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ΠΕΡIΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Τα µαθήµατα ψυχοπροφυλακτικήσ έχουν σα σκοπό να ενηµερώσουν και να προετοιµάσουν το ζευγάρι και κυρίωσ την έγκυο για τον τοκετό. Η ψυχοπροφυλακτική µέθοδοσ κατά Lamaze αποτελεί κλασσική
προετοιµασία τοκετού που επινοήθηκε στη Ρωσία από τον Pr.Nikolaiev και εφαρµόσθηκε τη δεκαετία του
50 στη Γαλλία από τον Lamaze. Αφορά στη σύνθεση τησ πληροφόρησησ, τησ αναπνοήσ, τησ γυµναστικήσ και
τησ χαλάρωσησ ενώ βασίζεται στη θεωρία των εξαρτηµένων αντανακλαστικών του Pavlov.
Σκοπόσ: Κύριοσ σκοπόσ τησ εργασίασ είναι να αναλυθούν οι έξι βασικέσ αρχέσ που αφορούν στη σύσταση
τησ ψυχοπροφυλακτικήσ µεθόδου κατά Lamaze.
Ανασκόπηση Βιβλιογραφίασ: Έγινε ανασκόπηση τησ βιβλιογραφίασ σε διεθνείσ βάσεισ µε λέξεισ κλειδιά:
Lamaze method, natural birth, psycho prophylaxis για αρθρογραφία τησ τελευταίασ δεκαετίασ, από όπου
βρέθηκαν 32 ανασκοπικέσ και 20 ερευνητικέσ µελέτεσ.
Αποτελέσµατα: Οι βασικέσ αρχέσ τησ ψυχοπροφυλακτικήσ µεθόδου κατά Lamaze είναι οι ακόλουθεσ : 1.
Αφήστε τον τοκετό να ξεκινήσει µόνοσ του 2. Περπατήστε, κινηθείτε και αλλάζετε θέσεισ κατά τη διάρκεια
του τοκετού 3. Φέρετε µαζί σασ στον τοκετό σασ ένα αγαπηµένο πρόσωπο, φίλο είτε αδερφό για να έχετε
συνεχή υποστήριξη 4. Αποφύγετε παρεµβάσεισ που δεν είναι ιατρικώσ αναγκαίεσ 5. Αποφύγετε να γεννήσετε ξαπλωµένη σε ύπτια θέση και εξωθήστε όπωσ σασ βοηθάει καλύτερα το σώµα σασ και 6. Βάλετε τη
µητέρα µε το νεογνό µαζί αµέσωσ µετά τον τοκετό. Είναι ότι καλύτερο µπορείτε να κάνετε για τη µητέρα, το
νεογνό και το θηλασµό.
Συµπεράσµατα: Η ψυχοπροφυλακτική µέθοδοσ κατά Lamaze αποτελεί εδώ και δεκαετίεσ την πλέον χρησιµοποιούµενη µέθοδο σε φυσιολογικό τοκετό µε τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίασ και ικανοποίησησ των
επιτόκων (85-92 %) ενώ χαίρει υψηλήσ εκτίµησησ και αποδοχήσ από όλουσ τουσ µαιευτέσ και µαιευτήρεσ.
Λέξεισ-Κλειδιά: Μέθοδοσ Lamaze, φυσιολογικόσ τοκετόσ, ψυχοπροφύλαξη
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
α µαθήµατα ψυχοπροφυλακτικήσ έχουν σα σκοπό
να ενηµερώσουν και να προετοιµάσουν το ζευγάρι και κυρίωσ την έγκυο για τον τοκετό. Αποτελούν
την πιο ευρεία χρησιµοποιούµενη µέθοδο προετοιµασίασ για τον φυσιολογικό τοκετό αφού συνδυάζουν όλα
τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εύρυθµη αποπεράτωση του. Η µέθοδοσ κατά Lamaze αποτελεί κλασσική προετοιµασία τοκετού που επινοήθηκε στη Ρωσία
από τον Pr.Nikolaiev και εφαρµόσθηκε τη δεκαετία του
50 στη Γαλλία από τον Lamaze.(Adachi et al, 2003;
Condon et al, 2004; ACOG et al, 2004) Αφορά στη σύνθεση τησ πληροφόρησησ, τησ αναπνοήσ, τησ γυµναστικήσ και τησ χαλάρωσησ ενώ βασίζεται στη θεωρία των
εξαρτηµένων αντανακλαστικών του Pavlov. Τα µαθήµατα ψυχοπροφύλαξησ και προετοιµασίασ για γονεϊκότητα πρέπει να γίνονται µετά το πέρασ τησ 32ησ εβδοµάδασ κύησησ, ώστε να δίνουν στην κυοφορούσα τη
δυνατότητα να εξασκηθεί στισ βασικέσ µεθόδουσ χαλάρωσησ και αναπνοών, που πρέπει να χρησιµοποιήσει
κατά τη διάρκεια του τοκετού. Σε πρώτη φάση στόχοσ
των µαθηµάτων είναι η πληροφόρηση ενώ σε δεύτερη
φάση ακολουθεί η εκµάθηση ασκήσεων γυµναστικήσ
