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Μιγάδα: Θέλεις να κάνεις μια σύντομη περιγραφή 
της δουλειάς σου; 
Νατάσα: Μια μαία κάνει μαθήματα ανώδυνου τοκετού. 
Τα μαθήματα αυτά σκοπό έχουν να προετοιμάσουν την 
έγκυο γυναίκα συναισθηματικά και σωματικά για τον το-
κετό και αποτελούνται από το θεωρητικό και το βιωμα-
τικό μέρος. Το θεωρητικό περιλαμβάνει τα στάδια του 
τοκετού, τις ενδείξεις τοκετού, τον ρόλο της ψυχολογί-
ας στην διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού, τις 
μεθόδους ανακούφισης από τον πόνο, το θηλασμό. Το 
βιωματικό περιλαμβάνει ασκήσεις αναπνοής, ασκήσεις 
εκγύμνασης του περινέου και άλλων μυικών ομάδων, 
θέσεις και στάσεις  στον τοκετό. Τα μαθήματα γίνονται 
σε συνεδρίες κατ’ οίκον.

Εκτός από τα μαθήματα, η μαία παραβρίσκεται και 
στον τοκετό εφ΄ όσον  βέβαια το θελήσει η γυναίκα. Μπο-
ρεί η παρακολούθηση της επιτόκου (γυναίκα που πρόκει-
ται να γεννήσει) να ξεκινά από το σπίτι και να συνεχίζε-
ται στο νοσοκομείο ή την κλινική. Στο στάδιο της διαστο-
λής του τραχήλου η μαία εκτιμά την διαστολή με κολπική 
εξέταση, καταγράφει με Doppler το μωρό και όταν υπάρ-
χουν προϋποθέσεις, υπάρχει δηλαδή επαρκής διαστολή, 
μαζί με την επίτοκο πηγαίνει στο νοσοκομείο ή την κλι-
νική όπου θα γεννήσει. Αργότερα στο στάδιο της λοχεί-
ας  η μαία δείχνει στην γυναίκα τις τεχνικές του θηλασμού 
και αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα όπως υπερφόρτω-
ση των μαστών και πληγωμένες θηλές.

Μιγάδα: Αυτό του τύπου η υποστήριξη που περι-
γράφεις είναι καινούργια πρακτική στη μαιευτική;
Νατάσα: Όχι, και παλιότερα γινόταν από μαίες που δού-
λευαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες συχνά σε συνεργα-
σία με κάποιο γιατρό – μαιευτήρα. Το καινούριο είναι ότι 
οι μαίες προσπαθούν να δουλέψουν μόνες, δηλαδή να 
αναλάβουν τοκετούς στο σπίτι. Πχ. στην Αγγλία οι μαίες 
είναι αυτές που κάνουν τους τοκετούς. Εδώ δεν γινόταν 
αυτό. Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχει αυτή η τάση, να 
γίνεται ο τοκετός από την μαία στο σπίτι. 

Μιγάδα: Από τον νόμο καλύπτεσαι για να κάνεις το-
κετό στο σπίτι; 
Νατάσα: Φυσικά. Η μαία όμως είναι υπεύθυνη μόνο 

συνέντευξη με τη μαία νατάσα νησιούδη

“Για τους γιατρούς είναι πιο εύκολο 
να κάνουν μια καισαρική τομή...”

Η παρακάτω συνέντευξη έρχεται ως συνέχεια της ενασχόλησης μας -βλ. τεύχη 1 &2- με ζητήματα που αφορούν τις αναπαραγωγικές δυ-

νατότητες των γυναικών. Η συζήτηση με την μαία Νατάσα Νησιούδη έλαβε χώρα σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Από την εμπειρία της, είτε 

δουλεύοντας ως ιδιώτης με ελληνίδες γυναίκες, μικρομεσαίων στρωμάτων, είτε με σύμβαση σε επαρχιακά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινι-

κές, μας δίνει μια αποκαλυπτική εικόνα όσον άφορα καταρχήν το ιατρικό κομμάτι της εγκυμοσύνης και του τοκετού – μαζί με πολλά πράγ-

ματα που βοηθούν να γνωρίζει μια γυναίκα που ενδιαφέρεται να κάνει παιδιά. Όπως θα δούμε, στην καλύτερη περίπτωση μιλάμε για εμπό-

ριο και στη χειρότερη για σφάξιμο! Κατόπιν, μας δίνει μια εικόνα για το θέμα “κάνω παιδιά” στην Ελλάδα που -ως γνωστόν- είναι φορτωμέ-

νο με μπόλικη μικροαστική νοοτροπία, συμβολισμούς και επενδύσεις. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι γυναίκες καλούνται να παίξουν αυτόματα τον 

ρόλο της “μητέρας”.

για τη φυσιολογία του τοκετού. Δεν μπορεί και δεν πρέ-
πει να παρακολουθήσει καμιά περίπτωση παθολογικής 
εγκυμοσύνης.

