλεηαη λσξίο ζηελ εγθπκνζχλε έιεγρνο γηα ηνμνπιάζκσζε, εξπζξά θαη 

ζχθηιε. 

 

Έιεγρνο γηα δηάθνξεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο 

1. Γηαβήηεο θύεζεο  

Γίλεηαη πιεζπζκηαθφο έιεγρνο κε θακπχιε ζαθράξνπ γηα ηελ 

αλίρλεπζε ησλ εγθχσλ ζε απμεκέλν θίλδπλν (παρπζαξθία, βάξνο 

γέλλεζεο εκβξχνπ >4.5 Kg ζε πξνεγνχκελε εγθπκνζχλε, ηζηνξηθφ ΠΓ 

θχεζεο ζε πξνεγνχκελε θχεζε, νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΠΓ, θαη 

πξνέιεπζε απφ Λφηηα Αζία, Θαξατβηθή θαη Κέζε Αλαηνιή) γηα 

ζαθραξψδε δηαβήηε (ΠΓ) ηεο θχεζεο.  

 

2. Πξνεθιακςία 

Γίλεηαη πιεζπζκηαθφο έιεγρνο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ εγθχσλ 

απμεκέλνπ θηλδχλνπ (ειηθία >40 εηψλ, πξσηνηφθνο, κεζνδηάζηεκα 

κεηαμχ δχν θπήζεσλ >10 εηψλ, νηθνγελεηαθφ ή αηνκηθφ ηζηνξηθφ 

πξνεθιακςίαο, BMI>30 Kg/m2, πνιχδπκε θχεζε, πξνυπάξρνπζα 

αγγεηαθή λφζνο φπσο ππέξηαζε θαη πξνυπάξρνπζα λεθξηθή λφζνο) ζηηο 

νπνίεο γίλεηαη ζπρλφηεξε παξαθνινχζεζε αξηεξηαθήο πίεζεο θαη 

ελεκέξσζε αλαδήηεζεο άκεζεο βνήζεηαο αλ παξνπζηάζνπλ έληνλε 

θεθαιαιγία, δηαηαξαρέο φξαζεο, δηαμηθηζηηθφ άιγνο επηγαζηξίνπ, 

νίδεκα πξνζψπνπ ή άθξσλ. Αλ δηαπηζησζεί ππέξηαζε, ζνβαξή 

πξσηετλνπξία ή θάπνην απφ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα ε έγθπνο κπαίλεη 

ζε πνιχ ζηελή παξαθνινχζεζε. 

 

3. Τνθεηόο 

 Γελ ζπζηήλεηαη πιεζπζκηαθφο έιεγρνο γηα πξφσξν ηνθεηφ, ελψ ζε 

πεξίπησζε ηζρηαθήο πξνβνιήο, κνλήξνπο κε επηπιεγκέλεο θχεζεο 

πξέπεη λα γίλεηαη ε επηινγή εμσηεξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ εκβξχνπ 

ζε θεθαιηθή πξνβνιή κεηαμχ 36 θαη 37 εβδνκάδσλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη νπιή ή αλσκαιία δηάπιαζεο ηεο κήηξαο, 

ξήμε πκέλσλ, θνιπηθή αηκφξξνηα, ή άιιε ηαηξηθή αληέλδεημε. 
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2.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Πηελ Διιάδα ε παξαθνινχζεζε ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ γίλεηαη 

θπξίσο απφ ηαηξνχο (Καηεπηήξεο-Γπλαηθνιφγνη ζε ηδησηηθά θαη δεκφζηα 

Καηεπηήξηα,  ηδησηηθά ηαηξεία ή Θέληξα γείαο) θαη ζπαληφηεξα απφ 

καίεο ζε Θέληξα γείαο θαη Αγξνηηθά Ηαηξεία ή καίεο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα πνπ πξνάγνπλ ηελ ηδέα ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ θαη ηνπ 

ηνθεηνχ ζην ζπίηη. Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο, νχηε 

νκνηφκνξθν πιάλν παξαθνινχζεζεο ηεο εγθχνπ. 

Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εγθχνπ λα γίλεηαη 

κε επηζθέςεηο αλά κήλα είηε είλαη πξσηνηφθνο είηε είλαη πνιπηφθνο. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ζπλήζσο παξέρνληαη ζπκβνπιέο γηα 

ζέκαηα αγσγήο πγείαο, φπσο ε δηαηξνθή, ε άζθεζε, ε δηαθνπή 

θαπλίζκαηνο, ε πξνεηνηκαζία γηα ηνλ ηνθεηφ, ν ζειαζκφο θαη ε 

πεξηπνίεζε ηνπ λενγέλλεηνπ. Ππλήζσο ζηελ Διιάδα αθνινπζείηαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ FDA (Food and Drug Administration) ησλ ΖΞΑ γηα 

ηελ επηθηλδπλφηεηα ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ θαηά ηελ εγθπκνζχλε. 

Νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζηελ πξψηε επίζθεςε ηεο εγθχνπ 

πεξηιακβάλνπλ γεληθή εμέηαζε αίκαηνο (ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο), νκάδα 

αίκαηνο-Rhesus, ειεθηξνθφξεζε αηκνζθαηξίλεο , δνθηκαζία 

δξεπαλψζεσο, νπξία, ζάθραξν αίκαηνο, έιεγρνο ινηκψμεσλ, 

απζηξαιηαλφ αληηγφλν, ( έιεγρνο ζπξενεηδνχο κε T3, FT4 , TSH ?), γεληθή 

εμέηαζε νχξσλ (αλά κήλα επαλάιεςε), θαιιηέξγεηα νχξσλ, 

θαιιηέξγεηα θνιπηθνχ πγξνχ (αλαδήηεζε κπθήησλ, ηξηρνκνλάδσλ, 

Neisser, θφθθσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηξεπηνθφθθνπ νκάδαο Β 

πνπ επαλαιακβάλεηαη ζπλήζσο ζηηο 35-37 ΔΘ?, αεξφβησλ, αλαεξφβησλ, 

κπθνπιάζκαηνο, νπξενπιάζκαηνο θαη ριακπδίσλ ??). Νξηζκέλνη 

γπλαηθνιφγνη παξαγγέιλνπλ επίζεο έιεγρν γηα ιηζηέξηεο. Δθηφο απφ ηελ 

θιηληθή εμέηαζε ηεο εγθχνπ, ζε θάζε επίζθεςε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ 

βάξνπο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Ν ππεξερνγξαθηθφο έιεγρνο, κε 

βάζε ην Ξξνεδξηθφ δηάηαγκα Ξ.Γ.228/2000,ΦΔΘ Α 197/12.9.2000 θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κε ην Ξ.Γ.210/2003, ΦΔΘ Α 168/2.7.2003, άδεηα 

εθηέιεζεο ππεξερνγξαθεκάησλ γηα παξαθνινχζεζε ηεο εγθπκνζχλεο, 

πέξα απφ ηνπο αθηηλνιφγνπο, έρνπλ κφλν νη καηεπηήξεο γπλαηθνιφγνη 

πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα έλα εμάκελν κεηά ηελ ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο 

ζε πηζηνπνηεκέλα θέληξα εθπαίδεπζεο θαη έρνπλ εμεηαζηεί κε επηηπρία 

ζηηο εμεηάζεηο ηνπ πνπξγείνπ γείαο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε, ζε πεξίπησζε πνπ ή έγθπνο είλαη  

Rhesus αξλεηηθή δεηείηαη έκκεζνο Coombs, ζπλήζσο θάζε κήλα, θαη 
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έιεγρνο ηνπ Rhesus ηνπ ζπδχγνπ. Αλ θξηζεί ζθφπηκν ρνξεγείηαη ζε 

γπλαίθεο πνπ είλαη Rhesus D αξλεηηθέο, κε επαηζζεηνπνηεκέλεο,  αληί D 

αλνζνζθαηξίλε ζηηο 28 θαη 34 εβδνκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο  

ή ακέζσο κεηά ην ηνθεηφ ζε πεξίπησζε Rhesus ζεηηθνχ λενγλνχ. Ρν 

ζρήκα απηφ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ ππάξμεη αηκνξξαγία ή επέκβαζε 

πξνγελλεηηθνχ έιεγρνπ θαηά ηελ θχεζε. 

Αλ θαη νη δχν γνλείο είλαη θνξείο γηα κεζνγεηαθήο ή 

δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο, γίλεηαη ιήςε ηξνθνβιάζηεο, 

ακληνπαξαθέληεζε ή ιήςε εκβξπτθνχ αίκαηνο γηα έιεγρν νκνδπγσηίαο 

ηνπ εκβξχνπ θαη πεξαηηέξσ κνξηαθφο έιεγρνο ησλ γνλέσλ ζε εηδηθά 

θέληξα αλαθνξάο. Ρα ηειεπηαία ρξφληα, πνιινί ηαηξνί παξαγγέιλνπλ 

ζηελ αξρή ηεο θχεζεο έιεγρν ηεο εγθχνπ γηα θπζηηθή ίλσζε, θαζψο 

είλαη ε δεχηεξε ζε ζπρλφηεηα κνλνγνληδηαθή πάζεζε ζηνλ Διιεληθφ 

πιεζπζκφ κεηά ηηο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο. Ζ εμέηαζε δελ θαιχπηεηαη απφ 

ηα ηακεία θαη είλαη εμαηξεηηθά αθξηβή θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο  κεηαιιάμεηο ζηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ πνπ πξέπεη λα 

ειεγρζνχλ.     

Δθφζνλ βξεζεί έιιεηςε αλνζίαο γηα εξπζξά ζηελ αξρηθή εμέηαζε, ν 

έιεγρνο επαλαιακβάλεηαη ζηηο 20 ή ζηηο 30 εβδνκάδεο ηεο θχεζεο θαη 

ην ίδην ηζρχεη γηα ην ηνμφπιαζκα θαη ηνλ θπηηαξνκεγαιντφ (CMV). 

Ππλήζσο νη  έγθπεο γπλαίθεο ππνβάιινληαη ζε πιεζπζκηαθφ έιεγρν 

γηα ΠΓ θχεζεο ζηηο 26 κε 28 ΔΘ κε θακπχιε ζαθράξνπ κεηά απφ 

ρνξήγεζε 75g γιπθφδεο θαη κέηξεζε ησλ επηπέδσλ ζαθράξνπ αίκαηνο 

ζηα 0,60 θαη 120 ιεπηά θαζψο θαη  κέηξεζε ηεο γιπθνδπιησκέλεο 

αηκνζθαηξίλεο (HbA1c). Δλαιιαθηηθά, θάπνηνη ηαηξνί πξνηηκνχλ ηελ 

παιηφηεξε νδεγία γηα εθηέιεζε  θακπχιεο ζαθράξνπ κεηά απφ 

ρνξήγεζε 100g γιπθφδεο θαη κέηξεζε ησλ επηπέδσλ ζαθράξνπ αίκαηνο 

ζηα 0,60, 120 θαη 180 ιεπηά, ελψ άιινη ηελ εθαξκφδνπλ ηε δνθηκαζία 

ηεο 13εο εβδνκάδαο κε θακπχιε ζαθράξνπ κεηά απφ ρνξήγεζε 50 

γξακκαξίσλ γιπθφδεο θαη κέηξεζε ησλ επηπέδσλ ζαθράξνπ αίκαηνο 

ζηα 0 θαη 60 ιεπηά.   

ζνλ αθνξά ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο ζπζηήλεηαη ή ιήςε 

θπιιηθνχ νμέσο πξηλ ηε ζχιιεςε (απφ πφηε άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ε 

νδεγία απηή?) θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Ρηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ρνξεγείηαη δφζε πνιιαπιάζηα ηεο απαξαίηεηεο (5-10 mg εκεξεζίσο)  

ελψ θάπνηεο θνξέο ζηελ ζπληζηψκελε δφζε ησλ 400 κg εκεξεζίσο.  



 33 

Πηελ Διιάδα ζπλεζίδεηαη ε ρξήζε ζπκπιεξψκαηνο ζηδήξνπ θαη 

αζβεζηίνπ κε ή ρσξίο βηηακίλε D, είηε απφ ηελ αξρή ηεο εγθπκνζχλεο 

είηε απφ ην β ηξίκελν θαη ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινρείαο 

θαη ηε γαινπρία. Θαζψο ε Διιάδα έρεη κεγάιε ειηνθάλεηα, δελ είλαη 

βέβαην φηη ε βηηακίλε D πξνζθέξεη επηπιένλ πξνζηαζία ζηηο εγθχνπο 

ζηε ρψξα καο. Κεξηθνί ηαηξνί ρνξεγνχλ ζηηο εγθχνπο ζθεπάζκαηα 

πνιπβηηακηλψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ αληί γηα ζίδεξν θαη αζβέζηην. Δπίζεο 

πνιχ ζπρλή είλαη ε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε καγλεζίνπ ζηηο  

εγθχνπο ζηελ Διιάδα γηα λα αληηκεησπηζζνχλ νη θξάκπεο θαη νη 

ζπζηνιέο ηεο κήηξαο ρσξίο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπκπιεξψκαηνο 

απηνχ λα έρεη επηβεβαησζεί.  

Ν έιεγρνο γηα αλσκαιίεο ηνπ εκβξχνπ ζηελ Διιάδα αθνινπζεί ζε 

γεληθέο γξακκέο ηηο νδεγίεο NICE. Νξηζκέλνη ηαηξνί αθνινπζνχλ 

πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ ζε νξηζκέλεο πνιηηείεο ησλ ΖΞΑ θαη ζπζηήλνπλ 

ζπλδπαζκέλε θαη αθνινχζσο θαη ηελ ηξηπιή δνθηκαζία κε απνηέιεζκα 

απμεκέλν αξηζκφ ακληνπαξαθεληήζεσλ, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ πνζνζηνχ 

ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ δνθηκαζηψλ. Αιινη, 

αθνινπζνχλ πην ακπληηθέο ηαθηηθέο θαη παξαπέκπνπλ ηηο εγθχνπο 

ειηθίαο >36 ή <17 εηψλ γηα πξνγελλεηηθφ έιεγρν κε ιήςε 

ηξνθνβιάζηεο κεηαμχ ηεο 11εο-14εο ΔΘ είηε κε ιήςε ακληαθνχ πγξνχ 

κεηά ηελ 16ε-18ε ΔΘ, αθφκε θαη αλ ε απρεληθή δηαθάλεηα ή ε 

ζπλδπαζκέλε δνθηκαζία απνβνχλ αξλεηηθέο, ελψ νξηζκέλεο θνξέο, 

εηδηθά ζε εγθχνπο >36 εηψλ παξαιείπνπλ εληειψο ηελ απρεληθή 

δηαθάλεηα ή ηε ζπλδπαζκέλε δνθηκαζία θαη πξνρσξνχλ θαηεπζείαλ ζε 

ιήςε ηξνθνβιάζηεο ή ακληαθνχ πγξνχ. 

Ν έιεγρνο γηα αλσκαιίεο ηνπ εκβξχνπ ζπκπιεξψλεηαη κε ην 

ππεξερνγξάθεκα β ηξηκήλνπ θαη ζηελ πξάμε γίλεηαη ζπλήζσο κεηαμχ 

210/6 θαη 230/7. Κεξηθέο θνξέο ην δεπγάξη παξαπέκπεηαη γηα 

ιεπηνκεξέζηεξν  έιεγρν ηεο θαξδηάο ηνπ εκβξχνπ απφ εηδηθφ 

εκβξπνθαξδηνιφγν κε μερσξηζηφ ππεξερνγξάθεκα,  πνπ θνζηίδεη ~100 

επξψ. Ρν ππεξερνγξάθεκα β ηξηκήλνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο κέζνδνο 

ειέγρνπ γηα ζχλδξνκν Down θαη γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 

πηζαλφηεηαο χπαξμεο ηνπ ζπλδξφκνπ κε βάζε ηελ εχξεζε ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ  ειαζζφλσλ ή κεηδφλσλ δεηθηψλ ρξσκνζσκηαθή 

αλσκαιίαο ζην ππεξερνγξάθεκα απηφ. 

Δμ άιινπ, ζηε ρψξα καο, ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη 

ππεξερνγξάθεκα κε εμέηαζε Doppler αθφκε θαη ζε θπήζεηο ρακεινχ 

θίλδπλνπ κεηαμχ 32 θαη 34 εβδνκάδσλ, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 



 34 

ζέζεσο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ εκβξχνπ, ηεο ζέζεσο θαη ηεο σξηκφηεηνο 

ηνπ πιαθνχληα, ηεο πνζφηεηαο ηνπ ακληαθνχ πγξνχ θαη ηελ κειέηε ηεο 

ξνήο ηνπ αίκαηνο ζηα νκθαιηθά αγγεία θαη, επί ελδείμεσλ ζηε κέζε 

εγθεθαιηθή αξηεξία ζηνλ θιεβψδε πφξν ηνπ εκβξχνπ. Ζ ρξεζηκφηεηα 

ηεο εμέηαζεο απηήο ζε θπήζεηο ρακεινχ θηλδχλνπ ακθηζβεηείηαη έληνλα 

απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Θαηαρξεζηηθά, κία ε πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηεο  εγθπκνζχλεο, γίλεηαη αθφκε θαη ζε 

εγθπκνζχλεο ρακεινχ θηλδχλνπ θαξδηνηνθνγξάθεκα εξεκίαο (NST-Non 

Stress Test) αθφκε θαη ζε θπήζεηο ρακεινχ θηλδχλνπ ζην πιαίζην ηνπ 

βηνθπζηθνχ πξνθίι,  καδί κε ηελ ππεξερνγξαθηθή κέηξεζε ηνπ 

ακληαθνχ πγξνχ, ηελ χπαξμε αλαπλεπζηηθψλ θηλήζεσλ ηνπ εκβξχνπ, 

ηελ θαηαγξαθή ηνπ κπτθνχ ηφλνπ θαζψο θαη ησλ θηλήζεσλ ηνπ 

εκβξχνπ. 

Ξνιιά δεκφζηα θαη ηδησηηθά Καηεπηήξηα θαη νξγαλψζεηο καηψλ 

νξγαλψλνπλ καζήκαηα ςπρνπξνθπιαθηηθήο, αλψδπλνπ ηνθεηνχ θαη 

ζειαζκνχ. Γελ ππάξρνπλ φκσο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη ησλ δπν 

γνλέσλ γηα απφθηεζε γνληθψλ δεμηνηήησλ γηα πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο 

πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ ηνπο.  

Ρέινο ζηα πεξηζζφηεξα δεκφζηα θαη ηδησηηθά Καηεπηήξηα ζηελ 

Διιάδα ππάξρνπλ ςπρνιφγνη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ηεο εγθχνπ θαη ηεο ιερσίδαο, αλαγθαία φκσο θξίλεηαη ε 

αλάπηπμε νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ έγθαηξεο αλίρλεπζεο 

επηιφρεηαο θαηάζιηςεο ησλ ιερσΐδσλ θαη θαθνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηγελλεηηθήο πεξηφδνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε, ηδίσο ησλ γνλέσλ πξφσξσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ λενγλψλ. 

Γελ πξνβιέπεηαη πηζηνπνηεκέλε εθπαίδεπζε ησλ καηεπηήξσλ ή ησλ 

άιισλ πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ηελ έγθπν 

θαη ηε ιερσίδα νχηε ζχζηεκα κεηαθνξάο ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο 

ζηνλ παηδίαηξν, πνπ ζα παξαθνινπζήζεη ην λενγλφ. 

 

2.3 πδήηεζε θαη Πξνηάζεηο 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζηε ρψξα καο γίλεηαη 

θπξίσο απφ ηαηξνχο καηεπηήξεο γπλαηθνιφγνπο ή ζπαληφηεξα απφ καίεο 

ζηνλ ηδησηηθφ ή ηνλ δεκφζην ηνκέα, ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο εζληθέο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ή κεραληζκνχο ειέγρνπ. Ωο επαθφινπζν, 

δηελεξγείηαη πιεζψξα εμεηάζεσλ ζηελ έγθπν θαη ην θχεκα, ζπρλά θαζ‘ 

ππεξβνιήλ θαη κε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ γνληψλ θαη ησλ 
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αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Σνξεγνχληαη ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο πνπ 

δελ είλαη βέβαην φηη είλαη ρξήζηκα γηα ηελ έγθπν ή ην έκβξπν ελψ 

παξαιείπεηαη ν ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη δελ 

δηαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο ζηνλ παηδίαηξν ή 

ηνπο πγεηνλνκηθνχο ιεηηνπξγνχο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην παηδί.  

Ππκπεξαζκαηηθά, είλαη απαξαίηεηε (1) ε ζέζπηζε εζληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εγθπκνζχλεο, (2) ε 

αλάπηπμε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο φρη κφλνλ 

γηα εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ,αιιά θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

βέιηηζηεο έθβαζεο ηεο εγθπκνζχλεο θαη (3) ε ελδπλάκσζε ησλ γνλέσλ 

κε πξνγξάκκαηα θαη δνκέο εθπαίδεπζεο θαη αιιεινυπνζηήξημεο ζην 

γνλετθφ ξφιν, θαζψο θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο γπλαηθψλ κε θχεζε 

πςεινχ θηλδχλνπ, ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 
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3.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα  

Ζ θαηζαξηθή ηνκή, πξσηνγελήο (πξψηε ΘΡ) ή επαλαιεπηηθή (χζηεξα 

απφ πξνεγεζείζα ΘΡ), αθνξά ηνθεηφ εκβξχνπ κε ρεηξνπξγηθή ηνκή ηεο 

θνηιηάο θαη ηεο κήηξαο. Γελ ππάξρνπλ απφιπηεο ελδείμεηο, αιιά ΘΡ 

δηελεξγείηαη φηαλ ν θιηληθφο γηαηξφο θαη ε έγθπνο ζεσξνχλ φηη ν 

ηνθεηφο δηα ηεο θνηιηαθήο νδνχ ζα έρεη θαιχηεξε κεηξηθή θαη/ή 

εκβξπηθή έθβαζε απφ φ,ηη ν θνιπηθφο ηνθεηφο. Ν φξνο «εθιεθηηθή ΘΡ» 

πξέπεη πηζαλψο λα εμαιεηθζεί γηαηί ν ηνθεηφο κε ΘΡ είηε είλαη 

«ηαηξηθψο/καηεπηηθψο ελδεδεηγκέλνο» ή γίλεηαη κε «κεηξηθή απαίηεζε» 

θαη δελ είλαη πνηέ πξαγκαηηθά «εθιεθηηθφο». 

Ζ απφθαζε γηα ηελ δηελέξγεηα ΘΡ κπνξεί λα ιεθζεί πξν ηεο έλαξμεο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ηνθεηνχ («πξνγξακκαηηζκέλε ΘΡ»), φπσο ζε 

πεξηπηψζεηο θαθήο ζέζεο ηνπ εκβξχνπ ή πξνδξνκηθνχ πιαθνχληα ελψ ε 

κε πξνγξακκαηηζκέλε ΘΡ πξαγκαηνπνηείηαη ιφγσ πξνβιεκάησλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ. 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ ΘΡ αλέξρεηαη παγθνζκίσο ζε 15% ησλ ηνθεηψλ 

θαη δηαθπκαίλεηαη απφ 2% ζηηο αλαπηπζζφκελεο ζε 21%, θαηά κέζν 

φξν, ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Κε βάζε ην ζχζηεκα επηηήξεζεο ηνπ 

ΞΝ ε ζπρλφηεηα ζηελ Αζία είλαη πεξίπνπ 27% ελψ ζηε Ιαηηληθή 

Ακεξηθή 35%. Πηηο ΖΞΑ, >1 000 000 ηνθεηνί ην έηνο δηελεξγνχληαη κε 

ΘΡ (33%), ελψ ζε ρψξεο φπσο ην Κεμηθφ, ε Βξαδηιία, ε Ηηαιία, ην Ηξάλ, 

ε Αξγεληηλή, ε Θνχβα θαη ε Θνξέα ην πνζνζηφ μεπεξλά ην 35%. Ζ 

δηαθχκαλζε ζηελ Θίλα είλαη 20-60% ελψ ζηε Βξαδηιία ζην 10% ησλ 

πινπζηφηεξσλ γπλαηθψλ ην πνζνζηφ θηάλεη ζην 77%. Πηελ Δπξψπε 

παξαηεξείηαη επίζεο ζεκαληηθή δηαθχκαλζε κε κέζν φξν 22%.  

Ρν 80% ησλ αηηίσλ πξσηνγελνχο ΘΡ είλαη ε κε εμέιημε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνθεηνχ (35%), νη δηαηαξαρέο ξπζκνχ (24%) θαη ε θαθή 

πξνβνιή εκβξχνπ (19%) ελψ ιηγφηεξν ζπρλέο ελδείμεηο είλαη ν 

παζνινγηθφο (πρ. πξνδξνκηθφο, επηπσκαηηθφο, δηεζεηηθφο) πιαθνχληαο, 

ε κεηξηθή ινίκσμε (πρ, απιφο έξπεηαο ή ηφο ηεο αλζξψπηλεο 

αλνζναλεπάξθεηαο), ε πνιιαπιή θχεζε, ε αηκνξξαγηθή δηάζεζε 

εκβξχνπ, ε πξφπησζε νκθαιίνπ ιψξνπ, ε πηζαλή καθξνζσκία θαη ε 

κεραληθή απφθξαμε ζε θνιπηθφ ηνθεηφ (πρ. κεγάιν ιεηνκχσκα ή 

θνλδχισκα, ζνβαξφ θάηαγκα ππέινπ κε παξεθηφπηζε, αλσκαιίεο 

3. Σνθεηόο κε Καηζαξηθή Σνκή 
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εκβξχνπ φπσο ζνβαξφο πδξνθέθαινο). Δπίζεο επηιεθηηθά κπνξεί λα 

γίλεη ΘΡ ζηα εμαηξεηηθά θαη πνιχ ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο λενγλά, ή 

ζε βεβαησκέλεο ζπγγελείο δπζπιαζίεο εκβξχνπ (πρ. αλνηθηέο βιάβεο 

λσηηαίνπ ζσιήλα, κεξηθέο ζπγγελείο δπζπιαζίεο, γαζηξφζρηζε). 

Δπείγνπζα παξέκβαζε, ζε πεξίπησζε εκθάληζεο άκεζεο απεηιήο γηα 

ηε δσή ηεο κεηέξαο ή ηνπ εκβξχνπ, φηαλ ππάξρνπλ ζεκεία κεηξηθήο ή 

εκβξπτθήο δπζθνξίαο ρσξίο λα απεηινχλ άκεζα ηε δσή θαη φηαλ ν 

ηνθεηφο είλαη απαξαίηεηνο ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ ζεκεία κεηξηθήο ή 

εκβξπτθήο δπζθνξίαο, απαηηείηαη ζην 0.5-1% ησλ ηνθεηψλ θαη πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 30 min απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. 

Νη ΘΡ απμάλνληαη ζηαζεξά (47%) ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηδίσο ζε 

θξάηε κε πςειφ θαηά θεθαιή εηζφδεκα κε φιε ηελ επηβάξπλζε ζην 

δίδπκν κεηέξα-παηδί. Δηδηθφηεξα, ζηελ Ακεξηθή ην πνζνζηφ ησλ ΘΡ 

έθζαζε ζε 40 ρξφληα ην 32% απφ 5% ην 1970. Πηελ πνιππαξαγνληηθή 

αηηηνινγία ηνπ θαηλνκέλνπ, πεξηιακβάλνληαη αηηίεο απφ ηε κεηέξα, 

φπσο αηκνξξαγία, ινηκψμεηο, ζνβαξή ππέξηαζε, πξνεθιακςία, 

εθιακςία, παρπζαξθία, δηαβήηεο, πνιχδπκε θχεζε, κεγάιε ειηθία ηεο 

κεηέξαο, ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή κε ηα ζπλνδά πξνβιήκαηα ή 

θαη επηπινθέο ηεο θχεζεο. Έλα πνζνζηφ ησλ ΘΡ δηελεξγείηαη θαη‗ 

απαίηεζε ησλ γνλέσλ. Ιφγνη απφ ην έκβξπν είλαη ε πξφιεςε ή 

αληηκεηψπηζε εκβξπτθήο δπζρέξεηαο, ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ αζθπμίαο, 

ηξαχκαηνο, θαη εηζξφθεζεο κεθσλίνπ. Ζ καηεπηηθή πξαθηηθή ηα 

ηειεπηαία ρξφληα επεξεάδεηαη απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, θαζψο θαη 

απφ επαγγεικαηηθέο, λνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ αχμεζε ησλ πξσηνγελψλ ΘΡ, καδί κε ηελ ηαηξηθή θαη θνηλή 

αληίιεςε φηη ε ΘΡ είλαη αζθαιήο ηφζν γηα ηελ κεηέξα, φζν θαη γηα ην 

λενγλφ. 

Παξάγνληεο αύμεζεο ησλ θαηζαξηθώλ ηνκώλ. Πηελ αχμεζε ησλ ΘΡ 

ζπκβάιινπλ (1) ηερλνινγηθνί παξάγνληεο, φπσο ε εμέιημε ηνπ 

καηεπηηθνχ ππεξερνγξαθήκαηνο θαη Doppler, ε θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηεο θπζηνινγίαο ηνπ εκβξχνπ θαη ηνπ πιαθνχληα, ε ειεθηξνληθή 

παξαθνινχζεζε ηνπ εκβξχνπ, ε πξφνδνο ζηε λενγλνινγία θαη ηε 

καηεπηηθή αλαηζζεζία, (2) επαγγεικαηηθνί ιόγνη φπσο ε απμεκέλε 

απξνζπκία γηα επεκβαηηθφ θνιπηθφ ηνθεηφ (θπξίσο κε εκβξπνπιθφ), (3) 

λνκηθνί θαη εζηθνί παξάγνληεο, φπσο ν θφβνο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα 

λνκηθέο θπξψζεηο ιφγσ δπζκελψλ πεξηγελλεηηθψλ ζπκβακάησλ, ή 

θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ επλννχλ ηελ θνηλή ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνλ 

ηνθεηφ κεηαμχ γηαηξνχ θαη γνληψλ θαη (4) πνιηηηζκηθνί/θνηλσληθνί ιόγνη, 
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φπσο ε κεγαιχηεξε ειηθία κεηέξσλ ζηελ 1ε θχεζε, ε απμεκέλε 

επηξξνή ησλ κέζσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ν πην ελεξγφο θνηλσληθφο 

ξφινο ησλ γπλαηθψλ. 

Κίλδπλνη γηα ηε κεηέξα. Νη θίλδπλνη γηα ηε κεηέξα απφ ηνλ ηνθεηφο 

κε ΘΡ είλαη (1) άκεζνη, φπσο ινηκψμεηο ππέινπ θαη νπξνπνηεηηθνχ, 
ελδνκεηξίηηδα, ζξνκβνθιεβίηηδα, επηιφρεηεο ινηκψμεηο, επηκφιπλζε 

ηνκήο, ζεκαληηθή αηκνξξαγία πνπ απαηηεί κεηάγγηζε, ηξαπκαηηζκνί 
κήηξαο, ηξαρήινπ, νπξνδφρνπ θχζηεο, νπξεηήξσλ, ρεηξνπξγηθέο 

επηπινθέο, φπσο αηκαηψκαηα, παξάιπζε θχζηεο, εηιεφο, επαλάιεςε 
ιαπαξνηνκίαο ζε επαλαιακβαλφκελεο ΘΡ, αλάγθε λνζειείαο ζηελ 

Κνλάδα, θίλδπλνη απφ ηελ αλαηζζεζία θαη άιιεο βαξηέο επηπινθέο πνπ 

ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζάλαην, (2) απψηεξνη, φπσο 
ζξνκβνεκβνιηθή λφζνο,  επαλεηζαγσγή ζην λνζνθνκείν, 

κεηεγρεηξεηηθέο ζπκθχζεηο θαη θήιεο ζηελ ηνκή, (3) θίλδπλνη γηα ηηο 
επφκελεο θπήζεηο, φπσο αλσκαιίεο ζηελ πιαθνπληνπνίεζε, δηάλνημε 

νπιήο θαη ξήμε κήηξαο, πζηεξεθηνκή, ζηεηξφηεηα, πξφσξε απνβνιή, 
έθηνπε θχεζε, θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο-πξφσξνο ηνθεηφο, ζλεζηγελέο 

θχεκα, θαζψο θαη επαλαιακβαλφκελεο ΘΡ κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπο. 

Κίλδπλνη γηα ην λενγλό. Νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη είλαη ε αχμεζε ηεο 

ηαηξνγελνχο πξνσξφηεηαο, ηδηαίηεξα ησλ νξηαθψλ πξνψξσλ, 

ηξαπκαηηζκνί θαη αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα ηνπ λενγλνχ, θαηαζηάζεηο 

πνπ κεηψλνληαη αλ ε ΘΡ πξνγξακκαηηζηεί κεηά ηηο 38 ΔΘ. 

ΚΤ θαη’ απαίηεζε ηεο κεηέξαο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πξσηνγελψλ ΘΡ επί 

απνπζίαο ηππηθψλ ηαηξηθψλ ή καηεπηηθψλ ελδείμεσλ, πνπ γίλεηαη θπξίσο 

γηα ηελ απνθπγή θνιπηθνχ ηνθεηνχ, θαη‘ απαίηεζε ηεο κεηέξαο 

απμάλεηαη θαζεκεξηλά ζηελ θιηληθή πξάμε. Αλ θαη δελ θαηαγξάθεηαη σο 

αίηην ΘΡ ζηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο ή ζηνπο θσδηθνχο εμφδνπ, 

εθηηκάηαη φηη επζχλεηαη γηα ην 1-18% ησλ ΘΡ παγθνζκίσο θαη θαίλεηαη 

φηη ζπλδέεηαη κε ηελ απμεκέλε επεκεξία θαη ηελ αλψηεξε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε. 

Κέρξη ηελ πξνεγνχκελε 10εηία ε ΘΡ ρσξίο ηαηξηθνχο ιφγνπο 

εζεσξείην εζηθά κε απνδεθηφο ιφγνο. Νη ηειεπηαίεο φκσο ηάζεηο, ρσξίο 

λα ππάξρεη επαξθήο ηεθκεξίσζε, θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ 

πεξηζζφηεξν ηηο επηινγέο ησλ γπλαηθψλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ην 

δηθαίσκα ηνπο λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζε ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο. 

Ωζηφζν, ν καηεπηήξαο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο εζηθά ή επαγγεικαηηθά 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ΘΡ, θαη ε θαηάιιειε ελέξγεηα είλαη ε πξψηκε 

παξαπνκπή ηεο εγθχνπ ζε άιινλ ηαηξφ. 
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Δηδηθφηεξα, ζηνλ Θαλαδά ζπζηήλεηαη ΘΡ λα γίλεηαη κφλνλ γηα 

ηαηξηθνχο ιφγνπο, ζηηο ΖΞΑ νη επαγγεικαηίεο είλαη γεληθά πην αλεθηηθνί 

ζηελ επηζπκία ησλ γπλαηθψλ, αιιά ζπζηήλεηαη λα απνθεχγεηαη ζε 

γπλαίθεο πνπ επηζπκνχλ πνιιά παηδηά, ζηελ Απζηξαιία δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ αλάγθε δηεμνδηθήο ζπδήηεζεο κε ηε γπλαίθα, φπσο θαη ζηε Κ. 

Βξεηαλία, φπνπ ζπζηήλεηαη λα αλαδεηνχληαη ηα αίηηα πίζσ απφ ηελ 

απαίηεζε γηα ΘΡ. 

 

3.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

 

Ζ πξψηε επίζεκε θαηαγξαθή ηεο θαηαλνκήο, ηνπ ηξφπνπ ηνθεηνχ 

θαη ηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο αλά πεξηνρή ζηελ Διιάδα ζην ζχλνιν 

ησλ Ηδησηηθψλ θαη Γεκφζησλ Καηεπηεξίσλ έγηλε ηα έηε 2008-09  κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Δπηηξνπήο Ξεξηγελλεηηθήο Φξνληίδαο ηνπ ΘΔΠ. 

Αληαπνθξίζεθαλ 83 απφ ηηο 85 Γεκφζηεο θαη 38 απφ ηηο 52 Ηδησηηθέο 

Καηεπηηθέο Θιηληθέο κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη παξείραλ δεδνκέλα γηα 

ηνπο ηνθεηνχο θαη ηελ ΘΡ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε 

ζπλδπαζκφ κε εθείλα απφ άιιεο πεγέο θαη γλψκεο εηδηθψλ ζηνλ ηνκέα.  

 

Καηαλνκή & δηαρξνληθή εμέιημε ηνθεηώλ ζε δεκόζην & ηδησηηθό ηνκέα 

Ρν ζχλνιν ησλ ηνθεηψλ ζηα Γεκφζηα Καηεπηήξηα ήηαλ 55.783 ην 

έηνο θαη ζηα Ηδησηηθά 56.053, πνπ ζεκαίλεη φηη 50% ηεο καίεπζεο 

δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο Ηδησηηθήο γείαο. Ππλεπψο, θάζε 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο, θαηαγξαθήο ηεο Ξεξηγελλεηηθήο Φξνληίδαο θαη 

ζρεδηαζκνχ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα απηή ηεο ρψξαο, καδί κε ηε κεγάιε δηαθχκαλζε ζε αξηζκφ 

γελλήζεσλ αλά Ηδησηηθή ή Γεκφζηα Θιηληθή (<50 σο >10.000 ηνθεηνί/ 

έηνο). Δηδηθφηεξα, νη κηζνί απφ ηνπο ηνθεηνχο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

δηελεξγνχληαλ ζε δπν απφ ηα κεγάια καηεπηήξηα ησλ Αζελψλ θαη 

αθνινπζνχζαλ άιια ηέζζεξα – ηα ηξία ζηε Θεζζαινλίθε- κε 24% ησλ 

ηνθεηψλ. Απφ ηα ππφινηπα 32 Ηδησηηθά Καηεπηήξηα, ηα 7 είραλ 700-

1000 ηνθεηνχο/έηνο, 5 είραλ 500-700 ηνθεηνχο/έηνο θαη 20 είραλ <500 

ηνθεηνχο/έηνο. 

Αληηζηνίρσο, ην 58% ησλ ηνθεηψλ ζε Γεκφζηα Καηεπηήξηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 16 Καηεπηήξηα. κεγάιεο δπλακηθφηεηαο (δπν ησλ 

Αζελψλ είραλ >5000, 2 είραλ ~2000, 12 είραλ 1000-1500), 18 είραλ 

500-1000, 36 είραλ 50-500 θαη 13 είραλ <50 ηνθεηνχο/έηνο. Κεηαμχ 
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ησλ Γεκφζησλ Καηεπηεξίσλ κε κηθξφ αξηζκφ γελλήζεσλ βξίζθνληαη 

εθείλα ηα νπνία εμππεξεηνχλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο ιφγσ άγνλεο γξακκήο 

ή δχζθνιεο πξφζβαζεο γεληθφηεξα, φπσο ε Ιέξνο (n=81 

γελλήζεηο/έηνο), ε Θάιπκλνο (n=130), ην Θαξπελήζη (n=33) θαη ζηα 

νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη βνήζεηα. Δμάιινπ,  

ππάξρνπλ κηθξά Γεκφζηα Καηεπηήξηα, ηα νπνία γεηηληάδνπλ κε 

Γεκφζησλ καηεπηεξίσλ ηα νπνία έδσζαλ ζηνηρεία, ηα 70 (57%) έρνπλ 

<500 ηνθεηνχο/έηνο. Ππλεπψο, πξνθχπηνπλ πνηθίια ζέκαηα, φπσο ε 

παξαθνινχζεζε ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο θξνληίδαο θαη ε 

εθπαίδεπζε λέσλ γηαηξψλ θαη καηψλ θαζψο απφ ην ζχλνιν ησλ ηνθεηψλ 

ιηγφηεξν απφ ην 1/3 γίλνληαη ζε λνζνθνκεία ζηα νπνία ρνξεγείηαη 

εηδηθφηεηα. 

Κε ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ν 

αξηζκφο ησλ γελλήζεσλ. Πχκθσλα κε δεδνκέλα, πνπ παξείραλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έθζεζεο απηήο, ηα δπν κεγαιχηεξα ηδησηηθά καηεπηήξηα 

ησλ Αζελψλ παξνπζίαζαλ ην 2011-12 κείσζε ησλ ηνθεηψλ θαηά 

36.3% (~9.800 ιηγφηεξνπο ηνθεηνχο/έηνο) ζε ζρέζε κε ην 2008-9. 

Νπσο αλακέλεηαη, ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ε κείσζε ήηαλ κηθξφηεξε 

(~3%) ζε δπν Ξαλεπηζηεκηαθά δεκφζηα καηεπηήξηα γηα ηα νπνία 

ππάξρνπλ δεδνκέλα (βι. Ξαξάξηεκα). 

 

Καηαλνκή & δηαρξνληθή εμέιημε ΚΤ ζην δεκόζην & ηδησηηθό ηνκέα 

Ρν πνζνζηφ ησλ ΘΡ ζηα Γεκφζηα Καηεπηήξηα γηα ηα έηε 2008-9 ήηαλ 

43%, ελψ ζηα Ηδησηηθά Καηεπηήξηα έθζαλε θαηά κέζν φξν ην 55% ησλ 

ηνθεηψλ. Ξαξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, δεδνκέλα γηα δηαρξνληθέο ηάζεηο 

απφ κεγάιν καηεπηήξην ησλ Αζελψλ δείρλνπλ ~50% αχμεζε (44-64%) 

ησλ ΘΡ ηελ πεξίνδν 2000-2011 ελψ ζε δπν Ξαλεπηζηεκηαθέο Θιηληθέο 

πνπ παξέρνπλ ζηνηρεία ηελ πεξίνδν 2006- 2012, ζεκεηψλεηαη πην 

πεξηνξηζκέλε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 16% (43-51%). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε δηαθχκαλζε ηνπ πνζνζηνχ ΘΡ αλάινγα κε ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε ηεο κεηέξαο. Ππγθεθξηκέλα, απφ ηα 

δεδνκέλα ηνπ ΘΔΠ, ην 2002 ην πνζνζηφ ΘΡ ζηα δεκφζηα καηεπηήξηα 

ήηαλ 53% ζηηο Διιελίδεο θαη 26% ζηηο κεηαλάζηξηεο ελψ ζηα Ηδησηηθά 

Καηεπηήξηα 65% ζηηο γπλαίθεο κε ηδησηηθή αζθάιεηα θαη 24% ζηηο 

γπλαίθεο πνπ ρξεηάζηεθε λα θαηαβάινπλ ηα έμνδα ηνπ ηνθεηνχ. Δμ 

άιινπ, θαίλεηαη φηη δηαρξνληθά απμάλεη ε κέζε ειηθία ηεο Διιελίδαο 

πξσηνηφθνπ, γεγνλφο πνπ ηελ νδεγεί λα εθθξάζεη ζε πνζνζηφ 4% ηελ 
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επηζπκία γηα γέλλεζε ηνπ πξψηνπ ηεο παηδηνχ κε ΘΡ, ηερληθή ε νπνία 

πξνηείλεηαη σο πεξηζζφηεξν αζθαιήο γηα ην θχεκα.  

Ζ ζπρλφηεηα ηεο ΘΡ παξνπζηάδεη κεγάιε δηαθχκαλζε ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. Δηδηθφηεξα, ζε 25/38 Ηδησηηθά Καηεπηήξηα μεπεξλά ην 50% κε 

αθξαίεο ηηκέο: >70% ζε 5 θαη <20% ζε 3 Καηεπηήξηα. Φαίλεηαη φηη ζηα 

κεγάια Ηδησηηθά Καηεπηήξηα ε ΘΡ απνηειεί, θαηά έλα ηξφπν, αλαγθαία 

ιεηηνπξγηθή πξαθηηθή, δεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ φγθνπ πεξηζηαηηθψλ πνπ 

εμππεξεηνχλ θαζεκεξηλά. Ξξάγκαηη, ν θπζηνινγηθφο θαη ζπλεπψο 

απξνγξακκάηηζηνο ηνθεηφο, απαηηεί ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζε ρψξν θαη 

πξνζσπηθφ θαη δηαξθεί πεξηζζφηεξν ρξφλν. Δπίζεο νη ηδηψηεο καηεπηήξεο 

κε ηνλ κεγάιν φγθν πεξηζηαηηθψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ζε ηδησηηθή βάζε 

αληηκεησπίδνπλ πξαθηηθέο δπζθνιίεο ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ηαηξείσλ 

θαη πξνηηκνχλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ΘΡ. Πρεηηθά κε ηελ ελζάξξπλζε 

επηινγήο ηεο ΘΡ, αλαθέξεηαη ε εμαηξεηηθά κηθξή επηπιένλ επηβάξπλζε 

ηνπ θφζηνπο ηεο ΘΡ έλαληη ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα (κέζεο ειάρηζηεο ηηκέο 3.000 θαη 3.500 επξψ θαη κέγηζηεο ηηκέο 

19.000 θαη 22.000 γηα θπζηνινγηθφ ηνθεηφ θαη ΘΡ, αληηζηνίρσο). 

Κεγάιε δηαθχκαλζε ζηε ζπρλφηεηα ησλ ΘΡ παξαηεξείηαη θαη ζηα 

Γεκφζηα Καηεπηήξηα απφ 10% ζηελ Θαξδίηζα, 12% Κπηηιήλε θαη 19% 

ζηελ Θνκνηελή ζε 57% ζην Καηεπηήξην Έιελα, ελψ >50% 

παξαηεξνχληαη επίζεο ζε πεξηθεξηθά λνζνθνκεία, φπσο ζηελ Θάιπκλν, 

Κεζνιφγγη, Αγξίλην, Ιηβαδεηά, Θαζηνξηά, Ρξίπνιε θαη Ακαιηάδα. Ζ 

απφθαζε γηα ΘΡ θαίλεηαη φηη επεξεάδεηαη επίζεο απφ ην κέγεζνο ηνπ 

καηεπηεξίνπ ελψ νη δηαθπκάλζεηο αθφκε θαη αλάκεζα ζε 

απνκαθξπζκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο δείρλνπλ ηνλ πξσηεχνληα ξφιν 

πνπ παίδεη ε ζηάζε θαη ε πξαθηηθή ηνπ καηεπηήξα. 

Ζ ζπρλφηεηα ηεο πξνσξφηεηαο ζηελ Διιάδα έρεη ζρεδφλ 

δηπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία 30 έηε. Ζ αχμεζε απηή αληαλαθιά ηε δηεζλή 

αχμεζε θπξίσο ζε γελλήζεηο νξηαθά πξνψξσλ λενγλψλ, έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη ην απνηέιεζκα πξνγξακκαηηζκέλεο ΘΡ. Δπίζεο 

ζεκεηψλεηαη φηη ζην δεκφζην ηνκέα γελληνχληαη ιηγφηεξα ηνπ 

αλακελνκέλνπ λενγλά ελδηάκεζεο πξνσξφηεηαο (36%).  

Ζ ΘΡ δελ πξέπεη λα ζηηγκαηηζζεί σο κέζνδνο ηνθεηνχ δεδνκέλσλ 

ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο, αλακθίβνια, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κείσζεο αλαπεξηθψλ θαηαζηάζεσλ σο απφξξνηα πεξηπηψζεσλ 

δχζθνινπ ηνθεηνχ. Νκσο απνηειεί ρεηξνπξγηθή πξάμε θαη ζπλεπψο 

πξέπεη λα δηελεξγείηαη αθνινπζψληαο ηηο απφιπηεο θαη ζρεηηθέο 

ελδείμεηο ηεο. Δμ άιινπ, ην απμεκέλν πνζνζηφ πξψηεο ΘΡ απμάλεη 
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απηφκαηα ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ, θαζψο ζηελ Διιάδα ζπλεζίδεηαη φινη νη 

επφκελνη ηνθεηνί ζηελ ίδηα γπλαίθα λα γίλνληαη επίζεο κε ΘΡ ελψ 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο απφθηεζεο εκπεηξίαο ζην 

θπζηνινγηθφ ηνθεηφ θαη ηηο ππφινηπεο καηεπηηθέο παξεκβάζεηο. Ρέινο, 

ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο δελ γίλεηαη επίζεκε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ 

θχεζεο θαη ηνθεηνχ θαη ησλ αηηίσλ πνπ νδεγνχλ ζε ΘΡ. Αληίζεηα, 

θαηαγξάθεηαη κε απφιπηε επιάβεηα, αιιά φρη αθξίβεηα, ην Apgar score 

ην νπνίν πξαθηηθά έρεη ειάρηζηε πιένλ δηαγλσζηηθή αμία. 

 

3.3 πδήηεζε θαη Πξνηάζεηο 

Ζ ΞΝ ηνλίδεη φηη πνζνζηφ ΘΡ>10-15% δελ δηθαηνινγείηαη απφ 

ηαηξηθνχο ιφγνπο, επηζεκαίλνληαο ηε ζνβαξή αλεζπρία 

ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ θαη ηελ πηζαλή 

αλάγθε ιήςεο κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο. Πην πιαίζην απηφ δηάθνξεο 

επηζηεκνληθέο εηαηξείεο (Διιεληθή Καηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή Δηαηξεία, 

Διιεληθή Ξεξηγελλεηηθή Δηαηξεία, Διιεληθή Δηαηξία Θνηλσληθήο 

Ξαηδηαηξηθήο θαη Ξξναγσγήο ηεο γείαο) ζπδεηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

έθδνζεο ζαθψλ νδεγηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ΘΡ. Ξξνο ην ζθνπφ απηφ ζα 

βνεζήζεη ε ζαθήο θαηαγξαθή ηνπ ιφγνπ πνπ δηελεξγείηαη ε ΘΡ ζήκεξα 

ζε ζπλδπαζκφ κε δεδνκέλα γηα ζρεηηθνχο πεξηγελλεηηθνχο δείθηεο 

(κεηξηθή θαη λενγληθή λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα). Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δεδνκέλσλ απηψλ απαηηείηαη λα ππάξρεη πιήξεο 

ειεθηξνληθή θαη αδηάβιεηε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ θχεζεο θαη ηνθεηνχ 

θαη απνζηνιή απφ ην Καηεπηήξην ζε έλαλ επίζεκν θνξέα γηα θάζε 

γπλαίθα ζε Γεκφζην ή Ηδησηηθφ Καηεπηήξην. Ρα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπινθψλ απφ ηε ρξήζε 

κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ εγείξνληαη 

λνκηθέο απαηηήζεηο εθ κέξνπο ησλ γνληψλ πξνο ππεξάζπηζε ηεο 

απφθαζεο ηνπ ππεχζπλνπ ιεηηνπξγνχ πγείαο.  
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4.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα  

Ν κεηξηθφο ζειαζκφο (ΚΘ) είλαη δηθαίσκα θάζε βξέθνπο θαζψο, κε 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, απνηειεί ηελ ηδαληθή ηξνθή γηα φια ηα λενγλά 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνψξσλ θαη άξξσζησλ. Απφ ηελ 

αξραηφηεηα θαη ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο ν ΚΘ απφ ηε κεηέξα ή 

ηελ ηξνθφ αλαθέξεηαη σο ν κφλνο ηξφπνο ζίηηζεο ησλ βξεθψλ θαη 

κηθξψλ παηδηψλ ελψ πνιχ ιίγα ήηαλ εθείλα πνπ επηβίσλαλ κε άιιν 

ηξφπν ζίηηζεο. Πχκθσλα κε ηνλ ΞΝ, ν απνθιεηζηηθφο ΚΘ απνηειεί 

πιήξε ηξνθή γηα ηνπο 6 πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο θαη ζπληζηάηαη λα 

ζπλερίδεηαη κεηά  ηελ πξνζζήθε ησλ ζηεξεψλ ηξνθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 

12 κήλεο θαη ηδαληθά κέρξη ην 2ν ρξφλν ηεο δσήο, ελψ ζηε ζπλέρεηα, 

φζν δηάζηεκα ην επηζπκνχλ ε κεηέξα θαη ην παηδί.  

Πχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε Innocenti (Innocenti Declaration νn the 

Protection, Promotion and Support of Breastfeeding, ΞΝ, Φισξεληία, 

1990) ζα έπξεπε κέρξη ην 1995 φια ηα θξάηε-κέιε λα νξίζνπλ Δζληθή 

Δπηηξνπή Κεηξηθνχ Θειαζκνχ, λα εθαξκφδνπλ ηα 10 βήκαηα γηα 

επηηπρή ζειαζκφ ζηα καηεπηήξηα θαη ηνλ Γηεζλή Θψδηθα Δκπνξίαο 

πνθαηαζηάησλ Κεηξηθνχ Γάιαθηνο, θαζψο θαη λα αλαπηχμνπλ θαη 

εθαξκφζνπλ επεξγεηηθή λνκνζεζία γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο εξγαδφκελεο 

κεηέξαο πνπ ζειάδεη.  

Ξαξφια απηά ζε κειέηε ησλ ΖΞΑ (Centers for Disease Control – 

CDC)  αλαθέξεηαη φηη ην 2007 ην 75% ηνπ πγηνχο πιεζπζκνχ 

μεθηλνχζε απνθιεηζηηθφ ή κεηθηφ ΚΘ, αιιά ζηνπο 6 κήλεο ην πνζνζηφ 

κεησλφηαλ ζην 44% θαη ζηνπο 12 ζην 22%. Έζεζε ινηπφλ ζηφρν, φηη 

γηα ην 2020 ηα πνζνζηά απηά ζα πξέπεη λα απμεζνχλ ζε 82%, 61% θαη 

34%, αληίζηνηρα. Δπίζεο, παξφιν πνπ νη γπλαίθεο ζρεδφλ ζην ζχλνιν 

ηνπο ζρεδηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζειαζκφ ηνπο βξέθνπο ηνπο ηξεηο 

πξψηνπο κήλεο κφλν ην 1/3 ηα θαηάθεξαλ ελψ νη λένη ζηφρνη γηα ηνπο 6 

θαη 12 κήλεο είλαη 44% θαη 24%, αληίζηνηρα. Ξαξά ηηο δηαθεξχμεηο 

απηέο, ην 24% ησλ θέληξσλ πνπ παξέρνπλ πεξηγελλεηηθή θξνληίδα 

ρνξεγνχλ ζπκπιεξψκαηα βξεθηθνχ γάιαηνο ζαλ γεληθή πξαθηηθή ηηο 

πξψηεο 48 ψξεο απφ ηνλ ηνθεηφ. Νη δηαθνξέο ζηε ζπρλφηεηα ΚΘ 

νθείινληαη θπξίσο ζηηο πξαθηηθέο ησλ λνζνθνκείσλ ή ησλ θιηληθψλ. Ν 

4. Μεηξηθόο ζειαζκόο θαη Φηιηθά γηα ηα 

Βξέθε Ννζνθνκεία 
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αληίζηνηρνο ζηφρνο γηα ην 2020 είλαη ε κείσζε ηεο ρνξήγεζεο 

ζπκπιεξσκάησλ ζε πνζνζηφ 16%.  

«Ζ πξσηνβνπιία γηα ηα θηιηθά γηα ηα βξέθε λνζνθνκεία» (The Βaby 

Friendly Hospital Initiative, ΦΒΛ), θνηλφ πξφγξακκα ηνπ ΞΝ θαη ηεο 

Unicef, μεθίλεζε ην 1991, σο εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο 

δηαθήξπμεο Innocenti. Πηα λνζνθνκεία απηά εθαξκφδνληαη ηα 10 

βήκαηα γηα επηηπρή ζειαζκφ ησλ πγηψλ ηειεηνκήλσλ λενγλψλ, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο νδεγίεο γηα έλαξμε θαη δηαηήξεζε ηνπ 

ΚΘ απφ ην καηεπηήξην:  

1. Ξξέπεη λα ππάξρεη γξαπηή πνιηηηθή γηα ην ΚΘ, ε νπνία λα 

αθνινπζείηαη απφ φινπο ηνπο θνξείο ηνπ καηεπηεξίνπ. 

2. Ξξέπεη λα ππάξρεη επίζεκν θαη πηζηνπνηεκέλν πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ ηελ 

πνιηηηθή απηή. 

3.  Ξξέπεη λα ελεκεξψλνληαη φιεο νη κεηέξεο γηα ηα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. 

4. Ξξέπεη λα αξρίζεη ν ΚΘ ηελ πξψηε ψξα κεηά ηνλ ηνθεηφ.  

5. Ξξέπεη λα εθπαηδεχνληαη νη κεηέξεο ζηελ ηέρλε ηνπ ζειαζκνχ θαη 

ζηε δηαηήξεζε ηεο γαινπρίαο ζε πεξίπησζε πξνψξνπ ηνθεηνχ θαη 

αλαγθαζηηθνχ απνρσξηζκνχ απφ ην παηδί ηνπο. 

6. Ξξέπεη ζην λενγέλλεην λα δίλεηαη απνθιεηζηηθά κεηξηθφ γάια, φρη 

άιια πγξά, φρη ζπκπιήξσκα κε μέλν γάια, εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθφο 

ηαηξηθφο ιφγνο. 

7. Ξξέπεη λα εθαξκφδεηαη 24 ψξεο ην 24σξν ε ζπλδηακνλή κεηέξαο 

λενγέλλεηνπ ζην καηεπηήξην («rooming in»). 

8.  Ξξέπεη λα ζειάδεη ην βξέθνο φζν ζέιεη θαη γηα φζε δηάξθεηα 

ζέιεη. 

9.  Απαγνξεχνληαη πηπίιεο ή κπηκπεξφλ ζηα παηδηά πνπ ζειάδνπλ. 

10. Ππληζηάηαη ε ίδξπζε νκάδσλ ππνζηήξημεο ηνπ κεηξηθνχ 

ζειαζκνχ θαη κεηά ηελ έμνδν ηνπ λενγέλλεηνπ απφ ην καηεπηήξην, ζηηο 

νπνίεο λα κεηέρνπλ θαη κεηέξεο. 

 

Ζ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ελφο καηεπηεξίνπ σο ΦΒΛ πεξηιακβάλεη 

ηελ εθδήισζε επηζπκίαο, ηελ απηφ-αμηνιφγεζε θαη ηελ εμσηεξηθή 

αμηνιφγεζε πξηλ απφ ηελ απνλνκή δηάθξηζεο ΦΒΛ. Θαηά ηελ απηφ-

αμηνιφγεζε ην καηεπηήξην πξέπεη λα ελαξκνληζηεί κε ηνλ Γηεζλή Θψδηθα 
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Δκπνξίαο (Κάξθεηηλγθ) πνθαηαζηάησλ Κεηξηθνχ Γάιαθηνο, ην 75% 

ησλ λενγλψλ ηνπ λα ζηηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ΚΘ, ην 80% ησλ κειψλ 

ηνπ θιηληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε επαθή κε κεηέξεο θαη βξέθε λα είλαη 

εθπαηδεπκέλν, ηνπιάρηζηνλ ην 70% απφ ηπραία επηιεγκέλεο έγθπεο ζην 

γ ηξίκελν λα επηβεβαηψλεη φηη έρεη ελεκεξσζεί απφ ην πξνζσπηθφ γηα ην 

ζειαζκφ, ηνπιάρηζηνλ ην 80% απφ ηπραία επηιεγκέλεο κεηέξεο πνπ 

γέλλεζαλ ρσξίο γεληθή αλαηζζεζία, λα επηβεβαηψλεη φηη ηα κσξά ηνπο 

ηνπνζεηήζεθαλ ζην ζηήζνο ηνπο, δέξκα κε δέξκα, ακέζσο ή κέζα ζε 

πέληε ιεπηά απφ ηε γέλλεζε θαη φηη ε επαθή ζπλερίζηεθε γηα 

ηνπιάρηζηνλ κία ψξα, εθηφο θαη αλ ππήξραλ ηαηξηθνί ιφγνη πνπ 

δηθαηνινγνχζαλ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο επαθήο. Ρέινο ηνπιάρηζηνλ ην 

80% απφ ηπραία επηιεγκέλν ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα 

αλαθέξεη φηη εθπαίδεπζε ηηο κεηέξεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο γηα ην 

ζσζηφ ζειαζκφ (ζσζηή ζηάζε θαη ζχιιεςε ηεο ζειήο ηνπ καζηνχ) θαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςεη ζσζηά ηηο ηερληθέο θαη γηα ηα δχν ή λα 

κπνξεί λα αλαθέξεη ζε πνηφλ ζα παξαπέκςνπλ ηηο κεηέξεο. 

Ν ΚΘ είλαη ν πξνηηκφηεξνο ζε πγηή ηειεηφκελα, αιιά ελαιιαθηηθά 

κπνξεί κεηξηθφ γάια λα ρνξεγείηαη κε αληιία ή απφ δφηξηα. Ππζηήλεηαη 

γηα ηε κεηέξα λα θαηαλαιψλεη ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο ηξνθέο πινχζηεο 

ζε ζίδεξν θαη άιια κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Ξεξηγελλεηηθέο πνιηηηθέο 

θαη πξαθηηθέο πνπ βειηηψλνπλ ηελ έλαξμε θαη δηαηήξεζε ηνπ ΚΘ πξέπεη 

λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο νδεγίεο ηεο Aκεξηθαληθήο Ξαηδηαηξηθήο 

Δηαηξείαο κε ηελ Αθαδεκία Λνζνθνκεηαθψλ Ξνιηηηθψλ γηα Ηαηξηθά 

Ξξφηππα ΚΘ θαη πεξηιακβάλνπλ (1) ηελ άκεζε (skin-to-skin) επαθή 

λενγλνχ-κεηέξαο θαηεπζείαλ κεηά ηνλ ηνθεηφ κέρξη ηελ επίηεπμε ηεο 

πξψηεο ζίηηζεο θαη ελζάξξπλζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηγελλεηηθήο 

πεξηφδνπ, (2) θαζπζηέξεζε ζηνπο πξψηνπο ρεηξηζκνχο (δχγηζκα, 

κέηξεκα, κπάλην, εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, εκβνιηαζκφο, πξνθχιαμε 

καηηψλ έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ 1νπ γεχκαηνο) (3) Θαζπζηέξεζε ζηε 

ρνξήγεζε ηεο Βηηακίλε Θ, ην πνιχ κέρξη 6 ψξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ, (4) 

εμαζθάιηζε 8-12 γεπκάησλ ην 24σξν, (5) επίζεκε εθηίκεζε θαη 

ηεθκεξίσζε ηνπ ζσζηνχ ηξφπνπ ζειαζκνχ ηνπιάρηζηνλ, κηα θνξά ζε 

θάζε λνζνθνκεηαθή βάξδηα, (6) έλαξμε βηηακίλεο D (400 IU) πξηλ ηελ 

έμνδν απφ ην καηεπηήξην (7) απαξαίηεηε εθηίκεζε ηνπ ζειάδνληνο απφ 

παηδίαηξν ηελ 3ε-5ε εκέξα δσήο, δειαδή 48-72 ψξεο κεηά ην εμηηήξην, 

(8) εθηίκεζε ελπδάησζεο, αχμεζεο βάξνπο (ζε απψιεηα >7% απφ ην 

βάξνο γέλλεζεο ζπληζηάηαη ε εθηίκεζε ηεο ζίηηζεο θαη πξνηείλεηαη 

ζπρλφηεξε παξαθνινχζεζε), ζπδήηεζε κε ηε κεηέξα θαη 
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παξαθνινχζεζε ηνπ ηξφπνπ ζίηηζεο θαη (9) ε πηπίια λα πξνζθέξεηαη 

ζην λενγλφ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λενγλνχ αλάζθεια θαη φρη 

λσξίηεξα απφ ηηο 3-4 εβδνκάδεο δσήο, αθνχ έρεη εδξαησζεί πξψηα ν 

ΚΘ. 

Ρα πξφσξα βξέθε  (1) πξέπεη επίζεο λα ηξέθνληαη κε αλζξψπηλν 

γάια, ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε λενγλψλ <1.5 Kg εληζρχεηαη κε 

πξσηεΐλεο, ηρλνζηνηρεία θαη βηηακίλε D ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

βέιηηζηε δηαηξνθηθή θάιπςε, (2) κπνξνχλ λα ζηηηζηνχλ κε 

παζηεξησκέλν αλζξψπηλν γάια δφηξηαο, θαηάιιεια εληζρπκέλν, εάλ 

δελ είλαη δηαζέζηκν ην γάια ηεο ίδηαο ηεο κεηέξαο ή εάλ ππάξρεη 

αληέλδεημε, (3) κέζνδνη θαη εθπαηδεπηηθά πξσηφθνιια γηα ηελ άληιεζε 

γάιαθηνο κε ην ρέξη ή κε αληιία ζα πξέπεη λα είλαη δηαηίζεληαη ζε φιεο 

ηηο κεηέξεο, (4) νη λενγληθέο κνλάδεο εληαηηθήο θξνληίδαο πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ πξσηφθνιια επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα γηα ηε ζπιινγή, 

απνζήθεπζε θαη ζήκαλζε ηνπ αλζξψπηλνπ γάιαθηνο θαη (5) νη ΚΔΛΛ 

πξέπεη λα πξνιακβάλνπλ ηε ιαλζαζκέλε ρνξήγεζε αλζξψπηλνπ 

γάιαθηνο θαη ηξνπνπνηεκέλνπ γάιαθηνο αγειάδαο. ηαλ έλα 

Λνζνθνκείν ραξαθηεξηζζεί απφ ηνλ Ξαγθφζκην Νξγαληζκφ γείαο θαη ηε 

Unicef, «θηιηθφ γηα ηα βξέθε», ηνπνζεηείηαη ζηελ είζνδν ηνπ έλα 

αληίγξαθν απφ ηνλ πίλαθα ηνπ Picasso «Κεηξφηεηα». Ζ 

πξσηνβνπιία έρεη κεηξήζηκν θαη απνδεδεηγκέλν αληίθηππν ζηελ αχμεζε 

ησλ πνζνζηψλ απνθιεηζηηθνχ ζειαζκνχ ην πξψην 6κελν ηεο δσήο. Απφ 

ηελ έλαξμε ηεο «πξσηνβνπιίαο γηα ηα θηιηθά γηα ηα βξέθε 

λνζνθνκεία», πεξηζζφηεξεο απφ 152 ρψξεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν αλέπηπμαλ 20.000 ΦΒΛ. Ζ Πνπεδία έρεη 64 ΦΒΛ ζε ζχλνιν 66 

λνζνθνκείσλ (97%), ε Γαλία 11 ΦΒΛ ζε ζχλνιν 35 λνζνθνκείσλ 

(30%), ε Λνξβεγία 36 ΦΒΛ ζε ζχλνιν 53 λνζνθνκείσλ (68%), ε 

Διβεηία 58 ΦΒΛ ζε ζχλνιν 148 λνζνθνκείσλ (40%), ε Ρνπξθία 424 

ΦΒΛ ζε ζχλνιν 891 λνζνθνκείσλ (50%) θαη ε Βξεηαλία 48 ΦΒΛ ζε 

ζχλνιν 300 λνζνθνκείσλ (16%).  

Ζ ζέζε ηνπ παηδηάηξνπ θαη ηνπ γηαηξνχ ηε Αβάζκηαο Φξνληίδαο 

γείαο είλαη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΦΒΛ, ηελ πξναγσγή θαη 

εδξαίσζε ηνπ ΚΘ είλαη νπζηψδεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεηάδεηαη φκσο 

θαη ε δηθή ηνπ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ζε βαζηθέο γλψζεηο δηαρείξηζεο 

ζεκάησλ γαινπρίαο θαη ζειαζκνχ, ζηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ΚΘ λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ βξέθνπο, ζηελ εθπαίδεπζε λέσλ ζπλαδέιθσλ, ζηελ 

παξφηξπλζε λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ λα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο 
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ζπκβαηέο κε ηα ΦΒΛ, ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα ησλ καηεπηήξσλ γηα 

ηελ αλάπηπμε βέιηηζησλ πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο ηνπ ΚΘ θαη κε 

άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη πηζηνπνηεκέλνπο ζχκβνπινπο ΚΘ 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη νκνηνγελήο θαη πεξηεθηηθή ππνζηήξημε. 

 

4.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Πηε ρψξα καο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Δζληθήο Κειέηεο 

(2009) ην 88% ησλ λενγλψλ μεθηλνχλ ζειαζκφ, αιιά κφλνλ ην 41% 

ζηηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ΚΘ ζην καηεπηήξην. Ρνλ 6ν κήλα δσήο κφλνλ 

ην 0,9% ησλ βξεθψλ ζειάδεη απνθιεηζηηθά ελψ ην 22% ζπλερίδεη λα 

ζειάδεη πίλνληαο θαη γάια αγειάδνο (formula). Γειαδή ην 99% ησλ 

βξεθψλ 1νπ εμακήλνπ έξρεηαη ζε επαθή κε γάια αγειάδνο. Πην ηέινο 

ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ κφλνλ ην 6,4% ζπλερίδεη ζειαζκφ. Ππλδηακνλή 

κεηέξαο-παηδηνχ ζην καηεπηήξην έρεη ην 45% ησλ λενγλψλ θαη κφλνλ ην 

27% ηίζεηαη ζην ζηήζνο ηεο κεηέξαο ηελ πξψηε ψξα κεηά ηνλ ηνθεηφ 

ελψ παξαηεξνχληαη αζξφεο παξαβηάζεηο ηνπ Γηεζλή Θψδηθα Δκπνξίαο 

πνθαηαζηάησλ Κεηξηθνχ Γάιαθηνο, θαηλφκελα ηα νπνία απνηεινχλ 

ζεκεία θνηλσληθήο παζνινγίαο. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά αλάκεζα ζηα καηεπηηθά ηκήκαηα θαη ηηο 

κνλάδεο λενγλψλ είλαη φηη ζε φιεο ηεο ΚΔΛΛ ζηελ Διιάδα, 

απνρσξίδεηαη ε κεηέξα απφ ην κσξφ ηεο. Ν απνρσξηζκφο κεηέξαο 

λενγλνχ δεκηνπξγεί έληνλν ζηξεο κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πξφσξε θαη φςηκε έθβαζε ηνπ λενγλνχ. Αληίζεηα ε φζν ην δπλαηφ 

πξσηκφηεξε, ζπλερήο θαη παξαηεηακέλε επαθή κεηέξαο-βξέθνπο δέξκα 

κε δέξκα (Kangaroo care), ρσξίο αδηθαηνιφγεηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ν 

ΚΘ, βειηηψλνπλ ηελ έθβαζε ηνπ παηδηνχ. Ζ βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

είλαη ζπρλά απαξαίηεηε ψζηε νη κεηέξεο λα καζαίλνπλ πψο λα 

μεθηλήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηε γαινπρία θαη πψο λα έρνπλ άκεζν 

θαη έγθαηξν ζειαζκφ κε κφλν θξηηήξην ηε ζηαζεξή θαηάζηαζε ηνπ 

κσξνχ. Σσξίο ειεχζεξν επηζθεπηήξην ή ζπλδηακνλή κεηέξαο-λενγλνχ 

ζηε ΚΔΛ Λενγλψλ είλαη πξαθηηθά αλέθηθηε ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ 

αξρψλ. Δπηβάιιεηαη θαη‘ ειάρηζην, ην ειεχζεξν επηζθεπηήξην γηα ηνπο 

δχν γνλείο, φπσο απφ πνιιά ρξφληα ζπκβαίλεη ζηε ΚΔΛΛ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ «Αγιαΐα Θπξηάθνπ» θαη ηε  ΚΔΛΛ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ «Αηηηθφλ». 

Ζ πξψηε Δζληθή Δπηηξνπή Κεηξηθνχ Θειαζκνχ ζηε ρψξα καο, 

νξίζζεθε ην 1993, κε πξφεδξν ηνλ θαζεγεηή Λ. Καηζαληψηε θαη κέινο 
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ηε Θ. Εάρνπ, αιιά ιεηηνχξγεζε γηα πνιχ κηθξφ δηάζηεκα. Γψδεθα 

ρξφληα κεηά νξίζζεθε (ΑΞ: Γ1δ/νηθ.57387/2.6.2005) 8κειήο Δζληθή 

Δπηηξνπή Κεηξηθνχ Θειαζκνχ, κε πξφεδξν ηνλ Θαζεγεηή θ. Γ. Σξνχζν 

θαη έξγν (1) ηελ πξναγσγή, πξνζηαζία θαη ππνζηήξημε ηνπ κεηξηθνχ 

ζειαζκνχ ζηε ρψξα καο (2) επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην 

ηεο δηακνξθνχκελεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ κεηξηθνχ 

ζειαζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο WHO/UNICEF θαη (3) ελεκέξσζε ηνπ 

ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ηεο θνηλήο 

γλψκεο ζε ζέκαηα κεηξηθνχ ζειαζκνχ. 

Ζ κε ακεηβφκελε Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζε αλνηθηέο γηα ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ζπλεδξηάζεηο 6-7 θνξέο ην ρξφλν ελψ νκάδεο 

εξγαζίαο απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο αζρνινχληαη κε ηελ δηεθπεξαίσζε 

δηαθφξσλ ζεκάησλ. Ξξφηεηλε ηε δηελέξγεηα εζληθήο επηδεκηνινγηθήο 

κειέηεο απνηχπσζεο ηεο ζπρλφηεηαο θαη ησλ πξνζδηνξηζηψλ κεηξηθνχ 

ζειαζκνχ, ηελ νπνία ρξεκαηνδφηεζε ην πνπξγείν γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη εθπνλήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην γείαο ηνπ 

Ξαηδηνχ θαη ηελ Δζληθή Πρνιή Γεκφζηαο γείαο, Ρνκέαο γείαο Ξαηδηνχ 

(Η. Αλησληάδνπ - Θνπκάηνπ θαη ζπλεξγάηεο), ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο δεκνζηεχζεθαλ ην 2009. 

Ξξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί θαη ζηε ρψξα καο ε δεκηνπξγία ΦΒΛ, 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζπκκεηείραλ ζε δηεζλή ζπλδηάζθεςε ηνπ ΞΝ ελψ 

κεηεθιήζε απφ ην εμσηεξηθφ  εηδηθφο ζηελ αλάπηπμε θηιηθψλ γηα ηα 

βξέθε λνζνθνκείσλ (Genevieve Becker, coordinator BFHI ηνπ WHO). 

Ρν Λνέκβξην 2011, κεηά απφ ηελ θνπηψδε θαη εζεινληηθή εξγαζία 

πνιιψλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ην «Αηηηθφλ» θαη ην «Έιελαο 

Βεληδέινπ» πήξαλ ηε δηάθξηζε ΦΒΛ. Έγηλε κεηάθξαζε θαη επηκέιεηα ηνπ 
Γηεζλνχο Θψδηθα Δκπνξίαο πνθαηάζηαησλ Κεηξηθνχ Γάιαθηνο, πνπ 

είρε γίλεη ήδε απνδεθηφο απφ ην ειιεληθφ Θξάηνο απφ ην 1993,  

ηππψζεθε ζε 20.000 αληίηππα θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο.  

Νξίζζεθαλ ππεχζπλνη κεηξηθνχ ζειαζκνχ αλά λνζνθνκείν ηεο 

επηθξάηεηαο θαη δεηήζεθε απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ γξαπηή 

πνιηηηθή κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Γηνξγαλψζεθε ε πξψηε ζπλάληεζε ησλ 

εθπξνζψπσλ κεηξηθνχ ζειαζκνχ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο, κε ζέκα ηα 

ΦΒΛ. Κειεηά πξφγξακκα εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ην ΚΘ 

παηδηάηξσλ, γπλαηθνιφγσλ, καηψλ θαη ινηπνχ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ.  



 49 

Κηα ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ΞΝ- UNICEF ζεκαηνδνηνχλ ην αλαζεξκαζκέλν 

ελδηαθέξνλ ησλ πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ΚΘ. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ Αζήλα, ην λνζνθνκείν «Έιελα Βεληδέινπ» 

δηνξγαλψλεη απφ ην 1996 θαη ην Ξαλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν 

«Αηηηθφλ» απφ ην 2006 δηνξγαλψλνπλ πελζήκεξα ζεκηλάξηα κεηξηθνχ 

ζειαζκνχ, θαζψο θαη ν Πχιινγνο Καηψλ-Καηεπηψλ Αζελψλ απφ ην 

2008. Πηελ πεξηθέξεηα, ην λνζνθνκείν Μάλζεο δηνξγαλψλεη γηα ηε 

Βφξεηα Διιάδα κε κεγάιε απήρεζε ζεκηλάξηα κεηξηθνχ ζειαζκνχ, 

θαζψο θαη νη Πχιινγνη Καηψλ-Καηεπηψλ Λαππιίνπ θαη Θξήηεο θαη ην 

Ξαξάξηεκα ηεο Διιεληθήο Ξαηδηαηξηθήο θαη Ξξναγσγήο ηεο γείαο ζηελ 

Θέξθπξα.  

 

4.3 πδήηεζε θαη πξνηάζεηο 

Ζ επηζηξνθή ζηνλ απνθιεηζηηθφ ΚΘ ζηε ρψξα καο έρεη αξρίζεη λα 

απνθηά ζεκαληηθνχο δεισηέο αιιά ρξεηάδνληαη ζπληνληζκέλεο 

πξνζπάζεηεο πξνηνχ επηηχρνπκε αθφκε ηα ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά πνπ 

αλαθέξνληαη απφ άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ θαηά ηελ έμνδν 

ηνπ λενγλνχ απφ ην καηεπηήξην ή ηα πςειά πνζνζηά ζπλέρηζεο ηνπ 

ζειαζκνχ θαηά ηνλ 6ν θαη 12ν κήλα ηεο δσήο. Πηα επηηεχγκαηα καο 

κπνξεί λα αλαθεξζεί ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Κεηξηθνχ Θειαζκνχ, αιιά θαη ε δεκηνπξγία ππξήλσλ ελδηαθεξνκέλσλ 

θνξέσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο, πνπ ελζαξξχλεηαη λα αθνινπζήζεη 

ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο σο ΦΒΛ θαη εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα ΚΘ 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ κε πξνεμέρνληα ξφιν 

ζηνπο γπλαηθνιφγνπο, καίεο, παηδηάηξνπο θαη γεληθνχο ηαηξνχο κε ζηφρν 

ηελ αιιαγή λννηξνπίαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο φζνλ αθνξά ην ΚΘ. 

Ππγθεθξηκέλα, ε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε θξνληίδα ησλ λενγλψλ πξέπεη λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 

20 κε 8 ψξεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Ζ εθπαίδεπζε είλαη επζχλε φρη κφλν 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, αιιά θαη ησλ επηζήκσλ θνξέσλ πγείαο. 

Ηδηαηηέξσο, πξέπεη λα επαηζζεηνπνηνχληαη νη παηδίαηξνη, ηφζν ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ ΚΘ φζν θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ιίγσλ εθείλσλ 

πεξηπηψζεσλ φπνπ απφ κεγάιν δήιν πηζαλφλ λα παξνπζηαζηνχλ 

πξνβιήκαηα ζίηηζεο ζην βξέθνο ζηελ πξνζπάζεηα απνθιεηζηηθήο ζίηηζεο 

κε ΚΘ. 
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Αλάκεζα ζηα ππφινηπεο δξάζεηο ηεο ε εζληθή επηηξνπή ΚΘ επέηπρε 

ηελ έγθξηζε πξνγξάκκαηνο ΔΠΞΑ, χςνπο 500.000 επξψ, κε ηελ 

νλνκαζία «Αιθπφλε» (ππεχζπλε Η. Αλησληάδνπ, ΗΞ) πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ήδε απφ ηνλ Ηνχλην 2013 θαη αλακέλεηαη λα 

εθπνλήζεη εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ΚΘ. Δπίζεο ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη ε πηζηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ 

καηεπηεξίσλ ηεο ρψξαο σο ΦΒΛ. 

Γεδνκέλνπ φκσο φηη ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ΦΒΛ είλαη αξθεηά 

καθξφρξνλε θαη απαηηεί αξθεηνχο πφξνπο πνπ ελδερνκέλσο δε 

δηαζέηνπλ φια ηα λνζνθνκεία, πξνηείλεηαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε 

νξηζκέλεο δξάζεηο, αλεμαξηήησο απφ ηηο πξννπηηθέο πηζηνπνίεζεο ηεο 

εθάζηνηε κνλάδαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Γεκηνπξγία επηηξνπήο ή ππεχζπλνπ ΚΘ ζε θάζε λνζνθνκείν 

 Ξαξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ΚΘ, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ ΞΝ θαη 

ηελ UNICEF απφ φινπο ηνπο εηδηθεπφκελνπο παηδηαηξηθήο, δηαδηθαζία 

πνπ ζεσξείηαη ήδε απαξαίηεηε απφ ηελ Α΄ θαη Γ΄ ΞΘΞΑ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπφκελσλ παηδηάηξσλ 

 Διεχζεξν επηζθεπηήξην γηα ηνπο γνλείο ζηε ΚΔΛΛ 
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Ν Ξξνιεπηηθφο Έιεγρνο Λενγλψλ (ΞΔΛ) είλαη δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Γεκφζηαο γείαο κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε αζζελεηψλ γηα ηηο νπνίεο ε 

έγθαηξε παξέκβαζε νδεγεί ζε ειάηησζε ηεο ζλεζηκφηεηαο, παζνινγίαο, 

ή γεληθφηεξα επηπινθψλ ζηελ πγεία ηνπ πάζρνληνο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζχλνιν ηνπ λενγληθνχ πιεζπζκνχ, 

πξνζπκπησκαηηθά, ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα απφ ηελ ζηηγκή ηεο 

γέλλεζεο. 

 

5.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

Ν ΞΔΛ απνηειείηαη απφ βηνρεκηθέο εμεηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην 

ζχλνιν ησλ λενγλψλ θαη ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε, έγθαηξε δηάγλσζε 

θαη αληηκεηψπηζε ελδνγελψλ κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ θαη 

ελδνθξηλνπαζεηψλ, φπσο ε θαηλπιθεηνλνπξία, ε έιιεηςε ηνπ ελδχκνπ 

G6PD, ν ζπγγελήο ππνζπξενδηζκφο (Π), ε γαιαθηνδαηκία θαη ε 

ζπλαθφινπζε γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή. Ν φξνο «δηεπξπκέλνο 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο» πεξηιακβάλεη επηπιένλ βηνρεκηθέο 

εμεηάζεηο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ζπαληφηεξσλ, αιιά εμίζνπ 

επηθίλδπλσλ, κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ.  

Ρν 1968 ν ΞΝ πηνζέηεζε ηα 10 θξηηήξηα ησλ Wilson-Jungner, πνπ 

θαζνξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο πιεζπζκηαθνχ αληρλεπηηθνχ 

ειέγρνπ: (1) ε αληρλεπφκελε θαηάζηαζε λα απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα 

πγείαο, (2) λα ππάξρεη απνδεθηή ζεξαπεία γηα αζζελείο κε 

αληρλεπφκελε λφζν, (3) λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκε ε δηάγλσζε θαη 

ζεξαπεία, (4) λα ππάξρεη ιαλζάλνλ αλαγλσξίζηκν ή πξψηκν 

ζπκπησκαηηθφ ζηάδην λφζνπ, (5) λα δηαηίζεηαη θαηάιιειε δνθηκαζία ή 

εμέηαζε, (6) ε δνθηκαζία λα είλαη απνδεθηή απφ ην επξχ θνηλφ, (7) λα  

είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλε ε θπζηθή ηζηνξία απφ ηε ιαλζάλνπζα ζηελ  

έθδειε λφζν, (8) λα έρνπλ θαζνξηζηεί νη θπζηνινγηθέο ηηκέο ηεο 

δνθηκαζίαο αλίρλεπζεο, (9) ην θφζηνο αλαδήηεζεο ησλ πεξηπηψζεσλ λα 

εμηζνξξνπείηαη απφ ηηο δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, (10) λα 

πξνβιέπεηαη ζπλερήο δηαδηθαζία αλαδήηεζεο λέσλ πεξηπηψζεσλ. 

5. Νενγληθόο πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο 
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Κέρξη ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο, ε κεηαβνιηθή δηαηαξαρή ηνπ εκβξχνπ 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ην κεηξηθφ κεηαβνιηζκφ, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη 

κέρξη ηελ θιηληθή εθδήισζε, αθνινπζεί έλα αξρηθφ αζπκπησκαηηθφ 

δηάζηεκα, κε άζξνηζε ηνμηθψλ κεηαβνιηηψλ κε αληηκεησπηδνκέλσλ απφ 

ην κεηαβνιηζκφ ηνπ παηδηνχ. Δπνκέλσο, ε δηάγλσζε ηεο κεηαβνιηθήο 

δηαηαξαρήο πξηλ ηελ θιηληθή εθδήισζή ηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

πξφιεςεο κε θαηάιιειε δίαηηα θαη/ή ζεξαπεία. Ν ΞΔΛ δελ απνηειεί 

κέζνδν δηάγλσζεο θαη ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ λενγλψλ γηα ηα νπνία 

ππάξρεη ζνβαξή ππνςία πάζεζεο, ελψ ε νξηζηηθή δηάγλσζε 

πξαγκαηνπνηείηαη, επί ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηνλ ΞΔΛ, ζηε ζπλέρεηα 

κε εμεηδηθεπκέλεο αλαιχζεηο. 

πάξρεη δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο γηα κηα ζεηξά κεηαβνιηθψλ 

(δηαηαξαρέο κεηαβνιηζκνχ ακηλνμέσλ, νξγαληθέο νμπνπξίεο, δηαηαξαρέο 

β-νμείδσζεο ιηπαξψλ νμέσλ, γαιαθηνδαηκία, έιιεηςε βηνηηληδάζεο) θαη 

ελδνθξηλνινγηθψλ (Π, ππεξπιαζία επηλεθξηδίσλ, ηλνθπζηηθή λφζνο, 

αηκνζθαηξηλνπάζεηεο) λνζεκάησλ. Αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα 

παξέκβαζεο νη δηαηαξαρέο δηαθξίλνληαη ζε λνζήκαηα κε: (1) πξνιήςηκε 

βιάβε πγείαο, φπσο ε ν θαηλπιθεηνλνπξία-PKU, ζπγγελήο 

ππνζπξενεηδηζκφο (Π), ε αλεπάξθεηα ηεο δευδξνγνλάζεο ηνπ κεζαίαο 

αιπζίδαο ηνπ αθεηπιν-CoA (MCADD), (2) πξνιήςηκε νμεία λνζεξφηεηα 

αιιά κε απνηξνπή καθξνρξφλησλ επηπινθψλ (γαιαθηνδαηκία, 

δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία), (3) αλεπαξθείο απνδείμεηο γηα πξνιήςηκε 

βιάβε (κεηαβνιηθέο λφζνη νξγαληθψλ νμέσλ, ακηλνμέσλ ή ιηπαξψλ 

νμέσλ) θαη (4) κε πξνιήςηκε βιάβε πγείαο (κπηθή δπζηξνθία 

Duchenne).  

Ζ ζπλνιηθή ζπρλφηεηα ησλ λνζεκάησλ γηα ηα νπνία ζήκεξα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα εξγαζηεξηαθήο δηεξεχλεζεο είλαη 1:1500-3000 λενγλά 

εηεζίσο, ελψ γηα θάζε επηκέξνπο κεηαβνιηθή δηαηαξαρή ν αληίζηνηρνο 

αξηζκφο είλαη αξθεηά κηθξφηεξνο. Ξεξηζζφηεξν ζπρλά είλαη ν Π, ε 

Ηλνθπζηηθή Λφζνο, ε PKU θαη νη δηαηαξαρέο β-νμείδσζεο Ιηπαξψλ 

Νμέσλ MCAD. Αλ ζπκπεξηιεθζνχλ νη κε κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

αληρλεχνληαη κέζσ ΞΔΛ, ν παξαπάλσ αξηζκφο απμάλεηαη ζηα 1:1500 

λενγλά εηεζίσο. Ν θαηάινγνο απηφο ζπλερψο δηεπξχλεηαη κε ηελ 

πξνζζήθε λέσλ αληρλεπηηθψλ δνηθκαζηψλ γηα ζεηξά λνζεκάησλ γηα ηα 

νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη φκσο νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο σο πξνο ηελ 

ζθνπηκφηεηα εηζαγσγήο ηνπο ζηνλ ΞΔΛ. 

Ζ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εξγαζηεξηαθή αλάιπζε, πνπ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ πνιιψλ κεηαβνιηηψλ κε κία κφλν 
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αλάιπζε, ε πξφνδνο ζηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ήδε γλσζηψλ 

λνζεκάησλ θαη ε δπλαηφηεηα γελεηηθήο ζπκβνπιήο-πξνγελλεηηθνχ 

ειέγρνπ θαη ε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία, νδεγνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα 

ηξνπνπνίεζεο ή επαλεμέηαζεο νξηζκέλσλ απφ ηα αξρηθά θξηηήξηα 

επηινγήο λνζεκάησλ γηα ηνλ ΞΔΛ, φπσο ε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ζε 

ρξνληθή πεξίνδν 24-72 σξψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο θαη 

νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ εθδήισζε θιηληθψλ ζπκπησκάησλ θαη 

επηβάιινπλ απζηεξνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο σο πξνο ηελ 

νξγάλσζε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ ΞΔΛ. Δμ άιινπ, ε 

πξνζζήθε ζεηξάο λέσλ κεηαβνιηηψλ ζηνλ ΞΔΛ απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ςεπδψο ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε νηθνλνκηθή θαη θπξίσο 

ςπρνινγηθή επηβάξπλζε ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ππφ δηεξεχλεζε λενγλψλ. 

Ρίζεληαη επίζεο δεηήκαηα σο πξνο ηελ αλίρλεπζε βηνρεκηθψλ 

δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο δελ νδεγνχλ ζε αζζέλεηεο κε θιηληθά 

ζπκπηψκαηα θαη αλαθχπηνπλ δεηήκαηα σο πξνο ηελ επηινγή ησλ ππφ 

δηεξεχλεζε λνζεκάησλ. 

Ν ΞΔΛ μεθίλεζε ην 1962 ζηηο ΖΞΑ κε ηε δηεξεχλεζε ηεο PKU απφ 

ηνλ Guthrie ζηε ζπλέρεηα, πξνζηέζεθε ε αλίρλεπζε ηνπ Π κε κέηξεζε 

ηεο TSH ζηελ ίδηα θάξηα. Αξγφηεξα, αλαπηχρζεθαλ εξγαζηεξηαθέο 

κέζνδνη γηα ηελ αλίρλεπζε λνζεκάησλ, φπσο ε Θπζηηθή Ίλσζε, ε 

Γαιαθηνδαηκία, ε έιιεηςε Γξαζηηθφηεηαο Βηνηηληδάζεο, νη νπνίεο 

απαηηνχζαλ μερσξηζηή εξγαζηεξηαθή αλάιπζε θαη ζπλαθφινπζεο 

επηπηψζεηο ζην θφζηνο θαη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο αληίζηνηρσλ 

αληρλεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Λέεο πξννπηηθέο πξνζέθεξε ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990, ε αλάπηπμε ηεο Γίδπκεο Φαζκαηνκεηξίαο Κάδαο (ΚS/MS) 

πξφζθεξε ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ζεηξάο κεηαβνιηηψλ απφ ηελ ίδηα 

ζηαγφλα κε ηελ ίδηα αλάιπζε. 

Θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη κεγάιεο δηαθνξέο παξνπζηάδνπλ δηεζλψο ε 

λνκηθή βάζε, νη κνξθέο νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ηα αληρλεπφκελα λνζήκαηα θαη νη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο ζπλνιηθήο 

πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο αληαλαθινχλ ην 

δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν θαη ην επίπεδν νξγάλσζεο 

ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο Ζ.Ξ.Α. ν 

ΞΔΛ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επζχλε θάζε Ξνιηηείαο βάζεη εζληθψλ 

θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε ελζσκαησκέλε δηαδηθαζία ειέγρνπ 

πνηφηεηαο. Κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ American College of Medical 

Genetics and Genomics (ACMG), πξαγκαηνπνηείηαη  αλίρλεπζε 29 
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βαζηθψλ θαη 25 δεπηεξεπνπζψλ δηαηαξαρψλ, πνπ πιεξνχλ θξηηήξηα 

θφζηνπο-σθέιεηαο. Ζ πξνζζήθε λέσλ δηαδηθαζηψλ ζην βαζηθφ έιεγρν 

γίλεηαη κε επηπιένλ δείγκα θαη θφζηνο. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ δηεπξπκέλνπ λενγληθνχ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

είλαη ε επαξθήο εθπαίδεπζε ζην θέληξν φπνπ δηελεξγείηαη ν έιεγρνο, ε 

ζσζηή δηάγλσζε θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε/αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαγλσζζείζαο πεξίπησζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη αμηνιφγεζε ηνπ φινπ 

πξνγξάκκαηνο. Πηελ Απζηξαιία ε Human Genetics Society of 

Australasia έρεη αλαπηχμεη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνλ εζληθφ 

ΞΔΛ, πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηε ζπλέρεηα αλά Ξνιηηεία. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηεπξπκέλνπ 

λενγληθνχ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ είλαη ε χπαξμε πφξσλ θαη 

ππνδνκψλ. Πε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο πξαγκαηνπνηείηαη ΞΔΛ, κε 

εμαίξεζε ηελ Αιβαλία θαη ην Θφζζνβν, κε ζεκαληηθέο φπσο αλακέλεηαη 

δηαθνξέο ζηνλ αξηζκφ ησλ αληρλεπφκελσλ λνζεκάησλ, ηελ νξγάλσζε 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Πην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο γίλεηαη έιεγρνο πέληε κφλνλ πηζαλψλ 

δηαηαξαρψλ  (PKU, Π, Θπζηηθή Ηλσζε, MCADD, δξεπαλνθπηηαξηθή 

αλαηκία). Πε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, Απζηξία, Διβεηία, Πθαλδηλαβία, ν 

δηεπξπκέλνο λενγληθφο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο κε ΚS/MS 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε κέρξη 14 πηζαλψλ δηαηαξαρψλ ζε εζληθή 

βάζε. Πηηο ρψξεο πνπ εθαξκφζηεθε ν δηεπξπκέλνο λενγληθφο 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο δηπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ κε 

δηαγλσζκέλε κεηαβνιηθή δηαηαξαρή. Ρειεπηαίσο, γίλεηαη πξνζπάζεηα 

θαηαγξαθήο θαη απνηίκεζεο ηνπ ΞΔΛ ζηα εζληθά επίπεδα ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο ΔΔ, πνπ νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ εληαίαο 

πνιηηηθήο γηα ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

Πξαθηηθέο ΠΔΝ. Νη πνιιαπινί εκπιεθφκελνη θνξείο ζηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ ΞΔΛ, δειαδή ην Καηεπηήξην, ν θνξέαο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ θαη ην Λνζειεπηηθφ ίδξπκα φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ, ηνλ θαζηζηνχλ κηα 

απφ ηηο πιένλ ζχλζεηεο θαη πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο ηεο Γεκφζηαο 

γείαο. Ν ΞΔΛ ζπρλφηεξα αθνξά ηελ αλίρλεπζε ηνπ βηνρεκηθνχ 

θαηλφηππνπ ζην επίπεδν ηνπ κεηαβνιίηε (π.ρ. PKU, MSUD, νξγαληθέο 

νμπνπξίεο, δηαηαξαρέο β-νμείδσζεο). Άιιεο κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη, 

αθνξνχλ ηελ αλίρλεπζε ελδπκηθνχ θαηλνηχπνπ ζην επίπεδν 
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πξσηεΐλεο/ελδχκνπ  (π.ρ. αλεπάξθεηα βηνηηληδάζεο, γαιαθηνδαηκία, 

G6P-DH) ή ηελ αλίρλεπζε γνλνηχπνπ ζην επίπεδν ηνπ DNA (π.ρ. 

θπζηηθή ίλσζε-CF) θαη θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο 

αλίρλεπζεο έρεη ηα δηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. 

Ζ πξαθηηθή εθαξκνγήο δηεπξπκέλνπ ΞΔΛ πεξηιακβάλεη ηελ έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε, θαηφπηλ πιεξνθφξεζεο, ηνπιάρηζηνλ απφ έλα γνλέα θαη 

ηε ιήςε ζηαγφλσλ αίκαηνο ηελ 3ε εκέξα δσήο (φρη <36 ψξεο απφ ηε 

γέλλεζε). Πηε ζπλέρεηα ην ζηππφραξην (θάξηα Guthrie) κε ηηο ζηαγφλεο 

αίκαηνο ζηεγλψλεη 1 ψξα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, απνζηέιιεηαη ηελ 

ίδηα εκέξα πξνο επεμεξγαζία ζην εξγαζηήξην εληφο ηεο εκέξαο άθημεο 

ηνπ θαη αλαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο εληφο 24 σξψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ηεξνχληαη νη φξνη κεγηζηνπνίεζεο ηεο επαηζζεζίαο, κε ζθνπφ ηελ 

απνθάιπςε φισλ ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ ηεο λφζνπ θαη ηεο 

εηδηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ζην ειάρηζην δπλαηφ 

ησλ ςεπδψο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Ξξνβιήκαηα, πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

δηεπξπκέλνπ ΞΔΛ απνηεινχλ ε κε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο 

θαηαζηξνθηθψλ ελδερνκέλσο ζπγγελψλ δηαηαξαρψλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ, 

επεηδή ηo λενγλφ δελ έρεη εθηεζεί επαξθψο ζην ηνμηθφ αίηην, θαζψο θαη 

ηα ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα. Δηδηθφηεξα, γηα θάζε λενγλφ κε νξζά 

ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ππάξρνπλ 12-60 

επηπιένλ λενγλά κε ςεπδψο ζεηηθφ, αλάινγα κε ηε δηαηαξαρή θαη ηελ 

εηδηθφηεηα ηνπ αληρλεπηηθνχ αιγφξηζκνπ. Ππλεπψο, είλαη αλαγθαία ε 

επηβεβαίσζε θάζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Γπλεηηθέο πεγέο ιάζνπο 

απνηεινχλ ε ιήςε δείγκαηνο πξηλ ην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ ηε γέλλεζε, ε πξνσξφηεηα (απμάλεη ηα επίπεδα 17-ΝΖ-

πξνγεζηεξφλεο, ν έιεγρνο Π ζπληζηάηαη ζε δηνξζσκέλε ΖΘ 32 

εβδνκάδεο), ε θαξκαθεπηηθή αγσγή (θνξηηθνεηδή, θαηερνιακίλεο, 

παξεληεξηθή δηαηξνθή, έθζεζε ζε ηψδην, κεηάγγηζε αίκαηνο ή 

πιάζκαηνο) θαη ε δπλεηηθή παξαγσγή πιαζκαηηθνχ επξήκαηνο ζε 

πεξίπησζε ζέξκαλζεο ηνπ δείγκαηνο, επαθήο κε αληηζεπηηθά, γάια, θαη 

EDTA. 

 

Δζληθέο πξνδηαγξαθέο πινπνίεζεο ΠΔΝ. Απφ ηελ εκπεηξία θαη ηηο 

δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, πξνθχπηνπλ θαλφλεο, κεηξήζηκνη δείθηεο θαη 

κεραληζκνί ειέγρνπ νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ επηηπρή 

πινπνίεζε θάζε εζληθνχ πξνγξάκκαηνο. Πηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ν 

ΞΔΛ επνπηεχεηαη θαη ζπληνλίδεηαη απφ δηεπηζηεκνληθή Δζληθή Δπηηξνπή, 
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ε νπνία δηακνξθψλεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ επί 

κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ, θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή αλίρλεπζεο 

λνζεκάησλ, δηακνξθψλεη ζπλνιηθνχο δείθηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

ζηφρσλ γηα θάζε επί κέξνπο ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζεζπίδεη 

κεραληζκνχο ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο θαη 

πξνζζήθεο ζηνλ ΞΔΛ. 

Αλαιπηηθφηεξα ν ΞΔΛ πεξηιακβάλεη πξν-αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ-εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ, ζπιινγή-απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ, πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

αλαιχζεσλ ζηνλ θνξέα ινπνίεζεο θαη κεηά-αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο, 

πνπ αθνξνχλ ηε δηάγλσζε, ελεκέξσζε-εθπαίδεπζε γνλέσλ θαη 

παζρφλησλ λενγλψλ, ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε-δηαρείξηζε αζζελψλ, 

ππεξεζίεο παξαθνινχζεζεο αζζελψλ θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Πηελ πξν-αλαιπηηθή δηαδηθαζία απαξαίηεηνο είλαη ν θαζνξηζκφο 

απζηεξνχ πξσηνθφιινπ σο πξνο ην ρξφλν ζπιινγήο ηνπ δείγκαηνο, 

ιακβάλνληαο ππφςηλ ηε δηαθνξεηηθή επαηζζεζία ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ γηα ηελ αλίρλεπζε λνζεκάησλ, ηδηαηηέξσο 

ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο, φπσο είλαη ηα λενγλά ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο, 

πξφσξα θαη λνζειεπφκελα ζε ΚΔΛΛ. Ν ρξφλνο απνζηνιήο θαη 

παξαιαβήο ησλ δεηγκάησλ απφ ην εξγαζηήξην πξέπεη λα είλαη ν 

ειάρηζηνο δπλαηφο γηα λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλίρλεπζε 

ζεηξάο λνζεκάησλ πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ζπκπησκάησλ. Απαξαίηεηεο 

ζεσξνχληαη ε εθπαίδεπζε θαη ε ελεκέξσζε εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ, 

φπσο Γπλαηθνιφγνη, Καίεο, Ξαηδίαηξνη θαη Γηνηθεηηθνί πάιιεινη γηα ην 

ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ κε γξαπηά θείκελα θαη παξαπνκπή ζε 

ηζηνηφπνπο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, είλαη ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη 

απνδνρήο ηνπ ΞΔΛ απφ ηνπο γνλείο ησλ λενγλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  

θαηαγξαθή ζε εληαία ειεθηξνληθή βάζε κε θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο 

(Laboratory Information System, LIS) ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

ησλ ππφ εμέηαζε λενγλψλ, θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ αηκνιεςηψλ, πνπ θαζνξίδεη ηελ θαηαιιειφηεηα 

δείγκαηνο.  

Ρν Δξγαζηήξην αλαιχζεσλ ηνπ ΞΔΛ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα 

κε πξνδηαγξαθέο (ISO 15189) απφ ηνλ Δζληθφ Φνξέα Γηαπίζηεπζεο 

(ΔΠΓ), λα δέρεηαη ζεκαληηθφ αξηζκφ δεηγκάησλ θαη λα έρεη 

δηακνξθσκέλε πνιηηηθή παζνινγηθψλ ηηκψλ αλά λφζεκα κε 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη κεραληζκνχο επαλαδηακφξθσζεο. Αθφκα 
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απαξαίηεην είλαη λα ππάξρνπλ θαλφλεο θαη κεραληζκνί θαηαγξαθήο ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ ζην ζχζηεκα LIS ηνπ θνξέα, απζηεξφο 

εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο θαη δηαδηθαζίεο 

δηαπίζηεπζεο θαη επαλαμηνιφγεζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ. 