και τριών τύπων αναπνοών. (Adachi et al, 2003) Η πληροφόρηση περιλαµβάνει βασικέσ γνώσεισ γύρω από την
ανατοµία και τη φυσιολογία του γεννητικού συστήµατοσ
τησ γυναίκασ, τη φυσιολογία τησ σύλληψησ, την εµφύτευση, την πορεία και την πρόοδο τησ εγκυµοσύνησ αλλά
και το µηχανισµό µε τα στάδια του τοκετού. Είναι απολύτωσ αναγκαίο µια κυοφορούσα να γνωρίσει τισ βασικέσ αρχέσ λειτουργίασ του γεννητικού συστήµατοσ τησ
αλλά και το µηχανισµό του φυσιολογικού τοκετού, για
να µπορέσει να συνεργαστεί κατά τη διάρκεια των συστολών.( Ben-Haroush et al , 2004; Storton et al, 2007) Η
γνώση του µηχανισµού τησ διαστολήσ του τραχηλικού
στοµίου ωσ διαδικασία ανατοµική αλλά ορµονική βοηθά την επίτοκο να χειριστεί τισ συστολέσ τησ µήτρασ και
να ανταπεξέλθει στο σύµπτωµα του πόνου ή άλλωσ ωδίνασ, όπωσ χαρακτηρίζεται από πολλούσ. Η επιτυχήσ
εφαρµογή τησ µεθόδου των αναπνοών και τησ τεχνικήσ
τησ χαλάρωσησ προϋποθέτει τη διαρκή επανάληψη και
την εξάσκηση έωσ ότου καταστεί εξαρτηµένο αντανακλαστικό για την επίτοκο.(Storton et al,2007) Ο Lamaze
περιέγραφε το εξαρτηµένο αντανακλαστικό συστολήσ ΅
ωδίνασ § και αναπνοήσ όπωσ ακριβώσ ο Pavlov το κουδούνι σε συνδυασµό µε τη σιελόρροια του σκύλου στο
γνωστό πείραµα του. Η εκµάθηση τησ κοιλιακήσ- διαφραγµατικήσ αναπνοήσ αλλά και τησ γρήγορησ- υπό
τύπου λαχανιάσµατοσ αναπνοήσ καθίσταται εύκολη για
τισ περισσότερεσ επιτόκουσ, που µπορούν µε διαρκή
εξάσκηση να µετατρέψουν σε αντανακλαστικό τισ αναπνοέσ σε συνδυασµό µε τη συστολή. Η επιτυχία τησ µεθόδου συνίσταται στο να µετατρέψουν οι επίτοκεσ σε εργαλείο τουσ τη µέθοδο των αναπνοών και τησ χαλάρωσησ,
για να µπορέσουν να ελέγξουν µε επιτυχία τον τοκετό

T

τουσ. ∆ε θα πρέπει να παραλείπεται και η συµµετοχή
του πατέρα, που έχει κυρίαρχο ρόλο στην εκπαίδευση
παράλληλα µε τη µητέρα αφού µαθαίνει να συνοδεύει
την επίτοκο στον τοκετό µε επιτυχία κατά τη διάρκεια
των συστολών εξασκώντασ και ο ίδιοσ την πρακτική των
αναπνοών. Η παρουσία του πατέρα στον τοκετό είναι
αναντικατάστατη και συµβάλλει τα µέγιστα στην διαδικασία. Ο Lamaze, που πρώτοσ δίδαξε τη µέθοδο αυτή
έχει διατυπώσει έξι βασικέσ αρχέσ που την διέπουν και
εξασφαλίζουν την επιτυχία τησ (Munro et al,2002).
ΣΚΟΠOΣ
Κύριοσ σκοπόσ τησ εργασίασ είναι να αναλύσει τισ έξι
βασικέσ αρχέσ που αφορούν στη σύσταση τησ ψυχοπροφυλακτικήσ µεθόδου κατά Lamaze.
ΥΛΙΚO ΚΑΙ ΜEΘΟ∆ΟΣ
Έγινε ανασκόπηση τησ βιβλιογραφίασ σε διεθνείσ βάσεισ
µε λέξεισ κλειδιά: Lamaze method, natural birth, psycho
prophylaxis για αρθρογραφία τησ τελευταίασ δεκαετίασ,
από όπου βρέθηκαν 32 ανασκοπικέσ και 20 ερευνητικέσ µελέτεσ. Τα κριτήρια αποκλεισµού από την ανασκόπηση ήταν οι µελέτεσ που αναφέρονταν στη συνύπαρξη άλλων παραγόντων (π.χ. κοινωνικούσ). Ωσ αποδεκτέσ
για την ανασκόπηση κρίθηκαν τελικά σύνολο από 13
ανασκοπικέσ και 12 ερευνητικέσ µελέτεσ που σχετίζονταν µε τισ βασικέσ αρχέσ τησ ψυχοπροφυλακτικήσ µεθόδου κατά Lamaze και ήταν δηµοσιευµένεσ σε έγκυρα
εξειδικευµένα περιοδικά στο χώρο τησ µαιευτικήσ. Πηγή
συλλογήσ υλικού ήταν η βάση δεδοµένων Medline,
Google και Pubmed ενώ έγινε κριτική ανάλυση των
ανευρεθέντων άρθρων, τα οποία αφορούσαν κυρίωσ στα
έτη 2001-2012, µε έµφαση στην τελευταία πενταετία.