Μιγάδα: Πάντως μέχρι και τη δεκαετία του ‘70, βα-
ριά – βαριά, η μαία έρχονταν στο σπίτι -η λεγόμενη 
μαμή- και ξεγεννούσε τις γυναίκες. Πως άλλαξε και 
οι γυναίκες ζήτησαν να πάνε σε νοσοκομείο για να 
γεννήσουν;
Νατάσα: Στα πλαίσια της εξέλιξης της ιατρικής και της 
βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου εμπεδώθηκε ότι για 
να ελαχιστοποιηθούν τα ποσοστά θανάτων είναι καλύ-
τερο να τους παρακολουθεί γιατρός. Βέβαια, ας μην ξε-
χνάμε, ότι η χρήση του εμβρυουλκού -ένα εργαλείο που 
είχε εμφανιστεί τον �6ο αιώνα και ενώ όλοι οι τοκετοί γι-
νόντουσαν από τις μαίες- έγινε επιτρεπτή μόνο από τους 
άντρες. Έτσι οι μαίες σταδιακά παραγκωνίστηκαν. Και 
εφόσον η επιστήμη εξελίσσονταν, οι μαίες μένανε κατ’ 
ουσίαν πρακτικές, με δυο τρία πράγματα που ξέρανε. Η 
σημερινή πραγματικότητα βέβαια μας οδηγεί σε άλλες 
καταστάσεις. Σε τρομερά υψηλά ποσοστά καισαρικών 
τομών. Ο Π.Ο.Υ. έχει δώσει οδηγίες  ότι δεν θα πρέπει το 
ποσοστό των καισαρικών να υπερβαίνει το �5% σε κάθε 
χώρα. Στην Ελλάδα είναι πάνω από 50% και είναι απα-
ράδεκτο. Στις ιδιωτικές κλινικές μπορεί το ποσοστό των 
καισαρικών τομών να φτάνει το 80%.

Μιγάδα: Πριν μιλήσουμε όμως γι ‘ αυτό το θέμα, ας 
πούμε αρχικά τι σημαίνει παρεμβατικός τοκετός. 
Νατάσα: Ο παρεμβατικός τοκετός περιλαμβάνει τρία 
είδη παρέμβασης. Την ενδοφλέβια έγχυση ωκυτοκίνης, 
την ρήξη του θυλακίου και την χρήση των προσταγλαδι-
νών. Η ενδοφλέβια έγχυση ωκυτοκίνης, δηλαδή η γνωστή 
χρήση του ορού με ωκυτοκίνη (ή ωξυτοκίνη), γίνεται για 
να προκαλέσει υπερδιέγερση της μήτρας, να εντείνει τις 
ωδίνες και να επισπεύσει τον τοκετό. Είτε δηλαδή να τον 
προκαλέσει, είτε να μειώσει τη διάρκειά του. Επειδή όμως 
η δράση της ωκυτοκίνης είναι περιφερειακή, δεν επιδρά 
στον εγκέφαλο, δεν εκκρίνονται παράλληλα οι ενδορφί-
νες που είναι τα φυσικά οπιούχα του οργανισμού. Ως απο-
τέλεσμα η γυναίκα πονάει πολύ και δε μπορεί να ξεκουρα-
στεί ανάμεσα στις συσπάσεις. Επιπλέον δημιουργεί ταχυ-

καρδίες ή βραδυκαρδίες στο έμβρυο και έτσι η επίτοκος 
πρέπει να καταγράφεται συνέχεια για να παρακολουθού-
νται οι παλμοί του εμβρύου. Η δεύτερη μορφή παρέμβα-
σης, η ρήξη του θυλακίου, δηλαδή το σπάσιμο των νερών, 
δημιουργεί μεγαλύτερο πόνο στην επίτοκο γιατί ο εμβρυ-
ϊκός σάκος είναι σαν ένα μπαλόνι μεταξύ του κρανίου του 
παιδιού και του τραχήλου της μήτρας και πιέζει ομαλά να 
γίνει η διαστολή. Αν σπάσει αυτό το μπαλόνι η γυναίκα νι-
ώθει μεγαλύτερη πίεση. Η τρίτη μορφή παρέμβασης,οι 
προσταγλαδίνες, χρησιμοποιούνται για να γίνει ωρίμαν-
ση και διαστολή του τραχήλου. 

Μιγάδα: Ισχύει ότι εφ’ όσον ξεκινήσει κάποια μορ-
φή παρέμβασης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η γυ-
ναίκα να οδηγηθεί σε καισαρική τομή;
Νατάσα: Ναι, οποιαδήποτε αποτυχία ή μη εξέλιξη μίας 
εκ των τριών εφαρμογών οδηγεί πρακτικά σε καισαρική 
τομή. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει και δεν αντιδρά-
σει η γυναίκα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πχ. η ωκυτοκί-
νη -μέσω των έντονων συσπάσεων της μήτρας – μπορεί 
να προκαλέσει στο έμβρυο ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία. 
Οπότε σου λέει ο μαιευτήρας, δες το παιδί σου στρεσά-
ρεται και κάνει αλλοιώσεις, είναι μια επείγουσα κατάστα-
ση,  την οποία έχει προκαλέσει αυτός, οπότε πάμε χει-
ρουργείο. Ή αν η γυναίκα πονάει πάρα πολύ χωρίς απο-
τέλεσμα, μπορεί να πει «κάνε μου καισαρική». 

Μιγάδα: Όταν μια γυναίκα γεννάει το πρώτο της 
παιδί, δεν είθισται το σώμα της να είναι σχετικά 
ανώριμο; 
Νατάσα: Ναι, βέβαια, πολύ ωραία το θέτεις. Είναι θέμα 
ωριμότητας. Φαντάσου ότι πολλοί μαιευτήρες βάζουν 
τις γυναίκες να γεννήσουν – κάνουν καισαρικές - στα 
όρια της προωρότητας, δηλαδή την 37η, 38η εβδομά-
δα. Η γυναίκα μπορεί να γεννήσει την 40η, 4�η -ακόμη 
περισσότερο αν είναι το πρώτο της παιδί.

