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Πεξίιεςε 

Ζ πεξίνδνο ηεο εγθπκνζχλεο, ε πεξίνδνο κεηά ηνλ ηνθεηφ, θαζψο θαη ε πεξίνδνο ηνπ 

ζειαζκνχ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο γηα ηε κεηέξα, ηεο νπνίαο ε ςπρηθή δηάζεζε θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά, κεηαμχ άιισλ, ηε ζρέζε ηεο κε 

ην παηδί, αιιά θαη ηελ πγεία ηνπ. Ζ επζπγθηλεζία είλαη έλα ηδηαίηεξα ζχλεζεο 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εγθχσλ, ην νπνίν εληείλεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα φπσο ν θφβνο 

γηα ην άγλσζην, ην κέιινλ ησλ ίδησλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο θηι (Brummelte & Galea, 

2010). Σν άγρνο πνιιψλ λέσλ κεηέξσλ, ηδηαίηεξα κεηά ηνλ ηνθεηφ εληείλεηαη θαηά 

ηελ απνδνρή ηνπ λένπ ηνπο ξφινπ (Glover, 2014), ελψ πνιιέο θνξέο ε χπαξμε 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνγελεηαθψλ, δηαπξνζσπηθψλ ή / θαη άιισλ 

πξνβιεκάησλ θάλεη ηηο επίηνθεο θαη ηηο ιερψλεο πεξηζζφηεξν επάισηεο (Lereya & 

Wolke, 2013).  

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο – επηπέδσλ 

θαηάζιηςεο θαη άγρνπο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, ησλ γπλαηθψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη 

ζηελ πεξίνδν κεηά ηνλ ηνθεηφ, θαζψο θαη εθείλσλ πνπ ζειάδνπλ, θαζψο θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζε εθδειψζεηο 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. Δπηπιένλ, δηεξεπλψληαη ηα ζπκπηψκαηα θαη νη εθδειψζεηο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ ζε θάζε πεξίπησζε.   

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο δηελεξγήζεθε πνζνηηθή έξεπλα, 

κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία δηαλεκήζεθαλ ζε εγθχνπο νη νπνίεο 

βξηζθφηαλ ζηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο θχεζεο, θαζψο θαη ζε γπλαίθεο νη νπνίεο κφιηο 

είραλ γελλήζεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δηαλεκήζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην ζε θάζε έγθπν, ε νπνία παξαθνινπζείην θαηά ηελ πεξίνδν 

δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο ζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο θιηληθέο πνπ δηελεξγήζεθε ε έξεπλα, 

ζην νπνίν έγηλε ρξήζε ησλ εμήο εξγαιείσλ: 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζιηςεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Zung Self-Rating 

Depression Scale, ε νπνία απνηειεί κηα θιίκαθα 20 εξσηήζεσλ, απηφ-αμηνιφγεζεο 

ζρεηηθά κε ηα ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ησλ αηφκσλ κε θαηάζιηςε. Ζ 

θιίκαθα βαζκνινγείηαη ζε 4-βαζκηα Likert απφ 1=πνηέ, 2=κεξηθέο θνξέο, 3=ζπρλά 

θαη 4=πάληα. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ άγρνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε Κιίκαθα   

Απηναμηνιφγεζεο   Άγρνπο   (Self-rating  Anxiety  Scale,  SAS)  ηνπ  Zung, ε νπνία 

πξφθεηηαη  γηα θιίκαθα απηναλαθνξάο πνπ απνηειείηαη απφ 20 ζέκαηα, ζε κνξθή ηεο 
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θιίκαθαο Likert 4  απαληήζεσλ  (1=θαζφινπ  ή  ζπάληα,  2=κεξηθέο θνξέο,  

3=αξθεηέο  θνξέο,  4=  πνιιέο  θνξέο/πάληα). Ζ απάληεζε πνπ δίδεηαη 

αληαπνθξίλεηαη  θαιχηεξα  ζηελ  πξνζσπηθή  θαηάζηαζε  ηνπ αηφκνπ, ζε επίπεδν 

άγρνπο θαηά  ηελ  ηειεπηαία  εβδνκάδα. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο 

θαη άγρνπο: Ζ νκάδα εξγαζίαο παξαθνινχζεζε ηελ εμέιημε ηεο εγθπκνζχλεο ησλ ελ 

ιφγσ γπλαηθψλ θαη ηηο επηζθέθζεθε μαλά αθφηνπ γέλλεζαλ, φπνπ δηαλεκήζεθε εθ 

λένπ εξσηεκαηνιφγην ζε θάζε ιερψλα, ζην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο 

εξγαιεία: Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζιηςεο ησλ γπλαηθψλ κεηά ηνλ ηνθεηφ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν Edinburgh Postnatal Depression Scale, κηα θιίκαθα ε 

νπνία πεξηιακβάλεη δέθα (10) εξσηήζεηο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ιακβάλεη 

βαζκνινγία απφ 0 έσο 3, ελψ ε κέγηζηε βαζκνινγία ηεο δηακνξθψλεηαη ζηνπο 30 

βαζκνχο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ άγρνπο: Κιίκαθα   Απηναμηνιφγεζεο   Άγρνπο   

(Self-rating  Anxiety  Scale,  SAS)  ηνπ  Zung, φπσο αλαιχζεθε θαη παξαπάλσ. 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο θαη άγρνπο: Αξρηθά εθηηκήζεθε φηη ην 

ζπλνιηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο ζα απνηειείηαη απφ ~100 άηνκα, ην νπνίν αθνξά ζε 

δείγκα επθνιίαο. πλνιηθά ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 120 γπλαίθεο, νη νπνίεο 

γέλλεζαλ θαη παξαθνινπζνχληαλ πξηλ ηνλ ηνθεηφ ζηηο ηέζζεξηο (4) καηεπηηθέο 

θιηληθέο ηεο ΠΔ Ζξαθιείνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο δπν (2) ηδησηηθέο (ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ 

θαη ΜΖΣΔΡΑ) θαη ζηηο δπν (2) δεκφζηεο (ΠΑΓΝΖ θαη ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ). Σα δεδνκέλα 

ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θσδηθνπνηήζεθαλ θαη 

εηζήρζεζαλ ζην IBM SPSS 24 φπνπ έγηλε ε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπλνιηθά ζπκκεηείραλ 120 γπλαίθεο, νη νπνίεο ήηαλ φιεο ζηνλ 

9
ν
 κήλα (36

ε
 – 40

ε
 εβδνκάδα θχεζεο). Ζ κέζε ειηθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηα ~23,88 

(±4,73) έηε, κε κηθξφηεξε ειηθία εγθχνπ ηα 18 έηε θαη κεγαιχηεξε ηα 40 έηε. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ηεο ηάμεο ηνπ 46,7% (n=56) ήηαλ παληξεκέλεο, νη 

ζρέζεηο κε ην ζχληξνθν ραξαθηεξίδνληαλ σο θαιέο θαη δελ είραλ βηψζεη πεξηζηαηηθά 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (52,5%, n=63) ήηαλ 

απφθνηηνη ΑΔΗ / ΣΔΗ, ελψ ην 48,3% (n=57) είρε δνπιεηά γξαθείνπ. Σν κέζν κεληαίν 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ήηαλ 1.504€ (±752,66€) ελψ ην κέζν κεληαίν αηνκηθφ 

εηζφδεκα ηα 928,72€ (±468,90€). Όζνλ αθνξά, ην επίπεδν θαηάζιηςεο ησλ εγθχσλ 

είλαη αξθεηά ρακειφ, κε ηελ βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηεο θαηάζιηςεο λα θπκαίλεηαη 

απφ 24 – 62 βαζκνχο, κε κέζε βαζκνινγία ηνπο 40,2 βαζκνχο (±8,91). Ζ ειηθία, ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο εγθχνπ, ε πνηφηεηα ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ  θαη ην 
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κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εγθχσλ δελ επεξεάδνπλ ην επίπεδν θαηάζιηςεο ησλ εγθχσλ. 

Αληηζέησο, ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά (r=-0.45) κε ηελ 

βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηεο θαηάζιηςεο (p-value=0.02), ελψ θαη ην κεληαίν 

αηνκηθφ εηζφδεκα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά (r=-0.35) κε ηελ βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα 

ηεο θαηάζιηςεο (p-value=0.019). Όζνλ αθνξά ην άγρνο ησλ εγθχσλ είλαη ζρεηηθά 

ρακειφ, θπκαίλεηαη απφ 39 – 56 βαζκνχο, κε κέζν επίπεδν ηνπο 48,24 βαζκνχο 

(±3,92). Ζ ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν δελ επεξεάδνπλ ην άγρνο ησλ εγθχσλ. 

Σν 80% ηνπ δείγκαηνο (n=96) είρε εχθνιν ηνθεηφ, ελψ ην 68,3% γέλλεζε κε 

θπζηνινγηθφ ηνθεηφ θαη ην 31,7% κε θαηζαξηθή. Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζε 

πνζνζηφ 50,8% (n=61) έλησζε άξηζηα κε ηε γέλλεζε ηνπ κσξνχ δελ είρε ηδηαίηεξν 

άγρνο ή/θαη δε θνβφηαλ θάηη ζπγθεθξηκέλν.  

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζιηςε ησλ ιερψλσλ θπκαίλεηαη ζε αξθεηά ρακειά επίπεδα, 

κεηαμχ ηνπ 2 – 13, κε κέζε βαζκνινγία ην 7,11 (±3,3), ελψ ε ειηθία, ην κεληαίν 

νηθνγελεηαθφ θαη αηνκηθφ εηζφδεκα, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε πνηφηεηα ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζιηςε 

ησλ ιερψλσλ. Δπηπιένλ, ε επθνιία ηνπ ηνθεηνχ θαη ν ηξφπνο ηνθεηνχ (θπζηνινγηθφο 

ή θαηζαξηθή) δελ επεξεάδεη ην επίπεδν θαηάζιηςεο ησλ ιερψλσλ.  Όζνλ αθνξά ην 

άγρνο ησλ ιερψλσλ είλαη επίζεο ζρεηηθά ρακειφ θαη ζε παξφκνην επίπεδν κε εθείλν 

ησλ εγθχσλ θαη ην κέζν άγρνο δηακνξθψλεηαη ζε ~48 (±11,29).  χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο,  ην άγρνο ηεο ιερψλαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην 

επίπεδν θαηάζιηςεο πξηλ ηνλ ηνθεηφ (r=0.595, p-value=0.00), ελψ δε ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ πνηφηεηα ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ, 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ιερψλσλ. Όζνλ αθνξά ην εηζφδεκα, επεξεάδεη αξλεηηθά 

ην επίπεδν άγρνπο ησλ ιερψλσλ, ηφζν ζε επίπεδν κεληαίνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο (r=-0.5, p-value=0.001) φζν θαη ζε επίπεδν κεληαίνπ αηνκηθνχ 

εηζνδήκαηνο (r=-0.54, p-value=0.000). 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα, νη έγθπεο αιιά θαη 

νη ιερψλεο είραλ πνιχ ήπηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο θαη 

αξθεηά ρακειφ άγρνο, γεγνλφο ην νπνίν ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζηηο θαιέο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο πνπ είραλ, ζηελ επθνιία ηνπ ηνθεηνχ, ζηνλ ηξφπν ηνπ ηνθεηνχ 

ή / θαη ζηε γεληθφηεξε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ιάβεη. 
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Abstract 

The period of pregnancy, the period after childbirth, as well as the period of 

breastfeeding are particularly sensitive for the mother, whose mental mood and 

emotions can significantly affect, among other things, her relationship with the child, 

but also the his health. Emotion is a very common feature of pregnant women, which 

is intensified by emotions such as fear of the unknown, the future of themselves and 

their children, etc. (Brummelte & Galea, 2010).  

The anxiety of many young mothers, especially after childbirth, intensifies when 

accepting their new role (Glover, 2014), while often the existence of financial, social, 

family, interpersonal and / or other problems makes interest rates and midwives more 

vulnerable ( Lereya & Wolke, 2013).  

The purpose of this study is to assess the mental health - depression and anxiety levels 

of pregnant women, women who are in the postpartum period, as well as those who 

are breastfeeding, as well as to investigate the factors that lead these groups to anxiety 

manifestations. and depression. In addition, the symptoms, and manifestations of the 

specific emotions in each case are investigated.  

To achieve the purpose of this study, a quantitative survey was conducted, using 

questionnaires, which were distributed to pregnant women who were in the last weeks 

of pregnancy, as well as to women who had just given birth. More specifically, during 

the research, a questionnaire was distributed to each pregnant woman, which was 

monitored during the study period in one of the four clinics where the research was 

conducted, in which the following tools were used:  

- The Zung Self-Rating Depression Scale was used to assess depression, which is a 

20-item, self-assessing scale on the psychological and physical symptoms of people 

with depression. The scale is rated 4-point Likert from 1 = never, 2 = sometimes, 3 = 

often and 4 = always  

- For stress assessment, the Zung Self-rating Anxiety Scale (SAS) was used, which is 

a self-report scale consisting of 20 questions, in the form of a Likert scale of 4 

answers (1 = not at all, rarely, 2 = sometimes, 3 = several times, 4 = many times / 

always). The answer given best corresponds to the personal situation of the person, in 

terms of stress during the last week.  

- Demographics, history of depression and anxiety 
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The working group monitored the pregnancy of these women and visited them again 

after giving birth, where a questionnaire was redistributed to each midwife, using the 

following tools: 

- To evaluate postpartum depression in women, the Edinburgh Postnatal Depression 

Scale was used, a scale that includes ten (10) questions, each of which receives a 

score from 0 to 3, while its maximum score is set at 30 points. 

- For stress assessment: Zung's Self-rating Anxiety Scale (SAS), as discussed above 

- Demographics, history of depression and anxiety. 

It was initially estimated that the total sample of the survey would consist of ~ 100 

people, which is a convenience sample. A total of 120 women participated in the 

study, who gave birth and were monitored before delivery in the four (4) obstetric 

clinics of Heraklion, specifically in the two (2) private (ASKLIPIO and MITERA) 

and in the two (2) public (PAGNI and VENIZELIO ). The data collected using the 

questionnaires were coded and entered IBM SPSS 24 where their statistical analysis 

was performed. 

A total of 120 women participated in the present study, all of whom were in the 9th 

month (36th - 40th week of pregnancy). The mean age of the sample was ~ 23.88 (± 

4.73) years, with a younger gestational age of 18 years and a maximum of 40 years. 

The largest percentage of the sample of 46.7% (n = 56) were married, their 

relationship with their partner was characterized as good and they had not experienced 

incidents of domestic violence. The largest percentage of the sample (52.5%, n = 63) 

were university / TEI graduates, while 48.3% (n = 57) had office work. The average 

monthly income was € 1,504 (± € 752.66) while the average monthly income was € 

928.72 (± € 468.90). Regarding the level of Depression of pregnant women are quite 

limited, with the score on the scale of depression ranging from 24 - 62 points, with an 

average score of 40.2 points (± 8.91). The age, marital status of the pregnant woman, 

the quality of family relationships and the educational level of the pregnant women do 

not affect the level of depression of the pregnant women. In contrast, family income is 

negatively related (r = -0.45) to the rating on the depression scale (p-value = 0.02), 

while monthly personal income is negatively related (r = -0.35) to the rating on the 

depression scale ( p-value = 0.019). Regarding the stress of pregnant women, it is 

relatively limited, ranging from 39 - 56 points, with an average level of 48.24 points 
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(± 3.92). Age, marital status, family relationships and educational level do not affect 

the stress of pregnant women. 

80% of the sample (n = 96) had an easy delivery, while 68.3% gave birth by normal 

delivery and 31.7% by caesarean section. The majority of the sample at 50.8% (n = 

61) felt excellent with the birth of the baby did not have much anxiety and / or was 

not afraid of something specific. 

Regarding maternal depression, it is quite low, between 2 - 13, with an average score 

of 7.11 (± 3.3), while age, monthly family and individual income, marital status, 

quality of family relationships and educational level do not affect maternity 

depression. In addition, the ease of delivery and the mode of delivery (normal or 

cesarean) do not affect the level of depression in the midwives. Maternal stress is also 

relatively limited and at a similar level to that of pregnant women and the average 

stress is ~ 48 (~ 11.29). According to the results of the present study, maternal stress 

is positively related to the level of depression before childbirth (r = 0.595, p-value = 

0.00), while it is not related to age, marital status, the quality of family relationships, 

the educational level of the midwives. In terms of income, it negatively affects the 

stress level of midwives, both at the level of monthly family income (r = -0.5, p-value 

= 0.001) and at the level of monthly individual income (r = -0.54, p-value = 0.000) . 

In conclusion, it can be noted that in the present study, both pregnant women and 

midwives had very mild symptoms of depression to a large extent and quite limited 

anxiety, which may be due to the good family relationships they had, the ease of 

childbirth, the way childbirth and / or the general psychological support they may 

have received.  
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Δηζαγσγή 

Όιεο νη λέεο κεηέξεο είλαη θάπσο αλήζπρεο, θαζψο ην λα γίλεζαη κεηέξα είλαη έλαο 

λένο ξφινο, κηα λέα δξαζηεξηφηεηα, κε έλα λέν άηνκν ζηε δσή ηεο κεηέξαο πνπ 

επηθέξεη λέεο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο. Σν άγρνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο 

λέαο θαηάζηαζεο είλαη ηδηαίηεξα θνηλφ ζε φιεο ηηο κέιινπζεο θαη λέεο κεηέξεο. 

Χζηφζν, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, νξηζκέλεο κεηέξεο έρνπλ ππεξβνιηθέο αλεζπρίεο θαη 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ επίπεδν άγρνπο ζηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν.  Οη 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο εμαηηίαο άιισλ αιιαγψλ (πρ ζσκαηηθψλ, 

νξκνληθψλ θηι) κπνξνχλ λα επηδεηλψζνπλ ηελ ήδε επηβαξπκέλε ςπρνινγία ηεο 

εγθχνπ θαη αξγφηεξα ηεο ιερψλαο. Οη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο κπνξεί επίζεο λα 

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε δηαηαξαρψλ άγρνπο ελ γέλεη ζηε δσή 

ηεο γπλαίθαο. πρλά, ε κέιινπζα κεηέξα αλεζπρεί γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ, ηελ 

αιιαγή ζηνλ ηξφπν δσήο πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβεί κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ 

(εηδηθά εάλ πξφθεηηαη γηα ην πξψην παηδί), ηε δηθή ηεο ηθαλφηεηα λα είλαη θαιή 

κεηέξα θαη λα πξνζθέξεη θαιή αλαηξνθή ζην παηδί ηεο. Τπάξρνπλ επίζεο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε εγθπκνζχλε είλαη απξφζκελε ή αλεπηζχκεηε, γεγνλφο πνπ κπνξεί 

λα απμήζεη πεξαηηέξσ ην άγρνο θαη ηελ πίεζε πνπ αηζζάλεηαη ε κεηέξα. Ζ πεξίνδνο 

κεηά ηνλ ηνθεηφ αλαγλσξίδεηαη επίζεο σο πεξίνδνο εππάζεηαο ηεο κεηέξαο ζε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο κεηά ηνλ 

ηνθεηφ. Αληηζέησο, ν επηπνιαζκφο θαη ε θιηληθή παξνπζίαζε ησλ δηαηαξαρψλ άγρνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο πεξηφδνπ κεηά ηνλ ηνθεηφ έρνπλ ιάβεη 

ειάρηζηε εξεπλεηηθή πξνζνρή. ε αληίζεζε κε ηελ θνηλή πεπνίζεζε φηη ε 

εγθπκνζχλε είλαη κηα θαηάζηαζε επεμίαο κε ρακειά πνζνζηά πξνβιεκάησλ ςπρηθήο 

πγείαο, ε εγθπκνζχλε δελ πξνζηαηεχεη θαζφινπ απφ ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε.  