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ
Οι βασικέσ αρχέσ τησ ψυχοπροφυλακτικήσ µεθόδου κατά
Lamaze είναι οι ακόλουθεσ :
1η αρχή: Αφήστε τον τοκετό να ξεκινήσει µόνοσ του. Σε
όλη την υφήλιο οι γυναίκεσ που περιµένουν να γεννήσουν
έχουν όλεσ την ίδια αγωνία για την έναρξη αλλά και την
εξέλιξη του τοκετού τουσ. Η αυτόµατη έναρξη ή η πρόκληση του φυσιολογικού τοκετού είναι ένα από τα πλέον
αµφιλεγόµενα θέµατα στη µαιευτική σήµερα. Στα περισσότερα νοσοκοµεία ο τοκετόσ προκαλείται µε τεχνητά
µέσα µόνο επί ιατρικών ενδείξεων και πάντα σε αυτή την
περίπτωση οι επαγγελµατίεσ υγείασ ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα που αφορούν στην πρόκληση τοκετού.
(Simkin et al,2002; Storton et al,2007) Εντούτοισ όµωσ
παρατηρείται ενίοτε να αναφέρονται <<ειδικέσ>> ενδείξεισ πρόκλησησ τοκετού από κάποιουσ περιγενετιστέσ
που περισσότερο θα µπορούσε κάποιοσ να πει ότι διευκολύνουν τισ επιθυµίεσ των επιτόκων παρά τα ιατρικά
πρωτόκολλα. Είναι αρκετέσ οι κυοφορούσεσ που έχουν
σύγχυση για τισ πραγµατικέσ ενδείξεισ πρόκλησησ τοκε-
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τού. Τα πιο σηµαντικά ερωτήµατα των περισσότερων επιτόκων είναι εάν προκαλούνται επιπλοκέσ από την πρόκληση τοκετού µε τεχνητά µέσα, εάν υπάρχουν οφέλη
από την αυτόµατη έναρξη του τοκετού χωρίσ να παρέµβει κανένασ, πότε πρέπει να γίνεται πρόκληση και πότε
είναι καλύτερα κάποιοσ να περιµένει την αυτόµατη έναρξη του τοκετού. (Munro et al, 2002) Το πιο σηµαντικό που
φαίνεται να απασχολεί είναι ποιεσ είναι οι ασφαλέστερεσ συνθήκεσ για το έµβρυο αλλά και για τη µητέρα. Αυτό
που κυρίωσ χρειάζεται είναι οι µέλλοντεσ γονείσ αλλά και
οι περιγενετιστέσ να καταλάβουν ότι όλεσ οι πρακτικέσ
που θα ακολουθηθούν θα πρέπει να διασφαλίζουν µια
υγιή, ασφαλή αλλά και ικανοποιητική εµπειρία φυσιολογικού τοκετού. Παρότι ο τοκετόσ µοιάζει στισ γυναίκεσ
να είναι ένα ανυπέρβλητο εµπόδιο στο να αποκτήσουν
ένα παιδί η προσέγγιση τησ µεθόδου των <<αναπνοών>>
κατά Lamaze κάνει τη διαδικασία να µοιάζει όλο και πιο
εύκολη σαν ένασ κώδικασ αποκρυπτογράφησησ του
τοκετού.(Storton et al, 2007) Το γυναικείο σώµα είναι
άψογα σχεδιασµένο για να γεννήσει φυσιολογικά. Εκ των
πραγµάτων τισ τελευταίεσ εβδοµάδεσ κύησησ το σώµα
µιασ γυναίκασ και το έµβρυο προετοιµάζονται για τον
επερχόµενο τοκετό. Για µια πρωτότοκο γυναίκα το έµβρυο
συχνά κατεβαίνει µέσα στην πύελο για να πάρει την οριστική του θέση λίγεσ εβδοµάδεσ πριν την έναρξη του
τοκετού(συνήθωσ από τισ 36 εβδοµάδεσ κύησησ και µετά).
Ο τράχηλοσ αρχίζει να ωριµάζει, να γίνεται πιο λεπτόσ
και να χάνει το µήκοσ του σταδιακά λίγο πριν την έναρξη
του τοκετού. Έτσι µια γυναίκα αρχίζει να αισθάνεται τισ
πρώτεσ συστολέσ, που είναι προπαρασκευαστικέσ και
βοηθούν στην εξάλειψη του τραχήλου τησ µήτρασ αρκετέσ εβδοµάδεσ πριν τον τοκετό τησ. Μέχρι και τισ 42 εβδοµάδεσ κύησησ, όπωσ αναγράφεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία είναι θεµιτό να περιµένουµε την αυτόµατη έναρξη
του τοκετού πάντα όµωσ υπό το άγρυπνο βλέµµα τησ παρακολούθησησ των µαιευτήρων και µαιών, που είναι σε θέση
να αξιολογήσουν την αναµονή, διασφαλίζοντασ παράλληλα τη µητρική αλλά και την εµβρυϊκή ακεραιότητα και
υγεία. Κατά τισ τελευταίεσ βδοµάδεσ τησ εγκυµοσύνησ
τα πνευµόνια του εµβρύου ωριµάζουν και αυτά, το έµβρυο
αποκτά ένα προστατευτικό έξτρα στρώµα από λίποσ στο
σώµα του ενώ παράλληλα ο εγκέφαλοσ του συνεχίζει να