Μιγάδα: Εδώ μπαίνει και το θέμα της παράτασης. 
Στην τελική γιατί δεν αφήνουν τη γυναίκα να ωρι-
μάσει από μόνη της; Να ξεκινήσει από μόνος του ο 
τοκετός;
Νατάσα: Γιατί θα πρέπει να καταγράφουν τη γυναίκα κα-
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θημερινά και ενδεχομένως αυτό να είναι κουραστικό γι’ 
αυτούς. Γιατί στην παράταση πρέπει να ακούς το μωρό -
επειδή ο πλακούντας, το όργανο που τρέφει το έμβρυο, 
σιγά σιγά χάνει τη λειτουργικότητά του. Οι γιατροί μερι-
κές φορές επιλέγουν μια μέθοδο στα πλαίσια της αμυ-
ντικής ιατρικής προκειμένου να είναι καλυμμένοι. Σου 
λένε ότι πρέπει να έρθεις εδώ, σε περίπτωση παράτα-
σης, γιατί υπάρχει κάποιο ποσοστό ενδομήτριου θανά-
του. Δηλαδή, όλες τις περιπτώσεις τις αναγάγουν σε μια.

Μιγάδα: Δεν είναι σπάνια περίπτωση ο ενδομήτρι-
ος θάνατος; 
Νατάσα: Βέβαια είναι σπάνια, αλλά τα αναγάγουν όλα 
εκεί. Για τους γιατρούς είναι πιο εύκολο να κάνουν μια 
καισαρική τομή στα πλαίσια της αμυντικής ιατρικής.

Για να ολοκληρώσω όμως τις παρεμβάσεις, άλλο πα-
ρεμβατικό μέσο είναι η επισκληρίδιος αναισθησία. Η γυ-
ναίκα από την μέση και κάτω νιώθει παράλυτη. Έχει αδυ-
ναμία στο να να εξωθήσει σωστά, πολλές φορές έχει 
υπόταση ενώ συνέχεια καταγράφουμε το μωρό για τυ-
χόν αλλοιώσεις. Στις ιδιωτικές κλινικές γίνεται κατά κό-
ρον χρήση της... 

Μιγάδα: Στα δημόσια νοσοκομεία πάντως δεν κά-
νουν επισκληρίδιο.
Νατάσα:... δεν μπορούμε να λέμε ότι η επισκληρίδιος 
αναισθησία δεν είναι παρέμβαση, επειδή είναι ρουτί-
να. Πραγματικά το θεωρώ απαράδεκτο να μην ελέγχεις 
εκείνη την ώρα τα άκρα σου. Σε περίπτωση καισαρικής, 
προτιμώ να γίνει επισκληρίδιος αναισθησία, για να έχεις 
τις αισθήσεις σου. Ειδάλως αν κάνεις ολική αναισθησία 
μπορεί να σου φέρουν το μωρό και να πεις «αυτό είναι 
το παιδί μου»; 

Άλλη μαιευτικη παρέμβαση είναι η χρήση της αναρ-
ροφητικής συκίας. Υπάρχουν περιπτώσεις που επιβάλ-
λεται η χρήση της, όταν για παράδειγμα η επίτοκος εξω-
θεί παρατεταμένα χωρίς αποτέλεσμα. Βέβαια τα όρια εί-
ναι λίγο ασαφή. Ονομάζουμε παρέμβαση κάτι πού γίνε-
ται κατά κόρον. Το ίδιο και η περινεοτομία. Εδώ στη Ελ-
λάδα, όσα παιδιά γεννήσεις τόσες περινεοτομίες θα κά-
νεις. Είναι η λεγόμενη «περινεοτομία ρουτίνας» και γίνε-
ται σ’ όλες τις πρωτοτόκες.

Μιγάδα: Για να ολοκληρώσουμε το θέμα της πα-
ράτασης, μια γυναικολόγος – μαιευτήρας μου έλε-
γε  ότι μέχρι 41 και μισό εβδομάδες δεν θεωρείται 
πραγματική παράταση. 
Νατάσα: Ναι, έτσι είναι. Μια γυναίκα μπορεί να μην 
θυμάται πότε είχε τελευταία φορά περίοδο, πότε έγινε 
η σύλληψη. Μπορεί να μην είναι σίγουρη για τον εαυ-
τό της  ή εν πασει περιπτώσει να μην έχει καλή ψυχολο-
γία για να έρθει σε σύγκρουση με τον γιατρό. Οπότε της 
λέει ο γιατρός «είσαι σίγουρη;». Εκεί παίζεται το παιχνίδι. 
Ο γιατρός σύμφωνα με το κυκλάκι, σου λέει αυτή είναι 
η πιθανή ημερομηνία. Μια πρωτοτόκος μπορεί να μην 
γεννήσει τότε που λέει το σχεδιάγραμμα.

Μιγάδα: Συνήθως καθυστερούνε οι πρωτοτόκες... 
Νατάσα: Εννοείται. Γιατί η διαστολή του τραχήλου δεν 
γίνεται όπως στις πολυτόκες, αυτόματα. Το σημαντικό-
τερο είναι να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 
Αν μια γυναίκα πάει στο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική 
κλινική χωρίς προϋποθέσεις - ακόμη και αν υποθέσου-
με ότι είναι μια γυναίκα που αντέχει στον πόνο, έχει κά-
νει προετοιμασία, δεν φοβάται, κοντρολάρει τον εαυτό 
της – πολύ πιθανό να μην αντιδράσει στην ωκυτοκίνη, 
να κάνει δηλαδή συσπάσεις και ικανοποιητική διαστο-
λή, γιατί δεν είναι ώριμο το σώμα της και να καταλήξει 
σε καισαρική.

