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Ζέρβας
Ειδικό Θαηρείο Περιγεννηηικής και Αναπαραγωγικής Φστιαηρικής, Αιγινήηειο Νοζοκομείο
και Εηαιρεία Φστικής Τγείας ηης Γσναίκας
Πεξηγελλεηηθή ραξαθηεξίδεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο, πνπ αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηεο θχεζεο
θαη ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ηνλ πξψην ρξφλν κεηά απφ ηνλ ηνθεηφ. Πξφθεηηαη γηα κηα κεηαβαηηθή
πεξίνδν, φπνπ νη αιιαγέο ζε νξκνληθφ, ελδνςπρηθφ θαη δηαπξνζσπηθφ επίπεδν είλαη κεγάιεο. Τν
δεπγάξη πνπ κεηαβαίλεη ζηε γνλετθφηεηα αληηκεησπίδεη κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα ζεκαληηθέο
θνηλσληθέο θαη πγεηνλνκηθέο πξνθιήζεηο, κε επηπξφζζεην θνξηίν ζηηο κέξεο καο ην ζέκα ηεο
αλαγθαίαο, γηα ιφγνπο πξνθχιαμεο απφ ηελ παλδεκία, απνθπγήο ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ. Η
χπαξμε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμππεξεηήζεη κε αξθεηά
ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν απηή ηελ αλαγθαία ζπλζήθε.
Πξνθχπηνπλ φκσο, κε ηελ παλδεκία, θαη άιια πνηθίια εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε απηή
θαζεαπηή ηελ πεξηγελλεηηθή θξνληίδα ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ δεπγαξηψλ.
Αο δνχκε θάπνηα απφ ηα εξσηήκαηα απηά.
1) Τη ζα γίλεη κε ηα πεξηγελλεηηθά ξαληεβνχ κνπ ζην γηαηξφ;
Σε θάζε πεξίπησζε, ε πεξηγελλεηηθή καηεπηηθή ζαο παξαθνινχζεζε ζα πξέπεη λα ηεξεζεί,
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γπλαηθνιφγνπ ζαο, πνπ έρεη ηνλ πξψην ιφγν γηα ηε θξνληίδα ζαο.
Απφ νξηζκέλνπο θνξείο (π.ρ. Κίλεζε γηα ηε Λνρεηαθή Ψχρσζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ)
πξνηείλεηαη, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, λα αληηθαζίζηαληαη ηα ξαληεβνχ ζην ηαηξείν κε
βηληενθιήζεηο ή ηειεθσληθέο θιήζεηο. Δλλνείηαη φηη απηφ δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηηο
ηαηξηθέο επηζθέςεηο, δεδνκέλνπ φηη νη πιείζηεο ησλ πεξηγελλεηηθψλ εμεηάζεσλ δελ κπνξνχλ λα
δηεμαρζνχλ απφ απφζηαζε.
2) Τη ζα γίλεη κε ηελ πεξηγελλεηηθή ςπρηαηξηθή κνπ παξαθνινχζεζε, θαη κε ηε
θαξκαθεπηηθή αγσγή;
Απνηειεί ηεθκεξησκέλε γλψζε φηη πεξηζζφηεξεο απφ 10 ζηηο 100 γπλαίθεο βηψλνπλ
θάπνηα ςπρηθή αλαζηάησζε ή δηαηαξαρή ζηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο ή ηεο ινρείαο. Σε αξθεηέο
απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξνυπάξρεη ςπρηαηξηθή παξαθνινχζεζε ή/θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή.
Καηά ηελ θχεζε θαη ηε ινρεία είλαη ζεκαληηθφ λα ελζαξξχλεηαη θαη λα ζπλερίδεηαη ε
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηα ζέκαηα ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη κάιηζηα λα επηιέγεηαη, έλαληη ηεο
θαξκαθνζεξαπείαο. Σηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία ηεο παλδεκίαο παξακέλεη απαξαίηεηε ηφζν ε
ζπλέρηζε ηεο ςπρνζεξαπείαο φζν θαη ε ζπλέρηζε ηεο θαξκαθνζεξαπείαο (πρ ε ζπλέρηζε ηεο

αληηθαηαζιηπηηθήο αγσγήο, εάλ θάηη ηέηνην έρεη απνθαζηζηεί απφ πξηλ). Η ηαθηηθή
παξαθνινχζεζε φκσο είλαη πξνηηκφηεξν λα ζπλερίδεηαη απηφ ην δηάζηεκα κε βηληενθιήζε ή
ηειεθσληθά. Ωο πξνο ηε ζπληαγνγξάθεζε ελζαξξχλεηαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, λα επηιέγεηαη ε
άπιε ζπληαγνγξάθεζε.