αναπτύσσεται έωσ και τισ 41 εβδοµάδεσ κύησησ. Αύξηση τησ λευκήσ ουσίασ παρατηρείται στον εµβρυϊκό εγκέφαλο από την 35η έωσ και την 41η εβδοµάδα τησ εγκυµοσύνησ. Το πώσ ένασ εµβρυϊκόσ εγκέφαλοσ αναπτύσσεται
ενδοµήτρια σε σύγκριση µε την εξωµήτρια ανάπτυξη έχει
κατά καιρούσ αποτελέσει αντικείµενο µελέτησ. Όταν πλέον τα εµβρυϊκά όργανα έχουν πλήρωσ ωριµάσει τότε το
έµβρυο είναι έτοιµο για την εξωµήτριο ζωή και δίνει το
δικό του σήµα εκκρίνοντασ ορµόνεσ που πυροδοτούν τον
τοκετό. Παράλληλα οι ορµόνεσ τησ µητέρασ στο τέλοσ
µιασ εγκυµοσύνησ σηµατοδοτούν την έναρξη ενόσ τοκετού. Η µετάβαση από την ενδοµήτρια στην εξωµήτρια ζωή
µέσα από ένα φυσιολογικό τοκετό και τη δίοδο µέσα από

το γεννητικό σωλήνα τησ µητέρασ είναι το πρώτο ερέθισµα για την πρώτη έκπτυξη των πνευµόνων. Ακόµα και
στισ περιπτώσεισ που ένα νεογνό πρέπει να γεννηθεί µε
καισαρική τοµή είναι πολύ πιο επισφαλέσ για ένα έµβρυο
να περιµένουµε να ξεκινήσει µόνο του τον τοκετό, να µασ
δείξει ότι είναι έτοιµο για τη ζωή και µετά να κάνουµε
την καισαρική τοµή. Μια φυσιολογική εγκυµοσύνη χρονικά έχει διάρκεια από 38-42 εβδοµάδεσ. Από την 41η
µέχρι την 42η εβδοµάδα κύησησ είναι αµφίβολο πόσο
πρέπει κάποιοσ να περιµένει την έναρξη του τοκετού και
υπό ποιέσ συνθήκεσ. Μελέτεσ που πραγµατοποιήθηκαν
έδειξαν ότι το να περιµένει κανείσ έωσ την 42η εβδοµάδα δεν είχε στατιστικά σηµαντική διαφορά ωσ προσ την
περιγεννητική θνησιµότητα.(Hoffman et al, 2003; Engle
et al, 2006) Υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι να αποπερατωθεί ένασ τοκετόσ εάν περιµένουµε έωσ την 42η εβδοµάδα κύησησ τότε θα έχουµε ετησίωσ περίπου 500.000 λιγότερεσ επίτοκεσ στισ οποίεσ θα
έχει γίνει κάποια αδικαιολόγητη ιατρική επέµβαση, πράγµα πολύ σηµαντικό για την περιγεννητική εµβρυϊκή και
µητρική νοσηρότητα καθώσ και για το κόστοσ που απορρέει από αυτά.( Goer et al , 2007) ∆εν χρειάζεται να γίνει
πρόκληση τοκετού παρά µόνο όταν υπάρχει απόλυτη ένδειξη. Συνήθωσ η υποψία ενόσ µεγαλόσωµου νεογνού αποτελεί αιτία πρόκλησησ τοκετού ενώ ουσιαστικά δεν είναι,
αφού η αυτόµατη έναρξη τοκετού είναι ο καλύτεροσ τρόποσ να σου πει από µόνο του ένα έµβρυο πότε είναι έτοιµο να γεννηθεί. (Simkin et al, 2002; Lantz et al, 2005;
Storton et al, 2007; Sakala et al, 2008) Ο φυσιολογικόσ
τοκετόσ είναι ίσωσ ο µόνοσ δρόµοσ για να έχει την ελευθερία κινήσεων που επιθυµεί µια γυναίκα κατά τη διάρκεια του τοκετού τησ και να αποφύγει τισ περισσέσ ιατρικέσ επεµβάσεισ. Η δυνατότητα τησ ελευθερίασ των κινήσεων
και τησ φυσικήσ έκκρισησ των ορµονών κατά τον τοκετό
είναι αυτά που χαρίζουν σε µια γυναίκα την εµπειρία του
φυσιολογικού τοκετού έτσι όπωσ πρέπει να είναι.(Hofmeyr
et al, 2008)
2η αρχή: Περπατήστε, κινηθείτε και αλλάζετε θέσεισ κατά
τη διάρκεια του τοκετού. Το περπάτηµα, η κίνηση και η
εναλλαγή θέσεων τησ επιτόκου κατά τη διάρκεια του τοκετού κάνουν τον τοκετό ωσ διαδικασία ευκολότερη. Είναι
πολύ χρήσιµο και µάλλον το βέλτιστο για µια γυναίκα να
χρησιµοποιεί τη βαρύτητα για να βοηθήσει το παιδί τησ
να κατέλθει στον πυελογεννητικό σωλήνα. (Simkin et
al,2002; Lawrence et al, 2009) Η βαρύτητα είναι καθοριστικόσ παράγων για την κάθοδο του εµβρύου και την
περιστροφική κίνηση τησ κεφαλήσ µέσα στον πυελογεννητικό σωλήνα όσον αφορά στο µηχανισµό εξέλιξησ του
τοκετού ενώ αποτελεί βοηθό και υποκινητή και για την
αύξηση του µεγέθουσ και των διαστάσεων τησ λεκάνησ.
