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ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ / ΜΑΙΔΤΣΩΝ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
2η Ετήσια Ενημέρωση για το Έτος 2011
Αγαπεηά Μέιε ηνπ ΠΑΤΝM
πλάδειθνη θαη πλεξγάηεο,
H Δπηηξνπή Μαηψλ ⁄ Μαηεπηψλ
ηνπ ΠΑΤΝΜ, θαηαξηίζηεθε ζε
ψκα απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ
2010 θαη έρεη δηαλχζεη ην 2ν έηνο
δξαζηεξηφηεηαο κε ην νπνίν
ε
νινθιεξψλεη
θαη ηε 1 ηεο
ζεηεία. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη
αξθεηέο εθδειψζεηο ζε απηή ηε
δηεηία
κε
βαζηθέο
ηηο
2
επηζηεκνληθέο
εκεξίδεο
καηεπηηθήο θαη ηα 2 ζεκηλάξηα
γηα ην κεηξηθφ ζειαζκφ πνπ
ζπλέβαιαλ ζηελ επηκφξθσζε
ησλ κειψλ ηεο.
Πξαγκαηνπνίεζε
ζπλαληήζεηο
κε ηνπο αξκνδίνπο θνξείο γηα ηα
ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο
καίεο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ν
ηίηινο
καο,
ε
αξηζκεηηθή
επάξθεηα θαζψο θαη ε πιήξεο
αμηνπνίεζε ηεο καίαο
κε
πξνψζεζε ηνλ θπζηνινγηθφ
ηνθεηφ
κέζα
απφ
ηελ
δεκηνπξγία θέληξνπ θπζηθνχ
ηνθεηνχ δίλνληαο επηινγή ζηε
Κχπξηα γπλαίθα, κεηψλνληαο
ηαπηφρξνλα θαη ηελ κεηξηθή θαη
λενγληθή ζλεζηκφηεηα. Ζ καία
κέζα απφ ηελ πξσηνβάζκηα
θξνληίδα
πγείαο
θαη
ηελ
ζπκβνπιεπηηθή θαζψο θαη ηε
δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγία ηεο
εγθπκνζχλεο
θαη
ηνθεηνχ
δηαζθαιίδεη ηελ αλαπαξαγσγηθή
πγεία
ησλ
γπλαηθψλ
ηνπ
λενγέλλεηνπ
θαη
ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο.
Δπηζπκψ λα επραξηζηήζσ κέζα
απφ ηελ θάξδηα κνπ φια ηα κέιε
ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ην Γ
ηνπ ΠΑΤΝΜ γηα ηελ αγαζηή
ζπλεξγαζία θαη ζηήξημε απηά ηα
δπν ρξφληα. Σν πξψην ραιηθάθη
έρεη ήδε θηηζηεί κε ηελ δίθε ζαο
ζπκβνιή θαη επρφκαζηε ηα λέα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ

ΗΜΔΡΙΓΑ «ΜΗΣΡΙΚΟ ΘΗΛΑΜΟ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΤΓΔΙΑ»
Οη
δξαζηεξηφηεηεο
ηεο
Δπηηξνπήο Μαηψλ (ΔΜ) γηα ην
2011 άξρηζαλ κε ηελ εκεξίδα
«Μεηξηθφο
ζειαζκφο
θαη
επαγγεικαηίεο
πγείαο».
πλδηνξγαλσηέο ήηαλ ε ΔΜ
θαη ν ηνκέαο Κνηλνηηθήο
Ννζειεπηηθήο ηνπ ΠΑ.Τ.Ν.Μ
Ζ εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε
ζην Οιπκπηαθφ Μέγαξν ζηηο 7
Απξηιίνπ 2011 ππφ ηελ αηγίδα
ηνπ Έληηκνπ Τπνπξγνχ Τγείαο
θχξηνπ Υξ. Παηζαιίδε.
Σελ εθδήισζε ραηξέηεζαλ κε πξνζθψλεζε ν έληηκνο Τπνπξγφο Τγείαο θχξηνο
Υξ. Παηζαιίδεο θαη εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο Μαηψλ θαη ηνπ Σνκέα Κνηλνηηθήο
Ννζειεπηηθήο ε θπξία Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Μαηψλ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΠΑΤΝΜ εθπξνζψπεζε κε ραηξεηηζκφ ν θχξηνο
Αξηζηείδεο Υσξαηηάο. ηελ εθδήισζε παξέζηεζαλ θαη ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία
ηνπο ε Πξντζηάκελε ησλ Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο θπξία Παλαγηψηα Γεκεηξίνπ, νη
Πξντζηάκελεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΗΗΗ θαη Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Λεκεζνχ,
θπξίεο ηαπξνχια Υξηζηνδνπιίδνπ θαη Αλδξνχια
ηπιηαλνχ. Σελ εκεξίδα παξαθνινχζεζαλ ζπλνιηθά 120 λνζειεπηέο, καίεο,
επηζθέπηξηεο πγείαο θαη θνηηεηέο. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εκέξαο
«Πηζηνπνηεκέλνο χκβνπινο Μεηξηθνχ Θειαζκνχ” έγηλε απφ ηηο θεο Δηξήλε
Παθίηε Γεκεηξίνπ
παηδίαηξνο,- Πξφεδξνο ηνπ Παγθχπξηνπ πλδέζκνπ
Μεηξηθνχ Θειαζκνχ θαη Μφληθα Μηραειίδνπ Δπζηαζηάδνπ παηδίαηξν ππνςήθηα χκβνπινο Μεηξηθνχ Θειαζκνχ. Αθνινχζεζε «εξγαζηεξηαθή
άζθεζε ζηελ Σερληθή Μεηξηθνχ Θειαζκνχ” απφ ηηο Γξ Μφληθα Μηραειίδνπ
Δπζηαζηάδνπ, Δπζπκία Παηζνπξάθνπ, Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ, Μαξία ηπιηαλνχ,
Βαζηιηθή Υαηδεησλά, θεχε Καληαξή, Αγγέια Κππξηαλνχ.
Η

5 ΜΑΪΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΗΜΔΡΑ ΜΑΙΩΝ
Σν θεηηλφ κήλπκα ηεο Γηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο
Μαηψλ(Γ..Μ), ζεκαηνδφηεζε θαη πάιη ηελ αλάγθε
αξηζκεηηθήο επάξθεηαο ησλ Μαηψλ παγθφζκηα κε ζθνπφ
ηε κείσζε ηεο κεηξηθήο θαη λενγληθήο ζλεζηκφηεηαο.
Ζ έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (2008) γηα ηνπο
αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ρηιηεηίαο ηνλίδεη φηη πάλσ
απφ 60% ησλ γπλαηθψλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ
δελ ηπγράλνπλ καηεπηηθήο θξνληίδαο θαηά ηε γέλλεζε.
