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H Συνεχής Ηλεκτρονική Παρακολούθηση 
Εμβρυϊκής Καρδιακής Λειτουργίας (EFM)

εισήχθη στην ιατρική πρακτική, 
για τοκετούς υψηλού κινδύνου

Ο καρδιοτοκογράφος έγινε
πρακτική ρουτίνας στη

μαιευτική φροντίδα

Έρευνα του 2012-13, σε νέους γονείς, 
αποκάλυψε πως το 89% είχε 

καρδιοτοκογράφο κατά τον τοκετό 2
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Χ Χ Χ ΧΔεν βελτιώνει την καλή
κατάσταση του μωρού

Μπορεί να καθηλώσει
την επίτοκο στο κρεβάτι

Συχνά, δίνει ψευδείς ενδείξεις
προβλήματος του μωρού

Οι καταγραφές του καρδιοτοκογράφου
μπορεί να είναι ασαφείς, οδηγώντας σε 
αυξημένο κίνδυνο γέννησης με καισαρική

Πρόβλημα υγείας δικό σας
ή του μωρού, που καθιστά τον 
τοκετό σας υψηλού κινδύνου

Το 2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάνθηκε πως, σε υγιείς επιτόκους
με αυθόρμητη έναρξη τοκετού, θα πρέπει να χρησιμοποιείται υπέρηχος Doppler ή
στηθοσκόπιο Pinard, αντί για συνεχή καρδιοτοκογραφία. Αυτό ισχύει και για τον
έλεγχο κατά την εισαγωγή της επιτόκου στο μαιευτήριο.

Πρόκληση ή 
επίσπευση τοκετού
με τεχνητή ωκυτοκίνη

Επισκληρίδιος
αναισθησία

Μεταβολή του καρδιακού παλμού
του μωρού ή ενδείξεις για 
περισσότερη παρακολούθηση Βρείτε έναν επαγγελματία

υγείας που δεν προτείνει 
την πάγια χρήση 

συνεχούς ηλεκτρονικής 
καρδιοτοκογραφίας 

του εμβρύου

Συζητήστε με τον επαγγελματία
 υγείας σας το ενδεχόμενο 

διακοπτόμενης παρακολούθησης
 με συσκευές χειρός

αντί για συνεχή παρακολούθηση

Ρωτήστε αν το μαιευτήριό σας προσφέρει
ασύρματη παρακολούθηση (μονάδες «τηλεμετρίας»)
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