Μιγάδα: Αποτελεί ρουτίνα του νοσοκομείου ή της 
ιδιωτικής κλινικής να πάρει η γυναίκα ωκυτοκίνη 
όταν κάνει εισαγωγή; Είναι θέμα πρωτοκόλλου;
Νατάσα: Το πρωτόκολλο υποχρεώνει να μπει ορός με 
ωκυτοκίνη στη γυναίκα, όπως και ορίζει πότε είναι σε 
παράταση, εαν ξεπεράσει  τις μια- δυο μέρες, υπάρχει 
θέμα. Αν βρει όμως γιατρό που μπορεί να συνεννοηθεί, 
αν η γυναίκα έχει τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση...

Μιγάδα: Πάντως κανείς δεν μπορεί να σου πει πότε 
θα γεννήσεις, για κάθε γυναίκα είναι διαφορετικά, 
έτσι δεν είναι;
Νατάσα: Βέβαια. Γιατί ο τοκετός ξεκινάει κάτω από δύο 
ορμόνες, από την έκκριση της ωκυτοκίνης και των εν-
δορφινών. Μάλιστα μια γυναίκα γεννάει διαφορετικά το 
πρώτο παιδί και διαφορετικά το δεύτερο. Ακόμη και για 
την ίδια γυναίκα, δεν υπάρχει μαθηματική ακρίβεια. 

Σε μια πρωτοτόκο στην αρχή δεν θα έχουμε διαστο-
λή, μπορεί να δούμε λίγο αίμα όταν οι συσπάσεις  γίνο-
νται πιο έντονες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ξεκι-
νήσει ο τοκετός. Οι νέες γυναίκες όμως επειδή είναι αγ-
χωμένες, δεν έχουν εμπιστοσύνη ούτε στον εαυτό τους 
ούτε στο σώμα τους, χωρίς να γνωρίζουν, με τις πρώτες 
πιο επώδυνες συσπάσεις, πηγαίνουν από μόνες τους στο 
νοσοκομείο ή στην κλινική. Εκεί λοιπόν δεν σ’ αφήνουν 
συνήθως να φύγεις... 

Μιγάδα: Μπορείς να φύγεις με δική σου ευθύνη.
Νατάσα: Βέβαια, αν γνωρίζεις κάποια πράγματα και 
πεις, «ναι θα φύγω». 

Μιγάδα: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τελικά, αυτό 
που λες «να πας με προϋποθέσεις»;
Νατάσα: Κοίτα, όταν έχουν δώσει προσταγλανδίνες και 
δεν έχει ωριμάσει ο τράχηλος, έχουν βάλει ωκυτοκίνη 
και δεν έχει αντιδράσει η μήτρα, θα κρατήσουν την γυ-
ναίκα μια δυο μέρες, θα της πουν δεν αντέδρασες και 
πάμε χειρουργείο. Και τότε η γυναίκα ξέρεις τι θα πει; 

Κάναμε τα πάντα, έγινε και αυτό έγινε και εκείνο, τελι-
κά δεν αντέδρασα! Μα αφού βρε κορίτσι μου, πήγες την 
38η εβδομάδα, πως θα αντιδράσεις; Αφού πήγες ανώ-
ριμη. Γι΄ αυτό, πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις: συ-
στηματικές συσπάσεις (πχ. ανά τρίλεπτο), διαστολή του 
τραχήλου πάνω από 4 εκατοστά. Τότε ο τοκετός μπαί-
νει στην ενεργό του φάση. Μακάρι όλες οι γυναίκες να 
ήταν ήρεμες και να ξεκινούσε ο τοκετός από μόνος του. 
Δεν αφήνουν ελεύθερο τον εαυτό τους για να υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις.

Μιγάδα: Ας τα πούμε πιο αναλυτικά. Γιατί έχουμε 
τόσες πολλές καισαρικές τομές στην Ελλάδα; Ποι-
ος είναι ο ρόλος των γιατρών στη διαμόρφωση αυ-
τής κατάστασης; Ποια είναι η στάση των ίδιων των 
γυναικών;
Νατάσα: Νομίζω βασικοί λόγοι είναι το χρήμα και ο 
χρόνος. Το χρήμα γιατί μια καισαρική τομή, περισσότε-
ρο παλιότερα, είναι πιο ακριβή από έναν φυσιολογικό 
τοκετό. Επίσης γιατί βρίσκει τέλεια εφαρμογή το “ο χρό-
νος είναι χρήμα”. Γιατί ένας μαιευτήρας μπορεί να κλεί-
σει ραντεβού με τις πελάτισσες του για μια συγκεκριμέ-
νη μέρα. Να έχει προγραμματίσει σε μια μέρα 5 – 6 και-
σαρικές τομές. 

Μιγάδα: Κλείνουν δουλειές δηλαδή. 
Νατάσα: Ακριβώς. Ξεμπερδεύει πολύ γρήγορα και φυ-
σικά παίρνει και τα χρήματα. Φαντάσου να έπρεπε να πε-
ριμένει έναν φυσιολογικό τοκετό. Γι’ αυτό και λέω ότι γί-
νονται οι τοκετοί στα όρια της προωρότητας. 

Επίσης, οι καισαρικές τομές αυξάνονται λόγω του ότι 
οι Ελληνίδες αποφασίζουν να γίνουν μητέρες σε μεγά-
λη ηλικία. 

Ακόμη, παίζει ρόλο το αυξημένο ποσοστό των εξω-
σωματικών γονιμοποιήσεων στην Ελλάδα. Υπάρχουν 
συλλήψεις που είναι για παράδειγμα, δίδυμες. Αυτά τα 
παιδιά, «αποτελούν πολύτιμη κύηση» πλέον και θα γεν-
νηθούν με καισαρική τομή.