Οη Μαίεο ζε φιν ηνλ θφζκν ππνζηεξίδνπλ φηη ε θάζε
γπλαίθα έρεη δηθαίσκα λα γελλήζεη ζε αζθαιέο θαη
ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή
πγεία ηεο ίδηαο θαη ηνπ παηδηνχ ηεο θαη γηα απηφ ηνλ
ζθνπφ έρνπλ ζπλαζπηζηεί παγθφζκηα κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. Έηζη ην
ζχλζεκα πνπ δφζεθε απφ ηελ ΓΜ ήηαλ ε ζπκβνιηθή δηαδξνκή ησλ καηψλ ζηελ
ε
ρψξα ηνπο ηελ 5 Μαίνπ σο αξρή ηνπ ηαμηδηνχ πνπ ζα θαηάιεγε ζην Durban ηεο
Ννηίνπ Αθξηθήο ζηηο 19 Ηνπλίνπ 2011 γηα ην Γηεζλέο πλέδξην Μαηψλ.
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Ηαλνπαξίνπ λα ζπλερίζνπλ ηηο
πξνζπάζεηεο γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ θνηλψλ ζηφρσλ.
πλαδειθηθά
Νίθε Παλαγηψηνπ
Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Μαηψλ
2010-2012.

Οη Κχπξηεο Μαίεο ζαλ ζπλνδνηπφξνη,
ζπλεξγάηεο
θαη
ππνζηεξηθηέο,
ελίζρπζαλ ηνλ θεηηλφ απηφ ζηφρν,
πεξπαηψληαο
ζπκβνιηθά
θαη
δηαθεξχζζνληαο κε ην ρέξη ζηελ
θαξδηά ηελ δηθή ηνπο δέζκεπζε ζηελ
αληηκεηψπηζε
ησλ
παγθφζκησλ
αληζνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
πκβνύιην Δπηηξνπήο Μαηώλ
κεηξηθή θαη λενγληθή ζλεζηκφηεηα.
Πξόεδξνο:
Πέξαλ ησλ εβδνκήληα Μαηψλ απφ
Νίθε Παλαγηψηνπ ΝΑΜ ΗΗΗ Λ/ζίαο
φιε ηελ Κχπξν θαη επηζήκσλ
Αληηπξόεδξνο: ηέιια Λενληίνπ
θαιεζκέλσλ πνπ έδσζαλ ην παξψλ ηνπο ζην μελνδνρείν Elias Beach ζηελ
ΝΑΜ ΗΗΗ Λ/ζίαο
Λεκεζφ, έιαβαλ κέξνο
Γξακκαηέαο:
ζηελ
ζπκβνιηθή
Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ ΣΔΠΑΚ
Σακίαο:
δηαδξνκή, πεξπαηψληαο
Μαξία Παλαγηψηνπ
ρέξη κε ρέξη, γηα λα δνζεί
Γ Ν Λ/ζνπ
ην κήλπκα ελφηεηαο ηεο
Βνεζόο Γξακκαηέαο:
Γ..Μ. Αθνινχζσο ζε
Φαλή Γνλαηά ΝΑΜ ΗΗΗ Λζίαο
κηα
ενξηαζηηθή
Βνεζόο Σακίαο:
αηκφζθαηξα
Ησάλλα Σηκνζένπ
πξαγκαηνπνηήζεθε
Γ Ν Λ/ζνπ
ζχληνκε
παξνπζίαζε
Μέινο :
θαη
αλάιπζε
ηνπ
Αζελά Καξαζηαιή
ΝΑΜ ΗΗΗ Λζίαο
ζέκαηνο ηεο εκέξαο απφ
Μέινο:
ηελ ζπλάδειθν Όιγα Κσλζηαληίλνπ ηνπ καηεπηεξίνπ Λεκεζνχ. Κπθινθφξεζε
Αγγέια Κππξηάλνπ
επίζεο δειηίν ηχπνπ ζηα Μ.Μ.Δ κε ην κήλπκα ηεο εκέξαο θαη
ΝΑΜ ΗΗΗ Λζίαο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο εθδειψζεηο ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα.
Μέινο:
Η
2 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ
θεχε Καληαξή
ε
ΝΑΜ ΗΗΗ Λζίαο
Ζ 2 Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα Μαηεπηηθήο δηεμήρζε
ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2011 ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγνχ
Δθπξνζώπεζε ζε δηεζλή ζώκαηα:
Τγείαο Γξ Υξίζηνπ Παηζαιίδε, ζην ηαθφιεην
Γηεζλήο πλνκνζπνλδία Μαηώλ
Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ζηε Λεπθσζία.
(Internaltional Council
Σελ εκεξίδα ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη
of Midwives – ICM)
Ζ Κχπξνο ζπκκεηέρεη
πξνζθψλεζαλ ν Γηεπζπληήο ησλ Ννζειεπηηθψλ
ζηελ Γ  Μ κέζσ ηνπ
Τπεξεζηψλ θνο Αληξέαο Ξελνθψληνο, ν Πξφεδξνο
Νφηηνπ Σνκέα ηεο Δπξψπεο. Ζ
ηνπ ΠΑΤΝΜ θνο Ησάλλεο Λενληίνπ. Παξέζηεζαλ
ζπκκεηνρή ζεκαίλεη εθπξνζψπεζε
επίζεο
εθπξφζσπνο ηνπ Κιάδνπ Γεληθήο
ηεο ΔΜ-ΠΑΤΝΜ ζηηο εηήζηεο
Ννζειεπηηθήο ΠΑΤΓΤ, θνο Αξγπξίδεο θαζψο θαη
ζπλαληήζεηο ηνπ Σνκέα θαη ζηελ
εθπξφζσπνη θνηλνβνπιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ.
αλά ηξηεηία γεληθή πλέιεπζε ηνπ
Σελ εκεξίδα πνπ είρε σο ζέκα «Νέεο Δμειίμεηο ζηελ
πκβνπιίνπ
ηεο
ΓΜ.
Ζ
ζπλάδειθνο Μαξία Παπαδνπνχινπ
Άζθεζε
ηεο
Μαηεπηηθήο»
παξαθνινχζεζαλ
έρεη εθιεγεί εθπξφζσπνο ησλ ιέθηνξεο ηνπ ΣΔΠΑΚ, παηδίαηξνη, 80 καίεο, λνζειεπηηθνί ιεηηνπξγνί, θνηηήηξηεο
ρσξψλ ηεο Νφηηαο πεξηθέξεηαο ηεο καηεπηηθήο θαη γεληθήο λνζειεπηηθήο. Υαηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηεο ΔΜ απεχζπλε ε
Δπξψπεο ζηελ ΓΜ γηα ηελ ηξηεηία Πξφεδξνο θα Νίθε Παλαγηψηνπ ε νπνία ζηε ζπλέρεηα αλέπηπμε θαη ην ζέκα ηεο
2011 -2014.
εκεξίδαο «Νέεο εμειίμεηο ζηελ άζθεζε ηεο Μαηεπηηθήο». Αθνχ ηφληζε ηε ζεκαζία
Καηά ηε πεξίνδν Φεβξ. 2010- Φεβξ.
