
2  •  ο κυκλοσ τησ ζωησ

1 | Το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο

Ως γιατροί, θα εργάζεστε πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενείς – κατα-
νοώντας πολύπλοκα συμπτώματα και σημεία, ζητώντας και ερμηνεύ-
οντας διαγνωστικές εξετάσεις, θέτοντας διαγνώσεις, συζητώντας τις 
επιπτώσεις τους με τους ασθενείς και συμφωνώντας ως προς το είδος 
της θεραπείας και τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των ασθενών που 
υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις οι οποίες δεν θεραπεύονται. Μπορεί 
να εμπλακείτε σε μία προσπάθεια πρόληψης, ή τουλάχιστον επιβρά-
δυνσης, της έναρξης μιας νόσου μέσα από προγράμματα προσυμπτω-
ματικού ελέγχου, ευκαιριακών ελέγχων και δευτερογενούς πρόληψης 
(βλ. σελ. 64–65 και 66–67). 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (http://www.who.int/about/
mission/) όρισε την υγεία ως «μια κατάσταση πλήρους σωματικής, 
ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς ως απουσία ασθένειας ή 
αναπηρίας» (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 1948). Αυτός ο ορισμός 
τονίζει τις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της υγείας (βλ. σελ. 
36–37). Οποιοδήποτε ολοκληρωμένο πλαίσιο για την κατανόηση της 
υγείας και της νοσοκομειακής περίθαλψης θα πρέπει να εγκολπώνει 
τόσο τις ψυχολογικές όσο και τις κοινωνικές πτυχές της ευημερίας 
και τις αλληλεπιδράσεις τους με τις βιολογικές διαδικασίες (βλ. σελ. 
36–37). Η υγεία εξαρτάται από τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις και 
τη συμπεριφορά μας και από το πώς όλα αυτά αλληλεπιδρούν με τα 
οργανικά συστήματα, όπως είναι το ενδοκρινικό, το ανοσοποιητικό 
και το καρδιαγγειακό σύστημα. Ταυτοχρόνως, οι αντιλήψεις και οι 
συμπεριφορές μας διαμορφώνονται από το κοινωνικό πλαίσιο. Η κα-
τανόηση του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνικές, οι ψυχολογικές και 
οι βιολογικές διαδικασίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας 
διαφορές στην υγεία είναι αυτό που εννοούμε υιοθετώντας μια βιο-
ψυχοκοινωνική προοπτική (Schwartz, 1980), όπως αποτυπώνεται στη 
μελέτη περίπτωσης. 

Oι Bartholomew et al. (2006: 9) πρότειναν ένα «κοινωνικό οικολο-
γικό» μοντέλο υγείας και συμπεριφορών υγείας, το οποίο εμπεριέχει 
ατομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που καθορίζουν την αντίληψη 
και τη συμπεριφορά (Εικόνα 1.1). Για παράδειγμα, στη Μ. Βρετανία, 
όπου το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού έχει στην κατοχή του πάνω 

από το μισό όλου του πλούτου, η διαφορά στο προσδόκιμο ζωής με-
ταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων περιοχών είναι περίπου 
10 χρόνια (Shaw et al., 2005). Έτσι, η γνώση και μόνο τού πού γεν-
νήθηκε κάποιος (π.χ., σε ποιο μέρος μιας χώρας ή ακόμη και σε ποια 
περιοχή μιας πόλης) μας επιτρέπει να κάνουμε χρήσιμες προβλέψεις 
για το πόσο θα ζήσει, καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο το 
κοινωνικό πλαίσιο διαμορφώνει την ευημερία και την υγεία μας. Είναι 
ενδιαφέρον ότι σε πιο ίσες κοινωνίες, όπως στις σκανδιναβικές, το 
χάσμα του προσδόκιμου ζωής ανάμεσα στο πλουσιότερο 10% και στο 
φτωχότερο 10% είναι μικρότερο.

Η υγεία ενός πληθυσμού γενικότερα επίσης επηρεάζεται σημαντικά 
από τη δημόσια πολιτική και την υπάρχουσα νομοθεσία. Για παρά-
δειγμα, αξιολογώντας τον νόμο για την απαγόρευση καπνίσματος σε 
δημόσιους χώρους, οι Sargent et al. (2004) βρήκαν ότι οι εισαγωγές 
στο νοσοκομείο με έμφραγμα του μυοκαρδίου μειώθηκαν σημαντικά 

Εικόνα 1.1 Επιδράσεις στην υγεία (με την άδεια των Bartholomew 
et al., 2006).

Οργανωτική

Διαπροσω-
πική

Διεθνής

Κοινωνική

Κοινοτική

Ατομική

Μελέτη περίπτωσης
Ο κ. Μπράουν δίνει συνέντευξη σε μια μικρή ομάδα τριτοετών φοιτητών Ιατρικής, περιγράφοντάς τους την εμπειρία του από την καρδιαγγειακή 
ασθένεια που είχε (βλ. σελ. 104–105). Είναι 65 χρόνων, παντρεμένος, με δύο παιδιά και δύο εγγόνια. Είχε γεννηθεί σε μια σχετικά φτωχή περιοχή 
της πόλης, και ήταν ένα από τα 4 παιδιά που ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε ένα διαμέρισμα δύο δωματίων (βλ. σελ. 54–55). Έτρωγαν αυτό 
που θεωρούσαν καλό φαγητό: «το καλύτερο: αβγά, βούτυρο, κρέας», καθώς η μητέρα τους δούλευε ως μαγείρισσα και καθαρίστρια σε μια πλούσια 
οικογένεια της περιοχής. Και οι έξι κάπνιζαν (βλ. σελ. 82–83). Εγκατέλειψε το σχολείο στα 16 του χρόνια και εργάστηκε ως οδηγός λεωφορείου. Οι 
ικανότητές του τον βοήθησαν να προαχθεί σε υπεύθυνο οργάνωσης – «μια απαιτητική και αγχωτική θέση» (βλ. σελ. 56–57). 

 Ο κ. Μπράουν ξεκίνησε να έχει επεισόδια ήπιου θωρακικού άλγους στα 40 του χρόνια και, όταν επισκέφτηκε έναν γιατρό, εκείνος του πρότεινε 
να διακόψει το κάπνισμα. Παρ’ όλα αυτά, δεν το διέκοψε, επειδή, όπως το έβλεπε ο ίδιος, δεν ένιωθε «τόσο άρρωστος» (βλ. σελ. 70–71, 76–77, 
88–89). Έπαθε την πρώτη καρδιακή προσβολή όταν ήταν 45 ετών, την οποία περιγράφει ως «έναν συντριπτικό πόνο, σαν να είχαν βάλει έναν τόνο 
τούβλα στο στήθος μου». Στο νοσοκομείο έπαθε και δεύτερη προσβολή (βλ. σελ. 102–103) και χρειάστηκε στεφανιαία παράκαμψη (bypass), η 
οποία ήταν επιτυχής (βλ. σελ. 104–105). Είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αλλά ανέπτυξε στηθάγχη, η οποία επιδεινώθηκε με το πέρασμα 
του χρόνου. Περαιτέρω εγχείρηση δεν ήταν δυνατή. 