Φώτο του Eugene Smith 
από τα 50s. Μαία και  
νοσοκόμα που ξεγεννούν.
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Μιγάδα: Υπάρχει αυτός ο όρος «πολύτιμη κύηση»;
Νατάσα: Βέβαια. Λένε «πολύτιμη κύηση», ακόμη και όταν 
κυοφορεί ένα ωάριο, όχι δυο που είναι το συνηθέστερο. 
Και δεν κάνουν φυσιολογικό τοκετό, γιατί φοβούνται μή-
πως παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Μέγα λάθος.

Λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος των γιατρών, αφού με ρώ-
τησες. Η συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρώ ότι προ-
σπαθεί να εκφοβίσει τις γυναίκες και να τις πείσει ότι το 
μωρό τους έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό μπορεί να γί-
νει είτε στην αίθουσα των ωδινών, πχ το μωρό σου πα-
ρουσιάζει αλλοιώσεις -λόγω των φαρμάκων- είτε μπο-
ρεί να γίνει και πιο μπροστά, στα ραντεβού. Πριν μπει 
η γυναίκα στη διαδικασία του φυσιολογικού τοκετού. 
Μπορεί να της πούνε ότι κυοφορεί πολύ μεγάλο μωρό, 
ότι έχει στενή λεκάνη. Υπάρχει όμως τρόπος να ελεγ-
χθεί αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ή ότι ο λώρος είναι τυλιγ-
μένος. Πάλι, δεν είναι απαγορευτικό ότι δεν μπορεί να 
γεννηθεί το παιδί. Εγώ ας πούμε έχω γεννήσει το παιδί 
μου με δύο περιτυλίξεις, όχι μόνο εγώ, χιλιάδες γυναί-
κες στον κόσμο.  Ή ότι είναι ψηλά το μωρό. Αλλά μπο-
ρεί με την κίνηση ανά πάσα στιγμή να κατέβει. Οι για-
τροί εκφοβίζουν συστηματικά τις γυναίκες, για να έχουν 
αυτοί το πάνω χέρι.

Μιγάδα: Μοιάζει σχεδόν με ακήρυχτο πόλεμο για 
το ποιος έχει το πάνω χέρι, τον έλεγχο της όλης 
διαδικασίας...
Νατάσα: Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ 
του φυσιολογικού τοκετού και της καισαρικής τομής: η 
διαφορά του ποιος έχει το πάνω χέρι... Για να συνεχίσω 
όμως, νομίζω ότι υπάρχουν γυναίκες που υποκλίνονται 
και αυτές στο ότι ο χρόνος είναι χρήμα, έχουν ένα πολύ 
φορτωμένο πρόγραμμα και κάνουν καισαρική για να ξε-
μπερδεύουν. Υπάρχει αυτή η άποψη, επικρατεί. Επίσης, 

υπάρχουν αυτές που φοβούνται τον πόνο που θα νιώ-
σουν, θεωρώντας ότι με την καισαρική θα πονέσουν λι-
γότερο. Αλλά φαντάζομαι παραβλέπουν το γεγονός ότι 
η καισαρική τομή είναι ένα χειρουργείο και ότι ο μετεγ-
χειρητικός πόνος θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Και θα είναι 
μετά μια λεχώνα με τις ορμόνες της λοχείας, ένα χειρουρ-
γείο, και ένα μωρό. Πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. 

Επίσης άλλος λόγος: παλιότερα περισσότερο, ευτυχώς 
τώρα τείνει να αντιστραφεί το κλίμα, στις επαρχίες μπο-
ρεί να υπάρχει ακόμα. Λόγω μόδας, έκανε η φίλη μου ή 
η τάδε διάσημη, θα κάνω και εγώ, πχ. για να μην χαλάσω 
το σώμα μου. Αυτό υπήρχε, δεν υπήρχε; Για να μην ανοί-
ξει η λεκάνη και τέτοιες χαζομάρες. Παίζουν ρόλο και οι 
γιατροί, σου λένε , αι μωρέ κάνε καισαρική, μην χαλάς το 
σώμα σου, το λένε στις γυναίκες. 

Μιγάδα: Επίσης, υπάρχει αυτό ότι πολλές γυναίκες 
θέλουν... να μην ξεχειλώσουν και γι’ αυτό επιλέγουν 
την καισαρική τομή;
Νατάσα: Βέβαια, υπάρχει και αυτό σαν μύθος. Ε τώρα 
εντάξει, είναι τι πιστεύει κανείς για τη ζωή του. Κάνεις ένα 
χειρουργείο μόνο και μόνο...θεωρώντας ότι είσαι μόνο ... 
το γεννητικό σου όργανο! Θεωρώ ότι υποτιμάς τον εαυ-
τό σου. Είναι θλιβερό. Αφού θα επανέλθει!! 

Μιγάδα: Και αυτό που λένε για τα μωρά της καισα-
ρικής ότι δεν ταλαιπωρούνται, όπως στον φυσιολο-
γικό τοκετό;
Νατάσα: Επίσης, πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί τα μωρά από 
έναν φυσιολογικό τοκετό, και αν είναι εργώδης μπορεί 
να βγουν ταλαιπωρημένα αλλά σαφέστατα υπάρχει με-
γάλη διαφορά. Τα παιδιά από μια καισαρική έρχονται με 
άσπρα μαγουλάκια, δεν είναι κουρασμένα αλλά δεν ση-
μαίνει ότι όλα είναι καλά.

