
 

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2021 

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Σοβαρή έλλειψη στατιστικών δεδομένων σχετικά με τις γεννήσεις 

οδηγεί τη χώρα σε λανθασμένες πολιτικές 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις μαιευτικές 

κλινικές υπήρξε -κυρίως στην αρχή- αδυναμία υιοθέτησης εκ μέρους του ΕΟΔΥ των 

Διεθνών Επιστημονικών ευρημάτων και πρακτικών/πρωτοκόλλων. Ωστόσο, πλέον η 

μητέρα η οποία είναι φορέας έχει την επιλογή να γεννήσει είτε με φυσιολογικό τοκετό 

είτε με καισαρική. Η μητέρα φορέας έχει επίσης την επιλογή να είναι μαζί με το μωρό 

της για τη μεταγεννητική φροντίδα. 

Στη χώρα μας -εν αντιθέσει με άλλες ‘αναπτυγμένες’ χώρες - υπάρχουν ανεπαρκή και 

ελλιπή βασικά περιγεννητικά δεδομένα για τις γεννήσεις και τις εκβάσεις τους και για 

την περιγεννητική επιτήρηση. Δεν υπάρχουν βασικά δεδομένα τα οποία θα 

μπορούσαν να επιτρέψουν την έρευνα έτσι ώστε να δημιουργηθούν πολιτικές οι οποίες 

θα στοχεύουν στη βελτίωση της φροντίδας των νεογνών και στην εξάλειψη αρνητικών 

φαινομένων στον τομέα των γεννήσεων.  

Πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διεξήγαγε σχετική έρευνα με αφορμή 

τον υπερβολικό αριθμό καισαρικών. Το πόρισμα αυτής αναφέρει ότι στη χώρα μας από 

το σύνολο των γεννήσεων το 56,8% γίνεται με καισαρική τομή, εκ των οποίων το 53,8% 

στο ΕΣΥ και το 58,7% γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Σημειώνεται ότι, το αποδεκτό όριο 

από την πλευρά του ΠΟΥ είναι το 15%. Και ο μέσος όρος στην Ευρώπη κυμαίνεται 

περίπου στο 30%.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Ποιά είναι τα ποσοστά φυσιολογικού τοκετού, υποβοηθούμενου τοκετού και 

καισαρικών τομών (επείγουσα καισαρική και καισαρική με ραντεβού) στα 

ιδιωτικά και δημόσια μαιευτήρια της χώρας κατά την προηγούμενη 10-ετία; 

2. Υπάρχουν δεδομένα για την περιγεννητική περίοδο συνολικά και ανά μαιευτική 

μονάδα στη χώρα; Αν όχι, δεσμεύεται να προχωρήσει στις απαραίτητες 

ενέργειες για την δημιουργία ενός συστήματος εξαγωγής των χρήσιμων 

αναλυτικών δεδομένων όπως υπάρχουν στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ; 

3. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 πόσες 

γυναίκες φορείς του νέου κορωνοϊού γέννησαν, με ποιά μέθοδο και σε ποιές 

μαιευτικές μονάδες; Πόσες από αυτές νοσηλεύτηκαν σε θάλαμο νοσηλείας με 

αρνητική πίεση; Πόσα νεογνά βρέθηκαν θετικά στον υιό;  

Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων: 
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1. Τους σχετικούς δείκτες της EUROSTAT για τη χώρα μας για την προηγούμενη 

5-ετία. 

2. Στατιστικά δεδομένα ανά μαιευτική μονάδα (ιδιωτική, δημόσια, στο σπίτι) 

αριθμός τοκετών ανά ηλικιακή ομάδα, μέθοδος τοκετού, μέθοδος τοκετού ανά 

ηλικιακή ομάδα, χρήση αναισθητικού, είδη επιπλοκών, ημέρες παραμονής στο 

νοσοκομείο, συνολικό βάρος νεογνών, στοιχεία θηλασμού, διατροφικά 

δεδομένα μητέρας (κάπνισμα, αλκοολ κλπ), στοιχεία εθνικότητες, στοιχεία 

εκτρώσεων/αιτίες, παλίνδρομων κυήσεων για την προηγούμενη 5-ετία. 
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