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ ηεο εγθπκνζχλεο γηα πνιιέο κέιινπζεο κεηέξεο είλαη 

ην άγρνο γηα ηηο αιιαγέο πνπ βηψλνπλ (ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά, ζπκπεξηθνξά, 

θνηλσληθφο ξφινο), θαζψο θαη ν θφβνο θαη ε αγσλία. Ζ κεηάβαζε ζηε κεηξφηεηα 

ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη ελψ ν ηνθεηφο ελ γέλεη απνηειεί πεγή ραξάο 

θαη επεκεξίαο, γηα έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ γπλαηθψλ πνιιέο θνξέο ζπλδέεηαη κε 

ζεκαληηθή δπζθνξία, άγρνο θαη νδεγεί ζηελ εκθάληζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ.  

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ην άγρνο αιιά θαη ηηο έληνλεο ςπρνινγηθέο 

δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο κε ηηο νξκφλεο ηεο εγθχνπ (Simon 
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et al., 2016). Δπηπιένλ, αηηίεο ζνβαξνχ άγρνπο γηα ηελ έγθπν πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

ην θφβν απψιεηαο ηνπ εκβξχνπ ή εκθάληζεο εκβξπτθψλ αλσκαιηψλ, ηνθνθνβία, , 

θφβν γηα επηπινθέο θαηά ηνλ ηνθεηφ θα. (Schetter & Tanner, 2012). 

χκθσλα κε έξεπλεο, ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε απνηεινχλ ηηο ζπρλφηεξεο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο πνπ εκθαλίδνληαη πεξηγελλεηηθά. Καη νη δχν παζνινγίεο απνηεινχλ 

ζεκαληηθνχο πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο γηα ηε κε νκαιή πνξεία ηνπ ηνθεηνχ. 

Γπλεηηθά νδεγνχλ ζε δπζκελείο καηεπηηθέο εθβάζεηο θαη παξεκβάζεηο, κε απμεκέλε 

επίπησζε επηπινθψλ (Navaratne et al, 2016).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε εκθαλίδνληαη ζπρλά καδί, θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο θαη παξακέλνπλ ζηε δσή ηεο ιερψλαο αλ δελ 

αληηκεησπηζηνχλ (Mauri et al., 2010), έρνληαο έλα επξχ θάζκα επηπηψζεσλ φρη κφλν 

γηα ηε κεηέξα αιιά γηα ην έκβξπν, ην βξέθνο, ην ζχληξνθν ηεο εγθχνπ / ιερψλαο 

αιιά θαη άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο (Meltzer-Brody, 2011). εκεηψλεηαη φηη κηα 

πξνγελλεηηθή δηαηαξαρή άγρνπο είλαη έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε κεηαγελλεηηθήο θαηάζιηςεο (Epifanio et al., 2015; Chan 

et al., 2014; Milgrom et al., 2008). 

χκθσλα δε κε δηάθνξεο έξεπλεο, αξθεηνί είλαη νη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνδηαζέηνπλ ηελ εκθάληζε δηαηαξαρψλ άγρνπο ή/θαη θαηάζιηςεο (πρ 

νηθνγελεηαθφ ή/θαη πξνζσπηθφ ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο ή άγρνπο, δπζιεηηνπξγία 

ζπξενεηδή, ρακειή θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, κε πξνγξακκαηηζκέλε ή 

αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε, άγρνο παηδηθήο θξνληίδαο, πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(Glover, 2014). Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνζεγγίζνπλ ην άγρνο θαη 

ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο ζηηο λέεο κεηέξεο, ζχκθσλα κε άιινπο 

παξάγνληεο (πρ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (Clout & Brown, 2015; Aktan, 2012).  

Σα ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή κεηά ηνλ ηνθεηφ 

δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ ζπλερήο αλεζπρία, λεπξηθφηεηα, έληνλε θνχξαζε, 

κεησκέλε δηάζεζε, , δπζνίσλεο ζθέςεηο γηα ην κέιινλ, αυπλία, δπζθνιία ή/θαη 

αδπλακία ζπγθέληξσζεο, δηαηαξαρή χπλνπ, αίζζεζε απψιεηαο κλήκεο, ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα θα. (Marcus & Heringhausen, 2009; Milgrom et al., 2008; Stone & 

Menken, 2008).  

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο – επηπέδσλ 

θαηάζιηςεο θαη άγρνπο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, γπλαηθψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ 
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πεξίνδν κεηά ηνλ ηνθεηφ, θαζψο θαη εθείλσλ νη νπνίεο ζειάδνπλ, θαζψο θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη νδεγνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζε 

εθδειψζεηο άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. Δπηπιένλ, δηεξεπλψληαη ηα ζπκπηψκαηα θαη νη 

εθδειψζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ ζε θάζε πεξίπησζε.  

Σν θχξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα είλαη: Πνηα είλαη ε ςπρηθή πγεία θαη ηα επίπεδα 

θαηάζιηςεο θαη άγρνπο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξίνδν 

κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ ζειάδνπλ;  

H εξεπλεηηθή ππφζεζε είλαη: Οη έγθπεο γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα 

ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

πεξίνδν κεηά ηνλ ηνθεηφ.  
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Κεθάιαην 1ν 

Κύεζε, ινρεία, γαινπρία 

1.1 Ζ πεξίνδνο ηεο θύεζεο 

Ζ πεξίνδνο ηεο εγθπκνζχλεο είλαη κία αλαληηθαηάζηαηε εκπεηξία γηα ηε κεηέξα θαη 

είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε ραξά ηεο κεηξφηεηαο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ζπκβαίλνπλ 

ηεξάζηηεο κεηαβνιέο ζην ζψκα αιιά θαη ηελ ςπρνινγία ηεο γπλαίθαο (Masson, 

2019), αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη πξνεηνηκάδνπλ, ή αθφκα «εθνδηάδνπλ» ηνλ νξγαληζκφ ηεο, ψζηε λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θχεζεο θαη ηνπ αλαπηπζζφκελνπ εκβξχνπ 

(Entringeretal., 2015). Ζ εγθπκνζχλε απνηειεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο κηαο 

γπλαίθαο έλαο ζηάδην ζην νπνίν νινθιεξψλεηαη ε ίδηα σο γπλαίθα θαη εθπιεξψλεηαη 

ν ζθνπφο ηεο «κεηξηθήο» ππφζηαζεο ηεο (Ladgeetal., 2012).  

Ζ εγθπκνζχλε απνηειεί κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ζπλαηζζεκαηηθήο σξίκαλζεο πνπ 

ζπλάδεη θαη κε ηελ εθεβηθή πεξίνδν, ε νπνία πεξηιακβάλεη πιεζψξα αιιαγψλ ζηε 

γπλαίθα, ζσκαηηθά θαη ςπρηθά, θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο ηεο, εθφζνλ 

ζεκαηνδνηείηαη θάηη θαηλνχξην θαη κφληκν κε ηνλ εξρνκφ ελφο λένπ κέινπο ζε απηή 

(Luttrell, 2014). Βέβαηα, κηα εγθπκνζχλε δελ απνηειεί πάληνηε έλα ραξκφζπλν 

γεγνλφο, θαζψο δεδνκέλσλ ησλ αιιαγψλ θαη ησλ κεηαβνιψλ ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη 

κηα γπλαίθα, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε έληνλν ζηξεο (γηα παξάδεηγκα, ε κέιινπζα 

κεηέξα ληψζεη απξνεηνίκαζηε ζην πσο λα δηαρεηξηζηεί ηε λέα θαηάζηαζε) ην νπνίν 

φκσο κπνξεί θαη λα νδεγήζεη ζε θαηάζιηςε (VandenBerghetal., 2017).  

1.2 Ζ πεξίνδνο ηεο ινρείαο 

Ζ πεξίνδνο ηεο ινρείαο είλαη ην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ηνπ ηνθεηνχ θαη ηεο επαλφδνπ 

ησλ νξγάλσλ αλαπαξαγσγήο ζηε θπζηνινγηθή πξν θχεζε θαηάζηαζε. Ζ πεξίνδνο ηεο 

ινρείαο αλαθέξεηαη ζπρλά θαη σο ηέηαξην ηξίκελν θχεζεο. Αλ θαη παξαδνζηαθά ε 

ινρεία δηαξθεί 6 εβδνκάδεο, ε δηάξθεηα απηή δηαθέξεη απφ γπλαίθα ζε γπλαίθα. Οη 

δηαθξηηέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ινρείαο είλαη θπζηνινγηθέο.  

Φπζηνινγηθέο θαη αλαηνκηθέο κεηαβνιέο θαηά ηε ινρεία πεξηιακβάλνπλ (Βηβηιάιε, 

2016):  

• Μείσζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο  

• Μείσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο  
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• Δπηζηξνθή επηπέδσλ ησλ νξκνλψλ ζε θπζηνινγηθφ εχξνο  

• πξξίθλσζε ηεο κήηξαο, ηνπ ηξαρήινπ θαη ηνπ θφιπνπ  

• Γαινπρία  

ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε ινρεία πεξηιακβάλνληαη αιιαγέο, φπσο:  

 Αιιαγή δηαζηάζεσλ κήηξαο 

 Αιιαγή κνξθήο θφιπνπ 

 Ρνή ιφρεησλ 

 πζηνιή κήηξαο θαη Τζηεξαίεο σδίλεο (Τζηεξφπνλνη) 

 Δπαλέλαξμε σνξξεμίαο 

 Αιιαγέο ζην ζηήζνο 

 Αιιαγέο ζην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα 

 Αχμεζε ζεξκνθξαζίαο  

 Απψιεηα βάξνπο 

Βέβαηα ζεκαληηθέο κεηαβνιέο πθίζηαηαη θαη ε ςπρνινγία ηεο γπλαίθαο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο ινρείαο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο δελ είλαη ηδηαίηεξα επράξηζηεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη πνιιέο γπλαίθεο νδεγνχληαη ζε έληνλν άγρνο αθφκε θαη 

θαηάζιηςε κεηά ηνλ ηνθεηφ (Storksen et al., 2012).  

1.3 Θειαζκόο θαη ε πεξίνδνο ηεο γαινπρίαο 

Ο ζειαζκφο είλαη αλακθηζβήηεηα ην πιένλ πνιχηηκν δψξν πνπ δχλαηαη λα 

πξνζθέξεη κηα κεηέξα ζην λενγέλλεηφ. εκαληηθφο αξηζκφο κειεηψλ παγθνζκίσο 

έρνπλ θαηαγξάςεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζειαζκνχ (πρ Prell & Koletzko, 2016; 

Rollins et al., 2016; Eidelman & Schanler, 2012; Oddy et al., 2011; Moreno et al., 

2011; Oddy et al., 2010; Vieira et al., 2010 θα.). Δλ γέλεη ηα νθέιε ηνπ ζειαζκνχ 

είλαη πνηθίια, ηφζν γηα ην λενγέλλεην, φζν γηα ηε κεηέξα θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. 

Δλδεηθηηθά, έρεη δηαπηζησζεί ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ζειαζκνχ θαη ςπρηθήο, 

ςπρνθηλεηηθήο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ βξέθνπο ζηε κεηέπεηηα 

αλάπηπμε ηνπ, δήηεκα ην νπνίν έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν επηζηεκνληθήο έξεπλαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο Liu et al. (2014) θαη ηνπο Oddy et al. (2010), ηα 

βξέθε πνπ ζήιαζαλ γηα πεξηζζφηεξνπο απφ έμη (6) είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

αλαπηχμνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηελ παηδηθή ειηθία, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο 

Quigley et al. (2012) ππνδεηθλχεηαη φηη ν ζειαζκφο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 



18 
 

ζπλδέεηαη κε απμεκέλν IQ ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ, ζπκπέξαζκα ην 

νπνίν έρεη επηβεβαησζεί θαη απφ πξνγελέζηεξε κειέηε (Hortaetal., 2015).  

Όζνλ αθνξά ηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνχ έρεη βξεζεί φηη ηα βξέθε ηα νπνία 

ζειάδνπλ πξνζηαηεχνληαη απφ ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο ηνπ 

γαζηξεληεξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο (Walker & Iyengar, 2015; Jakaitis & Denning, 

2014), ινηκψμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ (Biesbroek et al., 2014; Li et al., 2014; Henkle 

et al., 2013) θαη άιιεο ινηκψμεηο (Ladomenou et al., 2010). Δπηπιένλ, ν ζειαζκφο 

πξνζηαηεχεη απφ εθδήισζε αιιεξγηψλ (Oddy, 2017; Minniti et al., 2014; Matheson et 

al., 2012; Silvers et al., 2012), άζζκαηνο (Oddy, 2017; Kramer, 2014; Guilbert & 

Wright, 2012; Silvers et al., 2012), δεξκαηηθψλ πξνβιεκάησλ (Hubbard&Gattman, 

2017) θα.  

Όζνλ αθνξά ηα νθέιε ηνπ ζειαζκνχ γηα ηε κεηέξα ζπλνπηηθά πεξηιακβάλνπλ 

πξνζηαζία απφ ηελ νζηενπφξσζε, θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ησλ σνζεθψλ (Shamir, 

2016; Victora et al., 2016; Schwarz & Nothnagle, 2015). 

Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη ν ζειαζκφο δεκηνπξγεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν κεηαμχ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ βξέθνπο, ην νπνίν ην επεξεάδεη 

θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ (Gibbs et al., 

2018; Komninou et al., 2017; Belfort et al., 2016; Jackson, 2016; Prell & Koletzko, 

2016).  

Παξφια ηα νθέιε ηνπ ζειαζκνχ, είλαη γεληθφηεξα γλσζηφ φηη ν αξηζκφο ησλ λέσλ 

κεηέξσλ νη νπνίεο ζειάδνπλ ηα βξέθε ηνπο παξακέλεη αξθεηά κηθξφο, ελψ ν κεγάιεο 

δηάξθεηαο ζειαζκφο (πρ πάλσ απφ έμη κήλεο) είλαη αθφκα κηθξφηεξνο (Rollins et al., 

2016; Victora et al., 2016).    
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Κεθάιαην 2
ν
 

πλαηζζήκαηα γπλαηθώλ ζηελ θύεζε: Βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθόπεζε 

Ζ εγθπκνζχλε ζπληζηά κηα πεξίνδν αιιαγψλ, κηα πξφθιεζε, πνπ ελέρεη κάιηζηα 

ραξαθηεξηζηηθά αλαπηπμηαθήο θξίζεο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ζε φιεο ηηο εγθπκνζχλεο 

παξαηεξείηαη έλαο κηθξφηεξνο ή κεγαιχηεξνο βαζκφο ζχγθξνπζεο ή ακθηζπκίαο ηεο 

γπλαίθαο γηα ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα θέξεη εηο πέξαο ηθαλνπνηεηηθά ηελ εγθπκνζχλε, 

έλαο βαζκφο άγρνπο γηα ηνλ επεξρφκελν ηνθεηφ, ηελ πγεία θαη ηε θπζηνινγηθή 

αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο, ηελ επάξθεηα θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο γπλαίθαο λα δηαρεηξηζηεί 

θαη λα αληαπεμέιζεη ζηελ θαηλνχξγηα θαηάζηαζε (Gijon-Nogueron et al., 2013). 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ ηεο εγθπκνζχλεο γηα πνιιέο κέιινπζεο κεηέξεο είλαη 

ην άγρνο γηα ηηο αιιαγέο πνπ βηψλνπλ (ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά, ζπκπεξηθνξά, 

θνηλσληθφο ξφινο), θαζψο θαη ν θφβνο θαη ε αγσλία (Pluessetal., 2010; 

Macbeth&Luine, 2010). Ζ κεηάβαζε ζηε κεηξφηεηα ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο θαη ελψ ν ηνθεηφο ελ γέλεη απνηειεί πεγή ραξάο θαη επεκεξίαο, γηα έλαλ 

ζεκαληηθφ αξηζκφ γπλαηθψλ πνιιέο θνξέο ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθή δπζθνξία, άγρνο 

θαη νδεγεί ζηελ εκθάληζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ.  

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ην άγρνο αιιά θαη ηηο έληνλεο ςπρνινγηθέο 

δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο κε ηηο νξκφλεο ηεο εγθχνπ 

(Goodmanet al., 2014). Δπηπιένλ, αηηίεο ζνβαξνχ άγρνπο γηα ηελ έγθπν 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ην θφβν απψιεηαο ηνπ εκβξχνπ ή εκθάληζεο εκβξπτθψλ 

αλσκαιηψλ, ηνθνθνβία, , θφβν γηα επηπινθέο θαηά ηνλ ηνθεηφ θα. (Arfaieetal., 2017; 

Bayrampouretal., 2016; Gourounti, 2016; Schetter&Tanner, 2012). Σα ζπκπηψκαηα 

ηνπ άγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

(Annivernoetal., 2013): 

 ζπλερήο αλεζπρία 

 λεπξηθφηεηα 

 αλεζπρία 

 θνχξαζε 

 αλεζπρίεο γηα ην κσξφ. 
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 ζθέςεηο ζρεηηθά κε ην κέιινλ ή θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ή 

κπνξνχλ λα ζπκβνχλ  

 αππλία 

 απφζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη αδπλακία ζπγθέληξσζεο · 

 δηαηαξαρή φξεμεο θαη χπλνπ 

 αίζζεζε απψιεηαο κλήκεο 

 θπζηθά ζπκπηψκαηα φπσο δάιε, εμάςεηο, έκεηνο θαη λαπηία. 

ην πξψην ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο γπλαίθαο θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ αληηκεησπίδεη (Apteretal., 2013). Ζ έγθπνο ζπρλά 

παξαπνληέηαη γηα ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία, επεξεζηζηφηεηα, άγρνο θαη επκεηάβιεηε 

δηάζεζε, ε νπνία κπνξεί λα επηδεηλψλεηαη απφ ηε λαπηία, ηελ επαηζζεζία ζην ζηήζνο 

θαη άιιεο ζσκαηηθέο αιιαγέο (Bayrampouretal., 2016). ε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα 

ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα πφλνπο, εθηάιηεο θαη αυπλία (Apteretal., 2013; Lucaetal., 

2013). ηελ πνξεία ηεο θχεζεο, πεξαηηέξσ ζσκαηηθέο αιιαγέο, νη δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηελ εξσηηθή δηάζεζε θαη ην άγρνο γηα ηνλ ηνθεηφ, επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγία ηεο 

εγθχνπ (Nik-Azinetal., 2013). Πξνο ην ηέινο ηεο εγθπκνζχλεο θαη, φηαλ απηή είλαη 

αξθεηά πξνρσξεκέλε, ζπρλά παξαηεξείηαη κείσζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ 

θαη απνξξφθεζε κε ηηο εηνηκαζίεο γηα ηνλ ηνθεηφ θαη ηε θξνληίδα ηνπ κσξνχ. Οη 

δηαηαξαρέο χπλνπ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ηειεπηαίν ηξίκελν, θαίλεηαη λα 

ζπλδένληαη κε ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε ηεο γπλαίθαο (ηε δπζθνιία λα βξεη κηα βνιηθή 

θαη αλαπαπηηθή ζέζε χπλνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο θνηιηάο πνπ έρεη ή ηεο απμεκέλεο 

αλάγθεο γηα νχξεζε) θαη ιηγφηεξν ζπρλά κε άγρνο ή θαηάζιηςε (Nodine&Matthews, 

2013). 

