
10 ΒΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΒΔΛΣΗΣΔ 

ΜΑΗΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟ 

ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ ΚΑΗ ΣΟ ΒΡΔΦΟ. 

Οη πηζηνπνηεκέλνη από ηελ πξωηνβνπιία IMBCI νξγαληζκνί 

(καηεπηήξηα, θέληξα ηνθεηνύ, νκάδεο επαγγεικαηηώλ)πνπ 

παξέρνπλ βέιηηζηεο καηεπηηθέο ππεξεζίεο πξνο ην δεύγνο ηεο 

Μεηέξαο Βξέθνπο, ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ γξαπηή πνιηηηθή 

πνπ κπνξεί λα εθαξκόδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή πξαθηηθή. Σύκθωλα κε απηήλ, απαηηείηαη από 

ηνπο επαγγεικαηίεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο: 

 ΒΗΜΑ 1. Να αληηκεηωπίδνπλ θάζε γπλαίθα κε ζεβαζκό θαη 

αμηνπξέπεηα, λα πξνζθέξνπλ θαηαλόεζε θαη άλεπ όξωλ 

ππνζηήξημε ζηελ έγθπν γπλαίθα. 

 

 ΒΗΜΑ 2. Να θαηέρνπλ  θαη λα εθαξκόδνπλ ζπζηεκαηηθά γλώζεηο  

θαη δεμηόηεηεο  καηεπηηθήο πνπ εμαζθαιίδνπλ  ηελ πξναγωγή ηεο 

θπζηνινγηθήο δηαδηθαζίαο ζηε γέλλα   θαη ην ζειαζκό. Οη γπλαίθεο 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ νινθιεξωκέλε θαη αθξηβή πιεξνθόξεζε 

βαζηζκέλε ζηα θαιύηεξα δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

  ΒΗΜΑ 3.Να ελεκεξώλνπλ  ηε κεηέξα γηα ηα νθέιε ηεο ζπλερνύο 

ππνζηήξημεο  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ηνθεηνύ θαη 

ηεο γέλλεζεο θαη λα αλαγλωξίδνπλ ην δηθαίωκά ηεο   λα ιακβάλεη 

απηήλ  ηελ ππνζηήξημε από ζπλνδνύο ηεο επηινγήο ηεο έηζη ώζηε 

λα δνπλ θαη απηνί ηε γέλλεζε ελόο ζεκαληηθνύ πξνζώπνπ. 

 

 ΒΗΜΑ 4.Να παξέρνπλ κέζα αλαθνύθηζεο θαη λα εθαξκόδνπλ  

κεζόδνπο  αληηκεηώπηζεο ηνπ πόλνπ  ρωξίο θαξκαθεπηηθή αγωγή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ, ελώ παξάιιεια λα  εμεγνύλ ηα 

νθέιε  απηώλ ηωλ πξαθηηθώλ ζηε δηεπθόιπλζε ηνπ θπζηνινγηθνύ 

ηνθεηνύ.Με απηό ηνλ ηξόπν ε κεηέξα  έρεη επίγλωζε ηεο 

θαηάζηαζεο. 

 



 

 ΒΗΜΑ 5. Να εθαξκόδνπλ ηεθκεξηωκέλεο πξαθηηθέο νη νπνίεοείλαη 

απνδεδεηγκέλα επεξγεηηθέο.Η δεκηνπξγία ζηνξγηθήο αηκόζθαηξαο 

,ε πξνζεθηηθή αθξόαζε ηωλ αλαγθώλ ηεο ε ελζάξξπλζή ηεο λα 

εθθξάδεηαη απνηεινύλ ζεκειηώδεηο πηπρέο ηεο  άξηζηεο καηεπηηθήο 

θξνληίδαο.  

 

 ΒΗΜΑ 6.Να απνθεύγνπλ δπλεηηθά  επηβιαβείο δηαδηθαζίεο θαη 

πξαθηηθέο, νη νπνίεο κπνξεί λα απνβνύλ κνηξαίεο είηε γηα ηελ 

κεηέξα είηε γηα ην βξέθνο. 

 

 ΒΗΜΑ 7.Να εθαξκόδνπλ κέηξα πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία ζε όια 

ηα επίπεδα θαη πξνιακβάλνπλ παζνινγηθέο  θαη  επείγνπζεο 

θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο 

 

 ΒΗΜΑ 8. Να παξέρνπλ δπλαηόηεηα  ζε πεξίπηωζε 

αλάγθεο,επείγνπζαο λνζειείαο από πξνζωπηθό εηδηθεπκέλν,ζε 

ηεθκεξηωκέλεο ηερληθέο . 

 

 

 

 BHMA 9. Να παξέρνπλ ζπλερή θξνληίδα  ζε ζπλεξγαζία  κε 

όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο επαγγεικαηίεο,ηδξύκαηα θαη θνξείο 

πγείαο. Η θξνληίδα θαηά ηελ εγθπκνζύλε , ηνλ ηνθεηό θαη ηελ 

κεηαγελλεηηθή πεξίνδν πξέπεη λα εμαηνκηθεύεηαη. 

 

 ΒΗΜΑ 10. Να θαηαβάιινπλ   πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηωλ 10 

βεκάηωλ  γηα επηηπρή ζειαζκό ηεο πξωηνβνπιίαο γηα λνζνθνκεία  

«θηιηθά πξνο ηα βξέθε» 

 

 

 



ΓΗΝΩ 

ΕΩΖ!ΓΩΣΔ 

ΜΟΤ ΣΖ ΓΔΝΝΑ 

ΠΟΤ ΑΞΗΕΩ. 

 

 

 

 

 

 

 