3) Κηλδπλεχεη ε ςπρηθή κνπ πγεία ηψξα πνπ είκαη έγθπνο ή ιερψλα, ιφγσ ηεο παλδεκίαο;
Γελ καο είλαη αθφκα γλσζηφ, εάλ ην άγρνο ή ην stress ιφγσ ηεο παλδεκίαο ζα έρεη
επίδξαζε ζηα πνζνζηά ηεο κεηξηθήο ςπρηθήο λφζνπ. Πνιιέο γπλαίθεο ελδέρεηαη λα ηηο
δηεπθνιχλεη ν έμσζελ πεξηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ θαη λα ηηο θάλεη λα ληψζνπλ
ιηγφηεξν δηαθνξεηηθέο απφ ηηο άιιεο γπλαίθεο πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ θνηλσληθφηεηά ηνπο
απφ ηελ εγθπκνζχλε ή ην λενγέλλεην. Αλακθίβνια φκσο, παξάιιεια επηηείλεηαη ε αλεζπρία γηα
ζέκαηα πγείαο δηθά ηνπο ή ηνπ κσξνχ. Η δηεζλήο ζπλερήο ζπγθέληξσζε επηζηεκνληθήο γλψζεο
ζηνρεχεη ζηελ απνηξνπή κηαο, παξάιιειεο κε ηνλ Covid-19, ‘επηδεκίαο’ θφβνπ/άγρνπο ή/θαη
θαηάζιηςεο. Τν πεξηγελλεηηθφ δηάζηεκα απνηειεί έηζη θη αιιηψο έλα δηάζηεκα, φπνπ είλαη
θεληξηθήο ζεκαζίαο λα ιεηηνπξγνχκε κε άμνλα ηελ πξφιεςε. Σε απηά ηα πιαίζηα είλαη
ζεκαληηθφ λα δηαρεηξηζηείηε ην άγρνο πνπ κπνξεί λα βηψλεηε ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ζαο
ή ηεο ινρείαο ζαο, είηε κε δηάθνξεο ηερληθέο απηνβνήζεηαο (κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε ζρεηηθά
κε ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο ιφγσ ηνπ Covid-19 ζηνπο αληίζηνηρνπο νδεγνχο ηεο Α΄
Παλεπηζηεκηαθήο Ψπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ), είηε απεπζπλφκελεο ζε
εηδηθνχο ςπρνιφγνπο ή ςπρηάηξνπο.
4) Τη επίπησζε έρεη ν Covid-19 ζηελ θχεζε, ηελ εκβξπηθή αλάπηπμε ή ην ζειαζκφ;




Με βάζε φζα έρνπλ αλαθεξζεί σο ηψξα, ν Covid-19 δε είλαη γλσζηφ λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ θχεζε ή λα κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ πιαθνχληα ζην έκβξπν. Καηά ζπλέπεηα,
εάλ είζηε θνξείο ηνπ θνξσλντνχ, απηφ είλαη απίζαλν λα επηδξάζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ κσξνχ ή ζηε γεληθή πνξεία ηεο θχεζήο ζαο. (Κάπνηεο κνλσκέλεο πεξηπηψζεηο κε απμεκέλα
αληηζψκαηα θαηά ηνπ θνξσλντνχ ζε 8 λενγέλλεηα, ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο είραλ πεξάζεη ηε
λφζν, έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ Κίλα, ρσξίο επαξθή εμήγεζε γηα απηφ, αιιά θαη ρσξίο θιηληθή
ζεκαζία γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ησλ λενγλψλ κε βάζε φ,ηη έρεη γίλεη γλσζηφ σο ηψξα).
Οη πεξηζζφηεξεο έγθπεο γπλαίθεο πνπ εθδειψλνπλ ηε λφζν έρνπλ ήπηα ή κέηξηαο βαξχηεηαο
ζπκπηψκαηα, ηα νπνία είλαη παξφκνηα κε ηεο θνηλήο γξίπεο. Έγθπεο κε πξνυπάξρνληα πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο πγείαο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθέο, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί
ε λφζνο λα εθδεισζεί κε βαξχηεξε ζπκπησκαηνινγία.
Γεληθά, σο ηψξα, δελ θαίλεηαη νη έγθπεο γπλαίθεο λα έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα
θνιιήζνπλ ηνλ ηφ ή λα λνζήζνπλ κε ζνβαξφηεξα ζπκπηψκαηα. Σε θάπνηεο ρψξεο, φπσο π.ρ.