Οη νξκνληθέο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θχεζεο 

πξνεηνηκάδνπλ ηε κεηάβαζε ηε κεηξφηεηα, φρη κφλν ζε ζσκαηηθφ επίπεδν, 

δεκηνπξγψληαο δειαδή έλα πξφζθνξν έδαθνο γηα ηε θηινμελία θαη αλάπηπμε ηνπ 

εκβξχνπ, αιιά θαη ςπρηθά. Οη αιιαγέο απηέο εληζρχνπλ ηε γπλαίθα γηα λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν «δνηηθή» θαη λα κπνξέζεη λα ζειάζεη θαη λα θξνληίζεη ην βξέθνο, φηαλ 

απηφ γελλεζεί. Χζηφζν, ε αιιειεπίδξαζε νηζηξνγφλσλ θαη πξνγεζηεξφλεο, θαζψο 

θαη άιισλ ιηγφηεξν γλσζηψλ νξκνλψλ έρεη θαηεγνξεζεί φηη πξνμελεί απμεκέλε 

ςπρηθή επαηζζεζία, ηάζε γηα εθδήισζε θφβνπ θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εγξήγνξζεο ηεο 

γπλαίθαο, γηα ηε δηθή ηεο αζθάιεηα, αιιά θαη γηα ηνπ παηδηνχ (Lothian, 2008). 
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ην πιαίζην ηνπ κε παζνινγηθνχ, θάπνηεο γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξν επάισηεο. 

Παξαδείγκαηνο ράξε, πνιχ λέεο ζε ειηθία γπλαίθεο, ρσξίο ζχληξνθν θαη 

ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην ή γπλαίθεο πνπ δελ είραλ βηψζεη επαξθψο ηε κεηξηθή 

θξνληίδα σο παηδηά, ελδέρεηαη λα έρνπλ αλάγθεο πνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε 

απηέο ησλ παηδηψλ ηνπο. Άιιεο γπλαίθεο πνπ εθδειψλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

δπζθνιηψλ είλαη φζεο είραλ βηψζεη απψιεηα θχεζεο ζην παξειζφλ, φζεο θαηέθπγαλ 

ζε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, απηέο πνπ έρνπλ θπήζεηο πςεινχ θηλδχλνπ θαη 

φζεο γελνχλ κε επείγνπζα θαηζαξηθή (Caswelletal., 2011). 

Κάπνηεο σζηφζν, βηψλνπλ ειάρηζηεο ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο, ελψ ελδέρεηαη λα 

εθδειψλνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ θχεζε (Clarketal., 2009). Φαίλεηαη φηη νη γπλαίθεο κε πςειφηεξν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν εκθαλίδνπλ ιηγφηεξν άγρνο, πνλνθεθάινπο, δαιάδεο 

θαη αυπλία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, ζε ζρέζε κε γπλαίθεο 

ρακειφηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ (Lagadecetal., 2018; Tandu-Umbaetal., 

2014). Αληίζηνηρα, ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα επίπεδα δπζθνξίαο πνπ κπνξεί λα βηψλεη 

κηα έγθπνο αλάινγα κε ην αλ είλαη πξσηνηφθνο ή έρεη θαη άιια παηδηά. ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ε έξεπλα θαηαιήγεη ζε αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα, δειαδή 

έρεη βξεζεί φηη ηα ζπλαηζζήκαηα δπζθνξίαο θαη άγρνπο ήηαλ ιηγφηεξν ζπρλά ζηηο 

πξσηνηφθεο (Liuetal., 2010; Cheungetal., 2007), ελψ άιινη θαηέιεμαλ ζην αληίζεην 

(Guittieretal., 2014). 

Ζ δηάθξηζε κεηαμχ παζνινγηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ αιιαγψλ, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ζηνλ ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο ηεο πεξηγελλεηηθήο πεξηφδνπ θαη 

ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ θξηζηκφηεηα ησλ πεξηγελλεηηθψλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. 

Παξφιν πνπ ηα πξναλαθεξζέληα ζπκπηψκαηα θαηαγξάθνληαη ζε κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θπήζεσλ, απηά δελ ζπλνδεχνληαη ηελ 

αίζζεζε επηθείκελεο θαηαζηξνθήο, δελ έρνπλ κεγάιε έληαζε νχηε κεγάιε δηάξθεηα. 
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Κεθάιαην 3
ν
 

πλαηζζήκαηα γπλαηθώλ ζηελ ινρεία: Βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθόπεζε 

Ζ πεξίνδνο ινρείαο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν κεηά ηνλ ηνθεηφ (ή κεηαγελλεηηθή 

πεξίνδνο) ε νπνία είλαη ε πεξίνδνο πνπ αξρίδεη ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ 

θαη δηαξθεί γηα πεξίπνπ έμη εβδνκάδεο. Δίλαη ν ρξφλνο κεηά ηε γέλλεζε, έλαο ρξφλνο 

θαηά ηνλ νπνίν ην ζψκα ηεο κεηέξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηπέδσλ νξκνλψλ 

θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο κήηξαο, επηζηξέθνπλ ζηελ θαηάζηαζε πξν εγθπκνζχλεο.  

Οη αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη ε γπλαίθα είλαη θξίζηκεο εληφο ησλ πξψησλ 24 σξψλ κεηά 

ηνλ ηνθεηφ, εηδηθά νη ςπρνινγηθέο αιιαγέο. Απηέο νη αιιαγέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

κφληκα ηε γπλαίθα, εάλ δελ ηνπο δνζεί ε θαηάιιειε πξνζνρή θαη θξνληίδα. Οη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ ηελ θχξηα δηαηαξαρή ηεο ςπρηθήο πγείαο ηεο 

γπλαίθαο ζηελ πεξίνδν ηεο ινρείαο θαη ηππηθά εκθαλίδνληαη 4 εβδνκάδεο κεηά ηνλ 

ηνθεηφ (O'Hara, 2009). Πνιιέο γπλαίθεο βηψλνπλ ήπηα θαηάζιηςε ή «κειαγρνιία ηεο 

ινρείαο» (baby blue) κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο (Mayberryetal., 2007). Άιιεο 

γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ ζνβαξφηεξεο κνξθέο θαηάζιηςεο, ζε ζεκείν πνπ κπνξεί 

ηειηθά λα πεξηνξίδεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα θξνληίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην παηδί 

ηνπο (Lowdermilketal., 2013). 

Ζ πεξίνδνο κεηά ηνλ ηνθεηφ επίζεο αλαγλσξίδεηαη σο πεξίνδνο ζεκαληηθήο εππάζεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, κε ηδηαίηεξα ζχλεζεο θαηλφκελε 

ηελ θαηάζιηςε κεηά ηνλ ηνθεηφ. ε αληίζεζε κε ηελ θνηλή πεπνίζεζε φηη ε 

εγθπκνζχλε είλαη κηα θαηάζηαζε επεκεξίαο κε ρακειά πνζνζηά άζρεκεο ςπρηθήο 

πγείαο, ε εγθπκνζχλε, αιιά θαη ε πεξίνδνο κεηά ηνλ ηνθεηφ είλαη κηα πεξίνδνο 

ηδηαίηεξα επάισηε ζε άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε (Anniverno et al., 2013). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε εκθαλίδνληαη ζπρλά καδί, θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο θαη παξακέλνπλ ζηε δσή ηεο ιερψλαο αλ δελ 

αληηκεησπηζηνχλ (Mauri et al., 2010; Skouteris et al., 2009), έρνληαο έλα επξχ θάζκα 

επηπηψζεσλ φρη κφλν γηα ηε κεηέξα αιιά γηα ην έκβξπν, ην βξέθνο, ην ζχληξνθν ηεο 

εγθχνπ / ιερψλαο αιιά θαη άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο (Meltzer-Brody, 2011; 

Britton, 2011; Misri et al., 2010) 
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Σα ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή κεηά ηνλ ηνθεηφ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζπλερήο αλεζπρία, λεπξηθφηεηα, έληνλε θνχξαζε, 

κεησκέλε δηάζεζε, αλήζπρε θίλεζε ησλ πνδηψλ, ζπλερείο αλεζπρίεο γηα ην κσξφ, 

δπζνίσλεο ζθέςεηο αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ην κέιινλ, έληνλε αυπλία, δπζθνιία θαη 

αδπλακία ζπγθέληξσζεο, δηαηαξαρή ηνπ χπλνπ, αίζζεζε ηεο απψιεηαο κλήκεο, 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα φπσο δάιε, δέζηε, έκεην θαη λαπηία (Marcus & Heringhausen, 

2009; Milgrom et al., 2008; Stone & Menken, 2008). 

Όζνλ αθνξά ηε κνξθή ησλ δηαηαξαρψλ άγρνπο κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Vythilingum, 2008), φπσο: γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή 

(GAD) (πρ Buist et al., 2011),  θξίζεηο παληθνχ (πρ Logsdon et al., 2012), Φνβίεο (πρ 

Anniverno et al., 2013), δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο κεηά ηνλ ηνθεηφ (PTSD) 

(πρ Grekin, 2014; Andersen et al., 2012). 

χκθσλα δε κε δηάθνξεο έξεπλεο, αξθεηνί θαίλεηαη λα είλαη νη παξάγνληεο θηλδχλνπ 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνδηαζέηνπλ νξηζκέλεο γπλαίθεο λα εκθαλίζνπλ δηαηαξαρέο 

άγρνπο θαη πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά, νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ δηαηαξαρψλ άγρνπο, 

πξνζσπηθφ ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο ή άγρνπο, δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπξενεηδή, ρακειή 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, κε πξνγξακκαηηζκέλε ή αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε, 

άγρνο παηδηθήο θξνληίδαο, πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ελνρηθή ζπκπεξηθνξά, 

ηειεηνκαλία, αίζζεκα αδπλακίαο επίηεπμεο, ρακειή απηνεθηίκεζε (Glover, 2014; 

Ajinkya et al., 2013; Spice et al., 2009).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε αξθεηέο έξεπλεο αλ θαη ππάξρνπλ πνηθίινη 

παξάγνληεο θηλδχλνπ εκθάληζεο δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο ηεο κεηέξαο, σο ν πην 

ζεκαληηθφο εληνπίδεηαη ην πξνγελέζηεξν ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο. Σφζν ε θαηάζιηςε 

φζν θαη ηα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα ελέρνπλ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο γηα ην 

βξέθνο, ελψ ε θαηάζιηςε ηεο κεηέξαο έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηνλ πξφσξν ηνθεηφ, ην 

ρακειφ βάξνο γέλλεζεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ 

θαη ηηο κεηαγελλεηηθέο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο επηπινθέο. Ζ έθζεζε δε ζε 

αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή έρεη ζπζρεηηζηεί επίζεο κε πξφσξν ηνθεηφ, κείσζε 

ζσκαηηθνχ βάξνπο, εκκέλνπζα πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη πηζαλή ζχλδεζε κε ηε 

δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (Becker et al., 2016). 

Ζ πεξίνδνο ηεο ινρείαο είλαη κηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία νη ςπρνπαζνινγηθέο 

εθδειψζεηο είλαη πηζαλφηεξν λα εκθαληζηνχλ ζπγθξηηηθά κε νπνηαδήπνηε άιιε 
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πεξίνδν ηεο δσήο ηεο γπλαίθαο. Δπνκέλσο, ε ινρεία ζεσξείηαη σο πεξίνδνο πςεινχ 

θηλδχλνπ θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα επεξεαζηεί ε πγεία ηεο γπλαίθαο. Απηφ ην 

γεγνλφο ζπλδέεηαη κε έλα ζχλνιν αιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηελ πεξίνδν ηεο 

ινρείαο, ηφζν ζε βηνινγηθφ επίπεδν (αιιαγέο ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη 

νξκνληθέο αιιαγέο) φζν θαη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν (λένο γνληθφο ξφινο θαη αιιαγέο 

ζηελ έγγακε θαη ζεμνπαιηθή ηνπο δσή). Οη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο είλαη ε πην 

ζπρλή ςπρηθή παζνινγία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ θαη ζπλήζσο ιακβάλνπλ 

ρψξα εληφο ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ κεηά ηνλ ηνθεηφ (Rosenberg, 2007). 

Οη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο ζπλδένληαη ζηελά κε ηε γέλλεζε ηνπ κσξνχ θαη 

πξνηείλεηαη λα εθηζηάηαη ε  πξνζνρή ζηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ελφο πξψηκνπ θαη 

αθξηβνχο εληνπηζκνχ ησλ ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο ινρείαο.  

Άιιεο δηαηαξαρέο ηελ πεξίνδν ηεο ινρείαο, γλσζηέο σο postpartum  blues ζεσξείηαη 

σο βξαρχβηεο θαη ήπηεο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλαηζζήκαηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο επζχλεο, δπζθνξίαο, θιάκαηνο, επεξεζηζηφηεηαο, άγρνπο, θφπσζεο, 

αυπλίαο, απψιεηαο φξεμεο, έληαζεο, ερζξφηεηαο, ζχγρπζεο θαη γλσζηηθψλ αιιαγψλ.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή επζχλε θαη ηα θιάκαηα είλαη βαζηθά ζπκπηψκαηα, ηα νπνία 

κπνξεί λα δηαξθέζνπλ κφλν γηα ιίγεο ψξεο, σζηφζν, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

κπνξνχλ λα δηαξθέζνπλ γηα πεξίπνπ δχν εκέξεο θαη ζπάληα γηα πεξηζζφηεξεο απφ 

ηξεηο. Πεξίπνπ ην 50% έσο ην 85% ησλ γπλαηθψλ βηψλνπλ απηή ηε δηαηαξαρή 

(Ferreiraaetal., 2016). Οη ελ ιφγσ δηαηαξαρέο αξρίδνπλ ζπλήζσο κεηαμχ ηεο 3εο θαη 

ηεο 4εο εκέξαο κεηά ηνλ ηνθεηφ, θνξπθψλνληαη ηελ 5ε εκέξα θαη εμαθαλίδνληαη κεηά 

ηε 10ε εκέξα ηεο ινρείαο. Σελ ελ ιφγσ πεξίνδν, κηα γπλαίθα κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δηάζεζε ηεο, κε ηελ έλλνηα φηη ηε κηα ζηηγκή 

κπνξεί λα αηζζάλεηαη επηπρηζκέλε θαη ελεξγεηηθή θαη ηελ επφκελε λα μεζπά ζε 

θιάκαηα ρσξίο εκθαλή ιφγν, λα εκθαλίδεη έληνλν άγρνο θαη έληαζε ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηεο, αθφκε θαη λα δείμεη επεξεζηζηφηεηα θαη ερζξφηεηα απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ηελ πεξηβάιινπλ (Beck&Driscoll, 2006).  

Μηα άιιε πην ζνβαξή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ινρείαο είλαη 

ε ςχρσζε κεηά ηνλ ηνθεηφ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε ιερψλα ράλεη επαθή κε ηελ ίδηα 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ην βξέθνο. Ζ ελ ιφγσ δηαηαξαρή ζεσξείηαη σο ε πην ζνβαξή 

δηαηαξαρή κεηά ηνλ ηνθεηφ. Δίλαη επίζεο ε δηαηαξαρή, ε νπνία έρεη ηε ρακειφηεξε 
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ζπρλφηεηα εκθάληζεο, θαζψο εκθαλίδεηαη ζε πεξίπνπ 2% ησλ κεηέξσλ. Παξά ην 

γεγνλφο φηη είλαη κηα παξνδηθή θαηάζηαζε, νη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ ηηο ζνβαξέο θαη 

δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη απηφ ην είδνο δηαηαξαρήο ζηε κεηέξα θαη 

ηελ πγεία ηνπ κσξνχ (Ferreiraaetal., 2016).  

Ηδηαίηεξα ζνβαξή θαηάζηαζε ζεσξείηαη ε θαηάζιηςε κεηά ηνλ ηνθεηφ. Δηδηθφηεξα, ε 

θαηάζιηςε κεηά ηνλ ηνθεηφ ζεσξείηαη ζνβαξή δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε έλα κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην, αιιά ρσξίο ςπρσηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ. Ζ εκθάληζή ηεο πξαγκαηνπνηείηαη γεληθά 

κεηαμχ ηνπ 2
νπ

 θαη ηνπ 3
νπ

 κήλα ηεο πεξηφδνπ κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη κε πςειφηεξε 

ζπρλφηεηα ζηε 10
ε
 εβδνκάδα. Όπσο φιεο νη άιιεο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο κεηέξαο 

θαη ηνπ κσξνχ ηεο (Ferreiraaetal., 2016).  

Σα παξάπνλα ηεο λέαο κεηέξαο είλαη θπξίσο ζσκαηηθά: θφπσζε, απψιεηα φξεμεο, 

πνλνθέθαινη, αθξαίν άγρνο θαη πεπνηζήζεηο φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηνλ 

ξφιν ηεο σο κεηέξα, κε απνηέιεζκα απηή ε αλεπάξθεηα ηνπ γνληθνχ ξφινπ ζα 

νδεγήζεη ζε ζπλαηζζήκαηα ελνρήο (Ferreiraaetal., 2016). Οη θνηλσληθέο αληημνφηεηεο, 

ε νηθνγελεηαθή δπζαξέζθεηα, ε απνπζία θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη νη αλεπηζχκεηεο 

ελέξγεηεο είλαη παξάγνληεο πνπ ζα επηδεηλψζνπλ απηή ηε δηαηαξαρή (Liabsuetrakul et 

al., 2007). 
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Κεθάιαην 4
ν
 

πλαηζζήκαηα γπλαηθώλ ηελ πεξίνδν ηεο γαινπρίαο: 

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

Γηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ ππνδείμεη φηη ππάξρεη κηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

άγρνπο ηεο κεηέξαο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο, αιιά θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ κε 

ην ζειαζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε κεησκέλε απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηελ έλαξμε ή / θαη 

ηε ζπλέρηζε ηνπ (Adedinsewo et al., 2014; Hamdan & Tamim, 2012). χκθσλα κε 

ηνπο Bascom & Napolitano (2016) νη κεηέξεο κε έληνλα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, 

κεηά ηνλ ηνθεηφ, δελ είλαη ζε ζέζε λα ζειάζνπλ, φιν ην πξνηεηλφκελν δηάζηεκα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ή δελ κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ θαζφινπ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζειαζκνχ ή 

ζηακαηνχλ αηθλίδηα ζε πνιχ κηθξφ ρξφλν απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ γαινπρίαο.  

Βέβαηα απφ ηελ άιιε πιεπξά, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ζχκθσλα κε πξνγελέζηεξεο 

έξεπλεο, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ ηα βξέθε ηνπο 

κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαηάζιηςεο κεηά ηνλ ηνθεηφ (Hamdan & Tamim, 

2012).   