Πηε κεηα-αλαιπηηθή δηαδηθαζία, αλαγθαία ζεσξείηαη ε χπαξμε 

πνιηηηθήο αλαθνξάο παζνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γνληψλ θαη πγεηνλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ κε πξσηφθνιιν επηβεβαησηηθψλ Γηαδηθαζηψλ 

Δξγαζηεξηαθήο Γηεξεχλεζεο γηα χπνπηα πεξηζηαηηθά, αλά λφζεκα, φπνπ 

αλαθέξνληαη νη πξαγκαηνπνηνχκελεο αλαιχζεηο, ν ρξφλνο 

πξαγκαηνπνίεζεο θαη ε ηειηθή δηάγλσζε. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη λα 

ππάξρεη πνιηηηθή ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο αλά λφζεκα κε αλαθνξά 

ζην ρξφλν έλαξμεο θαη ην είδνο ζεξαπείαο, ελεκέξσζε- εθπαίδεπζε 

γνλέσλ γηα ην λφζεκα ηνπ πάζρνληνο λενγλνχ, επηδεκηνινγηθή 

εθηίκεζε ησλ λνζεκάησλ θαη ησλ κεηξνχκελσλ βηνρεκηθψλ 

παξακέηξσλ, εληαία θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζηελ ειεθηξνληθή βάζε 

θαζψο θαη θαζνξηζκέλε πνιηηηθή παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο 

θιηληθήο εμέιημεο ησλ εληνπηδφκελσλ παζρφλησλ λενγλψλ κε ζθνπφ ηελ 

ηειηθή απνηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ΞΔΛ. 

Κεηξήζηκα απνηειέζκαηα πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ΞΔΛ είλαη ην 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δηεξεπλνχκελσλ λενγλψλ ζην ζχλνιν 

ησλ γελλήζεσλ ζε Δζληθφ επίπεδν, ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο 

αλαιχζεσλ, επηβεβαησηηθψλ αλαιχζεσλ θαη έλαξμεο ζεξαπείαο ησλ 

πξαγκαηηθά παζρφλησλ λενγλψλ, αξηζκφο θαη ζπρλφηεηα ησλ 

πξαγκαηηθά παζρφλησλ λενγλψλ πνπ εληνπίδνληαη, ζεηηθή πξνγλσζηηθή 

αμία ησλ κεζφδσλ θαη αξηζκφο ησλ ςεπδψο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ αλά λφζεκα, ρξφλνο νξηζηηθήο επηβεβαίσζεο ηπρφλ 

παζνινγηθψλ απνηειεζκάησλ, θιηληθή εθηίκεζε ηεο εμέιημεο ησλ 

ζεξαπεπηηθά αληηκεησπηδφκελσλ λενγλψλ. Ρα δεδνκέλα απηά αμηνπνηεί 

ε Δζληθή Δπηηξνπή ΞΔΛ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηε δπλαηφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα 

εηζαγσγήο αληρλεπηηθψλ δνθηκαζηψλ γηα λέα λνζήκαηα, λα ειέγρεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη λα πξαγκαηνπνηεί δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζε θάζε πηπρή ηνπ ΞΔΛ. 
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5.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

 Ν ΞΔΛ μεθίλεζε ζηελ Διιάδα απφ ην 1973 κε πξσηνβνπιία ηνπ Π. 

Γνμηάδε θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Ηλζηηηνχην γείαο ηνπ Ξαηδηνχ 

(ΗΞ), ηνλ πξψην θνξέα πνπ αληηκεηψπηζε δηεπηζηεκνληθά ζέκαηα 

πγείαο θαη αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Αξρηθά γηλφηαλ αλίρλεπζε γηα PKU 

ελψ δηαρξνληθά πξνζηέζεθαλ ν Π, ε έιιεηςε G6PD θαη ην 1992 ε 

γαιαθηνδαηκία. Κε εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ γείαο πξνο ηηο Καηεπηηθέο 

θαη Λενγλνινγηθέο Κνλάδεο (Ζκέξ. 8.11.2012, Αξ. Ξξση. 31Γ/Γ.Φ.11-

24/Γ.Ξ.Νηθ/10783) δίδνληαη νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Κέρξη ζήκεξα έρνπλ ειεγρζεί >3.500.000 λενγλά γηα 

PKU, Π θαη έιιεηςε G6PD θαη >600.000 γηα γαιαθηνδαηκία. Ππλνιηθά 

ειέγρνληαη ~100-120.000 λενγέλλεηα/έηνο (99% ησλ λενγλψλ).  

Δηδηθφηεξα, ε ζπρλφηεηα ηεο PKU ζηε ρψξα καο είλαη παξφκνηα κε 

άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Γηα θάζε ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηνλ έιεγρν ηνπ 

Guthrie, αξρηθά ν αζζελήο δηεξεπλάηαη κε πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ 

ακηλνμέσλ ζηνλ νξφ θαη άιιεο ελδπκηθέο αλαιχζεηο. Πε πεξίπησζε 

επηβεβαίσζεο, πξνρσξά ν έιεγρνο κε κνξηαθή αλάιπζε (mutation 

analysis) ηνπ γφλνπ ηνπ αζζελνχο ελψ ηειεπηαία πξνζηέζεθε θαη ε 

παξαθνινχζεζε νζηηθήο-αμηνιφγεζεο ησλ αζζελψλ. Θάζε ρξφλν 

αληρλεχνληαη 6-10 λέεο πεξηπηψζεη. Κέρξη ζήκεξα έρνπλ εληνπηζζεί 

>450 πάζρνληα λενγλά, ζηα νπνία έγηλε δηαηξνθηθή παξέκβαζε. 

Ξαξαθνινπζνχληαη 425, ηα νπνία απνιακβάλνπλ πςειή πνηφηεηα δσήο. 

 Ζ ζπρλφηεηα ηεο αλεπάξθεηαο G6PD θπκαίλεηαη απφ 1,8% ζηα 

θνξίηζηα έσο 4,5% ζηα αγφξηα, αθνξά δειαδή ζρεδφλ 2300-2500 

λενγέλλεηα αλά έηνο. Γελ παξέρνληαη φκσο απφ ην ΗΞ επηπιένλ 

ζηνηρεία γηα ηελ πνηνηηθή παξαθνινχζεζε ηεο παξακέηξνπ απηήο ηεο 

δηαηαξαρήο, ε νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ΞΔΛ ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ.  

Ζ ζπρλφηεηα ηνπ Π κεηά απφ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

επηπέδσλ ηεο ζπξενεηδνηξφπνπ νξκφλε (TSH) θαη ηεο ειεχζεξεο 

ζπξνμίλεο (FT4) ζην αίκα ησλ λενγλψλ ππνινγίδεηαη απφ ην ΗΞ 

~1:1000-2000 θαη ~1000 παηδηά παξαθνινπζνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε. 

Αθνινπζείηαη αιγφξηζκνο επαλαιεπηηθψλ θαη επηβεβαησηηθψλ εμεηάζεσλ 

ζε απνμεξακέλεο ζηαγφλεο θαη ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο παζνινγηθνχ 

απνηειέζκαηνο, εηδνπνηείηαη ε νηθνγέλεηα ηνπ λενγλνχ θαη ζπιιέγεηαη 

δείγκα αίκαηνο πξνο άκεζν πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ TSH θαη FT4. 

Πε πεξηπηψζεηο επηβεβαίσζεο ησλ παξαπάλσ λνζεκάησλ ν αζζελήο 

ηίζεηαη ζε εηδηθή αγσγή θαη παξαθνινπζείηαη ζην ΗΞ. 
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 Πηελ 24κελε δνθηκαζηηθή θάζε εηζαγσγήο ειέγρνπ γηα 

γαιαθηνδαηκία εμεηάζηεθαλ 241.145 λενγλά θαη εληνπίζηεθαλ 20 

πεξηπηψζεηο. Κε ηελ θαλνληθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνζηίζεληαη 4-6 παηδηά αλά έηνο. Γηα θάζε παζνινγηθφ απνηέιεζκα, 

ζπγρξφλσο κε ην επαλαιεπηηθφ δείγκα ζπληζηάηαη πνζνηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ακηλνμέσλ γηα ηνλ απνθιεηζκφ άιιεο ακηλνμενπάζεηαο 

πνπ πξνβάιεη κε αχμεζε ηεο γαιαθηφδεο, επαηηθφο βηνρεκηθφο έιεγρνο 

κε ζχγρξνλε δηαθνπή ηεο ζίηηζεο κε κεηξηθφ ή ηερλεηφ γάια θαη 

αληηθαηάζηαζε κε γάια ειεχζεξν ιαθηφδεο/γαιαθηφδεο. 

 Απφ ην 2006, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ δηεπξπκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζε ηδησηηθή βάζε κε επηβάξπλζε ησλ γνληψλ 

λενγλψλ πνπ γελλήζεθαλ ζε ηδησηηθά καηεπηήξηα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζπκπιεξσκαηηθήο δηεξεχλεζεο ελφο πιεζπζκνχ πνπ θζάλεη ην έλα 

ηξίην ησλ γελλήζεσλ. Ν αξηζκφο ησλ κέρξη ζήκεξα αλαιπζέλησλ 

δεηγκάησλ ππεξβαίλεη ηηο 200.000. Πχκθσλα κε ηα πξψηα 

απνηειέζκαηα θαη ηνπο απηνλφεηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ δείγκαηνο, ε 

ζπρλφηεηα ζεηηθψλ πεξηζηαηηθψλ γηα ην ζχλνιν ησλ δνθηκαζηψλ πνπ 

δηελεξγνχληαη αλέξρεηαη ζε 1:1900-1:3600 λενγλά. Ρα ζπρλφηεξα 

λνζήκαηα πέξαλ φζσλ αληρλεχνληαη κε ην εζληθφ ΞΔΛ είλαη: ηλνθπζηηθή 

λφζνο, ειιεηςε δξαζηηθφηεηαο βηνηηληδάζεο, δηαηαξαρέο MCAD ελψ κε 

ηε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηνλ θαιχηεξν 

πνηνηηθφ έιεγρν πεξηνξίδνληαη ηα ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη 

επηβεβαηψλνληαη νη παγθφζκηεο ηάζεηο. 

 

5.3 πδήηεζε θαη Πξνηάζεηο 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΗΞ ην Διιεληθφ ΞΔΛ έρεη πξνζθέξεη 

έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ζε ζπλεξγαζία κε παηδηαηξηθέο θιηληθέο 

ζε ~450 παηδηά κε PKU, ~1000 κε Π θαη ~45 παηδηά κε γαιαθηνδαηκία 

απνηξέπνληαο ηε βαξηά λνζεξφηεηα, ζλεζηκφηεηα θαη θνηλσληθή 

επηβάξπλζε, πνπ αλακελφηαλ ιφγσ κε αλαζηξέςηκσλ βιαβψλ ηεο 

πγείαο ηνπο, ζε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πηνηρεία 

γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο δελ δηαηίζεληαη 

νχηε νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ ζα επέηξεπαλ αλαιχζεηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο αληαπνδνηηθφηεηαο. Ξαξφια απηά, ε πξνζπάζεηα 

πξέπεη λα ζπλερηζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λέεο πην αληαπνδνηηθέο 

ηερλνινγηθέο πξνφδνπο, πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ εθαξκνγή δηεπξπκέλσλ 

ΞΔΛ κε ην ίδην νπζηαζηηθά θφζηνο ησλ πην παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ 

αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ. 
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Ζ εηζαγσγή ηνπ δηεπξπκέλνπ ΞΔΛ ζε εζληθφ επίπεδν είλαη κία 

δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη απζηεξνχο θαλφλεο 

ειέγρνπ νξγάλσζεο, πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο. Ραπηφρξνλα 

αλακέλεηαη λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ εληνπηδφκελσλ παζρφλησλ 

λενγλψλ δεκηνπξγψληαο λέεο απαηηήζεηο εξγαζηεξηαθήο θαη θιηληθήο 

ππνζηήξημεο ησλ αζζελψλ, επηκφξθσζεο ηνπ εκπιεθφκελνπ 

πξνζσπηθνχ θαη αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθαζηηθά απμεκέλσλ ςεπδψο 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Ρα πηζαλά εζηθά δηιήκκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζε πεξίπησζε 

εθαξκνγήο  δηεπξπκέλνπ ΞΔΛ πεξηιακβάλνπλ ηνλ θίλδπλν 

ζηηγκαηηζκνχ ηνπ αηφκνπ, πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ην ζεβαζκφ ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ ή ησλ γνληψλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αλειίθνπο 

αζζελείο, λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ζέκαηα αηνκηθήο πγείαο, θαζψο 

θαη ηελ αλεζπρία ησλ γνληψλ, ζε πεξίπησζε ςεπδψο ζεηηθψλ 

δνθηκαζηψλ γηα αλίαηεο αζζέλεηεο, ζέκα πνπ πξνθχπηεη σο παξαπξντφλ 

ηνπ ΞΔΛ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη παξφκνηα δηιήκκαηα δελ 

θαίλνληαη λα απαζρνινχλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

κέρξη ηψξα αζξφα ζηα επηηπρή πξνγξάκκαηα ΞΔΛ παγθνζκίσο. 
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Ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο νδήγεζε ζηελ αλάδπζε θελνθαλνχο 

λνζνινγίαο, φπσο ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν θαη λνζήκαηα θζνξάο, πνπ 

εκθαλίδνληαη κάιηζηα ζε λεαξφηεξεο ειηθίεο θαη ππνδεηθλχνπλ 

ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ηνπ ελδνκήηξηνπ θαη άιισλ πεξηβαιινληηθψλ  

ζηελ αηηηνινγία ησλ λνζεκάησλ. Δπηπιένλ, νη επαγγεικαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο γπλαίθαο  έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε 

ηεο κέζεο ειηθίαο ηεθλνπνίεζεο πνπ, εθηφο ησλ πξνβιεκάησλ 

γνληκφηεηαο, ζρεηίδεηαη κε θπήζεηο πςεινχ θηλδχλνπ θαη απμεκέλε 

επίπησζε ρξφλησλ λνζεκάησλ ζηνπο απνγφλνπο. Ζ επξεία ρξήζε ησλ 

ζχγρξνλσλ ηερληθψλ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο παξέρεη ηελ 

επθαηξία απφθηεζεο παηδηνχ ζε πνιιά ππνγφληκα δεπγάξηα, απμάλνληαο 

ηελ επίπησζε ησλ πνιχδπκσλ θπήζεσλ θαη γεληθά ησλ θπήζεσλ 

πςεινχ θηλδχλνπ. Δπηπιένλ ζεκαληηθή αχμεζε ζηα πνζνζηά επηβίσζεο 

ησλ πξνψξσλ λενγλψλ θαη ησλ λενγλψλ πςεινχ θηλδχλνπ  επέθεξε ε 

βειηίσζε ζηελ πεξηγελλεηηθή ηαηξηθή πνπ ζπληειέζηεθε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

 

6.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

Ζ ειηθία θχεζεο (ζε ζπκπιεξσκέλεο εβδνκάδεο, ΖΘ) ππνινγίδεηαη 

απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο έκκελεο ξχζεο θαη έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ θιηληθή έθβαζε θαη ηελ απψηεξε 

λεπξναλαπηπμηαθή εμέιημε ηνπ λενγλνχ. Ζ ζπληζηψκελε θξνληίδα ηεο 

εγθχνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ ΖΘ θαη νη θνηλνί ρξεζηηθνί νξηζκνί 

αλαθνξηθά κε ηελ σξίκαλζε ηνπ λενγλνχ ζπλππνινγίδνπλ ηελ ΖΘ θαη 

ην βάξνο γέλλεζεο θαη επηηξέπνπλ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ δηαθφξσλ κειεηψλ  

Ωο πξφσξνο ηνθεηφο νξίδεηαη ε γέλλεζε ηνπ λενγλνχ πξηλ ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ 37 ΔΘ ή ζε ≤259 εκέξεο κεηά ηελ πξψηε εκέξα ηεο 

ηειεπηαίαο έκκελεο ξχζεο. Νξηζκέλνη θνξείο, φπσο ν ΞΝ θαη ην 

Δζληθφ Θέληξν ησλ Πηαηηζηηθψλ γείαο (NCHS, CDC) παξνπζηάδνπλ ηα 

δεδνκέλα ζε ηξείο ειηθηαθέο ππνθαηεγνξίεο πξφσξσλ: φςηκα πξφσξα 

(34-366/7 ΔΘ), κέηξηα/ελδηάκεζα πξφσξα (32-36 ΔΘ) θαη πνιχ πξφσξα 

6. Νενγλά Τςεινύ Κηλδύλνπ 
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(<32 ΔΘ) ελψ πεξαηηέξσ ππνδηαηξέζεηο ζε πνιχ πξφσξα (28-31 ΔΘ) θαη 

εμαηξεηηθά πνιχ πξφσξα (20-27 ΔΘ) αλαθέξνληαη επίζεο ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. 

Πξνσξόηεηα. Ξξφζθαηα, ην πνζνζηφ ηεο πξνσξφηεηαο είρε 

παξνπζηάζεη αλεζπρεηηθέο απμεηηθέο ηάζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν 

θηάλνληαο ην 11%, εθ ησλ νπνίσλ ην ~85% είλαη λενγλά πνπ 

γελλήζεθαλ κεηαμχ 32-34 ΔΘ, ην 10% 28-31 ΔΘ θαη ην 5% <28 ΔΘ. 

Πηηο ΖΞΑ ην 2011  ην πνζνζηφ αχμεζεο ζηε ζπρλφηεηα ησλ πξφσξσλ 

ηνθεηψλ ππνινγίζηεθε 21% ζε ζρέζε κε ην 1990, πνπ αθνξνχζε 

θπξίσο ηα φςηκα πξφσξα.  

Νη πξφσξνη ηνθεηνί νθείινληαη ζε πνζνζηφ ~40% ζε απηφκαηε 

έλαξμε ηνθεηνχ, πνιχδπκε θχεζε (10-30%), 12% πξνεθιακςία, 7% 

αηκνξξαγία πξν ηνθεηνχ, 3% ζε ελδνκήηξηα θαζπζηέξεζε ζηελ αχμεζε 

ελψ ε πξφσξε ξήμε εκβξπτθψλ πκέλσλ σο αηηία πξνσξφηεηαο 

δηαθπκαίλεηαη απφ 5-40% ζηηο δηάθνξεο κειέηεο. Κεηά ηελ 34ε ΔΘ, ε 

ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, ε απμεκέλε επίπησζε πνιχδπκσλ 

θπήζεσλ, ε ελδνκήηξηα θαζπζηέξεζε ηεο αχμεζεο ηνπ εκβξχνπ 

(IUGR), ε κεγάιε ειηθία ηεο κεηέξαο (>30 έηε), ε πξνεθιακςία, νη 

ινηκψμεηο, ε απνθφιιεζε πιαθνχληα, ε πξφσξε ξήμε εκβξπτθψλ 

πκέλσλ, ηα ρξφληα λνζήκαηα ηεο κεηέξαο φπσο ΠΓ ή ππεξηαζηθή λφζνο 

απνηεινχλ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο πξνσξφηεηαο. Ρα λενγλά απηά αλ θαη 

ζπλήζσο έρνπλ θαιή ζσκαηηθή αλάπηπμε θαη βάξνο, είλαη αλψξηκα θαη 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ζλεζηκφηεηα θαη 6-7 θνξέο πςειφηεξε 

λνζεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηα ηειεηφκελα. Δπίζεο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηε λενγληθή πεξίνδν, 

φπσο δπζθνιίεο ζηε ζίηηζε, αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, ππνζεξκία, 

ππνγιπθαηκία, άπλνηεο ή ίθηεξν θαη ρξεηάδνληαη λνζειεία ζε ΚΔΛΛ. 

Απμεκέλε είλαη θαη ε ζπρλφηεηα επαλεηζαγσγήο ζην Λνζνθνκείν 

απμεκέλε πηζαλφηεηα απψηεξσλ επηπινθψλ φπσο λεπξναλαπηπμηαθά 

ειιείκκαηα, εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε ζε 

ζρέζε κε ηα ηειεηφκελα.  

Κείδνλεο παξάγνληεο λενγληθήο ζλεζηκφηεηαο απνηεινχλ ην ρακειφ 

βάξνο γέλλεζεο, ν βαζκφο ηεο πξνσξφηεηαο, ε εζληθφηεηα ηεο 

κεηέξαο, ην επίπεδν ηεο λενγληθήο θξνληίδαο θαη νη ζπγγελείο 

αλσκαιίεο. Ζ ζλεζηκφηεηα/1000 γελλήζεηο δψλησλ απμάλεηαη 

ζεκαληηθά αλάινγα κε ηε δηάξθεηα θχεζεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη 

(ΖΞΑ, 2007) 2.4% (37-41 ΔΘ), 7.4% (34-36 ΔΘ),16.0% (32-33 ΔΘ) 

θαη 17.8% (<32 ΔΘ). Θεακαηηθή είλαη ε βειηίσζε ζηελ επηβίσζε ησλ 
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λενγλψλ κε ειηθία θχεζεο 22-25 εβδνκάδεο παξφηη ε ζπλνιηθή 

πηζαλφηεηα θαθήο έθβαζεο (ζαλάηνπ ή ζνβαξήο λεπξναλαπηπμηαθήο 

δηαηαξαρήο) θαίλεηαη κάιινλ απνγνεηεπηηθή (99% ζε 22 ΔΘ, 91% ζηηο 

23, 72% ζηηο 24 θαη 54% ζηηο 25 ΔΘ). 

Μεγάια γηα ηελ ειηθία θύεζεο (LGA) λενγλά. Ν φξνο πεξηιακβάλεη 

λενγλά κε βάξνο γέλλεζεο >90ε ΔΘ γηα ηελ ειηθία θχεζεο (ή >2SD 

απφ ην κέζν ή >97εο ΔΘ). Ν φξνο καθξνζσκία αθνξά ζε λενγλά 

ηειεηφκελα >4000gr ή >4500gr, θαζψο ε λνζεξφηεηα απμάλεη 

ζεκαληηθά πάλσ απφ απηφ ην βάξνο. Ξεξαηηέξσ ε καθξνζσκία κπνξεί 

λα βαζκνλνκεζεί σο βαζκνχ 1 (4000-4499gr), 2 (4500-4999gr) θαη 3 

(>5000gr). Πηηο ΖΞΑ ε επίπησζε ηεο καθξνζσκίαο ζηηο γελλήζεηο 

δψλησλ λενγλψλ κε βάξνο >4000gr αλαθέξεηαη 7.6% θαη εηδηθφηεξα 

6.6% (βαζκφο 1), 0.9% (βαζκφο 2) θαη 0.1% (βαζκφο 3). Πηνπο 

αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο γηα LGA πεξηιακβάλνληαη γελεηηθνί 

(ζχλδξνκα, θπιή, εζληθφηεηα), εκβξπτθή ππεξγιπθαηκία θαη 

ππεξηλζνπιηλαηκία, ΠΓ, παρπζαξθία ηεο κεηέξαο, ππέξκεηξε αχμεζε 

βάξνπο θαηά ηελ θχεζε θαη άιινη παξάγνληεο φπσο πνιπηφθνο κεηέξα, 

παξαηαζηαθή θχεζε, άξξελ θχιν, γέλλεζε πξνεγνχκελνπ LGA 

λενγλνχ. 

Ζ λενγληθή λνζεξφηεηα είλαη κεγαιχηεξε ζηα LGA λενγλά 

ζπγθξηλφκελα κε ηα θπζηνινγηθνχ βάξνπο γηα ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, 

θαζψο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα πεξηγελλεηηθέο θαθψζεηο, 

αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα (ζχλδξνκν εηζξφθεζεο κεθσλίνπ ιφγσ 

απμεκέλνπ θηλδχλνπ πεξηγελλεηηθήο αζθπμίαο, παξνδηθή ηαρχπλνηα 

ιφγσ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ΘΡ) θαη επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ππεξηλζνπιηληζκφ ηνπ εκβξχνπ φπσο ππνγιπθαηκία, πνιπθπηηαξαηκία 

θαη πεξηγελλεηηθή αζθπμία θαη ζπρλφηεξεο ζπγγελείο αλσκαιίεο. Ν 

θίλδπλνο λενγληθήο ζλεζηκφηεηαο ζηα LGA βάξνπο γέλλεζεο >5000gr 

είλαη 2.7 θνξέο κεγαιχηεξνο θαη καθξνπξφζεζκα παξνπζηάδνπλ 

κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο κε ζπρλφηεξε ηελ εκθάληζε παρπζαξθίαο θαη 

αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε. Γελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηελ 

απψηεξε λεπξναλαπηπμηαθή ηνπο έθβαζε. 

Μηθξά γηα ηελ ειηθία θύεζεο λενγλά (SGA). Ν φξνο αλαθέξεηαη ζε 

λενγλά <10εο ΔΘ, είηε ιφγσ γελεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (50-70%) ηα 

νπνία ζπλήζσο δελ εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα είηε λενγλά ζηα νπνία 

θάπνηνο βιαπηηθφο παξάγνληαο ζηελ ελδνκήηξηα δσή δελ επέηξεςε ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε αχμεζή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα γελληνχληαη κηθξά 

γηα ηελ ειηθία θχεζεο θαη λα παξνπζηάδνπλ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ 
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άκεζεο θαη απψηεξεο επηπινθέο. Πηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ~10% ησλ 

ηειεηφκελσλ γελληνχληαη σο SGA ελψ νη ηηκέο πνηθίινπλ ζηα πνιχ 

ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο λενγλά (<1500 gr) αλαιφγσο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Κε βάζε ην National Network 

Database (NICHD, ΖΞΑ) 22% ησλ λενγλψλ κε ΒΓ 500-1500gr θαη 9% 

ησλ πνιχ ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο (25-30 ΔΘ) θαηαηάρζεθαλ σο 

SGA.  

Νη ππάξρνπζεο θακπχιεο ελδνκήηξηαο αχμεζεο, πνπ ππνινγίδνληαη 

κε βάζε δεδνκέλα λενγλψλ κε δηαθνξεηηθή ειηθία θχεζεο 

(κεηαγελλεηηθέο θακπχιεο) παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο 100-200 gr ιφγσ 

δηαθνξψλ ζηα κεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν, ειηθία, εζληθφηεηα, αλαθξίβεηαο ζηηο κεηξήζεηο ή επίδξαζεο 

παζνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηελ ελδνκήηξηα αχμεζε, πνπ ζεσξνχληαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ πξνσξφηεηα. Ξξάγκαηη, πεξηζζφηεξα λενγλά 

ζεσξνχληαη σο λενγλά κε ελδνκήηξηα θαζπζηέξεζε ζηελ αχμεζε, αλ ε 

αμηνιφγεζε ηεο ελδνκήηξηαο αχμεζεο γίλεη κε εκβξπηθέο θακπχιεο 

(θαηά ΔΘ), πνπ πξνθχπηνπλ απφ ππεξερνγξαθηθέο κεηξήζεηο εκβξχσλ, 

ηα νπνία γελλήζεθαλ πγηή ηειεηφκελα θαη απνηεινχλ πεγή 

θπζηνινγηθψλ ηηκψλ ελδνκήηξηαο αχμεζεο.  

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ SGA λενγλψλ θαζίζηαηαη εγθπξφηεξε κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε κέηξσλ αλάπηπμεο ζηαζκηζκέλσλ σο πξνο δηάθνξα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο εζληθφηεηα, ζσκαηνκεηξηθά κεηέξαο, 

αξηζκφο ηφθσλ, θαη θχιν λενγλνχ. Νη ζηαζκηζκέλεο θακπχιεο αχμεζεο 

(Customised Weight Centiles), πξσηνδεκνζηεχζεθαλ πξν εηθνζαεηίαο 

θαη πξνζδηνξίδνπλ ην βέιηηζην αηνκηθφ εκβξπηθφ αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ, 

ιακβάλνληαο ππ‘ φςε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηέξαο, 

απνθιείνληαο παζνινγηθνχο παξάγνληεο φπσο ην θάπληζκα, ε 

πξνεθιακςία θαη ν δηαβήηεο. Πηεξίδνληαη ζηηο εκβξπηθέο θακπχιεο 

αχμεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θπζηνινγηθέο θπήζεηο, παξά ζε 

αληίζηνηρεο κεηαγελλεηηθέο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ παζνινγηθνχο 

πξφσξνπο ηνθεηνχο. Ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 

παξαπάλσ παξακέηξσλ, ην ηδαληθφ βάξνο, δειαδή ην αλακελφκελν 

βάξνο απνπζία παζνινγηθψλ επηδξάζεσλ ζηηο 40 εβδνκάδεο θαη ε 

αληίζηνηρε θακπχιε αχμεζεο, ππνινγίδνληαη ζπλήζσο κε θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ (GROW software). 

Ζ εκβξπτθή, λενγληθή θαη πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα είλαη 20-30 

θνξέο κεγαιχηεξε  γηα SGA λενγλά κε βάξνο γέλλεζεο 1500-2500gr 

70-100 θνξέο γηα <1500 gr. Νπσο αλακέλεηαη, ε ζλεζηκφηεηα 
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απμάλεηαη φζν κεηψλεηαη ε δηάξθεηα θχεζεο θαη θνξπθψλεηαη ζε βάξνο 

γέλλεζεο <6ε ΔΘ θαη απφ ηε ζπλλνζεξφηεηα, φπσο ζπγγελείο 

αλσκαιίεο, πεξηγελλεηηθή αζθπμία, θαξδηναλαπλεπζηηθέο παζήζεηο 

θαζψο θαη άιιεο επηπινθέο ηεο πξνσξφηεηαο.  

 

Δλδνκήηξηα θαζπζηέξεζε ζηελ αύμεζε (IUGR). Ραμηλνκείηαη βάζεη 

ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο έλαξμεο ηεο βξαδχηεηαο ηεο αχμεζεο σο 

ζπκκεηξηθή, αλ μεθηλά απφ ηε θάζε δηαθνξνπνίεζεο θαη θπηηαξηθήο 

ππεξπιαζίαο πνπ νδεγεί ζηε δηακφξθσζε ηζηψλ δειαδή ην πξψην κηζφ 

ηεο θχεζεο, επεξεάδνληαο φια ηα ζσκαηνκεηξηθά θαη σο αζχκκεηξε αλ 

επηηειείηαη ζηε θάζε θπηηαξηθήο ππεξηξνθίαο, ζπζζψξεπζεο ιίπνπο θαη 

πδαηαλζξάθσλ, δειαδή ην δεχηεξν κηζφ ηεο θχεζεο νπφηε επεξεάδεη 

επηιεθηηθά ην βάξνο (<10ε ΔΘ), ελψ ην κήθνο θαη ε πεξίκεηξνο 

θεθαιήο είλαη ζρεδφλ θπζηνινγηθά. Ζ ζπκκεηξηθή IUGR νθείιεηαη 

θπξίσο ζε ελδνγελείο παξάγνληεο φπσο ζπγγελείο ινηκψμεηο, 

ρξσκνζσκηαθέο αλσκαιίεο ή πιεκκειή πξνζθνξά ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ελψ ε αζχκκεηξε, ε νπνία εθδειψλεηαη ηππηθά ην 2ν-3ν 

ηξίκελν ιφγσ κεησκέλεο παξνρήο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζην έκβξπν, 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ησλ απνζεκάησλ γιπθνγφλνπ θαη 

ιίπνπο ,αιιά δελ παξαβιάπηεη ηελ αχμεζε ηνπ εγθεθάινπ. Ζ IUGR 

αλαιφγσο ηεο βαξχηεηαο ηαμηλνκείηαη σο κέηξηα (ΒΓ 3ε-10ε ΔΘ) θαη 

ζνβαξή (ΒΓ <3ε ΔΘ). Ζ επίπησζε ηεο IUGR απμάλεηαη φζν κεηψλεηαη ε 

δηάξθεηα θχεζεο θαη πνηθίιεη αλάκεζα ζηνπο πιεζπζκνχο.  

Θχξηνη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο είλαη ηα ρξφληα λνζήκαηα ηεο 

κεηέξαο, ε παζνινγία ηνπ πιαθνχληα φπσο πξνεθιακςία θαη 

ζξνκβνθηιία, νη ινηκψμεηο, νη ρξσκνζσκηαθέο αλσκαιίεο ή άιια 

γελεηηθά ζχλδξνκα, ε ρξήζε νπζηψλ, αιθνφι, θαπλνχ, ε δηακνλή ζε 

πςφκεηξν, ε ζνβαξή ππνζξεςία, λνζήκαηα ηεο κεηέξαο, φπσο ζνβαξφο 

δηαβήηεο κε λεθξνπάζεηα. Απηά ηα λενγλά ζπρλά παξνπζηάδνπλ 

ππνγιπθαηκία, ππνζεξκία, πνιπθπηηαξαηκία θαη ππεξγινηφηεηα. Ρα 

ηειεηφκελα εκθαλίδνπλ ζπρλφηεξα πεξηγελλεηηθή αζθπμία, εηζξφθεζε 

κεθσλίνπ θαη παξακέλνπζα πλεπκνληθή ππέξηαζε, ελψ ηα πξφσξα 

εκθαλίδνπλ απμεκέλε ζλεζηκφηεηα θαη ζπρλφηεξεο επηπινθέο απφ ην 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, αλεπαξθή αχμεζε θαη λεπξναλαπηπμηαθά 

ειιείκκαηα, πέξα απφ ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα ηεο πξνσξφηεηαο.  

Ν ξφινο ηνπ ελδνκήηξηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ εκθάληζε απεηιεηηθψλ 

γηα ηελ πγεία λνζεκάησλ ζηελ ελήιηθν δσή είλαη θαλεξφο ηφζν IUGR 

φζν θαη LGA λενγλά, ηα νπνία εκθαλίδνπλ απμεκέλε επίπησζε 
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δπζιηπηδαηκίαο, ππέξηαζεο, θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ, ζαθραξψδε 

δηαβήηε ηχπνπ 2 θαη κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. 

 

6.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Αθνινπζψληαο ηηο δηεζλείο ηάζεηο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην 

πνζνζηφ ηεο πξνσξφηεηαο ζηελ Διιάδα έρεη ππεξδηπιαζηαζηεί ηα 

ηειεπηαία 30 έηε, θπξίσο αθνξά ηα φςηκα πξφσξα θαη ζπλερίδεη 

ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο ΔΙΠΡΑΡ. Ξαξάιιεια, 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο κέζεο ειηθίαο ησλ επηηφθσλ (6.9% 

ην 1980 ην είραλ ειηθία >34 εηψλ θαη 20.9% ην 2008). Ρν ηδησηηθφ ζε 

κεγάιε αλαινγία ζχζηεκα καίεπζεο κε πξνγξακκαηηζκέλεο ΘΡ θαη ε 

ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη ζπρλφηεξα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο, θαίλεηαη φηη απνηεινχλ 

επηπξφζζεηνπο παξάγνληεο αχμεζεο ηεο πξνσξφηεηαο ζηε ρψξα καο. 

Καηαλνκή & δηαρξνληθή εμέιημε πξνώξσλ ζην δεκόζην & ηδησηηθό 

ηνκέα. Κνλάδεο Ξαξαθνινχζεζεο Θπήζεσο ςεινχ Θηλδχλνπ 

αλαθέξεηαη φηη ππάξρνπλ ζην 23% ησλ Γεκφζησλ θαη 13% ησλ 

Ηδησηηθψλ Καηεπηεξίσλ. Πχκθσλα κε δεδνκέλα ηεο ΔΙΠΡΑΡ, 4.7% ησλ 

λενγλψλ γελλήζεθαλ πξφσξα ην 1980, 7.5% ην 2005, 9.6% ην 2008 

θαη 11.2% ην 2010. Ρα νξηαθά θαη ελδηάκεζα πξφσξα απμάλνληαη απφ 

~6.6% ην 2005 ζε ~9.9% ην 2010, ηα πνιχ πξφσξα απφ ~0.59% 

(2005) ζε ~0.95% (2010) θαη ηα εμαηξεηηθά πξφσξα απφ ~0.25% 

(2005) ζε ~0.34% (2010). Πχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ ΘΔΠ, ηα έηε 

2008-9, θαηά κέζν φξν γελλήζεθαλ πξφσξα 10.718 απφ ηηο 111.835 

γελλήζεηο. Πηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία (92%) ηα πξφσξα έρνπλ ΖΘ 

31-36 εβδνκάδεο ελψ ηα 832 εμαηξεηηθά πξφσξα λενγλά (απνηεινχλ 

κφιηο 0.74% ηνπ ζπλφινπ ησλ γελλήζεσλ) έρνπλ γελλεζεί  ζε 

αλαινγία 57% ζηα δεκφζηα καηεπηήξηα. Αληηζέησο, ζεκεηψλεηαη φηη ζην 

δεκφζην ηνκέα γελληνχληαη ιηγφηεξα ηνπ αλακελνκέλνπ λενγλά 

ελδηάκεζεο πξνσξφηεηαο (36.1%). Ρέινο απφ ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έθζεζεο (βι. Ξαξάξηεκα) θαίλεηαη φηη ε 

πξνσξφηεηα ην 2011-12 θζάλεη ην 10% ζην έλα κεγάιν ηδησηηθφ 

καηεπηήξην θαη 14% ζην άιιν, θαη πεξίπνπ 11% ζε ηξεηο 

Ξαλεπηζηεκηαθέο Κνλάδεο. 

Καηαλνκή & δηαρξνληθή εμέιημε άιισλ παξακέηξσλ πεξηγελλεηηθήο 

θξνληίδαο ζην δεκόζην & ηδησηηθό ηνκέα. Πην 84% ησλ Γεκφζησλ 

Καηεπηεξίσλ ε αλάλεςε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ λενγλνχ γίλεηαη απφ 
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γεληθφ παηδίαηξν, ελψ ζην 60% αλαθέξεηαη παξνπζία αλαηζζεζηνιφγνπ 

ή καίαο κε εκπεηξία ζηελ αλάλεςε. Πηε κεγάιε πιεηνςεθία λενγλψλ 

πνπ ζα ρξεηαζηνχλ κεηαθνξά, ρξεζηκνπνηείηαη απιφ αζζελνθφξν ηνπ 

λνζνθνκείνπ κε ζπλνδεία εηδηθεπφκελνπ παηδηαηξηθήο ή αγξνηηθνχ 

ηαηξνχ θαη ζε βαξηά πεξηζηαηηθά κε ζπλνδεία αλαηζζεζηνιφγνπ ή 

εηδηθεπκέλνπ παηδηάηξνπ. Κφλνλ ην 13% ησλ παζρφλησλ λενγλψλ 

κεηαθέξεηαη κε φρεκα ΔΘΑΒ. 

Δθηφο απφ ηελ αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηελ 

έγθπν θαη ην λενγέλλεην ζηε ρψξα καο, ηδηαηηεξφηεηα απνηειεί θαη ην 

παξαδνζηαθά εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ καίεπζεο ζηνλ Ηδησηηθφ Ρνκέα 

ην νπνίν εληάζζεηαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. 

Δπηπιένλ, ην πιήζνο ησλ κηθξψλ καηεπηηθψλ θιηληθψλ κε ιηγφηεξνπο 

απφ 1 ηνθεηφ ηελ εκέξα ή θαη ηελ εβδνκάδα κπνξεί λα απνηειεί 

αλαγθαηφηεηα, αιιά ρξήδεη εηδηθήο πξνζνρήο θαη κέξηκλαο ζε κηα ρψξα 

κε ρακειή γελλεηηθφηεηα. Πε νξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη φηη 

απνηειεί απιά θαζηεξσκέλν ζεζκφ αθνχ κηθξέο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο 

θιηληθέο ιεηηνπξγνχλ θαη ζε πεξηνρέο κε εχθνιε πξφζβαζε ζε 

κεγαιχηεξα θέληξα.  

Αμηνζεκείσην είλαη φηη δεδνκέλα γηα ηηο θπήζεηο απμεκέλνπ 

θηλδχλνπ, SGA, LGA θαη IUGR, ηε ρσξνηαμηθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή 

ηνπο θαηαλνκή, θαζψο θαη ηελ επηβίσζε θαη απψηεξε λεπξναλαπηπμηαθή 

ηνπο εμέιημε δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα εζληθά δεδνκέλα νχηε θαλ απφ ην 

δεκφζην ηνκέα θαη ηηο παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο. Πε κειέηε απφ ην 

λνζνθνκείν «Αηηηθφ» ην 2010 ζε ζχλνιν 1500 γελλήζεσλ ην πνζνζηφ 

ελδηάκεζεο θαη νξηαθήο πξνσξφηεηαο αλήιζε ζην 11% θαη ε παξάηαζε 

ηεο θχεζεο επίζεο ζην 11%. Ρα πνζνζηά κηθξνχ βάξνπο γέλλεζεο 

(<2.500 gr) θαη κεγάινπ βάξνπο γέλλεζεο (>4000 gr) θζάλνπλ θαη 

ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ην 5%. Δπίζεο 5% ησλ θπήζεσλ είλαη πνιχδπκεο, 

θαη 5% ηζρηαθέο πξνβνιέο ελψ ΠΓ θχεζεο παξαηεξείηαη ζην 8% θαη 

ζπξενεηδνπάζεηα ζην 12% ησλ εγθχσλ. H κέζε ειηθία ηεο Διιελίδαο 

κεηέξαο ηεο κειέηεο είλαη ηα 30.9±4.9 έηε, 22% είλαη ειηθίαο >35 

εηψλ θαη 4.3% >40 εηψλ. Απφ ην ζχλνιν ησλ ππεξειίθσλ κεηέξσλ ην 

40% είλαη πξσηνηφθεο. Ρν 75% ζειάδεη απνθιεηζηηθά θαη ην 18% 

εθαξκφδεη κηθηή δηαηξνθή ελψ κφιηο ην 8% ησλ Διιελίδσλ κεηέξσλ 

είλαη ηξηηνηφθεο.  
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6.3 πδήηεζε θαη Πξνηάζεηο 

Ζ εμαζθάιηζε θαηάιιεινπ ελδνκεηξίνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 

νκαιφηεξε θαη πιεξέζηεξε αχμεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ θαη ηε 

γέλλεζε πγηψλ λενγλψλ κε ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο ελειηθίσζεο 

απνηειεί κείδνλα πξνηεξαηφηεηα δεκφζηαο πγείαο. Ζ ζχγρξνλε 

λνζνινγία, φπσο παρπζαξθία, ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη κεηαβνιηθφ 

ζχλδξνκν δε ζρεηίδνληαη κφλν κε ηνλ ηξφπν δσήο ζηελ εθεβεία θαη ηελ 

ελήιηθε δσή, αιιά έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζην ελδνκήηξην πεξηβάιινλ. Πην 

πιαίζην απηφ, ε δεκηνπξγία εληαίνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο 

ησλ γελλήζεσλ πεξηγελλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δεδνκέλσλ 

δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο είλαη αλαγθαία γηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

θαη δεκηνπξγία ζηνρεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο. Δμ ίζνπ 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ πγείαο, αιιά θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα 

εηδηθέο παξνρέο θαη ε αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πνπ ζα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο θαη ζα θαηνρπξψλνπλ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ηηο αθνινπζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ εγείξνληαη 

λνκηθά ζέκαηα. 

Ν ξφινο ηεο Ξνιηηείαο έγθεηηαη ζηε ιεηηνπξγία ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

θαλφλσλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο. 

Αμηέπαηλε είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Ξεξηγελλεηηθή 

Φξνληίδα ζηελ Διιάδα ηνπ ΘΔΠ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, 

ηα νπνία ππνβιήζεθαλ σο έθζεζε θαη πξνηείλνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο 

ρψξαο ζε Ξεξηγελλεηηθά Θέληξα, γεσγξαθηθά θαη φρη δηνηθεηηθά 

θαζνξηδφκελα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ δπζαξκνλίεο ζηελ παξνρή 

ηεο θξνληίδαο φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη κε ην λνζνθνκείν 

Σαιθίδαο ην νπνίν ελψ αλήθεη δηνηθεηηθά ζηε Ιακία, κεηαθέξεη ηα 

πεξηζηαηηθά ζηελ Αζήλα. Δμ άιινπ, ζα ρξεηαζηεί λα επαλαπξνζδηνξηζηεί 

ε αλαγθαηφηεηα ιεηηνπξγίαο δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απαηηείηαη ε πξνζηαζία ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηεο εγθχνπ θαη ηνπ λενγλνχ. Δμ 

άιινπ ρξεηάδεηαη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ησλ ιεηηνπξγψλ 

πγείαο κε πξσηαξρηθή ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηάηξσλ θαη 

λενγλνιφγσλ θαη νη αξκνδηφηεηεο θαζελφο ζε επηκέξνπο ζέκαηα δσηηθήο 

ζεκαζίαο, φπσο είλαη ε αλάλεςε. Δίλαη πξνθαλήο ε αλαγθαηφηεηα λα 

ζπκπεξηιεθζεί ε αλάλεςε σο αληηθείκελν ζηελ εηδίθεπζε, αιιά θαη ζηε 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ παηδηάηξσλ, αλαηζζεζηνιφγσλ θαη καηψλ. 
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Ππλεπψο, νη ππεχζπλνη θνξείο (Ξαηδηαηξηθέο Θιηληθέο, Δπηζηεκνληθέο 

Δηαηξείεο, Γηνηθήζεηο Λνζνθνκείσλ, ΓΞΔ, πνπξγείν γείαο ) πξέπεη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ αλάλεςε 

θαη κεηαθνξά ησλ λενγλψλ, θαζψο είλαη αλέθηθην ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ 

απνθιεηζηηθά ζηνπο λενγλνιφγνπο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ 

ηνπο θαη ηεο εμαηξεηηθά εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ηνπο.  

Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη:  

1.  Ζ δεκηνπξγία εληαίνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ 

γελλήζεσλ πεξηγελλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δεδνκέλσλ 

δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο. Πην πιαίζην απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί 

εξσηεκαηνιφγηα απφ ην ΘΔΠ, αιιά θαη ηε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηεο 

έθζεζεο απηήο θαη πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

γέλλεζεο ελψ νη ζπλαθείο επηζηεκνληθέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

αλαιάβνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ησλ πεξηγελλεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Ξην απαηηεηηθή είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ έθβαζεο 

θαη δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο λενγλψλ θπήζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ. 

2.   Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζην ελδνκήηξην πεξηβάιινλ ππάξρνπλ 

επηβαξπληηθνί παξάγνληεο γηα ην έκβξπν ή ηελ κεηέξα ηνπ, είλαη 

αλαγθαία ε ζσζηή αμηνιφγεζε θαη νξηνζέηεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

ηξφπνπ θαη ε δηελέξγεηα ηνπ ηνθεηνχ ζε πεξηγελλεηηθφ θέληξν κε 

Καηεπηηθή Θιηληθή θαη ΚΔΛΛ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε 

έθβαζε. 

3.  Πηηο πεξηπηψζεηο πξνψξνπ ηνθεηνχ λα θαηαβάιινληαη 

πξνζπάζεηεο θαζπζηέξεζεο κε ρνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδψλ ζηελ 

έγθπν ή άιισλ ζεξαπεηψλ, αλάινγα κε ηηο ελδείμεηο ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε κεηαθνξά ηνπ θπήκαηνο ζε πεξηγελλεηηθφ θέληξα ζηε 

κήηξα ηεο κεηέξαο ηνπ. 

4.  Γηα ηηο θπήζεηο πνπ ε πγεία ηεο εγθχνπ ή ηνπ εκβξχνπ δελ 

απεηιείηαη λα πξνγξακκαηίδεηαη ν ηνθεηφο κε ΘΡ ζηηο 39 εβδνκάδεο.  

5.  Ζ απνθπγή ηεο εκβξπτθήο καθξνζσκίαο, κε ζσζηή ξχζκηζε ηνπ 

δηαβήηε, θαζψο ζχζηαζε πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο ζηελ έγθπν. 
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7.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

Κε ηελ εηζαγσγή ηνπ πξνιεπηηθνχ εκβνιηαζκνχ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

αηψλα ζεκεηψζεθε δξαζηηθή κείσζε ηεο παηδηθήο λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεζηκφηεηαο. Ζ λνζεξφηεηα είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξή ζηα λενγέλλεηα θαη 

ηδίσο ζηα πξφσξα λενγλά κε ειηθία θχεζεο <37 εβδνκάδσλ θαη βάξνπο 

γέλλεζεο <2.500 Kg. Ρα εκβφιηα είλαη αζθαιή θαη αλνζνγφλα ζηα 

πξφσξα λενγλά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ έιαβαλ δεμακεζαδφλε γηα 

ρξφληα πλεπκνληθή λφζν. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη κε 

ην ίδην πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ φπσο ηα ηειεηφκελα, κε κεξηθέο 

εμαηξέζεηο γηα νξηζκέλα εκβφιηα. Αλ θαη ε αλνζνινγηθή απάληεζε ησλ 

πξνψξσλ ζηνλ εκβνιηαζκφ είλαη κηθξφηεξε γηα ζπγθεθξηκέλα εκβφιηα, 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη πξνζηαηεπηηθέο θαη κεγάιεο 

δηάξθεηαο αλνζνινγηθέο απαληήζεηο. 

Πηα πξφσξα λενγλά ν θίλδπλνο αλάπηπμεο λνζεκάησλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ είλαη απμεκέλνο. Πηηο 

θπξηφηεξεο αηηίεο ζπγθαηαιέγνληαη ην αλψξηκν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, 

ε έλαξμε ηεο δηαπιαθνπληηαθήο κεηαθνξάο κεηξηθψλ αληηζσκάησλ 

κεηά ηελ 32ε εβδνκάδα θχεζεο, ε ζπλχπαξμε άιισλ λνζεκάησλ 

(ρξφληα θαξδηναλαπλεπζηηθή λφζνο, λεθξηθέο ή κεηαβνιηθέο 

δηαηαξαρέο), ε αληθαλφηεηα εληεξηθήο δηαηξνθήο ζε κεγάιν πνζνζηφ 

πξφσξσλ βξεθψλ κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ηεο παζεηηθήο 

αλνζνπνίεζεο απφ ην κεηξηθφ γάια θαη ην κεησκέλν απνηθηζκφ ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα απφ ζπκβησηηθά βαθηήξηα. Ξαξάιιεια, ηα 

πξφσξα λενγλά ζπλήζσο ρξήδνπλ παξαηεηακέλεο λνζειείαο ζηε 

κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο κε απνηέιεζκα ηελ έθζεζε ηνπο ζε 

πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα, ηε ρνξήγεζε ζπλδπαζκνχ θαξκάθσλ φπσο 

αληηβηψζεηο θαη θνξηηδφλε, ηε κείσζε ή θαη δηαθνπή ηνπ κεηξηθνχ 

γάιαθηνο θαζψο θαη ηε δηαηαξαρή ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ακπληηθψλ 

θξαγκψλ.  