 Δυσκολεύεται να αγοράσει την εφημερίδα του από το συνοικιακό μαγαζί και παίρνει φάρμακα για να αντιμετωπίσει τον πόνο στο στήθος και τη 
δύσπνοια. Όταν τα λαμβάνει το πρωί για να μπορέσει να σηκωθεί, έχει πονοκέφαλο και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μέχρι να μειωθούν 
σιγά-σιγά οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Στους φοιτητές είπε ότι χρειάστηκε να πάρει δύο χάπια για να μπορέσει να έρθει στη συνέντευξη – ένα για 
να φτάσει μέχρι τον γιατρό του και το άλλο για να ανέβει τις σκάλες του γραφείου του. Αυτή τη στιγμή πονάει και είναι νευρικός και αγχωμένος 
(βλ. σελ. 146–147). 

 Ο κ. Μπράουν  λέει ότι έχει αλλάξει πολύ από τότε που έπαθε την καρδιακή προσβολή και έγινε πιο υπομονετικός και χαλαρός, δεν εκνευρίζεται 
τόσο πολύ, «παλιά συνήθιζα να κυνηγάω τα περιστέρια από το περβάζι του παραθύρου, τώρα τα ταΐζω» (βλ. σελ. 18–19). Επίσης, ανησυχεί για τη 
σύζυγό του, γιατί είναι αρκετά αγχώδες πρόσωπο τις περισσότερες φορές και ανησυχεί για αυτόν. Νιώθει ότι δεν θέλει να παραιτηθεί από τη ζωή, 
αλλά όλοι γνωρίζουν ότι αυτό επιδεινώνει την ανησυχία της συζύγου του (βλ. σελ. 112–113). Το καλύτερο παράδειγμα που δίνει για το πώς τα 
καταφέρνει στη ζωή του είναι η απάντησή του στη ερώτηση «πώς νιώθει τελευταία», όπου περιγράφει μία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας, 
όταν είδε τα εγγόνια του σε ένα τουριστικό ιστορικό μέρος της περιοχής. Θα έπαιρναν το λεωφορείο, αλλά ο γαμπρός του αποφάσισε να περπα-
τήσουν για να απολαύσουν την όμορφη εκείνη ημέρα. Έτσι, ο κ. Μπράουν, που αγαπά πολύ την Ιστορία και δεν ήθελε να απογοητεύσει τα εγγόνια 
του ή να προκαλέσει αναστάτωση, περπάτησε μαζί τους σε έναν ανηφορικό δρόμο, αλλά έκανε συχνά διαλείμματα προκειμένου να περιγράψει 
και άλλα ιστορικά και ενδιαφέροντα αξιοθέατα της περιοχής και με σκοπό να υποχωρήσει η δύσπνοια και να βελτιωθεί η αναπνοή του. Με αυτόν 
τον τρόπο ο κ. Μπράουν μπορεί να αντιμετωπίσει μια έξοδο από το σπίτι, αλλά μετά θα πρέπει να περάσει 3 ημέρες εξαντλημένος στο κρεβάτι 
του (βλ. σελ. 50–51, 136–137). Η σημερινή συνέντευξη είναι η πρώτη έξοδος ύστερα από εκείνη την ημέρα. Όταν οι φοιτητές παρουσίασαν αυτήν 
την περίπτωση, ένα μέλος του ιατρικού προσωπικού ψιθύρισε «τι χαζός ασθενής». 

 Πέρα από τις ψυχολογικές παραμέτρους που σχετίζονται άμεσα με τον κ. Μπράουν και την ασθένειά του, αυτή η περίπτωση απεικονίζει την 
ανάγκη να κατανοήσουμε το πόσο ο τρόπος ζωής και η υλική μειονεξία (βλ. σελ. 42–43), που συχνά βιώνονται πρώιμα στη ζωή, αποτελούν σημα-
ντικούς παράγοντες για την εμφάνιση ασθένειας στη μετέπειτα ζωή (Davey Smite et al., 1997).
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σε διάστημα 6 μηνών κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης σε δημόσιους 
χώρους, ενώ στις περιβάλλουσες περιοχές (όπου δεν απαγορεύθηκε 
το κάπνισμα) σημειώθηκαν ασήμαντες αυξήσεις. Επομένως η πολιτική 
δράση και η νομοθεσία μπορούν μερικές φορές να είναι πιο αποτελε-
σματικές όσον αφορά στην αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων 
σε θέματα υγείας συγκριτικά με τις παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο.

Σε ακόμη πιο τοπικό επίπεδο, η κουλτούρα μιας κοινότητας και οι 
διαθέσιμοι πόροι της μπορούν να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά σε 
θέματα υγείας. Για παράδειγμα, το έργο Βόρεια Καρέλια (North Karelia 
project) στη Φινλανδία περιελάμβανε εκπαίδευση για το κάπνισμα, 
τη διατροφή και την υπέρταση, μοιράζοντας παντού φυλλάδια και 
κάνοντας χρήση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημίσεων (βλ. 
σελ. 52–53), καθώς και των τοπικών φορέων. Εθελοντικοί οργανισμοί, 
σχολεία και κοινωνικές υπηρεσίες επίσης συμμετείχαν στην εκπαίδευση 
προσωπικού. Η παρέμβαση περιελάμβανε την εκπαίδευση των μαθη-
τών για την επικινδυνότητα του καπνίσματος και για τις κοινωνικές 
επιρροές που ωθούν μερικούς νέους να αρχίσουν το κάπνισμα, καθώς 
και την εκπαίδευση των μαθητών στο πώς να αντισταθούν σε αυτές 
τις κοινωνικές επιρροές. Αυτή η συνολική παρέμβαση φάνηκε αποτε-
λεσματική: 15 χρόνια αργότερα ο επιπολασμός του καπνίσματος ήταν 
κατά 11% χαμηλότερος μεταξύ των ατόμων που έλαβαν μέρος στην 
παρέμβαση συγκριτικά με τις ομάδες ελέγχου (Vartiainen et al., 1998). 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα σχετικά με το πώς οι ψυχολογικές 
έρευνες μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας να αντιμε-
τωπίσουν συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Για παράδειγμα, ενώ οι έφηβοι 
έχουν σχεδόν ίδιες διανοητικές ικανότητες με αυτές των ενηλίκων, η 
νευρολογική ανάπτυξη συνεχίζεται έως την πρώιμη ενηλικίωση και έχει 
θεωρηθεί ότι, λόγω της καθυστέρησης στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, 
οι γνωστικές διεργασίες και συνακόλουθα οι συμπεριφορές των εφήβων 
είναι πιο παρορμητικές και λιγότερο αποτρεπτικές του κινδύνου (Steinberg, 
2007). Επομένως, συγκριτικά με τους ενηλίκους, οι έφηβοι τείνουν να 
έχουν λιγότερο έλεγχο της παρορμητικότητάς τους και υψηλό κίνητρο 
σχετικά με συμπεριφορές επιβράβευσης. Συνεπώς οι έφηβοι με χρόνιες 
παθήσεις έχουν εξίσου ή μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν αν-
θυγιεινές συμπεριφορές, όπως και οι υπόλοιποι υγιείς συνομήλικοί τους. 
Αυτό μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις (π.χ., οι έφηβοι που υποφέ-
ρουν από άσθμα ή από κυστική ίνωση και καπνίζουν διατρέχουν υψηλό 
κίνδυνο πνευμονικής επιδείνωσης). Το κάπνισμα επίσης επιταχύνει την 
ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων σε άτομα με διαβήτη και με λύκο. 
Ωστόσο οι επαγγελματίες υγείας αναφέρουν λιγότερη αυτοπεποίθηση 
και επάρκεια προσόντων για να αντιμετωπίσουν τους εφήβους απ’ ό,τι 
άλλες ηλικιακές ομάδες (Sawyer et al., 2007). Αυτό τονίζει την ανάγκη 
βελτίωσης της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την 
παροχή φροντίδας και την προαγωγή της υγείας σε εφήβους, ιδίως σε 
αυτούς με χρόνιες παθήσεις. 