2012 ηελ Δπηηξνπή εθπξνζψπεζαλ ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ καηψλ κέζα απφ ην ζχζηεκα πγείαο έζεζε
αίηεκα πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη πξφθιεζε γηα ηηο καίεο ηελ δεκηνπξγία
ζηελ ΓΜ νη
θέληξνπ θπζηθνχ ηνθεηνχ ην νπνίν ζα δίλεη ηελ επηινγή ζηελ θχπξηα γπλαίθα γηα
Νίθε Παλαγηψηνπ
κε επεκβαηηθφ ηνθεηφ ζπκβάιινληαο παξάιιεια θαη ζηε κείσζε ησλ θαηζαξηθψλ
Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ.
ηνκψλ ζην ηφπν καο.
Δπξωπαϊθόο ύλδεζκνο Μαηώλ
(European Midwives
Association – EMA)
Ζ ζπκκεηνρή ζεκαίλεη
εθπξνζψπεζε ηεο ΔΜΠΑΤΝΜ ζηηο εηήζηεο
ζπλαληήζεηο ηνπ πλδέζκνπ νη
νπνίεο γίλνληαη θάζε ρξφλν ηέινο
επηεκβξίνπ. Ζ Κχπξνο θηινμέλεζε
ηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
ΔΜΑ ην 2006 ζηε Λάξλαθα.
Δθπξφζσπνη ΔΜ-ΠΑΤΝΜ ζηνλ
ΔΜ θαηά ηε πεξίνδν Φεβξ. 2010Φεβξ. 2012:
ηέιια Λενληίνπ
Μαξία Παλαγηψηνπ

ηε ζπλέρεηα ε Dr Christine Smile – Παηδίαηξνο ζηηο ΖΠΑ, Γηεζλψο
Πηζηνπνηεκέλε χκβνπινο Γαινπρίαο, καο παξνπζίαζε ην ζέκα “The mother –
baby dance: the right brain connection” ηνλίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην
λενγέλλεην επηθνηλσλεί κε ηελ κεηέξα ηνπ θαηά ηνλ ηνθεηφ θαη ηηο πξψηεο ψξεο
ηδηαίηεξα κε ην θέληξν ηνπ εγθεθάινπ πνπ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ
κλήκε. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ε ηερληθή έλαξμεο ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ
κέζα απφ ηε θπζηνινγία κε ηελ πξνβνιή πεξηζηαηηθψλ πνπ είραλ κειεηεζεί απφ
ηελ ίδηα.
Ο Γξ. Βαζίιεηνο Ραθηφπνπινο – Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο
ΣΔΠΑΚ καο παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο κε ζέκα «Δθηίκεζε ηνπ
θιίκαηνο αζθάιεηαο ζηα καηεπηηθά ηκήκαηα ηωλ δεκνζίωλ λνζνθνκείωλ
ηεο Κύπξνπ» θαη ε θα Αληηγφλε Χξαηνπνχινπ – Βηνιφγνο / Φπρνζεξαπεχηξηα
ζηελ Διιάδα ην εξγαζηήξην «Οξκόλεο ηνπ ηνθεηνύ: όηαλ ε βηνινγία
θαζνξίδεη ηελ επηπρία ζηε δωή. Βηωκαηηθό Δξγαζηήξη»
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Σα πνξίζκαηα ηεο Ηκεξίδαο έρνπλ θαηαγξαθεί ωο εμήο:
 «Ο ρνξφο κάλαο – παηδηνχ: ε ζχλδεζε κε ην δεμηφ εγθέθαιν». Δμεηάζηεθε ην πψο ε αηζζεηεξηαθή
επηθνηλσλία κεηαμχ κεηέξαο θαη παηδηνχ ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε ηνπ δεμηνχ εγθέθαινπ ηεο κεηέξαο κε ην δεμηφ
εγθέθαιν ηνπ παηδηνχ ηεο. Δηδηθή αλαθνξά έγηλε ζηηο πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε
κλήκε, θαζψο θαη ην πψο απηή ε ζχλδεζε βνεζά ηε κεηαγελέζηεξε λεπξναλαπηπμηαθή εμέιημε ηνπ λεπίνπ.
 «Θειαζκφο θαζνδεγνχκελνο απφ ην βξέθνο». Έγηλε κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ζηε λεπξνινγηθή βάζε ηεο
ηθαλφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζειαζκνχ κέζα απφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεο παηδηαηξηθήο
λεπξνινγίαο, ζπκπεξηθνξάο θαη ςπρφ-βηνινγίαο. Μέζα απφ ηελ πξνβνιή βίληεν, δφζεθαλ εμεγήζεηο γηα ηηο
ηθαλφηεηεο ησλ λενγέλλεησλ, ην ξφιν ησλ αληαλαθιαζηηθψλ, ηε ζρέζε κεηέξαο – βξέθνπο, θαη ηε λεχξνελδνθξηλνινγηθή βάζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηέξαο θαη βξέθνπο θαη ηνπ δεζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο.
 «Δθηίκεζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο ζηα καηεπηηθά ηκήκαηα ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ ηεο Κχπξνπ». Σν
βαζηθφ πφξηζκα ηεο έξεπλαο απηήο πνπ δηεμήρζεθε απφ ηνλ Γξ Ραθηφπνπιν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θν Νίθν
άββα θαη ηελ θα Μαξία Παπαδνπνχινπ κε ζέκα, έδεημε φηη νη καίεο κε εκπεηξίεο αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε
αζθάιεηα.
 Οη νξκφλεο ηνπ ηνθεηνχ ζθηαγξαθνχλ ηελ δσή ελφο αλζξψπνπ απφ ηελ ζηηγκή πνπ γελληέηαη κέρξη ηελ ψξα
πνπ γίλεηαη ν ίδηνο γνληφο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δηαδξακαηίδεη ε σθπηνθίλε ηελ πξψηε ψξα κεηά ηνλ ηνθεηφ θαζψο
θαη έλαο ήξεκνο ηνθεηφο γηα ηνλ πξψηκν δεζκφ αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ζην παηδί.

29ε ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΑΙΩΝ – ICM - ην DURBAN ΝΟΣΙΑ
ΑΦΡΙΚΗ 14-18 Ινπλίνπ 2011
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14-18 Ηνπλίνπ 2011, ζην
Durban ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο ε ηξηεηήο γεληθή
ζπλέιεπζε ηεο
Γηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο
Μαηψλ,. Δθπξφζσπνη ηεο Κχπξνπ ήηαλ ε ζπλ.
Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ θαη ε ζπλ. Μαξία
Παπαδνπνχινπ. πκκεηείραλ
61 χλδεζκνη
Μαηψλ κε 118 εθπξνζψπνπο απφ 55 ρψξεο.
