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Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις της Ελληνικής Μαιευτικής 
Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΜΓΕ) για τα άρθρα 36 και 37 του νομοσχεδίου 
«Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».  

1.    Στο άρθρο 36 χρησιμοποιείται η έκφραση «φυσικός τοκετός», η οποία δεν 
είναι δόκιμη καθότι οι τοκετοί διαχωρίζονται στους πραγματοποιούμενους 
κολπικά ή με καισαρική τομή. Η έκφραση φυσικός τοκετός ή natural birth 
χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τον ελάχιστα παρεμβατικό τοκετό (WHO) κι 
έχει κακώς ταυτισθεί με τον προγραμματισμένο τοκετό στο σπίτι. Προτείνουμε, 
αντί του όρου «φυσικός τοκετός», να χρησιμοποιηθεί η έκφραση «μη 
παρεμβατικός τοκετός». 

2.   Οι λειτουργούσες δημόσιες και ιδιωτικές μαιευτικές κλινικές, μπορούν να 
οργανώσουν ανεξάρτητα κέντρα ή ανεξάρτητες μονάδες «Μη παρεμβατικού 
τοκετού» ή «Μη παρεμβατικού τοκετού από μαίες», όπου η λειτουργία κι 
ευθύνη θα ανήκει στις μαίες που θα τις στελεχώνουν. Οι γιατροί μαιευτήρες θα 
επεμβαίνουν μόνο όταν αυτό ζητηθεί από το προσωπικό που στελεχώνει αυτές 
τις μονάδες και για το λόγο αυτό θα πρέπει το προσωπικό των μαιών/μαιευτών 
που θα τις στελεχώσει να έχει κατάλληλη εκπαίδευση κι αποδεδειγμένη 
εμπειρία τοκετών. Ακόμα, είναι σημαντικό να διευκρινισθεί αν οι μονάδες 
αυτές, θα ανήκουν στη Νοσηλευτική ή στην Ιατρική Υπηρεσία, αν θα έχουν δομή 
με Διεύθυνση και πως θα είναι η ανάληψη της αστικής ευθύνης. 

3.   Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι οι υπηρεσίες μη παρεμβατικού τοκετού 
δεν επιτρέπεται να παρέχονται εκτός οργανωμένου νοσοκομείου ή κλινικής 
ώστε να είναι εφικτή η πρόληψη κι άμεση αντιμετώπιση των τυχόν επιπλοκών 
και η επιλογή των επιτόκων που θα γεννήσουν εκεί να γίνεται βάσει 
συγκεκριμένων αυστηρών κριτηρίων. Η ΕΜΓΕ από το 2019 έχει εκδώσει 
κατευθυντήριες οδηγίες για τον Προγραμματισμένο Τοκετό στο Σπίτι  (Οδηγία 26 
https://hsog.gr/wp-content/uploads/2017/11/Odigia%2026-2019.pdf).  
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4.   Στο άρθρο 37, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα καθορισμού των μαιευτικών 
πράξεων κι ενεργειών "που θα πραγματοποιούνται στο σπίτι (πχ. Αναγράφεται 
«Με έμφαση σε εγκύους με επαπειλούμενη κύηση ή λεχωίδες μετά από 
καισαρική τομή»), που σημαίνει ότι θα πρέπει ο γιατρός, μαία ή μαιευτής, να 
προβαίνει σε ιατρικές εξετάσεις, πράξεις και συνταγογράφηση στο σπίτι (κλινική 
εξέταση, υπερηχογράφημα κοκ), έννοιες που απαιτούν απόλυτες διευκρινίσεις 
για να μη γίνουν ολέθρια λάθη. Επίσης θα πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη 
έκφραση «επαπειλούμενη κύηση» σε επαπειλούμενη εκβολή ή επαπειλούμενο 
πρόωρο τοκετό ή κύηση υψηλού κινδύνου. Θα πρέπει να υπάρξει σαφής 
αναφορά ποιοι επαγγελματίες υγείας δύνανται να παρέχουν αυτού του είδους 
την υπηρεσία (αποφυγή ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο χώρο, βοηθών 
μητρότητας -doulas, βοηθών γαλουχίας κ.α.).  

 

5.   Η ΕΜΓΕ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της γιατί, αν και αποτελεί την εταιρεία-
κορμό της μαιευτικής γυναικολογίας στη χώρα μας, για ακόμα μια φορά 
αγνοήθηκε πριν από τη σύνταξη του νομοσχεδίου αυτού που αφορά ένα τόσο 
ευαίσθητο και σημαντικό θέμα όπως η κύηση και τα νεογέννητα στη χώρα μας 
που μάλιστα μαστίζεται από υπογεννητικότητα.  

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. 

 

                                                  Με εκτίμηση, 

 

   Ο Γεν.Γραμματέας                                                         Ο Πρόεδρος                                            

                
 

       Ν.Πετρογιάννης                                                   Καθηγητής Α.Ροδολάκης  

  