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στους επαγγελματίες υγείας φαί-
νεται να βελτιώνουν την επίδρασή τους σε θέματα υγείας. Για παρά-
δειγμα, μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος για τους γενικούς γιατρούς, που εστίασε στη διαφή-
μιση της κοινωνικής και σωματικής δραστηριότητας, καθώς και στη 
συνταγογράφηση και στον εμβολιασμό των ηλικιωμένων ασθενών, 
έδειξε ότι οι ασθενείς των γιατρών της ομάδας παρέμβασης αύξησαν 
το περπάτημά τους κατά μέσον όρο στα 88 λεπτά ανά δύο εβδομάδες, 
πέρασαν περισσότερο χρόνο απολαμβάνοντας δραστηριότητες και 
είχαν καλύτερες βαθμολογίες στην αυτοβαθμολόγηση της υγείας τους 
συγκριτικά με τους ασθενείς στην ομάδα ελέγχου (Kerse et al., 1999). 
Ομοίως, κατανοώντας το πώς οι άνθρωποι σχεδιάζουν δραστηριότητες 
και το πώς θυμούνται να τις εκτελούν μπορεί να αυξήσει τη συνερ-
γασία τους στη θεραπεία, ιδιαιτέρως στους ηλικιωμένους ασθενείς. 

•• Το κοινωνικό πλαίσιο και οι διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, 
καθώς και οι αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις και οι προσδοκίες τους, 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη διατήρηση της 
υγείας, την ανάπτυξη ασθενειών, την αναζήτηση βοήθειας και τις 
αποκρίσεις στη θεραπεία. 
•• Το μοντέλο ενθαρρύνει τους γιατρούς και τους επαγγελματίες 

υγείας να έχουν επίγνωση αυτών των παραγόντων και να ασκούν 
την Ιατρική με περισσότερη ευαισθησία και αποτελεσματικότητα σε 
ατομικό, οικογενειακό, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.
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Οι άνθρωποι που εκτελούν τα σχέδιά τους βάσει της συλλογιστικής 
τού «αν – τότε» είναι πιο πιθανό να δράσουν με πρόθεση σε μία συ-
γκεκριμένη συνθήκη (Gollwitzer, 1999) (βλ. σελ. 74–75). Ευρήματα 
όπως αυτά αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στους 
γενικούς γιατρούς και στους άλλους επαγγελματίες υγείας μπορεί να 
έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία.

Η κατανόηση του διαπροσωπικού πλαισίου των ανθρώπων επίσης 
βοηθάει τους επαγγελματίες υγείας να παρέχουν πιο αποτελεσματική 
φροντίδα. Για παράδειγμα, οι διαπροσωπικές σχέσεις που προκαλούν 
άγχος επιδρούν στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και 
στη γενική υγεία των ανθρώπων (Εικόνα 1.2). Πράγματι, το άγχος έχει 
πολλαπλές επιπτώσεις στην υγεία (βλ. σελ. 126–127), συμπεριλαμβα-
νομένης, μεταξύ άλλων, της επιβράδυνσης της επούλωσης τραυμάτων 
(Kiecolt-Glaser et al., 1995), κάτι που είναι ζωτικής σημασίας στις 
διαδικασίες ανάρρωσης. Επομένως, βοηθώντας τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις αγχογόνες σχέσεις τους, π.χ. μέσω παραπομπής σε 
ψυχοθεραπεία ή συμβουλευτική (βλ. σελ. 132–133) και βοηθώντας τους 
να αποκτήσουν πρόσβαση στην κοινωνική υποστήριξη (βλ. σελ. 154–
155), συμπεριλαμβανομένων των ομάδων αυτοβοήθειας (σελ. 98–99), 
βελτιώνονται η αποτελεσματικότητα και το κόστος των συστημάτων 
υγείας. Η κοινωνική υποστήριξη διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο 
στην ανάρρωση, συμπεριλαμβανομένης της ανάρρωσης ύστερα από 
εγχείρηση: όσοι νιώθουν μεγαλύτερη υποστήριξη χρειάζονται λιγότε-
ρα φάρμακα και παίρνουν πιο γρήγορα εξιτήριο (Krohne & Slangen, 
2005). Αυτοί που έχουν περισσότερη κοινωνική υποστήριξη είναι πιο 
πιθανό να φροντίζουν την υγεία τους και έτσι να χρειάζονται λιγότερη 
επαγγελματική φροντίδα. Η κοινωνική υποστήριξη είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική για την υγεία των γυναικών. 

Οι εναλλακτικές θεραπείες (βλ. σελ. 144–145) είναι ιδιαιτέρως 
δημοφιλείς, γιατί οι ασθενείς πιστεύουν ότι τα καλά οφέλη της υγείας 
θα πρέπει να πληρώνονται. Καθώς η αποτελεσματικότητα μερικών 
θεραπειών (π.χ., ομοιοπαθητική) δεν μπορεί να εξηγηθεί με ερευ-
νητικά τεκμήρια ή επιστημονικές θεωρίες, συχνά θεωρούνται ότι 
εκμεταλλεύονται την επίδραση του φαινομένου placebo (εικονικού 
φαρμάκου). Το φαινόμενο placebo (εικονικό φάρμακο) (βλ. σελ. 90–91) 
αποδεικνύει ότι φαινομενικά αδρανείς ουσίες επιδρούν στις βιολογικές 
διεργασίες. Παράγουν θετική έκβαση όσον αφορά στην υγεία, όπως 
βρογχοδιαστολή ή ανακούφιση του πόνου (Stewart-Williams, 2004). 
Επίσης γνωρίζουμε ότι η συνεργασία (συμμόρφωση) των ασθενών 
στις θεραπείες placebo έχει μεγαλύτερο όφελος για την υγεία τους 
(Epstein, 1984). Αυτό δείχνει ότι η συνεργασία (συμμόρφωση) από 
μόνη της (εκτός από τις επιδράσεις του φαρμάκου) ωφελεί σημαντικά 
την υγεία. Ευρήματα όπως αυτά αποδεικνύουν ότι η αντίληψη των 
ανθρώπων και οι προσδοκίες για την υγεία τους, τα συμπτώματα και 
τις θεραπείες επιδρούν δραστικά στην υγεία και στην ευημερία των 
ασθενών (Di Blasi et al., 2000). 