Σν φξακα ηεο ΓΜ είλαη θάζε γπλαίθα λα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα θξνληίδεηαη απφ κηα ηθαλή καία
θαη ε απνζηνιή, ε ελδπλάκσζε ησλ Μαηψλ κε ζσζηή εθπαίδεπζε θαη λνκνζεζία
γηα λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθή θξνληίδα ζηε κεηέξα, ζην λενγλφ θαη ζηελ νηθνγέλεηα. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ
ζηφρνπ εληνπίζηεθαλ παξάκεηξνη γηα ηελ ξχζκηζε ηεο Μαηεπηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ
Μαηεπηηθψλ πλδέζκσλ θαη είραλ νξηζηεί νκάδεο γηα ηελ δηεμαγσγή παγθφζκησλ κειεηψλ. Ζ πξψηε κειέηε
αζρνιήζεθε κε ηελ δεκηνπξγία Γηεζλψλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ε δεχηεξε κε ηελ
δηεξεχλεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε Μαηεπηηθή δηεζλψο, ε ηξίηε κε ηελ δεκηνπξγία εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ
ε
γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πλδέζκσλ Μαηψλ (MACAT) θαη ε 4 κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκειησδψλ δεμηνηήησλ
ησλ καηψλ.
Έρεη ςεθηζζεί, πηνζεηεζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο ρψξεο ν λένο
νξηζκφο ηεο Μαίαο ν νπνφηο αλαθέξεη φηη :«Η Μαία είλαη ην άηνκν πνπ έρεη
ζπκπιεξώζεη κε επηηπρία ην πξόγξακκα Μαηεπηηθήο, ην νπνίν αλαγλωξίδεηαη
ζηε ρώξα δηακνλήο ηεο, βαζίδεηαη ζηα Δηεζλή πξόηππα εθπαίδεπζεο,
λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο ηεο καηεπηηθήο πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί από ηε Δηεζλή Σπλνκνζπνλδία Μαηώλ, έρεη απνθηήζεη ηα
πξναπαηηνύκελα πξνζόληα, έρεη άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο θαη
ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηίηιν ΜΑΙΑ.........»
χκθσλα κε ηνλ θαηλνχξην νξηζκφ αλακέλεηαη ε καία λα έρεη ην ίδην
ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζε φιεο ηηο ρψξεο..
Ο Thomas Levinski επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο ηεο ΓΜ είρε νξηζηεί
ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κειινληηθψλ ζηφρσλ ηεο ηξηεηίαο θαη κε ηε
βνήζεηα ησλ εθπξνζψπσλ είραλ αλαξηεζεί νη αθφινπζνη ζηφρνη:
1.
Να αλαπηπρζεί ν ξφινο ησλ Μαηψλ σο ζπλήγνξνη ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο
2.
Να ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη βαζηθνί ππιψλεο «Δθπαίδεπζε, Ννκνζεζία θαη χλδεζκνη»
3.
Να βειηησζεί ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρσξψλ
4.
Να πξνσζεζεί ε Μαηεπηηθή έξεπλα.
Δπηπιένλ αλαζεωξήζεθαλ έμη πνιηηηθέο ζέζεηο
1.
σζηή ρξήζε ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο.
2.
Πξνγξακκαηηζκφο θαη ελίζρπζε ησλ Μαηεπηηθψλ θαη Αλαπαξαγσγηθψλ Τπεξεζηψλ.
3.
Αληηκεηψπηζε ηνπ Αθξσηεξηαζκνχ ησλ Γελλεηηθψλ Οξγάλσλ.
4.
Σνθεηφο ζην ζπίηη.
5. Οηθνγελεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο
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6. Έθζεζε Δκπνξίνπ
θαη εηνηκάζηεθαλ άιιεο δύν γηα πεξαηηέξω ελδπλάκωζε ηωλ καηώλ
1. Σελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο ηνπ ζπξηγγίνπ.
2. Οδεγίεο γηα ηε θπζηνινγία ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηνθεηνχ.
ηελ ζπλέρεηα έγηλε εθινγή λέσλ κειψλ ηεο ΓΜ. Πξφεδξνο επηιέγεθε ε Frances Day-Stirk απν Ζλσκέλν
Βαζίιεην θαη ηακίαο ε Maria Van Huis απφ Οιιαλδία. Ζ ζπλ, Μαξία Παπαδνπνχινπ εθιέγεθε κέινο ηνπ .Γ
ηεο ΓΜ σο εθπξφζσπνο ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. Ζ ζπλάδειθνο είρε πξνηαζεί απφ ηνλ πξνθάηνρν
ηεο Vitor Varella θαη ν ΠΑΤΝΜ ζηήξημε ηελ εθινγή ηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ζην
Durban. Ζ ζεηεία δηαξθεί ηξία ρξφληα κέρξη ηελ επφκελε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζα γίλεη ζηε Σζερία ην 2014.
πγραίξνπκε ηδηαίηεξα ηελ ζπλάδειθν θα Μαξία Παπαδνπνύινπ θαη επρόκαζηε θάζε επηηπρία ζην έξγν
πνπ έρεη αλαιάβεη.
ν
Μεηά ηε Γεληθή πλέιεπζε αθνινχζεζε ην 31 Παγθφζκην Μαηεπηηθφ πλέδξην Μαηεπηηθήο απφ 19- 24 Ηνπλίνπ
2011.
Ζ Κχπξνο ζπκκεηείρε γηα δεχηεξε
θνξά κε 10κειή απνζηνιή καηψλ.
Σα
ζέκαηα
ηνπ
ζπλεδξίνπ
παξνπζίαζαλ
ελδηαθέξνλ
θαη
θάλεθε ε δηεζλήο θηλεηνπνίεζε ησλ
καηψλ γηα ππνζηήξημε ηεο γπλαίθαο
γηα ην θπζηνινγηθφ ηνθεηφ θαη ην
κεηξηθφ ζειαζκφ

EΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΜΑΙΩΝ – ΔΜ (11)
- European Midwives Association –ΔΜΑ
Ζ εηήζηα ζπλάληεζε ησλ Μαηψλ ηεο Δπξψπεο πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηελ Φισξεληία ηεο Ηηαιίαο ζηηο 23-24 επηεκβξίνπ ηνπ 2011. Οη
εθπξφζσπνη ηεο Κχπξνπ
θα ηέιια Λενληίνπ θαη θα Μαξία
Παλαγηψηνπ ζπκκεηείραλ κε άιινπο αληηπξνζψπνπο, 22 ρσξψλ
πιήξεο κέιε. Αξρηθά εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ζπλάληεζεο ηεο
ηνθρφικεο θαη ηέζεθαλ ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηά.
Αλαπηχρζεθε ην ζέκα πνπ καζηίδεη ηελ Ηηαιηθή Μαηεπηηθή θνηλφηεηα θαη φιε ηελ
θνηλσλία επξχηεξα θαη πνπ είλαη ηα νινέλα απμαλφκελα πνζνζηά Καηζαξηθψλ Σνκψλ (Κ./Σ), απφ ηνλ Bruno
Rustically Γπλαηθνιφγν –Μαηεπηήξα. Φάλεθε φηη ε Κ/Σ είλαη κηα θνηλσνηθνλνκηθή πξάμε θαη θχξηνη ιφγνη είλαη ε
θιηληθή απφθαζε θαη ε κεηξηθή επηζπκία .