Μιγάδα: Κάτι ιστορικής φύσεως. Έχω την εντύπω-
ση ότι καισαρικές άρχισαν να εφαρμόζονται εντα-
τικά από το ‘90 και μετά. Πιο πριν γίνονταν μόνο σε 
δύσκολες περιπτώσεις. 
Νατάσα: Ναι. Όταν κινδύνευαν ζωές. Σ’ ένα άρθρο πάλι 
είχα διαβάσει ότι το ποσοστό της καισαρικής τομής στην 
Ελλάδα το �970 ανερχόταν μόλις στο 5%. Μετά τη δεκα-
ετία του ‘80 και του ‘90 άρχισε να ανεβαίνει και να γίνεται 
η εμπορευματοποίηση της γέννας.

Μιγάδα: Έχεις παρατηρήσει από την εμπειρία σου 
διαφορές στη στάση των γυναικών ανάλογα με την 
οικονομική και κοινωνική τους τάξη;
Νατάσα: Κάπου είχα διαβάσει ότι το Ινστιτούτο υγείας 
του παιδιού και η Επιτροπή του θηλασμού για την Ελλά-
δα κατέγραψαν ποσοστό 52,5% καισαρικών τομών στις 
Ελληνίδες και μόνο 26% στις αλλοδαπές. Γιατί υπάρχει 
αυτή η μεγάλη διαφορά; Γιατί το 65% των γυναικών, έλε-
γε η έρευνα, που κάνουν καισαρικές τομές έχουν ιδιωτι-
κή ασφάλιση. Είναι και πάλι θέμα χρημάτων. Περισσότε-
ρο οι Ελληνίδες έχουν ιδιωτική ασφάλιση. Μία μετανά-
στρια είναι φτωχή. Δεν έχει να πληρώσει το κόστος μιας 
καισαρικής τομής.

Επίσης, οι Ελληνίδες νομίζω έχουν αποξενωθεί από 
την εμπειρία του τοκετού. Εκλαμβάνουν τον πόνο της 
γέννας σαν αρρώστια. Ο πόνος όμως αυτός είναι πό-
νος παραγωγικός που οδηγεί σε μια εξελικτική διαδικα-
σία, σε φέρνει σ’ ένα άλλο επίπεδο. Αυτό πρέπει να κατα-
λάβουν, ότι παρόλο που υπάρχει ο πόνος, πρέπει να συ-
νεργαστείς μαζί του. Εμείς δεν λέμε ότι εξαλείφεται ο πό-
νος. Και τα μαθήματα δεν σου εξασφαλίζουν αναλγησία, 
μόνο τα φάρμακα το κάνουν.

Ίσως επίσης να παίζει ρόλο το γεγονός ότι πολλές δεν 
έχουν επαφή με τις μαμάδες τους, με τις γιαγιάδες τους 
να μάθουν από τις δικές τους εμπειρίες.

Μια γυναίκα επίσης συμμετέχει στον τοκετό της με την 
κουλτούρα της, με τον πολιτισμό της, με την εκφραστι-
κότητα της. Οι γυναίκες άλλων λαών έχουν μεγαλύτερα 
ποσοστά φυσιολογικού τοκετού. γιατί βλέπουν διαφο-
ρετικά την γέννηση. Αν για παράδειγμα δούμε τη γέννη-
ση στους πληθυσμούς των τσιγγάνων, δεν είναι ένα ια-
τρικό γεγονός, αλλά κοινωνικό. Μπορεί οι γυναίκες που 
προέρχονται από φτωχά κοινωνικά στρώματα να έχουν 
μια διαφορετική αντίληψη για τη ζωή. Ενδεχομένως οι 
μετανάστριες να έχουν περάσει άσχημες, δύσκολες κα-
ταστάσεις. ‘Έτσι να έχουν διαφορετική αντίληψη για το 
τι σημαίνει πόνος. Στο νοσοκομείο που δούλευα το με-
γαλύτερο ποσοστό φυσιολογικών τοκετών γινόταν από 
μετανάστριες. Έρχονταν μόνες τους οι γυναίκες, μερικές 
έτοιμες, με 7- 8 διαστολή, ήταν πιο ήρεμες, είχαν διαφο-
ρετική  κουλτούρα από τις Ελληνίδες. Οι Ελληνίδες είναι 
πολύ εγκλωβισμένες στο πως πρέπει να γίνουν τα πράγ-
ματα και φοβισμένες. Ή για λόγους κοινωνικής επίδειξης 
και μόνο – κυρίως προ κρίσης -  επιλέγουν να γεννήσουν 
σε μια πολυτελή ιδιωτική κλινική, με παροχές ξενοδοχεί-
ου, κάνοντας συνήθως και καισαρική τομή.

Δεν την ενδιαφέρει την Ελληνίδα ο τρόπος που θα 
γεννήσει γιατί δεν έχει πληροφόρηση. Αυτές που γεν-
νάνε με φυσιολογικό τοκετό θεωρούνται στην καλύτε-
ρη των περιπτώσεων οι πιο απλές. Έχω ακούσει από γι-
ατρό να λέει «εντάξει μωρέ τώρα, τι παιδεύεστε να γεν-
νήσετε με φυσιολογικό τοκετό; Όλες οι γιατρίνες γεννά-
νε με καισαρική τομή». Είναι απαράδεκτο αυτό. Σαν να 
υπάρχει μια κατεύθυνση. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια 
το σκηνικό κάπως αλλάζει.

Μιγάδα: Είναι φανερό ότι υπάρχει μια μεγάλη επι-
φύλαξη στις ωδίνες του τοκετού και ένας διάχυτος 
φόβος. Δηλαδή πολιτισμικά και ιδεολογικά δεν το 

Χαρακτικό που απεικονίζει 
ειδικό κάθισμα για τοκετούς. 