Εικόνα 1.2 Χαρακτηριστικές βιοψυχοκοινωνικές οδοί.

Κοινωνικό και φυσικό 
περιβάλλον

Ψυχολογικές διαδικασί-
ες, π.χ.: 
• Αντιλήψεις 
• Πεποιθήσεις
• Προθέσεις

Νευρικό σύστημα  
και ενδοκρινικές  
αντιδράσεις

Συμπεριφορά υγείας 

Οργανικά συστήματα:
• Ανοσοποιητικό
• Καρδιαγγειακό
• Αναπνευστικό

Υγεία
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Το παρόν εγχειρίδιο αρχίζει κατάλληλα με το ξεκίνημα της ζωής, τη 
γέννηση. Είναι επίσης κατάλληλη η χρήση ενός από τα πιο «φυσικά» 
γεγονότα της ζωής ως προλόγου στις επιστήμες της συμπεριφοράς. 
Η γέννηση των ανθρώπων διαφέρει από τις γεννήσεις άλλων θηλα-
στικών ως προς την κοινωνική δόμηση του γεγονότος. Η κοινωνική 
μας συμπεριφορά καθοδηγείται από θεσμούς και έθιμα, όχι απλώς 
από ενστικτώδεις ανάγκες, και ίσως τίποτα δεν απεικονίζει αυτήν τη 
βασική κοινωνιολογική αρχή καλύτερα από την πλήρη ποικιλία των 
ανθρώπινων πρακτικών τη στιγμή της εγκυμοσύνης και του τοκετού. 
Με άλλα λόγια, το μπροστά σε ποιον, το πού και το πώς γεννά η 
γυναίκα διαφέρει από το ένα κοινωνικό περιβάλλον στο άλλο. Οι 
ανθρώπινες κοινωνίες παντού επιβάλλουν ορισμένες τελετές και απα-
γορεύσεις στις εγκύους και στις γυναίκες κατά την ώρα του τοκετού. 
Για παράδειγμα, ο τόπος τοκετού συχνά είναι προκαθορισμένος, είτε 
πρόκειται για μία συγκεκριμένη καλύβα σε έναν οικισμό είτε πρόκειται 
για μια ειδικευμένη μαιευτική κλινική.

Η εγκυμοσύνη και ο τοκετός είναι σημαντικά γεγονότα της ζωής, 
τα οποία συχνά επηρεάζονται από τους γιατρούς. Κάθε φοιτητής Ια-
τρικής χρειάζεται να παρευρίσκεται σε έναν ορισμένο αριθμό τοκετών. 
Οι γιατροί μπορεί άμεσα να αναμειχθούν στην παροχή προγεννητικής 
ή μεταγεννητικής φροντίδας ή να παρευρίσκονται στον τοκετό ή πε-
ρισσότερο έμμεσα μέσω της παροχής θεραπείας για την υπογονιμότητα 
ή μέσω εφαρμογής μεθόδων για τον έλεγχο των γεννήσεων ή ως 
υποστηρικτικό προσωπικό για τις μαίες, σε περίπτωση που συμβεί κάτι 
αναπάντεχο κατά τη διάρκεια ενός φυσιολογικού τοκετού.

Ο χαρακτήρας της εγκυμοσύνης  
και του τοκετού

Υπάρχουν δύο κύριες αντικρουόμενες απόψεις όσον αφορά στον 
χαρακτήρα της εγκυμοσύνης και του τοκετού (βλ. Πίνακα 2.1). Η 
μία υποστηρίζει ότι η εγκυμοσύνη και ο τοκετός είναι φυσιολογικά 
γεγονότα στον κύκλο ζωής των περισσότερων γυναικών. Αυτό συχνά 
αναφέρεται ως το ψυχοκοινωνικό μοντέλο. Υπολογίζεται ότι περίπου 
το 85% όλων των παιδιών θα γεννηθούν χωρίς προβλήματα και χωρίς 
την ανάγκη παροχής κάποιας ειδικής παρακολούθησης στη γέννα. 
Πολλοί από τους κινδύνους στον τοκετό μπορούν να προβλεφθούν 
και, ως επακόλουθο αυτού, οι εγκυμονούσες γυναίκες που βρίσκονται 
περισσότερο σε κίνδυνο μπορούν να συγκεντρωθούν για νοσοκομειακό 
τοκετό σε ένα ειδικό μαιευτικό νοσοκομείο. Οι εναπομείνασες από 
τις εγκυμονούσες μπορεί να συγκεντρωθούν σε ένα λιγότερο ειδικό 
περιβάλλον, όπως ένα νοσοκομείο της κοινότητας ή για τοκετό στο 
σπίτι. Υποστηρικτής αυτής της άποψης είναι η Tew (1990), η οποία 
ανακάλυψε, προς έκπληξή της, καθώς ετοίμαζε επιδημιολογικές ασκή-
σεις για φοιτητές της Ιατρικής στο Νότιγχαμ, ότι οι στατιστικές ρου-
τίνας δεν υποστηρίζουν την ευρέως αποδεκτή άποψη ότι η αυξημένη 
νοσηλεία των τοκετών προκάλεσε τη μείωση της θνησιμότητας στις 
γυναίκες και στα νεογέννητα παιδιά τους. 

Η δεύτερη άποψη, περισσότερο ευρέως διαδεδομένη και η οποία 
επικράτησε σε όλες σχεδόν τις Δυτικές κοινωνίες, είναι ότι η εγκυ-
μοσύνη και ειδικά ο τοκετός είναι επικίνδυνα γεγονότα, όπου πολλά 
πράγματα μπορεί να πάνε λάθος. Αυτό αναφέρεται ως το βιοϊατρι-
κό μοντέλο. Ο τοκετός είναι, λοιπόν, δυνητικά παθολογικός. Λόγω 
του ότι δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί σε κάθε εγκυμονούσα, 
συμβουλεύουμε κάθε γυναίκα να γεννήσει το μωρό της σε όσο το 

δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον. Τα ειδικά μαιευτικά νοσοκομεία 
με τον τεχνολογικά υψηλό εξεταστικό εξοπλισμό που διευθύνεται 
από μαιευτήρες θεωρείται το ασφαλέστερο μέρος για να γίνουν οι 
τοκετοί. Με λίγα λόγια, αυτή η άποψη υποδηλώνει ότι η εγκυμοσύνη 
και ο τοκετός είναι ασφαλή μόνο εκ των υστέρων. Επομένως η πλειο-
νότητα των τοκετών λαμβάνουν χώρα στα νοσοκομεία. Η Εικόνα 2.1 
αντιπαραβάλλει το ποσοστό των εξωνοσοκομειακών γεννήσεων στην 
Ολλανδία και στη Σκωτία, όπου η Σκωτία είναι αντιπροσωπευτική 
των τάσεων στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες.

