
Η πρώτη και πιο σημαντική απόφαση στην εγκυμοσύνη

Όταν πρόκειται να βρείτε επαγγελματία υγείας για εσάς και το μωρό σας, επιλέξτε εκείνον 
που θα σας υποστηρίξει για έναν όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και υγιή τοκετό.

Είναι πολύδυμη

Η υγεία του μωρού προκαλεί ανησυχία

Έχετε πρόβλημα υγείας (προϋπάρχον

ή σχετιζόμενο με την εγκυμοσύνη)

Τα περισσότερα άτομα που γεννούν σε νοσοκομείο 
θεωρείται πως έχουν κύηση χαμηλού κινδύνου Ολοκληρωμένη γυναικολογική και προγεννητική 

φροντίδα, φροντίδα τοκετού, γέννας και 
μεταγεννητική, για κυήσεις χαμηλού κινδύνου. 
Ιατρική υποστήριξη, εφόσον χρειάζεται.

Ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα για κάθε 
ηλικία και φύλο. 2-5% εξ αυτών συμμετέχουν 
στον τοκετό, παρέχουν τη συνήθη ιατρική 
φροντίδα και παραπέμπουν σε μαιευτήρα σε 
περίπτωση επιπλοκών.3

Ολοκληρωμένη γυναικολογική και προγεννητική 
φροντίδα, φροντίδα τοκετού και γέννας, 
ειδίκευση σε κυήσεις υψηλού κινδύνου και 
χειρουργική.

Μη στερεότυπη γυναικολογική και προγεννητική 
φροντίδα, φροντίδα τοκετού και γέννας, 
ειδίκευση σε κυήσεις υψηλού κινδύνου και 
χειρουργική.

Nοσοκομείο,
ανεξάρτητο ή 
ενδονοσοκομειακό
κέντρο φυσικού
τοκετού και σπίτι
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κέντρο φυσικού
τοκετού
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Νοσοκομείο

Χαμηλά ποσοστά ιατρικών
παρεμβάσεων (πρόκληση τοκετού,
συνεχής ηλεκτρονική
καρδιοτοκογραφία, περινεοτομή),
χαμηλό ποσοστό καισαρικής

Πολλοί εξ αυτών ενδεχομένως
προτείνουν ιατρικές παρεμβάσεις,
συμπεριλαμβανομένης της
καισαρικής
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Υψηλότερο ποσοστό 
παρεμβάσεων, λόγω σύνθετων
προβλημάτων υγείας της μητέρας
ή του μωρού

•     Τι ποσοστό καισαρικών έχει ο επαγγελματίας 
      υγείας και το νοσοκομείο της επιλογής σας;
•     Ο επαγγελματίας υγείας σας συνιστά την   
      πρόκληση τοκετού, ως πρακτική ρουτίνας, γύρω
      στις 39 ή 40 εβδομάδες;
•     Υπάρχουν πολιτικές αντίθετες με την συνέχιση της   
      κύησης στην 41η ή την 42η εβδομάδα;
•     Βάζετε περιορισμό στη διάρκεια του τοκετού;
•     Πόσο συχνά υποστηρίζετε τοκετό με λιγότερες  
      παρεμβάσεις – χωρίς παυσίπονα, τεχνητή  
      ωκυτοκίνη, ορό, περινεοτομή;
•     Πόσο συχνά υποστηρίζετε φυσιολογικό τοκετό –  
      με όρθιες θέσεις, λήψη τροφής και υγρών, ποικιλία 
      θέσεων εξώθησης;

Παρακολουθήστε
μαθήματα LAMAZE 
και ενημερωθείτε 
για όλες τις διαθέσιμες
επιλογές.

Μιλήστε με φίλους 
και την οικογένειά σας
για τη δική τους
εμπειρία.

Εμπιστευτείτε
το ένστικτό σας και
επιλέξτε τον σωστό 
επαγγελματία για εσάς
και το μωρό σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου επαγγελματία υγείας για εσάς και το μωρό σας,

εγγραφείτε σε ένα μάθημα περιγεννητικής προετοιμασίας LAMAZE, δια ζώσης ή διαδικτυακά.
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Ωστόσο, το 2016… όπως αναφέρει το 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, 

το ποσοστό των τοκετών στις ΗΠΑ
όπου παρευρέθηκαν μαίες ήταν μικρότερο του 9%. 2
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