Ξαξά ηνλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο ινηκψμεσλ παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηνλ εκβνιηαζκφ ησλ πξνψξσλ λενγλψλ κέρξη 

θαη ηα 3 πξψηα έηε δσήο ελψ νη γνλείο ησλ πνιχ ρακεινχ βάξνπο 

γέλλεζεο λενγλψλ ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία δελ ελεκεξψλνληαη γηα 

7. Δκβνιηαζκόο ζηα πξόσξα λενγλά 
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ηελ αλαγθαηφηεηα εκβνιηαζκνχ κέρξη ηνπο 12 πξψηνπο κήλεο δσήο. Νη 

ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο νθείινληαη ελ κέξεη ζηελ ζπλχπαξμε 

ζνβαξψλ λνζεκάησλ απφ επηπινθέο ηεο πξνσξφηεηαο, κε απνηέιεζκα 

ηελ παξακέιεζε ηνπ εκβνιηαζκνχ εληφο ηεο ΚΔΛΛ θαη ζηελ αζπλέρεηα 

ηεο θξνληίδαο κεηά ηελ απνλνζειεία, αιιά θαη ζηελ ειιηπή 

ελεκέξσζε, άγλνηα θαη πξνθαηαιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εκβνιηαζκνχ παξά ηελ επαξθή αλνζνινγηθή 

απφθξηζε ζηα πξφσξα λενγλά, θαζψο ε κεηαθνξά κεηξηθψλ 

αληηζσκάησλ γίλεηαη κεηά ηελ 32ε ΔΘ. Ξαξφια απηά, ε ειηθία ηνπ 

λενγλνχ κεηά ηε γέλλεζε θαίλεηαη λα είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ 

ειηθία θχεζεο φζνλ αθνξά ζηνλ εκβνιηαζκφ. Ζ ζηαδηαθή σξίκαλζε ηνπ 

κεραληζκνχ παξαγσγήο αληηζσκάησλ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηα 2 έηε 

ηφζν ζηα ηειεηφκελα φζν θαη ζηα πξφσξα βξέθε. Νη πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο κεηξηθψλ αληηζσκάησλ πνπ απνηεινχλ πξφβιεκα γηα 

νξηζκέλα εκβφιηα (ηιαξάο, αλεκεπινγηάο, γξίπεο, νινθπηηαξηθνχ 

θνθθχηε) δελ ζπληζηνχλ πξφβιεκα γηα ηα πξφσξα ελψ ε έθζεζε ηνπο 

ζηα αληηγφλα επηηαρχλεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ Β-

θπηηάξσλ. Ρν απνηέιεζκα είλαη λα έρνπλ ηα πξφσξα 28 εβδνκάδσλ 

θχεζεο θαιχηεξε αλνζνβηνινγηθή απάληεζε ζηελ αληίζηνηρε 

δηνξζσκέλε ειηθία ζε ζχγθξηζε κε ηα ηειεηφκελα.  

Αλαθέξνληαη ελ γέλεη νη ίδηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κε απηέο ησλ 

ηειεηνκήλσλ, γη απηφ νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

έλαξμε ηνπ εκβνιηαζκνχ ζηε ζπληζηψκελε ειηθία. Αλ θαη ηα πνιιαπιά 

εκβφιηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θνθθχηε θαη ησλ Hib, IPV, HBV, 

PCV7 έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ εκθάληζε επηπιένλ αλεπηζχκεησλ 

ελεξγεηψλ απφ ην θαξδηναλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ησλ πξνψξσλ (άπλνηεο 

θαη βξαδπθαξδία), πξφζθαηεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη πξφσξα 28 

εβδνκάδσλ πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε DTaP ζε ειηθία 2 κελψλ, δελ 

εκθάληζαλ κεγαιχηεξε επίπησζε άπλνηαο ή βξαδπθαξδίαο ζε ζρέζε κε 

ηα ηειεηφκελα. 

Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο δφζεηο 

εκβνιηαζκνχ, εμ αηηίαο ηεο κηθξφηεξεο δηάξθεηαο ηεο αλνζνινγηθήο 

απάληεζεο. Ν εκβνιηαζκφο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο ζε θάζε θιηληθά ζηαζεξνπνηεκέλν πξφσξν ή/θαη 

εμαηξεηηθά ρακεινχ βάξνπο λενγλφ ζηελ ίδηα ρξνλνινγηθή ειηθία 

εκβνιηαζκνχ κε ηα ηειεηφκελα. Ωο θιηληθά ζηαζεξνπνηεκέλν, 

ραξαθηεξίδεηαη έλα βξέθνο, φηαλ δελ απαηηεί ζπλερή αληηκεηψπηζε 

θάπνηαο ζνβαξήο ινίκσμεο, κεηαβνιηθήο λφζνπ, ή νμείαο λεθξηθήο, 
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θαξδηαγγεηαθήο ή αλαπλεπζηηθήο λφζνπ θαη παξνπζηάδεη κηα έθβαζε 

ζηαζεξήο αλάξξσζεο θαη έλα πξφηππν ζηαζεξήο αχμεζεο. Ζ επηινγή 

ηνπ κήθνπο ηεο βειφλαο ελδνκπηθήο ρνξήγεζε, θαζνξίδεηαη απφ ηε 

δηαζέζηκε κπηθή κάδα ηνπ πξφσξνπ βξέθνπο. Ζ ρξήζε ΔΚΙΑ πξηλ ηε 

ρνξήγεζε ησλ εκβνιίσλ, γηα ηελ πξφιεςε ηνπ πφλνπ, απαγνξεχεηαη 

ζηα πξφσξα βξέθε,  ιφγσ θηλδχλσλ εθδήισζεο κεζαηκνζθαηξηλαηκίαο. 

Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη αλνζνπνίεζεο, φπσο ν εκβνιηαζκφο ηεο κεηέξαο ή 

ν επηιεθηηθφο εκβνιηαζκφο (―cocooning‖) ελδείθλπληαη ζε επηιεγκέλεο 

πεξηπηψζεηο, γηα πξφιεςε ηδηαίηεξα ζνβαξψλ λνζεκάησλ ζηα λενγλά, ή 

φηαλ δελ επηηξέπεηαη εκβνιηαζκφο (πρ Influenza). 

 

7.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Πηε ρψξα καο φζνλ αθνξά ηνπο εκβνιηαζκνχο ησλ πξνψξσλ θαη 

πξνβιεκαηηθψλ λενγλψλ αθνινπζνχληαη γεληθψο νη νδεγίεο ηνπ πην 

πξφζθαηνπ εζληθνχ  πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκνχ ησλ ηειεηνκήλσλ κε 

νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζρνιηάδνληαη παξαθάησ θαη ζηνρεχνπλ 

ζηε ζπκκφξθσζε πξνο ηα ζχγρξνλα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα: 

Αθνινπζείηαη ην ηειεπηαίν εζληθφ πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ ησλ 

ηειεηνκήλσλ, ελψ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα νξηζκέλνη ζρνιηαζκνί 

απφ ηε βηβιηνγξαθία: 

• DtaP - Diphtheria and tetanus toxoids and acellular pertussis 

(Ρνμνεηδή ηνπ θνξπλνβαθηεξηδίνπ ηεο δηθζεξίηηδαο θαη ηνπ 

θισζηεξηδίνπ ηνπ ηεηάλνπ θαη κφλν αληηγφλα ηεο Β. pertussis): Άπλνηα 

κε ή δίρσο βξαδπθαξδία έρεη παξαηεξεζεί κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ ζε 

πξφσξα <1000grκε ην νινθπηηαξηθφ DTP. Ξξφζθαηα βηβιηνγξαθηθά 

δεδνκέλα έδεημαλ φηη, ηφζν ε ζπρλφηεηα φζν θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ 

απλνηψλ δελ ήηαλ πςειφηεξα ζηα ELBW κεηά απφ εκβνιηαζκφ κε ην 

αθπηηαξηθφ DTaP ζε ζχγθξηζε κε ηα ηειεηφκελα λενγλά. Ωζηφζν, 

θαξδηναλαπλεπζηηθά ζπκβάκαηα έρνπλ παξαηεξεζεί πην ζπρλά κεηά 

απφ εκβνιηαζκφ VLBW λενγλψλ πνπ έιαβαλ ην ζπλδπαζκέλν, DTaP, 

αδξαλνπνηεκέλν IPV, επαηίηηδαο Β θαη Hib. Ζ άπλνηα 24 ψξεο πξν 

εκβνιηαζκνχ, ε κηθξφηεξε ειηθία, ην βάξνο ζψκαηνο <2000gr 

ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο άπλνηαο κεηά ηνλ 

εκβνιηαζκφ. Ππληζηάηαη ζηελφηεξε ηηο 48 ψξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ, αλ 

θαη δελ θαίλεηαη ε εκθάληζε ηέηνησλ επεηζνδίσλ λα έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ θιηληθή έθβαζε ησλ εκβνιηαζζέλησλ βξεθψλ. 
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• Ππζηήλεηαη επίζεο ζε φινπο ηνπο ελήιηθεο πάλσ ησλ 19 εηψλ ε 

ρνξήγεζε κηαο αλακλεζηηθήο δφζεο έλαληη ηνπ θνθθχηε εηδηθφηεξα εάλ 

είλαη ζε ζηελή επαθή κε πξφσξν λενγλφ.  

• Hib - Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine 

(Ππδεπγκέλν εκβφιην θαηά ηνπ αηκφθηινπ ηχπνπ β): Ξηζαλψο 

αζζελέζηεξε αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε ησλ πξνψξσλ ζηηο 2 πξψηεο 

δφζεηο. Κεηά ηελ 3ε δφζε ε απάληεζε είλαη ίδηα. 

• PCV13 - Pneumococcal conjugate vaccine (Λεθξφ, ζπδεπγκέλν, 

πνιπζαθραξηδηθφ, 13δχλακν εκβφιην θαηά ηνπ πλεπκνληφθνθθνπ): 

Δπηβάιιεηαη ν εκβνιηαζκφο ησλ πξφσξσλ λενγλψλ ιφγσ απμεκέλνπ 

θηλδχλνπ γηα δηεζεηηθή λφζν απφ ηνλ πλεπκνληφθνθθν θαη δελ 

ππνιείπεηαη ε αλνζνινγηθή απάληεζε ηνπο. Πε ηειεπηαία έξεπλα, απφ 

ηα 1756 ειιηπνβαξψλ λενγλψλ (131 VLBW, 17 ELBW, 167 <32 εβδ. 

ΖΘ), ηα πξφσξα είραλ ίζε ή κεγαιχηεξε αλνζνινγηθή απάληεζε ζηνπο 

7 νξφηππνπο ζε ζρέζε κε ηα ηειεηφκελα. Θαλέλα εκβνιηαζκέλν πξφσξν 

δελ λφζεζε απφ πλεπκνληφθνθθν έλαληη 9 ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Ωζηφζν, παιαηφηεξε κειέηε έδεημε φηη πξφσξα λενγλά πνπ είραλ ιάβεη 

ην επηαδχλακν εκβφιην ηνπ πλεπκνληνθφθθνπ (PCV7), ηαπηφρξνλα κε 

ην DTP θαη ην Hib, εθδήισζαλ θαινήζεηο ππξεηηθνχο ζπαζκνχο κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ ηα ηειεηφκελα πνπ έιαβαλ ηα ίδηα εκβφιηα. 

• Rotavirus: (Δμαζζελεκέλνη ηνί). Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ν 

εκβνιηαζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο. Ρα πξφσξα έρνπλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν λα λνζήζνπλ ηνλ πξψην ρξφλν δσήο. Ρν εκβφιην 

έλαληη ηνπ ξνηατνχ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζηα πξφσξα λενγλά πνπ είλαη 

θιηληθά ζηαζεξά ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ ειηθία ησλ 6  θαη κέρξη 15 

εβδνκάδσλ, εθφζνλ δελ λνζειεχνληαη.  

• INFL - Influenza (Αδξαλνπνηεκέλν νινθπηηαξηθφ ή αθπηηαξηθφ 

εκβφιην θαηά ηεο γξίπεο): Ρα πξφσξα λενγλά είλαη ζε πςειφ θίλδπλν 

γηα επηπινθέο απφ ηνλ ηφ ηεο επνρηθήο γξίπεο.  

• HBV - Hepatitis B vaccine (Αλαζπλδπαζκέλν εκβφιην θαηά ηεο 

επαηίηηδαο Β): Ρν ζρήκα εκβνιηαζκνχ γηα ηελ επαηίηηδα Β 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην βάξνο γέλλεζεο θαη ηελ πξνσξφηεηα. 

Ξαιηφηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ ρακειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο αληηζσκάησλ 

ζε λενγλά πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε βάξνο 1000gr ζε ζρέζε κε λενγλά 

βάξνπο 2000gr θαη ε ειηθία κεηά ηε γέλλεζε θαίλεηαη λα έρεη επίπησζε 

ζηελ αλνζνινγηθή απάληεζε ησλ πξνψξσλ. Νη ίδηεο έξεπλεο δείρλνπλ 

φηη θαζπζηέξεζε ≥30 κέξεο νδεγεί ζε πξνζηαηεπηηθέο ζπγθεληξψζεηο 
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anti-HBs κεηά απφ 3 δφζεηο θαη φηη ε αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο 

κεηά ηνλ ηνθεηφ ήηαλ θαιχηεξνο δείθηεο πξφβιεςεο ηεο αλνζνινγηθήο 

απάληεζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία θχεζεο ή ην βάξνο γέλλεζεο. 

Γηα πξφσξν βξέθνο κε ΒΓ ≥ 2Kg, εθφζνλ ε κεηέξα έρεη ζεηηθφ ή 

άγλσζην ηίηιν HBsAg ε 1ε δφζε καδί κε γ ζθαηξίλε κπνξνχλ λα γίλνπλ 

κέρξη θαη 7 κέξεο κεηά ηε γέλλεζε, ε 2ε δφζε ζηνπο 1-2 θαη ε 3ε ζηνπο 

6 κήλεο ελψ ζε πεξίπησζε αξλεηηθνχ ηίηινπ ηεο κεηέξαο ε 1ε δφζε 

κπνξεί λα παξαιεθζεί. Κέρξη 6 εβδνκάδσλ ρνξεγείηαη κφλν 

κνλνδχλακν εκβφιην ελψ απαηηνχληαη 3 αθφκα δφζεηο (2, 4, θαη 6 ή 12-

15 κελψλ) αλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζκέλν εκβφιην. Γηα πξφσξν 

βξέθνο κε ΒΓ ≤ 2Kg, εθφζνλ ε κεηέξα έρεη ζεηηθφ ή άγλσζην ηίηιν 

HBsAg ε 1ε δφζε καδί κε γ ζθαηξίλε γίλνληαη 12ψξεο κέξεο κεηά ηε 

γέλλεζε ελψ ζε πεξίπησζε αξλεηηθνχ ηίηινπ ηεο κεηέξαο ην λενγλφ 

εκβνιηάδεηαη ζε ρξνλνινγηθή ειηθία 30 εκεξψλ ή θαηά ηελ έμνδν αλ 

είλαη λσξίηεξα. Πηελ πεξίπησζε HBsAg (+) κεηέξαο απαηηείηαη έιεγρνο 

ζηνπο 9-18 κήλεο (anti-HBs ζπγθέληξσζε ≥10 mIU/mL) θαη ζε 

ρακεινχο ηίηινπο επαλαιακβάλνληαη 3 δφζεηο κε κεζνδηάζηεκα 2 

κελψλ θαη γίλεηαη επαλέιεγρνο. 

• Αλνζνπξνθχιαμε γηα ηνλ Αλαπλεπζηηθφ Ππγθπηηαθφ Ηφ (RSV): 

Απαηηείηαη πξνθχιαμε κε αλνζνδξαζηηθφ παξάγνληα, θαζψο ν ηφο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη νμεία ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη απνηειεί 

κηα απφ ηηο πην θνηλέο αηηίεο ζνβαξψλ ινηκψμεσλ ηνπ θαηψηεξνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κεγαιχηεξεο βαξχηεηαο θαη θαθήο έθβαζεο 

ζε ζρέζε ηα πγηή λενγλά ή παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Πνβαξή 

ινίκσμε απφ RSV θαηά ηε βξεθηθή ειηθία έρεη ζπζρεηηζηεί κε 

καθξνρξφληα ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη κε απμεκέλε πηζαλφηεηα 

άζζκαηνο ζηελ παηδηθή ειηθία. Νη παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη ελδνγελείο 

θαη πεξηβαιινληηθνί, φπσο ε γέλλεζε ηνπ βξέθνπο ιίγν πξηλ (<10 

εβδνκάδεο) ή εληφο ηεο πεξηφδνπ ηεο επνρηθήο έμαξζεο ηνπ RSV, ην 

ρακειφ βάξνο γέλλεζεο, ε έθζεζε ζε θαπλφ ηζηγάξνπ θαηά ηελ θχεζε 

ή θαηά ηελ παξακνλή ηνπ βξέθνπο ζην ζπίηη, ν κεηξηθφο ζειαζκφο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 2 κελψλ, ν ζπγρξσηηζκφο πνιιψλ 

αηφκσλ ζην ζπίηη θαη ηδηαηηέξσο κηθξψλ παηδηψλ θαη ε παξακνλή ηνπ 

βξέθνπο ζε βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ.  

Ζ ρνξήγεζε πξνθχιαμεο ζπληζηάηαη ζε λενγλά κε δηάξθεηα θχεζεο 

≤28 εβδνκάδσλ θχεζεο έσο ηελ ειηθία ηνπ ελφο έηνπο, ζε πεξίνδν 

έμαξζεο, ζε λενγλά κεηαμχ 29 θαη 32 εβδνκάδσλ θχεζεο έσο ηελ 

ειηθία ησλ 6 κελψλ θαη ζε λενγλά κεηαμχ 32 - 35 εβδνκάδσλ θχεζεο 
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έσο ηελ ειηθία ησλ 6 κελψλ ζηελ έλαξμε ηεο επνρηθήο έμαξζεο θαη κε 

δπν απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ. 

Ζ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αλνζνδξαζηηθνχ παξάγνληα 

palivizumab έρεη ηεθκεξησζεί κε θιηληθέο κειέηεο φπνπ ζεκεηψλεηαη  

κείσζε ηεο λνζειείαο ζηελ νκάδα πξνψξσλ πνπ έιαβαλ 

αλνζνπξνθχιαμε θαηά 78% έλαληη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. 

Δκβνιηαζκνί πξνώξσλ κεηά από ρνξήγεζε παξαγώγσλ αίκαηνο ή 

αληηζσκάησλ. Ξαξά ηε ζπρλφηεξε ρνξήγεζε ηνπο, φηη νη  παξεκβάζεηο 

απηέο επεξεάδνπλ κφλν εκβνιηαζκνχο κε δψληεο εμαζζελεκέλνπο ηνχο. 

Δκβόιηα θαη ρνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ. Ξαξά ηε ζπρλφηεξε 

ρνξήγεζε ηνπο, επηηξέπεηαη ν εκβνιηαζκφο λα γίλεηαη ζηελ θαηάιιειε 

ειηθία φηαλ ηα θνξηηθνζηεξνεηδή ρνξεγεζνχλ εηζπλεφκελα, ζε κνξθή 

αινηθήο, θξέκαο, θνιιχξηνπ ή απφ ην ζηφκα. ηαλ φκσο ρνξεγεζνχλ 

ζπζηεκαηηθά, ηδηαίηεξα ζε κεγάιε δφζε θαη καθξνρξφληα ν εκβνιηαζκφο 

πξέπεη λα γίλεηαη κεηά απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ.  

Δκβνιηαζκόο πξνώξσλ ζηηο ΜΔΝΝ. Γελ έρνπλ δηαηεζεί δεδνκέλα 

πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξαθηηθψλ ζηηο 

ΚΔΛΛ, αιιά νη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έθζεζε 

ζεσξνχλ φηη νη εκβνιηαζκνί γίλνληαη lege artis. Ξξνβιήκαηα αζπλέρεηαο 

ηεο θξνληίδαο κεηά ηελ έμνδν ηνπ λενγλνχ απφ ηηο ΚΔΛΛ θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ θαη ζηε ζπλέρηζε ησλ εκβνιηαζκψλ ελψ ελδέρεηαη λα κε 

ππάξρεη εηδηθή  ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο ζηα πξνγξάκκαηα δηαρξνληθήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ λενγλψλ. Πηνλ ειιεληθφ γεληθφ πιεζπζκφ 

δηαθαίλεηαη κηα πθέξπνπζα πξνθαηάιεςε θαη θφβνο έλαληη ησλ 

εκβνιίσλ ζηα πξφσξα, ελψ ηαπηφρξνλα ζεκεηψλεηαη έιιεηςε 

νξγαλσκέλσλ κειεηψλ θαη επίζεκσλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηνλ 

εκβνιηαζκφ ηνπο. Πρεηηθά κε ηελ θνζηνβφξα ρνξήγεζε ηνπ 

αλνζνδξαζηηθνχ παξάγνληα πξνθχιαμεο απφ ηνλ RSV, θαίλεηαη φηη 

ζηελ παξνχζα θάζε ππάξρνπλ επηπιένλ πξνβιεκαηηζκνί θαη δπζθνιίεο 

γηα ηελ έγθαηξε ρνξήγεζε ηνπ απφ ηνλ ΔΝΞΞ. 

 

7.3 πδήηεζε θαη Πξνηάζεηο 

Ρα εκβφιηα έρνπλ ηεθκεξησζεί βάζε κειεηψλ σο αζθαιή θαη ηθαλά 

λα εγείξνπλ ηελ αλνζνινγηθή απφθξηζε ζηα πξφσξα λενγλά. Θα πξέπεη 

ινηπφλ λα αθνινπζείηαη ην ίδην ζρήκα εκβνιηαζκνχ πνπ ηζρχεη γηα ηα 

ηειεηφκελα βξέθε, κε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο βάζεη ησλ 

παζνθπζηνινγηθψλ ηνπο ηδηαηηεξνηήησλ. Δίλαη δχζθνιε ε 
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αληηθεηκελνπνίεζε ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ησλ πξνψξσλ, θαζψο 

ιείπνπλ νη δνκέο νιηζηηθήο θαηαγξαθήο ηεο θξνληίδαο ηνπο. Ξαξφια 

απηά, θαίλεηαη φηη ηνπιάρηζηνλ ζηηο ΚΔΛΛ θαη ηα πξνγξάκκαηα 

δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο ην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ έρεη 

επαηζζεηνπνηεζεί ζηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθνχ θαθέιινπ 

θαη ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ κε άιιεο δνκέο παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο 

ηνπ λενγλνχ ζε πξσηνβάζκην επίπεδν πγείαο κεηά ηελ έμνδν απφ ηε 

ΚΔΛΛ.  

Γηα ηε βειηίσζε ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο πξνηείλεηαη: 

1. Δλζσκάησζε ζην θάθειν ηνπ παηδηνχ δεδνκέλσλ εκβνιηαζηηθήο 

θάιπςεο κε εηδνπνίεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

εκεξνκελία ηνπ θάζε επφκελνπ εκβνιηαζκνχ.  

2. Παθείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ πξνψξσλ απφ ηνπο 

θνξείο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο κε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ζην 

ζεκείσκα εμφδνπ απφ ηε ΚΔΛΛ θαη απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηνλ 

πγεηνλνκηθφ ιεηηνπξγφ πνπ ζα παξαθνινπζεί εθεμήο ην λενγλφ. 

3. Δλεκέξσζε ησλ παηδηάηξσλ θαη ηνπ ινηπνχ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ 

κέζσ ησλ επίζεκσλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην παηδί, φπσο 

λενγλνινγηθέο θαη πεξηγελλεηηθέο εηαηξείεο, παηδηαηξηθέο εηαηξείεο θαη 

θνιέγην παηδηάηξσλ, εηαηξεία θνηλσληθήο παηδηαηξηθήο θαη πξναγσγήο 

πγείαο.  

4. Αλαθνξηθά κε ηνλ αλνζνδξαζηηθφ παξάγνληα RSV πξνθχιαμεο, ζαθήο 

θαζνξηζκφο ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ κεηά απφ επηδεκηνινγηθέο 

κειέηεο θαζνξηζκνχ ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο, ησλ αηηηνινγηθψλ 

ηνπ παξακέηξσλ, ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρήκαηνο αλνζνελίζρπζεο, ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ θνηλνχ κε δηεξεχλεζε ησλ 

δηεπθνιπληηθψλ/επηβαξπληηθψλ παξακέηξσλ.  

5. Δλεκέξσζε ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη 

ηελ αζθάιεηα ηνπ εκβνιηαζκνχ. 
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8.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

Oη ινηκψμεηο απνηεινχλ ζνβαξή θαη ζπρλή αηηία λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεηφηεηαο θαηά ηε λενγληθή πεξίνδν. Νη λενγληθέο ινηκψμεηο αλάινγα 

κε ην ρξφλν εθδήισζεο δηαθξίλνληαη ζε πξψηκεο (εκθαλίδνληαη ηηο 

πξψηεο 48-72 ψξεο κεηά ηε γέλλεζε) θαη φςηκεο (48-72 ψξεο κεηά ηε 

γέλλεζε) έλαξμεο. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο νη ινηκψμεηο 

δηαθξίλνληαη ζε (1) Ππγγελείο, πνπ νθείινληαη ζε δηαπιαθνπληηαθή 

κεηάδνζε θαη πξνυπνζέηνπλ θιηληθή ή ππνθιηληθή ινίκσμε ηεο κεηέξαο 

θαηά ηελ θχεζε, (2) Ξεξηγελλεηηθέο, πνπ νθείινληαη θάζεηε κεηάδνζε 

απφ ηε κεηέξα ιίγν πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ. Ξξνθαινχληαη 

θπξίσο απφ βαθηήξηα, κε ην ζηξεπηφθνθθν ηεο νκάδαο Β (ΠΝΒ) λα 

παξακέλεη ε θπξηφηεξε αηηία ζνβαξήο λενγληθήο ινίκσμεο θαη 

επηπιέθνληαη κε ζεκαληηθή ζλεζηκφηεηα ηφζν ζε ηειεηφκελα φζν θαη ζε 

πξφσξα. Ιφγσ ηεο ζπρλφηεηαο θαη ζνβαξφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο 

έρνπλ ήδε δεκνζηεπζεί αλαιπηηθέο ζπζηάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

πξψηκεο λενγληθήο ζήςεο απφ ην ΠΝΒ θαη (3) Ινηκψμεηο κεηά ηε 

γέλλεζε ησλ λενγλψλ (postnatal), πνπ παξαηεξνχληαη θπξίσο ζην 

ελδνλνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ (ΔΛΙ), δειαδή ζηηο εληνπηζκέλεο ή 

γεληθεπκέλεο ινηκψμεηο πνπ κεηαδίδνληαη ζην λενγλφ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λνζειείαο ηνπ ζηε ΚΔΛΛ θαη είλαη ζπλήζσο πξψηκεο. Πε απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη  ινηκψμεηο θεληξηθνχ θαζεηήξα, νπξνινηκψμεηο 

ζρεηηδφκελεο κε νπξνθαζεηήξα θαη ινηκψμεηο θαηψηεξνπ 

αλαπλεπζηηθνχ. 

 

Παξάγνληεο Κηλδύλνπ γηα Δλδνλνζνθνκεηαθή Λνίκσμε. Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ μεληζηή ζπρλφηεξνη παξάγνληεο είλαη ε αλσξηκφηεηα ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ηνπ λενγλνχ, ιφγσ αλσξηκφηεηαο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ εκβξχνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη λενγλά κε βάξνο 

γέλλεζεο <1500gr έρνπλ ηξηπιάζηα πηζαλφηεηα λα εθδειψζνπλ θάπνηα 

ΔΛΙ ζπγθξηηηθά κε λενγλά >1500gr. Βέβαηα, ε επαηζζεζία ησλ λενγλψλ 

απηψλ έρεη πνιππαξαγνληηθή αηηηνινγία θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ήδε 

8. Λνηκώμεηο ζε Μνλάδεο Δληαηηθήο 

Ννζειείαο Νενγλώλ 
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απμεκέλε λνζεξφηεηα  πνπ παξνπζηάδνπλ, φπσο επίζεο θαη κε ηηο 

ζπλζήθεο λνζειείαο ζηε ΚΔΛΛ. Δρεη βξεζεί φηη ν πην ζπρλφο ηξφπνο 

κεηάδνζεο λνζνθνκεηαθψλ ζηειερψλ παζνγφλσλ κηθξνβίσλ είλαη ε 

κεηάδνζε απφ άηνκν ζε άηνκν κέζα ζηε κνλάδα θαη θαηά ηε κεηαθνξά 

αζζελψλ κεηαμχ ΚΔΛΛ. Απφ ηνπο ηαηξνγελείο παξάγνληεο, ε πγηεηλή 

ησλ ρεξηψλ  ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν  ζηε 

δηαζπνξά ησλ ΔΛΙ. Αιινη παξάγνληεο είλαη ε ρξήζε επεκβαηηθψλ 

ηερληθψλ (θεληξηθνί θαζεηήξεο, ηξαρεηνζσιήλεο, θαζεηήξεο 

αλαξξφθεζεο εθθξίζεσλ, ξηλνγαζηξηθνί ζσιήλεο, νκθαιηθνί 

θαζεηήξεο, νπξνθαζεηήξεο), ε ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ επξέσο 

θάζκαηνο, ε παξεληεξηθή δηαηξνθή,  ν ζπλσζηηζκφο λενγλψλ, ην 

νιηγάξηζκν πξνζσπηθφ, ε ρνξήγεζε ζηεξνεηδψλ θαη αληαγσληζηψλ 

ππνδνρέσλ ηζηακίλεο ηχπνπ 2 θαη ε καθξά παξακνλή ζηε ΚΔΛΛ. 

Παζνγόλα πνπ πξνθαινύλ Δλδνλνζνθνκεηαθέο Λνηκώμεηο (ΔΝΛ). Ρα 

κηθξφβηα πνπ πξνθαινχλ ΔΛΙ κπνξεί λα είλαη βαθηήξηα, κχθεηεο, ηνί κε 

ζπρλφηεξνπο ηνπο αξλεηηθνχο ζηελ θναγθνπιάζε ζηαθπιόθνθθνπο 

(CONS), ηα αξλεηηθά θαηά Gram βαθηήξηα (εληεξνβαθηεξίδην, 

θιεκπζηέιια, εληεξνβαθηεξηνεηδή, ςεπδνκνλάδα, ζεξξάηηα, 

αθηλεηνβαθηεξίδην θιπ), ν ρξπζίδσλ ζηαθπιόθνθθνο, νη εληεξόθνθθνη 

θαη ν ΠΝΒ. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ηα αξλεηηθά θαηά Gram 

βαθηήξηα θαίλεηαη λα θπξηαξρνχλ ησλ CONS ζε ρψξεο φπσο ζηηο Ηλδίεο 

θαη άιιεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Νη κπθεηηαζηθέο ινηκψμεηο απνηεινχλ 

αηηία ζνβαξήο λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο ζηηο ΚΔΛΛ (ζπρλφηεξα κε 

Candida albigans, Candida parapsilosis δεχηεξε θαηά ζεηξά) εηδηθά ζηα 

λενγλά <1500gr. Νη ηνί απνηεινχλ ζπαληφηεξα αίηηα ΔΛΙ (< 1%) κε 

ζπρλφηεξνπο ηνπο εληεξντνχο θαη αθνινχζσο ηνλ RSV θαη ηνπο ηνχο 

γξίπεο θαη παξαγξίππεο. 

 

8.2 Γεδνκέλα γηα ηηο ινηκώμεηο ζηηο ΜΔΝΝ ζηελ Διιάδα 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ ΔΛΙ πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ ΚΔΛΛ ζε 

ΚΔΛΛ. Πε κειέηε ζεκεηαθνχ επηπνιαζκνχ (ΖΞΑ, 2001) αλαθέξεηαη φηη 

11.2% ησλ λνζειεπνκέλσλ λενγλψλ ζηε ΚΔΛΛ είραλ ΔΛΙ. Απαξαίηεηε 

είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ΔΛΙ ινηκψμεσλ ηφζν ζε επίπεδν κνλάδαο φζν 

θαη ζε εζληθφ επίπεδν ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο θαηαλφεζε ησλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Πηηο ΖΞΑ θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα 

παξάδεηγκα, ππάξρνπλ ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ησλ ΔΛΙ ζηηο κνλάδεο 

ελειίθσλ, παίδσλ θαη λενγλψλ απφ φιε ηε ρψξα. Πην Ζλσκέλν 
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Βαζίιεην πξφζθαηα αλαπηχρζεθε έλα λέν δίθηπν θαηαγξαθήο 

λενγληθψλ ινηκψμεσλ, γλσζηφ κε ην αθξσλχκην neonIN 

(www.neonin.org.uk) πνπ ζηαδηαθά επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο 

επξσπαïθέο ρψξεο. Πε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ neonIN ζε 12 ΚΔΛΛ ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο ΚΔΛΛ ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ Ξαηξψλ ην 2012 βξέζεθε φηη ε επίπησζε ησλ λενγληθψλ 

ινηκψμεσλ ήηαλ 8,60/00 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ελψ ζηελ Ξάηξα ήηαλ 

6.20/00. Απφ ην ζχλνιν ησλ παζνγφλσλ, νη CONS απνηεινχλ ηελ 

πιεηνλφηεηα κε παξφκνηα ζπρλφηεηα & ζηα δχν θξάηε, ηα  Gram (-) 

βαθηήξηα ήηαλ 17% ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ Ξάηξα 30% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ λενγληθψλ ινηκψμεσλ. Γεδνκέλα απφ 

ηε ΚΔΛΛ ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ ΗΑΠΩ ζηελ Αζήλα γηα ην 2012 δείρλνπλ 

φηη ε εηήζηα επίπησζε ησλ λενγληθψλ ινηκψμεσλ ήηαλ 4,9 0/00. Γηα ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ κηθξνβηαηκηψλ επζχλνληαη θαη εδψ νη  CONS ελψ ηα  

αξλεηηθά θαηά Gram βαθηήξηα θαη  ε θάληηληα γηα ην 19% θαη 9% ησλ 

κηθξνβηαηκηψλ αληηζηνίρσο.  

Πηε ρψξα καο δελ ππάξρεη πξνο ην παξφλ εληαίνο ηξφπνο 

θαηαγξαθήο ησλ λενγληθψλ ινηκψμεσλ. Απφ ην 2012, ιφγσ ηεο 

εκθάληζεο ΔΛΙ απφ πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε, έρεη εθαξκνζηεί ζηελ 

Διιάδα ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο θαηαγξαθήο ινηκψμεσλ απφ Gram (-) 

βαθηήξηα αλζεθηηθά ζηηο θαξαβαπελέκεο ζε ελήιηθεο θαη παηδηά θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο ΚΔΛΛ (Ξξφγξακκα Ξξνθξνχζηεο). Aπφ ην 

2012 επίζεο, νη ινηκψμεηο θεληξηθνχ θαζεηήξα θαηαγξάθνληαη ζε 

νξηζκέλεο ΚΔΛΛ ηεο ρψξαο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδεκηνινγηθήο 

επηηήξεζεο CLEO (Collaborative Center for Clinical Epidemiology and 

Outcomes) ζε ζπλεξγαζία κε ην Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ. 

 

8.3 Πξνηάζεηο γηα ηελ πξόιεςε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθώλ 

ινηκώμεσλ ζηηο ΜΔΝΝ ζηελ Διιάδα 

Νη δεκνζηεπκέλεο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο ησλ ΔΛΙ ζηηο ΚΔΛΛ είλαη 

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο απιέο παξεκβάζεηο ρσξίο θφζηνο πνπ κπνξνχλ 

εχθνια λα εθαξκνζηνχλ. Ν ραξαθηήξαο απηψλ  ησλ παξεκβάζεσλ είλαη 

πνιχπιεπξνο θαη απαηηείηαη  πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο κε νκάδα ηεθκεξησκέλσλ παξεκβάζεσλ, πνπ 

εθαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ 

ηελ εθαξκνγή θάζε παξέκβαζεο μερσξηζηά (πξνζέγγηζε δέζκεο- care 

bundle). Αλάινγεο ζηξαηεγηθέο έρνπλ θαηά θαηξνχο δεκνζηεπηεί. Νη 
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ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ  εχθνια λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηε ρψξα καο 

είλαη:  

1.  γηεηλή ησλ ρεξηψλ: έρεη αλαγλσξηζηεί σο ην πην απνηειεζκαηηθφ 

κέζν γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ινηκψμεσλ. 

2.  Ξξνζεθηηθνί ρεηξηζκνί θεληξηθψλ γξακκψλ  θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ρξήζεο απηψλ.  

3.  Ακεζε αθαίξεζε θαζεηήξσλ φηαλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη. 

4.  Απνκφλσζε αζζελψλ πνπ είλαη θνξείο πνιπαλζεθηηθψλ 

βαθηεξίσλ. 

5.  Δμνπιηζκφο γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ηνπ ηαηξηθνχ θαη 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (γάληηα, κάζθεο, πνδηέο). 

6.  πνρξεσηηθφο εκβνιηαζκφο ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

(γξίπε, αλεκεπινγηά, θνθθχηεο). 

7.  Θαηαγξαθή θαη επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ινηκψμεσλ ζε ηνπηθφ θαη 

εζληθφ επίπεδν ψζηε λα ππάξρεη γλψζε ησλ  επηδεκηνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηε ζπρλφηεηα ησλ ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ θαη 

κηθξνβηαθήο αληνρήο.  Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΘΔΔΙΞΛΝ ζηα πιαίζηα θαηαγξαθήο φισλ ησλ ΔΛΙ. Oπσο 

πξναλαθέξακε έρεη ήδε αξρίζεη ζπλεξγαζία κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

(Ξαλεπηζηήκην St George‘s, Ινλδίλν) ζηo πιαίζηo ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηαγξαθήο λενγληθψλ ινηκψμεσλ (neonIN) πνπ ζα κπνξνχζε λα 

επεθηαζεί ζε φιεο ηηο ΚΔΛΛ ηεο ρψξαο.  

8.  Νξζνινγηθή ρξήζε αληηβηνηηθψλ κε απνθπγή αληηβηνηηθψλ επξέσο 

θάζκαηνο ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ θαη ζχληνκε δηάξθεηα ζεξαπείαο ψζηε 

λα κελ επλνείηαη ε αλάπηπμε πνιπαλζεθηηθψλ ζηειερψλ. Αθφκε 

πξνηείλεηαη ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα απηφ κε 

παηδνινηκσμηνιφγνπο θαη θιηληθνχο κηθξνβηνιφγνπο. 

9.  Ππλερήο εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ηφζν ηαηξηθνχ φζν θαη 

παξαταηξηθνχ ψζηε φιεο νη αλσηέξσ πξνηάζεηο/ζηξαηεγηθέο λα 

εθαξκφδνληαη θαη λα γίλεη ζπλείδεζε φισλ ε κεδεληθή, φπσο 

απνθαιείηαη, αλνρή ζην δήηεκα ησλ ΔΛΙ. 

Ππκπεξαζκαηηθά, νη λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο απνηεινχλ ζνβαξφ 

πξφβιεκα,  πξνθαιψληαο ζεκαληηθή λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα ζηηο 

ΚΔΛΛ θαη είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξέο γηα ην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο.  

Ζ πξφιεςε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ζηηο ΚΔΛΛ είλαη δπλαηή κε 

ηελ εθαξκνγή ρακεινχ θφζηνπο ζηξαηεγηθψλ.  
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9.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

Ζ επηβίσζε ησλ πνιχ πξφσξσλ λενγλψλ θαζψο θαη ησλ λενγλψλ κε 

πξνβιήκαηα θαηά ηε γέλλεζή ηνπο έρεη απμεζεί ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, σο απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο ηεο  πεξηγελλεηηθήο θαη 

λενγληθήο θξνληίδαο.  

κσο απηή ε αχμεζε ηεο επηβίσζεο  είρε σο απνηέιεζκα ηελ έμνδν 

απφ ηηο Κνλάδεο Δληαηηθήο Λνζειείαο Λενγλψλ, λενγλψλ κε απμεκέλν 

θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ ρξφληα λνζήκαηα θαη λεπξναλαπηπμηαθά 

πξνβιήκαηα. 

Ρα λενγλά απηά παξαθνινπζνχληαη ζηα πξνγξάκκαηα δηαρξνληθήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ Κνλάδσλ Δληαηηθήο Λνζειείαο λενγλψλ (Follow 

up). Πηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο ησλ 

λενγλψλ πςεινχ θηλδχλνπ  είλαη ε ζπλέρηζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ λενγλψλ πνπ εμέξρνληαη απφ ηε Κνλάδα 

Δληαηηθήο Λνζειείαο Λενγλψλ γηα ηε βνήζεηα ησλ παηδηψλ απηψλ θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  

Ρα πξνγξάκκαηα δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο δηαζέηνπλ βαζηθή 

δνκή πνπ πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε 

θέληξνπ. 

Πηα πξνγξάκκαηα δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο εληάζζνληαη 

λνζειεπφκελα ζηηο ΚΔΛΛ λενγλά (1) πνιχ ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο 

(<1000gr) θαη νξηαθά πξφσξα λενγλά (ΖΘ <36 εβδνκάδεο), (2) κε 

ελδνκήηξηα θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο (IUGR), (3) κε λεπξνινγηθά 

θπξίσο πξνβιήκαηα θαηά ηε γέλλεζε (λενγληθή εγθεθαινπάζεηα), (4) 

κε βξνγρνπλεπκνληθή δπζπιαζία, (5) κε παζήζεηο εγθεθάινπ θαηά ηε 

λενγληθή ειηθία φπσο ζπαζκνί, εγθεθαιηθέο βιάβεο, κεληγγίηηδα, (6) κε 

ζπγγελείο αλσκαιίεο (7) κε ζχλζεηα πξνβιήκαηα ή ρεηξνπξγηθέο 

παζήζεηο.  

Πηα πξνγξάκκαηα δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο θχξην ξφιν έρνπλ 

λενγλνιφγνη δεδνκέλνπ φηη απηή απνηειεί ζπλέρεηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ παηδηνχ ζηε ΚΔΛΛ. Δπεηδή ηα λενγλά απηά έρνπλ 

πνηθίια πξνβιήκαηα, ζηελ παξαθνινχζεζή ηνπο ζπκκεηέρεη νκάδα 

9. Παξαθνινύζεζε (follow-up) λενγλώλ 
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δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ φπσο λεπξνιφγνο, αλαπηπμηαθφο παηδίαηξνο, 

ςπρνιφγνο ή ςπρίαηξνο, θπζηνζεξαπεπηήο,  ινγνζεξαπεπηήο, 

εξγνζεξαπεπηήο, νθζαικίαηξνο θαη σηνιαξπγγνιφγνο θαζψο θαη 

ηαηξψλ άιισλ εηδηθνηήησλ φπσο νξζνπεδηθφο, θαξδηνιφγνο, 

πλεπκνλνιφγνο, γαζηξεληεξνιφγνο, ρεηξνπξγφο, λεπξνρεηξνπξγφο, 

γελεηηζηήο, αθηηλνιφγνο, δηαηηνιφγνο θαη θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο. 

Ζ δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ λενγλψλ πςεινχ θηλδχλνπ 

αξρίδεη απφ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πνπ ην παηδί είλαη αθφκε ζηε ΚΔΛΛ 

φπνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο εμφδνπ 

θαη γίλνληαη πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο. Δπίζεο δίλεηαη ιεπηνκεξέο 

ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ηε λνζειεία ηνπ λενγλνχ κε ζαθή 

ελεκέξσζε γηα θάζε πξφβιεκα πνπ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη 

πξνγξακκαηηζκφο γηα ηε κειινληηθή θξνληίδα ηνπ λενγλνχ 

Νη επηζθέςεηο κεηά ηελ έμνδν νξίδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ε ζπρλφηεηα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ρν πην 

ζπλεζηζκέλν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο πξνβιέπεη εθηίκεζε ηνπ 

παηδηνχ ζηηο δηνξζσκέλεο ειηθίεο ησλ 3, 6, 12, 18 θαη 24 κελψλ, θαη 

κεηά θάζε ρξφλν κέρξη ηα 4 ρξφληα. Ξξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία πξνβιέπνπλ εθηίκεζε ζηα 4, 5, 6 ρξφληα θαη  

πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ζηελ ζρνιηθή ειηθία πξνβιέπνπλ 

εθηίκεζε ζηα 8 ρξφληα. Κεγάια θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ πξνβιέπνπλ 

παξαθνινχζεζε θαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. 

Ζ παξαθνινχζεζε πεξηιακβάλεη εθηίκεζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο,  

ηεο ζσκαηηθήο αχμεζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ζίηηζεο, παξαθνινχζεζε 

ρξφλησλ πξνβιεκάησλ σο επηπινθέο ηεο πξνσξφηεηαο, ηελ πξψηκε 

δηάγλσζε λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηελ πξψηκε παξέκβαζε. 

Θχξηνο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο 

είλαη ε εθηίκεζε ηεο λεπξνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη λεπξναλαπηπμηαθήο 

εμέιημεο ησλ λενγλψλ πςεινχ θηλδχλνπ νη νπνίεο γίλνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο. Πεκαληηθφο είλαη επίζεο ν 

έιεγρνο ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθφιινπ 

παξαθνινχζεζεο.  

Ζ λεπξνινγηθή θαη αλαπηπμηαθή αμηνιφγεζε ησλ λενγλψλ πςεινχ 

θηλδχλνπ ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο δσήο έρεη σο ζηφρν ηελ έγθαηξε 

δηαπίζησζε παζνινγηθψλ λεπξνινγηθψλ επξεκάησλ κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ έγθαηξε παξέκβαζε- θπζηνζεξαπεία. Πηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο 

δσήο δηαπηζηψλνληαη ζηα παηδηά απηά κείδνλα πξνβιήκαηα φπσο 
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εγθεθαιηθή παξάιπζε, λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ζνβαξέο 

λεπξναηζζεηήξηεο αλαπεξίεο (ηχθισζε, θψθσζε). 

Ζ λεπξνινγηθή θαη αλαπηπμηαθή αμηνιφγεζε ησλ λενγλψλ πςεινχ 

θηλδχλνπ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία έρεη σο ζηφρν ηε δηαπίζησζε 

επηφηεξσλ λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ φπσο επηφηεξσλ θηλεηηθψλ 

πξνβιεκάησλ (δπζθνιίεο ζηε ιεπηή θίλεζε,  αδεμηφηεηα), δπζθνιηψλ 

ζηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ζηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, ζηνλ 

ιφγν, ζηε ζπκπεξηθνξά -θπξίσο ππεξθηλεηηθφηεηα- δηάζπαζε 

πξνζνρήο. Πηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο πξνβιήκαηνο γίλεηαη 

παξαπνκπή γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε απφ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα φπσο 

εξγνζεξαπεπηή, ινγνζεξαπεπηή ή ςπρνιφγν. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε 

πξψηκε παξέκβαζε ζηα αληίζηνηρα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα φπσο 

εξγνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία, ςπρνινγηθή παξέκβαζε  

Πηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο 

επηιέγνληαη ηα παηδηά κε απμεκέλν θίλδπλν λα παξνπζηάζνπλ 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη κεηά απφ αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

εηνηκφηεηαο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα απνθαζίδεηαη πνηα παηδηά ζα 

αξρίζνπλ ηελ Α‘ Γεκνηηθνχ κε θαζπζηέξεζε. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ λενγλψλ πςεινχ θηλδχλνπ ζηελ ζρνιηθή ειηθία 

έρεη σο ζηφρν ηελ έγθαηξε δηάγλσζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 

Σξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο δνθηκαζίεο εθηίκεζεο ησλ γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο αθαδεκατθήο απφδνζεο θαη αλίρλεπζεο ηνπ επξέσο 

θάζκαηνο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ Απψηεξνο ζθνπφο ε παξέκβαζε κε 

έληαμε ζε πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ζεξαπεία εηδηθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Δπίζεο γίλεηαη εθηίκεζε γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη αληίζηνηρε παξέκβαζε. 

Ηδαληθή, πξάγκα ην νπνίν γίλεηαη ζε θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ θπξίσο 

ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν, ζα ήηαλ ε παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ απηψλ 

ζηελ εθεβεία ή θαη ηελ ελήιηθν δσή  γηα λα δηαπηζησζεί ε αθαδεκατθή 

ηνπο απφδνζε θαη ε θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπο εμέιημε. 

Έηζη, ηα πξνγξάκκαηα δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο παξέρνπλ 

ππνζηήξημε ζην παηδί κε πξνβιήκαηα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη 

βνεζνχλ κε ηελ θαηάιιειε παξέκβαζε λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηνλ 

κέγηζην βαζκφ νη δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ψζηε λα κπνξέζεη λα 

εληαρζεί ζην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ, θαη αξγφηεξα ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. 
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9.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Πηελ Διιάδα νη δηάθνξεο Κνλάδεο Δληαηηθήο Λνζειείαο Λενγλψλ  

έρνπλ πξνγξάκκαηα δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο γηα ηα λενγλά 

πςεινχ θηλδχλνπ πνπ λνζειεχνληαη ζε απηέο.  

Ξξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ηη πξνγξάκκαηα ππάξρνπλ θαη πνηα 

είλαη ε εληχπσζε ησλ  ζπλαδέιθσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, έγηλε κηα έξεπλα βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηελ 

νκάδα εξγαζίαο ηεο Διιεληθήο Λενγλνινγηθήο Δηαηξείαο  πνπ αζρνιείην 

κε ην Follow up. Ππκκεηείραλ ΚΔΛΛ ηεο Αζήλαο, ηεο Θεζζαινλίθεο, 

ησλ Ησαλλίλσλ, ηεο Ξάηξαο, ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηνπ Βφινπ  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 12 κνλάδσλ πνπ απάληεζαλ, ηα θξηηήξηα 

έληαμεο δηαθέξνπλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηιακβάλνπλ πξφσξα λενγλά 

ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο (αλάινγα κε ηε κνλάδα ηα <1500gr ή 

<1800gr), ζε άιιεο πξνζηίζεληαη λενγλά κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

φπσο εγθεθαινπάζεηεο θιπ.. ελψ άιιεο πεξηιακβάλνπλ φια ηα 

λνζειεπφκελα λενγλά  

Ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηζθέςεσλ γίλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

κνλάδεο αλά ηξίκελν ηνλ 1ν ρξφλν δσήο θαη ελ ζπλερεία αλά 6κελν ηνλ 

2ν ρξφλν δσήο Νη ειηθίεο πνπ αλαθέξνληαη είλαη νη δηνξζσκέλεο ειηθίεο. 