Τόπος τοκετού
Οι υπηρεσίες μητρότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο άλλαξαν σημαντικά 
τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, και μία από τις βασικές αλλαγές είναι 
το γεγονός πως η θέση της γυναίκας στη σχέση γιατρού-ασθενούς 
είναι πιο κεντρικής σημασίας (βλ. σελ. 88–89). Δόθηκε μεγαλύτερη 
έμφαση στην ανάγκη της γυναίκας να συμμετέχει στην περίθαλψη 
μητρότητας. Πιο πρόσφατα παρατηρήθηκε μια μετατόπιση προς την 
περίθαλψη που καθοδηγείται από μαία και ένα μικρό, αλλά αυξανό-
μενο ενδιαφέρον προς τον κατ’ οίκον τοκετό. Έως το τέλος του 20ού 
αιώνα η τάση ήταν προς τον νοσοκομειακό τοκετό. Για παράδειγμα, 
μία επίσημη αναφορά που εκδόθηκε το 1970 συνιστούσε ότι το 100% 
των τοκετών θα έπρεπε να πραγματοποιούνται στα νοσοκομεία για 
λόγους ασφαλείας. Οι πολιτικές γνώμες άλλαξαν προς τα τέλη της 
δεκαετίας του ’80 προς περισσότερες επιλογές για τις γυναίκες, και 
επακολούθως περισσότερους τοκετούς εκτός μαιευτικών μονάδων. Η 
Αναφορά Winterton (1992) προτείνει απομάκρυνση από την πλήρη 
νοσηλεία: «Η πολιτική της ενθάρρυνσης των γυναικών να γεννούν στα 
νοσοκομεία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί για χάρη της ασφάλειας». 
Πιο πρόσφατα, η μελέτη «Birthplace» (τόπος γέννησης), η μεγαλύτερη 
μελέτη του είδους της παγκοσμίως, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: 
«Γυναίκες οι οποίες προγραμματίζουν τη γέννα σε μονάδα καθοδη-
γούμενη από μαία και οι πολύτοκες γυναίκες που προγραμματίζουν 
τη γέννα στο σπίτι βιώνουν λιγότερες παρεμβάσεις απ’ ό,τι εκείνες 
που προγραμματίζουν τη γέννα σε μαιευτική μονάδα, χωρίς αντίκτυπο 
στην περιγεννητική έκβαση» (Birthplace in England Collaborative 
Group, 2011). 

Παρευρισκόμενοι στη γέννα
Οι δύο απόψεις για τον τοκετό επίσης διαφέρουν σχετικά με το ποιος 
είναι ο επιθυμητός παρευρισκόμενος στη γέννηση. Αν κάποιος είναι 
υποστηρικτής της άποψης ότι η εγκυμοσύνη και ο τοκετός είναι μόνο 
ασφαλής εκ των υστέρων, τότε η μόνη αποδεκτή παρουσία στη γέννη-
ση είναι αυτή του συμβούλου μαιευτήρα, ενός ειδικού, σε περίπτωση 
που κάτι πάει λάθος. Αν κάποιος είναι υποστηρικτής της άποψης ότι 
ο τοκετός είναι φυσιολογικό κομμάτι στον κύκλο ζωής των περισσό-
τερων γυναικών, τότε ο περισσότερο επιθυμητός παρευρισκόμενος 
είναι ένας ειδικός στους φυσιολογικούς τοκετούς, η μαία ή ο γενικός 
γιατρός. Διαχρονικά, οι μαίες ήταν, και συνεχίζουν να είναι, η κυρι-
ότερη φροντίδα υγείας στον τοκετό. Τους τελευταίους τρεις αιώνες 

Σκωτία

Ολλανδία

Σκωτία
Ολλανδία

Έτη

Εικόνα 2.1 Ποσοστά εξωνοσοκομειακών γεννήσεων στη Σκωτία και 
στην Ολλανδία. [Πηγή: Common Services Agency (Scotland); Central 
Bureau voor de Statistiek (The Netherlands)].
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Πίνακας 2.1 Μοντέλα τοκετού

Μοντέλο Ψυχοκοινωνικό Βιοϊατρικό

«Φυσιολογικός τοκετός/
κανονικός μέχρι να συμβεί 
παθολογία»

«Τοκετός φυσιολογικός μόνο 
ύστερα από ανασκόπηση» 

Έμφαση Κανονικότητα Κίνδυνος

Κοινωνική στήριξη Μείωση κινδύνου 

Γυναίκα = ενεργή Γυναίκα = παθητική

Υγεία Ασθένεια

Ατομικό Στατιστικό
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στις περισσότερο βιομηχανικές χώρες άνδρες γιατροί έχουν εκτοπίσει 
τις μαίες/μαιευτές από τον έλεγχο των γεννήσεων.

Η εγκυμοσύνη είναι συχνά μία περίοδος μεγάλων προσδοκιών 
και συγκινήσεων σχετικά με τη γέννηση και τη γονεϊκή φροντίδα. 
Οι γυναίκες στη σύγχρονη Δυτική κοινωνία έχουν κατά μέσον όρο 
μόνο δύο παιδιά στη ζωή τους. Την ίδια στιγμή, καθώς οι μαιευτήρες 
ή και οι μαίες/μαιευτές μπορεί να παρευρίσκονται σε τοκετούς πολλές 

φορές την εβδομάδα ή ακόμη και την ημέρα, οι προσδοκίες τους είναι 
σημαντικά διαφορετικές από αυτές των μελλουσών μητέρων, και όχι 
μόνο επειδή απλώς το μωρό δεν είναι δικό τους. Οι προτεραιότητές 
τους μπορεί να κατευθυνθούν από ιατρικές απαιτήσεις, πολιτικές νοσο-
κομείου ή τη διαθεσιμότητα πόρων (βλ. «Διευθέτηση προτεραιοτήτων 
και επιμερισμός», σελ. 152–153). Αυτές οι διαφορές μπορούν εύκολα να 
οδηγήσουν σε παρανόηση και έλλειψη ικανοποίησης από τους καινούρ-
γιους γονείς (ειδικά αν οι συμμετέχοντες δεν μπόρεσαν να γνωρίσουν 
ο ένας τον άλλον). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον ρόλο και τη θέση των 
επαγγελματιών υγείας (βλ. σελ. 164–165) είναι περισσότερο πιθανό 
να απογοητεύονται οι μητέρες παρά ο παρευρισκόμενος στη γέννα.