Αθνινχζεζε αλαθνξά απφ ηελ πξφεδξν Mervi Jokinen, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Δπξσπατθή „Έλσζε-ΔΔ,
ηελ Anita Brelec (κέινο Γ.) ε νπνία παξνπζίαζε ηηο εμειίμεηο ηηο ηζηνζειίδαο θαη λέσλ επηζηνιφραξησλ θαη
πηλάθσλ πξνβνιήο γηα ηηο αλάγθεο παξνπζίαζεο ηεο ΔΜΑ θαη ηελ Όιγα Αξβαληηίδνπ (ηακίαο Γ.), ε νπνία
παξνπζίαζε ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπλδέζκνπ.
Ζ ΔΜΑ ζπκκεηέρεη ζηελ επηηξνπή ηεο ΔΔ γηα ηελ ζηξαηεγηθή πεξηνξηζκνχ
ηεο θαηαλάισζεο αιθνφιεο θαη θαπλνχ. Σν 2008 δεζκεχηεθε λα
παξαθνινπζεί θαη λα δίλεη αλαθνξά γηα ηελ θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηα
πνζνζηά θαηαλάισζεο αιθνφιεο θαη θαπλνχ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
εγθπκνζχλεο ζε κηα πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο. Δπίζεο δεζκεχηεθε λα
ζπλνςίζεη αλαθνξέο απφ ηηο ρψξεο κέιε γηα πνζνζηά πεξηζηαηηθψλ κε
θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλάισζε αιθνφιεο θαηά ηελ πεξίνδν
πξν θαη κεηά ζχιιεςεο.
Με ηελ αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνλίζηεθε φηη κέιε ηεο ΔΜΑ είλαη νη απηφλνκνη καηεπηηθνί ζχλδεζκνη ή
νξγαληζκνί ή επηηξνπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ζε βάζε πνιπεπαγγεικαηηθνχ ζπλδέζκνπ. Οη θαλνληζκνί
κπνξνχλ λα αλαζεσξνχληαη ζε Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο ΔΜΑ.
Η ΔΜΑ δηεμήγαγε έξεπλα πνπ αθνξνύζε ηελ πεξίνδν ηνπ ηνθεηνύ κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηάιζεθαλ ζηηο
24 ρψξεο πνπ εθπξνζσπνχλ 78000 καίεο απφ ηηο 180000 πνπ εξγάδνληαη ζηελ Δπξψπε. Γίλνληαη 5622700
πεξίπνπ ηνθεηνί αλά ρξφλν. Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ έγηλε ζην πξφγξακκα excel. Σα απνηειέζκαηα είραλ σο
εμήο:
 Φπζηνινγηθνί ηνθεηνί 86-50% κε κέζν φξν 65%
 Καηζαξηθέο ηνκέο 15-50% κε κέζν φξν 25%
 Γσξεά θξνληίδα απφ καίεο θαη καηεπηήξεο ζε επίηνθεο 87%
 Οη καίεο είλαη νη επαγγεικαηίεο θιεηδί πνπ απνθαζίδνπλ αλ ε γπλαίθα είλαη ζε ηνθεηφ 83%
 Οη καίεο πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ ηνθεηφ 83%
 Απμεκέλα πνζνζηά παξεκβάζεσλ: θαξδηνηνθνγξαθίαο, πεξηλαηνηνκίαο, πξφθιεζεο ηνθεηνχ θαη ελεξγνχ
ηξίηνπ ζηαδίνπ ηνθεηνχ κε ρνξήγεζε σθπηνθίλεο θαη εξγνκεηξηθήο, απνθνπήο νκθάιηνπ ιψξνπ κεηά ηελ
γέλλεζεο ηνπ λενγλνχ.
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 Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε επίηνθνο δέρεηαη ηελ θξνληίδα δηαθνξνπνηεί ηελ ίδηα ηελ θξνληίδα.
 Τπαξρεη ε αλάγθε λα ππάξμνπλ θέληξα ηνθεηνχ, ηνθεηνί ζην ζπίηη, θαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη αλαθνχθηζεο
ηνπ πφλνπ ζηελ επίηνθν γηα ηνθεηφ.
 πκπεξαζκαηηθά! ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ χπαξμε καηεπηηθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ.
Έγηλε αλαθνξά ζην ξφιν ησλ καηψλ ζε ζρέζε κε ηελ κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηεο Κ/Σ:
 39.2% ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ΚΣ θαη 6.8% ησλ πξσηφηνθσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε Κ//Σ δελ είλαη
απαξαίηεηα.
 Μαθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο
αηκνξξαγίεο, ζξνκβψζεηο θιπ

επηπινθέο

Κ/Σ:

επηπσκαηηθφο

πιαθνχληαο,

πζηεξεθηνκή,

 Αχμεζε ησλ Κ/Σ ιφγσ: κεγάιεο ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ θαηά ηελ έλαξμε εγθπκνζχλεο, ηεο πνιχηηκεο
εγθπκνζχλεο θαη ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο ζε πξνβιήκαηα γνληκφηεηαο, ηεο πξφθιεζεο ηνθεηνχ ή ηεο
απνηπρίαο ηεο.
Απαηηείηαη ηεξάζηηα πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ καηψλ λα ελδπλακψζνπλ θαη λα πιεξνθνξήζνπλ ηηο γπλαίθεο
ζην λα αιιάμνπλ ηελ λννηξνπία πνπ αθνινπζείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη νδήγεζε ηηο γπλαίθεο λα πηζηεχνπλ
φηη ε Κ//Σα, κηα ηαηξνθεληξηθή πξάμε είλαη αζθαιέζηεξε κηαο θπζηνινγηθήο θαηάζηαζεο –θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ.
Οη γπλαίθεο πξέπεη:
 λα είλαη ζηελ αίζνπζα ηνθεηνχ κφλν αλ είλαη ζε ηνθεηφ θαη φρη πην λσξίο
 λα εμσζνχλ κφλν αλ ην ληψζνπλ θαη λα απνθεχγεηαη ε επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία ε νπνία πξνθαιεί
παξάηαζε 2 ζηαδίνπ
 λα κελ γίλεηαη ρξήζε ζπλερνχο θαξδηνηνθνγξαθίαο (ΚΣΓ), αιιά λα εθαξκφδεηαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο
θαη ζχκθσλα κε ηηο θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο.
Παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ κείσζε ησλ Κ/Σ:
 ν εμσηεξηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζε ηζρηαθή πξνβνιή
 ε ζπλερήο ππνζηήξημε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνθεηνχ (πξν θαηά θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ, απφ ηελ ίδηα καία θαηέδεημε
ηαρχηεξε πξφνδν ηνθεηνχ θαη πηψζε ζηα πνζνζηά Κ/Σ
 ε ρξήζε παξηνγξάκκαηνο κε 4σξε γξακκή δξάζεο,
 ιήςε εκβξπτθνχ αίκαηνο ζε πεξίπησζε κε θαζεζπραζηηθνχ ΚΣΓ πξν ηεο δηεμαγσγήο ΚΣ ππνζηήξημε ησλ
γπλαηθψλ πνπ ζέινπλ Φ/Σ κεηά απφ Κ/Σ
 καζήκαηα αλαπλνψλ ραιάξσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο θαηά ηνλ ηνθεηφ.
ηελ ζπλέρεηα νξίζηεθαλ ηξεηο νκάδεο γηα ζπδήηεζε ησλ πην θάησ ζεκάησλ:
1. Κέληξα Τνθεηνύ: Θέζε ηεο ΔΜΑ είλαη φηη θάζε επηινγή ηεο καίαο, ζαλ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ θξνληίδεη
εηδηθά κηαλ επίηνθν, πξέπεη πξψηα απφ φια λα παξέρεη αζθάιεηα ζε απηή θαη ζηελ γπλαίθα. Ζ απαξαίηεηε
λνκνζεζία, ε αθξηβήο θαηαγξαθή ζηνηρείσλ, ε ελδειερήο αμηνιφγεζε θάζε γπλαίθαο μερσξηζηά ζπκθψλα κε
δηεζλήο θιίκαθεο αμηνιφγεζεο επηθηλδπλφηεηαο εγθπκνζχλεο, ε ζσζηή ζηειέρσζε, νη ππεξεζίεο θαη ε
πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα αιιαγέο
θαη επηινγέο ζηελ θξνληίδα πγείαο.
2. Φξνληίδα θαηά ηνλ ηνθεηό θαη νη ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο: Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αλαπηχζζνληαη
αλάινγα κε ην πνπ ιακβάλεη κέξνο ε καηεπηηθή πξαθηηθή ( ρψξα, ζπίηη, θέληξν ηνθεηνχ, λνζνθνκείν) θαη πξέπεη
λα απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ. Σα πξφηππα πνηφηεηαο είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα θιηληθά
πξφηππα ζην δηεζλή ρψξν θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ καηεπηηθή πξαθηηθή ηνπ θάζε
ηφπνπ θαη πάληα ζε ζρέζε κε ηηο νδεγίεο. ηξαηεγηθή ηεο ΔΜΑ πξέπεη λα είλαη: «Ζ ελδπλάκσζε ησλ καηψλ
κέζσ ηεο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θξνληίδαο θαη κέζσ ηεο έξεπλαο».
3. Τν ράζκα κεηαμύ ζεωξίαο θαη πξάμεο ζηελ Μαηεπηηθή: ζπρλά νη εγέηεο κηαο θιηληθήο είλαη Γηαηξνί ή
Ννζειεπηέο θαη φρη Μαίεο θαη ζπλερψο αλαηξέρνπλ ζην παξειζφλ αλαθέξνληαο φηη ζπλήζσο έηζη γίλεηαη. Οη
γπλαίθεο δελ εκπιέθνληαη ζηελ θξνληίδα ηνπο, νη δηδάζθνληεο δελ έρνπλ επαθή κε ηελ θιηληθή πξαθηηθή θαη ην
αληίζεην, αιιά θαη πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ θαη ηα θαηάιιεια πξνζφληα.
Λχζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα πην πάλσ ζέκαηα:
 Δζληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα θνηηεηέο, δπλαηνί καηεπηηθνί
ζύλδεζκνη, δπλαηνί θιηληθνί εγέηεο ζηελ καηεπηηθή, ζπλερή δηαρξνληθά πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο,
ελαιιαγή πξαθηηθήο θαη ιέθηνξεο πνπ λα είλαη θαη πξαθηηθά ηθαλνί λα εμαζθήζνπλ ηελ καηεπηηθή.
 ηξαηεγηθόο ζηόρνο ηεο ΔΜΑ είλαη λα αμηνινγήζεη ηηο έξεπλεο θαη λα ηηο αλαξηήζεη ζηνλ ηζηνρώξν,
λα δηνξγαλώζεη θνηηεηηθά ζπλέδξηα κε πξαθηηθά θνηηεηηθά εξγαζηήξηα, λα εκπιέμεη θαη λα
πιεξνθνξήζεη ηηο γπλαίθεο θαη λα πάξεη ζπζηάζεηο από δηάθνξεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο.
Σν επφκελν εθπαηδεπηηθφ ηεο ΔΜΑ ζα δηνξγαλσζεί απφ ηνλ Οιιαλδηθφ χλδεζκν Μαηψλ κε ζέκα Ηγεζία θαη
Εθπαίδεπζε ζην Μάαζηξηρη ηεο Οιιαλδίαο ην Ννέκβξην ηνπ 2013. Ζ πξφηαζε ηεο Οιιαλδίαο ππνζηεξίρηεθε θαη
απφ ηηο 22 ρψξεο κέιε.
Οη ρψξεο (8) νη νπνίεο έρνπλ θαηαζηαηηθφ κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καηψλ θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο δεζκεπηήθαλ
λα ηηο κεηαθξάζνπλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη λα ηηο ζηείινπλ ζηελ ΔΜΑ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΜ λα
ππάξμεη έλα δηεζλέο έγγξαθν πνπ λα αλαθέξεηαη ζηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο ησλ καηψλ
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Απνρψξεζαλ 3 κέιε ηνπ Γ (κέινο, ηακίαο, γξακκαηέαο) θαη ππήξμαλ 2 αηηήζεηο (κέινο, γξακκαηέαο). ηε
ζέζε ηνπ γξακκαηέα εθιέγεη ν Joeri Vermeulen απφ ην Βέιγην θαη λέν κέινο ε Eva Matintupa απφ ηελ
Φηλιαλδία. Λφγσ κε έλδεημεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζέζε ηνπ ηακία ηνπ Γ., ε ζέζε απηή ζα πεγαίλεη εθ
πεξηηξνπήο ζε φια ηα κέιε ηνπ Γ. ηεο ΔΜΑ.
Ζ επφκελε εηήζηα ζπλάληεζε ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΜΑ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παξίζη
ζηηο 28-29 επηεκβξίνπ ηνπ 2012 θαη ην 2013 ςεθίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κξναηία.

ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΜΗΣΡΙΚΟ ΘΗΛΑΜΟ
Παγθόζκηνο Σαπηόρξνλνο Μεηξηθόο ζειαζκόο – World Alliance for Breast Feeding Action-WABA
Ζ Δπηηξνπή Μαηψλ/Μαηεπηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παγθχπξην χλδεζκν «Μεηξηθφο Θειαζκφο Γψξν Εσήο»
νξγάλσζαλ θνηλέο εθδειψζεηο γηα ην Μεηξηθφ Θειαζκφ 2011. Οη εθδειψζεηο κεηξηθνχ ζειαζκνχ ζηε Κχπξν
ε
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηνλ Οθηψβξην θαη νινθιεξψζεθαλ ηελ 1 εβδνκάδα ηνπ Ννέκβξε ηνπ 2011 κε
ζέκα "Μίια κνπ! Θειαζκόο - κηα ηξηζδηάζηαηε εκπεηξία!" θαη είρε επίθεληξν ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ
θηλεηνπνίεζε ησλ λέσλ γελεψλ ζηε ζηήξημε ηνπ ζειαζκνχ .
Οη εθδειψζεηο μεθίλεζαλ κε Γηάζθεςε Σχπνπ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
Τπνπξγείν Τγείαο- YY, ηελ Σξίηε 4 Οθηώβξηνπ 2011 ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
Ννζειεπηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ YY. ηε δηάζθεςε παξεπξεζήθαλ Λεηηνπξγνί ηνπ
YY, ζπλάδειθνη ηνπ θιηληθνχ ρψξνπ θαη εθπξφζσπνη ηνπ Σχπνπ νη νπνίνη
ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο εθδειψζεηο απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ ζπλδέζκνπ «Γψξν
Εσήο» θα Δηξήλε Παθίηε. Σν ζέκα ηεο Παγθφζκηαο Δβδνκάδαο Μεηξηθνχ
ζειαζκνχ "Μίια κνπ! Θειαζκόο - κηα ηξηζδηάζηαηε εκπεηξία!" εθπνλήζεθε
απφ ηελ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Μαηψλ θα Νίθε Παλαγηψηνπ. Δθ κέξνπο ηνπ
YY θνπ ηαχξνπ Μαιά αλέγλσζε ραηξεηηζκφ ε Γξ Όιγα Καιαθνχηα. Ο
Τπνπξγφο Τγείαο κέζα απφ ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ εθδήισζε ηελ επαηζζεζία θαη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ ζηα ζέκαηα ηεο κεηξφηεηαο θαη ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ
βάδνληαο φιεο ηηο εθδειψζεηο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο.
ηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο ησλ ΜΜΔ είρε εγθαηληαζηεί θακπάληα ελεκέξσζεο
ησλ λέσλ κε δηαιέμεηο ζε φινπο ηνπο ηεηαξηνεηήο θνηηεηέο ησλ Παλεπηζηήκησλ
καο. ρεηηθή
επηζηνιή ζηάιζεθε ζε φια ηα παλεπηζηήκηα γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαιέμεσλ . Ζ πξψηε δηάιεμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
θνηηεηέο ηνπ ΣΔΠΑΚ ηκήκαηνο λνζειεπηηθήο ζηηο 7 Οθηώβξηνπ 2011 απφ ηελ ζπλάδειθν θα Βαζηιηθή
Υαηδεησλά. Δπίζεο εηνηκάζηεθε θαη ζρεηηθφ έληππν πιηθφ ην νπνίν δίλεηαη παξάιιεια κε ηελ δηάιεμε ζηνπο
θνηηεηέο.
ε
Ο «ηαπηόρξνλνο κεηξηθόο ζειαζκόο» νξγαλώζεθε γηα 4 ρξνληά θαη γηα
πξψηε ρξνληά απφ θνηλνχ κε ηελ Δπηηξνπή Μαηψλ. Ζ εθδήισζε
πξαγκαηνπνηήζεθε ην άββαην 8 Οθηωβξίνπ 2011 απφ ηηο 10 ην πξσί
κέρξη ηηο 13:00 ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηεο Ηεξάο Μνλήο Κχθθνπ ζηνλ
Αξράγγειν. πκκεηείραλ 228 κακάδεο νη νπνίεο ζήιαζαλ 239 κσξά ζηηο 11
ην πξσί γηα έλα ιεπηφ. Υαηξεηηζκφ πξνο ηηο ζειάδνπζεο κεηέξεο απεχζπλε
ε Πξφεδξνο ηνπ Παγθππξηνπ πλδέζκνπ Μεηξηθφο Θειαζκφο Γψξν Εσήο
θα Δηξήλε Παθίηνπ. Σελ εθδήισζε ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηνπο ν παηήξ
Παξαζθεπάο ν νπνίνο απεχζπλε ραηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηνπ Μεηξνπνιίηε
Κχθθνπ θαη Σπιιεξίαο θθ Νηθεθφξνπ ηνπ νπνίνπ ε εθδήισζε ηειείην ππφ ηελ αηγίδα ηνπ. πκκεηείραλ επίζεο
πνιινί εζεινληέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 15 καίεο. ην πξναχιην ηνπ πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ ιεηηνχξγεζαλ
δηάθνξα πεξίπηεξα φπνπ ζηήξημαλ ηελ εθδήισζε θαη απαζρφιεζαλ ηα κηθξά παηδηά. Κέληξα ζειαζκνχ
ιεηηνχξγεζαλ ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Κχπξνπ.
ηηο 22-23 Οθηωβξίνπ 2011 δηνξγαλψζεθε ην
Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην γηα
επαγγεικαηίεο πγείαο κε ζέκα ηνλ κεηξηθφ ζειαζκφ ζηελ αίζνπζα Διπίδαο ηαθφια
ζην ηαθὀιεην Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν Τγείαο. Σξεηο θαηαμησκέλεο επηζηήκνλεο απφ
Διιάδα, ε θα Μεμε, παηδίαηξνο, ε θα Σαζηνπνὐινπ θαη Κχξθνπ, καίεο, ζε ζπλεξγαζία
κε ζπλαδέιθνπο απφ ηελ Κχπξν ζηήξημαλ κε ηηο παξνπζίεο ηνπο ην δηήκεξν ζεκηλάξην
ην νπνίν ζπλέβαιε ζηελ επηκφξθσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ζέκαηα κεηξηθνχ
ζειαζκνχ. Υαηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηνπ
Γηεπζπληή
ησλ
Ννζειεπηηθψλ
Τπεξεζηψλ απεχζπλε ε ζπλάδειθνο
Υξηζηίλα
Δπζηαζίνπ
Λεηηνπξγφο
Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΤ. Ζ
είζνδνο
ήηαλ
δσξεάλ
θαη
ην
παξαθνινχζεζαλ
135 ζχλεδξνη ,
λνζειεπηέο, επηζθέπηξηεο πγείαο, θνηηεηέο ,παηδίαηξνη ,
γπλαηθνιφγνη θαη καίεο νη νπνίεο αξηζκνχζαλ γχξσ ζηηο 60.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κήλα εθδειψζεσλ, είρακε πξνζθιεζεί απφ δηάθνξα ΜΜΔ ζε πξνγξάκκαηα ηφζσλ
ηειενπηηθά φζν θαη ξαδηνθσληθά φπνπ είρακε ηελ επθαηξία λα δψζνπκε ζην θνηλφ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα
ηα θαιά ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Σαπηφρξνλα εθπνλήζεθαλ ζε φιεο ηηο πφιεηο νκηιίεο θαη παξνπζηάζεηο γηα ην
κεηξηθφ ζειαζκφ θαη απφ κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ «Γψξν δσήο» θαη απφ καίεο κέιε ηνπ ΠΑΤΝΜ. ην
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Ννζνθνκείν Λεκεζνχ, κε ζπκκεηνρή πέξαλ ησλ 60 γπλαηθψλ θαη καηψλ παξνπζηάζηεθε ην ζέκα ηνπ ΜΘ, απφ
ηηο καίεο, Διπηλίθε ηαπξηλίδνπ θαη Δπαγγειία Βαλέδε, θαη πξνζθέξζεθαλ ειαθξά ζλαθ θαη ξνθήκαηα ζε φινπο.