Η κίνηση συµβάλλει στην καλύτερη ανταπόκριση στον
πόνο και µειώνει τη διάρκεια του πρώτου σταδίου του
τοκετού. (Hodnett et al, 2009) Πολλέσ είναι οι εικόνεσ
που κάθε φορά βλέπει κάποιοσ για τισ στάσεισ και τισ
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θέσεισ που παίρνει µια γυναίκα στον τοκετό. Τα πιο πολλά µαιευτήρια ανά τον κόσµο σήµερα παρέχουν την υλικοτεχνική δοµή για να γεννήσουν οι γυναίκεσ σε διάφορεσ θέσεισ και µε διάφορεσ στάσεισ µε ειδικότερη έµφαση
στην τελική θέση του σώµατοσ κατά την εξώθηση. Η µείωση του χρόνου διάρκειασ του πρώτου σταδίου του τοκετού µπορεί να είναι έωσ και 50% όταν µια γυναίκα έχει
τη δυνατότητα να αλλάζει θέσεισ κατά τη διάρκεια του
τοκετού, εύρηµα µεγάλησ πολυκεντρικήσ µελέτησ στισ
ΗΠΑ.(Roberts et al, 2004) Όταν µια επίτοκοσ περπατάει
ή κινείται κατά τη διάρκεια του τοκετού, η µήτρα αλλά και
οι µύεσ που την περιβάλλουν και την στηρίζουν εργάζονται πολύ πιο αποτελεσµατικά. Η συχνή εναλλαγή θέσεων µετακινεί το οστέινο κοµµάτι τησ λεκάνησ, βοηθά το
έµβρυο να προσαρµοστεί καλύτερα µε κατακόρυφεσ
θέσεισ ενώ απελευθερώνει το κεφάλι µέσα στο γεννητικό κανάλι. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εσωτερικέσ αλλά
και οι εξωτερικοί διάµετροι τησ λεκάνησ προσαρµόζονται, αυξάνουν και αλλάζουν σύµφωνα µε την κίνηση και
την εναλλαγή θέσεων τησ επιτόκου κατά τον τοκετό. Πολλέσ φορέσ ακόµα και εάν για άγνωστουσ λόγουσ φαίνεται να επιβραδύνεται η εξέλιξη του τοκετού, η εναλλαγή
κινήσεων συµβάλλει στο να επανακτήσει ο τοκετόσ πάλι
τουσ γρήγορουσ ρυθµούσ του. Συνάµα δε θα πρέπει να
παραλείπεται το γεγονόσ ότι ο πόνοσ στην οσφύ επαυξάνεται όσο µια γυναίκα βρίσκεται σε ύπτια θέση. (Sakala
et al, 2008; Lawrence et al, 2009)
3η αρχή: Φέρετε µαζί σασ στον τοκετό σασ ένα αγαπηµένο πρόσωπο, φίλο είτε αδερφό για να έχετε συνεχή
υποστήριξη. Στο παρελθόν η ενηµέρωση για τον τοκετό
ήταν κάτι που γινόταν από τισ µητέρεσ και τισ αδερφέσ.
Οι ιστορίεσ και οι οικογενειακέσ παραδόσεισ βοήθησαν
τισ γυναίκεσ να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στο δύσκολο έργο του να φέρουν εισ πέρασ τον τοκετό τουσ. Κατά
παράδοση οι µητέρεσ, οι αδερφέσ και οι πρώτου βαθµού συγγενείσ µαζεύονταν γύρω από την επίτοκο και
προσπαθούσαν να την ενισχύσουν ψυχολογικά για να γεννήσει. Βοηθούσαν τη µαία ενώ έκαναν ότι τουσ υποδείκνυε προκειµένου να συµµετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία του τοκετού και του ερχοµού ενόσ νέου
ανθρώπου.(Hodnett et al, 2007) Αργότερα και κυρίωσ
κατά τισ αρχέσ του 20ου αιώνα ο τοκετόσ µεταφέρθηκε
στο νοσοκοµείο, εκεί όπου η επίτοκοσ αποµονώθηκε
µόνη τησ στην αίθουσα τοκετών µε τουσ συγγενείσ να
περιµένουν απέξω.(Hodnett et al, 2009) Οι µαίεσ και οι
γιατροί προσφέρουν µεν υποστήριξη αλλά από την άλλη
έχουν να φροντίσουν πολλέσ γυναίκεσ ταυτόχρονα. Οι
ευθύνεσ των µαιών και των γιατρών πρέπει να επιµερίζονται ταυτόχρονα σε πολλέσ επίτοκεσ. Το 1960 η διεθνήσ οργάνωση του Lamaze αλλά και των άλλων περιγενετιστών πέτυχε στο να αλλάξουν οι όροι, αφού κατάφερε
να αλλάξει τισ συνθήκεσ µέσα στην αίθουσα τοκετών,
έτσι ώστε οι πατεράδεσ να έχουν τη δυνατότητα να παρευρίσκονται µέσα στην αίθουσα τοκετών.(Campbell et al,
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2007; Mottl-Santiago et al, 2008) Σύµφωνα µε τη διακήρυξη του Lamaze oι πατεράδεσ των νεογνών δίνουν
την απόλυτη αγάπη τουσ και φυσικά δικαιούνται να παρευρίσκονται στην γέννηση του παιδιού τουσ, ενώ οι γυναίκεσ δεν είναι υποχρεωµένεσ να γεννούν µόνεσ τουσ.