•• Βιολογικά γεγονότα δεν είναι ποτέ καθαρά βιολογικά, αλλά πάντα 
μερικώς κοινωνικά δομημένα.
•• Με τίνος την παρουσία, πού και πώς γεννά μία γυναίκα διαφέρουν 

από τη μία κουλτούρα στη άλλη.
•• Υπάρχουν δύο διαφορετικές προοπτικές κατά την εξέταση 

της εγκυμοσύνης και του τοκετού: α) η εγκυμοσύνη είναι ένα 
φυσιολογικό γεγονός στη ζωή των περισσότερων γυναικών και β) 
ο τοκετός είναι ένα επικίνδυνο γεγονός και μόνο φυσιολογικός εκ 
των υστέρων.
•• Εγκυμονούσες και επαγγελματίες υγείας είναι πιθανό να δουν τη 

γέννηση διαφορετικά.
•• Διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης της υγείας της φροντίδας μπορεί 

να έχουν βαθιές επιδράσεις στους επαγγελματίες και στους χρήστες 
των υπηρεσιών υγείας.

Εγκυμοσύνη και τοκετός

Θηλασμός
Η εγκυμοσύνη είναι μία περίοδος κατά την οποία αρκετοί γονείς 
δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα υγείας και αποτελεί μία 
ευκαιρία για την προαγωγή της υγείας. Ο θηλασμός έχει τεράστια 
οφέλη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ, 2009) συνιστά 
τον θηλασμό αποκλειστικά τους πρώτους 6 μήνες, όταν αυτό είναι 
εφικτό. Τα ποσοστά μύησης είναι χαμηλά (μόνο το 74% στην Αγγλία το 
2014) και στενά συνδεδεμένα με το μορφωτικό επίπεδο. Αυτό έρχεται 
σε αντίθεση με τα υψηλά ποσοστά, περίπου 98%, του θηλασμού στις 
σκανδιναβικές χώρες. 

Οι νέες μητέρες που προέρχονται από χαμηλού εισοδήματος 
ομάδες και που έχουν λιγότερα χρόνια εκπαίδευσης έχουν λιγότε-
ρες πιθανότητες να εισαγάγουν και να διατηρήσουν τον θηλασμό. 
Οι επαγγελματίες υγείας καθώς και οι συνάδελφοί τους μπορούν να 
υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις θηλάζουσες μητέρες να συνεχίσουν 
τον θηλασμό (Sikorski et al., 2003). 

Μελέτη περίπτωσης
το παράδειγμα των ολλανδών

Η Ολλανδία είναι η μόνη βιομηχανική χώρα όπου η αναλογία των 
τοκετών που πραγματοποιούνται εκτός ειδικών νοσοκομείων είναι 
σημαντική. Κάθε χρόνο, περίπου το ένα τρίτο των τοκετών πραγμα-
τοποιούνται στα σπίτια των Ολλανδών. Η Βρετανία και η Ολλανδία 
είναι γειτονικές χώρες με αρκετά παρόμοια επίπεδα προαγωγής φρο-
ντίδας της υγείας και με παρόμοια ποιότητα μαιευτικής φροντίδας· 
ο δείκτης περιγεννητικής θνησιμότητας δεν διαφέρει ουσιαστικά 
μεταξύ των δύο χωρών. [Ο δείκτης περιγεννητικής θνησιμότητας 
αναφέρεται στον αριθμό των θνησιγενών εμβρύων (ύστερα από 28 
εβδομάδες κυοφορίας) συν τον αριθμό των θανάτων που συνέβησαν 
τις πρώτες 7 ημέρες μετά τον τοκετό, διαιρώντας με όλα τα ζώντα 
έμβρυα και τα θνησιγενή). Άλλα αποτελέσματα δεικτών εισηγούνται 
ότι το ολλανδικό πρόγραμμα είναι καλό.

 Διάφοροι παράγοντες προτάθηκαν ως αίτιο γι’  αυτήν τη διαφορά 
στην οργάνωση της περίθαλψης της μητέρας:
•• Οι εγκυμονούσες γυναίκες στην Ολλανδία δεν θεωρούνται 

ασθενείς, εκτός αν κάτι πάει στραβά ή ο τοκετός αναμένεται να 
είναι δύσκολος από προηγουμένως εκτιμηθέντες λόγους.
•• Η πρακτική βοήθεια παρέχεται με τη μορφή της μητρικής 

φροντίδας στο σπίτι από βοηθούς, οι οποίοι προσέχουν τη 
μητέρα και το νεογέννητο μωρό μέχρι τις 8 πρώτες ημέρες που 
ακολουθούν τον τοκετό. Πλένουν το μωρό, δίνουν συμβουλές 
για το στήθος ή το μπιμπερό, φροντίζουν τα άλλα παιδιά του 
νοικοκυριού, παίρνουν βόλτα τον σκύλο κ.λπ.
•• Σε περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου εγκυμοσύνης η αμοιβή για 

τον γενικό γιατρό θα καταβληθεί μόνο σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει ασκούμενη μαία/μαιευτή στην περιοχή και μόνο σε 
περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εγκυμοσυνών θα εξοφληθεί η 
αμοιβή του μαιευτήρα.
•• Οι μαίες/μαιευτές εκπαιδεύονται να είναι ανεξάρτητες και 

αυτόνομες επαγγελματίες. Δεν εκπαιδεύονται ως νοσηλευτές/
τριες πρώτα, αλλά παρακολουθούν ένα ξεχωριστό μάθημα 
μαιευτικής τετραετούς διάρκειας. Η σημασία της ανεξάρτητης 
εκπαίδευσης έγκειται στο ότι οι νοσηλεύτριες/τές εκπαιδεύονται 
για να αντιμετωπίζουν ασθένειες και αρρώστιες, ενώ οι μαίες/
μαιευτές εκπαιδεύονται να ασχολούνται με φυσιολογικούς 
τοκετούς· Δεύτερον, έγκειται στο γεγονός ότι η ιεραρχική σχέση 
μεταξύ νοσηλευτριών/τών και γιατρών τείνει να παίξει έναν 
σημαντικό ρόλο στην ιατρική εξέλιξη των αποφάσεων.
•• Οι περισσότερες μαίες/μαιευτές εκπαιδεύονται ως 

ανεξάρτητοι επαγγελματίες στην κοινότητα, παρομοίως με 
τους περισσότερους οδοντιάτρους στη Βρετανία. Ως ιδιωτικοί 
επαγγελματίες οφείλουν να είναι περισσότερο φιλικοί προς τους 
πελάτες για να προσελκύσουν περισσότερους.
•• Όλες οι κυρίαρχες πολιτικές παρατάξεις συμφωνούν ότι η μαία/

μαιευτής είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για την παροχή 
μητρικής φροντίδας και ότι οι τοκετοί θα ήταν προτιμότερο να 
πραγματοποιούνται στο σπίτι.