Πε φια ηα θέληξα ε παξαθνινχζεζε γίλεηαη κέρξη ηα 2 ρξφληα πνπ 

ζεσξείηαη ν ειάρηζηνο ρξφλνο παξαθνινχζεζεο, ζε νξηζκέλα θέληξα ε 

παξαθνινχζεζε ζπλερίδεηαη κέρξη ηα 4 ρξφληα θαη ζε ειάρηζηα κέρξη ηε 

ζρνιηθή ειηθία. Πηηο 10/12 κνλάδεο ε εμέηαζε ησλ λενγλψλ γίλεηαη απφ 

λενγλνιφγνπο κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ή εμεηδίθεπζε ζην follow-up, ελψ  

ζε 2 θέληξα γίλεηαη απφ παηδνλεπξνιφγν θαη απφ αλαπηπμηαθφ 

παηδίαηξν. Ππζηεκαηηθά ζπκκεηέρνπλ γηαηξνί άιισλ εηδηθνηήησλ φπσο: 

νθζαικίαηξνη θαη ΩΟΙ πνπ ππάξρνπλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο κνλάδεο ελψ 

πεξηζηαζηαθά ή ζπζηεκαηηθά ζπκκεηέρνπλ λεπξνιφγνη ζηηο 9/12 

κνλάδεο, αλαπηπμηαθνί παηδίαηξνη ζηηο 4/12 κνλάδεο θαη νξζνπεδηθνί 

ζηηο 3/12 κνλάδεο. Φπζηνζεξαπεπηέο ζε κφληκε βάζε κε δπλαηφηεηα 

πξψηκεο παξέκβαζεο ππάξρνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο (10/12), 

επηζθέπηξηα αδειθή ππάξρεη ζε ιίγεο(4/12), ελψ ζπλεξγαζία κε 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο γίλεηαη ζε επηιεγκέλα πεξηζηαηηθά. Ρνκείο πνπ 

εμεηάδνληαη είλαη: γεληθή παηδηαηξηθή εμέηαζε, λεπξνινγηθή θαη 

αλαπηπμηαθή εμέηαζε κε ρξήζε ςπρνκεηξηθψλ test ζε νξηζκέλα θέληξα. 

Θχξην πξφβιεκα πνπ εληνπίζηεθε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 

ζπκκεηείραλ είλαη φηη δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη επεμεξγαζία ζε εζληθφ 

επίπεδν ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο κνλάδεο 
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γηαηί  κπνξεί λα αθνξνχλ πιεζπζκνχο κνλάδσλ κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, λενγλά πνπ 

λνζειεχνληαη ζηε κνλάδα ηνπ καηεπηεξίνπ πνπ γελλήζεθαλ ή ζε 

κνλάδα παηδηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ θιπ), δηαθνξεηηθά θξηηήξηα έληαμεο 

ζηα πξνγξάκκαηα δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο, δηαθνξεηηθέο ειηθίεο 

εθηίκεζεο δηαθνξεηηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

κεζφδσλ εμέηαζεο θαη δνθηκαζηψλ. 

Ζ Β‘ Κνλάδα Δληαηηθήο Λνζειείαο Λενγλψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ 

Ξαίδσλ «Αγία Πνθία» δηαζέηεη εδψ θαη 35 πεξίπνπ ρξφληα έλα πξφηππν 

πξφγξακκα δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο ησλ λνζειεπφκελσλ 

λενγλψλ. Ηζρχνπλ ηα θξηηήξηα έληαμεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

κνλάδεο. πάξρεη ζαθέο πξφγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ εμφδνπ 

(discharge plan). Ζιηθίεο παξαθνινχζεζεο είλαη ε ειηθία ησλ 

3,6,12,18, 24 κελψλ, 3 θαη 4 εηψλ γηα φια ηα λενγλά πνπ εληάζζνληαη 

ζην πξφγξακκα. Πε θάζε ειηθία, εθφζνλ δηαγλσζζεί θάπνηα δπζθνιία 

αξρίδεη πξψηκε παξέκβαζε.  Πηα λενγλά κε βάξνο γέλλεζεο < 1500g, 

ζηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ γίλεηαη κηα ιεπηνκεξέζηεξε αμηνιφγεζε γηα ηελ 

αλίρλεπζε επηφηεξσλ δπζθνιηψλ θαη παξαπνκπή ζην αληίζηνηρν 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα, θπξίσο εξγνζεξαπεία ή ινγνζεξαπεία. Γίλεηαη 

επαλαμηνιφγεζε ζηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ φπνπ γίλεηαη εθηίκεζε ηεο 

ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο. Δθ‘ φζνλ ην παηδί θξηζεί φηη παξνπζηάδεη αθφκε 

θάπνηεο δπζθνιίεο δίλεηαη ε νδεγία λα θαζπζηεξήζεη ηελ έληαμε ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ρέινο ζηελ Β‘ Γεκνηηθνχ γίλεηαη εθηίκεζε γηα 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Πε θάζε ειηθία εθηίκεζεο, ε αμηνιφγεζε γίλεηαη 

κε δηεζλψο πξνηεηλφκελεο δηαγλσζηηθέο  δνθηκαζίεο. Πην εθηεηακέλν 

απηφ πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ λενγλνιφγνη θαη ηαηξνί άιισλ 

εηδηθνηήησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαζψο θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε εζεινληηθή βάζε. Δπί ζεηξάλ εηψλ ζπκκεηείραλ 

ζπλάδειθνη απφ ην Ηλζηηηνχην γείαο ηνπ Ξαηδηνχ, θαζ‘ φζνλ ν 

πιεζπζκφο απηφο απνηεινχζε αληηθείκελν κηαο καθξνρξφληαο 

θιηληθνεξεπλεηηθήο κειέηεο, απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο έρνπλ 

αλαθνηλσζεί ή δεκνζηεπζεί  

 

9.3 πδήηεζε θαη Πξνηάζεηο 

Πηελ Διιάδα γίλεηαη, κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ, πξνζπάζεηα 

φισλ ησλ Κνλάδσλ Δληαηηθήο Λνζειείαο Λενγλψλ, λα παξαθνινπζνχλ 

κε θάπνην ηξφπν ηα λενγλά απμεκέλνπ θηλδχλνπ, δεδνκέλεο ηεο 
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γλψζεο φηη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε έγθαηξε παξέκβαζε 

νδεγνχλ ζε θαιχηεξε έθβαζε. Ξξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε δηαρξνληθή 

παξαθνινχζεζε πξνηείλνληαη: 

1) Ζ χπαξμε εληαίνπ πξνγξάκκαηνο δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο 

λενγλψλ πςεινχ θηλδχλνπ ζηελ Διιάδα κε θνηλά θξηηήξηα έληαμεο, 

θνηλέο ειηθίεο αμηνιφγεζεο, θνηλή δνκή θαη κε ρξήζε θνηλά απνδεθηψλ 

δηαγλσζηηθψλ δνθηκαζηψλ. 

Κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα είρε αξρίζεη ην 2004 νπφηε ε Διιεληθή 

Λενγλνινγηθή Δηαηξία δηνξγάλσζε κηα δηεκεξίδα εξγαζίαο κε ζέκα ηα 

πξνγξάκκαηα δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο λενγλψλ θαη βάζεη απηήο 

εμέδσζε Θαηεπζπληήξηεο Νδεγίεο. 

2) Ζ επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο 

κέρξη ηε ζρνιηθή ειηθία. Ρα 2 ρξφληα είλαη ε ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδνο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξψηκε εθηίκεζε ηεο έθβαζεο. Ζ εθηίκεζε ηεο 

γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο γιψζζαο ζηελ ειηθία ησλ 4 ρξφλσλ θαη 

ηεο εθδήισζεο δηαηαξαρψλ κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ζηελ ειηθία 7-9 

ρξνλψλ, είλαη απαξαίηεηα.  

3) Ζ δηελέξγεηα δηαρξνληθψλ, πνιπθεληξηθψλ, επηδεκηνινγηθψλ 

κειεηψλ ψζηε λα θαζνξηζζνχλ ζε εζληθφ επίπεδν ε ζλεζηκφηεηα θαη ε 

λνζεξφηεηα ησλ λενγλψλ πςεινχ θηλδχλνπ, ε λεπξναλαπηπμηαθή 

εμέιημε κε θαηαγξαθή ηφζν ησλ ζνβαξψλ αλαπεξηψλ φζν θαη ησλ 

επηφηεξσλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη νη αλάγθεο ζε ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο. Ζ γλψζε απφ ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν ζα βνεζνχζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ αμηνιφγεζεο ζηα πξνγξάκκαηα δηαρξνληθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη  ζηελ  νξγάλσζε πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο ζε 

φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. 

4) Ζ πξνζπάζεηα επίζεκεο ζεζκνζέηεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο σο θπζηθή ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο κεηά 

ηελ έμνδν απφ ηε κνλάδα 

5) Ζ εθπαίδεπζε λενγλνιφγσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηα πξνγξάκκαηα δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο  ζε ζηαζκηζκέλεο 

δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο. 

6) Ζ δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

παηδηάηξσλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγψλ πγείαο ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ λενγλψλ πςεινχ θηλδχλνπ. Απηή  θξίλεηαη 

απαξαίηεηε δεδνκέλνπ φηη ε ζπλεξγαζία θπξίσο ησλ παηδηάηξσλ κε ηελ 
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νκάδα κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαρξνληθήο 

παξαθνινχζεζεο. 

7) Ζ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ κηθξψλ 

πξφσξσλ θαη ηηο δηαηαξαρέο κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα 

εθδειψζνπλ ζηα πξψηα ζρνιηθά ρξφληα 

8) Ζ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκηθή δηεπθφιπλζε ησλ 

παηδηψλ απηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο κέζσ ηνπ ηακείνπ ψζηε λα 

παξαθνινπζνχλ επηκειψο ηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα.  Δπίζεο ζηελ 

δεκηνπξγία εηδηθψλ ζρνιείσλ ή παξάιιεισλ ηάμεσλ ηφζν ζηα αζηηθά 

θέληξα φζν θαη ζηελ επαξρία γηα ηελ ελίζρπζε ησλ παηδηψλ απηψλ ζηε 

ζρνιηθή ειηθία. 

Γηα ηε βειηίσζε ινηπψλ ηεο εμέιημεο ηνπ ηφζν εππαζνχο πιεζπζκνχ 

ησλ λενγλψλ απμεκέλνπ θηλδχλνπ είλαη απαξαίηεηε ε ζπιινγηθή 

πξνζπάζεηα θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ λενγλνιφγσλ, παηδηάηξσλ, 

νηθνγέλεηαο θαη θξαηηθψλ θνξέσλ γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.  
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10.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα νξγαλσζεί έλα ζχζηεκα κεηαθνξάο 

λενγλψλ ζηελ ρψξα καο πνπ ιφγσ γεσγξαθηθήο ηδηαηεξφηεηάο ηεο, κε 

ηα πνιιά λεζηά θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξν 

ζρεδηαζκφ. 

Δίλαη γλσζηφ, απφ ηηο νδεγίεο ηεο European Association of Perinatal 

Medicine, φηη ε ελδνκήηξηα κεηαθνξά ζε ηξηηνβάζκην λνζνθνκείν, φηαλ 

ην επηηξέπεη ν ρξφλνο θαη νη πεξηζηάζεηο ππεξηεξεί απφ ηελ αξηηφηεξε 

εμσκήηξηα κεηαθνξά, απηφ φκσο δελ είλαη πάληνηε εθηθηφ. Έρεη 

απνδεηρζεί απφ δηεζλείο κειέηεο θαη παιαηφηεξα απφ κία παλειιαδηθή 

κειέηε, φηη ζνβαξφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

πεξηγελλεηηθή  λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα είλαη πέξα ηεο έγθαηξεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ζηνλ ηφπν γέλλεζεο, ε κεηαθνξά ησλ 

λενγλψλ ζε ηξηηνβάζκηα θέληξα (ΚΔΛΛ). Πηηο πξνεγκέλεο πγεηνλνκηθά 

ρψξεο ε κεηαθνξά ησλ λενγλψλ πεξηγξάθεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο: 

1. Ξεξηθεξεηαθέο κνλάδεο κεηαθνξάο λενγλψλ (regional transport 

services). Δίλαη αξκφδηεο γηα ηηο κεηαθνξέο λενγλψλ κηαο θαζνξηζκέλεο 

πεξηθέξεηαο ρξεζηκνπνηψληαο δηθφ ηνπο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη 

εμνπιηζκφ. Δίλαη ζπλδεδεκέλεο αιιά φρη πάληα κε ΚΔΛΛ. 

2. Κεηαθνξά γίλεηαη απφ ην λνζνθνκείν πνπ δηαθνκίδεη κε δηθφ ηνπο 

πξνζσπηθφ. 

3. Ρελ επζχλε κεηαθνξάο αλαιακβάλεη ην λνζνθνκείν απνδνρήο. 

Νη ζηφρνη γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά πξνψξσλ θαη πςεινχ θηλδχλνπ 

λενγλά είλαη ε έγθαηξε εθηίκεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε. 

 

Οη ζηόρνη γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά πξνώξσλ θαη πςεινύ θηλδύλνπ 

λενγλώλ. Απαξαίηεηα είλαη ε δεκηνπξγία πξσηνθφιινπ κεηαθνξάο 

λενγλψλ, ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ λενγλνχ ζην ζεκείν γέλλεζήο ηνπ, πξηλ 

θαη θαηά ηελ κεηαθνξά θαη ε θξνληίδα πνπ ζα ηνπ παξέρεηαη ην 

δηάζηεκα απηφ λα είλαη παξφκνηα κε απηή ηεο ηξηηνβάζκηαο ΚΔΛΛ. 

10. Γίθηπν Μεηαθνξάο λενγλώλ ζε 

κνλάδεο λνζειείαο 
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Α. Ζ oκάδα κεηαθνξάο λενγλψλ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλα 

λενγλνιφγν ή έλαλ εμεηδηθεπφκελν ζηε λενγλνινγία θαη κηα 

λνζειεχηξηα εηδηθεπκέλε ζηελ εληαηηθή λνζειεία ή δηαζψζηε, ζε θάζε 

πεξίπησζε ν ειάρηζηνο αξηζκφο αηφκσλ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη δπν. Ζ 

εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη εηδηθή, ζπλερήο, θαη 

λα έρεη γλψζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. 

Β. Ππλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ε νδηθή κεηαθνξά κε αζζελνθφξν κε 

εηδηθφ ζχζηεκα ψζηε λα ζηαζεξνπνηείηαη ε ζεξκνθνηηίδα κεηαθνξάο. Ζ 

κεηαθνξά κε αεξνπιάλν, ε νπνία έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο γξήγνξεο 

κεηαθνξάο απφ καθξηλέο απνζηάζεηο.  

Γ. Απαηηείηαη ηδηαίηεξνο εμνπιηζκφο φπσο ζεξκνθνηηίδα κεηαθνξάο κε 

ελζσκαησκέλν αλαπλεπζηήξα θαη δηάθνξα άιια κεραλήκαηα 

απαξαίηεηα γηα ηελ κεηαθνξά. 

Γ. Ρν πξνζσπηθφ ηεο κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν 

Δ. Ζ ζπλερήο επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ηαηξνχ πνπ παξαπέκπεη ην 

λενγλφ, ηεο νκάδαο κεηαθνξάο θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο ΚΔΛΛ πνπ ζα 

δερζεί ην λενγλφ, απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρή 

θαηάιεμε ηεο κεηαθνξάο. 

ΠΡ. Δλεκέξσζε γνλέσλ: Γξαπηή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ 

λενγλνχ. 

 

10.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Ρν ζχζηεκα κεηαθνξάο ζηε ρψξα καο βαζίδεηαη, ζηελ πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο ζε πεξηθεξεηαθνχ ηχπνπ θαη ζπληνλίδεηαη απφ ην ΔΘΑΒ, ελψ 

ζηελ ππφινηπε ρψξα ζπληνλίδεηαη απφ ην ηνπηθφ ΔΘΑΒ κε πξνζσπηθφ 

θαη εμνπιηζκφ κεηαθνξάο λα πξνέξρεηαη απφ ην λνζνθνκείν δηαθνκηδήο. 

Απηφ ζεκαίλεη ζεξκνθνηηίδα δεκέλε κε ηκάληεο πάλσ ζην θνξείν θαη, 

πνιιέο θνξέο, κε απιφ αζζελνθφξν φρεκα (φρη Κνλάδα). 

Κνλάδα Κεηαθνξάο Λενγλψλ Ξεξηθεξεηαθνχ Ρχπνπ ιεηηνπξγεί κφλν 

ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε δχν αζζελνθφξα, ην ΔΘΑΒ λενγλψλ 

ιεηηνπξγεί 24 ψξεο, κε δηθφ ηνπο εμνπιηζκφ θαη παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ, ελψ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ είλαη ηαηξνί δεκνζίσλ ΚΔΛΛ εθ 

πεξηηξνπήο. Κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε ηαηξφο, αθφκα θαη 

εηδηθεπφκελνο, δειαδή ηαηξφο ρσξίο ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε. 

Ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνλάδα Κεηαθνξάο Λενγλψλ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ «Ζ Αγία Πνθία», ε νπνία εληάζζεηαη ζηε 
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ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ «Ζ Αγία Πνθία». Ζ ζπγθεθξηκέλε 

Κνλάδα, ηδηνθηεζία ηνπ «Σακφγεινπ ηνπ Ξαηδηνχ» είλαη αζζελνθφξν-

Κνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο Λενγλψλ κε ζεξκνθνηηίδα, 

θαηαζθεπαζκέλν εμ΄νινθιήξνπ ζην εμσηεξηθφ. Ζ Κνλάδα απηή 

ζηειερψλεηαη κε κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ ΔΘΑΒ (δηαζψζηεο ηνπ ΗΔΘ 

ΔΘΑΒ) θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ δχν ΚΔΛΛ ηνπ ΔΠ ηνπ Λνζνθνκείνπ 

(Α ΚΔΛ, Β ΚΔΛ). Απφ 1εο Ηνπιίνπ 2013, ε ζπγθεθξηκέλε Κνλάδα 

παξαρσξήζεθε απφ ην «Σακφγειν ηνπ Ξαηδηνχ» ζην ΔΘΑΒ Ρν ΔΘΑΒ 

Αηηηθήο είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο κεηαθνξάο λενγλψλ ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ, γηα ηηο αεξνκεηαθνξέο θαη ηηο δηαθνκηδέο απφ επαξρία 

(Ξεινπφλλεζν, λεζηά Αηγαίνπ, Πηεξεά Διιάδα). Νη κεηαθνξέο απφ ηελ 

επαξρία πξνο ηηο ΚΔΛΛ Αηηηθήο δελ γίλνληαη κε ην ΔΘΑΒ λενγλψλ αιιά 

κε αζζελνθφξν ηνπ λνζνθνκείνπ κεηαθνξάο κε πξνζσπηθφ δηθφ ηνπ. 

Απηφ ζεκαίλεη ζεξκνθνηηίδα δεκέλε κε ηκάληεο πάλσ ζην θνξείν θαη, 

πνιιέο θνξέο, κε απιφ αζζελνθφξν φρεκα (φρη Κνλάδα) θαη κε 

εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ γηα κεηαθνξά λενγλψλ. 

Πηε Θεζζαινλίθε ππάξρνπλ δχν αζζελνθφξα ηνπ ΔΘΑΒ, ηα νπνία 

έρνπλ πξνζθεξζεί απφ ην «Σακφγειν ηνπ παηδηνχ», κε πξνζσπηθφ 

παξαταηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ απφ ην «Σακφγειν ηνπ παηδηνχ», ελψ ην 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ είλαη ηνπ λνζνθνκείνπ δηαθνκηδήο. Ρα ζπγθεθξηκέλα 

αζζελνθφξα-Κνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο Λενγλψλ κε ζεξκνθνηηίδα 

(κία ζεξκνθνηηίδα θαη γηα ηα δχν) θαιχπηνπλ φιε ηε Β. Διιάδα. Πηε 

Θεζζαινλίθε κεηαθέξνληαη λενγλά απφ ηνπο λνκνχο Πεξξψλ, Θαβάιαο, 

Θηιθίο θ.ά. 

Ζ Θξάθε, φηαλ θαιχπηεηαη απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε, απηφ γίλεηαη 

κε ζεξκνθνηηίδα δεκέλε κε ηκάληεο πάλσ ζην θνξείν θαη, πνιιέο θνξέο, 

κε απιφ αζζελνθφξν φρεκα (φρη Κνλάδα) θαη κε εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ γηα κεηαθνξά λενγλψλ. 

Πηελ Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ, θαζψο θαη ζην λνκφ Ιαξίζεο, νη 

κεηαθνξέο γίλνληαη απφ ην λνζνθνκείν δηαθνκηδήο, θπζηθά, φπσο θαη 

ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο αλαθέξζεθε. 

N.B. Πηα Σαληά, ππάξρεη κελ λενγλνινγηθή κνλάδα ζην λνζνθνκείν, 

αιιά δελ ιεηηνπξγεί θαη δελ ππάξρεη αζθαιήο δηαθνκηδή λενγλψλ ζην 

Ζξάθιεην 

Νη αεξνκεηαθνξέο γίλνληαη κε ηελ ζηξαηησηηθή αεξνπνξία, κε C130, 

πνπ πεγαίλεη ζην λνζνθνκείν δηαθνκηδήο ζηειερσκέλν κε νκάδα ηνπ 

ΔΘΑΒ θαζψο θαη κε ειηθφπηεξν ηνπ ΔΘΑΒ. Πηηο αεξνδηαθνκηδέο πνπ 
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γίλνληαη, σο επί ην πιείζηνλ κε C130, παξφηη έηζη νξίδεηαη απφ ηε 

Λνκνζεζία, ηίζεληαη ηα εμήο εξσηήκαηα: πφζν εχθνια/γξήγνξα 

ζεθψλεηαη έλα C 130; Αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζηξαηησηηθφ αεξνπιάλν 

είλαη απφ απφ ηα πην αζθαιή ηνλ θφζκν, είλαη εμίζνπ αζθαιήο θαη ε 

δηαθνκηδή λενγλψλ κε απηφ (ιφγσ ζνξχβνπ, αλαηαξάμεσλ θιπ); 

πνηνο έρεη ηαμηδέςεη κε απηφ ην αεξνζθάθνο θαηαιαβαίλεη φηη νη 

ζπλζήθεο δηαθνκηδήο θάζε άιιν παξά ελδεδεηγκέλεο είλαη. 

Ρν 2004 απφ 105.444 γελλήζεηο νη 46.511 έγηλαλ ζηελ πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο, ηα κεηαθεξφκελα λενγλά απνηεινχζαλ ην 29% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ λενγλψλ (10.175), ηα νπνία λνζειεχηεθαλ ζηηο ΚΔΛΛ. Ν δείθηεο 

λενγληθψλ κεηαθνξψλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο είλαη 2,8%. 

Ρν 2009 ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο φπνπ ππάξρεη νξγαλσκέλν 

ζχζηεκα κεηαθνξάο λενγλψλ, κεηαθέξζεθαλ απφ ην ΔΘΑΒ 423 λενγλά, 

απφ ηελ κνλάδα κεηαθνξάο ηνπ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ «Ζ Αγία Πνθία» 

393 λενγλά. Νη αεξνκεηαθνξέο ην 2009 άγγηδαλ ηηο 203, ελψ νη 

κεηαθνξέο εθηφο Αηηηθήο ηηο 223.  

Ζ αλαθεξφκελε ζλεηφηεηα ηεο κηαο εθ ησλ δχν κνλάδσλ Ξαίδσλ 

πνπ δέρζεθαλ ην 2009 ην 52% ησλ κεηαθεξφκελσλ λενγλψλ, απφ ηελ 

επαξρία αλαθέξεηαη 6,8%. 

 

10.3 πδήηεζε θαη Πξνηάζεηο 

Κε βάζε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΔΘΑΒ λενγλψλ, θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

δπλαηφηεηαο ηεο ρψξαο, ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί έλα ζρέδην γηα: 

 Γεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ θέληξσλ κεηαθνξάο λενγλψλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ΔΘΑΒ κε δηεπζπληή, έλα ζηελ Αηηηθή θαη έλα ζηελ Θεληξηθή 

Καθεδνλία φπνπ γίλεηαη θαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο κεηαθνξάο 

λενγλψλ, ην νπνίν ζα έρεη θαη ηελ επζχλε ησλ ελδείμεσλ 

αεξνδηαθνκηδψλ. Πηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε ε κεηαθνξά ησλ 

λενγλψλ λα γίλεηαη κε επζχλε θαη κε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ απφ ην 

λνζνθνκείν κεηαθνξάο. Νη αεξνδηαθνκηδέο απφ ην αεξνδξφκην 

πξνζγείσζεο ζηελ Αζήλα κέρξη ηελ ΚΔΛΛ ππνδνρήο λα γίλνληαη κε 

επζχλε ηεο Κνλάδαο λενγλψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ ηαηξφ ηνπ ΔΘΑΒ, ν νπνίνο ζπλνδεχεη ην πεξηζηαηηθφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αεξνδηαθνκηδήο.  

 Ρα θέληξα απηά ζα είλαη ζηειερσκέλα θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζην 

ΔΘΑΒ, κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ,(λενγλνιφγνο, αλαηζζεζηνιφγνο, 
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παηδίαηξνο πνπ έρεη ιάβεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε , εληαηηθνιφγνο 

παίδσλ, εμεηδηθεπκέλνο λνζειεπηήο), λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε 24σξε βάζε. 

 Νη κεηαθνξέο λενγλψλ ζηηο πεξηθέξεηεο εθηφο ησλ παξαπάλσ 

θέληξσλ λα γίλνληαη πάιη απφ ην ΔΘΑΒ κε ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ θαη 

νξγάλσζεο απφ ηελ πιεζηέζηεξε ηξηηνβάζκηα ΚΔΛΛ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην ΔΘΑΒ. 

 Ζ ηξηηνβάζκηα ΚΔΛΛ ηεο πεξηθέξεηαο αλαιακβάλεη ηελ 

εθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ κεηαθνξά. 

Ρν «Σακφγειν ηνπ Ξαηδηνχ», έλαο εζεινληηθφο Πχιινγνο, κε 

πξψηηζην γλψκνλα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ 

ησλ παηδηψλ, ήδε απφ ην 1996 δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα ζην ρψξν ηεο 

γείαο. Γηαζέηεη Ρκήκα Πηήξημεο Ξαηδηψλ κε Ξξνβιήκαηα γείαο, κε 

εμεηδηθεπκέλν ζε ηαηξηθά ζέκαηα πξνζσπηθφ πνπ ιεηηνπξγεί φιν ην 

24σξν. Έρεη παξαρσξήζεη, κέρξη ζήκεξα, έμη (6) αζζελνθφξα-Κνλάδεο 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο Λενγλψλ, πνπ έρνπλ εθ θαηαζθεπήο ηε 

δπλαηφηεηα λα θέξνπλ ζεξκνθνηηίδα. Δίλαη εληαγκέλα ζην ΔΘΑΒ θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην Κλεκφλην Ππλεξγαζίαο ΔΘΑΒ & 

«Σακφγεινπ ηνπ Ξαηδηνχ». Δπίζεο, ν Πχιινγνο δηαζέηεη ηέζζεξηο (4) 

ζεξκνθνηηίδεο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά λενγλψλ, νη δχν εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη παξαρσξεκέλεο ζην ΔΘΑΒ, ε ηξίηε ζηε Κνλάδα Λενγλψλ 

ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Λνζνθνκείνπ Οίνπ-Ξαηξψλ θαη ε ηέηαξηε 

βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα δχν 

αζζελνθφξα-Κνλάδεο ηνπ Ππιιφγνπ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά 

λενγλψλ ζε φιε ηε Β. Διιάδα. Γηα φιεο ηηο κεηαθνξέο λενγλψλ κε 

ζεξκνθνηηίδα (πνιιέο θνξέο θαη γηα κεηαθνξέο ρσξίο ζεξκνθνηηίδα), 

θπξηφηεξν κέιεκα ηνπ Ππιιφγνπ «Ρν Σακφγειν ηνπ Ξαηδηνχ» είλαη ε 

αζθαιήο κεηαθνξά ησλ λενγλψλ κε ηε ζπλνδεία εμεηδηθεπκέλνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ πνιχ ζπρλά δηαζθαιίδεηαη απφ ηε θαξέηξα 

ησλ εζεινληψλ ηαηξψλ ηνπ Ππιιφγνπ. 

Δπίζεο, νη πηέζεηο ηνπ Ππιιφγνπ πξνο ηελ Ξνιηηεία, κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο, παλειιαδηθά, ησλ λενγλψλ θαη 

γεληθά ησλ παηδηψλ απνηεινχλ πξσηαξρηθφ ζηφρν θαη γη‘ απηφ είλαη 

ζπλερείο. 
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11.1 Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

 
Ρν θνξηίν ησλ λενγλψλ πνπ ρξεηάδνληαη ζήκεξα λνζειεία ζηηο ΚΔΛΛ 

απμάλεηαη δηαρξνληθά θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο γνληκφηεηαο ησλ 

ππνγφληκσλ γπλαηθψλ φισλ ησλ ειηθηψλ θαη ηδηαηηέξσο ησλ πξσηνηφθσλ 

κεηέξσλ >40 εηψλ.  Αληηζηνίρσο, ξαγδαίεο ππήξμαλ νη επηζηεκνληθέο θαη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηα ηειεπηαία 30 έηε κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή 

βειηίσζε ηεο έθβαζεο ησλ λενγλψλ απμεκέλνπ θηλδχλνπ. Πηελ Αγγιία, γηα 

παξάδεηγκα, ηε δεθαεηία 1995-2006 δηαπηζηψζεθε αχμεζε ~10% ηεο 

επηβίσζεο λενγλψλ κε ειηθία θχεζεο κηθξφηεξε ησλ 26 εβδνκάδσλ. 

Ξαξάιιεια, ήηαλ αλαπφθεπθηε ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο λνζνθνκεηαθήο 

θξνληίδαο. Δπνκέλσο, γηα παξνρή ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο θξνληίδαο κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, είλαη απαξαίηεην θάζε ρψξα λα ζρεδηάδεη θαη λα 

παξαθνινπζεί ηηο δνκέο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ πξνζθνξάο 

εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθήο θξνληίδαο ΚΔΛΛ, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ λενγλνχ. 

Ζ έλλνηα ησλ επηπέδσλ ηεο λενγληθήο θξνληίδαο απαηηεί:(1) ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνκέσλ αξκνδηνηήησλ γηα ηα επηκέξνπο λνζνθνκεία κέζα 

ζην πιαίζην ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, (2) ηελ 

θαζηέξσζε πξαθηηθψλ παξαπνκπήο ησλ αζζελψλ θαη ππεξεζίεο 

κεηαθνξάο πνπ λα επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

θξνληίδαο θαηά πεξίπησζε θαη (3) ηε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ 

επαγγεικαηηθψλ θαη πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ θαηά λνζνθνκείν. 

 

Απφ ην 2005 έρνπλ δεκνζηεπζεί απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο ηεο Ξνιηηείαο 

Victoria ζηελ Απζηξαιία νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηα ηξία επίπεδα 

11. Γνκή & Οξγάλσζε Nενγληθώλ Kέληξσλ  
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θξνληίδαο λενγλψλ, αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαηά βαξχηεηα πεξηζηαηηθνχ. Νη ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ παξέρνπλ λενγληθή θξνληίδα ζα πξέπεη λα 

ηαμηλνκνχληαη νκνηφκνξθα θαη κε ζαθείο νξηζκνχο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο γηα εμνπιηζκφ, πξνζσπηθφ, εγθαηαζηάζεηο, βνεζεηηθέο 

ππεξεζίεο, θαηάξηηζε, θαζψο θαη νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθνξψλ, αλάινγα κε ην επίπεδν 

πεξίζαιςεο. Δμ ίζνπ απαξαίηεηε είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ έθβαζεο ησλ 

αζζελψλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ηεο ζλεζηκφηεηαο, 

λνζεξφηεηαο, θαη καθξνπξφζεζκεο  έθβαζεο. Γηαθνξνπνηήζεηο 

παξαηεξνχληαη ζπλήζσο κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ ή ηνπο πφξνπο 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ επηκέξνπο λνζνθνκείσλ. Πε θάζε πεξίπησζε 

θάζε δηαθνξνπνίεζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απαηηεί ηεθκεξίσζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, αλάπηπμε κηαο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  

Δηδηθφηεξα, λνζνθνκεία κε καηεπηήξην Δπηπέδνπ I είλαη φζα: (1) παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ζε κε επηπειεγκέλεο εγθπκνζχλεο & κε πξνβιεκαηηθά 

λενγέλλεηα θαη (2) κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ λενγληθέο επηπινθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο πξνο πςειφηεξν επίπεδν λενγληθήο 

πεξίζαιςεο, φηαλ απαηηείηαη.  

Δπηπέδνπ ΙΙ είλαη κεγαιχηεξα λνζνθνκεία πνπ παξέρνπλ φιεο ηηο ππεξεζίεο 

ησλ λνζνθνκείσλ Δπηπέδνπ I θαη επηπιένλ (1) δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε 

επηιεγκέλσλ πεξηζηαηηθψλ (εγθπκνζχλεο πςεινχ θηλδχλνπ θαη λενγλά πνπ 

ρξεηάδνληαη παξαθνινχζεζε, αιιά φρη εληαηηθή ζεξαπεία) θαη (2) 

ζπκκεηέρνπλ σο ηνπηθά θέληξα ζε δίθηπν γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη πεξηγελλεηηθή εθπαίδεπζε. 

Ρέινο, Δπηπέδνπ ΗΗΗ είλαη κεγάια ηξηηνβάζκηα καηεπηήξηα θαη λνζνθνκεία 

παίδσλ πνπ παξέρνπλ εληαηηθή ζεξαπεία λενγλψλ θαη δηαζέηνπλ έλα επξχ 

θάζκα ππνεηδηθνηήησλ θαη παξαταηξηθψλ ππεξεζηψλ, παξάιιεια κε ηελ 

παξνρή λενγληθήο θξνληίδαο Δπηπέδνπ I θαη ΗΗ. 
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Ξξφζθαηα (2012) ε Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Ξαηδηαηξηθήο δηαθξίλεη ηα 

επίπεδα λενγληθήο θξνληίδαο ζε 4 δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάγθε 

νκνηφκνξθεο ηαμηλφκεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηε βάζε γεσγξαθηθψλ θαη πιεζπζκηαθψλ 

παξακέηξσλ, σο εμήο: 

Δπίπεδν I: παξέρεη νξγαλσκέλε λνζνθνκεηαθή λενγληθή θξνληίδα κε 

πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ (αλάλεςε, κεηαγελλεηηθή θξνληίδα ησλ πγηψλ 

λενγλψλ, θξνληίδα γηα θπζηνινγηθψο ζηαζεξά λενγλά 35-37 ΔΘ θαη 

ζηαζεξνπνίεζε παζρφλησλ λενγέλλεησλ ή λενγλψλ <35 ΔΘ έσο φηνπ 

κεηαθεξζνχλ ζε αλψηεξν επίπεδν λενγληθήο θξνληίδαο. 

Δπίπεδν II: παξέρεη νξγαλσκέλε λνζνθνκεηαθή λενγληθή θξνληίδα κε 

πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ ζε λενγλά >32 ΔΘ θαη ΒΓ >1500 γξακκάξηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζεκεία θπζηνινγηθήο αλσξηκφηεηαο, φπσο άπλνηα 

πξνσξφηεηαο, αδπλακία ζεξκνξχζκηζεο ή εληεξηθήο δηαηξνθήο ή κεηξίσο 

πάζρνληα κε πξνβιήκαηα πνπ αλακέλεηαη λα επηιπζνχλ γξήγνξα ρσξίο λα 

ρξεηαζζνχλ επεηγφλησο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο απφ ππνεηδηθφηεηεο ή ζε 

φζα αλαξξψλνπλ απφ έλα πςειφηεξν επίπεδν εληαηηθήο ζεξαπείαο. Δρνπλ 

δπλαηφηεηα παξνρήο αλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο κε   ζπλερή ζεηηθή πίεζε 

αεξαγσγψλ (CPAP) θαη κε κεραληθφ αεξηζκφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα <24 

σξψλ. 

Δπίπεδν III:  παξέρεη νξγαλσκέλε λνζνθνκεηαθή ΚΔΛΛ κε πξνζσπηθφ θαη 

εμνπιηζκφ γηα ζπλερή κεραληθή ππνζηήξημε θαη νινθιεξσκέλε θξνληίδα ζε 

ηδηαηηέξσο πςεινχ θηλδχλνπ λενγέλλεηα θαη βαξέσο πάζρνληα λενγλά (ΒΓ 

<1500 γξακκάξηα ή ειηθία θχεζεο <32 εβδνκάδεο), θαζψο θαη επείγνπζα 

παηδηαηξηθή/ρεηξνπξγηθή θξνληίδα, κε άκεζε πξφζβαζε ζε έλα πιήξεο 

θάζκα ησλ παηδηαηξηθψλ ππνεηδηθνηήησλ (νθζαικίαηξνη, αλαηζζεζηνιφγνη, 

παηδνρεηξνπξγνί), ππεξεζίεο δηαγλσζηηθήο απεηθφληζεο κε δπλαηφηεηα 

γλσκάηεπζεο ζε επείγνπζα βάζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ CT, MRI θαη US 
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θαη πξφζβαζε ζε νξγαλσκέλν πξφγξακκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ηεο πξνσξφηεηαο. Γηεπθνιχλεη ηε δηαθνκηδή 

λενγλψλ πξνο επηπέδνπ ΗV λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ή λνζνθνκεία παίδσλ, 

θαζψο θαη ηελ κεηαθνξά λενγλψλ πνπ αλαξξψλνπλ ζε ρακειφηεξνπ 

επηπέδνπ κνλάδεο, αλάινγα κε ηηο θιηληθέο ελδείμεηο. 

Δπίπεδν IV: επηπιένλ ησλ παξνρψλ ησλ ΚΔΛΛ επηπέδνπ ΗΗΗ, δηαζέηεη 

δπλαηφηεηεο θαη εκπεηξία αληηκεηψπηζεο ησλ πιένλ ζχλζεησλ λενγληθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζπγγελψλ ή επίθηεησλ δπζπιαζηψλ, θαζψο εδξάδεηαη 

εληφο λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Νη ΚΔΛΛ επηπέδνπ IV δηεπθνιχλνπλ ηηο 

ππεξεζίεο κεηαθνξάο λενγλψλ θαη παξέρνπλ εμσηεξηθή εθπαίδεπζε ζηελ 

πεξηνρή επζχλεο. 

  

Ρα θαηά ηφπνπο ζπζηήκαηα πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο αλακέλεηαη λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη θάζε λενγέλλεην γελληέηαη θαη λνζειεχεηαη ζηα 

ελδεδεηγκέλα γηα ηε θξνληίδα ηνπ ηδξχκαηα ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο έθβαζεο. Δπεηδή ηα πνιχ ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο 

θαη ηα πνιχ πξφσξα λενγλά δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο, 

φηαλ ν ηνθεηφο ζπκβαίλεη ζε θέληξα επηπέδνπ Η ή ΗΗ, ζα πξέπεη λα 

κεηαθέξνληαη ζε ΚΔΛΛ επηπέδνπ ΗΗΗ, εθηφο εάλ ππάξρνπλ γεσγξαθηθνί 

πεξηνξηζκνί. Ξξάγκαηη, ζχκθσλα κε κεηα αλάιπζε κειεηψλ ηεο πεξηφδνπ 

1978-2010 ε λενγληθή ή πξηλ ηελ έμνδν ζλεζηκφηεηα ησλ πνιχ ρακεινχ 

βάξνπο γέλλεζεο θαη πξφσξσλ λενγλψλ (ΖΘ<32 εβδνκάδεο) πνπ 

γελλήζεθαλ ζε ρακειφηεξνπ επηπέδνπ θέληξα ήηαλ θαηά 62% πςειφηεξε 

εθείλσλ πνπ γελλήζεθαλ ζε θέληξα πςειφηεξνπ επηπέδνπ III.  

 

Ζ έλλνηα ηεο πεξηθεξεηαθήο θξνληίδαο λενγλψλ (Regionalised Λeonatal 

Care) εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κε ζηφρν ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο έθβαζεο ησλ λενγλψλ θαη ηελ παξνρή εληαίαο 

λενγληθήο θξνληίδαο. Ζ πεξηθεξεηνπνίεζε ησλ πεξηγελλεηηθψλ 
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ππεξεζηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάπηπμε, θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή, ελφο 

ζπληνληζκέλνπ ζπζηήκαηνο πεξηγελλεηηθήο/λενγληθήο θξνληίδαο 

πγείαο, πνπ ππεξεηεί ηηο αξρέο ηεο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ, ηεο ζσζηήο 

κεηαθνξάο αζζελψλ θαη παξνρήο βάζεη ηεθκεξησκέλσλ δεδνκέλσλ 

θαηάιιειεο πεξίζαιςεο ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα νξγάλσζεο ησλ 

κνλάδσλ ηνπ κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο 

πεξίζαιςεο ζην πιαίζην ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

 

11.2 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Ρν 1992, κεηά ηελ απφθαζε 2750/16.9.1991 ηνπ ΘΔΠ παξαδφζεθε απφ 

ηελ ππν-Δπηηξνπή Λενγλνινγίαο-Δκβξπνκεηξηθήο Ηαηξηθήο ηεο Δπηηξνπήο 

Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο νινθιεξσκέλε «Ξξφηαζε Νξγάλσζεο Ξεξηγελλεηηθήο 

Φξνληίδαο» ζηελ Διιάδα. Πηελ έθζεζε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζέκαηα  

(1) νξγάλσζεο ησλ Ρκεκάησλ θπήζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ, ησλ 

Λενγλνινγηθψλ Ρκεκάησλ θαη Κνλάδσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο 

πξνβιεκαηηθψλ εγθχσλ θαη λενγέλλεησλ, θαζψο θαη (3) εμεηδίθεπζεο ζηε 

Λενγλνινγία ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ.  

 

Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα είλαη ην 

Ξεξηθεξεηαθφ Ξεξηγελλεηηθφ Θέληξν, ην νπνίν εμππεξεηεί ζε Δπίπεδν 

Ρξηηνβάζκηαο Φξνληίδαο (Δληαηηθή Λνζειεία, επίπεδν ΗΗΗ) ηεο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο θαη ζπλεξγάδεηαη κε φιεο ηηο Γεπηεξνβάζκηεο (Δλδηάκεζε 

Λνζειεία, επίπεδν ΗΗ) ή Ξξσηνβάζκηεο (Απιή Λνζειεία, επίπεδν Η) Κνλάδεο 

πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

Δηδηθφηεξα, ηα Λενγλνινγηθά Ρκήκαηα παξέρνπλ εθηφο απφ Απιή/Δλδηάκεζε 

Λνζειεία θαη Δληαηηθή Λνζειεία ελψ νη Λενγλνινγηθέο Κνλάδεο παξέρνπλ 

κφλνλ Δλδηάκεζε/Απιή Λνζειεία.  
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Ρα Ρξηηνβάζκηα Λενγλνινγηθά Ρκήκαηα εδξάδνληαη ζε Ρξηηνβάζκηα 

Ξεξηγελλεηηθά Θέληξα, Ξαηδηαηξηθέο Θιηληθέο ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ (άξζξν 7 

ηνπ Λ.Γ. 1268/82) θαη Ρξηηνβάζκηα Ξαηδηαηξηθά Λνζνθνκεία. Νη αλάγθεο 

εληαηηθήο λνζειείαο ππνινγίδνλγηαη ζε 2-3 θιίλεο/1000 ηνθεηνχο. 

Δλδηάκεζε λνζειεία (επίπεδν ΗΗ) παξέρεηαη ζην Λενγλνινγηθφ Ρκήκα θαη ηε 

Λενγληθή Κνλάδα ηνπ Λνζνθνκείνπ, φπνπ επξίζθεηαη ην αληίζηνηρν 

Γεπηεξνβάζκην Καηεπηηθφ Ρκήκα κε εθηηκψκελεο αλάγθεο: 4 θιίλεο/1000 

ηνθεηνχο. Ρέινο, απιή λνζειεία (επίπεδν Η) κε εθηηκψκελεο αλάγθεο 2 

θιίλεο /1000 ηνθεηνχο παξέρεηαη ζην Λενγλνινγηθφ Ρκήκα θαη ηε 

Λενγλνινγηθή Κνλάδα θαη αθνξά αλαξξσλχνληα λενγέλλεηα. ???? Ρα 

θπζηνινγηθά λενγέλλεηα ζπζηήλεηαη λα ζπλζαιακίδνληαη κε ηε κεηέξα 

(rooming in) ελψ ν εθηηκψκελνο αξηζκφο απηψλ ησλ λενγληθψλ θιηλψλ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη θαηά 25% ηνλ αξηζκφ ησλ καηεπηηθψλ θιηλψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ έθηαθηεο ή απμεκέλεο 

αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ πρ ζε πεξίπησζε πνιχδπκεο θχεζεο. 

 

Ρν επηζπκεηφ ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ Ρξηηνβάζκηνπ Λενγλνινγηθνχ Ρκήκαηνο 

είλαη 30-45 θιίλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη  10-15 εληαηηθήο λνζειείαο (επίπεδν 

ΗΗΗ),  15-20 ελδηάκεζεο λνζειείαο (επίπεδν ΗΗ) θαη 5-10 απιήο λνζειείαο 

(επίπεδν Η). Γελ λνείηαη ιεηηνπξγία Λενγλνινγηθψλ Ρκεκάησλ κε ιηγφηεξεο 

απφ 6 θιίλεο εληαηηθήο λνζειείαο.  

Ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ ζηηο Λενγλνινγηθέο Κνλάδεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ην επηζπκεηφ κέγεζνο θαηά κνλάδα πγείαο λα 

θπκαίλεηαη ζπλνιηθά απφ 10 σο 20 θιίλεο ελδηάκεζεο (ΗΗ) θαη απιήο (Η) 

λνζειείαο.  

Πηελ έθζεζε πξνβιεπφηαλ αθφκε φηη ζηα Λενγλνινγηθά Ρκήκαηα θαη 

Κνλάδεο εηζάγνληαη απνθιεηζηηθά πξνο λνζειεία λενγέλλεηα ειηθίαο κέρξη 

28 εκεξψλ θαη νπνηαζδήπνηε ειηθίαο, εθ‘ φζνλ κεηαθέξνληαη απφ άιιεο 

Λενγλνινγηθέο Κνλάδεο. Λενγέλλεηα νηαζδήπνηε άιιεο πξνέιεπζεο 
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εηζάγνληαη ζην Λενγλνινγηθφ Ρκήκα, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

Ρκήκαηνο θαη ηνπ Λνζνθνκείνπ (ΚΔΘ Ξαίδσλ, Ξαηδηαηξηθή Θιηληθή), αιιά 

δελ δηθαηνινγείηαη εηζαγσγή αλ ε ειηθία ηνπο είλαη κεγαιχηεξε ησλ 44 

«ππνινγηζκέλσλ εβδνκάδσλ» απφ ηε ζχιιεςε. Ζ έθζεζε δελ πεξηγξάθεη 

αλαιπηηθά ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαηά επίπεδν 

λνζειείαο, ηνπο απαξαίηεηνπο ρψξνπο θαη ην αλαγθαίν ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ησλ λενγλνινγηθψλ ηκεκάησλ/κνλάδσλ, πνπ ζεσξείηαη φηη 

ρξεηάδεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο, 

δελ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζε ζέκαηα αδεηνδφηεζεο κνλάδσλ ηνπ ηδησηηθνχ 

θνξέα ή πηζηνπνίεζεο θαη ζπλερηδφκελεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηα Λενγλνινγηθά Ρκήκαηα θαη ηηο Κνλάδεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο.  

To Πεπηέκβξην 2012 ππνβιήζεθε ζην ΘΔΠ αλαιπηηθή εηζήγεζε ηεο 

«Δηδθήο Δπηηξνπήο γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο ζηε ρψξα 

καο» κε Ξξφεδξν ηελ Θαζεγήηξηα θα Α. Καιακίηζε θαη ηελ νπνία επγεληθά 

παξαρψξεζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ιεπθήο Βίβινπ ν Ξξφεδξνο ηνπ ΘΔΠ θνο 

Ξ. Πθαλδαιάθεο (Βι Ξαξάξηεκα). Ξαξά ηελ έιιεηςε ζρεηηθψλ εζληθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ηελ ΔΙΠΡΑΡ, ε Δπηηξνπή έθαλε αμηφινγε πξνζπάζεηα 

ζπγθέληξσζεο, ζε εζεινληηθή βάζε, θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ απφ κηα 

ζεηξά δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο καηεπηηθέο θαη λενγλνινγηθέο κνλάδεο θαη 

ηκήκαηα θαη πξνβαίλεη ζε ηεθκεξησκέλεο, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, 

πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 9 πεξηγελλεηηθψλ πεξηθεξεηψλ, ηε ρσξνζέηεζε 

ηνπο θαη ηε κεηαθνξά ησλ λενγλψλ. Ζ Δπηηξνπή ηνλίδεη ηδηαηηέξσο ηελ 

αλάγθε εθαξκνγήο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο, πηζηνπνηεηηθνχ ελδνκήηξηνπ, λενγληθνχ θαη 

βξεθηθνχ ζαλάηνπ, ηα νπνία έρεη πηνζεηήζεη ζπφ ην 2011 ην ΘΔΠ, θαζψο 

θαη ηελ ππνρξέσζε θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ λενγλψλ λνζειεπνκέλσλ ζε 

ΚΔΛΛ. 
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11.3 πδήηεζε θαη Πξνηάζεηο 

 
Πηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πεξηγελλεηηθήο 

θξνληίδαο ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλνηαη ε γεσγξαθηθή δηακφξθσζε ηεο 

ρψξαο κε ηνλ εθηεηακέλν λεζησηηθφ ρψξν, ε κεγάιε αλαινγία (>50%) 

ηνθεηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε ζπγθεληξνπνίεζε ησλ κεγάισλ ηδησηηθψλ 

καηεπηεξίσλ ζηε κείδνλα πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο (40% ησλ γελλήζεσλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηδησηηθά καηεπηήξηα θαη κφλνλ 10% ζε δεκφζηα ηεο 

ίδηαο πεξηνρήο) θαη ε δπζαλαινγία ησλ πξνβιεκαηηθψλ λενγλψλ πνπ 

ρξεηάδεηαη λα κεηαθεξζνχλ γηα λνζειεία απφ ηα ηδησηηθά ζηα θξαηηθά 

Λενγλνινγηθά Ρκήκαηα ιφγσ νηθνλνκηθψλ ή άιισλ ιφγσλ ή λα 

λνζειεπηνχλ απνθιεηζηηθά ζε θξαηηθά Ρκήκαηα ή Κνλάδεο ιφγσ έιιεηςεο 

ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο ζε ηδησηηθά Καηεπηήξηα.  

Ξαξά ηελ έιιεηςε αθξηβψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ξνπηίλαο, ζηελ Διιάδα 

έρεη ππνινγηζηεί φηη ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 200 θιίλεο εληαηηθήο 

λνζειείαο, 400 ελδηάκεζεο θαη 200 απιήο λνζειείαο, επηπιένλ φζσλ 

ιεηηνπξγνχλ γηα ηα θπζηνινγηθά λενγέλλεηα ησλ Καηεπηηθψλ Ρκεκάησλ. 