ζηε Μεγάιε Βξεηαλία νη έγθπεο ραξαθηεξίζηεθαλ (απφ ηηο 16 Μαξηίνπ) σο ‘εππαζήο’
πιεζπζκφο, ζηα πιαίζηα πξφιεςεο, πξνθαλψο κε δεδνκέλν φηη ζε θάπνηεο εγθπκνζχλεο
θάπνηεο ηνγελείο ινηκψμεηο κπνξεί λα έρνπλ βαξχηεξε πνξεία, ρσξίο σζηφζν ηα σο ηψξα
δηεζλή δεδνκέλα λα επηβεβαηψλνπλ ηέηνηα επαισηφηεηα ζηνπο πξνγελέζηεξνπο γλσζηνχο
θνξσλντνχο. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη κεγαιχηεξε επειημία ζηηο εγθπκνλνχζεο ζε εξγαζηαθά
ζέκαηα (π.ρ. δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ηελ εξγαζία απφ ην ζπίηη), θαζψο θαη ζέκαηα
εμεηάζεσλ (φπσο ε πξνηεξαηνπνίεζή ηνπο γηα λα θάλνπλ ην ηεζη γηα ην λέν θνξσλντφ).
Αληίζηνηρα ζηελ Διιάδα, κε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ζηηο 12/3/20 πξνβιέπεηαη
φηη ν εξγνδφηεο έρεη επζχλε λα απνκαθξχλεη ηηο έγθπεο απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ νη ίδηεο θαη ηα έκβξπά ηνπο, ρσξίο λα εληάζζνληαη ζηνλ
εππαζή πιεζπζκφ.












Πξνηείλεηαη απφ θάπνηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα λνζήζεηε απφ θνξσλντφ ζηε δηάξθεηα ηεο
θχεζεο, λα θάλεηε έλα επηπξφζζεην ππεξερνγξάθεκα, ηνπιάρηζηνλ δχν βδνκάδεο κεηά ηελ
απνζεξαπεία ζαο, γηα ην νπνίν σζηφζν θαη πάιη ηελ ηειηθή απφθαζε ζα ιάβεη ν αξκφδηνο
καηεπηήξαο ζαο.
Σε πεξίπησζε λφζεζεο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο ή ηεο ιερσίδαο απφ ηνλ θνξσλντφ, δελ πξνηείλεηαη -κε βάζε ηα σο ηψξα δεδνκέλα- ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ηνθεηνχ. Ωζηφζν, ιφγσ ησλ
ζπρλά εκθαληδφκελσλ γαζηξεληεξηθψλ ζπκπησκάησλ ζηε ινίκσμε απφ θνξσλντφ, κπνξεί
ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο λα επηιεγεί ε θαηζαξηθή ηνκή σο αζθαιέζηεξε απφ ηελ άπνςε ηεο
πεξηγελλεηηθήο έθζεζεο ηνπ λενγλνχ. Δπίζεο κπνξεί λα επηιεγεί ζε πεξηπηψζεηο λφζεζεο
απφ θνξσλντφ, πνπ εκθαλίδνπλ έληνλε αλαπλεπζηηθή δπζθνιία, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε κεηέξα. Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλσλ ησλ σθειεηψλ ζηε δηαηξνθή θαη ην δεζκφ κεηέξαοβξέθνπο κε ην ζειαζκφ, δελ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή δηεζλείο νδεγίεο γηα ηελ απνκφλσζε
ηεο κεηέξαο πνπ πάζρεη απφ θνξσλντφ απφ ην κσξφ γηα 14 κέξεο κεηά ηε γέλλεζε ή γηα απνθπγή ηνπ ζειαζκνχ. Γλσξίδνπκε φηη ν ηφο δελ πεξλάεη ζην κεηξηθφ γάια, σζηφζν ε απφθαζε γηα ζειαζκφ ρξεηάδεηαη λα ζηαζκηζηεί έλαληη ηνπ θηλδχλνπ κφιπλζεο ηνπ κσξνχ θαηά
ηε δηάξθεηά ηνπ κέζσ ησλ αλαπλεπζηηθψλ εθθξίζεσλ ηεο κεηέξαο, εθφζνλ λνζεί. Πξνηείλεηαη επίζεο ελαιιαθηηθά ε ζπιινγή γάιαθηνο κε ζήιαζηξν απφ ηε κεηέξα, πνπ ελδέρεηαη λα
είλαη ζεηηθή, γηα 14 κέξεο, θαη λα αθνινπζήζεη ζηε ζπλέρεηα ν άκεζνο ζειαζκφο. Σε απηή
ηε δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεην λα ηεξεζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο ζπλζήθεο αληηζεςίαο, γηα
ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ. Σηελ Διιάδα έρνπλ κέρξη ηηο 26 Μαξηίνπ δηελεξγεζεί
δχν θαηζαξηθέο ηνκέο ζε δχν γπλαίθεο ζεηηθέο ζηνλ θνξσλντφ ζην Αηηηθφ Ννζνθνκείν (Γ΄
Παλεπηζηεκηαθή Γπλαηθνινγηθή Μαηεπηηθή Κιηληθή ΔΚΠΑ). Τα βξέθε ήηαλ πγηή θαη ε επηινγή ήηαλ λα κε ζειάζνπλ.