Αλ θαη ε δπζθνιία ηνπ ζειαζκνχ έρεη ζπζρεηηζζεί ζε πνιιέο έξεπλεο κε ηελ 

θαηάζιηςε ηεο λέαο κεηέξαο (Figueiredo et al., 2014), δελ είλαη ζαθέο εάλ ε 

δπζθνιία ηνπ ζειαζκνχ πξνεγείηαη ή δηαδέρεηαη ηεο θαηάζιηςεο. Δπηπιένλ, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε έλλνηα ηεο «δπζθνιίαο ηνπ ζειαζκνχ» είλαη επξεία θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πνηθίινπο παξάγνληεο, βηνινγηθνχο, ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο, 

πέξαλ ηεο θαηάζιηςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο Bascom&Napolitano 

(2016), ην 30,9% ησλ γπλαηθψλ κε ήπηα θαηάζιηςε είραλ κηθξφηεξε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ζειαζκνχ (18,4 έλαληη 21,8 εβδνκάδσλ φπνπ δηήξθεζε ν ζειαζκφο ζε 

γπλαίθεο ρσξίο θαηάζιηςε) θαη απνθιεηζηηθή δηάξθεηα ζειαζκνχ (3,6 έλαληη 4,7 

εβδνκάδσλ, γηα ηηο γπλαίθεο ρσξίο θαηάζιηςε). Έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ 

κε θαηάζιηςε ζηακάηεζαλ ην ζειαζκφ πξηλ ηνπο 6 κήλεο (68,7% έλαληη 57,2% γηα 

ηηο γπλαίθεο ρσξίο θαηάζιηςε).  
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Κεθάιαην 5
ν
 

Καηάζιηςε  & άγρνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θύεζεο, ηεο 

ινρείαο θαη ηεο γαινπρίαο 

5.1 Καηάζιηςε θαη άγρνο θαηά  ηελ θύεζε 

Απνηειέζκαηα δηαρξνληθψλ εξεπλψλ ζπγθιίλνπλ ζην φηη 10 – 20% ησλ γπλαηθψλ 

ζπληζηνχλ πιεζπζκφ πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε πεξηγελλεηηθψλ δηαηαξαρψλ 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, δειαδή δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο, αιιά θαη έσο έλα έηνο κεηά ηνλ ηνθεηφ. χκθσλα κε έξεπλεο, 

ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε απνηεινχλ ηηο ζπρλφηεξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

εκθαλίδνληαη πεξηγελλεηηθά. Καη νη δχν παζνινγίεο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο γηα ηε κε νκαιή πνξεία ηνπ ηνθεηνχ. Γπλεηηθά νδεγνχλ 

ζε δπζκελείο καηεπηηθέο εθβάζεηο θαη παξεκβάζεηο, κε απμεκέλε επίπησζε 

επηπινθψλ (Navaratne et al, 2016). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε εκθαλίδνληαη ζπρλά καδί, θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο θαη παξακέλνπλ ζηε δσή ηεο ιερψλαο αλ δελ 

αληηκεησπηζηνχλ (Mauri et al., 2010), έρνληαο έλα επξχ θάζκα επηπηψζεσλ φρη κφλν 

γηα ηε κεηέξα αιιά γηα ην έκβξπν, ην βξέθνο, ην ζχληξνθν ηεο εγθχνπ / ιερψλαο 

αιιά θαη άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο (Meltzer-Brody, 2011). εκεηψλεηαη φηη κηα 

πξνγελλεηηθή δηαηαξαρή άγρνπο είλαη έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε κεηαγελλεηηθήο θαηάζιηςεο (Epifanio et al., 2015; Chan 

et al., 2014; Milgrom et al., 2008). 

χκθσλα δε κε δηάθνξεο έξεπλεο, αξθεηνί είλαη νη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνδηαζέηνπλ ηελ εκθάληζε δηαηαξαρψλ άγρνπο ή/θαη θαηάζιηςεο (πρ 

νηθνγελεηαθφ ή/θαη πξνζσπηθφ ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο ή άγρνπο, δπζιεηηνπξγία 

ζπξενεηδή, ρακειή θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, κε πξνγξακκαηηζκέλε ή 

αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε, άγρνο παηδηθήο θξνληίδαο, πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(Glover, 2014). Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνζεγγίζνπλ ην άγρνο θαη 

ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο ζηηο λέεο κεηέξεο, ζχκθσλα κε άιινπο 

παξάγνληεο (πρ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (Clout & Brown, 2015; Aktan, 2012). 
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Βέβαηα, ζχκθσλα κε ηνλ Brockington (Nice, 2007) νη γπλαίθεο πνπ δηαλχνπλ ηελ 

πεξηγελλεηηθή πεξίνδν είλαη πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ δηαηαξαρέο απφ φιν ην θάζκα ησλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, εθηφο απφ ηελ θαηάζιηςε ε νπνία απνηειεί ηελ πην ζπρλή θαη 

ην άγρνο πνπ πιήηηεη ην 20% ησλ γπλαηθψλ (O'Hara et al., 2014).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη εξεπλεηέο έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα ελ ιφγσ 

ζπκπηψκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη πξηλ ηνλ ηνθεηφ. Απφ αλαζθφπεζε ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ, θαίλεηαη φηη ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ πνπ εκθαλίδνπλ θαηαζιηπηηθή 

ζπκπησκαηνινγία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θπκαίλνληαη απφ 8% έσο θαη 

51%, ελψ ηα πνζνζηά απηψλ πνπ εθδειψλνπλ κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην 

θπκαίλνληαη απφ 10% - 17% (Bennett et al., 2004). Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεηαη 

έλα πνζνζηφ 3.8% ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ, 4.9% ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ 

ηξηκήλνπ, θαη έλα πνζνζηφ 3.1% ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ. Δπηπιένλ, 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο γπλαηθψλ εκθαλίδνπλ θαηάζιηςε ηνλ δεχηεξν θαη δσδέθαην 

κήλα κεηά ηνλ ηνθεηφ, αληίζηνηρα (5,7% θαη 5,6%), (Gavin et al., 2005). χκθσλα κε 

ηνλ Marcus (2008, ζην McGarry, 2009. Hubner-Liebermann, 2012), ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο εληνπίδνληαη ζην 18,4% ησλ εγθχσλ, αιιά ηα θξηηήξηα γηα κείδνλ 

θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην πιεξνχληαη γηα ην 12,7% ησλ εγθχσλ. χκθσλα κε ην DSM-

V έλα πνζνζηφ 3-6% ησλ εγθχσλ ζα εκθαλίζνπλ κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην θαηά 

ηελ θχεζε ή ηηο εβδνκάδεο ή κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Έλα πνζνζηφ 50% ησλ 

επεηζνδίσλ πεξηγελλεηηθήο θαηάζιηςεο αξρίδνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξηλ ηνλ 

ηνθεηφ (APA, 2013), παξαηήξεζε πνπ ζπλάδεη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζχγρξνλσλ 

εξεπλψλ πνπ επηηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξφιεςεο ζηηο εγθχνπο. ε άιιε 

έξεπλα ην πνζνζηφ ηεο ήπηαο πξνγελλεηηθήο θαηάζιηςεο ππνινγίδεηαη ζε 18,4% θαη 

ηεο κείδνλνο ζε 12,7% (Gavin et al., 2005). 

χκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε έξεπλα κεηαλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2014 

απφ ηνπο O’Hara θαη ζπλεξγάηεο, θαίλεηαη φηη 7,4% ησλ εγθχσλ έρνπλ θαηάζιηςε 

ζην πξψην ηξίκελν ηεο θχεζεο, φζν πεξίπνπ είλαη θαη ην πνζνζηφ ηεο θαηάζιηςεο 

ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ησλ γπλαηθψλ, 12,8% ζην δεχηεξν ηξίκελν ηεο θχεζεο θαη 

12% ζην ηξίην ηξίκελν. Ζ αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα δχν επφκελα ηξίκελα ηεο 

θχεζεο είλαη πνιχ κεγάιε, γεγνλφο πνπ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα πξφιεςε. 

Μάιηζηα, νη γπλαίθεο ρακειφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ησλ εγθχσλ 
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γπλαηθψλ (Bennett, 2004). Οη Fisher θαη ζπλεξγάηεο εληφπηζαλ φηη ην πνζνζηφ ηεο 

θαηάζιηςεο ζηελ θχεζε ήηαλ κεγαιχηεξν ζηηο ρψξεο κε ρακειφ θαη κέζν θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα (15,6%) (Fisher θαη ζπλ., 2012). 

Παξαηεξνχκε φηη ην εχξνο ησλ πνζνζηψλ επηθξάηεζεο ηεο πξνγελλεηηθήο 

θαηάζιηςεο είλαη ηφζν κεγάιν (απφ 8% έσο θαη 51% ζε δηάθνξεο έξεπλεο) πνπ 

αληαλαθιά ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηαηαξαρήο. 

Αθφκα θαη αλ ιάβνπκε ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ εξεπλψλ απφ ηηο νπνίεο 

πξνθχπηνπλ ηα πξνεγνχκελα πνζνζηά, νη αξηζκνί ππνδειψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζνχλ ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο 

θαη παξέκβαζεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ. 

5.2 Καηάζιηςε θαη άγρνο ηελ πεξίνδν ηεο ινρείαο 

Σηο πξψηεο δχν εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηνθεηφ, πνιχ ζπρλά νη γπλαίθεο βηψλνπλ κηα 

ζεηξά ζσκαηηθψλ αιιά θαη ςπρηθψλ ζπκπησκάησλ πνπ αλαθέξνληαη σο «επηιφρεηα 

δπζθνξία» (postpartum blues ή baby blues, φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγεηαη) θαη δελ 

ζπληζηνχλ ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή.  

Ζ επηιφρεηα δπζθνξία αθνξά ζηελ εθδήισζε ήπησλ ζπκπησκάησλ ζιίςεο, 

θιάκαηνο, άγρνπο, ζχγρπζεο, δηαηαξαρψλ χπλνπ θαη επεξεζηζηφηεηαο, πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην 26% - 85% ησλ γπλαηθψλ κεηά ηνλ ηνθεηφ. ηα ζπκπηψκαηα δελ 

πεξηιακβάλεηαη απηνθηνληθφο ηδεαζκφο, ελψ δελ απαηηείηαη ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, 

εθφζνλ ππνρσξνχλ κέρξη θαη ηε δεχηεξε εβδνκάδα κεηά ηνλ ηνθεηφ, παξάιιεια κε 

ηελ ςπρνζσκαηηθή πξνζαξκνγή ηεο γπλαίθαο ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ηελ χπαξμε 

ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ (Milgrom et al., 2008. Norhayati et al., 2015). Ζ δηάζεζε 

ηεο γπλαίθαο απηή ηελ πεξίνδν ραξαθηεξίδεηαη απφ επκεηαβιεηφηεηα, απφηνκεο 

ελαιιαγέο θαη ππεξεπαηζζεζία (Kendell et al., 1981. Ballinger, 1982. O’Hara, 1995. 

Buttner et al., 2012). 

αθή πξνζδηνξηζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηιφρεηα δπζθνξία δελ ππάξρνπλ, γηα απηφ 

άιισζηε θαη ην εχξνο ηεο επηθξάηεζεο είλαη ηφζν κεγάιν, αλάινγα κε ηελ 

απζηεξφηεηα ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (Buttner et al., 2012). χκθσλα 

κε ηνλ Buttner, νη O’Hara θαη ζπλεξγάηεο, πξφηεηλαλ κία ζεηξά δηαγλσζηηθψλ 

θξηηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ δπζθνξηθή δηάζεζε, θιάκα, ζπλαηζζεκαηηθή 
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αζηάζεηα, άγρνο, αυπλία, απψιεηα φξεμεο θαη επεξεζηζηφηεηα (Handley Blues 

Criteria). Έλα ζεκαληηθφ δηαθξηηηθφ ηεο επηιφρεηαο δπζθνξίαο απφ ηελ επηιφρεηα 

θαηάζιηςε, εθηφο απφ ηελ έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ, είλαη θαη ε ηαπηφρξνλε 

παξνπζία ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο γπλαίθαο, φπσο ελζνπζηαζκφο, 

απηνπεπνίζεζε, θηλεηνπνίεζε, απνθαζηζηηθφηεηα, εξεκία, ελδηαθέξνλ, ηα νπνία δελ 

ζπλάδνπλ κε ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην κείδσλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην (απηφζη). 

Ζ αηηηνινγία ηεο επηιφρεηαο δπζθνξίαο δελ είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε. Οη Bloch 

θαη ζπλεξγάηεο, θαη νη Glover θαη Kammerer, ηελ απνδίδνπλ ζηελ απφηνκε κείσζε 

ησλ επηπέδσλ ηεο εζηξαδηφιεο θαη ηεο πξνγεζηεξφλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ (Buttner et al., 

2012). Οη Sacher et al., (2010) εληφπηζαλ φηη ηα κεησκέλα επίπεδα νηζηξνγφλσλ ηηο 

πξψηεο 3 – 4 κέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ, ζρεηίδνληαη κε απμεκέλα επίπεδα MAO-A 

(κνλνακίλε νμπδάζεο Α), πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απνξξχζκηζε ηεο δηάζεζεο. Χζηφζν, 

ε ππφζεζε απηή δελ επηβεβαηψλεηαη επαξθψο απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Cathwell, 

2006). 

Παξφιν πνπ ηα ζπκπηψκαηα ηεο επηιφρεηαο δπζθνξίαο είλαη ήπηα, παξνδηθά θαη δελ 

ζπληζηνχλ ςπρηθή δηαηαξαρή, ελδέρεηαη λα απνηεινχλ έλδεημε επαισηφηεηαο γηα ηε 

κεηέπεηηα εθδήισζε επηιφρεησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ. Απνηειέζκαηα 

αξθεηψλ εξεπλψλ ζπλδένπλ ηελ επηιφρεηα δπζθνξία κε ηελ εθδήισζε επηιφρεηαο 

θαηάζιηςεο (Buttner et al., 2012. Henshaw et al., 2004. Watanabe et al., 2008. Reck 

et al., 2009). Δπίζεο, έρεη βξεζεί φηη νη γπλαίθεο πνπ βηψλνπλ πξνεκκελνξπζηαθά 

ζπκπηψκαηα έρνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα εθδειψζνπλ επηιφρεηα δπζθνξία 

(Henshaw et al., 2004. Bloch et al., 2005. Buttner et al., 2012). 

Ζ ζχλδεζε ηεο επηιφρεηαο δπζθνξίαο κε ηηο επηιφρεηεο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

θαζηζηά ηελ έξεπλα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, παξφιν 

πνπ ην ελ ιφγσ πεδίν ελέρεη ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηελ 

έιιεηςε αμηφπηζησλ εξγαιείσλ αλίρλεπζεο. 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ ηελ θχξηα δηαηαξαρή ηεο ςπρηθήο πγείαο 

ηεο γπλαίθαο ζηελ πεξίνδν ηεο ινρείαο θαη ηππηθά εκθαλίδνληαη 4 εβδνκάδεο κεηά 

ηνλ ηνθεηφ. Πνιιέο γπλαίθεο βηψλνπλ ήπηα θαηάζιηςε ή «κειαγρνιία ηεο ινρείαο» 

(baby blue) κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Άιιεο γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ 

ζνβαξφηεξεο κνξθέο θαηάζιηςεο, ζε ζεκείν πνπ κπνξεί ηειηθά λα πεξηνξίδεηαη ε 
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ηθαλφηεηά ηνπο λα θξνληίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην παηδί ηνπο (Lowdermilk, Perry 

& Cashion, 2013). 

Ζ επηιφρεηνο θαηάζιηςε είλαη κηα ζχλζεηε θαη ελδηαθέξνπζα δηαηαξαρή πνπ ζπρλά 

θέξλεη ηε γπλαίθα θαη ηελ νηθνγέλεηα ηεο κπξνζηά ζε εθπιήμεηο. ε κηα ζηηγκή πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ επραξίζηεζε θαη ραξά, ε «επίζεζε» ηεο θαηάζιηςεο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη «θαηαζηξνθή» θαη παξαθσλία ζηε δσή ηεο γπλαίθαο. Ζ επηιφρεηα 

θαηάζιηςε είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα πεξηγξάςεη κηα εηεξνγελή νκάδα 

θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ πεξίνδν ηεο ινρείαο. χκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθφ 

θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ ηεο Ακεξηθάληθεο Φπρηαηξηθήο 

Δηαηξείαο (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders of the 

American Psychiatric Society, 1994), ε επηιφρεηνο θαηάζιηςε είλαη έλα κείδνλ 

θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην ην νπνίν επηζπκβαίλεη εληφο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ απφ ηνλ 

ηνθεηφ (Μσξατηνπ θαη ζπλ., 2011). 

Ζ θαηάζιηςε ηεο ινρείαο είλαη κηα ζνβαξή δηάρπηε ιχπε κε αζηάζεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο θαη είλαη πην ζνβαξή θαη επίκνλε απφ ηε «κειαγρνιία ηεο 

ινρείαο». Σα αηζζήκαηα έληνλνπ θφβνπ, ζπκνχ, άγρνπο θαη απνζάξξπλζεο πνπ 

ζπλερίδνληαη κεξηθέο θνξέο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ δελ απνηεινχλ θπζηνινγηθά 

ζηνηρεία ηεο κειαγρνιίαο ηεο ινρείαο» (Lowdermilk, Perry & Cashion, 2013). 

Ζ επηιφρεηα θαηάζιηςε έρεη κειεηεζεί πην ζπζηεκαηηθά, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ινηπέο 

πεξηγελλεηηθέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζαθψο πεξηζζφηεξα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε απηήλ. Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή επηθξάηεζή 

ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπγθέληξσζε πνξηζκάησλ πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε 

επηιφρεηα θαηάζιηςε είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη καθξνπξφζεζκα ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζε νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα. Οη ζνβαξέο κνξθέο ηεο δηαηαξαρήο 

θαζηζηνχλ ηε γπλαίθα αλεπαξθή λα θξνληίζεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη ην παηδί, κε 

απνθνξχθσκα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηεο αθαηξείηαη δηα λφκνπ ε επηκέιεηα ησλ παηδηψλ 

(Howard, 2005). 

Σν DSM-5 (APA, 2013) νξίδεη ηελ επηιφρεηα θαηάζιηςε ζαλ έλα θαηαζιηπηηθφ 

επεηζφδην κέηξηαο έσο ζνβαξήο κνξθήο πνπ αξρίδεη ηέζζεξηο εβδνκάδεο κεηά ηνλ 

ηνθεηφ. Δλαιιαθηηθά, ε Γηεζλήο ηαμηλφκεζε λνζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πγείαο 
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(WHO, 2009) ηελ νξίδεη σο κηα κέηξηαο κνξθήο ςπρηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή 

δηαηαξαρή πνπ μεθηλά έμη εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. 

5.3 Καηάζιηςε θαη άγρνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο γαινπρίαο 

Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ρξεηαζηεί αξθεηφο ρξφλνο, πξνθεηκέλνπ ε κεηέξα θαη ην 

κσξφ λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζειαζκφ. Μεξηθέο θνξέο ππάξρνπλ ζσκαηηθέο 

επηπινθέο, είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο κακάο είηε ηνπ κσξνχ, πνπ θαζηζηνχλ ην 

ζειαζκφ δχζθνιν ή αδχλαην (Wennbergetal., 2017). Δίηε έηζη είηε αιιηψο, κεξηθέο 

λέεο κακάδεο απιά δελ κπνξνχλ λα ζειάζνπλ ηα κσξά ηνπο. Άιιεο επηιέγνπλ λα κελ 

ην θάλνπλ, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Μεξηθέο λέεο κακάδεο ζπλερίδνπλ λα πξνζπαζνχλ 

λα ζειάζνπλ, αιιά δελ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ. Άιιεο έρνπλ παξαηεηακέλεο 

δπζθνιίεο. Οπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο εκπεηξίεο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρηθή επεκεξία κηαο λέαο κεηέξαο. Σν θαηά πφζνλ ε ηθαλφηεηα 

ηνπ ζειαζκνχ επεξεάδεη ηελ ςπρηθή πγεία κηαο λέαο κακάο εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζδνθηψλ ηεο γηα ζειαζκφ πξηλ γίλεη ε 

κεηέξα. Μεξηθέο λέεο κεηέξεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζειάζνπλ ηα κσξά ηνπο ην 

δέρνληαη θαη πξνρσξνχλ. Γηα άιιεο, κπνξεί λα είλαη πνιχ ελνριεηηθφ θαη κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ κεηαγελλεηηθνχ άγρνπο ή / θαη ηεο θαηάζιηςεο.  