(Chalmers et al , 2001) Πρόσφατα, οι γυναίκεσ ανακάλυψαν και πάλι την αξία του να παρίσταται και να συµπαρίσταται ο πατέρασ στον τοκετό. Πέραν του πατέρα για
πολλέσ γυναίκεσ η επιπρόσθετη φυσική παρουσία κάποιων εκ των αγαπηµένων τουσ προσώπων είναι απαραίτητη σε αυτή την εµπειρία που βιώνουν. Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού από τα νοσοκοµεία σε συνδυασµό
µε τον υπέρογκο φόρτο εργασίασ πολλέσ φορέσ δε δίνει
τη δυνατότητα σε µια µαία να αναλογεί σε µια γυναίκα,
πράγµα που δυσαρεστεί τισ περισσότερεσ γυναίκεσ.(Lantz
et al, 2005; Hodnett et al, 2007) Ωσ αποτέλεσµα αυτού
έχει αναπτυχθεί η τάση οι περισσότερεσ γυναίκεσ να αναζητούν και να έχουν κάποια µαία προσωπικά υπεύθυνη
για αυτέσ, που θα τουσ έχει διδάξει τη µέθοδο τησ ψυχοπροφύλαξησ και θα τισ συνοδεύει στον τοκετό τουσ. Η
εναλλακτική λύση που προτείνεται από κάποιουσ είναι
το πρόσωπο τησ µαίασ να αντικαθίσταται από αυτό του
πατέρα, ο οποίοσ έχει εκπαιδευτεί παράλληλα και αυτόσ
µε τη µέθοδο τησ ψυχοπροφύλαξησ και µπορεί να ανταπεξέλθει στην κρίσιµη φάση του τοκετού µε τον ίδιο τρόπο όπωσ και η µαία. Ο τοκετόσ προκαλεί ένα ιδιαίτερα
αυξηµένο συγκινησιακό φορτίο τόσο στην επίτοκο όσο
και στον πατέρα του παιδιού µε τη µοναδικότητα και την
ένταση που απορρέει. Πρόκειται για έντονα συγκινησιακέσ και φορτισµένεσ στιγµέσ που µπορεί να φοβίσουν
και να προκαλέσουν ακαθόριστα συναισθήµατα σε µια
επίτοκο εάν τα βιώσει µόνη τησ χωρίσ υποστηρικτικό
περιβάλλον, χωρίσ τον πατέρα του παιδιού ή και κάποια
από τα αγαπηµένα τησ πρόσωπα. Από µελέτεσ έχει εξαχθεί το συµπέρασµα ότι χρήσιµο για µια επίτοκο είναι
να έχει µαζί τησ ένα πρόσωπο φιλικό, το οποίο να έχει
ήδη βιώσει στο παρελθόν την εµπειρία τησ ψυχοπροφυλακτικήσ µεθόδου κατά Lamaze, µε την οποία να έχει
φέρει εισ πέρασ ένα φυσιολογικό τοκετό.(McGrath et al,
2008) Οι επίτοκεσ λαµβάνουν την πλήρη οικειότητα από
αδερφικά πρόσωπα και ξεπερνούν µε αυτόν τον τρόπο
όλα τουσ τα συναισθηµατικά συµπλέγµατα αλλά και τισ
ανασφάλειεσ που πηγάζουν από τον πόνο που προέρχεται από τισ συστολέσ του τοκετού. (Hodnett et al, 2007;
Leslie et al, 2007; Sakala et al, 2008)
4η αρχή: Αποφύγετε ιατρικέσ παρεµβάσεισ που δεν είναι
ιατρικώσ αναγκαίεσ. Η πρόοδοσ τησ ιατρικήσ επιστήµησ
έχει κάνει τον τοκετό ασφαλέστερο ακόµα και για κυοφορούσεσ που είναι υψηλού κινδύνου ενώ ταυτόχρονα
έχει αποδειχτεί ευεργετική ωσ προσ τη διαχείριση των
πρόωρων τοκετών. Είναι δυστυχώσ όµωσ πολλά τα νοσοκοµεία που χρησιµοποιούν τεχνολογικά µέσα για καθαρά προληπτικούσ λόγουσ ενώ δεν υπάρχει πραγµατικά
ένδειξη, µε αποτέλεσµα την κατάχρηση τησ ιατρικήσ
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τεχνολογίασ σε βάροσ τησ φυσιολογίασ του τοκετού. Οι
επίτοκεσ αισθάνονται καλωδιωµένεσ και δικτυωµένεσ
όταν πολλά µηχανήµατα και τεχνολογικά µέσα χρησιµοποιούνται παρεµβαίνοντασ στη φυσιολογία και την πορεία
του τοκετού. (Simkin et al, 2002; Hodnett et al, 2009) Ο
Lamaze προτείνει όλεσ οι επεµβατικέσ ενέργειεσ να