Δίθνζη ρξφληα κεηά ηελ έθζεζε ηεο ππν-επηηξνπήο Λενγλνινγίαο-

Δκβξπνκεηξηθήο Ηαηξηθήο θαη ηελ πην πξφζθαηε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ην 

2102, αξθεηά βαζηθά ζεκεία δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξνρήο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο γηα πξφσξα θαη 

πξνβιεκαηηθά λενγλά. Αλαπηχρζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί ηξηηνβάζκηεο, ρσξίο δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ κεραληζκνχο επηηφπεηαο αμηνιφγεζεο θαη αλεμάξηεηε 

επηηξνπή κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. Θαζπζηεξεί ε εθαξκνγή ηεο 

πεξηθεξηθνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα ηελ ππνζηειέρσζε ησλ 

ηξηηνβάζκησλ κνλάδσλ, ηε ζπαηάιε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη πηζαλφηαηα ηελ 

επηβάξπλζε ηεο έθβαζεο ησλ πξφσξσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ λενγλψλ 

ρακειήο θνηλσληθνηνηθνλνκηθήο ηάμεο ή φζσλ δνχλ ζηηο πην 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.  
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Ππκπεξαζκαηηθά, είλαη αλαγθαία ε άκεζε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή 

δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο ηεο εγθπκνζχλεο θαη παξνρήο πεξηγελλεηηθήο 

θξνληίδαο, αθφκε θαη ζε δνθηκαζηηθή θάζε, ψζηε (1) λα ππνινγηζηνχλ νη 

δείθηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρξνληθήο 

παξαθνινχζεζεο φζσλ λενγλψλ ρξεηάζηεθαλ ΚΔΛΛ, (2) λα δηαγξαθνχλ νη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη (3) λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δηαρξνληθφ επαλαζρεδηαζκφ ηεο πεξηθεξηθνπνίεζεο 

ησλ ππεξεζηψλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο δνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο λενγλψλ, αιιά θαη ηεο 

ππνζηήξημεο ηνπ ξφινπ ησλ επαγγεικαηηψλ πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο 

κφλνλ ζεηηθέο επηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη ζηελ ηειηθή έθβαζε ησλ πξφσξσλ 

θαη πξνβιεκαηηθψλ λενγλψλ αιιά θαη ζηελ ειάθξπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

απηνχ θνξηίνπ ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο.  
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Πηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ζηελ θιεηζηή ζπλεδξία επηζηεκνληθνχ 
πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ 25νπ Ππλεδξίνπ ζηελ Ηζάθε, κε ππεχζπλε εθ 

κέξνπο ηεο Δηαηξίαο ηελ Δ. Ξεηξίδνπ, δηακεζνιαβήηξηα ζπδήηεζεο ηελ 
Κ. Θνιέηζε θαη επηζηεκνληθνχο γξακκαηείο ηνπο Δ. Ρζεθνχξα & Α. 

Γηακαληάξα: 
 Αλαγλσξίζηεθε ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο ζηε ρψξα καο θαη ε νπζηαζηηθή 

ζπκβνιή δσξεηψλ ζηε βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 

ηελ αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θξαηηθψλ κνλάδσλ 

θξνληίδαο, θαζψο θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ ζηε 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, θπξίσο 

ησλ καηεπηήξσλ θαη λενγλνιφγσλ 

 Πρνιηάζηεθαλ επηκέξνπο ζέκαηα ηνπ θεηκέλνπ ηεο Ιεπθήο Βίβινπ 

γηα ηελ πεξηγελλεηηθή θξνληίδα θαη δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε 

αλάπηπμεο ελφο εμαεηνχο (2014-2020) ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, 

φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη νη βξαρππξφζεζκνη, κεζνπξφζεζκνη θαη 

καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα επηκέξνπο 

θεθάιαηα ηεο Ιεπθήο Βίβινπ θαη νκαδνπνηνχληαη πην θάησ ζε 6 

ελφηεηεο. Νη πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο αθνξνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα 

αλάπηπμεο δεηθηψλ θαιήο πξαθηηθήο, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε φζσλ κνλάδσλ πγείαο 

πξνζπκνπνηνχληαη λα δεκνζηνπνηνχλ ηα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο 

ηνπο ελψ εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε αλάπηπμε ζπλεξγηθψλ 

δξάζεσλ φζσλ ελδηαθέξνληαη λα δηαηεξεζεί, λα 

αληηθεηκελνπνηεζεί θαη λα βειηησζεί πεξαηηέξσ ε πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο ζηελ Διιάδα παξά ηηο 

δχζθνιεο ζπλζήθεο κείσζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ 

 Γεζκεχηεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλέο δξάζεηο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Ιεπθήο 

Βίβινπ θαη ζπζηεκαηηθή δηάρπζε ηνπο ζην γεληθφ θνηλφ θαη ηνπο 

ζπλαξκφδηνπο θνξείο 

12. ύλνςε πξνηάζεσλ θαη αλάγθε 

αλάπηπμεο 6εηνύο ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ 
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Πξόηαζε 1. Πηαδηαθή αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο 

δεδνκέλσλ πξνο ηελ ΔΙΠΡΑΡ (π.ρ. αξηζκφο, είδνο θαη έθβαζε ηνθεηψλ) 

θαη ζπλαθφινπζεο επεμεξγαζίαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ζε 

εζληθφ επίπεδν νη δείθηεο πεξηγελλεηηθήο πγείαο (Registry). Ππληζηάηαη 

λα ελζαξξπλζεί ε έλαξμε εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο 

δεδνκέλσλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα απφ ηα δεκφζηα 

καηεπηήξηα/θέληξα/κνλάδεο θαη ε ζηαδηαθή ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ 

θνξέα.  

- Ζ πξνσξφηεηα κε ηηο δηαβίνπ επηπηψζεηο ηεο έρεη πιένλ ραξαθηεξηζηεί 

θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ρξφλην πξφβιεκα πγείαο. Δπνκέλσο, 

νη ππνινγηζκνί αμηφπηζησλ θαη ζχγρξνλσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα ζηε ρψξα καο είλαη αλαγθαίνη γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην Δπξσπατθφ θαη δηεζλέο γίγλεζζαη. Ππλαθφινπζα, ζε 

δνθηκαζηηθή βάζε, θαη κέρξη ηελ επίζεκε θαζηέξσζε ησλ 

επηθαηξνπνηεκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ γελλήζεσλ θαη ζαλάηνπ πνπ έρνπλ 

ήδε πηνζεηεζεί απφ ην ΘΔΠ, ε ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ησλ 

δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηνλ παηδίαηξν ηνπ 

καηεπηεξίνπ/λενγλνινγηθνχ Ρκήκαηνο/Κνλάδαο ζε ινγηζκηθφ πνπ 

δηαηίζεηαη ειεπζέξσο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ην Καηεπηήξην ΟΔΑ ή 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί κεηά απφ ζπλεξγαζία λενγλνινγηθψλ ηκεκάησλ. 

Δμ άιινπ, ην Δξγαζηήξην γηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο 

Πηαηηζηηθήο ηνπ ΔΘΞΑ δηαηίζεηαη ζηε θάζε απηή λα ζπγθεληξψλεη θαη 

λα επεμεξγάδεηαη άκεζα ηα δεδνκέλα.  

Κε ηελ απιή δεκνζηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ζπγθξηηηθψλ δεηθηψλ 

αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθεξφκελεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο θαηά 

θέληξν αλακέλεηαη λα βειηησζνχλ ζε θάπνην βαζκφ, θαη ρσξίο 

πξφζζεην θφζηνο, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο  

(ρξνληθφο νξίδνληαο: 6 έηε) 
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Πξόηαζε 2. Αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ δηαγλσζηηθψλ θαη 

ζεξαπεπηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηηο ζπλαθείο Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο, κε 

πξφβιεςε επηθαηξνπνίεζεο, ζρεηηθά κε ζέκαηα ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο, παξαθνινχζεζεο εγθχνπ θαη ιερσίδαο, θξνληίδαο 

λενγλψλ ζηε ΚΔΛΛ θαη δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο λενγλψλ 

απμεκέλνπ θηλδχλνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ην κνληέιν πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο ηεο πξνσξφηεηαο πξέπεη λα είλαη επηθεληξσκέλν ζηελ 

νηθνγέλεηα (family centered) θαη φρη ζηελ αζζέλεηα (disease centered).  

(ρξνληθφο νξίδνληαο 2 έηε). 

 
 

Πξόηαζε 3. Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Δζληθνχ 

πξνγξάκκαηνο Λενγληθνχ Ξξνζπκπησκαηηθνχ Διέγρνπ, απνηεινχκελεο 

απφ Θαζεγεηέο Ξαηδηαηξηθήο, Κεηαβνιηθψλ Λνζεκάησλ, Βηνρεκείαο, 

Αλαιπηηθήο Σεκείαο, Δπηδεκηνινγίαο, Ξιεξνθνξηθήο θαη  Νηθνλνκηθψλ 

ηεο γείαο κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο/απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαζηέξσζεο πξνγξάκκαηνο δηεπξπκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, 

αλάινγα κε ην λνζνινγηθφ θάζκα ζηε ρψξα καο. Ρν έξγν ηεο 

Δπηηξνπήο ελδέρεηαη λα δηεπξπλζεί αλ θξηζεί φηη ρξεηάδεηαη λα 

πξνζηεζνχλ ζην λενγληθφ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν θαη άιιεο 

λνζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο ησλ κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ, φπσο ν 

έιεγρνο αθνήο (ρξνληθφο νξίδνληαο έλα έηνο). 

 
Πξόηαζε 4. Αλάπηπμε δεηθηψλ θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΛΛ, 

πηζηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ζπλερηδφκελεο 

αμηνιφγεζεο Ρκεκάησλ θαη Κνλάδσλ θαηά επίπεδν ιεηηνπξγίαο κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλαγθαηφηεηα πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνθεηφ, ηελ 

αλάλεςε/ζηαζεξνπνίεζε θαη ηε κεηαθνξά. Ξνιχηηκε είλαη ε εκπεηξία 

ηεο γεηηνληθήο Ρνπξθίαο, φπνπ ππνζηεξίδεηαη φηη κε ηαρχξξπζκε 

εθπαίδεπζε παηδηάηξσλ ζηε λενγλνινγία-ζηαζεξνπνίεζε, κεηψζεθε 

νπζησδψο θζάλνληαο επξσπατθά επίπεδα θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ε πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα (ρξνληθφο νξίδνληαο ηξία έηε) 
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Πξόηαζε 5. Ξαξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο εζληθήο 

επηηξνπήο κεηξηθνχ ζειαζκνχ, ζπκβνιή ζηε ραξηνγξάθεζε φζσλ 

πξσηφβνπισλ πξνζπαζεηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν δελ έρνπλ αθφκε 

πηζηνπνηεζεί, θαηαγξαθή θαη άκεζε παξέκβαζε ζε πεξίπησζε 

αλεπηζχκεησλ ζπκβακάησλ θαη πξνζπάζεηεο ελεκέξσζεο γνλέσλ κε 

δηαδξαζηηθή κεζνδνινγία κέζσ Γηαδηθηχνπ (ρξνληθφο νξίδνληαο έμη έηε) 

 
 

Πξόηαζε 6. Αλάπηπμε εηδηθψλ ηνκέσλ δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο, πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηνπο 

ζε επηζηεκνληθέο θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο ησλ θνξέσλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε θηινζνθία θαη ην πεξηερφκελν ηεο Ιεπθήο Βίβινπ. Κε 

θεληξηθφ θνξέα ην Πχιινγν Γνλέσλ  γηα ηε Φξνληίδα ησλ Ξξφσξσλ 

Λενγλψλ «Ζιηηφκελνλ», αλάπηπμε Γηθηχνπ ελδηαθεξνκέλσλ 

νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ γηα ζέκαηα πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο ζηε 

ρψξα καο θαη ηελ αιινδαπή γηα ζπληνληζκφ, ππνζηήξημε ησλ επηκέξνπο 

δξάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη πξνβνιή ηνπο πξνο ηελ Ξνιηηεία θαη ην 

Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην  

(ρξνληθφο νξίδνληαο 6 έηε) 
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Παξάξηεκα 1: Γεδνκέλα Πεξηγελλεηηθήο Φξνληίδαο 

  

1.1 ΔΛΣΑΣ (2005-2010) 

 

ΔΛΣΑΣ 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Γελλήζεηο δσληψλ (απφ ΔΙΠΡΑΡ) 
(Λ) 

    114,766 117,933 118,302 111,926 112,042 107,545 

Δίδνο ηνθεηνχ                 

Απιφο ηνθεηφο             
107
226 

1029
91 

Ξνιιαπιφο ηνθεηφο             
519

2 
4975 

Δβδνκαδα θχεζεο ΠΛΝΙΝ (Λ)     114,766 117,933 118,302 111,926 112,042 107,545 

20-27     385 336 335 299 293 265 

28-31     1,090 935 945 826 739 635 

32-35     5,368 5,226 4,680 3,774 3,310 2,968 

36     5,988 5,584 5,432 4,040 3,823 4,157 

37 - 39     73,212 76,415 78,219 73,868 74,315 72,584 

40 θαη άλσ     28,723 29,437 28,691 29,119 29,562 26,936 

Δβδνκαδα θχεζεο ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ 
(Λ) 

    114,551 117,439 117.913 111.517 111.625 107.166 

20-27     384 325 333 295 288 263 

28-31     1,086 920 936 817 734 629 

32-35     5,357 5,148 4,660 3,762 3,301 2,958 

36     5,98 5,518 5,421 4,022 3,815 4,151 

37 - 39     73,088 76,212 78,000 73,648 74.086 72,360 

40 θαη άλσ     28,656 29,316 28,563 28,973 29.401 26,805 

Παξαξηήκαηα 
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1.2 Γεδνκέλα Δηδηθήο Δπηηξνπήο ΚΔΤ (2012) από 82 δεκόζηα θαη 38 ηδησηηθά θέληξα 

 

ΚΔΤ 2012 2011 2010 2008 2009 2007 2006 2005 

ύλνιν γελλήζεσλ       

Πχλνιν δηεηίαο 
223,291 (94.5% 
ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ρψξαο) 

      

Ηδησηηθά καηεπηήξηα (%)       50.1%       

Γεκφζηα Λνζειεπηηθά  
Ηδξχκαηα (%) 

      49.9%       

Καηζαξηθέο       
 

      

Ηδησηηθά καηεπηήξηα (%)       55.7% 54.4%       

Γεκφζηα Λνζειεπηηθά  
Ηδξχκαηα (%) 

      44.1% 42.6%       

Πξνγελλεηηθόο έιεγρνο       
 

      

Ηδησηηθά καηεπηήξηα Λ (%)       17/38 (44.7%)       

Γεκφζηα Λνζειεπηηθά  
Ηδξχκαηα Λ (%) 

      15/82 (18.3%)       

Τπεξερνγξάθεκα Β'  
Δπηπέδνπ 

      
 

      

Ηδησηηθά καηεπηήξηα Λ (%)       20 (52.6%)       

Γεκφζηα Λνζειεπηηθά  
Ηδξχκαηα Λ (%) 

      20 (24.4%)       

Πξόσξα, Ν (%)       10718 (9.6%)       

31-36Δ (πξφσξα)       9886 (8.9%)       

24-30Δ (εμαηξεηηθά  
πξφσξα) 

      832 (0.7%)       

31-36Δ ζε Γεκφζηα       56.8%       

24-30Δ ζε Γεκφζηα       36.1%       

Μεηαθνξά, Ν κνλάδσλ (%)       
 

      

1. Ιδησηηθά καηεπηήξηα        53 ζχλνιν       
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i. ΔΘΑΒ       5 (9.4%)       

ii. Ηδηφθηεην αζζελνθφξν       33 (62.3%)       

Ππλνδεία παηδηάηξνπ       26/33 (49.1%)       

Ππλνδεία λενγλνιφγνπ       17/33 (51.5%)       

Ππλνδεία  
αλαηζζεζηνιφγνπ 

      9/33 (27.3%)       

2. Γεκόζηα Ννζειεπηηθά   
    Ιδξύκαηα 

      82 ζχλνιν       

i. ΔΘΑΒ       11 (13.4%)       

ii. Απιφ αζζελνθφξν       31 (37.8%)       

Ππλνδεία παηδηάηξνπ       9/31 (29.0%)       

iii. Απιφ αζζελνθφξν κε  
αγξνηηθφ ηαηξφ 

      19/82  (23.2%)       

Ππλνδεία εηδηθεπκέλνπ  
παηδηάηξνπ 

      13/19 (68.4%)       

Ππλνδεία παηδηάηξνπ       10/19 (52.6%)       

Ππλνδεία λενγλνιφγνπ       1/19 (5.3%)       

Ππλνδεία  
αλαηζζεζηνιφγνπ 

      6/19 (31.6%)       

Κεηαθνξά κε  
λενγλνιφγν 

      4/82 (4.9%)       

1.3 Λεπθή Βίβινο: Αηδέληα Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο- Πεξηγελλεηηθή Φξνληίδα (2013) 

Αλαπηχρζεθε έληππν θαηαγξαθήο θαη παξαρσξήζεθαλ επγελψο απφ ζπλαδέιθνπο δεδνκέλα, ηα νπνία 
νκαδνπνηήζεθαλ, θαηά ην δπλαηφλ, απφ ην Δξγαζηήξην γηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο Πηαηηζηηθήο 

(αθνξνχλ δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαηά θέληξν)  
 

Γεκόζηα Ννζειεπηηθά Ιδξύκαηα 

Αξεηαίεην Ννζνθνκείν, 
Μαγγίλεην Μαηεπηήξην 

2012 
(1- 9/12) 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

2005 
 

Αξηζκφο γελλήζεσλ παηδηψλ (Λ) 872 1,660 2,021 1,697 1,351 1,642 1,464 1,259 

Ρνθεηφο:                 

Φπζηνινγηθφο (Λ) 372 693 810 768 694 683 767 685 

Θαηζαξηθή ή άιινο (Λ) 479 838 885 836 573 729 632 504 

Αγφξηα (Λ) 501 886 985 890 697 854 765 618 
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Θνξίηζηα (Λ) 371 774 1036 807 654 713 692 641 

Δζληθφηεηα ειιεληθή (Λ) 657 1,149 1,255 1,050 1,017 1,087 998 783 

750-1000g 9 7 9 9 5 3 1 9 

1251-1500g 4  12 23 13 10 11     

38+ ηειεηφκελα θαη ππεξψξηκα 779 1,508 1,798 1,567 1,240 1,489 1,362 1,058 

Κεηαθνξά  (Λ) 53 95 134 103 100 89 64 52 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ* 
*Τπάξρνπλ επίζεο δεδνκέλα γηα 2001-3 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  

Αξηζκφο ηνθεηψλ (Λ) 4350               

Αξηζκφο γελλήζεσλ παηδηψλ (Λ)                 

Ρνθεηφο:                 

Φπζηνινγηθφο (Λ) 2503               

Θαηζαξηθή ή άιινο (Λ) 1847               

Αξηζκφο ζαλάησλ εληφο 
Καηεπηεξίνπ (Λ) 36               

<1000g 40 41             

1001-1500g 56 72             

Π.Γ.Ν. ΘΔΑΛΙΑ 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Γελλήζεηο  1,511 1,647 1,725 1,573 1,591 1,335 1,244   

Αξηζκφο ηνθεηψλ (Λ) 1,511 1,597 1,668 1,573 1,591 1,335 1,244   

Ρνθεηφο:                 

Θαηζαξηθή ή άιινο (Λ) 723 782 820 445 731 525 507   

Γηάξθεηα θπήζεσο Λ 
(θπζηνινγηθφο/θαηζαξηθή ηνκή)                 

23-27    13 (8/5) 7 (5/2)           

28-31   26 (10/16) 19 (3/16)           

32-33   21 (3/18) 28 (4/24)           

34-36   147 (60/87) 141 (48/93)           

Ξνιχδπκεο γελλήζεηο                 

Γίδπκεο   46 51           

Ρξίδπκεο   2 3           

> Ρξίδπκεο   0 0           

Ξξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο Guthrie test ηελ 3ε κέξα 

Π.Γ.Ν.ΡΟΓΟΤ 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Αξηζκφο ηνθεηψλ (Λ) 907 952 1081           

Ρνθεηφο:                 

Φπζηνινγηθφο (Λ) 546 600 601           
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Θαηζαξηθή ή άιινο (Λ) 361 352 480           

Γηάξθεηα θπήζεσο 
(θπζηνινγηθφο/θαηζαξηθή)                 

32-33   2 3           

34-36   2 4           

ΑΣΣΙΚΟ Ννζνθνκείν, ΑΘήλα 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Αξηζκφο ηνθεηψλ (Λ)     1,513           

Ρνθεηφο:                 

Φπζηνινγηθφο (%)     46.0%           

Θαηζαξηθή ή άιινο (%)     53.3%           

Φχιν                 

Αγφξηα (%)     50.4%           

Κέζν Βάξνο γέλλεζεο (% θαηά 
θαηεγνξία)     3,247±445           

<2500g     5.2%           

>4000g     5.4%           

Π. Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Κ.Ν. Ρνθεηψλ 2000-2008     2,638 

Ιδησηηθά Μαηεπηήξηα 

ΙΑΩ 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Αξηζκφο ηνθεηψλ (Λ) 
  

12,534 
     Αξηζκφο γελλήζεσλ παηδηψλ (Λ) 10,708 10,921 13,100 14,998 15,839 15,580 15,171 14,550 

Αξηζκφο ζαλάησλ εληφο 
Καηεπηεξίνπ (Λ)  

  
75 78 82 81 88 69 

Γίδπκε  (%) 
  

8.0% 7.6% 6.5% 6.8% 6.2% 5.8% 

Ξνιχδπκε θχεζε > 3παηδηά  (%) 
  

0.3% 0.6% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 

Βάξνο γέλλεζεο (Λ) 
        <1500g Λ 1,233 1,181 (1.4%) 

<2500g Λ (% ΚΝ) 
1,263 (11.8 %) 

1,223 (11.1 
%) (11.4%) 

  500 – 999 Λ (% ΚΝ) 30 (0,3%) 42 (0,4%) 

       100 – 1499 Λ 134 108 

       1500 – 1999 Λ 293 267 

       2000 – 2500 Λ 806 806 
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 500 – 1499 Λ (% ΚΝ) 164 (1.5 %) 150 (1.4%) 

      Γηάξθεηα θπήζεσο (Λ θαηά 
θαηεγνξία) 

        <30Δ 88 84 98 126 106 102 92 88 

30-34Δ 528 528 
      35-40 9,149 9,621 

      40+ ηειεηφκελα θαη 
ππεξψξηκα 

943 688 

      Δπηβίσζε πξνώξσλ αλά 

εβδνκάδα θύεζεο (2011-12) 
        23 0/3: 0 % 

       24 4/8: 50 % 

       25 16/17: 94% 

       26 14/19: 74% 

       27 20/21: 95% 

       28 49/50: 98% 

       Λνηκώμεηο  (Ν θξνπζκάησλ) 
*πεξηιακβάλνληαη επαλεηιεκκέλεο ινηκψμεηο 

        Νπνηαδήπνηε ινίκσμε 70 
       Ξεξηγελλεηηθή (πξψηκε) 2 
 

18 16 
    Ππγγελήο  

        Δλδνλνζνθνκεηαθή (φςηκε) 68 

 

92 118 

    Staph. epidermitis (ΚΝ) 37 

 

90 90 

    E. coli 19 
       Candida 5 
 

3 3 
    Klebsiella 3 

       Acinetobacter 1 
       Enterococcus 3 
       Enterobacter 2 
       Θάλαηνη απφ ινηκψμεηο 2 
       Λενγληθφο Ξξνζπκπησκαηηθφο 

έιεγρνο 
        Θεηηθφο Γηεπξπκέλνο Έιεγρνο (Λ) 49 49 

      Δηζαγσγέο ηε ΜΔΝΝ 2,326 2,303 

      Λενγληθνί  ζάλαηνη (ζχλνιν) 11 13 

      Αίηηα ζαλάησλ 
  

      Κεγάιε αλσξηκφηεηα (κε  1 (23 ΔΘ) 2 (23, 24 ΔΘ) 
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βηψζηκα) 

ΠΑΓ–Βαξηά IVH 
3 

(24,27,27 ΔΘ) 
1 (26 ΔΘ) 

      ΠΑΓ–Ξλεπκνληθή αηκνξξαγία - 2 (26, 26 ΔΘ) 

      Ινηκψμεηο (κχθεηεο θαη E.  

Coli) 
2 (26, 32 ΔΘ) 2 (23, 26 ΔΘ) 

      Ξεξηγγελεηηθή αζθπμία  
(απνθφιιεζε πιαθνχληα) 

2 (26, 32 ΔΘ) 1 (37 ΔΘ) 

      

Ππγγελείο αλσκαιίεο 
2 

 (32 ΔΘ πδξνζψξαθαο, 
29 ΔΘ ζπγγ δηαθ/θήιε) 

1 (30 ΔΘ. ππνπι πλεπκ) 

      Κεηαβνιηθά λνζήκαηα 1 (ΡΙΚ-ζεζαπξίζκσζε - 

      

Δπηπινθέο ηεο πξνσξφηεηαο 
 

2  
(26 ΔΘ, ΠΑΓ+ερν  

ρσξίο IVH, 

24 ΔΘ NEC-Οήμε 

εληέξνπ) 

      Βαξχ ΠΑΓ – Ξ/Θ – πνδ.  
εκθχζεκα  

1 (26 ΔΘ) 

      NEC–Οήμε εληέξνπ 
 

1 (24 ΔΘ) 

      
Πεξηγελλεηηθή ζλεζηκ/ηα (‰) 

57/10708 

(5.3 ‰) 

55/10921 

 (5.0 ‰) 

      
Νενγληθή ζλεζηκόηεηα (‰) 

11/10708 

(1.0 ‰) 

13/10921  

(1.2 ‰) 

      Κεηαθνξά ζε θξαηηθά λνζ (Λ) 24 24 50 52 105 92 128 120 

ΡΔΑ 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Αξηζκφο ηνθεηψλ (Λ) 6088 5136             

Αξηζκφο γελλήζεσλ παηδηψλ (Λ) 6226 5235             

Ρνθεηφο                 

Φπζηνινγηθφο Λ, (%) 2400 (39.4%) 1995 (38.8%)             

Θαηζαξηθή ή άιινο Λ, (%) 3688(60.6%) 3141 (61.2%)             

Γηάξθεηα θπήζεσο  
(Λ θαηά θαηεγνξία)                 

<32Δ                 

330-356                 

230 - 256 10 6             

260 - 286 22 10             
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290 - 326 92 72             

330 - 336 56 51             

340 - 366 464 375             

370 - 386 589 516             

390 - 406 190 181             

Δηζαγσγέο ηε ΚΔΛΛ 1,423 1,211             

Θάλαηνη ζχλνιν 8 5             

Ξεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα  
(έσο 1ε εβδ δσήο) 1 5             

Θλεζηγελή 25 22             

Ζ.Θ. >22 εβδ 25 22             

Β.Γ. >450gr 25 22             

Φπζηνινγηθφο ηνθεηφο 9 5             

Θαηζαξηθέο 16 17             

Λενγληθή ζλεζηκφηεηα                  

Κεηαθνξά (Λ) 24 21             

MHTEΡΑ 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Αξηζκφο ηνθεηψλ (Λ)   6,866 9,769 12,348 12,993 12,447 12,315 11,623 

Αξηζκφο γελλήζεσλ παηδηψλ (Λ)   7,153 10,336 12,902 13,487 12,948 12,771 12,087 

Πχλνιν γελλήζεσλ δψλησλ   7,127 10,309 12,859 13,425 12,855 12,684   

Ρνθεηφο:                 

Φπζηνινγηθφο (Λ)                 

Θαηζαξηθή ή άιινο (%)   63,9% 64,5% 61,6% 59,6% 59,3% 56,6% 53,7% 

Θαηζαξηθή ή άιινο (Λ) (βγήθε 
κε ζηαηηζηηθή αλαγσγή)   4390 6304 7603 7746 7386 6968 6 

<1000   28 59 64 52 45 39 38 

<1500   128 204 233 197 187 161 156 

≤2500   927 1,393 1,671 1,570 1,462 1378 1,214 

Γηάξθεηα θπήζεσο (Λ θαηά 

θαηεγνξία)                 

<37Δ (πξφσξα) (N)   983 1,468 1,657 1387 1,498 1,400 1,114 

<37Δ (πξφσξα) (%)   13.8% 14,.% 12.9% 10.3% 11.7% 11.0% 9,3% 

Κεηαθνξά  (Λ)   36 46 76 115 89 83 71 

Δηζαγσγέο ηε ΜΔΝΝ   1,72 2,456 2,895 3,09 2,978 2,901 2,477 

Λενγληθνί Θάλαηνη ζχλνιν   15 29 37 38 37 37 41 

Πεξηγελλεηηθή ζλεζηκ/ηα   5.5‰ 4.7‰ 5.4‰ 6.7‰ 9.9‰ 9.2‰ 9.3‰ 
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Νενγληθή ζλεζηκόηεηα    2.1‰ 2.8‰ 2.9‰ 2.8‰ 2.9‰ 2.9‰ 0.3‰ 

EUROMEDICA, ΘΔΑΛΙΑ 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Αξηζκφο ηνθεηψλ (Λ) 612 519 583           

Ρνθεηφο:                 

Φπζηνινγηθφο (Λ) 334 302 342           

Θαηζαξηθή ή άιινο (Λ) 278 217 241           
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Παξάξηεκα 2: Πξόηππν εληύπνπ θαηαγξαθήο 

 
Κέληξν: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

  
        Αξηζκφο ηνθεηψλ (Λ) 

        Αξηζκφο γελλήζεσλ παηδηψλ (Λ) 

        Ρνθεηφο: 

        Φπζηνινγηθφο (Λ) 
        Θαηζαξηθή ή άιινο (Λ) 
        ΗVF θχεζε, ζχλνιν παηδηψλ (Λ) 
        πνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή,  Πχλνιν 

Ξαηδηψλ (Λ) 
        Αξηζκφο λεθξψλ εκβξχσλ (κεηά ηελ 20ε ΔΘ)         

Αξηζκφο ζαλάησλ εληφο Καηεπηεξίνπ (Λ) 

        Λ ζαλάησλ κέρξη ηελ 7ε εκέξα         

Λ ζαλάησλ κέρξη ηελ 28ε εκέξα         

Αξηζκφο Κεηξηθψλ ζαλάησλ, αλ ππάξρεη (Λ) 
        Κέζε Γηάξθεηα +/-  SD (κέξεο) παξακνλήο 

ζην Καηεπηήξην 
        Φχιν 

        Αγφξηα (Λ) 

        Θνξίηζηα (Λ) 
        Δζληθφηεηα ειιεληθή (Λ) 
        Κνλήξεο θχεζε (Λ) 
        Γίδπκε  (Λ) 
        Κνλνδπγσηηθά παηδηά  (Λ) 
        Γηδπγσηηθά 
        Ξνιχδπκε θχεζε > 3παηδηά  (Λ) 
        Βάξνο γέλλεζεο (Λ θαηά θαηεγνξία) 
        <2500g 

        2501-4000g 
        >4000g 

        Γηάξθεηα θπήζεσο (Λ θαηά θαηεγνξία) 

        <30Δ 
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31-33Δ 
        34-37Δ νξηαθά πξφσξα 
        38+ ηειεηφκελα θαη ππεξψξηκα 
        Ρπζκόο αύμεζεο 
        IUGR αγφξηα, ζχκθσλα κε ην καηεπηήξα 

        IUGR θνξίηζηα, ζχκθσλα κε ην  
καηεπηήξα 

        IUGR, <3EΘε γηα ηε δηάξθεηα θχεζεο  
αγφξηα 

        IUGR, <3EΘε γηα ηε δηάξθεηα θχεζεο  
θνξίηζηα 

        IUGR, <10ε EΘ γηα ηε δηάξθεηα θχεζεο  
αγφξηα 

        IUGR, <10ε EΘ γηα ηε δηάξθεηα θχεζεο  
θνξίηζηα 

        Λνηκώμεηο  (Ν θξνπζκάησλ) 
*πεξηιακβάλνληαη επαλεηιεκκέλεο ινηκψμεηο 

        Νπνηαδήπνηε ινίκσμε 
        Ξεξηγελλεηηθή  (εθδήισζε κέρξη ην 2ν  

24σξν) 

        Ξεξηγελλεηηθή (εθδήισζε κέρξη ην 7ν  
24σξν) 

        Ππγγελήο  
        Δλδνλνζνθνκεηαθή ρσξίο ζεηηθή θ/α 
        Δλδνλνζνθνκεηαθή κε ζεηηθή θ/α 
        Staphyloc epidermitis 

        Gram (-) 

        Mπθεηηάζεηο 
        Αιιε ινίκσμε ηη αθξηβψο 
        Νενγληθόο πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο 
        Θιαζηθφο έιεγρνο ΗΞ (Λ) 
        Γηεπξπκέλνο έιεγρνο (Λ) 
        Πχλνιν ζεηηθψλ εθβάζεσλ δηεπξπκέλνπ  

ειέγρνπ 

        Ρη αθξηβψο, αλάινγα κε ηελ θάξηα θάζε 
Καηεπηεξίνπ 

        Κεηαθνξά  (Λ) 
        



 127 

Ιφγνο κεηαθνξάο 
        Ιφγνο κεηαθνξάο 
        Γηαηξνθή: 
        Κεηξηθφο ζειαζκφο, απνθιεηζηηθά 
        Ρερλεηή απνθιεηζηηθά 

        Κηθηή δηαηξνθή 

        Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κεηξηθνχ ζειαζκνχ 
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Παξάξηεκα 3: Κέληξα Πξνζπκπησκαηηθνύ Διέγρνπ Νενγλώλ 

 

IYΠ 
εσο 

05/2013 
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Γελλήζεηο δσληψλ (Λ)       114,766 117,933 118,302 111,926 112,042 107,545 

Θάξηεο πνπ εζηάιεζαλ   101,228 10,7200             

Φαηλπινθεηνλνπξία (PKU)                   

Κέζνδνο δηάγλσζεο   
θφξηηζε κε ηεηξαυδξνπηεξίλε (BH4 20mg/kg) θαη ζχγρξνλε κέηξεζε επηπέδσλ 

Φαηλπιαιαλίλεο θαη απέθθξηζεο πηεξηλψλ ζηα νχξα 

Αξηζκφο δεηγκάησλ (Λ)     105,616 116,440 120,852 121,296 114,218 113,016 103,816 

Θεηηθά (ζχλνιν) (Λ)   6 13 10 11 8 8 9 14 

Θιαζζηθή  
Φαηλπιθεηνλνπξία 

  3 11 5 6 5 6 7 8 

πεξθαηλπιαιαληλαηκία   3 2 5 5 3 2 2 6 

Έιιεηςε G6PD                   

Αξηζκφο δεηγκάησλ (Λ)     105,616 116,440 120,852 121,296 114,218 113,016 103,816 

Θεηηθά (ζχλνιν)   2352 3,685 4,352 4,268 4,690 4,790 2,612 3,676 

Ξιήξεο έιιεηςε     2,662 3,124 3,168 3,390 3,590 1,512 2,626 

Κεξηθή έιιεηςε     1,023 1,228 1,100 1,300 1,200 1,100 1,050 

Γαιαθηνδαηκία                   

Κέζνδνο δηάγλσζεο   
            

έλαξμε 
07/2006   

Αξηζκφο δεηγκάησλ (Λ)     105,616 116,440 120,852 121,296 114,218     

Θεηηθά (ζχλνιν) (Λ)   4 10 6 4 13 8     

Θιαζζηθή κνξθή ηεο  

λφζνπ (Λ) 
  1 3 2 3 12 1 

    

Αλεπάξθεηα επηκεξάζεο  
(Λ) 

  1 1 
            

Αλεπάξθεηα  

γαιαθηνθηλάζεο (Λ) 
  2 3 

  
1 1 1 

    

Duarte1   ΓΞ¶ ΓΞ¶ ΓΞ¶ ΓΞ¶ ΓΞ¶ 2     

Duarte2   ΓΞ¶ ΓΞ¶ ΓΞ¶ ΓΞ¶ ΓΞ¶ 4     

Απξνζδηφξηζηα     3 4           
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Πξσηνπαζήο πγγελήο 
Τπνζπξενεηδηζκόο (Τ) 

  
                

Κέζνδνο δηάγλσζεο   
Αλνζνθζνξηνκεηξηθή κέζνδνο, φξην TSH >6mU/L απφ 

03/2006 

Κέζνδνο RIA, φξην TSH 

>10mU/L 

Αξηζκφο δεηγκάησλ (Λ)   101,228 107,473 116,441 120,852 121,295 114,222 113,125 109,222 

Θεηηθά (εξγαζηεξηαθά TSH 
>11mU/L) (Λ) 

  160 206 313 265 269 246 282 117 

Δληνπηζκφο ζε έιεγρν ηηο 
πξψηεο κέξεο δσήο 

  
  

153 242 221 251 
      

Δληνπηζκφο ζε έιεγρν 

επαλαιεπηηθήο θάξηαο Guthrie 
(2 κελψλ) 

  
  

53 71 44 18 
      

Ήπην Π βάζε θιηληθνχ 
απνηειέζκαηνο αιιά 
θπζηνινγηθφ απνηέιεζκα  

  
    

61 63 72 
      

Πχλνιν Π (εξγαζηεξηαθή θαη 
θιηλθή δηάγλσζε) 

  160 
  

374 328 341 
      

Δθ ησλ νπνίσλ 
πνβνεζνχκελε αλαπα/γή (%) 

    9.7% 19.6% 13.8% 9.68% 
      

Δθ ησλ νπνίσλ Ξξφσξα (%)     28.2% 27.6% 21.2% 23.70%       

Λενγλά πνπ επηιέρζεθαλ γηα 

επαλαιεπηηθή αηκνιεςία* 
  2,888 4,851 6,028 5,423 4,445 4,291 3,768 3,009 

Δπαλαιεπηηθέο αηκνιεςίεο πνπ 
έγηλαλ ηειηθά (Λ) 

  1,985 3,680 4,864 4,349 3,290 3,426 2,826 2,147 

Απμεκέλε ΡSH*    1,249 2,962 4,096 3,838 3,076 3,167 2,495 911 

¶ δελ πξνζδηνξίζηεθαλ 

* TSH 6-11mU/L απφ 2009 θαη TSH 6-15mU/L απφ 2005-2008 ή αθαηάιιειν δείγκα 
**>6mU/L απφ 2009, >10mU/L απφ 2005-2008 (ππνθιηληθφο Π) 
- Ρα δεδνκέλα ειήθζεζαλ γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 απφ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΗΞ θαη γηα ηα έηε 2005-2010 
απφ ηα αξρεία ηνπ ΗΞ 
 

ΙΑΩ 
ύλνιν 2007-2012 

 

Αξηζκφο ηνθεηψλ (Λ)   ~80000     

Νενγληθόο 
πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο 

  
      

Θιαζηθφο έιεγρνο ΗΞ (Λ)         
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Γηεπξπκέλνο έιεγρνο (Λ)   49 λνζήκαηα     

Κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ         

κε κεξηθή Aλεπάξθεηα  
Bηνηηληδάζεο,  

  14 
    

κε Kηηξνπιηλαηκία,    1     

κε Methylmalonyl-CoA- 
Mutase Deficiency, 

  2 
    

κε Carnitine/Acylcarnitine  
Translocase Deficiency, 

  1 
    

κε MCAD Deficiency,   3     

κε Malonic Aciduria,   1     

κε Ρπξνζηλαηκία,   4     

κε 3-Methylcrotonyl CoA  
Carboxylase deficiency, 

  4 
    

κε Θπζηηθή Iλσζε θαη    12     

κε Ππγγελή πεξπιαζία  
Δπηλεθξηδίσλ 

  5 
    

ύλνιν παζνινγηθώλ 
δεηγκάησλ 

  47 
    

Neolab 
ύλνιν 01-2006 / 05-2013 

 

Αξηζκόο εμεηαζζέλησλ 
δεηγκάησλ   

123,168 
  

Αξηζκφο επηβεβαησκέλσλ  
ζεηηθψλ 

37 
  

Αξηζκφο  ςεπδψο ζεηηθψλ 270   

Αξηζκφο ςεπδψο  
αξλεηηθψλ 

2 
  

Παζνινγηθά απνηειέζκαηα 37   

Ηλνθπζηηθή Λφζνο 11   

πεξπιαζία επηλεθξηδίσλ 2   

Αλεπάξθεηα Βηνηηληδάζεο  
(Νιηθή έιιεηςε) 

3 
  

Γηαηαξαρέο β-Νμείδσζεο  
Ιηπαξσλ Νμέσλ (ζχλνιν) 

7 
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MCAD 3   

VLCAD 1   

SCHAD 1   

3 MCC 1   

3 MCC (maternal) 1   

Γηαηαξαρέο Κεηαβνιηζκνχ  
Ακηλνμέσλ (ζχλνιν) 

8 
  

PKU 4   

MSUD 3   

MAT I 1   

Νξγαληθέο Νμπνπξίεο  
(ζχλνιν) 

6 
  

Ξξνπηνληθή Νμέσζε 2   

Κεζπικαινληθή  
Νμέσζε 

2 
  

Ηζνβαιεξηθή 1   

Γινπηαξηθή ηχπνπ Η 1   

Αλάιπζε ςεπδώο ζεηηθώλ-
ςεπδώο αξλεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ 

  
  

Θπζηηθή Ηλσζε 157   

πεξπιαζία Δπηλεθξηδίσλ 25   

Διιεηςε  Βηνηηληδάζεο 18   

Ξξνπηνληθή- 
Κεζπικαινληθή Νμέσζε 

27 
  

MSUD 5   

Ηζνβαιεξηθή Νμέσζε 3   

Γηαηαξαρέο κεηαβνιηζκνχ  
Κεζεηνλίλεο 

8 
  

Ξξσηνπαζήο έιιεηςε  
Θαξληηίλεο 

14 
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Γηαηαξαρέο Κεηαβνιηζκνχ  
Ρπξνζίλεο 

13 
  

Ξνζνζηφ (επη ησλ ςεπδψο  
ζεηηθσλ) απφ  
λνζειεπφκελα ζε κνλάδεο  
ή κε Β.Γ. < 2500 

84.5% 

  

πλνιηθή εθηίκεζε 

πξνγξάκκαηνο 
  

  

Κέζνο ρξφλνο  
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ  

αλαιχζεσλ 

5ε εκέξα δσήο  (Δχξνο 3ε – 7ε εκέξα) 

  

Κέζνο ρξφλνο εμαγσγήο-  

αλαθνξάο απνηειεζκάησλ 
5ε εκέξα δσήο  (Δχξνο 3ε – 7ε εκέξα) 

  

Κέζνο ρξφλνο  
πξαγκαηνπνίεζεο  
επηβεβαησηηθψλ  
αλαιχζεσλ (ζε επίπεδν  

Βηνρεκηθψλ Κεηαβνιηηψλ) 

5ε -15ε εκέξα δσήο 

  

Ξνζνζηφ ζπκκεηνρήο  95-98%   

Positive Detection Rate 2.56   

False Positive Rate 0.22%   

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

1ε Δηζήγεζε πξνο ην ΚΔΤ ηεο «Δηδηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο ζηε ρώξα καο» 
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                                                      Αζήλα, επηέκβξηνο 2012 

 

 

 

Πεξηερόκελα 

 

1. Δηζαγσγή 

2. Αξηζκόο εηήζησλ ηνθεηώλ ζηηο δηάθνξεο καηεπηηθέο 

κνλάδεο ηεο ρώξαο 

3. Πεξηγελλεηηθά Κέληξα-πξνδηαγξαθέο  

4. Πεξηγελλεηηθέο Πεξηθέξεηεο 

5. Υσξνζέηεζε Πεξηγελλεηηθώλ Πεξηθεξεηώλ 

6. Μεηαθνξά Νενγλώλ 

7. Παξάξηεκα Ι 

8. Παξάξηεκα ΙΙ 

9. Δπηθαηξνπνηεκέλν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο 

10. Πηζηνπνηεηηθό ελδνκήηξηνπ, λενγληθνύ θαη βξεθηθνύ 

ζαλάηνπ 

11. Καηαγξαθή ζηνηρείσλ λενγλώλ λνζειεπνκέλσλ ζε ΜΔΝΝ 
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1. Δηζαγσγή 

 

Ζ  πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα ζηελ Διιάδα ζήκεξα είλαη άγλσζηε. Ζ ηειεπηαία 

θαηαγξαθή πνπ έγηλε ην 1998 παξνπζίαδε κε πνζνζηφ 10‰ ζεκαληηθή κείσζε 

απφ ηελ πξν 15εηίαο (1983) πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα πνπ αλεξρφηαλ ζην 

24‰. κσο ζήκεξα ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη ≤6‰. 

Ζ κείσζε ηεο πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκφηεηαο επηηεχρζεθε ζηηο ρψξεο απηέο κε 

ζεηξά κέηξσλ, πνπ πεξηιάκβαλαλ θπξίσο ηε δεκηνπξγία Ξεξηγελλεηηθψλ 

Θέληξσλ θαη ηελ θαηάξγεζε καηεπηηθψλ κνλάδσλ κε κηθξφ εηήζην αξηζκφ 

ηνθεηψλ (Neto MT, Acta Pediatrica 2006;95: 1349-52). 

Ηδηαηηεξφηεηα ηεο ρψξαο καο, πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα ιεθζεί ππφςε είλαη: 

1. ην γεσγξαθηθφ ηεο αλάγιπθν (απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, 

λεζησηηθή Διιάδα). 

2. ην γεγνλφο φηη νη ηνθεηνί ζηελ Διιάδα ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ≥50% ζε 

ηδησηηθά καηεπηήξηα, κεξηθά απφ ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κε δεκφζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. 

3. νη κηζνί ηνθεηνί/έηνο ηεο Διιάδαο (ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά ηδξχκαηα) 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Αηηηθή. 

Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επεμεξγαζκέλα 

απφ ηελ ίδηα θαη εγθεθξηκκέλα απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ ΘΔΠ ην έηνο 2011 α) 

επηθαηξνπνηεκέλν πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο, β) πηζηνπνηεηηθφ ελδνκήηξηνπ, 

λενγληθνχ θαη βξεθηθνχ ζαλάηνπ γ) έληππν/εξσηεκαηνιφγην θαηαγξαθήο 

ζηνηρείσλ λενγλψλ πνπ λνζειεχνληαη ζε (Κνλάδεο Δληαηηθήο Λνζειείαο 

(ΚΔΛΛ). Θαη ηα ηξία επηζπλάπηνληαη ζην ηέινο απηήο ηεο εηζήγεζεο. 

 

2. Αξηζκόο εηήζησλ ηνθεηώλ ζηηο δηάθνξεο καηεπηηθέο κνλάδεο ηεο 

ρώξαο 
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Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΘΔΠ γηα ηα έηε 2008-2009 ζηε ρψξα θαίλεηαη φηη 

ιεηηνπξγνχλ 85 δεκφζηεο θαη 53 ηδησηηθέο καηεπηηθέο κνλάδεο. Κε βάζε 

δεδνκέλα πνπ απεζηάιεζαλ ζην ΘΔΠ γηα ηα παξαπάλσ έηε απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο καηεπηηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ 

κνλάδεο κε εηήζην αξηζκφ ηνθεηψλ ≥ 1000 έσο θαη ≥ 10000 (26 δεκφζηεο θαη 

ηδησηηθέο καηεπηηθέο κνλάδεο (2 Ηδησηηθά Καηεπηήξηα (ΗΚ) > 10.000, 7 ΗΚ 

(1000-4000), 2 δεκφζηα καηεπηήξηα (ΓΚ) >5000, 14 ΓΚ 1000-5000,  61 ΓΚ 

<1000) θαη κνλάδεο κε κηθξφ αξηζκφ εηήζησλ ηνθεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 53 

δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο καηεπηηθέο κνλάδεο κε ≤ 500 ηνθεηνχο/έηνο θαη 16 κε 

<100. Πεκεησηένλ φηη ζηελ ηειεπηαία νκάδα πεξηιακβάλνληαη κνλάδεο κε 

εχθνιε πξφζβαζε ζε κεγαιχηεξα θέληξα αιιά θαη κνλάδεο κε ηδηαίηεξε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή, φπσο ην Θέληξν γείαο Ιέξνπ θαη ηα ΓΛ Ιήκλνπ, 

Γξεβελψλ θαη Θαξπελεζίνπ. 

 

3. Πεξηγελλεηηθά Κέληξα-πξνδηαγξαθέο  

 

Ρα πεξηγελλεηηθά θέληξα είλαη ηξηηνβάζκηεο λνζειεπηηθέο κνλάδεο πνπ 

δχλαληαη λα θαιχςνπλ πιήξσο πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ 

πεξηγελλεηηθή πεξίνδν θαη αθνξνχλ ηφζν ηελ επίηνθν-ιερσΐδα φζν θαη ην 

έκβξπν-λενγλφ. Νη πξνδηαγξαθέο γηα ηέηνηα θέληξα είλαη θαζνξηζκέλεο θαη 

αλαθέξνληαη παξαθάησ. Πηα θέληξα απηά ζα πξέπεη λα παξαπέκπνληαη 

γπλαίθεο κε θχεζε πςεινχ θηλδχλνπ.  

Ρα πεξηγελλεηηθά θέληξα, σο κεγάιεο θαη εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο, ζπλδένληαη 

κε κηθξφηεξεο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ηνθεηνί 

θπήζεσλ ρακεινχ θηλδχλνπ ή επείγνληεο ηνθεηνί ιφγσ ζνβαξψλ θαη 

απξφβιεπησλ ζπκβακκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νπνπδήπνηε πξνβιέπεηαη λα 

γίλνληαη ηνθεηνί ζα πξέπεη: 
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1. Νη αζρνινχκελνη κε ηνλ ηνθεηφ λα έρνπλ εθπαηδεπζεί ζε πεξηγελλεηηθφ 

θέληξν θαη ζε θάζε βάξδηα λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν πνπ λα 

γλσξίδεη αλαδσνγφλεζε λενγλνχ.  

2. Λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα αλαδσνγφλεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε 

λενγλνχ (ηξάπεδα αλαδσνγφλεζεο, εμνπιηζκφο γηα εμεηδηθεπκέλε 

αλαδσνγφλεζε, Neopuff, νμχκεηξν θιπ). 

3. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο κεηαθνξάο ηεο ιερσΐδαο κε ζνβαξέο 

επηπινθέο θαη θπξίσο ηνπ λενγλνχ κε πξνβιήκαηα (ζπλεζέζηαηα πξνψξνπ) 

ζην πεξηγελλεηηθφ θέληξν αλαθνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηθεξηθνχ 

λνζνθνκείνπ.   

Ρν πεξηγελλεηηθφ θέληξν ζα πξέπεη: 

1. Λα εμππεξεηεί ηθαλφ αξηζκφ θαη επξένο θάζκαηνο θπήζεσλ/λενγλψλ 

πςεινχ θηλδχλνπ, ελψ ζην Θέληξν αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ 1.500 ηνθεηνί εηεζίσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δηαθνκηζζέλησλ θπήζεσλ/λενγλψλ πςεινχ πεξηγελλεηηθνχ θηλδχλνπ. 

Πεκεησηένλ φηη ζήκεξα ζε πνιιά ηξηηνβάζκηα θέληξα πεξηγελλεηηθήο 

θξνληίδαο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ν αλσηέξσ αξηζκφο ηνθεηψλ.   

2. Λα είλαη θέληξν αλαθνξάο γηα εμεηδηθεπκέλε πξνγελλεηηθή ππεξερνγξαθηθή 

δηάγλσζε εκβξπτθψλ αλσκαιηψλ.  

3.  Λα παξέρεη πιήξεο θάζκα ηερληθψλ ειέγρνπ/παξαθνινχζεζεο ηνπ 

εκβξχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκβξπτθήο βηνκεηξίαο, ηνπ βηνθπζηθνχ 

πξνθίι θαη ηεο θαξδηνηνθνγξαθίαο. 