 Κάποιος θα μπορούσε, φυσικά, να υποστηρίξει ότι η Βρετανία και 
η Ολλανδία είναι διαφορετικές χώρες και συνεπώς μη συγκρίσιμες. 
Όμως ο πληθυσμός σε αυτές τις δύο γειτονικές χώρες δεν διαφέρει 
τόσο από την άποψη του εθνικού εισοδήματος, της φυσιολογίας 
της μέσης γυναίκας (στο προσδόκιμο ζωής) και σε πολλούς άλλους 
κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Αν και το κεφάλαιο στη φροντίδα 
της υγείας είναι διαφορετικό, ο οργανισμός της παροχής υπηρεσιών 
και η ποιότητα των ιατρικών φροντίδων είναι αρκετά όμοια. Για 
παράδειγμα, η πλειονότητα των τοκετών στη Βρετανία και στην 
Ολλανδία παρακολουθούνται από μαίες/μαιευτές. Στην πραγματι-
κότητα κάποιος μπορεί να διερωτηθεί και ανάλογα να ρωτήσει, για 
παράδειγμα: 

Γιατί η αναλογία των γεννήσεων στο σπίτι είναι ισοδύναμα χαμηλή 
στη Βρετανία, στη Γερμανία και στις ΗΠΑ, ενώ ο οργανισμός των 
φροντίδων υγείας γενικώς και η μητρική φροντίδα ειδικώς είναι 
τόσο διαφορετικά;

Προσοχή, σκέψου!
Η εγκυμοσύνη θεωρείται μία «φυσική κατάσταση του οργανισμού» 
λόγω του ότι συμβαίνει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις περισ-
σότερες γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η εγκυμοσύνη 
μπορεί επίσης να θεωρηθεί και ως «ασθένεια» στην οποία αρκετές 
γυναίκες έχουν, για παράδειγμα, πρωινή ναυτία, βιώνουν επιβράδυν-
ση στη σωματική τους λειτουργία, αναζητούν ιατρική φροντίδα ή/
και γεννούν στο νοσοκομείο. Πώς θεωρείται εσείς την εγκυμοσύνη 
και τον τοκετό – και γιατί; 

Προσοχή, σκέψου!
Τι σημαίνει εγκυμοσύνη και τοκετός για: 
•• μία μαία/μαιευτή;
•• έναν γυναικολόγο;
•• έναν φοιτητή/τρια της Ιατρικής;
•• μία έγκυο γυναίκα;
•• τον σύντροφό της; 



6  •  ο κυκλοσ τησ ζωησ

Ζητήματα αναπαραγωγής θεωρούνται συνήθως η έναρξη της εμμηνόρ-
ροιας, η σύλληψη, η έκτρωση, η εγκυμοσύνη, η αποβολή, ο τοκετός και 
η εμμηνόπαυση. Αν και επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στις γυ-
ναίκες, γεγονότα όπως η σεξουαλική δυσλειτουργία, η στειρότητα και 
ο ρόλος του γονέα αφορούν και στους άνδρες. Η αναπαραγωγή περι-
κλείει, επίσης, ποικιλία ασθενειών και διεργασιών, όπως είναι ο καρκίνος 
των όρχεων, η ενδομητρίωση, οι σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, 
το πυελικό άλγος και το προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο (premenstrual 
syndrome, PMS). Οι εν λόγω διαταραχές και η αντιμετώπισή τους επι-
δρούν στη γονιμότητα και στην αναπαραγωγή. Παραδείγματος χάριν, 
η ενδομητρίωση συνοδεύεται από μειωμένη γονιμότητα στις γυναίκες. 
Συνήθεις επεμβάσεις και θεραπείες που σχετίζονται με την αναπαρα-
γωγή περιλαμβάνουν την αντισύλληψη, τα τραχηλικά επιχρίσματα και 
τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (hormone replacement therapy, 
HRT). Τα ζητήματα αναπαραγωγής γεννούν ισχυρά ηθικά διλήμματα, 
όπως ποιο είναι το στάδιο κατά το οποίο η διακοπή της κύησης θεωρείται 
ηθικά μεμπτή, τα δικαιώματα των δωρητών-γονέων και τα παιδιά αυτών 
των γονέων, και τα γενετικά προσχεδιασμένα μωρά. 

Η αναπαραγωγική υγεία χαρακτηρίζεται από διάφορες πτυχές. Για 
παράδειγμα, η βιοϊατρική προσέγγιση θα θεωρούσε πως το PMS οφεί-
λεται στις ορμονικές διακυμάνσεις και ανισορροπίες που συνοδεύουν τον 
εμμηνορρυσιακό κύκλο και πρέπει να χορηγηθεί φαρμακευτική θεραπεία. 
Η ψυχολογική προσέγγιση μπορεί να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο 
τα πρότυπα στρες και συμπεριφοράς της γυναίκας συμβάλλουν στην 
επιδείνωση της διάθεσης κατά την περίοδο της εμμήνου ρύσεως, όπως 
είναι συγκεκριμένοι πυροδοτικοί παράγοντες και δυσπροσαρμοστικές 
αντιδράσεις, και αναζητώντας στρατηγικές για την ανάπτυξη καταλλη-
λότερης συμπεριφοράς. Η κοινωνική προσέγγιση μπορεί να λάβει υπ’ 
όψιν τις κοινωνικο-δημογραφικές συνθήκες και το επίπεδο υποστήριξης 
ή πολιτισμικών προσδοκιών και ρητορικών σχετικά με το PMS. Αυτοί οι 
παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν στην παροχή πρακτικής ή συναισθη-
ματικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων. 

Συχνά καμία από τις παραπάνω προσεγγίσεις δεν προσφέρει επαρκή 
επεξήγηση, ως εκ τούτου η βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση (Κεφάλαιο 1, 
βλ. σελ. 2–3) παρέχει πιο εμπεριστατωμένη και ολιστική θεραπευτική 
προσέγγιση. 

Εμμηνόρροια 
Περιέργως, σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, ο εμμηνορρυσιακός 
κύκλος δεν επηρεάζει τόσο πολλούς συμπεριφορικούς παράγοντες. Για 
παράδειγμα, έρευνες υποδηλώνουν ότι δεν επηρεάζει τις διατροφικές 
προτιμήσεις. Η ισχυρή επιθυμία για σοκολάτα διαφέρει μεταξύ των 
διαφορετικών πολιτισμών, με το 40% των Αμερικανίδων να έχουν 
έντονη επιθυμία για σοκολάτα κατά τη διάρκεια της εμμηνορρυσίας, 
σε σύγκριση με το 4% των Ισπανίδων (Zellner et al., 2004). Αυτή η 
διαφορά υποδεικνύει πως οι διατροφικές προτιμήσεις καθορίζονται 
μάλλον από το πολιτισμικό υπόβαθρο παρά από τη φυσιολογία. 