Γηα κηα λέα κακά πνπ αλαπηχζζεη κεηαγελλεηηθφ άγρνο ή θαηάζιηςε, ε ζρέζε κεηαμχ 

ηεο ςπρηθήο ηεο πγείαο (άγρνο θαη θαηάζιηςε) θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα ζειάδεη 

κπνξεί λα είλαη πεξίπινθε (Brownetal., 2016; Coatesetal., 2014; Gaoetal., 2010). Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ ε κεηέξα αγσλίδεηαη λα ζειάζεη ην κσξφ ηεο, απηφ κπνξεί λα είλαη 

έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο 

θαηάζιηςεο (Pawluskietal., 2017). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα γπλαίθα κπνξεί λα 

ζεσξήζεη ηνλ ζειαζκφ αγρσηηθφ θαη ελδερνκέλσο λα ζπκβάιεη ζην κεηαγελλεηηθφ 

άγρνο ή θαηάζιηςε εάλ αηζζάλεηαη φηη: 

 Δίλαη πνιχ απαηηεηηθή δηαδηθαζία ζσκαηηθά ή ζπλαηζζεκαηηθά 

 Υξεηάδεηαη πνιχο ρξφλνο, πξνζζέηνληαο έλα άιιν ζηξψκα άγρνπο 

 Πξνθαιεί άγρνο, δπζθνξία ή πφλν γηα ηνλ εαπηφ ηεο ή ην κσξφ 

 Πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα απνηπρίαο ή αλεπάξθεηαο 

 Πξνθαιεί άγρνο γηα ην κσξφ πνπ εμαξηάηαη απφ απηήλ. 
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Ο ζειαζκφο κπνξεί επίζεο λα είλαη κηα ζεηηθή εκπεηξία γηα κηα λέα κακά κε 

κεηαγελλεηηθφ άγρνο ή θαηάζιηςε. Απηφ κπνξεί λα ηζρχεη εάλ αηζζάλεηαη φηη ν 

ζειαζκφο: 

 Δίλαη θάηη πνπ απνιακβάλεη ή ηνπιάρηζηνλ αηζζάλεηαη φηη κπνξεί λα πεηχρεη 

 Βνεζά ηε θξνληίδα γηα ην κσξφ ηεο 

 Σελ βνεζά λα αηζζάλεηαη φηη ζπλδέεηαη ην κσξφ ηεο. 

Χζηφζν, κεξηθέο λέεο κακάδεο ζεσξνχλ φηη ν ζειαζκφο είλαη κηα ιηγφηεξν ζεηηθή 

εκπεηξία ή αθφκε θαη εληειψο αξλεηηθή θαη επηιέγνπλ λα ζηακαηήζνπλ ην ζειαζκφ 

(ε δηαθνπή ηνπ ζειαζκνχ κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη «απνγαιαθηηζκφο»). 
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Κεθάιαην 6
ν
 

Μεζνδνινγία έξεπλαο 

6.1 θνπόο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο – επηπέδσλ 

θαηάζιηςεο θαη άγρνπο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, γπλαηθψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ 

πεξίνδν κεηά ηνλ ηνθεηφ, θαζψο θαη εθείλσλ νη νπνίεο ζειάδνπλ, θαζψο θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη νδεγνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζε 

εθδειψζεηο άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. Δπηπιένλ, δηεξεπλψληαη ηα ζπκπηψκαηα θαη νη 

εθδειψζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ ζε θάζε πεξίπησζε.  

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

πεξηφδσλ.  

Σν θχξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο ήηαλ πνηα είλαη ε ςπρηθή πγεία θαη ηα 

επίπεδα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο ησλ εγθύσλ γπλαηθώλ, εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πεξίνδν κεηά ηνλ ηνθεηό θαη εηδηθόηεξα εθείλσλ πνπ ζειάδνπλ, ελψ ε 

βαζηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο κειέηεο ζπλνςίδεηαη ζην φηη νη γπλαίθεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θύεζεο αληηκεησπίδνπλ πςειόηεξα ζπκπηώκαηα άγρνπο θαη 

θαηάζιηςεο, ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξίνδν κεηά ηνλ ηνθεηό. 

6.2 Μέζνδνο έξεπλαο 

Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο είρε πξνγξακκαηηζζεί ε ρξήζε ζπγρξνληθήο 

κειέηεο, κε ηε δηαλνκή δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

είρε επίζεο ζρεδηαζζεί θαη ε δηελέξγεηα focusgroups, πξνθεηκέλνπ ε νκάδα εξγαζίαο 

λα ζπγθεληξψζεη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο άγρνπο θαη 

πηζαλήο θαηάζιηςεο ησλ εγθχσλ θαη ησλ ιερψλσλ ζηε 2
ε
 θάζε ηεο κειέηεο.  Όκσο, 

ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ επέθεξε ε παλδεκία, ιφγσ COVID 19 θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο ε δηελέξγεηα FocusGroup δελ ήηαλ δπλαηή, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιαρζνχλ νη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα απφ ηπρφλ κφιπλζε 

απφ COVID19.  
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Ζ νκάδα εξγαζίαο δηεμήγαγε φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε έγθξηζεο 

απφ ηελ επηηξνπή βηνεζηθήο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, απεπζχλζεθε ζηε Γηνίθεζε ησλ δπν ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαζψο 

θαη ζηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη έγθξηζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο επηέκβξηνο 2020 – Ηαλνπάξηνο  2021) δηαλεκήζεθε 

εξσηεκαηνιφγην ζε θάζε έγθπν ε νπνία παξαθνινπζείην θαηά ηελ πεξίνδν 

δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο ζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο θιηληθέο, ζην νπνίν έγηλε ρξήζε ησλ 

εμήο εξγαιείσλ: 

-Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζιηςεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε Zung Self-Rating 

Depression Scale. Ζ ελ ιφγσ θιίκαθα είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην 20 εξσηήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο σο εξγαιείν απηφ-αμηνιφγεζεο, φζνλ αθνξά ζε 

ζπλαηζζεκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Ζ κειέηε δηεμήρζε απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε ζηαζκηζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα 

νπνία δηαλεκήζεθαλ ζηηο ηέζζεξηο (4) καηεπηηθέο θιηληθέο ηεο ΠΔ Ζξαθιείνπ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο δπν (2) ηδησηηθέο (ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ θαη ΜΖΣΔΡΑ) θαη ζηηο δπν (2) 

δεκφζηεο (ΠΑΓΝΖ θαη ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ). Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ δείγκα επθνιίαο 

θαη γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δελ ππήξραλ εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα, ελψ ε νκάδα 

εξγαζίαο πξνζέγγηζε φιεο ηηο πγηείο εγθχνπο / ιερψλσλ, νη νπνίεο ήηαλ ελήιηθεο θαη 

δελ αλήθαλ  ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο (πρ ΑκΔΑ, πιεζπζκηαθή κεηνλφηεηα 

θηι). πλνπηηθά, απνθιείζηεθαλ απφ ηελ έξεπλα:  

 Άηνκα επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ  

 Άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ  

 Άηνκα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα δψζνπλ κφλνη ηνπο ζπλαίλεζε γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα  

 Αζζελείο κε ζνβαξά ρξφληα λνζήκαηα ππφ θαξκαθεπηηθή αγσγή 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εγθχσλ / ιερψλσλ ζηελ έξεπλα ήηαλ απνιχησο εζεινληηθή. 

Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα ελεκεξψζεθαλ πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο γηα ην δηθαίσκα ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ή φρη ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα ηνπο λα απνρσξήζνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκνχζαλ θαη λα 

δεηήζνπλ λα δηαγξαθνχλ ηα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ηηο αθνξνχζαλ.   
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θαηάζιηςε. Κάζε ζηνηρείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζκνινγείηαη ζε θιίκαθα Likert 

πνπ θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 4 (1=θαζφινπ  ή  ζπάληα,  2=κεξηθέο θνξέο,  3=αξθεηέο  

θνξέο,  4=  πνιιέο  θνξέο/πάληα). Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πξνθχπηεη αζξνίδνληαο ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο αληηθεηκέλσλ θαη θπκαίλεηαη απφ 

20 έσο 80 βαζκνχο. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα κε κέηξηα θαηάζιηςε ζπγθεληξψλνπλ έλα 

ζθνξ κεηαμχ 50 θαη 69, ελψ έλα ζθνξ απφ 70 βαζκνχο θαη άλσ ππνδειψλεη ζνβαξήο 

κνξθήο θαηάζιηςε. Ζ βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζην εξσηεκαηνιφγην παξέρεη 

έλα ελδεηθηηθφ εχξνο φζνλ αθνξά ζηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζιηςεο πνπ κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκν γηα θιηληθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο (Zung, 1986). Σν 

εξσηεκαηνιφγην έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα πνηθίινπο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο 

ζηελ Διιάδα, φπνπ έρεη κεηαθξαζζεί θαη ζηαζκηζζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο (πρ 

Φιψξνο, 2015; Λφηηη-Λπθνχζα θαη ζπλ., 2012; Fountoulakisetal., 2003) θαη ην 

εμσηεξηθφ, ελψ έρεη κειεηεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

εξεπλεηέο (πρ Thurberetal., 2002; Knightetal., 1983; Biggsetal., 1978). Σν ελ ιφγσ 

εξσηεκαηνιφγην έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηάζιηςεο ζηηο 

εγθχνπο, κε πςειά πνζνζηά εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο θαη αμηνπηζηίαο, φπσο ελδεηθηηθά 

ζηελ έξεπλα ησλ Chenetal. (2020), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

ηεο θιίκαθαο απηναμηνιφγεζεο ηεο θαηάζιηςεο ζηηο εγθχνπο γπλαίθεο ζηελ Κίλα, 

θαζψο επίζεο θαη ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (πρ Zhangetal., 2018; Rahmawati, 

&Ungsianik, 2017; Mammadovaetal., 2012; Wissartetal., 2005). 

-Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ άγρνπο ζηηο εγθχνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ε Κιίκαθα   

Απηναμηνιφγεζεο   Άγρνπο   (Self-rating  Anxiety  Scale,  SAS)  ηνπ  Zung (Zung, 

1971), ε νπνία πξφθεηηαη γηα θιίκαθα απηναλαθνξάο πνπ απνηειείηαη απφ 20 ζέκαηα.  

Ο ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα επηιέμεη, γηα θάζε έλα απφ ηα 20 ζέκαηα, απφ κία θιίκαθα 

ηχπνπ Likert 4  απαληήζεσλ  (1=θαζφινπ  ή  ζπάληα,  2=κεξηθέο θνξέο,  3=αξθεηέο  

θνξέο,  4=  πνιιέο  θνξέο/πάληα),  ηελ  απάληεζε  πνπ  αληαπνθξίλεηαη  θαιχηεξα  

ζηελ  πξνζσπηθή  ηνπ  θαηάζηαζε  θαηά  ηελ  ηειεπηαία  εβδνκάδα. Σν ζπλνιηθφ 

ζθνξ ηεο θιίκαθαο θπκαίλεηαη απφ 20-80 βαζκνχο, ην νπνίν απνηειεί «Γείθηε 

άγρνπο" πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο εμήο:  

 20-44 Καλνληθφ εχξνο 

 45-59 Ήπηα έσο κέηξηα επίπεδα άγρνπο 

 60-74 επηζεκαίλνληαη ζε ζνβαξά επίπεδα άγρνπο 

 Αθξαία επίπεδα άγρνπο 75 θαη άλσ 
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Ζ θιίκαθα έρεη ζηαζκηζηεί θαη κεηαθξαζζεί ζηα ειιεληθά (Samakourietal., 2012; 

Fountoulakisetal., 2006) θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνηθίιεο δηαθνξεηηθέο κειέηεο, 

φπσο ησλ Serdarietal. (2020), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηελ επηξξνή ηνπ άγρνπο ζηελ 

πνηφηεηα θαη πνζφηεηα χπλνπ αζζελψλ ζηελ βνξεηναλαηνιηθή Διιάδα. Ζ ελ ιφγσ 

θιίκαθα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ηελ εθηίκεζε επηπέδσλ άγρνπο θαη ζε 

εγθχνπο παγθνζκίσο (πρ Liuetal., 2020; Gaoetal., 2020; Sinesi etal., 2019; Zhangetal., 

2018; Kangetal., 2016). 

-Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο θαη άγρνπο 

Ζ νκάδα εξγαζίαο παξαθνινχζεζε ηελ εμέιημε ηεο εγθπκνζχλεο ησλ ελ ιφγσ 

γπλαηθψλ θαη ηηο επηζθέθζεθε μαλά αθφηνπ γέλλεζαλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

είρε νξγαλσζεί ε δηεμαγσγή εθ λένπ focus group ζε θάζε θιηληθή κε ίδην αξηζκφ 

ιερψλσλ (φπσο ηα focus group ησλ εγθχσλ) γηα λα πξνζδηνξηζζνχλ παξάγνληεο 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ην νπνίν φκσο δελ θαηέζηε 

εθηθηφ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνχξγεζε ε COVID19. Ζ δηελέξγεηα focus groups 

εηδηθά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ζα κπνξνχζε λα επαπμήζεη θαη λα εκπινπηίζεη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Ζ Οκάδα Δξγαζίαο θξάηεζε επηθνηλσλία κε ηηο εγθχνπο νη νπνίεο είραλ απαληήζεη ην 

Δξσηεκαηνιφγην ζηελ Α’ Φάζε ηεο έξεπλαο θαη επηθνηλψλεζε εθ λένπ καδί ηνπο ηελ 

πεξίνδν πνπ αλέκελαλ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, νπφηε θαη νξίζζεθε εθ λένπ 

ξαληεβνχ γηα λα νινθιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ζηε Β΄θάζε ηεο έξεπλαο ζε 

ζπλελλφεζε αθελφο κε ηελ θιηληθή πνπ παξαθνινπζνχληαλ θαη αθεηέξνπ κε ηνλ 

ηαηξφ ηνπο. 

ηε Β’ θάζε ηεο έξεπλαο, δηαλεκήζεθε εξσηεκαηνιφγην ζε θάζε ιερψλα ζην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο εξγαιεία:  

- Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζιηςεο κεηά ηνλ ηνθεηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

«Edinburgh Postnatal Depression Scale» ησλ Coxetal, (1987), ε νπνία πεξηιακβάλεη 

δέθα (10) εξσηήζεηο. Κάζε απάληεζε ιακβάλεη βαζκνινγία απφ 0 έσο 3, ελψ ε 

κέγηζηε βαζκνινγία δηακνξθψλεηαη ζηνπο 30 βαζκνχο. Οη απαληήζεηο 

βαζκνινγνχληαη κε 0, 1, 2 θαη 3 κε βάζε ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ εθάζηνηε 

ζπκπηψκαηνο. Γηα ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία, ηα ζηνηρεία 3 θαη 5 - 10 αληηζηξέθνληαη 

(δειαδή νη απαληήζεηο 1,2,3, θαη 0 αληηζηξέθνληαη ζε 3, 2, 1 θαη 0). Σν ζπλνιηθφ 

ζθνξ βξίζθεηαη κε ηελ πξνζζήθε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηα 10 ζηνηρεία, φπσο 
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δηακνξθψλνληαη κεηά ηελ αληηζηξνθή ηνπο. Οη κεηέξεο κε βαζκνινγία άλσ ησλ 12 ή 

13 βαζκψλ είλαη πηζαλφ λα ππνθέξνπλ απφ ζνβαξή θαηάζιηςε θαη ζα πξέπεη λα 

δεηήζνπλ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε. Απαηηείηαη πξνζεθηηθή θιηληθή αμηνιφγεζε απφ 

επαγγεικαηία πγείαο γηα λα επηβεβαησζεί ε δηάγλσζε θαη λα θαηαξηηζηεί ζρέδην 

ζεξαπείαο.  Ζ ζπλάθεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο ελ ιφγσ θιίκαθαο έρεη εμεηαζζεί απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο (πρGarcia-Esteveetal., 2003;Eberhard‐Granetal., 2001; Wickberg, 

&Hwang, 1996; Coxetal., 1996; Boyceetal., 1993). ηελ Διιάδα, ε ελ ιφγσ θιίκαθα 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ ιερψλσλ. 

Έρεη δε κεηαθξαζζεί θαη αμηνινγεζεί γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ 

(Vivilaki etal., 2009). Πνιινί εξεπλεηέο ζηελ Διιάδα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα γηα ηελ αμηνιφγεζε επηθξάηεζεο ηεο κεηαγελλεηηθήο 

θαηάζιηςεο ζε δείγκα πγηψλ Διιελίδσλ κεηέξσλ, ρσξίο πξνβιήκαηα πγείαο ή 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ θχεζε ή ηνλ ηνθεηφ, 2 κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ (Leonardouetal., 

2009) ή/θαη 6 κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ (Gonidakis etal., 2008). Δπηπιένλ, έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε δείγκα Διιελίδσλ κεηέξσλ κε πξνβιήκαηα θαηά ηελ θχεζε ή ηνλ 

ηνθεηφ (Dagklisetal., 2018; Dagklisetal., 2016; Gourountietal., 2015). 

-Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ άγρνπο: Κιίκαθα   Απηναμηνιφγεζεο   Άγρνπο   (Self-rating  

Anxiety  Scale,  SAS)  ηνπ  Zung (1971), φπσο αλαιχζεθε ζηελ ελφηεηα ησλ εγθχσλ.  

- Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο θαη άγρνπο. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία δελ ήηαλ πιήξσο ζπκπιεξσκέλα εμαηξέζεθαλ απφ ηελ 

έξεπλα.  

Αξρηθά, εθηηκήζεθε φηη ην ζπλνιηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο ζα απνηειείηαη απφ ~100 

άηνκα, ην νπνίν αθνξά ζε δείγκα επθνιίαο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ IBM SPSS 24 θαη φινη νη έιεγρνη 

εθαξκφζζεθαλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05, απνηππψζεθαλ ηα πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ ή/θαη πηλάθσλ (N,% γηα ηηο πνηνηηθέο 

κεηαβιεηέο, κέζε ηηκή ± ηππηθή απφθιηζε, ή δηάκεζνο, ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο 

γηα ηηο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο). Δπηπξφζζεηα, έγηλε αλίρλεπζε ζηαηηζηηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ κεηαμχ κεηαβιεηψλ ζα εθαξκνζηνχλ νη θαηάιιεινη έιεγρνη 

παξακεηξηθνχ ή κε παξακεηξηθνχ ειέγρνπ (πρ. chi-square, two-samples independent 

t-test,ANOVA θα). Γηα ηελ αλάδεημε πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ δχν πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ εθαξκφζζεθε ν Pearson’s correlation coefficient (παξακεηξηθφο 
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έιεγρνο), θαη κεηαμχ κηαο πνηνηηθήο θαη κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο ν έιεγρνο 

ANCOVA (Analysis of covariance).   
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Κεθάιαην 7
ν
 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

7.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία δείγκαηνο 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπλνιηθά ζπκκεηείραλ 120 γπλαίθεο, νη νπνίεο ήηαλ φιεο ζηνλ 

9
ν
 κήλα (36

ε
 – 40

ε
 εβδνκάδα θχεζεο). Ζ κέζε ειηθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηα ~23,88 

(±4,73) έηε, κε κηθξφηεξε ειηθία εγθχνπ ηα 18 έηε θαη κεγαιχηεξε ηα 40 έηε 

(Πίλαθαο 1). 

Πίλαθαο 1: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

 n Διάρηζην Μέγηζην Μ.Ο 
Σππ. 