4. Λα ζπλεξγάδεηαη κε Ρκήκα Γελεηηθήο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη 

θαηάιιειν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. 

5. Λα πεξηιακβάλεη κνλάδεο πξσηνβάζκηαο (απιήο, επηπέδνπ Η), 

δεπηεξνβάζκηαο (απμεκέλεο, επηπέδνπ ΗΗ) θαη ηξηηνβάζκηαο (εληαηηθήο, 

επηπέδνπ ΗΗΗ) θξνληίδαο λενγλψλ κε εμεηδηθεπκέλνπο Λενγλνιφγνπο θαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Δπηζπλάπηεηαη πιήξεο 

αλαθνξά γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ Λενγλνινγηθψλ Ρκεκάησλ 
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(Ξαξάξηεκα 1). Ρν Ξεξηγελλεηηθφ Θέληξν πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα 

παηδνρεηξνπξγηθήο θαη παηδνθαξδηνινγηθήο θάιπςεο θαη νη ζρεηηθνί εηδηθνί 

ηαηξνί ζα πξέπεη λα εδξεχνπλ  ζην ίδην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ή ελαιιαθηηθά 

ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία λα έρνπλ εχθνιε 

θαη αζθαιή πξφζβαζε. 

6. Ζ παηδνθαξδηνρεηξνπξγηθή θάιπςε λα πεξηνξίδεηαη ζπλήζσο ζηα 2-3 

κεγαιχηεξα θέληξα  ηεο επηθξάηεηαο, πνπ πξέπεη λα είλαη γεσγξαθηθά 

θαηαλεκεκέλα (π.ρ. Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ζξάθιεην). 

7. Λα πεξηιακβάλεη αλαηζζεζηνινγηθφ ηκήκα κε ηαηξνχο θαη λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκέλν ζηε καηεπηηθή θαη παηδνρεηξνπξγηθή 

αλαηζζεζηνινγία θαη ζηελ αλαδσνγφλεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ λενγλνχ. 

8. Λα έρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλνπο παζνιφγνπο/ελδνθξηλνιφγνπο 

θαη ςπρνιφγνπο/ςπρηάηξνπο γηα ηε δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ κε παζνινγία 

ζηελ θχεζε.  

9. Λα πεξηιακβάλεη Κνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΚΔΘ) ελειίθσλ, πιήξσο 

εμνπιηζκέλε. 

10. Λα πεξηιακβάλεη Ξαζνινγναλαηνκηθφ Ρκήκα ζηειερσκέλν κε ηνπιάρηζηνλ 

έλαλ ηαηξφ εμεηδηθεπκέλν ζηελ πεξηγελλεηηθή παζνινγναλαηνκία.   

11.   Λα δηέπεηαη απφ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ πνπ λα εμαζθαιίδεη ηνλ πνηνηηθφ 

έιεγρν ηεξψληαο εηήζηεο ή θαη ζπληνκφηεξεο ηνπ έηνπο ζηαηηζηηθέο κειέηεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ζα πξέπεη λα 

απνζηέιινληαη ζε θεληξηθή αξρή γηα λα ζπγθξίλνληαη κε ηηο  αληίζηνηρεο 

άιισλ πεξηγελλεηηθψλ θέληξσλ.  

12. Λα παξέρεη εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζηελ εκβξπνκεηξηθή ηαηξηθή, λα θαζηζηά 

δπλαηή ηελ πξφζβαζε ησλ ζπλεξγαηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ  πξφγξακκα, πνπ 

πεξηιακβάλεη δηδαζθαιία ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, ζηαηηζηηθήο θαη 

επηδεκηνινγίαο. 
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4. Πεξηγελλεηηθέο Πεξηθέξεηεο 

 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ηελ ήδε ππάξρνπζα 

θαηαλνκή ηεο ρψξαο ζε 7 πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο πξνηείλνπκε ηνλ 

θαζνξηζκφ 9 Πεξηγελλεηηθώλ Πεξηθεξεηώλ. Πε θάζε Ξεξηγελλεηηθή 

Ξεξηθέξεηα εληάζζνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα Ξεξηγελλεηηθά Θέληξα, ηα 

νπνία πξέπεη λα δηαζέηνπλ ΚΔΛΛ επηπέδνπ ΗΗΗ, ελψ εληάζζνληαη επίζεο 

Καηεπηηθέο Θιηληθέο κε ΚΔΛΛ επηπέδνπ ΗΗ θαη κηθξφηεξεο  Καηεπηηθέο 

Θιηληθέο κε Ρκήκαηα απιήο λνζειείαο λενγλψλ (επίπεδν Η). Ρα 

Ξεξηγελλεηηθά Kέληξα δέρνληαη ηηο θπήζεηο πςεινχ θηλδχλνπ αιιά θαη 

θπζηνινγηθέο θπήζεηο θαη γεληθφηεξα ζπληνλίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ πεξηγελλεηηθή θξνληίδα ζηελ Ξεξηθέξεηά ηνπο. 

Πηηο Καηεπηηθέο Θιηληθέο κε ΚΔΛΛ ΗΗ γίλνληαη ηνθεηνί θπζηνινγηθψλ 

θπήζεσλ θαη λνζειεία ηνπ λενγλνχ πνπ ρξήδεη ελδηάκεζεο λνζειείαο 

ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαδσνγφλεζεο, 

ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ λενγλνχ πςεινχ θηλδχλνπ θαη κεηαθνξά ηνπ ζε 

ζπλεξγαδφκελε ΚΔΛΛ ΗΗΗ. Πηηο κηθξέο Καηεπηηθέο Θιηληθέο νη νπνίεο 

δηαζέηνπλ απιή παξαθνινχζεζε  κπνξνχλ λα γίλνληαη ηνθεηνί 

θπζηνινγηθψλ θπήζεσλ θαη επείγνληεο ηνθεηνί απξφβιεπησλ 

ζπκβακκάησλ. Νη Θιηληθέο απηέο είλαη ζθφπηκν λα παξαπέκπνπλ φιεο 

ηηο θπήζεηο πςεινχ θηλδχλνπ ζηα Ξεξηγελλεηηθά Θέληξα θαη λα έρνπλ 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν (ζε ζπλεξγαζία κε ην Ξεξηγελλεηηθφ Θέληξν) 

φιν ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηνλ ηνθεηφ, ζηελ 

αλαδσνγφλεζε, ζηαζεξνπνίεζε θαη κεηαθνξά ηνπ λενγλνχ (παηδίαηξν, 

αλαηζζεζηνιφγν, καία, καηεπηήξα).  

 

5. Υσξνζέηεζε Πεξηγελλεηηθώλ Πεξηθεξεηώλ 
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Πηνλ θαζνξηζκφ απηψλ ειήθζε ππφςε ε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε ή ε 

επθνιφηεξε πξφζβαζε ελφο καηεπηηθνχ ηκήκαηνο ζην πιεζηέζηεξν 

ηξηηνβάζκην θέληξν ην νπνίν δηαζέηεη ΚΔΛΛ ΗΗΗ. Ξξνηείλνληαη ηα 

παξαθάησ Ξεξηγελλεηηθά Θέληξα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ειεγρζνύλ αλ 

έρνπλ ειιείςεηο ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο:  

 

 

 

 

 

1ε Πεξηγελλεηηθή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο   

(Γηνηθεηηθά λα αλήθεη ζηε 1ε ΤΠΔ) 

Πχλνιν ηνθεηψλ/έηνο: 47095 (15293 δεκφζηα + 31802 ηδησηηθά)  
(ζηνηρεία 2009) 

 
Α. Γεκφζηα Ξεξηγελλεηηθά θέληξα: 

1. Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ « Αιεμάλδξα»- ΚΔΛΛ ΗΗΗ  

2. Γεληθφ Λνζνθνκείν Καηεπηήξην Αζελψλ «Διελα Βεληδέινπ»- 

ΚΔΛΛ ΗΗΗ 

Β. Ηδησηηθά Καηεπηήξηα ηα νπνία δηαζέηνπλ ΚΔΛΛ ΗΗΗ: 

1. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην «Ηαζψ» -ΚΔΛΛ ΗΗΗ 

2. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην «Κεηέξα» -ΚΔΛΛ ΗΗΗ 

3. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην «Ιεηψ» -ΚΔΛΛ ΗΗΗ 

4. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην «Γαία» -ΚΔΛΛ ΗΗΗ 

 

Γ. Καηεπηηθέο Θιηληθέο κε ΚΔΛΛ ΗΗ:  

http://www.1ypatt.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=34#1
http://www.1ypatt.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=34#7
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1. Αξεηαίεην Λνζνθνκείν (2ε Ξαλεπηζηεκηαθή Κ & Γ Θιηληθή)-ΚΔΛΛ 

ΗΗ 

Γ.  Γεκφζηεο θαη Ηδησηηθέο Καηεπηηθέο Θιηληθέο κε απιή λνζειεία 

λενγλψλ 

1. Γ.Λ. Σαιθίδαο  

2. Ηδηση. Καηεπη. «Φαιηάθνπ» Σαιθίδα 

3. Γ.Λ. Θνξίλζνπ 

4. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην «Γηψλε» Θφξηλζνο  

5. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην «Ζξα» Θφξηλζνο 

6. Γ.Λ. Λαππιίνπ 

7. Γ.Λ. Άξγνπο 

8. Γ.Λ. Ιεηβαδηάο 

9. Γ.Λ. Άκθηζζαο 

10. Γ.Λ. Θήβαο  

 

 

Νη ΚΔΛΛ ησλ ηδησηηθψλ Καηεπηεξίσλ εμππεξεηνχλ θπξίσο ηνπο δηθνχο 

ηνπο ηνθεηνχο. 

Πην Λνζνθνκείν Αξεηαίεην ε ΚΔΛΛ είλαη ελδηάκεζεο λνζειείαο (επίπεδν 

ΗΗ) θαη πξνηείλεηαη λα λνζειεχνληαη ηα λενγλά πνπ ρξήδνπλ εληαηηθήο 

λνζειείαο θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηε ΚΔΛΛ ΗΗΗ ηνπ Λνζνθνκείνπ 

«Αιεμάλδξα», δεδνκέλνπ φηη ηα δχν λνζνθνκεία γεηηληάδνπλ.  

Πηελ πεξηθέξεηα απηή εληάζζνληαη θαη νη ηξείο  ΚΔΛΛ ΗΗΗ ησλ 

λνζνθνκείσλ Ξαίδσλ (Α΄& Β΄ ΚΔΛΛ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ Αγία Πνθία, 

ΚΔΛΛ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ Ξ. & Α. Θπξηαθνχ) θαη ε Κνλάδα Απμεκέλεο 

Φξνληίδαο Λενγλψλ (ΚΔΛΛ-ΗΗ) ηεο Α΄ Ξαλεπηζηεκηαθήο Ξαηδηαηξηθήο 

Θιηληθήο ηνπ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ Αγία Πνθία, νη νπνίεο δελ ππάγνληαη 

ζε Καηεπηήξην. Απηέο δέρνληαη  φια ηα εμεηδηθεπκέλα λενγληθά 

πξνβιήκαηα (θαξδηνρεηξνπξγηθά, παηδνρεηξνπξγηθά, 
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παηδνλεπξνρεηξνπξγηθά, εηδηθέο εμεηάζεηο θιπ). Γεδνκέλνπ φηη  δελ 

εληάζζνληαη ζε θάπνηα καηεπηηθή θιηληθή, πξνηείλεηαη λα δέρνληαη θαη 

ηα λενγλά πςεινχ θηλδχλνπ ησλ Καηεπηηθψλ Θιηληθψλ πιεζίνλ ηεο 

Αηηηθήο (φπσο πξναλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ λνζνθνκείσλ, αξ. 

Γ.1-10),  ιφγσ ηεο γξήγνξεο θαη εχθνιεο πξφζβαζεο κέζσ ηεο Αηηηθήο 

Νδνχ-έμνδνο ΘΑΡΔΣΑΘΖ (ζηελ πξάμε απηφ γίλεηαη γηα ζεηξά εηψλ παξά 

ην γεγνλφο φηη ηα λνζνθνκεία Γ.1-10 αλήθνπλ ζε άιιεο ΞΔ). Ρέινο, 

κπνξεί λα δερζνχλ θαη ηηο αεξνκεηαθνξέο απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 

 

 

2ε Πεξηγελλεηηθή Πεξηθέξεηα ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ – ΠΔΙΡΑΙΑ 
 (Γηνηθεηηθά λα αλήθεη ζηε 2ε ΤΠΔ) 

 

Πχλνιν ηνθεηψλ/ έηνο: 9163 γελλήζεηο 

 (ζηνηρεία 2009) 

 
 

Α. Γεκφζηα Ξεξηγελλεηηθά θέληξα 

1. Γ.Λ. «Αηηηθφλ» (3ε Ξαλ. Κ&Γ Θιηληθή)-ΚΔΛΛ ΗΗΗ 

2. Γ. Λ. Λίθαηαο «Άγηνο Ξαληειεήκσλ»-ΚΔΛΛ ΗΗΗ 

 

Ξαξφηη ην Λνζνθνκείν «ΑΡΡΗΘΝΛ» πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο  

Ξεξηγελλεηηθνχ Θέληξνπ ε ΚΔΛΛ παξνπζηάδεη ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα, γηα ηελ επίιπζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ιεθζεί άκεζε 

κέξηκλα. ζνλ αθνξά ην Γ. Λ. Λίθαηαο «Άγηνο Ξαληειεήκσλ» 

παξνπζηάδεη ην πξφβιεκα κηθξνχ αξηζκνχ ηνθεηψλ. 

 

Γ. Ηδησηηθά Καηεπηήξηα ηα νπνία δηαζέηνπλ ΚΔΛΛ ΗΗΗ: 

1. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην «Οέα» -ΚΔΛΛ ΗΗΗ 

 

http://www.attikonhospital.gr/
http://www.nikaia-hosp.gr/
http://www.nikaia-hosp.gr/
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Γ. Γεκφζηεο θαη Ηδησηηθέο Καηεπηηθέο Θιηληθέο κε απιή λνζειεία 

λενγλψλ 

1. Γ. Λ. Ξεηξαηά «Ρδάλεην» 

2. Γ.Λ.Διεπζίλαο «Θξηάζην» 

3. Γ.Λ. Λ. Ησλίαο (Ξξψελ Αγία ιγα) 

4. Ηδησηηθή Θιηληθή Πθιεξνχ 

 

3ε Πεξηγελλεηηθή Πεξηθέξεηα ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 

(Γηνηθεηηθά λα αλήθεη ζηε 2ε ΤΠΔ) 

 

Πχλνιν ηνθεηψλ/έηνο: 4212 (3346 δεκφζηα + 866 ηδησηηθά) 

 
Πηελ πεξηθέξεηα απηή δελ πθίζηαηαη ζήκεξα θαη δελ ππάξρεη 

ζθνπηκφηεηα γηα ΚΔΛΛ ΗΗΗ. Ωο εθ ηνχηνπ ηα λενγλά, ηα νπνία ρξήδνπλ 

λνζειείαο ΚΔΛΛ ΗΗΗ ζα πξέπεη λα δηαθνκίδνληαη κε αεξνκεηαθνξά κέζσ 

ηνπ ΔΘΑΒ ζηηο ΚΔΛΛ ησλ λνζνθνκείσλ «Αηηηθφλ» θαη «Λίθαηαο». 

Πην ΓΛ Οφδνπ γίλνληαη 1000 ηνθεηνί/έηνο ελψ ζηελ πεξηθέξεηα 

Γσδεθαλήζνπ 1390 ηνθεηνί/έηνο δεκφζηα θαη 666/έηνο ηδησηηθά, 

ζχλνιν 2056 ηνθεηνί/έηνο. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία 

ΚΔΛΛ ΗΗ ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν Οφδνπ κε δπλαηφηεηα δχν ζέζεσλ 

εληαηηθήο.   

 

Πηελ πεξηθέξεηα αλήθνπλ ηα παξαθάησ δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

καηεπηήξηα 

 
1. Γ.Λ. Οφδνπ "Αλδξέαο Ξαπαλδξένπ"  

2. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην «Euromedica- Οφδνο Γσδεθαλήζνπ» 

3. Γ.Λ. - Θ.. Θσ 

4. Γ.Λ.-Θ.. Θαιχκλνπ "Βνπβάιεηνλ" 

5. Γ.Λ. Πχξνπ "Βαξδάθεην θαη Ξξψην" 

6. Γ.Λ. - Θ.. Λάμνπ 

7. ΓΛ-Θ.. Ιέξνπ 

http://www.tzaneio.gr/
http://www.thriassio-hosp.gr/
http://www.rhodes-hospital.gr/
http://www.ygeia12n.gov.gr/web/guest/kos
http://www.ygeia12n.gov.gr/web/guest/kalymnos
http://www.vardakeio.gr/
http://www.naxoshospital.gr/
http://www.ygeia12n.gov.gr/web/guest/lerou
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8. Γ.Λ. Κπηηιήλεο "Βνζηάλεην" 

9. Γ.Λ. Σίνπ "Πθπιίηζεην"  

10. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην «Διεπζψ» Σίνο  

11. Γ.Λ. Πάκνπ «Άγηνο Ξαληειεήκσλ» 

12. Γ.Λ. Ηθαξίαο 

13. Γ.Λ.- Θ.. Θπζήξσλ "Ρξηθχιιεην" 

 

 

4ε Πεξηγελλεηηθή Πεξηθέξεηα ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

(Γηνηθεηηθά λα αλήθεη ζηελ 3ε θαη 4ε ΤΠΔ) 

 
Πχλνιν ηνθεηψλ/ έηνο: 25395 ( 15583 δεκφζηα + 9812 ηδησηηθά)  

(ζηνηρεία 2009) 
 

Α. Γεκφζηα Ξεξηγελλεηηθά θέληξα 

1. Γ.Ξ.Λ. Ηππνθξάηεην (2ε -3ε Κ&Γ Θιηληθή Α.Ξ.Θ.), δχν ΚΔΛΛ ΗΗΗ 

2. Γ.Λ. Ξαπαγεσξγίνπ (1ε Κ&Γ Θιηληθή Α.Ξ.Θ.) κία ΚΔΛΛ-ΗΗΗ 

 

Β. Ηδησηηθά καηεπηήξηα κε ΚΔΛΛ ΗΗΗ 

1. «Γηαβαιθαληθφ Θέληξν Θεζζαινλίθεο» 

2. Ηδηση. Καηεπη. «Γέλεζηο» -Θεζζαινλίθε (1 θιίλε ΚΔΛΛ ΗΗΗ) 

 

Γ. Ηδησηηθά καηεπηήξηα κε ΚΔΛΛ ΗΗ 

 «Βηνηαηξηθή»-Θεζζαινλίθε 

 

Γ. Ηδησηηθά καηεπηήξηα κε απιή λνζειεία λενγλψλ 

1. Ηδηση. Καηεπη. «΄Αγηνο Ινπθάο» Θεζζαινλίθε 

2. Ηδηση. Καηεπη.  Γεληθή Θιηληθή «Euromedica»-

Θεζζαινλίθε 

 

 

http://www.vostanio.gr/
http://www.xioshosp.gr/
http://www.nosokomiosamou.gr/
http://www.ikaria-hospital.gr/
http://www.kythira-hospital.gr/
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Κε βάζε ηελ ππάξρνπζα θαηάηαμε ησλ ΞΔ, νη θιηληθέο ηνπ Γ.Λ. 

Ηππνθξαηείνπ (2ε   3ε Ξαλεπηζηεκηαθή Κ&Γ Θι.-2 ΚΔΛΛ ΗΗΗ) 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο Καηεπηηθέο Θιηληθέο ησλ λνζνθνκείσλ ηεο 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο, ελψ ην Γ.Λ. Ξαπαγεσξγίνπ (1ε Ξαλεπηζηεκηαθή 

Κ&Γ Θιηληθή- κία ΚΔΛΛ ΗΗΗ) ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Καηεπηηθέο Θιηληθέο 

ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Ωζηφζν, ζηελ θαζεκεξηλή 

πξάμε νη Καηεπηηθέο θαη Λενγλνινγηθέο θιηληθέο ησλ Λνζνθνκείσλ 

Ηππνθξάηεην θαη Ξαπαγεσξγίνπ θαιχπηνπλ απφ θνηλνχ θαη εθ 

πεξηηξνπήο φιεο ηηο Καηεπηηθέο Θιηληθέο- δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο- ηεο 

Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Καθεδνλίαο.  

 

Λνζνθνκεία ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο πνπ έρνπλ Καηεπηηθέο Θιηληθέο:  

1. Γ.Λ. Θηιθίο 

2. Γ.Λ. Γξάκαο 

3. Γ.Λ. Πεξξψλ 

4. Γ.Λ. Σαιθηδηθήο  

 

Λνζνθνκεία ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο πνπ έρνπλ Καηεπηηθέο Θιηληθέο:  

1. Γ.Λ. Βέξνηαο  

2. Ηδηση. Θι. «Δπαγγειηζκφο» Βέξνηα 

3. Γ.Λ. Γηαλληηζψλ 

4.  Ηδηση. Θι. «Διεπζψ» Γηαλληηζά  

5. Ηδηση. Θι. «Θήιενο γεία» Γηαλληηζά 

6. Γ.Λ. Γξεβελψλ 

7. Γ.Λ. Έδεζζαο  

8. Ηδηση. Θι. «Αγηνο Γεψξγηνο» ΄Δδεζζα 

9. Γ.Λ Θαζηνξηάο 

10. Γ.Λ. Θαηεξίλεο 

11.  Ηδηση. Θι. «Αζθιεπηφο» Θαηεξίλε 

12. Γ.Λ Θνδάλεο 

13. Γ.Λ. Λάνπζαο 

14. Γ.Λ Ξηνιεκατδαο 

http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype3/gnpapageorgiou.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype4/gnkilkis.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype4/gndramas.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype4/gnserrwn.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype4/gnxalkidikis.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype3/gnberoias.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype3/gngiannitswn.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype3/gngrevenwn.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype3/gnedessas.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype3/gnkastorias.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype3/gnkaterinis.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype3/gnkozanis.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype3/gnnaousas.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype3/gnptolemaidas.pdf
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15. Γ.Λ. Φιψξηλαο 

 

 

5ε Πεξηγελλεηηθή Πεξηθέξεηα ΘΡΑΚΗ  

(Γηνηθεηηθά λα αλήθεη ζηε 4ε ΤΠΔ) 

 
ύλνιν ηνθεηώλ/έηνο : 5874 (5264 δεκφζηα+ 610 ηδησηηθά) 

(ζηνηρεία 2009) 

 
Α. Πεξηγελλεηηθό θέληξν 

1. Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο (Ξαλεπηζηεκηαθή Κ.&Γ. Θιηληθή  θαη 

Καηεπηηθή Θιηληθή ΔΠ, ΚΔΛΛ ΗΗΗ) 

Ξξνηείλεηαη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

Β. Γεκφζηεο θαη Ηδησηηθέο Καηεπηηθέο Θιηληθέο 

1. Γ.Λ. Γνπκέληζζαο  

2. Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ 

3. Γ.Λ. Θαβάιαο  

4. Ηδηση. Καηεπη. «Ιεηψ» Θαβάια 

5. Γ.Λ. Θνκνηελήο  

6. Ηδηση. Καηεπη. «Θενκήησξ» Θνκνηηλή 

7. Γ.Λ. Μάλζεο  

8. Ηδηση. Καηεπη. «Αγηνο Γεκήηξηνο» Μάλζε 

 

 

6ε Πεξηγελλεηηθή Πεξηθέξεηα ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ (Γηνηθεηηθά λα αλήθεη ζηελ 5ε ΤΠΔ) 
 

Πχλνιν ηνθεηψλ/έηνο: 7838 (4352 δεκφζηα +3486 ηδησηηθά) 

 

 (*Γελ πεξηιακβάλνληαη νη γελλήζεηο Σαιθίδαο, Θήβαο, Άκθηζζαο θαη 

Ιεηβαδηάο νη νπνίεο εληάρζεθαλ ζηελ Ξεξηγελλεηηθή Ξεξηθέξεηα ηεο 

http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype3/gnflwrinas.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype4/gnaleksandroupolis.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype4/gngoumenissas.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype4/gndidumoteixou.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype4/gnkabalas.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype4/gnkomothnhs.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype4/gnksanthis.pdf
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Αηηηθήο θαζψο θαη ηνπ  Ηδηση.Καηεπη. «Ηαζψ Ιάξηζαο», ην νπνίν δελ 

έδσζε ζηνηρεία) 

 

Α. Ξεξηγελλεηηθφ Θέληξν 

1. Ξ.Γ.Λ. Ιάξηζαο (Ξαλεπηζηεκηαθή Κ&Γ Θιηληθή.-ΚΔΛΛ ΗΗΗ) 

 

Β. Ηδησηηθά Καηεπηήξηα κε ΚΔΛΛ ΗΗΗ 

       1. Ηδηση.Καηεπη. «Ηαζψ Ιάξηζαο» 

 

Γ. Γεκφζηεο  θαη Ηδησηηθέο Καηεπηηθέο Θιηληθέο  

1. Θιηληθή ΔΠ Γ.Λ. Ιάξηζαο  

2. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην «γεία» Ιάξηζα 

3. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην «Αζηέξηνο Οίδνο» Ιάξηζα 

4. Γ.Λ. Βφινπ  

5. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην «Αθεζψ» Βφινο 

6. Γ.Λ Θαξδίηζαο 

7. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην  «Ξαλαγία» Θαξδίηζα 

8. Γ.Λ. Θαξπελεζίνπ 

9. Γ.Λ. Ιακίαο  

10. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην «Κεηέξα» Ιακία 

11. Γ.Λ. Ρξηθάισλ  

12. Ηδησηηθφ Καηεπηήξην «Ρζαγθνχιεο» Ρξίθαια 

Ξξνηείλεηαη  ζην Λνζνθνκείν Βφινπ λα γίλεη ΚΔΛΛ ΗΗ 

 
 

7ε Πεξηγελλεηηθή Πεξηθέξεηα ΠΔΛΟΠΟΝΗΟΤ  
(Γηνηθεηηθά λα αλήθεη ζηελ 6ε ΤΠΔ) 

 
Πχλνιν ηνθεηψλ/ έηνο: 6753 (3815 δεκφζηα + 2938 ηδησηηθά) 

 

 
Α.Ξεξηγελλεηηθφ θέληξν  

1. Ξ.Γ.Λ. Ξαηξψλ (Ξαλεπηζηεκηαθή Κ&Γ Θιηληθή-ΚΔΛΛ-ΗΗΗ) 

http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype5/pgnlarisas.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype5/gnbolou.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype5/gnkarditsas.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype5/gnkaprenisi.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype5/gnlamias.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype5/gntrikalwn.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/pgnpatrwn.pdf
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Β. Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Καηεπηήξηα  

1. Γ.Λ. Ξαηξψλ 

2. Ηδηση. Καηεπη. «Ξαπαδεκάηνο» Ξάηξα  

3. Ηδηση. Καηεπη «Νιχκπηνλ» Ξάηξα 

4. Γ.Λ. Αγξηλίνπ 

5. Γ.Λ. Κεζνινγγίνπ 

6. Γ.Λ. Αηγίνπ 

7. Γ.Λ.-Θ.. Θαιαβξχησλ 

8. Γ.Λ. Θεθαιιελίαο 

9. Γ.Λ. Εαθχλζνπ 

10. Γ.Λ. Ακαιηάδαο 

11. Γ.Λ. Θαιακάηαο  

12. Ηδηση. Καηεπη. «΄Ζξα» Θαιακάηα 

13. Γ.Λ. Ξχξγνπ 

14. Γ.Λ. Ππάξηεο 

15. Γ.Λ. Ρξίπνιεο 

16. Γ.Λ.-Θ. Θππαξηζζίαο 

17. Γ.Λ.-Θ. Κνιάσλ 

Ξξνηείλεηαη ζην Λνζνθνκείν Θαιακάηαο λα γίλεη ΚΔΛΛ ΗΗ 

 

 
8ε Πεξηγελλεηηθή Πεξηθέξεηα ΗΠΔΙΡΟΤ-ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ  
(Γηνηθεηηθά λα αλήθεη ζηελ 6ε ΤΠΔ) 

 
Πχλνιν ηνθεηψλ/έηνο: 2785 ηνθεηνί 

 
 

Α. Ξεξηγελλεηηθφ θέληξν  
 

Ξ.Γ.Λ. Ησαλλίλσλ (Ξαλεπηζηεκηαθή Κ&Γ Θιηληθή Ησαλλίλσλ- ΚΔΛΛ ΗΗΗ) 
 

 

http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnpatrwn.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnagriniou.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnmesologiou.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnaigiou.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnkykalabrytwn.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnkefallhnias.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnzakynthou.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnamaliadas.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnkalamatas.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnpyrgou.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnsparths.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gntripolis.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnkypyparissias.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnkymolawn.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/pgniwanninwn.pdf


 149 

Β. Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Καηεπηήξηα 

 
1. Γ.Λ. Ησαλλίλσλ Σαηδεθψζηα 

2. Γ.Λ. Άξηαο ( Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία αξηζκνχ ηνθεηψλ) 

3. Γ.Λ. Θέξθπξαο 

4. Γ.Λ. Ιεπθάδαο 

5. Γ.Λ. Ξξέβεδαο 

6. Γ.Λ.-Θ. Φηιηαηψλ 

 
 

9ε Πεξηγελλεηηθή Πεξηθέξεηα  ΚΡΗΣΗ 
(Γηνηθεηηθά λα αλήθεη ζηελ 7ε ΤΠΔ) 

 

Πχλνιν ηνθεηψλ/έηνο: 7710 (4843 δεκφζηα + 2867 ηδησηηθά) 
 

 
Α. Ξεξηγελλεηηθφ θέληξν:   

 
1. ΞΑ.Γ.Λ.Ζ. (Ξαλεπηζηεκηαθή Κ&Γ Θιηληθή) -ΚΔΛΛ-ΗΗΗ  

 
 

Β. Γεκφζηα Καηεπηήξηα κε ΚΔΛΛ ΗΗΗ 
 

1. Γ.Λ. Ζξαθιείνπ Βεληδέιεην -ΚΔΛΛ ΗΗΗ  

 

Γ. Γεκφζηα Καηεπηήξηα κε ΚΔΛΛ ΗΗ 
 

1. Γ.Λ. Σαλίσλ 

Ξξνηείλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ΚΔΛΛ ΗΗΗ 

  

 Γ. Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Καηεπηήξηα 
 

2. Ηδηση. Καηεπη. «Κεηέξα Θξήηεο Euromedica»  

3. Ηδηση. Καηεπη. «Αζθιεπηείν Θξήηεο» Ζξάθιεην 

4. Ηδηση. Καηεπη. «Γαβξηιάθε ΄Ηαζηο» Σαληά 

5.  Ηδηση. Καηεπη. «ΓΘ Ρζεπέηε» Σαληά 

6. Γ.Λ. Αγίνπ Ληθνιάνπ 

http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gniwanninwn.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnartas.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnkerkyras.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnleukadas.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnprevezas.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype6/gnkyfiliatwn.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype7/xania.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype7/agiosnikollaos.pdf
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7. Γ.Λ.-Θ.. Ηεξάπεηξαο 

8. Γ.Λ. Οεζχκλνπ 

9. Γ.Λ.-Θ.. Πεηείαο 

10. Γ.Λ.-Θ.. Λεάπνιεο 

 

6. Μεηαθνξά Νενγλώλ 

 

Ζ ελδνκήηξηα κεηαθνξά πξνώξνπ ή δηαγλσζκέλνπ 

πξνγελλεηηθά πξνβιεκαηηθνύ εκβξύνπ-λενγλνύ (δει. κεηαθνξά 

ηεο εγθχνπ πξν ηνπ ηνθεηνχ) είλαη ην δεηνχκελν θαη ε άξηζηε πξαθηηθή. 

Έρεη ζαθψο θαιχηεξα θιηληθά απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηε κεηέξα φζν 

θπξίσο γηα ην λενγλφ. Δληνχηνηο θάπνηεο θνξέο απηφ δελ είλαη εθηθηφ 

(π.ρ. πξφσξνο ηνθεηφο ζε εμέιημε). 

Κε βάζε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΔΘΑΒ λενγλψλ, ην ηαηξηθφ-παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ, ηελ ηδηαίηεξε γεσγξαθία θαη ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε καο ηα δηεζλή δεδνκέλα 

γηα ηελ κεηαθνξά ησλ λενγλψλ (βιέπε παξάξηεκα ΗΗ), πξνηείλνπκε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο λενγλψλ (θαη 

σο πξνο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο απηνχ) κε βάζε ην δηεζλέο κνληέιν 2 

(βιέπε παξάξηεκα  Α2):  

 

1. ηελ Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε ε κεηαθνξά ησλ λενγλψλ λα 

γίλεηαη κε επζχλε θαη κε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ απφ ην λνζνθνκείν πνπ 

κεηαθέξεη ην λενγλφ. Θαηά ηηο αεξνδηαθνκηδέο, ε κεηαθνξά απφ ην 

αεξνδξφκην πξνζγείσζεο ζηελ Αζήλα κέρξη ηελ ΚΔΛΛ ππνδνρήο λα 

γίλεηαη κε επζχλε ηεο Κνλάδαο Λενγλψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ 

‗Αγία Πνθία‘. Πε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο αεξνδηαθνκηδήο δχν λενγλψλ, 

ηελ επζχλε κεηαθνξάο ηνπ δεχηεξνπ λενγλνχ ζην λνζνθνκείν 

ππνδνρήο έρεη ν ηαηξφο  ηνπ ΔΘΑΒ, ν νπνίνο ζπλνδεχεη ηα λενγλά θαηά 

http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype7/ierapetra.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype7/rethumno.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype7/shteia.pdf
http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new2/images/docs/nosokomeia/apotelesmata/ype7/neapoli.pdf
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ηελ δηάξθεηα ηεο αεξνδηαθνκηδήο. Πηε Θεζζαινλίθε ε κεηαθνξά απφ ην 

αεξνδξφκην πξνο ηε ΚΔΛΛ ππνδνρήο λα γίλεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ηνπ 

ΔΘΑΒ. 

2. ηηο ππόινηπεο πεξηθέξεηεο ε κεηαθνξά λενγλψλ ζα πξέπεη λα 

ζπληνλίδεηαη απφ ηελ πιεζηέζηεξε ΚΔΛΛ ΗΗΗ, ε νπνία ζπλήζσο θαη 

παξαιακβάλεη ην λενγλφ. Θα πξέπεη λα θαζνξηζζνχλ ηα φξηα θάιπςεο 

ηεο θάζε ΚΔΛΛ ΗΗΗ αλά πεξηθέξεηα, ε νπνία ζα έρεη ηελ επζχλε 

νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ. Ρα φξηα ζα θαζνξηζζνχλ κε βάζε ηηο 

πξαγκαηηθέο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο φπσο ήδε γίλεηαη ζηελ πξάμε θαη 

φρη κε βάζε ηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο.  

3. Ζ ΚΔΛΛ ΗΗΗ ηεο πεξηθέξεηαο αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε όινπ 

ηνπ πξνζσπηθνύ ηαηξηθνχ θαη κε, πνπ εκπιέθεηαη ζηελ θξνληίδα, 

ηνθεηφ θαη αλαδσνγφλεζε λενγλνχ. Γελ ππάξρεη εηδηθφηεηα ε νπνία λα 

εμαηξείηαη ηεο ππνρξέσζεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ 

λενγλνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ αλαηζζεζηνιφγσλ θαη 

παηδηάηξσλ πνπ δηαζέηεη ην Καηεπηήξην. Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 2κελε ζε δεμηφηεηεο φπσο ε αξρηθή αλαδσνγφλεζε 

κε ambu ή neopuff, ε δηαζσιήλσζε αλεμαξηήησο βάξνπο θαη ειηθίαο 

θχεζεο, ε ηνπνζέηεζε θεληξηθήο (νκθαιηθή θιέβα) θαη πεξηθεξηθήο 

θιεβηθήο γξακκήο, ε ξχζκηζε πγξψλ θαη ε παξνρέηεπζε 

πλεπκνζψξαθα. Ν Γηεπζπληήο ηεο ΚΔΛΛ ΗΗΗ νθείιεη λα παξέρεη 

πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο θαη θιηληθήο επάξθεηαο ζην 

εθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ. 

4. Δηδηθή κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ηνθεηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ην θάζε Καηεπηήξην, ψζηε λα ππάξρεη ζρέζε 

θφζηνπο/απνηειεζκαηηθφηεηαο, αιιά πξσηίζησο αζθάιεηαο ηεο κεηέξαο 

θαη ηνπ παηδηνχ. Πηα Θέληξα γείαο δε ζα πξέπεη λα γίλνληαη 

πξνγξακκαηηζκέλνη ηνθεηνί εθηφο αλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

παξφληνο.  
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5. Ζ κεηαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη 

ηδαληθά κε αζζελνθφξν κεηαθνξάο λενγλψλ ή κε θνηλφ αζζελνθφξν ην 

νπνίν φκσο ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα αζθαινχο ηνπνζέηεζεο ηεο 

ζεξκνθνηηίδαο κεηαθνξάο. Ρν θάζε Καηεπηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

ζεξκνθνηηίδα κεηαθνξάο αλ απηή δελ δηαηίζεηαη απφ ην αζζελνθφξν 

κεηαθνξάο.   

6. Θαλέλα Καηεπηήξην δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ηελ 24σξε 

θάιπςε από παηδίαηξν ή αλαηζζεζηνιόγν θαη καία 

εθπαηδεπκέλνπο ζηελ αλαδσνγόλεζε, ζηαζεξνπνίεζε θαη 

κεηαθνξά ηνπ λενγλνύ .  

 

7. Ζ κεηαθνξά πξέπεη λα γίλεηαη πάληα απφ εηδηθφ ηαηξφ (Λενγλνιφγν, 

Ξαηδίαηξν, Αλαηζζεζηνιφγν) θαη φρη απφ εηδηθεπφκελν ή αγξνηηθφ ηαηξφ  

ή καία εθηόο αλ έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε.  

8. Ξαηδίαηξνη, Αλαηζζεζηνιφγνη θαη Καίεο, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε 

Καηεπηήξην νθείινπλ λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθά παξαθνινχζεζεο 

ζεκηλαξίσλ αλαδσνγφλεζεο λενγλψλ (APLS θαη NLS).  

9. Λα επαλεμεηαζζνχλ νη ελδείμεηο ησλ αεξνδηαθνκηδώλ θαη λα 

έιεγρεηαη πεξηνδηθά ε πξαγκαηηθή αλαγθαηφηεηα απηψλ. 

10. Να πξνζαξκνζηνύλ νη θιίλεο ζηηο δεκόζηεο ΜΔΝΝ αλάινγα κε 

ηνπο ηνθεηνχο ηεο Ξεξηγελλεηηθήο Ξεξηθέξεηαο (2 θιίλεο ΚΔΛΛ ΗΗΗ αλά 

1000 γελλήζεηο θαη 4 θιίλεο ΚΔΛΛ ΗΗ αλά 1000 γελλήζεηο). Δπηβάιιεηαη 

ε δεκηνπξγία δύν ηνπιάρηζηνλ θέληξσλ ππνζεξκίαο (Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε) γηα ηελ αληηκεηψπηζε λενγλψλ κε κέηξηα ή βαξεηά 

πεξηγελλεηηθή αζθπμία. 

11. Δπηβάιιεηαη λα εθαξκνζηνύλ νη επξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ζε φηη αθνξά ηελ αλαινγία καηψλ ή λνζειεπηξηψλ αλά θιίλε 

λενγλνχ (Ξαξάξηεκα Η).  
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12. Η κεηαθνξά από ηα ηδησηηθά καηεπηήξηα λα γίλεηαη κε ην δηθφ 

ηνπο πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ- αζζελνθφξν.   

13. Λα παξέρεηαη πιήξεο αζθαιηζηηθή θάιπςε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ ζπκκεηέρεη ζε δηαθνκηδέο λενγλψλ.  

14. Γηα ηνλ ζπληνληζκό θαη ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο φισλ ησλ 

παξαπάλσ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 2-3 ζέζεσλ ζπληνληζηώλ 

Γηεπζπληώλ γηα όιε ηε ρώξα (Βόξεηα-Κεληξηθή-Γπηηθή Διιάδα 

θαη Αηηηθή-Πεινπόλεζνο-Αηγαίν-Κξήηε). Ο ζπληνληζηήο 

Γηεπζπληήο νθείιεη λα είλαη Νενγλνιόγνο.  Θα έρεη ηελ επζχλε 

ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα ηνπ,  

ηελ επζχλε εθπφλεζεο πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ θξνληίδα κεηέξαο-λενγλνχ αλεμαξηήησο 

ηαηξηθήο ή κε ηδηφηεηαο. Ρέινο ζα έρεη ηελ επζχλε ζπλερνχο 

θαηαγξαθήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

εθαξκνγήο βειηησηηθψλ παξεκβάζεσλ.  

 

 

 
Παξάξηεκα Ι 

 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΝΔΟΓΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ   

(Πχκθσλα  κε ηα «Guidelines for Perinatal Care (Sixth Edition) 

American Academy of Pediatrics and American College of Obstetricians 

and Gynecologists pp. 41-55, 2007»- Ρξνπνπνηεκέλα) 

 

 Ρα Λενγλνινγηθά Ρκήκαηα δηαβαζκίδνληαη ζε:  

- Απιήο Λνζειείαο (Δπίπεδν Α-Η) 

- Δλδηάκεζεο Λνζειείαο (Δπίπεδν Β-ΗΗ) θαη  

- Δληαηηθήο Λνζειείαο (Δπίπεδν Γ-ΗΗΗ) 



 154 

 ια ηα Λενγλνινγηθά Ρκήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε Καηεπηηθά 

Ρκήκαηα, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθνχο ρψξνπο αλαδσνγφλεζεο 

ζηηο αίζνπζεο ηνθεηψλ ή ηα ρεηξνπξγεία θαη εηδηθνχο ρψξνπο 

παξαθνινχζεζεο ησλ θπζηνινγηθψλ λενγλψλ γηα 2-4 ψξεο ακέζσο 

κεηά ηνλ ηνθεηφ.  

 Νη ρψξνη αλαδσνγφλεζεο πξέπεη λα έρνπλ έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 4ηκ 

θαη λα δηαζέηνπλ: 

- Αλνηρηή ζεξκαηλφκελε ζεξκνθνηηίδα 

- Πθιεξφ ζηξψκα 

- Ξαξνρέο νμπγφλνπ/αέξα θαη αλαξξφθεζε 

- Ππζθεπέο/ιηθά αλαδσνγφλεζεο (Neopuff ή Ambu, 

ιαξπγγνζθφπην, ελδνηξαρεηαθνχο ζσιήλεο) 

- Φάξκαθα αλαδσνγφλεζεο (αδξελαιίλε, θπζηνινγηθφο νξφο γηα 

αχμεζε ηνπ ελδηαγγεηαθνχ φγθνπ) 

- Θαζεηήξεο, πεηαινχδεο θαη καθξηέο βειφλεο (γηα ελδνθαξδηαθή 

ρνξήγεζε αδξελαιίλεο) 

 Νη ρψξνη παξαθνινχζεζεο ησλ θπζηνινγηθψλ λενγλψλ πξέπεη λα 

είλαη δίπια ζηηο αίζνπζεο ηνθεηψλ θαη λα δηαζέηνπλ 4ηκ γηα θάζε 

λενγλφ, πνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη γηα 2-4ψξεο, 

πξνηηκφηεξα κε νμχκεηξν. Ν ζπλνιηθφο ρψξνο ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ηνθεηψλ θαη ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο θάζε λενγλνχ. 

Νη ρψξνη παξαθνινχζεζεο πξέπεη λα έρνπλ παξνρέο νμπγφλνπ θαη 

αέξα θαη αλαξξφθεζε, θαζψο θαη πιηθά θαη θάξκαθα γηα 

αλαδσνγφλεζε. Δίλαη πξνηηκφηεξν ε παξαθνινχζεζε ηνπ λενγλνχ 

λα γίλεηαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ηε κεηέξα ηνπ, νχησο ψζηε λα ζειάδεη 

θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα.  

 Ρκήκαηα Απιήο Λνζειείαο (Δπίπεδν Α-Η). Ρα λενγλά πξέπεη λα 

παξακέλνπλ ζην δσκάηην ηεο κεηέξαο ηνπο. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ρξεηάδεηαη εηδηθφο ρψξνο πιεζίνλ ησλ 
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Καηεπηηθψλ Θιηληθψλ, πνπ λα θσηίδεηαη πνιχ θαιά, γηα ηε λνζειεία 

ησλ λενγλψλ. Δπεηδή ρξεηάδεηαη κία καία γηα θάζε 8 λενγλά, ε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζαιάκνπ πξέπεη λα ππνινγηζηεί γηα 8, 16, 24, 32 

θνθ λενγλά.  

Ρα θνπλάθηα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηηο καηεπηηθέο θιίλεο 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηδχκσλ λενγλψλ.  Ν ρψξνο γηα θάζε θνπλάθη 

πξέπεη λα ππνινγηζηεί ζηα 3ηκ θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ 1κ. Ρα Ρκήκαηα Απιήο Λνζειείαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

αλά 8 θνπλάθηα κία παξνρή νμπγφλνπ θαη αέξα, κία αλαξξφθεζε, 

νμχκεηξα, θσηνζεξαπείεο, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πιηθά θαη 

θάξκαθα αλαδσνγφλεζεο.  

Ρέινο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ρψξνπο ηθαλνχο γηα ηελ απνζήθεπζε 

ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ (γάιαηα, πάκπεξο θηι).  

Ν ππεχζπλνο Ξαηδίαηξνο πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ζηα λενγλά. 

 Ρκήκαηα Δλδηάκεζεο Λνζειείαο (Δπίπεδν Β-ΗΗ). Λενγλά πνπ δελ 

ρξεηάδνληαη εληαηηθή λνζειεία, δειαδή δε ρξεηάδνληαη κεραληθφ 

αεξηζκφ, έρνπλ ΒΓ>1500g θηι, λνζειεχνληαη ζε Ρκήκαηα 

Δλδηάκεζεο Λνζειείαο.  

Γηα θάζε ζεξκνθνηηίδα ρξεηάδεηαη ρψξνο 9ηκ θαη ε απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ ζεξκνθνηηίδσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1.2κ. Θάζε 

ζεξκνθνηηίδα πξέπεη λα δηαζέηεη 4 πξίδεο, 2 παξνρέο αέξα, 2 

αλαξξνθήζεηο θαη πξίδα γηα θνξεηφ αθηηλνινγηθφ κεράλεκα. 

Δθηφο ησλ ζεξκνθνηηίδσλ, ην Ρκήκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη monitors, 

νμχκεηξα, αληιίεο έγρπζεο πγξψλ, θσηνζεξαπείεο, θαζψο θαη έλα 

CPAP (ή SiPAP) θαη έλα αλαπλεπζηήξα γηα νιηγφσξε ππνζηήξημε ηεο 

αλαπλνήο ηνπ λενγλνχ κέρξη ηε κεηαθνξά ηνπ ζην Ρκήκα Δληαηηθήο 

Λνζειείαο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο 

επηθαλεηνδξαζηηθνχ παξάγνληα πξηλ ηε κεηαθνξά ελφο λενγλνχ.  
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Ρν Ρκήκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γελλήηξηα ζπλδεδεκέλε κε φιεο ηηο 

ειεθηξηθέο παξνρέο. Δπίζεο, ην Ρκήκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πιηθά 

θαη θάξκαθα αλαδσνγφλεζεο, θνξεηφ αθηηλνινγηθφ κεράλεκα θαη  

κία θηάιε νμπγφλνπ γηα επείγνπζεο θαηαζηάζεηο. Θα πξέπεη, ηέινο, 

λα έρνπλ πξνβιεθζεί ρψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ (1.5ηκ αλά θιίλε).  

Ζ αλαινγία λενγλψλ πξνο καίεο ή λνζειεχηξηεο πξέπεη λα είλαη 4:1 

θαη ν ππεχζπλνο Ξαηδίαηξνο λα έρεη εμεηδηθεπζεί ζηε Λενγλνινγία.  

 Ρκήκαηα Δληαηηθήο Λνζειείαο (Δπίπεδν Γ-ΗΗΗ). Πηα Ρκήκαηα 

Δληαηηθήο Λνζειείαο λνζειεχνληαη βαξέσο πάζρνληα λενγλά, ηα 

νπνία πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο απφ 

θαξδηνλαλαπλεπζηηθά monitors θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ 

αλαινγία ζεξκνθνηηίδσλ πξνο λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα 

είλαη 2:1 θαη νη εθεκεξεχνληεο ηαηξνί 1 αλά 10 ζεξκνθνηηίδεο. 

Ρνπιάρηζηνλ έλαο εθ ησλ εθεκεξεπφλησλ ηαηξψλ πξέπεη λα είλαη 

εμεηδηθεπκέλνο Λενγλνιφγνο.  

Ρα Ρκήκαηα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ 24σξε εξγαζηεξηαθή 

θάιπςε, πνπ λα πεξηιακβάλεη κηθξνκεζφδνπο, αθηηλνινγηθφ 

εξγαζηήξην θαη ηξάπεδα αίκαηνο. Δπηζπκεηή είλαη θαη ε 24σξε 

θάιπςε ηνπ Ρκήκαηνο απφ παηδνρεηξνπξγφ.  

Ρα Ρκήκαηα πξέπεη λα βξίζθνληαη πιεζίνλ ησλ αηζνπζψλ ηνθεηνχ 

θαη ησλ ρεηξνπξγείσλ. 

Δπεηδή ν κεραληθφο εμνπιηζκφο ησλ Ρκεκάησλ είλαη κεγάινο θαη 

πνιχπινθνο, ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη γηα θάζε ζεξκνθνηηίδα 

ηνπιάρηζηνλ 12ηκ θαη ε κία ζεξκνθνηηίδα λα απέρεη απφ ηελ άιιε 

ηνπιάρηζηνλ 2κ. Γηα θάζε ζεξκνθνηηίδα απαηηνχληαη 16 πξίδεο (1 απφ 

απηέο γηα ην θνξεηφ αθηηλνινγηθφ κεράλεκα θαη ην κεράλεκα 

ππεξήρσλ), 3 παξνρέο νμπγφλνπ (κε πίεζε 50-60 psi), 3 παξνρέο 

αέξα (κε πίεζε 50-60 psi) θαη 3 αλαξξνθήζεηο. ιεο νη ειεθηξηθέο 
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παξνρέο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε γελλήηξηα, ε νπνία λα 

ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα κφιηο ππάξμεη δηαθνπή ξεχκαηνο.  

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ππάξρνπλ θηάιεο νμπγφλνπ γηα επείγνπζεο 

πεξηπηψζεηο (1 θηάιε αλά 5 ζεξκνθνηηίδεο), θαζψο θαη πιηθά θαη 

θάξκαθα γηα αλαδσνγφλεζε.  

Ν εμαεξηζκφο ηνπ Ρκήκαηνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πξνδηαγξαθέο 

εμαεξηζκνχ ρεηξνπξγείνπ (έμη αιιαγέο ηνπ αέξα αλά ψξα), εηδηθά 

κάιηζηα αλ γίλνληαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζην Ρκήκα (π.ρ. 

ρεηξνπξγηθή ζχγθιηζε βνηάιεηνπ πφξνπ).  