Ο εμμηνορροϊκός κύκλος συνδέεται επίσης με σωματικά και ψυχο-
λογικά συμπτώματα λίγο πριν από την εμμηνόρροια, όπως εκνευρισμός, 
αλλαγή της διάθεσης, φουσκωμένη κοιλιά και αύξηση βάρους. Το PMS 
είναι πιο συνηθισμένο σε γυναίκες ηλικίας 25–35 ετών και αναφέρεται 
από το 30% αυτών των γυναικών. Το 8% των γυναικών αναφέρουν ότι 
τα συμπτώματα είναι πολύ έντονα και επηρεάζουν τις προσωπικές τους 
σχέσεις, την εργασία και την κοινωνική τους λειτουργικότητα. Αυτό 
ονομάζεται και Προεμμηνορρυσιακή Δυσφορική Διαταραχή (ΠΔΔ). 
Γυναίκες με ιστορικό κατάθλιψης έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
υποφέρουν από ΠΔΔ, η οποία σχετίζεται με μία γενική κακή κατάσταση 
της υγείας (Johnson, 2004). Επομένως θα πρέπει να εξετάζεται, σε κάθε 
περίπτωση, κατά πόσον τα συμπτώματα της ΠΔΔ προκαλούνται από 
τον εμμηνορρυσιακό κύκλο ή κατά πόσον άλλα υπάρχοντα ψυχολογικά 
προβλήματα επιδεινώνονται από αυτόν.

Μετάβαση στον ρόλο του γονέα και ψυχική υγεία
Η εγκυμοσύνη και η γέννα είναι μία περίοδος σημαντικής σωματικής 
και ψυχοκοινωνικής μετάβασης (Κεφάλαιο 2, σελ. 4–5). Ψυχοκοινωνικοί 
παράγοντες, όπως είναι το στρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
επίσης σχετίζονται με φτωχή έκβαση, όπως είναι ο πρόωρος τοκετός, 
το χαμηλό βάρος γέννησης και η καθυστερημένη ανάπτυξη (βλ. Μελέτη 
περίπτωσης).

Η μετάβαση στην ανατροφή παιδιών αποτελεί μία περίοδο προ-
σαρμογής και αλλαγής. Στην περίπτωση νέων γονέων αυτό μπορεί να 
επιδεινώσει ένα υπάρχον πρόβλημα ψυχικής υγείας ή να προκαλέσει 
την ανάπτυξη νέων διαταραχών. Υπολογίζεται πως έως το 20% των 
γυναικών αναπτύσσουν κάποιου είδους πρόβλημα ψυχικής υγείας κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή μετά τη γέννα, και αυτό κοστίζει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 8 δισ. λίρες ετησίως. 

Στα δυνητικά προβλήματα ψυχικής υγείας περιλαμβάνονται η επι-
λόχειος κατάθλιψη (baby blues), το άγχος, η κατάθλιψη, η διαταραχή 
μετατραυματικού στρες (ΔΜΣ), η επιλόχειος ψύχωση και οι διαταραχές 
ανάπτυξης συναισθηματικών δεσμών. Η επιλόχειος κατάθλιψη είναι μία 
σύντομη περίοδος συναισθηματικής αστάθειας κατά την πρώτη εβδο-
μάδα μετά τον τοκετό. Είναι συνήθως ήπιας μορφής και υποχωρεί χωρίς 
θεραπεία. Μπορεί να συνδέεται με τις μεγάλες ορμονικές διακυμάνσεις, 
ιδίως κατά την πρώτη εβδομάδα μετά τον τοκετό. Η κατάθλιψη και το 
άγχος είναι συνήθη και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της κύησης ή 
μετά τη γέννα στο 10–15% περίπου των γυναικών. Επιπλέον το 3% 
των γυναικών αναπτύσσουν ΔΜΣ ύστερα από μια τραυματική γέννα. 
Η ανάπτυξη ΔΜΣ είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, επειδή πιθανότατα 
ένα ποσοστό των περιπτώσεων θα μπορούσαν να αποτρέπονται μέσω 
της παροχής κατάλληλης υποστήριξης και περίθαλψης κατά τη διάρκεια 
του τοκετού. Η ΔΜΣ σχετίζεται με αρνητική υποκειμενική εμπειρία 
τοκετού, έλλειψη υποστήριξης, επεμβατικό τοκετό και αποσύνδεση της 
γυναίκας. Η επιλόχειος ψύχωση είναι σπάνια, αλλά σοβαρή διαταραχή 
και εμφανίζεται στο 0,1% των γυναικών. Η μητέρα και το παιδί δια-
τρέχουν υψηλό κίνδυνο βλάβης, μεταξύ των οποίων βρεφοκτονία και 
αυτοκτονία, επομένως απαιτείται άμεση νοσηλεία. Γυναίκες με προσω-
πικό ή οικογενειακό ιστορικό ψύχωσης ή διπολικής διαταραχής έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν επιλόχειο ψύχωση. Μερικές 
γυναίκες αναπτύσσουν σοβαρές διαταραχές ψυχικής υγείας, αλλά πολύ 
περισσότερες αναπτύσσουν μέτριου βαθμού συμπτώματα. Αυτά μπορεί 
να δημιουργούν σημαντική δυσφορία με σοβαρές επιπτώσεις, όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 3.1, στην οποία αποτυπώνεται μέρος των απο-
τελεσμάτων μιας έρευνας σε 1.500 γυναίκες. 

Διάφοροι παράγοντες κινδύνου καθιστούν ακόμη πιο πιθανό να 
αναπτύξει μία γυναίκα προβλήματα ψυχικής υγείας κατά την περιγεννη-
τική περίοδο. Παραδείγματος χάριν, είναι πιθανότερο να εμφανιστούν 
προβλήματα όταν η γυναίκα βιώνει κοινωνικές αντιξοότητες (π.χ., 
στέρηση, χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, οικογενειακή βία), 
έχει ιστορικό ψυχολογικών προβλημάτων ή αντιξοότητας στην παιδική 
ηλικία και ανεπαρκή υποστήριξη. Επιπροσθέτως, αν η γυναίκα βιώνει 
άγχος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είναι πιθανό να συνεχιστεί 
ή να επιδεινωθεί μεταγεννητικά. 
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Εικόνα 3.1 Έρευνα για την περιγεννητική ψυχική υγεία των γυναι-
κών με μέτριου βαθμού δυσφορία.

14% θεωρούσαν 
πως το ιστορικό 
προβλημάτων  
ψυχικής υγείας  
ήταν το κύριο αίτιο  
της περιγεννητικής 
νόσου

Πολλές γυναίκες 
διστάζουν να  
συζητήσουν τον 
τύπο και το βάθος 
των συναισθημάτων 
τους. Το 30% δεν 
ενημερώνουν ποτέ 
έναν επαγγελματία 
υγείας

34% εκείνων που 
έκρυψαν τα συναι-
σθήματά τους είπαν 
πως ο λόγος ήταν ότι 
ανησυχούσαν πως θα 
τους πάρουν το παιδί

Το 22% είπαν πως 
έκαναν αυτοκτονικές 
σκέψεις

28% των μητέρων με 
προβλήματα ψυχικής 
υγείας παραδέχονται 
πως δυσκολεύονται 
να δεθούν με το παιδί 
τους

40% είχαν 
βιώσει  
τραυματική  
εμπειρία 
γέννας

Περίπου οι μισές 
πίστευαν πως το 
κύριο αίτιο ήταν η 
απομόνωση