Απόθιηζε 

Ζιηθία  (ζε έηε) 120 18,00 40,00 23,8750 4,73244 

Μεληαίν Οηθνγελεηαθό 

εηζόδεκα 

47 600,00€ 3000,00€ 1504,2553€ 752,66409 

Μεληαίν αηνκηθό εηζόδεκα 47 100,00€ 2000,00€ 928,7234€ 468,89610 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ηεο ηάμεο ηνπ 46,7% (n=56) ήηαλ 

παληξεκέλεο, ελψ κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 24,2% (n=29) δηαδεπγκέλεο. Σν 

20% (n=24) ήηαλ άγακεο, ελψ ην 9,2% (n=11) δήισζαλ «άιιε» νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ρσξίο λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα είλαη απηή. Γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο, ηεο ηάμεο ηνπ 41,1% (n=46), νη ζρέζεηο κε ην ζχληξνθν ραξαθηεξίδνληαλ 

σο θαιέο, ελψ ην 31,3% (n=35) ηηο ραξαθηήξηζε σο «Άξηζηεο». Έλα κηθξφηεξν 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10,7% (n=12) ραξαθηήξηζε ηηο ζρέζεηο κε ην ζχληξνθν σο 

κέηξηεο, ελψ έλα αθφκα κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 8,9% (n=10) σο θαθέο. Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 96,6% (n=112) 

δήισζε φηη δελ έρεη βηψζεη πεξηζηαηηθά ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ελψ κφιηο ηέζζεξηο 

(4) ζπκκεηέρνπζεο είραλ βηψζεη ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά (Πίλαθαο 2).  

Όζνλ αθνξά ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζηελ έξεπλα, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 52,5% (n=63) ήηαλ απφθνηηνη ΑΔΗ / ΣΔΗ, ελψ 

αθνινπζνχζαλ κε 19,2% (n=23) φζεο είραλ νινθιεξψζεη ην Γπκλάζην / Λχθεην θαη 

κε 18,3% (n=22) φζεο είραλ Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν πνπδψλ (Πίλαθαο 2). Ζ 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηεο ηάμεο ηνπ 48,3% (n=57) είραλ δνπιεηά γξαθείνπ, ελψ 

αθνινπζνχζαλ κε 15,3% (n=18) φζεο αζρνινχληαλ κε αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη εκ 

14,4% (n=17)  κε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο (Πίλαθαο 2). 
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Πίλαθαο 2: πρλόηεηα θαη πνζνζηηαία απνηύπσζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

 n % 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

Παληξεκέλε 56 46,7 

Άγακε 24 20,0 

Γηαδεπγκέλε 29 24,2 

Άιιν 11 9,2 

ύλνιν 120 100,0 

Οηθνγελεηαθέο ρέζεηο 

Άξηζηεο 35 31,3 

Πνιχ θαιέο 9 8,0 

Καιέο 46 41,1 

Μέηξηεο 12 10,7 

Καθέο 10 8,9 

ύλνιν 112 100,0 

Δλδννηθνγελεηαθή βία 

Ναη 4 3,4 

Όρη 112 96,6 

ύλνιν 116 100,0 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν 

Γεκνηηθφ 7 5,8 

Γπκλάζην/Λχθεην 23 19,2 

ΑΔΗ / ΣΔΗ 63 52,5 

Μεηαπηπρηαθφ 22 18,3 

Γηδαθηνξηθφ 5 4,2 

ύλνιν 120 100,0 

Δξγαζία 

Γνπιεηά γξαθείνπ 57 48,3 

Υεηξσλαθηηθή εξγαζία 17 14,4 

Αγξνηηθέο εξγαζίεο 18 15,3 

Δξγαζία κε παηδηά 7 5,9 

Έκπνξνο 3 2,5 

Τγεηνλνκηθφ 

πξνζσπηθφ 

3 2,5 

Οηθηαθά 13 11,0 

ύλνιν 118 100,0 

Σόπνο Γηακνλήο 

Ν. Υαλίσλ 6 5,2 

Ν. Ρεζχκλνπ 17 14,7 

Ν. Ζξαθιείνπ 79 68,1 

Ν. Λαζηζίνπ 14 12,1 

χλνιν 116 100,0 
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Όζνλ αθνξά ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζηελ έξεπλα 

θπκαίλνληαλ απφ 600€ - 3.000€ κε κέζν κεληαίν εηζφδεκα ηα 1.504€ (±752,66€) ελψ 

ην κεληαίν αηνκηθφ εηζφδεκα απφ 100€ - 2.000€  κε κέζν κεληαίν εηζφδεκα ηα 

928,72€ (±468,90€) (Πίλαθαο 1). Όζνλ αθνξά ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο, νη 

πεξηζζφηεξεο ζε πνζνζηφ 68,1% (n=79) δηέκελαλ ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ, ελψ 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 14,7% (n=17) ζην Ν. Ρεζχκλνπ θαη ζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 12,1% (n=14) ζην Ν. Λαζηζίνπ (Πίλαθαο 2).   

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εγθχσλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 85,5% (n=100) αζινχληαλ, ελψ 

ην 14,5% (n=17) δελ αζινχληαλ. Απφ ηα άηνκα ηα νπνία αζινχληαη, ηα ηξία (3) 

αζινχληαη 4-5 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ηέζζεξα (4) άηνκα αζινχληαη κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα θαη δέθα (10) άηνκα 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Όζνλ αθνξά ην θάπληζκα, 

ην 97,5% (n=117) δελ θάπληζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο, ελψ φζνλ 

αθνξά ην αιθνφι κφλν ην 1,7% (n=2) θαηαλάισλε αιθνφι (Πίλαθαο 3).  

 

Πίλαθαο 3: πλήζεηεο 

 N % 

Άζιεζε 

Ναη 17 14,5 

Όρη 100 85,5 

ύλνιν 117 100,0 

Κάπληζκα 

Ναη 3 2,5 

Όρη 117 97,5 

ύλνιν 120 100,0 

Καηαλάισζε Αιθνόι 

Ναη 2 1,7 

Όρη 118 98,3 

ύλνιν 120 100,0 

 

Κακία απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα δελ αληηκεηψπηζε θάπνην πξφβιεκα 

πγείαο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, ηεο ηάμεο ηνπ 87,3% (n=103) δελ 

αληηκεηψπηζε θάπνην πξφβιεκα πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο. Απφ 

ηα δεθαπέληε (15) άηνκα ηα νπνία αληηκεηψπηζαλ πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο ηνπο:  

 Γπν (2) αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζπζπάζεσλ  

 Γπν (2) είραλ αηκνξξαγίεο  
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 Σέζζεξηο (4) είραλ δηαβήηε θχεζεο  

 Έλα (1) είρε απνθφιιεζε  

 Γπν (2) είραλ νιηγάκλην 

Όζνλ αθνξά δηάθνξα επηκέξνπο πξνβιήκαηα, κε ην αιθνφι, εθ γελεηήο αλσκαιία, 

φγθνο ζην παξειζφλ, αιιά θαη ζήκεξα δελ είρε θακία απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο 

πξφβιεκα. Όζνλ αθνξά ζηελ αλαηκία, νη πεξηζζφηεξεο ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

77,4% (n=82) δελ είραλ ηέηνηνπ είδνπο πξφβιεκα, έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

4,7% (n=5) είραλ πξφβιεκα ζην παξειζφλ πνπ αληηκεηψπηζαλ κε ζεξαπεία, ελψ 

αληίζηνηρν είλαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ έρνπλ πξφβιεκα ζήκεξα, ην νπνίν 

αληηκεησπίδεηαη ρσξίο ζεξαπεία. Τθηζηάκελν είλαη ην πξφβιεκα γηα ην 12,3% (n=13) 

νη νπνίεο ην αληηκεησπίδνπλ κε ζεξαπεία, ελψ κφιηο έλα άηνκν έρεη λνζειεπζεί γηα ην 

ιφγν απηφ.  

Όζνλ αθνξά πξφβιεκα άγρνπο, ην 48,1% (n=50) δελ είρε θάπνην πξφβιεκα άγρνπο. 

Σν 26% (n=27) έρεη πξφβιεκα άγρνπο ζήκεξα, ην νπνίν αληηκεησπίδεη ρσξίο 

ζεξαπεία, ελψ ην 20,2% (n=21) αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα άγρνπο ζην παξειζφλ, 

ρσξίο θακία ζεξαπεία (Πίλαθαο 4). 

Πίλαθαο 4: Πξνβιήκαηα Τγείαο  & Καζεκεξηλόηεηαο εγθύσλ 

 n % 

Αλαηκία 

Όρη 82 77,4 

Ναη, ζην παξειζφλ κε 

ζεξαπεία 

5 4,7 

Ναη, ζην παξφλ, ρσξίο 

ζεξαπεία 

5 4,7 

Ναη, ζην παξφλ κε ζεξαπεία 13 12,3 

Ναη, ζην παξφλ κε λνζειεία 1 ,9 

ύλνιν 106 100,0 

Άγρνο 

Όρη 50 48,1 

Ναη, ζην παξειζφλ, ρσξίο 

ζεξαπεία 

21 20,2 

Ναη, ζην παξειζφλ κε 

ζεξαπεία 

1 1,0 

Ναη, ζην παξφλ, ρσξίο 

ζεξαπεία 

27 26,0 

Ναη, ζην παξφλ κε ζεξαπεία 4 3,8 
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Ναη, ζην παξφλ κε λνζειεία 1 1,0 

ύλνιν 106 100,0 

Καηάζιηςε 

Όρη 105 92,1 

Ναη, ζην παξειζφλ, ρσξίο 

ζεξαπεία 

3 2,6 

Ναη, ζην παξειζφλ κε 

ζεξαπεία 

6 5,3 

ύλνιν 114 100,0 

Υξήζε Ναξθσηηθώλ νπζηώλ 

Όρη 113 99,1 

Ναη, ζην παξειζφλ, ρσξίο 

ζεξαπεία 

1 ,9 

ύλνιν 114 100,0 

Πξνβιήκαηα γάκνπ 

Όρη 112 97,4 

Ναη, ζην παξειζφλ κε 

ζεξαπεία 

1 ,9 

Ναη, ζην παξφλ, ρσξίο 

ζεξαπεία 

1 ,9 

Ναη, ζην παξφλ κε ζεξαπεία 1 ,9 

ύλνιν 115 100,0 

Απόπεηξα απηνθηνλίαο 

Όρη 110 98,2 

Ναη, ζην παξειζφλ κε 

ζεξαπεία 

1 ,9 

Ναη, ζην παξφλ κε ζεξαπεία 1 ,9 

ύλνιν 112 100,0 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ (92,1%) δελ είρε θάπνην πξφβιεκα θαηάζιηςεο, ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 5,3% είρε ζην παξειζφλ κε ζεξαπεία θαη ην 2,6% είρε πξφβιεκα 

θαηάζιηςεο ζην παξειζφλ ρσξίο ζεξαπεία. Όζνλ αθνξά ζε πξφβιεκα κε λαξθσηηθέο 

νπζίεο, κφλν έλα άηνκν είρε αληηκεησπίζεη πξφβιεκα, αιιά ρσξίο αλ ρξεηαζηεί 

ζεξαπεία. Σν 97,4% ηνπ δείγκαηνο (n=112) δελ είρε πξνβιήκαηα γάκνπ, φκσο ηξεηο 

(3) γπλαίθεο είραλ αληηκεησπίζεη ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα, κία 

είρε πξνβιήκαηα γάκνπ πνπ αληηκεηψπηζε κε ζεξαπεία, κία αληηκεησπίδεη ζήκεξα 

ρσξίο ζεξαπεία θαη κηα κε ζεξαπεία (Πίλαθαο 4).  
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Σν 98,2% ηνπ δείγκαηνο (n=110) δελ είρε θάλεη πνηέ απφπεηξα απηνθηνλίαο, ελψ δπν 

άηνκα είραλ βηψζεη ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθφ, εθ ησλ νπνίσλ έλα ζην παξειζφλ γηα 

ην νπνίν έιαβε ζεξαπεία θαη έλα ζην παξφλ, κε ζεξαπεία (Πίλαθαο 4). 

7.2 Απηό-αμηνιόγεζε θαηάζιηςεο θαη άγρνπο ησλ εγθύσλ 

Όζνλ αθνξά ζηα επίπεδν Καηάζιηςεο ησλ εγθχσλ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλα, κε ηελ 

βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηεο θαηάζιηςεο λα θπκαίλεηαη απφ 24 – 62 βαζκνχο, κε 

κέζε βαζκνινγία ηνπ 40,2 βαζκνχο (±8,91). Ζ ελ ιφγσ βαζκνινγία ππνδειψλεη 

ρακειφ επίπεδν θαηάζιηςεο ησλ εγθχσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο. χκθσλα κε 

ηε ζπζρέηηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

θαηάζιηςεο θαη ειηθίαο, βξέζεθε φηη ειηθία δελ επεξεάδεη ηελ θαηάζιηςε ηεο εγθχνπ 

(p-value>0.05) (Πίλαθαο 5). 

Όζνλ αθνξά ην αλ επεξεάδεη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο εγθχνπ ην επίπεδν 

θαηάζιηςεο, βξέζεθε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ ελ ιφγσ 

κεηαβιεηή (p-value=0.9>0.05), ελψ νχηε ε πνηφηεηα ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ 

επεξεάδεη ην βαζκφ θαηάζιηςεο ησλ εγθχσλ (p-value=0.29>0.05). Δπηπιένλ, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εγθχσλ δελ επεξεάδεη ην επίπεδν θαηάζιηςεο ησλ εγθχσλ (p-

value=0.42>0.05) (Πίλαθαο 5). 

Πίλαθαο 5: πζρέηηζε θαηάζιηςεο θαη ραξαθηεξηζηηθώλ εγθύνπ 

 Γείθηεο 
Καηάζιηςε  

εγθύνπ 
p-value 

Ζιηθία r -,174 0.71 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε F ,190 0.90 

Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

εγθύνπ 
F 1.27 0.29 

Μνξθσηηθό επίπεδν  F 0.97 0.42 

Μεληαίν Οηθνγελεηαθό 

Δηζόδεκα 
r -,457 ,002 

Μεληαίν Αηνκηθό 

Δηζόδεκα  
r -,355 ,019 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο, ην κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

ζρεηίδεηαη αξλεηηθά (r=-0.45) κε ηελ βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηεο θαηάζιηςεο (p-

value=0.02), ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε βειηίσζε ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κεηψλεη ηε 

βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηεο θαηάζιηςεο. Οκνίσο, ην κεληαίν αηνκηθφ εηζφδεκα 

ζρεηίδεηαη αξλεηηθά (r=-0.35) κε ηελ βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηεο θαηάζιηςεο (p-
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value=0.019), ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε βειηίσζε ζην αηνκηθφ εηζφδεκα κεηψλεη ηε 

βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηεο θαηάζιηςεο (Πίλαθαο 5).  

Όζνλ αθνξά ην άγρνο ησλ εγθχσλ είλαη ζρεηηθά ρακειφ, θπκαίλεηαη απφ 39 – 56 

βαζκνχο, κε κέζν επίπεδν ηνπο 48,24 βαζκνχο (±3,92).  

Ζ ειηθία δε θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν άγρνπο ησλ εγθχσλ (p-value=0.88),  

νχηε κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p-value=0,65), ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (p-

value=0.119) θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν (p-value=0.16) (Πίλαθαο 6). 

Πίλαθαο 6: πζρέηηζε άγρνπο θαη ραξαθηεξηζηηθώλ εγθύνπ 

 Γείθηεο 
Καηάζιηςε  

εγθύνπ 
p-value 

Ζιηθία r -,016 ,886 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε F ,550 ,650 

Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

εγθύνπ 
F 

1,907 ,119 

Μνξθσηηθό επίπεδν  F 1,685 ,163 

Μεληαίν Οηθνγελεηαθό 

Δηζόδεκα 
r ,458 0,01 

Μεληαίν Αηνκηθό 

Δηζόδεκα  
r ,107 ,561 

 

Αληηζέησο, ην εηζφδεκα θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ θιίκαθα άγρνπο, θαζψο 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (r=0,458, p-value=0,01).  
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7.3 Γεληθά ζηνηρεία θαη ζπλαηζζήκαηα ινρείαο 

Σν 80% ηνπ δείγκαηνο (n=96) είρε εχθνιν ηνθεηφ, ελψ ην 68,3% γέλλεζε κε 

θπζηνινγηθφ ηνθεηφ θαη ην 31,7% κε θαηζαξηθή (Πίλαθαο 7).  

Πίλαθαο 7: Υαξαθηεξηζηηθά ηνθεηνύ& ινρείαο 

 n % 

Δπθνιία ηνθεηνύ 

Ναη 96 80,0 

Όρη 24 20,0 

ύλνιν 120 100,0 

Σξόπνο Σνθεηνύ 

Φπζηνινγηθφο ηνθεηφο 82 68,3 

Καηζαξηθή ηνκή 38 31,7 

ύλνιν 120 100,0 

Τπάξρεη θάηη ην νπνίν ζαο ηξνκάδεη ζήκεξα, 

κεηά ηε γέλλεζε ηνπ κσξνύ ζαο 

Ναη 15 12,5 

Όρη 105 87,5 

ύλνιν 120 100,0 

Τπάξρεη θάηη ην νπνίν ζαο αγρώλεη ζήκεξα, κεηά 

ηε γέλλεζε ηνπ κσξνύ ζαο 

Ναη 35 29,2 

Όρη 85 70,8 

ύλνιν 120 100,0 

Θειαζκόο 

Ναη 89 74,2 

Όρη 31 25,8 

ύλνιν 120 100,0 

Πξόβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ 

Ναη 11 9,2 

Όρη 109 90,8 

ύλνιν 120 100,0 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζε πνζνζηφ 50,8% (n=61) έλησζε άξηζηα κε ηε γέλλεζε 

ηνπ κσξνχ, ην 22,5% (n=27) πνιχ θαιά θαη ην 19,2% (n=23) θαιά. Μηθξφηεξν 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 7,5% (n=9) έλησζε κέηξηα (Γηάγξακκα 1).  
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Γηάγξακκα 1: Αηζζήκαηα κε ηε γέλλεζε ηνπ κσξνύ 

 

Σν 87,5% ηνπ δείγκαηνο (n=105) δήισζε φηη δελ ππάξρεη θάηη λα ηνπο ηξνκάδεη κε ηε 

γέλλεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, ελψ ην 12,5% (n=15) θάηη ηνπο ηξνκάδεη (Πίλαθαο 7). Απφ 

ηα  δεθαπέληε άηνκα ηα νπνία θάηη ηα ηξνκάδεη ζήκεξα, κεηά ηε γέλλεζε ηνπ κσξνχ 

ηνπο:  

 Μηα κεηέξα θνβάηαη φηη θάπνηνο άλζξσπνο ζα εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηελ 

ίδηα γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 Σξία άηνκα (3) θνβνχληαη γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ  

 Σέζζεξα άηνκα (4) θνβνχληαη γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζε απηφ  

 Έλα άηνκν θνβάηαη κήπσο δελ έρεη αξθεηφ ρξφλν λα θξνληίζεη ην παηδί 

 Έλα άηνκν θνβάηαη ην ζειαζκφ  

 Σξία (3) άηνκα αλαθέξνπλ φηη ηνπο ηξνκάδνπλ «πνιιά» 

 

Δπηπιένλ, ην 70,8% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δελ ππάξρεη θάηη λα ηνπο αγρψλεη 

ζήκεξα, κεηά ηε γέλλεζε ηνπ κσξνχ ηνπο, ελψ ην 29,2% (n=35) αγρψλεηαη γηα θάηη 

(Πίλαθαο 7). Απφ ηα 35 άηνκα, ηα νπνία θάηη ηα ηξνκάδεη ζήκεξα, κεηά ηε γέλλεζε 

ηνπ κσξνχ ηνπο:  

 Γπν (2) αγρψλνληαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά / αληίδξαζε ηνπ πξψηνπ ηνπο παηδηνχ  

 Σέζζεξα (4) αγρψλνληαη γηα ηελ πνξεία  ηνπ ζειαζκνχ  

 Δλλέα (9) αγρψλνληαη γηα ηελ πγεία ηνπ κσξνχ 

 Έλα (1) αγρψλεηαη γηα ην βάξνο ηνπ κσξνχ 

 Έλα (1) αγρψλεηαη γηα ην κέιινλ ηνπ κσξνχ  

50,8

22,5

19,2

7,5

Άριςτα Πολφ καλά Καλά Μζτρια
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 Δλλέα (9) αγρψλνληαη γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ βξέθνπο θαη αλ είλαη επαξθείο σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ ζα λένη γνλείο (κε ηνλ ζχδπγν / 