πραγµατοποιούνται αυστηρά µόνο επί ιατρικήσ ένδειξησ. (Gourounti et al, 2007) Είναι ευρέωσ γνωστό ότι η
ενδοφλέβια χορήγηση υγρών έχει µετατραπεί σε πρωτόκολλο στα περισσότερα µαιευτήρια ενώ απαγορεύεται
η λήψη από του στόµατοσ τροφήσ και υγρών. Η τοποθέτηση ενδοφλέβιασ γραµµήσ είναι ίσωσ αναγκαία για
κάποιουσ περιγενετιστέσ προκειµένου να καλυφθεί η
πιθανότητα ενόσ οξέοσ συµβάντοσ και το ενδεχόµενο τησ
αναγκαιότητασ µιασ άµεσησ ενδοφλέβιασ πρόσβασησ για
χορήγηση φαρµάκων. Σε γυναίκεσ που δεν έχουν αυξηµένο κίνδυνο να τύχουν κάποιου ανεπιθύµητου συµβάντοσ στον τοκετό τουσ η τοποθέτηση ενδοφλέβιασ γραµµήσ δεν είναι αναγκαία. Τα ενδοφλέβια υγρά δεν παρέχουν
το ιδεώδεσ διατροφικό ισοζύγιο ούτε και την αναγκαία
ηλεκτρολυτική ισορροπία. Από την άλλη η τοποθέτηση
ενόσ φλεβοκαθετήρα είναι οδυνηρή και στρεσσογόνοσ
ενώ κάποιεσ φορέσ δυσκολεύει τισ γυναίκεσ να αλλάζουν θέση και να κινούνται κατά τη διάρκεια του τοκετού. Τα περισσά υγρά που ενδέχεται να χορηγηθούν ενδοφλέβια δύναται να δράσουν τοξικά στον οργανισµό τησ
επιτόκου αλλά και στο έµβρυο. Μελέτεσ έχουν δείξει ότι
η χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών επιβραδύνει τον τοκετό, παρατείνει την φάση τησ εξώθησησ και αυξάνει τον
κίνδυνο επεµβατικών πράξεων. Επιπροσθέτωσ καµία
µελέτη δεν έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι σε οξέα
συµβάµατα υψηλού κινδύνου σε τοκετό, η τοποθέτηση
ενδοφλέβιασ γραµµήσ βελτίωσε το αποτέλεσµα. Η ύπαρξη ανοιχτήσ ενδοφλέβιασ γραµµήσ καθίσταται απόλυτα
αναγκαία εφόσον ο τοκετόσ έχει προκληθεί µε τεχνητά
µέσα, σε περίπτωση επισκληριδίου αναισθησίασ, εάν
είναι απαραίτητο να χορηγηθούν φάρµακα και αντιβιοτικά είτε εάν για οποιοδήποτε λόγο οι επίτοκεσ δε µπορούν να λάβουν από του στόµατοσ τροφή και υγρά. Άσχετα µε το χώρο που επιλέγει η κάθε γυναίκα για να γεννήσει,
η καρδιακή λειτουργία του εµβρύου κατά τη διάρκεια
του τοκετού θα πρέπει να παρακολουθείται ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα είτε σποραδικά µε όποιο τεχνολογικό µέσο διατίθεται. Μια τακτική που είθισται είναι να
παρακολουθείται η καρδιακή λειτουργία για τα 20 λεπτά
τησ ώρασ και τα υπόλοιπα 40 λεπτά να είναι ελεύθερα
παρακολούθησησ.(Simkin et al, 2002) Όσο η γυναίκα
δεν παρακολουθείται µε τη χρήση καρδιοτοκογράφου
µπορεί µε µεγαλύτερη άνεση να κινείται και να διαθέτει
τον εαυτό τησ όπωσ θέλει. Το χρονικό διάστηµα που η
επίτοκοσ δεν παρακολουθείται µπορεί να κάνει ένα µπάνιο είτε ένα χαλαρωτικό µασάζ. Έχει αποδειχτεί από
µελέτεσ ότι η συνεχήσ ακρόαση τησ καρδιακήσ λειτουργίασ είναι κάτι που αποσπά την προσοχή τησ επιτόκου
και την αποσυντονίζει από το ρυθµό των αναπνοών και

τη χαλάρωση τησ. ( Hodnett et al, 2009) Ακόµα πιο πρόσφατεσ µελέτεσ έδειξαν ότι ο θόρυβοσ των µόνιτορ ωθεί
τισ µαίεσ να προβαίνουν σε περισσότερεσ επεµβατικέσ
ενέργειεσ. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση τησ καρδιακήσ λειτουργίασ του εµβρύου εφαρµόστηκε όταν ακόµα
δεν ήταν γνωστή η ακριβήσ τησ δράση γύρω στο 1970.