Ρν Ρκήκα ζα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη ρψξνπο γηα απνδπηήξηα θαη 

γξαθεία ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, δσκάηηα γηα ηνπο 

εθεκεξεχνληεο ηαηξνχο, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (2ηκ αλά 

ζεξκνθνηηίδα), ρψξν γηα ηα κεραλήκαηα αεξίσλ αίκαηνο θαη ρψξν 

γηα ζπγθεληξψζεηο/καζήκαηα. 

Άιινη ρψξνη θαη πξνδηαγξαθέο είλαη φπσο αθνινπζνχλ: 

o Σψξνο πιπζίκαηνο ρεξηψλ. Σξεηάδνληαη ληπηήξεο (έλαο γηα θάζε 4 

ζεξκνθνηηίδεο), νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη βαζείο θαη θαξδείο, 

νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα πηηζηιίζκαηα. Νη βξχζεο πξέπεη 

λα έρνπλ εηδηθφ θίιηξν γηα κηθξφβηα θαη λα ελεξγνπνηνχληαη κε ην 

πφδη. Γελ πξέπεη λα πιέλνληαη ηα λενγλά ζηνπο ληπηήξεο απηνχο.    

o Σψξνο αθάζαξηνπ πιηθνχ. Ν ρψξνο απηφο πξέπεη λα έρεη 

αξλεηηθή πίεζε θαη ην 100% ηνπ αέξα λα δηνρεηεχεηαη έμσ απφ ην 

Ρκήκα. Δπηπιένλ, πξέπεη λα έρεη 2 πφξηεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία λα 

επηθνηλσλεί κε ην Ρκήκα θαη ε άιιε λα νδεγεί έμσ απφ ην Ρκήκα. 

Ρέινο, πξέπεη λα έρεη έλα βαζχ ληπηήξα κε θξχν θαη δεζηφ λεξφ, 

πνπ ε βξχζε ηνπ λα ελεξγνπνηείηαη κε ην πφδη, γηα ην πιχζηκν 

ησλ εξγαιείσλ, πξηλ απηά ζηαινχλ γηα απνζηείξσζε.  
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o Σψξνο πξνεηνηκαζίαο εηζφδνπ. Θαηά ηελ είζνδν ζην Ρκήκα νη 

γνλείο πξέπεη λα πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο ζε ληπηήξα, φπσο έρεη 

πεξηγξαθεί παξαπάλσ. Ξξέπεη λα ππάξρνπλ θαζαξέο κπινχδεο 

γηα ηνπο γνλείο, νη νπνίεο θαηά ηελ έμνδν λα ηνπνζεηνχληαη ζε 

κεγάινπο ζάθνπο πνπ θιείλνπλ κε θαπάθη.    

o Σψξνο πξνεηνηκαζίαο εμφδνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, πξηλ απφ ηελ 

έμνδν, ε κεηέξα λα εμνηθεησζεί κε ηε θξνληίδα ηνπ κσξνχ ηεο. 

Αλ κάιηζηα ην κσξφ ηεο ρξεηάδεηαη εηδηθή θξνληίδα (π.ρ. νμπγφλν 

ζην ζπίηη), ηφηε ζα ήηαλ θαιχηεξα ε κεηέξα λα παξακείλεη καδί κε 

ην κσξφ ηεο κέζα ζην Ρκήκα (rooming-in). Ν ρψξνο 

πξνεηνηκαζίαο εμφδνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο γνλέσλ, ησλ νπνίσλ ην κσξφ πέζαλε θαη ζέινπλ λα 

κείλνπλ κφλνη ηνπο κε ην λεθξφ κσξφ ηνπο.  

o Γξακκαηεία. Ξξέπεη λα βξίζθεηαη πιεζίνλ ηελ εηζφδνπ ηνπ 

Ρκήκαηνο, ψζηε λα ειέγρεη θαη λα πεξηνξίδεη ηνπο εηζεξρνκέλνπο 

ζην Ρκήκα. Δπίζεο, ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηνπο γνλείο θαη 

φζνπο ρξεηάδνληαη δηάθνξα πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα. Ζ 

γξακκαηεία ζα πξέπεη λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζην Ρκήκα, ηελ 

αίζνπζα ηνθεηψλ, ηα ρεηξνπξγεία, ηα γξαθεία ηαηξψλ θαη 

καίσλ/λνζειεπηξηψλ θαη ην αξρείν.  

o Έιεγρνο πεξηβάιινληνο. Ζ ζεξκνθξαζία πξέπεη λα δηαηεξείηαη 

κεηαμχ 24ν- 26ν θαη ε ζρεηηθή πγξαζία 30% - 60%, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα ξπζκίδνληαη απφ ηνλ θεληξηθφ θιηκαηηζκφ. Ν θεληξηθφο 

θιηκαηηζκφο ζα πξέπεη λα αιιάδεη ηνλ αέξα 6 θνξέο ηελ ψξα θαη 

πεξηζζφηεξν κέζσ εηδηθψλ θίιηξσλ. Ρν ζεκείν εηζφδνπ ηνπ λένπ 

αέξα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ηνπιάρηζηνλ 8 κέηξα 

καθξηά απφ ηα ζεκεία εμφδνπ ηνπ αέξα. Ζ αθηηλνβνιία θαηά ηε 

ιήςε ησλ αθηηλνγξαθηψλ είλαη αζήκαληε ζε απφζηαζε 30 

εθαηνζηψλ απφ ην αθηηλνινγηθφ κεράλεκα.  
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o Φσηηζκφο. Πηα Ρκήκαηα Δληαηηθήο Λνζειείαο ν θσηηζκφο ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ξπζκίδεηαη απφ 10 lux έσο 600 

lux. Ν ζπλήζεο θσηηζκφο θπκαίλεηαη απφ 100 lux έσο 200 lux. 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεγέο θσηφο πνπ λα εθπέκπνπλ 

νξαηφ θάζκα φκνην κε εθείλν ηνπ θσηφο εκέξαο θαη λα 

εθπέκπνπλ φζν ην δπλαηφλ ειάρηζηε ππεξηψδε θαη ππέξπζξε 

αθηηλνβνιία. Ν θσηηζκφο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη κε πνιινχο 

πεξηνρηθνχο δηαθφπηεο, νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ ξνφκεηξν, ψζηε λα 

κεηαβάιιεηαη ν ηερλεηφο θσηηζκφο αλάινγα κε ηνλ εμσηεξηθφ 

θπζηθφ θσηηζκφ. Δηδηθά ην βξάδπ, ζηηο ζεξκνθνηηίδεο πνπ 

λνζειεχνληαη κεγάιεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο βξέθε, ζα πξέπεη λα 

ειαηηψλεηαη ηνπηθά ν θσηηζκφο κέρξη ηα 10 lux , ψζηε λα 

επλνείηαη ε αλάπηπμε ηνπ θηξθάδηνπ ξπζκνχ. Δπηπιένλ, ζε θάζε 

ζεξκνθνηηίδα πξέπεη λα ππάξρεη μερσξηζηή πεγή θσηφο, πνπ ζα 

κπνξεί λα παξάγεη θσηηζκφ κέρξη 1500 lux. Απηή ε πεγή θσηφο 

ζα πξέπεη λα είλαη θαηεπζπλφκελε πξνο ηελ επηζπκεηή πεξηνρή 

ηνπ ζψκαηνο ηνπ λενγλνχ θαη λα δηαζέηεη πιαίζην πνπ λα 

εκπνδίδεη ηελ έθζεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο ηνπ ζηηο αθηίλεο ηνπ 

θσηφο. Ζ χπαξμε παξαζχξσλ κε ζθηάδηα είλαη επηζπκεηή αιιά νη 

ζεξκνθνηηίδεο ζα πξέπεη λα απέρνπλ 1κέηξν απφ απηά. Ρα ζθηάδηα 

ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια ζηε ρξήζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ.  

o Ζρνξξχπαλζε. Νη πεγέο ζνξχβσλ ζην Ρκήκα Δληαηηθήο 

Λνζειείαο είλαη πνιιέο. Ζ κέγηζηε έληαζε ηνπ ζνξχβνπ δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη θαζ‘ νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα 90dB, αιιά νη 

ζπλήζεηο ζφξπβνη ξνπηίλαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 70dB. 

Θα πξέπεη λα ιεθζεί πξφλνηα ζηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, ψζηε λα 

κε ππάξρνπλ πεξηνρέο ζην Ρκήκα πνπ λα εληζρχνπλ ηνπο 

ζνξχβνπο.  
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o Πρέδηα επεηγφλησλ θαηαζηάζεσλ. Θα πξέπεη λα έρνπλ εθπνλεζεί 

εθ ησλ πξνηέξσλ ζρέδηα εθθέλσζεο ηνπ Ρκήκαηνο ζε πεξηπηψζεηο 

ππξθαγηάο ή ζεηζκνχ. Ρα ζρέδηα εθθέλσζεο ζα πξέπεη λα 

αθνξνχλ φια ηα Ρκήκαηα ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη λα 

αλαζεσξνχληαη αλά δηεηία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξάξηεκα ΙΙ 

 
Α. Σύπνη Μνλάδσλ Μεηαθνξάο Νενγλώλ 

 
Ζ εληαηηθή λνζειεία ηνπ λενγλνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο, θαη ζηελ Διιάδα, έρεη ζπλήζσο θεληξηθφ ραξαθηήξα 

(ηξηηνβάζκηα θέληξα). Γεκηνπξγείηαη έηζη ε αλάγθε κεηαθνξάο ηνπ 

λενγέλλεηνπ πςεινχ θηλδχλνπ, πνιιέο θνξέο  ρηιηφκεηξα καθξηά απφ 

ην ηφπν δηακνλήο θαη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηεζλψο 

πεξηγξάθνληαη 3 κνληέια κεηαθνξάο λενγλψλ: 

 

1. Πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο κεηαθνξάο λενγλώλ (regional 

transport services): Απηέο εθηεινχλ φιεο ηηο κεηαθνξέο 

λενγλψλ εληφο κηαο θαζνξηζκέλεο πεξηθέξεηαο ρξεζηκνπνηψληαο 

δηθφ ηνπο απνθιεηζηηθφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ. 
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Ππρλά αιιά φρη πάληα είλαη εληαγκέλεο ζε θάπνην Mαηεπηήξην ή 

ΚΔΛΛ. Ππλήζσο ν δηεπζπληήο ησλ  κνλάδσλ απηψλ αλήθεη ζηελ 

ηαηξηθή ππεξεζία. Τν λνζνθνκείν πνπ δηαθνκίδεη θαη εθείλν πνπ 

απνδέρεηαη ην λενγλό δελ πξνζθέξνπλ πξνζσπηθό θαη εμνπιηζκό 

γηα ηελ κεηαθνξά. 

 

2. ηαλ δελ ππάξρεη πεξηθεξεηαθή κνλάδα κεηαθνξάο ε κεηαθνξά 

γίλεηαη από ην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ 

λνζνθνκείνπ πνπ δηαθνκίδεη ή 

 

3. ε κεηαθνξά γίλεηαη από ην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ απνδέρεηαη ην λενγλφ. 

 

Β. Αζθαιήο κεηαθνξά λενγλώλ 

Αθξνγσληαίνη ιίζνη ηεο αζθαινχο κεηαθνξάο λενγλψλ 

ζεσξνχληαη ε έγθαηξε αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο κεηαθνξάο θαη  ε 

θαηάιιειε πξνεηνηκαζία απηήο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απαηηείηαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο θαη ην πιηθφ λα 

είλαη πάληα ζε δηαζεζηκφηεηα θαη άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα ππάξρεη 

«γξακκή επηθνηλσλίαο». 

i. Πξνεηνηκαζία. ηαλ δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα ελδνκήηξηα 

κεηαθνξά, απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε φινπ ηνπ ηθαλνχ λα βνεζήζεη 

ζηε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ε έγθαηξε επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ κεηαθνξά θέληξσλ. 

 

ii. ηαζεξνπνίεζε πξν ηεο κεηαθνξάο. Αλάινγα κε ηελ θιηληθή 

θαηάζηαζε ηνπ λενγλνχ, ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ θαη ηελ εκπεηξία 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα γίλεη ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ λενγλνχ πξηλ ηελ κεηαθνξά (εμαζθάιηζε 
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αεξαγσγνχ, ζηαζεξνπνίεζε αλαπλνήο, θπθινθνξίαο, κεηαβνιηθήο 

θαηάζηαζεο, ζεξκνξχζκηζεο, αλαιγεζίαο).  

 

iii. Φξνληίδα θαηά ηε Μεηαθνξά. Αλ πξνεγεζεί ηεο κεηαθνξάο 

θαιή πξνεηνηκαζία θαη ζηαζεξνπνίεζε, ειάρηζηε παξέκβαζε 

ζπλήζσο απαηηείηαη θαηά ηε κεηαθνξά. Δληνχηνηο κπνξεί λα 

ζπκβνχλ επείγνληα πεξηζηαηηθά φπσο απνζσιήλσζε ή 

πλεπκνζψξαθαο θαη ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν 

θαη λα έρεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ. 

Κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηε ζεξκνξχζκηζε ηνπ λενγλνχ θαηά 

πεξίπησζε κεηαβάιινληαο ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο.  

 

iv. Δπηθνηλσλία-Καηαγξαθή. Απαηηείηαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

θέληξσλ θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηεο κεηαθνξάο. Νη γνλείο 

πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ην ζρέδην ηεο κεηαθνξάο θαη λα 

ππνγξάθνπλ ζπγθαηάζεζε. 

 

v. Δπηινγή νρήκαηνο. Γηαθνξεηηθνί ηχπνη νρεκάησλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κεηαθνξά λενγλψλ αλάινγα κε ην 

δηαζέζηκν πιηθφ, ηε γεσγξαθία, ηε θιηληθή εηθφλα ηνπ λενγλνχ, θαη 

ηελ εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ. Γεληθά πξνηηκάηαη ε νδηθή 

κεηαθνξά. ηαλ επηιέγεηαη ε ελαέξηα κεηαθνξά ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ην πνιιαπιάζην θφζηνο απηήο αιιά θαη νη 

επηπηψζεηο ηεο πηήζεο ζηελ παζνθπζηνινγία ηνπ λενγλνχ (ππνμία, 

πηψζε ηεο πίεζεο, αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο, αθπδάησζε, δπλάκεηο 

βαξχηεηαο, ζφξπβνο, δνλήζεηο). Ζ κεηαθνξά κε ειηθφπηεξν έρεη σο 

ηερληθέο δπζθνιίεο ηνλ ειάρηζηα δηαζέζηκν ρψξν ζην πξνζσπηθφ γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπ λενγλνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ, ηελ 

αδπλακία αθξφαζεο ιφγσ ηνπ ζνξχβνπ θαη ηε δπζθνιία ζηελ 
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δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο ζεξκνθνηηίδαο. Ζ κεηαθνξά κε 

αεξνπιάλν δηαζέηεη πεξηζζφηεξν ρψξν ρεηξηζκψλ, έρεη ιηγφηεξν 

ζφξπβν θαη θαιχηεξε δπλαηφηεηα ζεξκνξχζκηζεο.  

 

vi. Δμνπιηζκόο. Ζ ζεξκνθνηηίδα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλν ηξνρήιαην κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ (αλαπλεπζηήξα, 

monitor, αληιίεο έγρπζεο). Γπζηπρψο ην λενγλφ δελ κπνξεί λα 

ζηαζεξνπνηεζεί κε πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ζηελ ζεξκνθνηηίδα 

κεηαθνξάο θαη σο εθ ηνχηνπ εθηίζεηαη ζηνλ δπλεηηθφ θίλδπλν ηεο 

θίλεζεο ή ηνπ ηξαχκαηνο αλ ππάξμεη απφηνκε κεηαθίλεζε. ινο ν 

εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζε 

θίλεζε θαη λα έρεη γίλεη ρηιηνκεηξηθφο ππνινγηζκφο ηνπ ηαμηδηνχ θαη 

ησλ αλαγθψλ ζε ηαηξηθά αέξηα θαηά ηελ κεηαθνξά αλάινγα κε ηελ 

θαηαλάισζε.  

 

vii. Αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ. Ρα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο ζα 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη θαηάιιειεο 

αθηλεηνπνίεζεο ηεο ζεξκνθνηηίδαο κεηαθνξάο. Ρν πξνζσπηθφ κπνξεί 

λα εθηεζεί ζε ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε θαηά ηελ θφξησζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ ή ζε κεηαθίλεζε θαηά ην ηαμίδη. Ξνιιέο θνξέο ν 

εμνπιηζκφο είλαη ηδηαίηεξα βαξχο >200 Kg. Πην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην 

κέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο είλαη 140 Θg. Ρα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο 

πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε θαηάιιειν ―crash test‖ θαη ην πξνζσπηθφ λα 

θαιχπηεηαη απφ θαηάιιειε αζθάιεηα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.  

 

Γ. Δπηινγή θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 

ιν ην πξνζσπηθφ ηεο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα έρεη εηδηθή 

εθπαίδεπζε ζηελ κεηαθνξά ηνπ λενγλνχ, λα είλαη εμνηθεησκέλν κε  ηηο 
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θαηά ηφπνπο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη λα γλσξίδεη ηελ ρξήζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ.  

 

Γ. πλερήο θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ κεηαθνξάο 

Απαηηείηαη ζπλερήο θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

ζπκβάλησλ θαηά ηελ κεηαθνξά κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ 

θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 

Δ. Διιεληθά δεδνκέλα Μεηαθνξάο Νενγλώλ 

Πηελ ρψξα καο Κνλάδα Κεηαθνξάο Λενγλψλ πεξηθεξεηαθνχ ηχπνπ 

(Α1) ιεηηνπξγεί κφλν ζην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο ε νπνία νξίδεηαη σο 

ΔΘΑΒ λενγλψλ.  

Η κνλάδα απηή πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ θάπνην 

λνζνθνκείν θαη λα είλαη ζηειερσκέλε κε δηθό ηεο δηεπζπληή, 

ηαηξηθό, λνζειεπηηθό θαη παξαταηξηθό πξνζσπηθό θαη δηθφ ηεο 

εμνπιηζκφ (αζζελνθφξν, ζεξκνθνηηίδεο κεηαθνξάο θιπ). Ζ παξαπάλσ 

κνλάδα εθηειεί ζε 24σξε βάζε ηηο κεηαθνξέο λενγλψλ θαηά ην ήκηζπ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνλάδα Κεηαθνξάο Λενγλψλ ε νπνία εδξάδεηαη 

ζην λνζνθνκείν Ξαίδσλ «Αγία Πνθία» θαη ε νπνία είλαη πεξηθεξεηαθνχ 

ηχπνπ (Α1) αιιά εληάζζεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ Ξαίδσλ 

«Αγία Πνθία». Ωο εθ ηνχηνπ ζηειερψλεηαη απφ ην ηαηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ δχν ΚΔΛΛ ηνπ ΔΠ ηνπ λνζνθνκείνπ (Α΄ 

ΚΔΛΛ θαη Β΄ ΚΔΛΛ), παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ (νδεγφο 

αζζελνθφξνπ, ηξαπκαηηνθνξέαο) θαη εμνπιηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ 

(αζζελνθφξν, ζεξκνθνηηίδα κεηαθνξάο θιπ).  

Δληνύηνηο ηα ηειεπηαία έηε νη κεηαθνξέο ηεο κνλάδαο λενγλώλ 

ηνπ ΔΚΑΒ θαιχπηνληαη απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ δηαθφξσλ ΚΔΛΛ 

ρσξίο θακία θεληξηθή νξγάλσζε ή επίβιεςε απηψλ (Ρν ΔΘΑΒ λενγλψλ 

δελ ζηειερψλεηαη πιένλ απφ ηαηξνχο). Ρν ζπληνληζηηθφ θέληξν 
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βξίζθεηαη ζην ΔΘΑΒ λενγλψλ ην νπνίν δέρεηαη ηηο θιήζεηο απφ ην 

λνζνθνκείν πξνέιεπζεο θαη θαζνξίδεη ηελ κνλάδα απνδνρήο θαη ηνλ 

ηξφπν κεηαθνξάο. Ρν ΔΘΑΒ Αηηηθήο ζπληνλίδεη ηηο κεηαθνξέο ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ, ηηο αεξνδηαθνκηδέο, θαη ηηο δηαθνκηδέο απφ επαξρία 

(Σαιθίδα, Ιεηβαδηά, Θαιακάηα, Ππάξηε).  

Ρν έηνο 2009 ην ΔΘΑΒ λενγλψλ ηεο Αηηηθήο κεηέθεξε 428 λενγλά (1.1 

παηδηά ηελ εκέξα).  Απφ απηά ην 17.3% πξνέξρνληαλ απφ ηδησηηθά 

καηεπηήξηα δειαδή <1 παηδί/ εκέξα κεηαθέξζεθε κέζσ ΔΘΑΒ Αηηηθήο 

απφ δεκφζην καηεπηήξην. Πην 21.3% ησλ πεξηπηψζεσλ ε κεηαθνξά 

έγηλε ιφγσ έιιεηςεο ζέζεσλ. Ζ ιεηηνπξγία φισλ ησλ ππαξρνπζψλ 

θιηλψλ ΚΔΛΛ, νη νπνίεο είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θιεηζηέο ιφγσ 

ειιείςεσλ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζα κείσλε ηελ 

αλάγθε δηαθνκηδψλ εληφο ηεο Αηηηθήο ζε <0.9 λενγλά αλά εκέξα.  

Οη κεηαθνξέο από ηελ επαξρία πξνο ηηο κνλάδεο ηεο Αηηηθήο 

ζπληνλίδνληαη αιιά δελ γίλνληαη κε ην ΔΘΑΒ λενγλψλ. Ρα λενγλά 

κεηαθέξνληαη κε ην γεληθφ αζζελνθφξν ηνπ λνζνθνκείνπ πξνέιεπζεο, 

κε ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ ην νπνίν ζπλήζσο είλαη αγξνηηθφο 

ηαηξφο ή εηδηθεπφκελνο ηαηξφο θάζε εηδηθφηεηαο ρσξίο εθπαίδεπζε ή 

εκπεηξία ζηελ αληηκεηψπηζε θαη θξνληίδα ηνπ λενγλνχ γεληθφηεξα. Ρν 

έηνο 2009 κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ επαξρία πξνο ηελ Αηηηθή κε κε εηδηθφ 

αζζελνθφξν 223 λενγλά, ην 1/5 πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαθνκηδψλ 

ζε ΚΔΛΛ ηεο Αηηηθήο. Ζ κέζε ειηθία θχεζεο θαηά ηελ κεηαθνξά ήηαλ 

37 εβδνκάδεο θαη ην 66.4% δηαθνκίζζεθε ηελ 1ε εκέξα δσήο. Πην 62% 

απηψλ αηηία ήηαλ ε αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα θαη ζην 39.5% ε 

πξνσξφηεηα.  Ρν 81% δηαθνκίζζεθε κε δηάρπην νμπγφλν θαη ην 2.7% 

δηαζσιελσκέλν.  

Πε θακηά άιιε πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο δελ ιεηηνπξγεί κνλάδα 

κεηαθνξάο Λενγλψλ. Πηελ Θεζζαινλίθε κεηαθέξνληαη λενγλά απφ 

λνκνχο Πεξξψλ, Θαβάιαο, Θηιθίο, Γξάκα θιπ. Νη κεηαθνξέο δελ 
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γίλνληαη κε Λενγλνιφγν ή άιιν ηαηξφ ηνπ ΔΘΑΒ. Γηαηίζεηαη ην 

αζζελνθφξν θαη ε κεηαθνξά γίλεηαη απφ ην λνζνθνκείν πξνέιεπζεο. Ζ 

πεξηθέξεηα ηεο Θξάθεο θαιχπηεηαη απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε. Πηελ 

Ξάηξα κεηαθέξνληαη απφ ην λνζνθνκείν πξνέιεπζεο λενγλά απφ 

Αγξίλην, Ρξίπνιε θιπ.  

Παθή δεδνκέλα γηα ηελ πηζαλψο αξλεηηθή έθβαζε ησλ λενγλψλ πνπ 

δηαθνκίδνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ ππάξρνπλ. κσο ε αλαθεξφκελε 

ζλεηφηεηα ηεο κίαο εθ ησλ δχν κνλάδσλ Ξαίδσλ πνπ δέρζεθαλ ην 

2009 ην 52% ησλ κεηαθεξνκέλσλ λενγλψλ απφ ηελ επαξρία 

αλαθέξεηαη 6.8% (πνιχ πςειή γηα ηα δηεζλή θαη ηα Διιεληθά 

δεδνκέλα, ζε άιιεο κνλάδεο αλαθέξεηαη έσο θαη 1%). Πηα πνιχ κηθξά 

πξφσξα <750 g ε ζλεηφηεηα ήηαλ 64.5% ελψ ε εκθάληζε αηκνξξαγίαο 

εγθεθάινπ 1νπ θαη 2νπ βαζκνχ ζε απηά πνπ επηβίσζαλ ήηαλ 19.45%. 

Φαίλεηαη φηη αλ θαη ηα πνιχ πξφσξα λενγλά κεηαθέξνληαη απφ ηελ 

επαξρία ζε κηα πνιχ εμεηδηθεπκέλε ΚΔΛΛ ηειηθά ην 2/3 απηψλ πεζαίλεη.   

Νη κεηαθνξέο αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο ζηελ πεξηθέξεηα 

ηεο Ζπείξνπ. Κέρξη ην έηνο 2000 γίλνληαλ απφ ηελ ΚΔΛΛ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκηαθνχ Λνζνθνκείνπ αιιά έθηνηε γίλνληαη απφ ην λνζνθνκείν 

πξνέιεπζεο. Δληνχηνηο αλαθέξεηαη φηη ζπλήζσο ηα λενγλά 

κεηαθέξνληαη ζηαζεξνπνηεκέλα, δηαζσιελσκέλα, κε ζεξκνηθνηηίδα 

κεηαθνξάο κε αλαπλεπζηήξα κεηαθνξάο θαη κε πξνζσπηθφ 

εθπαηδεπκέλν ζηελ αλαδσνγφλεζε λενγλνχ. Ξαξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαθεξφκελσλ λενγλψλ <28 εβδ. ιφγσ 

αχμεζεο ηεο ελδνκήηξηαο κεηαθνξάο κε κφιηο 10 λενγλά ζε ζχλνιν 7 

εηψλ θαη 829 δηαθνκηδψλ. Αλάινγε ήηαλ ε εηθφλα ζηα 28-31 

εβδνκάδσλ. Ζ ζλεηφηεηα ησλ κεηαθεξνκέλσλ λενγλψλ ήηαλ 2.6% 

Αληίζεηα ζην λνζνθνκείν Θαιακάηαο ε εηθφλα κεηαθνξάο ηα έηε 2001-2 

θαη 2008-9 παξακέλεη ακεηάβιεηε (25% πξνσξφηεηα θαη 14% βαξηά 

πεξηγελλεηηθή αζθπμία) γεγνλφο πνπ πηζαλψο αληαλαθιά ηελ κε 
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κεηαβνιή ζηηο ζπλζήθεο καίεπζεο θαη ζηελ ελδνκήηξηα κεηαθνξά ζε 

επαπεηινχκελν πξφσξν ηνθεηφ.   

Οη αεξνκεηαθνξέο γίλνληαη απφ ηε ζηξαηησηηθή αεξνπνξία κε C130 

θαη έρνπλ πνιχ απμεκέλν θφζηνο αλά πηήζε. Ρν C130 πεγαίλεη ζηε 

πφιε ηνπ λνζνθνκείνπ πξνέιεπζεο ζηειερσκέλν κε νκάδα ηνπ ΔΘΑΒ. 

Ρν 2009 έγηλαλ 196 αεξνδηαθνκηδέο 20.9% απφ ηα Γσδεθάλεζα, 

35.7% απφ ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, 7.6% απφ ηα Δπηάλεζα, 

12% απφ ηηο Θπθιάδεο θπξίσο γηα πξνβιήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, 

πξνσξφηεηα, αζθπμία. Πεκαληηθή αχμεζε 126% παξαηεξήζεθε απφ ηα 

λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, ηδηαίηεξα Σίν θαη Κπηηιήλε, πηζαλψο 

ιφγσ ειιεηκκαηηθήο καηεπηηθήο θαη παηδηαηξηθήο θάιπςεο ησλ δχν 

απηψλ λεζηψλ. Αληίζεηα κεηψζεθαλ απφ ηα Δπηάλεζα θαηά 46% 

πηζαλψο ιφγσ αχμεζεο ηεο ελδνκήηξηαο κεηαθνξάο ή ιφγσ κεηαθνξάο 

πξνο ηηο κνλάδεο Ησαλλίλσλ θαη Ξάηξαο.  Ρν 23% πεξίπνπ ησλ 

αεξνδηαθνκηδψλ απφ Θξήηε, Θεζζαινλίθε, Ησάλληλα, Αιεμαλδξνχπνιε, 

Ιάξηζα (θαη Αίγηλα!) έγηλε ιφγσ ζπγγελνχο θαξδηνπάζεηαο.  

Γεληθά ην ζύζηεκα κεηαθνξάο ζηελ ρώξα είλαη πνηθίιν θαη 

ρξήδεη πξνζεθηηθήο αλάιπζεο θαη κειέηεο αλά πεξηθέξεηα γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν θαη νηθνλνκηθφηεξν ζρεδηαζκφ απηνχ. Δληνύηνηο 

έρεη δύν βαζηθέο δνκέο. 

1. Πηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζπληνλίδεηαη απφ ην ΔΘΑΒ ην νπνίν 

εθαξκφδεη αξθεηέο αξρέο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηχπνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξάο 

2. Πηελ ππφινηπε ρψξα θαίλεηαη φηη ε κεηαθνξά ησλ λενγλψλ 

ζπληνλίδεηαη απφ ην θαηά ηφπνπο ΔΘΑΒ ζε ζρέζε κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα θιηλψλ, αιιά ην πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκφο 

κεηαθνξάο πξνέξρνληαη απφ ην λνζνθνκείν πξνέιεπζεο ην νπνίν 

έρεη ηελ επζχλε κεηαθνξάο. 

Βηβιηνγξαθία: Moving the preterm. P.W. Fowlie, P. Booth., C Skeoch. 

BMJ 2004; 329: 904-6 



 168 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ή ΚΛΙΝΙΚΗ

(1)   
            ……………………………………………………….20…., 

……………………………………………………………  Απιθ. Ληξ. Πποξ γεννήζεωρ 

……..……….Σόμορ……………Έηορ 20… 

Σασ. Γ/νζη: Οδόρ ……………………………απιθ………  
(Αναγπάθεηαι από ηο Ληξίαπσο)

 
Σηλέθωνο: ……………………………………………..……… 

 

 

           Ππορ ηο Ληξιαπσείο 

……………………………………………………………………………………… 

                         ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ηποποποιημένη  
                                                (ύμθωνα με ηη διάηαξη ηος άπθπος 23 ηος Ν. 344/1976) 

ηοισεία ηος παηέπα ηος ηέκνος ηοισεία ηηρ μηηέπαρ ηος ηέκνος 
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Ημέπα…., Μήναρ….., Έηορ…… Ημέπα…., Μήναρ….., Έηορ…… 

  

 

 

Επϊνυμο ……………………….…………………… 

Όνομα ………………………………………………….. 

Πατρϊνυμο…………………………………………… 

Οικογενειακό επϊνυμο μθτζρασ (το γζνοσ) ……………………………………………….…. 

Θριςκευμα…………………………………………… 

Επάγγελμα (είδοσ εργαςίασ)…………………. 

Τπθκοότθτα ………………………….…………….. 

Μόνιμθ κατοικία: οδόσ & αρικμόσ……….. Δθμοτ./Κοινοτ. Διαμεριςμα…………………… 

Διμοσ/Κοινότθτα………………………………….. Νομόσ …………………………………………………... Χϊρα εξωτερικοφ 

………………………………… 

Δθμότθσ: Διμοσ/Κοινότθτα(*) …………….. Νομόσ …………………………………………………… Αφξων αρικ. Οικογενειακισ 

μερίδασ ……. 

Εγγραφι ςτο μθτρϊο αρρζνων                  Διμοσ/ Κοινότθτα(*)…………………………….. Νομόσ 

…………………………………………………. Αφξων αρικ……………………………………………. 

Χρονολογία γεννιςεωσ των γονζων ……. 

Γραμματικζσ γνϊςεισ των γονζων ……….                                                                                                                                    

Χρονολογία τελζςεωσ γάμου: Ημζρα……………………………………… Μινασ ……………………….. Ζτοσ……………………… 

Είδοσ τοκετοφ: Κολπικόσ             Καιςαρικι τομι           ικυουλκία           Εμβρυουλκία  

                   Μονιρθσ             Δίδυμα                          Σρίδυμα                …………δυμο  

Παραςτάκθκε και προςζφερε υπθρεςίεσ κατά τθ γζννθςθ: Γιατρόσ          Μαία             Νοςοκόμοσ          Άλλοσ  

Μαηί με το δθλοφμενο τϊρα τοκετό, πόςα ςτο ςφνολο τζκνα γζννθςε θ ίδια μθτζρα:                                      

                     Πόςα είναι τϊρα ηωντανά: ………………………………………………………………………… 

                     Πόςα γεννικθκαν ηωντανά και ζχουν πεκάνει: ……………………………………….. 

                     Πόςα γεννικθκαν νεκρά: ………………………………………………………………………… 
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             Πόςεσ φορζσ απζβαλε: ………………………………………………………………………  

 (*) Σα ςτοιχεία να ςυμπλθρϊνονται μετά από ερϊτθςθ. Η απάντθςθ δεν προκφπτει πάντα από το δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ (ςτο μεταξφ 

μπορεί να ζχουν επζλκει αλλαγζσ π.χ μεταδθμότευςθ). 

φλλθψθ :  Αυτόματθ                     Τποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι  

Τπερθχογραφιματα ςτθν κφθςθ πόςα:  1
ο
  τρίμθνο              2

ο
  τρίμθνο               3

ο
  τρίμθνο    

Κάπνιςμα :    ΝΑΙ                    ΟΧΙ 

Αφξθςθ βάρουσ τθσ μθτζρασ (διαφορά αρχικοφ , τελικοφ βάρουσ): ……………  κιλά 

υνυπιρχε κατά τθν κφθςθσ: Τπζρταςθ             ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ           ι    Άλλο: 

…………………………………..                       

Ριξθ εμβρυικϊν υμζνων ΟΧΙ              ΝΑΙ                      Εβδομάδα  που ςυνζβθ: …………….. 

Χοριγθςθ προγεννθτικά ςτεροειδϊν:   ΝΑΙ                     ΟΧΙ                αν ΝΑΙ ποια: …………………………………..... 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΣΔΚΝΟΤ : 

Σόποσ όπου ζλαβε χϊρα θ γζννθςθ: Δθμοτ./Κοινοτ. Διαμζριςμα…………………….. οδόσ …………….. αρικ 

………….. Διμοσ/Κοινότθτα ……………………………………………………………………… Νομόσ 

…………………………………………………….. 

Μζροσ όπου ζλαβε χϊρα θ γζννθςθ: Ιδιωτικι κατοικία      Νοςοκομείο ι           Άλλο Κδρυμα          Άλλο μζροσ                                                                                                                                    

                                                                                                           Μαιευτιριο       ομαδικισ ςυνοίκθςθσ  

                                                                                               1                                 2                                  3                             

4                              

26. Χρονολογία γεννιςεωσ του τζκνου: Ημζρα του μινα………………………., Μινασ ……………………………. Ζτοσ 20…. 

                                                                          Ημέπα ηηρ εβδομάδαρ………………………………. Ώπα 

……………………… 

27.Νόμιμο                     Δξώγαμο                                                   28. Φύλο: Αγόπι                   Κοπίηζι 

29. Γιάπκεια  κςήζεωρ (εβδομάδερ) …………… (μέπερ) …...   30. Βάπορ ηος γεννηθένηορ (γπαμμάπια) …………. 

31. Γεννικθκε ηωντανό                Γεννικθκε νεκρό                  31
α
. Από ποια αιτία γεννικθκε νεκρό………….……………..  32. 

Διαςωλινωςθ ςτθν αίκουςα τοκετϊν      ΝΑΙ                  ΟΧΙ 

33. Μεταφορά νεογνοφ ςε ΜΕΝΝ                     ΝΑΙ                  ΟΧΙ 
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Τπογπαθή εκείνος πος έδωζε                           Ο Ιαηπόρ ή Μαία πος παπαζηάθηκε                        Ο Γιοικηηικόρ 
Γιεςθςνηήρ 
         Σιρ πληποθοπίερ                          καηά ηον ηοκεηό                                              (ςπογπαθή και ζθπαγίδα)                                     
                                                                                                                                                           Τπογπαθή)   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

Απιθμ. ληξ. ππ. γέννησηρ …….Τόμορ …… 

                             Έτορ ……………….. 

                                                                         

(Σςμπληπώνεται από το ληξίαπσο) 

     

 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΝΓΟΜΗΣΡΙΟΤ (Ι), ΝΔΟΓΝΙΚΟΤ 

(ΗΗ) ΘΑΗ ΒΡΔΦΗΘΟΤ (ΗΗΗ) ΘΑΛΑΣΟΤ1 

(Δθδηδόκελε από Λνζνθνκείν ή Θιηληθή γηα ηε δήισζε ηνπ ζαλάηνπ ζύκθσλα κε ηε 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Λ. 344/1976 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                              (πκπιεξώζηε Η, ΗΗ, ή ΗΗΗ)                                                                                   

 
Ο ππνγεγξακκέλνο γηαηξόο ….. …………………………………………………… βεβαηώ όηη ζήκεξα 
…………………….. 
ηνπ κήλα ……………………… ηνπ έηνπο ……………… εκέξα …………………….. θαη ώξα 
………….. πέζαλε 
ζην ……………………. ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ …………………   ζηελ Θιηληθή 
………………………………………. 
ν παξαθάησ λνζειεπόκελνο: 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1. Θύξην όλνκα θαη επώλπκν παηδηνύ: ………………………………………………….. 
Αξ. Κεηξ. Λνζειείαο ………………………………………………….. 

2. Όλνκα θαη επώλπκν παηέξα ………………………………………………….. 
Ζκεξ. γέλ. παη: ………………………………………………….. 
Δθπαίδεπζε παηέξα ………………………………………………….. 
Γηεύζπλζε. παηέξα ………………………………………………….. 
Δζληθόηεηα ………………………………………………….. 

3. Ολνκαηεπώλπκν κεηέξαο ………………………………………………….. 
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Ζκεξ. γέλ. κεη ………………………………………………….. 
Δθπαίδεπζε κεηέξαο ………………………………………………….. 
Γηεύζπλζε. κεηέξαο ………………………………………………….. 
Δζληθόηεηα ………………………………………………….. 

4. Σόπνο γέλλεζεο: ………………………………………………….. 
Λνζνθνκείν   Αιινύ ………………………………………………….. 

5. Φύιν ………………………………………………….. 
Αξξελ         Θήιπ ………………………………………………….. 

6. Ζκεξνκελία γέλλεζεο ώξα (24σξε)/ιεπηά 
7. Ζκεξνκελία ζαλάηνπ:   ώξα (24σξε)/ιεπηά 
8. Ζιηθία ζαλάηνπ Κήλεο, εκέξεο 
9. Θάλαηνο πξώηεο εβδνκάδνο: Λαη/όρη 
 

2. ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΘΑ ΚΔ ΓΔΛΛΖΖ ΛΔΘΡΟΤ ΔΚΒΡΤΟΤ ΘΑΗ ΛΔΟΓΛΗΘΟΤ - 

ΒΡΔΦΗΘΟΤ ΘΑΛΑΣΟΤ  

 

1. Δβδνκάδα θύεζεο ζηνλ ηνθεηό: 
…………….... 

Τελεςταία έμμηνη πύση   ......./......../.....… 

2. Βάξνο γέλλεζεο: .……………γξακ. 

3. Δπί πνιύδπκεο  θύεζεο:      Αξ. γελλεζέλησλ:…...... εηξά γέλ. ζαλόληνο:......... 

4. Κέξνο όπνπ ζπλέβε ν ζάλαηνο (ηδησηηθή θιηληθή,λνζνθνκείν ή αιινύ2) : 
Σαπηνπνηεηηθά ζηνηρεία:     Γελλήζεθε δσληαλό ηελ …………………… θαη ώξα ………… θαη 
πέζαλε ηελ ………… θαη ώξα …………     Ήηαλ ζλεζηγελέο ηελ …………………. Θαη ώξα 
…………..              Θαη πέζαλε πξηλ ηνλ ηνθεηό               θαηά ηνλ ηνθεηό                      
άγλσζην Ο επηβιέπσλ ηε γέλλεζε:         γηαηξόο              καία           άιινο 
(πξνζδηνξίζηε) ……………………. 

 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΗΣΔΡΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΚΔΣΟ 

 
1. Πξνγελλεηηθή θξνληίδα: δύν ή πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο:           ΛΑΗ             ΟΥΗ 
2. Φπζηνινγηθόο ηνθεηόο         ΘΣ              Δκβξπνπιθία/ηθπνπιθία 
3. Πξνεγνύκελεο θπήζεηο: Αξηζκόο απνβνιώλ θαη εθηξώζεσλ έως 22 εβδ.+6  εκ.:    

.................... 
    Σνθεηνί μετά ηηο 22 εβδ. +6 εκ.:   Εώληα               Λεθξά

 Λενγληθόο/Βξεθηθόο ζάλαηνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ΑΙΣΙΔ ΘΑΝΑΣΟΤ    
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1. Θύξηα λόζνο ή λνζεξή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνύ: 
 
2. Άιιεο λόζνη ή λνζεξέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
παηδηνύ: 
3. Θύξηα λόζνο ή λνζεξή θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο πνπ 

επεξεάδεη ην έκβξπν ή λενγλό: 
 
4. Άιιεο λόζνη ε λνζεξέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηέξαο 
πνπ επεξεάδνπλ ην έκβξπν ή λενγλό: 
 
 

5. Άιιεο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο: 
 

πγγελείο αλσκαιίεο ;  ΛΑΗ  ΟΥΗ 

Πεξηγξαθή ζπγγελώλ αλσκαιηώλ : 
Δζηάιε γηα λεθξνςία-λεθξνηνκή ;  ΛΑΗ  ΟΥΗ 

Αλ λαη, ηα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα;   ΛΑΗ  
(πεξηγξάςηε) 

 ΟΥΗ 

Eμέηαζε ηνπ πιαθνύληα;   ΛΑΗ  ΟΥΗ 
Δλδνκήηξηνο: γέλλεζε λεθξνύ ΖΘ >22εβδνκάδεο + 6 εκέξεο ή >500 γξ, Λενγληθόο: 0-28 
εκέξεο, Βξεθηθόο: 29-365 εκέξεοπίηη ή θαζ’νδόλ πξνο ην λνζνθνκείν. 

 
5. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΥΟΝΣΟ ΣΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ (πιήλ ηεο 

αηηίαο ζαλάηνπ) 
Θύξην όλνκα θαη επώλπκν …………………………………………………………………..   
Γηεύζπλζε (πόιε ή ρσξηό) …………………….. νδόο-αξηζκ. ……………………. 
Τπνγξαθή                                                                   (πόιηο/εκεξνκελία) 
………………………………… 
                                                                                  Ο ΒΔΒΑΗΩΛ ΓΗΑΣΡΟ 
 
 

Δπηθπξώλεηαη ην γλήζηνλ ηεο ππνγξαθήο ηνπ βεβαηνύληνο γηαηξνύ
3
 

                                            

                                                              
…………………………………………………………………………… 

(ςπογπαθή και ζθπαγίδα) 

 
Το γνήςιο τησ υπογραφήσ επικυρώνεται από το Διευθυντή του Νοςηλευτικού Ιδρύματοσ, όπου ςυνέβη ο θάνατοσ ή την οικεία 
αςτυνομική αρχή ή τον Ιατρικό Σύλλογο του οποίου είναι μέλοσ. 
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ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ 
ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΝΔΚΡΑ ΔΜΒΡΤΑ ΚΑΙ 
ΝΔΟΓΝΙΚΟΤ/ΒΡΔΦΙΚΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ 

 
1. πγγελείο αλσκαιίεο: Θαλαηεθόξνη ή δπλεηηθά ζαλαηεθόξνη 

ζπγγελείο αλσκαιίεο θαη ζνβαξέο 
κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο. 

  
2. Πνιύδπκεο θπήζεηο: Πνιύδπκεο θπήζεηο ή δίδπκεο θπήζεηο ζε 

ζπλδπαζκό κε αλσξηκόηεηα (<33 
εβδνκάδεο) ή ελδνκήηξην ζάλαην. ύλδξνκν 
έκβξπν-εκβξπτθήο κεηάγγηζεο. 

  
3. Λόζνο κεηέξαο: Πεξηιακβάλεη ζαθραξώδε δηαβήηε, 

ππέξηαζε, θαξδηνπάζεηα ή άιιεο 
παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηέξαο, νη 
νπνίεο ζπλέβαιιαλ ζην ζάλαην 
επεξεάδνληαο ην έκβξπν ή ην λενγλό άκεζα 
ή έκκεζα.  

  
*4. Δηδηθέο εκβξπτθέο θαηαζηάζεηο: Ηζναλνζνπνίεζε, εκβξπτθόο ύδξσπαο, 

ζπγγελείο ινηκώμεηο, πδξάκλην. Θαθώζεηο 
εκβξύνπ. 

  
5. Κηθξά γηα ηελ ειηθία θύεζεο λενγλά 
(<10ε ΔΘ). 
  
6.Παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πιαθνύληα: 

Πξόσξε 
απνθόιιεζε, 
αλεπάξθεηα ηνπ 
πιαθνύληα 

   
7. Καηεπηηθέο επηπινθέο: Πεξηιακβάλεη  ξήμε κήηξαο, δπζαλαινγία, 

αλώκαιε πξνβνιή, πξόπησζε νκθαιίνπ 
ιώξνπ, πίεζε/πεξίζθπμε νκθαιίνπ ιώξνπ, 
επηρείιην πιαθνύληα, απώιεηα αίκαηνο από 
ην έκβξπν ή νμύο ηνθεηόο. 

  
*8. Δηδηθέο λενγληθέο θαηαζηάζεηο: Αηθλίδηνο βξεθηθόο ζάλαηνο, αηπρήκαηα, 

θαθώζεηο ή δηάθνξα ζπκβάκαηα πνπ 
κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ λενγληθό ή 
βξεθηθό ζάλαην. 

9. Πξνσξόηεηα:  Λενγλά <37 εβδνκάδεο θύεζεο θαη 
<2500γξ, ή <1800γξ, εθόζνλ ε ειηθία 
θύεζεο είλαη άγλσζηε. 
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*10. Αλεμήγεηνο ελδνκήηξηνο ζάλαηνο <37 
εβδνκάδεο ειηθίαο θύεζεο. 
  
*11. Αλεμήγεηνο ελδνκήηξηνο ζάλαηνο ≥ 37 
εβδνκάδεο ειηθίαο θύεζεο 
  
*12. Κε ηαμηλνκνύκελεο πεξηπηώζεηο 
 

 

*Οη ραξαθηεξηδόκελεο κε αζηεξίζθν αηηίεο ρξήδνπλ εμέηαζεο κε λεθξνςία-λεθξνηνκή. 
Απαξαίηεηε ε ζπλαπνζηνιή πιαθνύληα θαη νκθαιίνπ ιώξνπ  

 

 

 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ Ε 

ΜΕΝΝ/ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΝΟΗΛΕΙΑ 

Ννζειεπηηθό Ίδξπκα:                                        Πόιε:    

Ολνκαηεπώλπκν: 

Σνθεηόο:  Κνιπηθόο                  Καηζαξηθή ηνκή 

Ηκεξ. Γέλλεζεο: ….../.…../.….       ΗΚ (εβδ.)             ΑGA        LGA         SGA           

                                                       ΒΓ (g)          ΠΚ (cm)          Μ (cm)                                                                                                                                                             

Μεηαθεξζέλ λενγλό: ΟΥΙ                 ΝΑΙ            Ννζ/κείν Πξνέιεπζεο:  

Γηαζσιελνκέλν: Ναη                 Όρη                         

Υνξήγεζε νμπγόλνπ: Ναη             Όρη   

Ηιηθία εηζαγσγήο:  εκ                 ώξεο 

Αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε: Ομπγόλν          εκ           Ρηληθό CPAP          εκ                

πκβαηηθόο αεξηζκόο          εκ            Τςίζπρλνο αεξηζκόο           εκ                                                                                                                                                          

Δπηθαλεηνδξαζηηθόο παξάγνληαο :          1ε δόζε (ώξα δσήο)                
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πλνιηθόο αξηζκόο δόζεσλ επηθαλεηνδξαζηηθνύ παξάγνληα  

Αλάγθε νμπγόλνπ ηελ 28ε εκέξα:            Ομπγόλν ηελ 36ε εβδνκάδα:   

Αλνηθηόο αξηεξηαθόο πόξνο:             Ιλδνκεζαθίλε/Ικπνππξνθέλε:           

                                                         Υεηξ/θή ζύγθιεηζε:                      

Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα:  ύλδξνκν αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο           

                                              Παξνδηθή ηαρύπλνηα  

                                             Πλεπκνζώξαθαο            άιια: ……………. 

Νεθξσηηθή εληεξνθνιίηηδα: λαη              Ρήμε εληέξνπ              Υεηξ/θή επέκβαζε  

Τπεξερνγξάθεκα εγθεθάινπ: Ναη                      Όρη 

         IVH Grade   (Ι-II):             (III)            (IV)                  PVL:            

         Μεζ/γηθόο Τδξνθέθαινο:                                                                            

εςαηκία:  (<7ε εκέξα)               (≥ 7ε εκέξα)                   Μεληγγίηηδα:                   

παζκνί:           

 

πγγελείο δηακαξηίεο: Ναη                  Όρη                   ύζηεκα: ………… 

Ακθη/εηδνπάζεηα πξνσξόηεηαο: Ναη            Φσην/πεμία (Laser):          Σύθισζε:  

Α          Γ                                                                                                                                                                                                                        

 Νεθξηθή αλεπάξθεηα:   Ναη                

 Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο:                    πνηεο: …………… 

 Ηιηθία ζαλάηνπ: ώξεο               εκ 

 Αηηίεο ζαλάηνπ: αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα           ζήςε          εγθεθαιηθή   
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 αηκνξξαγία         θαξδηαθή αλεπάξθεηα        ζπγγελείο δηακαξηίεο          άγλσζηα          

(αλαθέξαηε):………….          

Νεθξνηνκή:  Ναη                 

Οδεγίεο ζηελ έμνδν: Ομπγόλν                Καηαγξαθή απλνηώλ (monitor)  

Ηκέξεο λνζειείαο:             Βάξνο εμόδνπ:          g   ΠΚ εμόδνπ:         cm    

Μ εμόδνπ   :    cm 

Δληεξηθή ζίηηζε:  κεηξηθό γάια              θόξκνπια             θαη ηα δύν           

Παξαπνκπή γηα Follow up: Ναη               

 

Ηκεξνκελία…………... 

 

Όλνκα θαη ππνγξαθή ηαηξνύ                                                                  
 

 
Η γέννηζιρ δηλούηαι ειρ ηο Ληξιαπσείον ενηόρ (10) ημεπών από ηος ηοκεηού  

  (Άπθοον 20, παπάγπ. 1 Ν 344/1976) 

 

Από αςηά               

 

 

 

 

                                   