ζχληξνθν ηεο)  

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 74,2% (n=89) ζειάδεη, ελψ νη 

ππφινηπεο δε ζειάδνπλ (Πίλαθαο 7). Απφ εθείλεο πνπ δε ζειάδνπλ:  

 Δπηά (7) δήισζαλ φηη δελ ήζειαλ λα ζειάζνπλ  

 Έμη (6) δήισζαλ φηη δελ είραλ γάια (εμ αξρήο ή δηεθφπε)  

 Γπν (2) δελ κπνξνχζαλ ιφγσ ηεο αλαηνκίαο ηνπ ζηήζνπο ηνπο (πρ δελ είραλ 

ζειέο)  

 Μηα (1) δελ κπνξνχζε  

 Μηα (1) δελ είρε ρξφλν  

 Μηα (1) είρε κηθξφβην ζην ζηήζνο 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ηεο ηάμεο ηνπ 90,8% (n=109) δελ 

αληηκεηψπηζε θάπνην πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ (Πίλαθαο 7), ελψ απφ 

ηα 11 άηνκα ηα νπνία αληηκεηψπηζαλ θάπνην πξφβιεκα:  

 Γπν (2) είραλ αδξάλεηα κήηξαο  

 Έλα (1) δήισζε φηη ην κσξφ ήηαλ ζε ιάζνο ζέζε  

 Έλα (1) είρε αηκνξξαγία  

 Έλα (1) είρε πξφσξν ηνθεηφ  

 Γπν (1) είραλ άζρεκε εκπεηξία ηνθεηνχ ελ γέλεη 

 Έλα (1) δελ ιεηηνχξγεζε ε λάξθσζε κε απνηέιεζκα λα βηψζεη έληνλνπο 

πφλνπο 

 Έλα (1) «έραλαλ» ηνπο παικνχο ηνπ παηδηνχ 

 

7.4 Απηό-αμηνιόγεζε θαηάζιηςεο θαη άγρνπο ησλ ιερώλσλ 

Ζ θαηάζιηςε ησλ ιερψλσλ θπκαίλεηαη ζε αξθεηά ρακειά επίπεδα, κεηαμχ ηνπ 2 – 13, 

κε κέζε βαζκνινγία ην 7,11 (±3,3), ην νπνίν ππνδειψλεη ρακειφ επίπεδν 

θαηάζιηςεο. Γηα ην κεγαιχηεξν δε κέξνο ησλ ιερψλσλ (70%) ε θαηάζιηςε 

θπκαίλεηαη απφ 2-10 βαζκνχο, ήηνη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν. Σν φξην ησλ 10 βαζκψλ 

πνπ ππνδειψλεη κέηξηα θαηάζιηςε αθνξά ζην 30% ηνπ δείγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζε 36 ιερψλεο.  
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζα έξεπλαο, ε ειηθία, ην κεληαίν 

νηθνγελεηαθφ θαη αηνκηθφ εηζφδεκα δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζιηςε ησλ ιερψλσλ 

(Πίλαθαο 8). Δπηπιένλ, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε δελ επεξεάδεη ηελ θαηάζιηςε ησλ 

ιερψλσλ (p-value=0.1) ελψ ε θαηάζιηςε δελ επεξεάδεηαη νχηε απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ (p-value=0.9). Δπηπιένλ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν δελ 

επεξεάδεη ηελ θαηάζιηςε ησλ ιερψλσλ (p-value=0.18) (Πίλαθαο 8). 

Πίλαθαο 8: πζρέηηζε θαηάζιηςεο θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ιερώλαο 

 Γείθηεο 
Καηάζιηςε  

ιερώλαο 
p-value 

Ζιηθία R -,103 ,262 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε F 2,1 ,104 

Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

εγθύνπ 
F 

,195 ,941 

Μνξθσηηθό επίπεδν  F 1,58 ,183 

Μεληαίν Οηθνγελεηαθό 

Δηζόδεκα 
R ,645 0,00 

Μεληαίν Αηνκηθό 

Δηζόδεκα  
R -,073 ,625 

Όζνλ αθνξά ηελ επθνιία ηνπ ηνθεηνχ δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ην επίπεδν 

θαηάζιηςεο ησλ ιερψλσλ (p-value=0.62), ελψ νχηε ν ηξφπνο ηνθεηνχ (θπζηνινγηθφο 

ή θαηζαξηθή) επεξεάδεη ην επίπεδν θαηάζιηςεο ησλ ιερψλσλ (p-value=0.13). 

Πίλαθαο 9: πζρέηηζε θαηάζιηςεο θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηνθεηνύ 

Κιίκαθα 
Τπνθιίκαθεο 

ζύγθξηζεο 

Μέζε  

ηηκή  

Σππ. 

Απνθι. 
Γηαθνξά p-value 

Καηάζιηςεο 

EDINBURG 

Δχθνινο ηνθεηφο 7,05 3,36 ,757  

0,756 

Γχζθνινο ηνθεηφο 7,41 3,16 ,730  

Καηάζιηςεο 

EDINBURG 

Φπζηνινγηθφο 

ηνθεηφο 
6,8049 3,30 ,645 

,519 

Καηζαξηθή ηνκή 7,7895 3,25 ,642 
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Όζνλ αθνξά ην άγρνο ηεο ιερψλαο είλαη ρακειφ αιιά ζε παξφκνην επίπεδν κε εθείλν 

ησλ εγθχσλ, θπκαίλεηαη απφ 26 – 72 βαζκνχο θαη ην κέζν άγρνο δηακνξθψλεηαη ζε 

~48 (±11,29). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο,  ην άγρνο ηεο 

ιερψλαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην επίπεδν θαηάζιηςεο πξηλ ηνλ ηνθεηφ (r=0.595, p-

value=0.00) (Πίλαθαο 10). 

Πίλαθαο 10: Καηάζιηςε θαη Άγρνο Δγθύνπ θαη Λερώλαο 

 Γείθηεο 
Καηάζιηςε  

εγθύνπ 
p-value 

Άγρνο 

εγθύνπ 
p-value 

Καηάζιηςε ιερώλαο R ,120 ,215 -,007 ,950 

Άγρνο ιερώλαο R ,595 ,000 -,209 ,085 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

θαηάζιηςεο πξηλ θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ δελ είλαη δπλαηή, δεδνκέλνπ φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη δπν δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο. Αληηζέησο, ειέγρνληαο ηα επίπεδα 

άγρνπο πξηλ θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ, φπνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα θιίκαθα 

αμηνιφγεζεο, θαίλεηαη φηη ππάξρεη κείσζε ηνπ άγρνπο κεηά ηνλ ηνθεηφ πεξίπνπ 0,855 

κνλάδσλ (ηππηθή απφθιηζε=1,776) ζηελ θιίκαθα SAS (κέζε ηηκή πξηλ=48,130 θαη 

κέζε ηηκή κεηά=47,275), κε ην ζηαηηζηηθφ δείθηε t= 0,603 (df=69) θαη pvalue=0,548 

λα ππνδειψλεη πσο ε ζπγθεθξηκέλε κείσζε δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Πίλαθαο 

11). 

 

Πίλαθαο 11: ύγθξηζε άγρνπο πξηλ θαη κεηά ηνλ ηνθεηό ιερώλαο 

 
Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

Απόθιηζε 
Mean  

Σππηθή 

Απόθιηζε 
t Df .sig 

Άγρνο εγθύνπ 48,13 3,85 
0,855 11,77 0.60 68 0.54 

Άγρνο ιερώλαο 47,27 10,35 

 

Ζ επθνιία /δπζθνιία ηνθεηνχ δελ επεξεάδεη ην επίπεδν άγρνπο ηεο ιερψλαο (p-value 

= 0.86). Οκνίσο, ν ηξφπνο ηνπ ηνθεηνχ (p-value = 0.45), θαζψο θαη ν ζειαζκφο (p-

value=0.51) δελ επεξεάδεη ην επίπεδν άγρνπο ηεο ιερψλαο (Πίλαθαο 12).  
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Πίλαθαο 12: πζρέηηζε άγρνπο ιερώλαο θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηνθεηνύ 

Κιίκαθα 
Τπνθιίκαθεο 

ζύγθξηζεο 

Μέζε  

ηηκή  
Σππ. Απνθι. Γηαθνξά p-value 

Καηάζιηςεο SAS 

(ινρεία) 

Δχθνινο ηνθεηφο 48,14  11,32 2,68  

,717 .86 

Γχζθνινο ηνθεηφο 48,60  11,43 2,69  

Καηάζιηςεο SAS 

(ινρεία) 

Φπζηνινγηθφο ηνθεηφο 47,65  10,84 2,34 

,221 .45 

Καηζαξηθή ηνκή 49,42  12,20 2,44 

Καηάζιηςεο SAS 

(ινρεία) 

Θειαζκφο  47,80  11,41 2,47 

,404 .51 

Όρη Θειαζκφο 49,41  11,08 2,44 
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Κεθάιαην 8
ν
 

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα 

8.1 πδήηεζε- πκπεξάζκαηα έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο – επηπέδσλ 

θαηάζιηςεο θαη άγρνπο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, γπλαηθψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ 

πεξίνδν κεηά ηνλ ηνθεηφ, θαζψο θαη εθείλσλ νη νπνίεο ζειάδνπλ, θαζψο θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη νδεγνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζε 

εθδειψζεηο άγρνπο θαη θαηάζιηςεο.  χκθσλα κε έξεπλεο, ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε 

απνηεινχλ ηηο ζπρλφηεξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ εκθαλίδνληαη πεξηγελλεηηθά 

(Navaratne et al, 2016), ην νπνίν δελ επηβεβαηώλεηαη ζηελ παξνύζα κειέηε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε εκθαλίδνληαη ζπρλά καδί, θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο θαη παξακέλνπλ ζηε δσή ηεο ιερψλαο αλ δελ 

αληηκεησπηζηνχλ (Mauri et al., 2010).  

ηελ παξνχζα έξεπλα ζεκεηψλεηαη φηη νη γπλαίθεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

εγθπκνζχλεο ηνπο, αιιά θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ βίσλαλ ζρεηηθά ρακειά επίπεδα άγρνπο 

θαη θαηάζιηςεο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηα επίπεδν Καηάζιηςεο ησλ εγθχσλ είλαη 

αξθεηά πεξηνξηζκέλα, κε ηεκέζε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηεο θαηάζιηςεο λα 

δηακνξθψλεηαη ζηνπο 40,2 βαζκνχο (±8,91), ην νπνίν αληίθεηηαη ζηα απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ βξήθαλ πςειά επίπεδν θαηάζιηςεο ζηηο εγθχνπο (πρ. 

Friedmanetal., 2020; Maetal., 2019; Salaczetal., 2012). Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη έξεπλεο 

πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ παξνχζα. Δλδεηθηηθά, ζχκθσλα κε πξνγελέζηεξε έξεπλα ζε 

εγθχνπο ζηελ Νηγεξία (Obietal., 2009), ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ είρε 

ειάρηζηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη ε κέζε βαζκνινγία δηακνξθψλνληαλ ζην 

~59 ηεο θιίκαθα Εung. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Obietal (2009), νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα 

κέηξηα έσο ζνβαξή θαηάζιηςε ήηαλ πξνβιήκαηα ζην γάκν, πξνεγνχκελε εκπεηξία κε 

απψιεηα εγθπκνζχλεο, ε θαθή πγεία, άιια πξνβιήκαηα. Σν γεγνλφο φηη ζην δείγκα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ήηαλ αξθεηά θαιέο, ε πγεία ησλ 

εγθχσλ ήηαλ ζε θαιή θαηάζηαζε θαη νη πεξηζζφηεξεο δελ είραλ πξνβιήκαηα ζην 

γάκν ηνπο, ελδέρεηαη λα αηηηνινγεί ην γεγνλφο φηη θαίλεηαη λα ππάξρνπλ αθφκε 

ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα Zung.  
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χκθσλα κε ηε ζπζρέηηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη ειηθίαο, βξέζεθε φηη ε ειηθία δελ επεξεάδεη ηελ θαηάζιηςε 

ηεο εγθχνπ, ην νπνίν επηβεβαηώλεηαη θαη από πξνγελέζηεξεο κειέηεο (πρ 

Pearsonetal., 2013; Peñacoba Puenteetal., 2013;Ko et al., 2012). χκθσλα κε ηελ 

παξνχζα έξεπλα ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε άζθεζε δελ επεξεάδνπλ ηα επίπεδα 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ηεο εγθχνπ, ζε αληίζεζε κε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο φπνπ 

έρνπλ δείμεη φηη νη γπλαίθεο κε ρακειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο (γπκλάζην ή 

θαηψηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο) θαη κε πςειφηεξε ζσκαηηθή άζθεζε είραλ 

πςειφηεξν επηπνιαζκφ άγρνπο θαη θαηάζιηςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο 

ηνπο (Zhangetal., 2018). 

Έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ή 

φρη θαηάζιηςεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε είλαη ην εηζφδεκα, ην νπνίν θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο, απνηέιεζκα ην νπνίν επηβεβαηώλεηαη θαη από 

άιιεο έξεπλεο, νη νπνίεο δείρλνπλ φηη νη γπλαίθεο κε ρακειφ εηζφδεκα είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ ζνβαξά ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη θαη κε επηβιαβείο ζπλήζεηεο ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (πρ θάπληζκα, θαηαλάισζε αιθνφι) (McCormicketal., 1990).  

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ ηεο εγθπκνζχλεο γηα πνιιέο κέιινπζεο κεηέξεο είλαη 

ην άγρνο γηα ηηο αιιαγέο πνπ βηψλνπλ (ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά, ζπκπεξηθνξά, 

θνηλσληθφο ξφινο), θαζψο θαη ν θφβνο θαη ε αγσλία (Pluessetal., 2010; 

Macbeth&Luine, 2010). Αηηίεο ζνβαξνχ άγρνπο γηα ηελ έγθπν πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

ην θφβν απψιεηαο ηνπ εκβξχνπ ή εκθάληζεο εκβξπτθψλ αλσκαιηψλ, ηνθνθνβία, 

θφβν γηα επηπινθέο θαηά ηνλ ηνθεηφ θα. (Arfaieetal., 2017; Bayrampouretal., 2016; 

Gourounti, 2016; Schetter&Tanner, 2012). ηελ παξνχζα έξεπλα νη γπλαίθεο δελ 

έλησζαλ έληνλν άγρνο γηα θαλέλα ιόγν.  

Όζνλ αθνξά ην άγρνο ησλ εγθχσλ είλαη ζρεηηθά ρακειφ, θπκαίλεηαη απφ 39 – 56 

βαζκνχο, κε κέζν επίπεδν ηνπο 48,24 βαζκνχο (±3,92). Αληηζέησο, ζε άιιεο έξεπλεο 

ην άγρνο ησλ εγθχσλ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ. Δλδεηθηηθά, ζηελ έξεπλα ησλ Kangetal. 

(2016), ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο παξνπζίαζε πςειά επίπεδα άγρνπο πνπ 

θπκαίλνληαλ άλσ ησλ 60 βαζκψλ ζηελ θιίκαθα Self-Rating Anxiety Scale (SAS). 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηα εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ ην άγρνο 

ησλ εγθχσλ ηελ πεξίνδν ηεο ηξέρνπζαο παλδεκίαο ιφγσ COVID19 (πρ 
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Chasson&Taubman-Ben-Ari, 2020; Durankuş&Aksu, 2020; Preisetal., 2020; 

Ravaldietal., 2020; Zhang&Ma, 2020). Δλδεηθηηθά, ε παλδεκία θαη νη ζπλέπεηεο 

απηήο απνηεινχλ αηηίεο ηδηαίηεξα απμεκέλνπ άγρνπο γηα ηηο εγθχνπο παγθνζκίσο, ελψ 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επηβαξχλνπλ ην επίπεδν άγρνο είλαη ην εηζφδεκα ηνπ 

λνηθνθπξηνχ πνπ δχλαηαη λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ιφγσ παλδεκίαο, ηα ππνθείκελα  

ζπκπηψκαηα θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλσλίαο (Liuetal., 2020). 

Μεηά ηνλ ηνθεηφ, ηδηαίηεξα ζνβαξή θαηάζηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε θαηάζιηςε. 

Δηδηθφηεξα, ε θαηάζιηςε κεηά ηνλ ηνθεηφ ζεσξείηαη ζνβαξή δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην, αιιά ρσξίο ςπρσηηθή 

ζπκπησκαηνινγία θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ (Ferreiraa et al., 

2016). ηελ παξνχζα έξεπλα, νη γπλαίθεο δελ παξνπζίαδαλ πςειά επίπεδα 

θαηάζιηςεο, αληηζέησο νη πεξηζζφηεξεο βξηζθφηαλ θάησ απφ ηε κέζε βαζκνινγία 

ζηελ θιίκαθα απηφ-αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζιηςεο. Σν ελ ιφγσ εχξεκα ζπκθσλεί κε ηα 

επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ είραλ ρακειά 

επίπεδα θαηάζιηςεο κεηά ηνλ ηνθεηφ, κεηξνχκελα ζε βαζκνινγία κηθξφηεξε ησλ 10 

βαζκψλ ζηελ θιίκαθα Edinburgh Postnatal Depression Scale. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

έξεπλα ησλ Nielsen et al. (2000) κφλν ην 5.5%  ησλ γπλαηθψλ ππέθεξε απφ πςειά 

επίπεδα θαηάζιηςεο (βαζκνινγία άλσ ησλ 13 βαζκψλ ζηελ θιίκαθα Edinburgh 

Postnatal Depression Scale), κεηά ηνλ ηνθεηφ ηνπο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, νη γπλαίθεο δελ βίσλαλ έληνλν άγρνο ή θάπνην 

θφβν ή αγσλία νχηε κεηά ηνλ ηνθεηφ. χκθσλα κε πξνγελέζηεξεο κειέηεο έλαο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηα επίπεδα άγρνπο ησλ γπλαηθψλ κεηά ηνλ ηνθεηφ είλαη ν 

ηξφπνο ηνπ ηνθεηνχ, κε ηηο γπλαίθεο νη νπνίεο ππεβιήζεθαλ ζε θαηζαξηθή ηνκή λα 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο ζπγθξηηηθά κε εθείλεο πνπ γέλλεζαλ 

θπζηνινγηθά (Xieetal., 2011). ηελ παξνχζα έξεπλα ν ηξφπνο ηνθεηνχ δε θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ηα επίπεδα άγρνπο ησλ εγθχσλ, ηα νπνία είλαη ζε θάζε πεξίπησζε αξθεηά 

πεξηνξηζκέλα. 

Δπηπιένλ, δηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ ππνδείμεη φηη ππάξρεη κηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ άγρνπο ηεο κεηέξαο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο, αιιά θαη κεηά ηνλ 

ηνθεηφ κε ην ζειαζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε κεησκέλε απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηελ 

έλαξμε ή / θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ (Adedinsewo et al., 2014; Hamdan & Tamim, 2012). 

Δλδεηθηηθά ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Yazici et al. (2015), νη νπνίνη ζπζρέηηζαλ 

ηελ επηξξνή ηεο θαηάζιηςεο πξηλ ηνλ ηνθεηφ ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο ησλ ιερψλσλ, 
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βξέζεθε φηη απφ ηηο γπλαίθεο νη νπνίεο είραλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο θαηάζιηςεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο, ην 92% παξνπζίαζε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή κεηά 

ηνλ ηνθεηφ (Ρ <0,01). 