ην Μαθάξην Ννζνθνκείν ε εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 2011 ε ψξα 5κκ θαη ηελ
παξαθνινχζεζαλ γχξσ ζηα 65 άηνκα. Σν ζέκα παξνπζίαζε ε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Μαηψλ θα Νίθε
Παλαγηψηνπ. Ζ εθδήισζε είρε ενξηαζηηθφ ραξαθηήξα αθνχ κε ηελ ζπλέλεζε ηνπ Γηεπζπληή θνπ Μάηζα,
δφζεθαλ δψξα κεηξηθνχ ζειαζκνχ ζηηο κεηέξεο θαζψο επίζεο δεζηφ ξφθεκα θαη κπηζθφηα απφ εηαηξίεο πνπ
ζηήξημαλ ηελ εθδήισζε καο. Όιεο νη εθδειψζεηο ηεινχζαλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
ζηέθηεθαλ κε πιήξε επηηπρία.
ΟΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ
νλ
Σν 18 Παγθχπξην πλέδξην Ννζειεπηηθήο θαη Μαηεπηηθήο
ΠΑΤΝΜ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Hilton Park Λεπθσζία, ζηηο
25 -26 Ννεκβξίνπ 2011 κε ζέκα «Ννζειεπηηθή θαη Μαηεπηηθή:
Γέθπξα πξφζβαζεο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο». ηελ καηεπηηθή
ζχλνδν παξνπζηάζηεθαλ
πέληε ζέκαηα ηα νπνία
παξαθνινχζεζαλ πέξαλ ησλ 250 ζπλέδξσλ.
 Γηεζλείο πνιηηηθέο γηα κεηξηθφ ζειαζκφ. Πφζν ελήκεξνη είλαη νη
επαγγεικαηίεο πγείαο; Νίθε Παλαγηώηνπ
 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ πξφιεςε ηεο εθεβηθήο
εγθπκνζχλεο. Σαδνύ Μπξνθόξα
 Ζ ςπρηθή πγεία εγθχσλ γπλαηθψλ κε ηζηνξηθφ ππνγνληκφηεηαο. Τανπζάλε Ειεπζεξία,
Μωξαίηνπ Μάξζα
 Υξήζε ησλ βηηακίλσλ C θαη E ζηελ πξφιεςε ηεο πξνεθιακςίαο. Λνπθά Σνθία
 Ο ξόινο ηωλ καηώλ ζηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπηωκαηνινγίαο θαηά ηε
ινρεία. Τανπζάλε Ειεπζεξία, Μωξαίηνπ Μάξζα
Μεγάιε ηηκή γηα ηνλ καηεπηηθφ θφζκν θαη κε ηδηαίηεξε ραξά θηινμελήζεθε ζην
ζπλέδξην ε θα Όιγα Γθνπλή ε νπνία είλαη Πξνγελλεηηθή ςπρνιφγνο θαη
εθπαηδεχηξηα, πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Πξνγελλεηηθήο θαη Πεξηγελλεηηθήο
Φπρνινγίαο θαη Ηαηξηθήο. Ζ θα Γθνπλή παξνπζίαζε θαη ηηο δπν κέξεο ηνπ ζπλεδξίνπ
εξγαζηήξη καηεπηηθήο κε ζέκα: «Γηα λα είλαη ε εγθπκνζχλε θαη ν ηνθεηφο κηα
επράξηζηε εκπεηξία δσήο», θάηη ην πξσηνπνξηαθφ θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ γηα ηελ
επαγγεικαηία καία.
Ζ καηεπηηθή ζχλνδνο θαηέιεμε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα θαη εηζεγήζεηο:
18

 Οη δηεζλείο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζην κεηξηθφ ζειαζκφ απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ απφ
ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη εηδηθφηεξα νη Μαίεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη λα
εθπαηδεχνληαη ζηα δέθα βήκαηα ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ. Ο ζειαζκφο είλαη κηα επέλδπζε ηφζν ζηελ πγεία φζν
θαη ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα.
 Ζ αχμεζε ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εθεβηθή ειηθία επηθέξεη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο
(γελλήζεηο ή ακβιψζεηο) θαη απμεκέλα πνζνζηά ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. χκθσλα κε ηα
πξφζθαηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη ζεμνπαιηθήο αγσγήο είλαη
απαξαίηεηε.
 Ζ πξνεθιακςία ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο γπλαίθεο θαη ηα έκβξπα. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε βηηακηλψλ Γ θαη
Δ δελ θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ πξφιεςε ηεο πξνεθιακςίαο. Μφλν κία έξεπλα θαηέδεημε φηη
ππάξρεη βειηίσζε. Σν ζέκα ρξήδεη πεξαηηέξσ κειέηεο.
 Ζ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή έρεη επηπηψζεηο ζηε ςπρηθή πγεία νξηζκέλσλ εγθχσλ γπλαηθψλ κε
ηζηνξηθφ ππνγνληκφηεηαο. Απηέο νη γπλαίθεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή απηνπεπνίζεζε, απμεκέλν ην αίζζεκα
θξηηηθήο ηνπ εαπηνχ θαη απμεκέλεο θνβίεο ηδηαίηεξα ζην 3νλ ηξίκελν εγθπκνζχλεο. Με ηε βνήζεηα ησλ Μαηψλ ε
πιεηνλφηεηα ηέηνησλ γπλαηθψλ βηψλνπλ νκαιή εγθπκνζχλε.
 Όηαλ παξαηεξεζεί θαηάζιηςε θαηά ην 3νλ ηξίκελν εγθπκνζχλεο ηφηε ππάξρεη πηζαλφηεηα απμεκέλσλ
πνζνζηψλ επηιφρεηνπ θαηάζιηςεο ζην 2ν κελά ηεο ινρείαο. Ζ Μαία κπνξεί έγθαηξα λα αλαγλσξίζεη ηα
ζεκεία θαηάζιηςεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε. εκαληηθή βειηίσζε παξαηεξείηαη κε ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα
ςπρνπξνθχιαμεο
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ/ΜΑΙΔΤΣΩΝ ΠΑΤΝΜ
Η εηήζηα ελεκέξωζε είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.cyna.org/mw_site/index.htm
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