Από γερμανικό εγχειρίδιο 
μαιευτικής του 16ου αιώνα, 
με τίτλο “Der Rosengarten”, 

γραμμένο απο τον Eucharius 
Rösslin, επίσημο γιατρό της 

πόλης της Φραγκφούρτης. 
Σημειωτέον ότι στον πρόλογο 
του βιβλίου του κακολογεί και 

απειλεί τις μαίες της πόλης



μέρες μετά τον τοκετό. Οφείλεται στην κάθετη πτώση 
των ορμονών, από την ευφορία στην κατήφεια, διαρ-
κεί πολύ λίγες μέρες. Στην ουσία η ορμονική επιλόχεια 
κατάθλιψη δεν προκαλεί προβλήματα, μόνο μια αλλαγή 
στη διάθεση της γυναίκας, κλαίει πιο εύκολα. 

Η συναισθηματική επιλόχεια κατάθλιψη μπορεί να 
παρατηρηθεί μετά από βδομάδες. Μπορεί να διαρκέ-
σει και μήνες, οφείλεται σε συναισθηματικά αίτια, και αν 
δεν προληφθεί μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένα ψυχο-
σωματικά επεισόδια. Λέμε ότι έχουμε ένα γερό μωρό, 
μια γερή μαμά, και επιστρέφουμε όλοι ευτυχισμένοι στο 
σπίτι. Δεν είναι όμως έτσι. Έχουμε μεγάλα ποσοστά επι-
λόχειας κατάθλιψης και μεγάλα ποσοστά διαζυγίων.

Το πρώτο και κυριότερο νομίζω ότι είναι όταν δεν 
υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο σύζυγος πρέπει 
να είναι δίπλα στη γυναίκα. Το γεγονός ότι πρέπει να θη-
λάσει, να καθαρίσει το σπίτι μόνη της και δεν έχει βοή-
θεια, αν δεν υπάρχει κατανόηση, την κάνει να εξαντλεί-
ται και να φτάνει στα όρια της. 

Οι νέες μαμάδες φοβούνται ότι είναι ανίκανες. Με-
ρικές νιώθουν τρελές, άσχημες, μη σεξουαλικές. Αυτές 
οι γυναίκες λοιπόν, πρέπει πρώτα από όλα να δώσουν 
στον εαυτό τους το δικαίωμα, να αναγνωρίσουν ότι μπο-
ρεί να έχουν οργή, θυμό για το παιδί. Να αναγνωρίσουν 
τα κακά συναισθήματα. Πολύ σημαντικό. Μπορεί για κά-
ποιο λόγο να έχουν εξαπατηθεί στον τοκετό, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει και κάτι. Πρέπει να το προσπαθήσουν. Και 
στην τελική, καμιά σχέση δεν ξεκινάει εύκολα, η σχέση 
της μητέρας με το παιδί είναι μια σχέση που μαθαίνεται 
σιγά σιγά. Οι γυναίκες οι ίδιες θα πρέπει να διαμορφώ-
σουν τη σχέση που θέλουν με το παιδί τους, το τι είναι 
σωστό και τι όχι. Και γυναίκες που λένε ότι είμαστε κα-
λές μητέρες και τι καλά που τα καταφέρνουμε νομίζω ότι 
κρύβονται πίσω από ένα προσωπείο. 

Χρειάζεσαι χρόνο για να προσαρμοστείς σε μια νέα 
κατάσταση. Δεν πρέπει να στρεσάρονται οι γυναίκες, 
δεν πρέπει να νιώθουν ένοχες. Πρέπει να λένε στον σύ-
ζυγο τους και στους υπόλοιπους, «Ε ναι, το νιώθω αυτό, 
δεν σημαίνει ότι είμαι κακή μητέρα». Ή μπορεί κάποιος 
να προσπαθεί να επιβάλλει το «μα τι μάνα είσαι, γιατί δεν 
το κάνεις έτσι;». Δεν σημαίνει ότι είναι κακή μητέρα αν το 
ταΐζει ή το τυλίγει διαφορετικά, έτσι; Ή αν δεν τρέχει με 
το παραμικρό.   
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στηρίζουν. Ο πόνος ανήκει στις κατώτερες τάξεις.
Νατάσα: Αυτό σου λέω, δεν το στηρίζουν. Οι Ελληνί-
δες δεν θέλουν να βιώσουν την ίδια εμπειρία που βιώ-
νει πχ. μια γυναίκα στην Αφρική. Μοιάζει ξεπερασμένο 
πλέον, έχει αναπτυχθεί το βιοτικό επίπεδο, η ιατρική έχει 
προοδεύσει. Σκέφτονται ότι εγώ που έχω σπουδάσει, εί-
μαι επιστήμονας, τα ‘χω αυτοματοποιήσει όλα στη ζωή 
μου, γιατί να κάθομαι να τσιρίζω και να πονάω όπως μια 
γυναίκα στην Αφρική -το χω ακούσει αυτό. Όμως υπάρ-
χουν κάποια οφέλη. Είναι μια θαυμάσια εμπειρία και θα 
την βοηθήσει στο μεγάλωμα του παιδιού της. Αυτό το 
ότι είναι «εμπειρία» άστο. Το σημαντικότερο είναι ότι 
θα της δώσει δύναμη. Οι ρόλοι μετά θα ναι πολλαπλοί, 
θα χει το να είναι σύντροφος, μητέρα, εργαζόμενη, νοι-
κοκυρά. Παίρνει δύναμη από τον τοκετό της, από την 
εμπειρία μου μιλάω, νιώθει πανίσχυρη. Αλλά δυστυχώς 
δεν το ξέρουν αυτό οι γυναίκες... 