Σε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξε έμαξζε ηεο παλδεκίαο, φπσο ζπκβαίλεη απηέο ηηο κέξεο ζηε Νέα
Υφξθε, νη ππεξεζίεο πεξηγελλεηηθήο ςπρηθήο πγείαο πξνηείλνπλ απφ ηηο 26 Μαξηίνπ λα απνθεπρζεί ε παξνπζία επηζθεπηεξίνπ ζηελ επίηνθν θαη ιερσίδα, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο
παξνπζίαο ηνπ ζπληξφθνπ, δεδνκέλνπ φηη ε αζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηνλ Covid-19 θξίλεηαη
σο πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηνπ ελδερφκελνπ ζχληνκνπ απνρσξηζκνχ απφ ηνλ ζχληξνθν. Απηή
ε νδεγία ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ παηέξα δελ ππάξρεη ζηε ρψξα καο, αλ θαη νη ινηπέο επηζθέςεηο
ζηελ επίηνθν θαη ιερψλα απηφ ην δηάζηεκα απνζαξξχλνληαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο απφ ηελ
παλδεκία.
Σε ρψξεο φπνπ ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο θνηλήο λνζειείαο κεηέξαο-βξέθνπο (Mother-Baby
Units, MBUs) ζπλερίδεηαη θαη ζηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο λα ελζαξξχλεηαη ε ιεηηνπξγία
ηνπο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο γλσζηήο λφζνπ ηεο κεηέξαο ή ηνπ βξέθνπο απφ ηνλ
Covid-19. Σηε ρψξα καο δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα, νπφηε ε γπλαίθα πνπ ρξήδεη λνζειείαο πεξηγελλεηηθά ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζηηο ππάξρνπζεο ςπρηαηξηθέο δνκέο.
H Διιεληθή Νενγλνινγηθή Δηαηξεία πξνηείλεη ηε λνζειεία ηεο κεηέξαο πνπ πάζρεη καδί κε
ην λενγλφ ζην ίδην δσκάηην απνκφλσζεο, θαζψο επίζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ζειαζκνχ.
Η απνκφλσζε ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε θαηλφκελα επίηαζεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, πνπ
απνηεινχλ θαη ζηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν έλα ζεκαληηθφ δήηεκα. Δθφζνλ βξίζθεζηε ζε
έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, είλαη ζεκαληηθφ λα απνδεηήζεηε βνήζεηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαθνπεί
ν θαχινο θχθινο ηεο βίαο. Τν 15900 είλαη κηα εηδηθή ηειεθσληθή γξακκή γηα αλαδήηεζε
βνήζεηαο γηα απηφ ην ζέκα.

Καηαιήγνληαο είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη ζην ζέκα ηεο Πεξηγελλεηηθήο Ψπρηθήο
Υγείαο νη απνθάζεηο εμαηνκηθεχνληαη, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ εηδηθφ ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη

ηε κεηέξα/ην δεπγάξη. Οη απνθάζεηο καο πξνυπνζέηνπλ κηα θαιή γλψζε ησλ καηεπηηθψλ
δεδνκέλσλ ηεο θάζε πεξίπησζεο. Σε ζρέζε κε ην λέν θνξσλντφ θαινχκαζηε λα
παξαθνινπζνχκε ηα αζξνηδφκελα δηεζλή δεδνκέλα θαη αλάινγα λα πξνζαξκφδνπκε, πξντφληνο
ηνπ ρξφλνπ, ηηο απνθάζεηο καο, καδί κε ην θάζε δεπγάξη πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία
κεηάβαζεο ζηε γνλετθφηεηα.
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