χκθσλα κε ηνπο Bascom & Napolitano (2016) νη κεηέξεο κε έληνλα ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο, κεηά ηνλ ηνθεηφ, δελ είλαη ζε ζέζε λα ζειάζνπλ, φιν ην πξνηεηλφκελν 

δηάζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ή δελ κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ θαζφινπ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζειαζκνχ ή ζηακαηνχλ αηθλίδηα ζε πνιχ κηθξφ ρξφλν απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ 

γαινπρίαο. ηελ παξνχζα έξεπλα δελ βξέζεθε λα ππάξρεη θάπνηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ άγρνπο ηεο κεηέξαο κεηά ηνλ ηνθεηό θαη ηνλ 

ζειαζκό, θαζψο κελ ππάξρνπλ γπλαίθεο νη νπνίεο δε ζειάδνπλ ηα λενγέλλεηα ηνπο, 

ην νπνίν φκσο δε ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε.   

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη ζην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη 

έγθπεο αιιά θαη ιερψλεο είραλ πνιχ ήπηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζην κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηνπο θαη αξθεηά ρακειφ άγρνο, γεγνλφο ην νπνίν ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζηηο 

θαιέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο πνπ είραλ. Δπηπιένλ, θαζψο ην άγρνο  θαηά ηελ θχεζε 

ζρεηίδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε επηπινθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ θαη 

άγρνο κεηά απφ απηφλ (Dingetal., 2014) ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ εγθπκνζχλε ηνπο 

είραλ πνιχ ρακειά πνζνζηά άγρνπο νθείιεηαη ζην φηη ε πιεηνςεθία είρε εχθνιν 

ηνθεηφ θαη αξθεηά ρακειφ πνζνζηφ άγρνπο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο.  

8.2 Πεξηνξηζκνί θαη πξνεθηάζεηο κειέηεο 

εκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο φηη ην δείγκα είλαη 

γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλν ζηελ ΠΔ Ζξαθιείνπ. Δλδέρεηαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζεκαληηθά ζε πεξίπησζε δηεχξπλζεο ηνπ δείγκαηνο ζε 

άιιεο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ή αθφκα θαη ζε άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα απνηέιεζε ην 

γεγνλφο φηη δελ επεηξάπε ε δηελέξγεηα ησλ focus groups ηα νπνία είραλ 

πξνγξακκαηηζζεί ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο κειέηεο φπνπ δχλαηαη λα είρε επηθέξεη 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη παξαηεξήζεηο ζηελ παξνχζα.  

Όζνλ αθνξά ηηο πξνεθηάζεηο ηεο κειέηεο δχλαηαη λα επαλαιεθζεί θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη αθελφο δείγκα απφ φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, αιιά θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη απνηειέζκαηα πνηνηηθήο έξεπλαο (πρ focusgroups) ηα νπνία ζηελ 

παξνχζα θάζε δελ ήηαλ δπλαηή.  
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Παξάξηεκα Η – Δξσηεκαηνιόγην έξεπλαο γηα εγθύνπο 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΤΟΤ 

Ηλικία: ……………………. 

Οικογενειακι Κατάςταςθ 

o Άγαμθ 

o Παντρεμζνθ  

o Διαηευγμζνθ  

o Άλλο  

Πωσ κα χαρακτθρίηατε τισ ςχζςεισ ςασ με το ςφντροφο ςασ;  

o Άριςτεσ 

o Πολφ καλζσ  

o Καλζσ 

o Μζτριεσ 

o Κακζσ  

o Πολφ κακζσ 

Ζχετε βιϊςει περιςτατικά ενδοοικογενειακισ βίασ; …………………………… 

Αν ναι, παρακαλϊ περιγράψτε:  

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Μορφωτικό Επίπεδο 

o Δθμοτικό  

o Γυμνάςιο / Λφκειο  

o ΑΕΙ / ΣΕΙ 

o Μεταπτυχιακό  

o Διδακτορικό  

Επάγγελμα: …………………………………… 
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Είδοσ εργαςίασ:  

o Δουλειά γραφείου 

o  Χειρωνακτικι εργαςία  

o Αγροτικζσ εργαςίεσ  

o Εργαςία με παιδιά  

o Άλλο είδοσ (παρακαλϊ προςδιορίςτε): ………………………. 

Μθνιαίο Οικογενειακό Ειςόδθμα: ……………………………. 

Μθνιαίο Ατομικό Ειςόδθμα: ……………………………………… 

Νομόσ Διαμονισ 

o Ν. Χανίων   

o Ν. Ρεκφμνου 

o Ν. Ηρακλείου 

o Ν. Λαςικίου 

Περιοχι Διαμονισ: …………………………. 

Β. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΑΘΕΝΟΤ 

Ακλείςτε; ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Αν ναι, ςε τι ςυχνότθτα ακλείςτε;……………………………. 

Καπνίηετε; ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Πίνετε τϊρα αλκοολοφχα ποτά; NAI/ OXI   

Γ. ΙΑΣΡΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΕΓΚΤΟΤ 

Πόςο μθνϊν είςτε ςιμερα; …..  

Αντιμετωπίηετε κάποιο πρόβλθμα υγείασ; …… 

Αν ναι, ποιο; …….. 

Αντιμετωπίηεται προβλιματα κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ ςασ; NAI/ OXI   

Αν ναι, παρακαλϊ αναφζρετε τα προβλιματα ςυνοπτικά  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
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Είχατε κάποιο από τα παρακάτω προβλιματα, ςτο παρελκόν; Αν ναι,παρακαλϊ 

ςθμειϊςτε το χρόνο εμφάνιςθσ και τον κωδικό αρικμό που αντικατοπτρίηει τθν 

υφιςτάμενθ κατάςταςθ:  

0 = Όχι      

1 = Ναι ςτο παρελκόν χωρίσ κεραπεία  

2 = Ναι ςτο παρελκόν με κεραπεία 

3 = Ναι ςτο παρελκόν με νοςθλεία   

4 = Ναι, ςτο παρόν, χωρίσ κεραπεία  

5 = Ναι, ςτο παρόν, με κεραπεία 

6 =Ναι, ςτο παρόν, με νοςθλεία  

7 = Ναι, ςτο παρόν, χωρίσ κεραπεία 

1. Αλκοόλ   ………………………..   

2. Αναιμία    ……………………….. 

3. Άγχοσ   ………………………..    

4. Εκ γενετισ ανωμαλία ………………………..  

5. Όγκοσ ι καρκίνοσ  ………………………..  

6. Κατάκλιψθ  ……………………….. 

7. Ναρκωτικζσ ουςίεσ ………………………..   

8. Αίςκθμα μοναξιάσ; ………………………..  

9. Προβλιματα γάμου ………………………..  

10. Απόπειρα αυτοκτονίασ ………………………..  

11. κζψεισ αυτοκτονίασ ………………………..  

12. Άλλα   ……………………….. Ποιό;_____________________     

 

Δ. ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΓΧΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΘΛΙΨΗ 

Οι ερωτιςεισ τθσ παροφςασ ενότθτασ κα προςδιοριςκοφν ςφμφωνα με τα 

αποτελζςματα των focusgroups 

E. ΑΤΣΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗΚΑΣΑΘΛΙΨΗ - Zung Self - Rating Depression Scale 

Η κλίμακα αποτελείται από 20 ερωτιςεισ, αυτό-αξιολόγθςθσ ςχετικά με τα 

ψυχολογικά και ςωματικά ςυμπτϊματα των ατόμων με κατάκλιψθ. Παρακαλϊ 

κυκλϊςτε τθν αντίςτοιχθ ςυχνότθτα κατά τθν οποία αιςκάνεςτε τα παρακάτω.  

  Ποτζ 
Μερικζσ 

Φορζσ 
υχνά Πάντα 

1. Aιςκάνoμαι κακóκεφθ και ζχω τισ μαφρεσ μoυ 1 2 3 4 

2. To πρωί αιςκάνoμαι καλφτερα 1 2 3 4 

3. Kλαίω ι μoφρχεται να κλάψω 1 2 3 4 

4. 'Eχω πρoβλιματα με τoν φπνo μoυ τθ νφχτα 1 2 3 4 
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5. Tρϊω óςo ζτρωγα ςυνικωσ 1 2 3 4 

6. Moυ αρζςει να κoιτάω, να μιλάω και να βρίςκoμαι 

με ελκυςτικοφσ ανκρϊπουσ 
1 2 3 4 

7. Παρατθρϊ óτι χάνω βάρoσ 1 2 3 4 

8. 'Eχω πρóβλθμα δυςκoιλιóτθτασ 1 2 3 4 

9. H καρδιά μoυ χτυπά γρθγoρóτερα απ ́ τo 

ςυνθκιςμζνo 
1 2 3 4 

10. Koυράηoμαι χωρίσ να υπάρχει λóγoσ 1 2 3 4 

11. To μυαλó μoυ είναι τóςo κακαρó óςo ιταν πάντα. 1 2 3 4 

12. Mου είναι εφκoλo να κάνω τα πράγματα πoυ 

πάντα ζκανα 
1 2 3 4 

13. Eιμαι ανιςυχθ και δε μπoρϊ να κακιςω ακίνθτθ. 1 2 3 4 

14. Aιςκάνoμαι αιςιóδoξα για τoμζλλoν 1 2 3 4 

15. Eίμαι περιςςότερo ευερζκιςτθ απó τo 

ςυνθκιςμζνo 
1 2 3 4 

16. To βρίςκω εφκoλo να παίρνω απoφάςεισ 1 2 3 4 

17. Aιςκάνoμαιóτι είμαι χριςιμθ και με ζχoυν ανάγκθ 1 2 3 4 

18. H ηωι μoυ είναι γεμάτθ 1 2 3 4 

19. Aιςκάνομαι óτι κα ιταν καλφτερα για τoυσ άλλoυσ 

αν εγϊ πζκαινα 
1 2 3 4 

20. Aκóμα απoλαμβάνω τα πράγματα πoυ ςυνικιηα να 

κάνω. 
1 2 3 4 

Σ. ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΣΟΕΚΣΙΜΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΓΧΟ - Self-rating  Anxiety  Scale 

(SAS) 

Ακολουκεί ζνασ αρικµόσ φράςεων που οι άνκρωποι ςυνθκίηουν να χρθςιµοποιοφν 

για να περιγράψουν τον εαυτό τουσ. ∆ιαβάςτε κάκε φράςθ και µετά ςθμειϊςτε τον 

αντίςτοιχο αρικµό ςτα δεξιά τθσ φράςθσ για να δείξετε πωσ αιςκάνεςτε τϊρα, 

δθλαδι αυτι τθ ςτιγµι.   

1=Κακόλου 

2=Κάπωσ 

3=Μζτρια 

4=Πάρα πολφ 

1. Αιςκάνοµαι ιρεµθ    ……………………….. 
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2. Αιςκάνοµαι αςφαλισ    ……………………….. 

3. Νιϊκω µια εςωτερικι ζνταςθ ……………………….. 

4. Ζχω αγωνία       ……………………….. 

5. Αιςκάνοµαι άνετα   ……………………….. 

6. Αιςκάνοµαι αναςτατωµζνθ  ……………………….. 

7. Ανθςυχϊ για ενδεχόµενεσ ατυχίεσ  ……………………….. 

8. Αιςκάνοµαι αναπαυµζνθ  ……………………….. 

9. Αιςκάνοµαι άγχοσ  ……………………….. 

10. Αιςκάνοµαι βολικά ……………………….. 

11. Αιςκάνοµαι αυτοπεποίκθςθ ……………………….. 

12. Αιςκάνοµαι νευρικότθτα ……………………….. 

13. Αιςκάνοµαι ιςυχθ  ……………………….. 

14. Βρίςκοµαι ςε διζγερςθ  ……………………….. 

15. Είµαι χαλαρωµζνθ  ……………………….. 

16. Αιςκάνοµαι ικανοποιθµζνθ  ……………………….. 

17. Ανθςυχϊ ……………………….. 

18. Αιςκάνοµαι ζξαψθ και ταραχι  ……………………….. 

19. Αιςκάνοµαι υπερζνταςθ  ……………………….. 

20. Αιςκάνοµαι ευχάριςτα ……………………….. 
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Παξάξηεκα ΗΗ – Δξσηεκαηνιόγην έξεπλαο γηα ιερώλεο 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ 

Είχατε εφκολο τοκετό; ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Γεννιςατε με φυςιολογικό τοκετό ι με καιςαρικι τομι; Φυςιολογικό / Καιςαρικι 

Πωσ αιςκάνεςτε με τθ γζννθςθ του μωροφ; 

o Άριςτα 

o Πολφ καλά 

o Καλά 

o Μζτρια 

o Άςχθμα  

o Πολφ άςχθμα 

Τπάρχει κάτι το οποίο ςασ τρομάηει ςιμερα, μετά τθ γζννθςθ του μωροφ ςασ; ΝΑΙ 

/ ΟΧΙ 

Αν ναι, παρακαλϊ αναφζρετε τι ςασ τρομάηει; ……………………………………………… 

Τπάρχει κάτι το οποίο ςασ αγχϊνει, ςιμερα,  μετά τθ γζννθςθ του μωροφ ςασ; ΝΑΙ 

/ ΟΧΙ 

Αν ναι, παρακαλϊ αναφζρετε τι ςασ αγχϊνει; ……………………………………………… 

Θθλάηετε; ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Αν όχι, για ποιο λόγο δε κθλάηετε; ……………………………………………… 

Αντιμετωπίςατε κάποιο πρόβλθμα κατά τθ διαδικαςία του τοκετοφ; 

……………………………………………… 

Αν ναι, ποιο; ……………………………………………… 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΓΧΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΘΛΙΨΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΗ ΛΟΧΕΙΑ 

Οι ερωτιςεισ τθσ παροφςασ ενότθτασ κα προςδιοριςκοφν ςφμφωνα με τα 

αποτελζςματα των focusgroups 

Γ. ΑΤΣΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗΚΑΣΑΘΛΙΨΗΜΕΣΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ – Edinburgh Postnatal 

Depression Scale 

Η κλίμακα αποτελείται από 20 ερωτιςεισ, αυτό-αξιολόγθςθσ ςχετικά με τα 

ψυχολογικά και ςωματικά ςυμπτϊματα των ατόμων με κατάκλιψθ. Παρακαλϊ 

κυκλϊςτε τθν αντίςτοιχθ ςυχνότθτα κατά τθν οποία αιςκάνεςτε τα παρακάτω.  
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 Σισ τελευταίεσ επτά (7) θμζρεσ      

1. Μπορϊ να γελάςω και να 

βλζπω τθν αςτεία πλευρά των 

πραγμάτων 

Όςο περιςςότερο 

μπορϊ 
Όχι ςχετικά αρκετά χεδόν κακόλου Κακόλου 

2. Ανυπομονοφςα με 

ενκουςιαςμό για πράγματα  
Περιςςότερο από ποτζ  

χετικά λιγότερο 

απ’ ότι ςυνικιηα 

ίγουρα λιγότερο από ότι 

ςυνικιηα  
χεδόν κακόλου 

3. Κατθγόρθςα τον εαυτό μου 

άδικα όταν τα πράγματα πιγαν 

ςτραβά 

Ναι, τισ περιςςότερεσ 

φορζσ 
Ναι, αρκετζσ φορζσ Όχι αρκετά ςυχνά  Όχι, ποτζ 

4. Ήμουν αγχωμζνθ ι ανιςυχθ, 

χωρίσ ςοβαρό λόγο 
Όχι, κακόλου χεδόν ποτζ Ναι, μερικζσ φορζσ  Ναι, αρκετά ςυχνά 

5. Ζνιωςα φόβο ι πανικό, χωρίσ 

ςοβαρό λόγο 
Ναι, αρκετά Ναι, μερικζσ φορζσ  Όχι, ςχεδόν κακόλου Όχι, κακόλου 

6. Σα γεγονότα με ξεπζραςαν  

Ναι, τισ περιςςότερεσ 

φορζσ  δεν μπόρεςα 

να τα αντιμετωπίςω 

Ναι, μερικζσ φορζσ 

δεν μπόρεςα να τα 

αντιμετωπίςω τόςο 

καλά ωσ ςυνικωσ 

Όχι, τισ περιςςότερεσ 

φορζσ τα αντιμετϊπιςα 

αρκετά καλά 

Όχι, τα 

αντιμετϊπιςα 

καλφτερα από ποτζ 

7. Ήμουν τόςο δυςτυχιςμζνθ 

που με δυςκολία κοιμικθκα  

Ναι, τισ περιςςότερεσ 

φορζσ  
Ναι, μερικζσ φορζσ  Όχι αρκετά ςυνχνά Όχι, κακόλου 

8. Ζνιωςα ςτενοχωρθμζνθ ι 

δυςτυχιςμζνθ 

Ναι, τισ περιςςότερεσ 

φορζσ  
Ναι, μερικζσ φορζσ  Όχι αρκετά ςυνχνά Όχι, κακόλου 

9. Ήμουν τόςο ςτενοχωρθμζνθ 

που ζκλαιγα  

Ναι, τισ περιςςότερεσ 

φορζσ  
Ναι, μερικζσ φορζσ  Περιςταςιακά  Όχι, ποτζ 

10. Εμφανίςτθκε θ ςκζψθ να 

κάνω κακό ςτον εαυτό μου 
Ναι, αρκετά ςυχνά Μερικζσ φορζσ  χεδόν ποτζ Ποτζ 

Δ. ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΣΟΕΚΣΙΜΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΓΧΟ - Self-ratingAnxietyScale 

(SAS) 

Ακολουκεί ζνασ αρικµόσ φράςεων που οι άνκρωποι ςυνθκίηουν να χρθςιµοποιοφν 

για να περιγράψουν τον εαυτό τουσ. ∆ιαβάςτε κάκε φράςθ και µετά ςθμειϊςτε τον 

αντίςτοιχο αρικµό ςτα δεξιά τθσ φράςθσ για να δείξετε πωσ αιςκάνεςτε τϊρα, 

δθλαδι αυτι τθ ςτιγµι.   

1=Κακόλου 

2=Κάπωσ 

3=Μζτρια 

4=Πάρα πολφ 

21. Αιςκάνοµαι ιρεµθ   ……………………….. 

22. Αιςκάνοµαι αςφαλισ    ……………………….. 

23. Νιϊκω µια εςωτερικι ζνταςθ ……………………….. 

24. Ζχω αγωνία       ……………………….. 

25. Αιςκάνοµαι άνετα   ……………………….. 
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26. Αιςκάνοµαι αναςτατωµζνθ……………………….. 

27. Ανθςυχϊ για ενδεχόµενεσ ατυχίεσ  ……………………….. 

28. Αιςκάνοµαι αναπαυµζνθ……………………….. 

29. Αιςκάνοµαι άγχοσ  ……………………….. 

30. Αιςκάνοµαι βολικά ……………………….. 

31. Αιςκάνοµαι αυτοπεποίκθςθ ……………………….. 

32. Αιςκάνοµαι νευρικότθτα ……………………….. 

33. Αιςκάνοµαι ιςυχθ ……………………….. 

34. Βρίςκοµαι ςε διζγερςθ  ……………………….. 

35. Είµαι χαλαρωµζνθ ……………………….. 

36. Αιςκάνοµαι ικανοποιθµζνθ……………………….. 

37. Ανθςυχϊ ……………………….. 

38. Αιςκάνοµαι ζξαψθ και ταραχι  ……………………….. 

39. Αιςκάνοµαι υπερζνταςθ  ……………………….. 

40. Αιςκάνοµαι ευχάριςτα ……………………….. 
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Παξάξηεκα ΗΗΗ – Άδεηα Βηνεζηθήο 
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Παξάξηεκα IV- ΔΓΚΡΗΖ ΤΠΔ ΓΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  
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Παξάξηεκα V- ΔΓΚΡΗΖ ΤΠΔ ΓΗΑ ΣΟ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  
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