Μιγάδα: Μήπως να κάνουμε μια συνολική αντιπα-
ράθεση φυσιολογικού τοκετού (το παιδί δηλαδή 
γεννιέται κολπικά, ακόμη και αν υπάρξουν παρεμ-
βάσεις) και καισαρικής τομής για τη μητέρα και το 
παιδί;
Νατάσα: Στον φυσιολογικό τοκετό είπαμε ότι η μητέρα 
συμμετέχει στη διαδικασία του τοκετού, έχει τον πρώτο 
ρόλο, συμμετέχει στη γέννηση του παιδιού της. Έτσι εξε-
λίσσεται και γίνεται πιο δυνατή. Το σημαντικότερο από 
όλα του φυσιολογικού τοκετού. Επίσης, δεν είναι ένα χει-
ρουργείο, μ’ όλα τα συνεπακόλουθα. Δεν υπάρχει μετεγ-
χειρητικός πόνος. Δεν γίνεται εκτεταμένη χρήση φαρ-
μάκων, φάρμακα που περνάνε και στο μωρό.  Αν κάνει 
ολική αναισθησία για δυο μέρες δεν πρέπει να θηλάσει. 
Εξάλλου έχει μεγαλύτερη δυσκολία στο θηλασμό γιατί 
νιώθει τον πόνο από τα τραύματά της. Σ’ έναν φυσιολο-
γικό τοκετό η γυναίκα δεν είναι κλινήρης, μπορεί να περ-
πατήσει την ίδια μέρα, να φάει ό,τι θέλει, να κάνει ντουζ, 
ο χρόνος παραμονής της στο νοσοκομείο ή στο ιδιωτι-
κό μαιευτήριο είναι λιγότερος. Οπότε λιγότερο κόστος 
για την οικογένεια. Επανέρχεται σε άριστη κατάσταση. 
Ενώ η χειρουργημένη γυναίκα δυσκολεύεται πολύ στην 
προσαρμογή της.

Όσον άφορα το παιδί, όταν γεννιέται, το έντερο του 
είναι στείρο από μικρόβια. Με τη διαδικασία του φυσι-

ολογικού τοκετού, περνώντας μέσα από τον κόλπο της 
μαμάς έρχεται σε επαφή με τα καλά μη παθογόνα μικρό-
βια όπως είναι οι γαλακτοβάκιλλοι. Αυτό δίνει μια πρώτη 
ενεργοποίηση στο έντερο του μωρού έτσι ώστε να αρ-
χίσει η ωρίμανση του. Είναι ο πρώτος αμυντικός μηχανι-
σμός. Σε αντίθεση το μωρό που γεννιέται με καισαρική 
τομή, έχει μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθει λοιμώξεις για-
τί εκτίθεται στα μικρόβια του νοσοκομείου και του προ-
σωπικού που συνήθως είναι κολοβακτηρίδια. Επίσης τα 
μωρά που γεννιούνται με καισαρική τομή έχουν μεγα-
λύτερα αναπνευστικά προβλήματα, δεν πιέζονται για να 
βγάλουν όλη τη βλέννα από τους πνεύμονες και συνή-
θως μένουν περισσότερο χρόνο μέσα στις θερμοκοιτί-
δες και πολλές φορές με διάχυτο οξυγόνο. Χρήζουν πε-
ρισσότερης εντατικής φροντίδας. 

Τι άλλο; Τα παιδιά που γεννιούνται με καισαρική τομή 
έχουν μεγαλύτερη αλλεργική προδιάθεση. Πολλές αλ-
λεργίες και δυσανεξίες στις τροφές. Έχουν σε μεγαλύτε-
ρα ποσοστά άσθμα, αλλεργικές ρινίτιδες, ατοπικές δερ-
ματίτιδες, διαβήτη τύπου ένα σε σχέση με τα παιδιά του 
φυσιολογικού τοκετού. 

Όπως βλέπουμε, είναι μεγάλος μύθος ότι η καισαρι-
κή δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στη μητέρα και στο 
παιδί.

Μιγάδα: Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει μια γυναί-
κα μετά τον τοκετό; Το ζήτημα της επιλόχειας κατά-
θλιψης σχετίζεται με προβλήματα που έχουν να κά-
νουν με τον κοινωνικό, οικογενειακό  περίγυρο; Εί-
ναι ένα μεγάλο θέμα. 
Νατάσα: Κοίτα, αν μια γυναίκα είναι απογοητευμένη 
από τον τοκετό της, αν νιώθει εξαπατημένη, αν  νιώθει 
τύψεις ή οργή τότε δεν ισχύει αυτό το αίσθημα ότι εί-
μαι πανίσχυρη, έτσι; (Δεν μιλάμε για τις περιπτώσεις που 
υπήρχε κάποιο πρόβλημα και που έπρεπε να γίνουν κά-
ποια πράγματα). Μια τέτοια γυναίκα έχει μεγαλύτερη δυ-
σκολία ή άρνηση στο να δεχτεί το μωρό της και να το θη-
λάσει. Είναι πιο ευέξαπτη, έχει δυσκολία επικοινωνίας με 
τον σύντροφό της και εμφανίζει σε μεγαλύτερο ποσοστό 
επιλόχεια κατάθλιψη. 

Υπάρχουν δυο είδη επιλόχειας κατάθλιψης. Υπάρχει η 
ορμονική επιλόχεια κατάθλιψη και η συναισθηματική. Η 
ορμονική επιλόχεια κατάθλιψη παρατηρείται δυο τρεις 

Στιγμιότυπο από τη 
ταινία «Η κυρά μας, η 
μαμή», 1958. Ο Μακρής 
παίζει τον “προοδευτικό 
“γιατρό απέναντι στην 
“οπισθοδρομική” 
μαμή του χωριού, 
Βασιλειάδου.