∆εν έχει σαφέστατα αποδειχτεί εάν έχει αρνητική ή θετική δράση αλλά σίγουρα πάντωσ έχει δράση αποσυντονισµού τησ επιτόκου στο έργο του τοκετού. Ειδικά για τισ
γυναίκεσ που είναι χαµηλού κινδύνου για κάποια επιπλοκή στον τοκετό η συνεχήσ χρήση καρδιοτοκογραφίασ
δεν συνίσταται. Η άµεση ακρόαση µε πιο απλά µέσα (ένα
απλό στηθοσκόπιο ή µια συσκευή Doppler) τησ καρδιάσ
του εµβρύου είναι πιο χρήσιµη και λιγότερο στρεσσογόνοσ τόσο για τη γυναίκα, το έµβρυο αλλά και τη µαία. Ένα
άλλο θέµα που µοιάζει να απασχολεί τουσ περισσότερουσ µαιευτήρεσ είναι η επιτάχυνση ενόσ φυσιολογικού
τοκετού µε διάφορα τεχνητά µέσα, που µοιάζει µεν να
είναι πρόκληση αλλά από την άλλη το να προβαίνει κανείσ
σε περισσέσ επεµβατικέσ ενέργειεσ στον τοκετό µπορεί
να γίνει εξαιρετικά επιβλαβέσ. Κάθε τοκετόσ είναι µοναδικόσ και επηρεάζεται από πολλούσ και διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ το µέγεθοσ και η θέση του εµβρύου ενδοµήτρια, η δυνατότητα τησ επιτόκου να κινείται άνετα, η
αυτοπεποίθηση που αισθάνεται η επίτοκοσ και η βοήθεια που παρέχεται στην επίτοκο. (Simkin et al, 2002)
Η τεχνητή ρήξη θυλακίου, ωσ µέθοδοσ πρόκλησησ τοκετού πιστεύεται ότι επιταχύνει τον τοκετό αλλά ουσιαστικά δεν παρέχει καµία ιδιαίτερα ευεργετική δράση στην
εξέλιξη του.( Hodnett et al, 2009) Αντιθέτωσ έχει συσχετιστεί από µελέτεσ ότι αυξάνει την επίπτωση των καισαρικών τοµών. ( Hodnett et al, 2009) Ένα άλλο ζήτηµα
που πρέπει κάθε επίτοκοσ να σκέφτεται πολύ προσεκτικά πριν αποφασίσει να κάνει µια επισκληρίδιο αναισθησία είναι όλεσ οι πιθανέσ επιπλοκέσ τησ. (Simkin et al,
2002) Εάν ένα έµβρυο είναι µεγαλόσωµο και καθυστερεί να κατέλθει µέσα στον πυελογεννητικό σωλήνα τησ
µητέρασ του τότε η επίτοκοσ απολαµβάνει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να ξεκουραστεί µε τη βοήθεια τησ επισκληριδίου έωσ ότου εξελιχθεί φυσιολογικά ο τοκετόσ
τησ. Είναι γνωστό ότι µε την επισκληρίδιο αναισθησία οι
πυελικοί µύεσ χαλαρώνουν και ο τοκετόσ επιβραδύνεται χρονικά αφού ο µυσ τησ µήτρασ χαλαρώνει υπό την
επιρροή των φαρµάκων και γίνεται ίσωσ και αναποτελεσµατικόσ σε ένα βαθµό στη λειτουργία του. Συνεπώσ η
εφαρµογή επισκληριδίου δεν αρµόζει σε ένα καλά οργανωµένο και αποτελεσµατικό τοκετό. Ένα ακόµα ζήτηµα
που προκύπτει είναι η εκτέλεση τησ περινεοτοµίασ κατά
την τελική φάση τησ εξώθησησ, αφού µέχρι πρόσφατα
η περινεοτοµία (χειρουργικά η τοµή τησ περιοχήσ ανάµεσα στον κόλπο και τον πρωκτό µε στόχο να διευρυνθεί το άνοιγµα του κόλπου και να διευκολυνθεί ο τοκετόσ) γινόταν συστηµατικά στισ ΗΠΑ.( Hartmann et al,
2005) ∆εν υπάρχει καµία σαφήσ ένδειξη ότι η περινεοτοµία µειώνει τον κίνδυνο περιγεννητικού τραύµατοσ,
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βελτιώνει την επούλωση του τραυµατισµένου περινέου,
µειώνει τον κίνδυνο για περιγεννητική βλάβη στο νεογνό είτε µειώνει τον κίνδυνο µελλοντικήσ ακράτειασ από
χαλάρωση του ουροποιητικού ή του γαστρεντερικού σωλήνα. Η περινεοτοµία συνδέεται µε περισσότερο πόνο,
ράµµατα στην περιοχή και προβλήµατα κατά την επάνοδο στην σεξουαλική ζωή του ζεύγουσ.

µητέρεσ τουσ. (Hodnett et al, 2007) Η αποµάκρυνση του
νεογνού από τη µητέρα µπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβήσ όταν ειδικά διαρκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά τον τοκετό. Τα νεογνά παραµένουν ζεστά και
κλαίνε λιγότερο, θηλάζουν καλύτερα και πιο εύκολα όταν
παραµένουν από τη πρώτη στιγµή κοντά στη µητέρα τουσ.
(Sakala et al, 2008; Lawrence et al , 2009)

5η αρχή: Αποφύγετε να γεννήσετε ξαπλωµένη σε ύπτια
θέση και εξωθήστε όπωσ σασ βοηθάει καλύτερα το
σώµα σασ. Καθόλη τη διάρκεια των ετών έχουµε αντικρίσει µπροστά µασ διάφορεσ εικόνεσ που απεικονίζουν
γυναίκεσ να χρησιµοποιούν διάφορεσ θέσεισ και στάσεισ για να γεννήσουν. Άλλεσ γεννούν όρθιεσ, άλλεσ καθιστέσ, σε ύπτια θέση, γονατιστέσ αλλά και στο πλάι µε το
ένα πόδι σε ανάταση.(Hodnett et al, 2007; Leslie et al,
2007) Είναι στατιστικά αποδεδειγµένο ότι όσεσ γυναίκεσ
χρησιµοποίησαν τη βαρύτητα και την κατακόρυφη ροπή
για να γεννήσουν είχαν και ευκολότερο τοκετό. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη το 2005 το 57% των γυναικών
που γέννησαν ήταν σε ύπτια θέση ενώ µόλισ το 35% γέννησαν σε µια ηµικαθιστική θέση. Μόνο το 21% των γυναικών τησ µελέτησ ανέφεραν ότι οι µαίεσ τουσ υπέδειξαν
ένα συγκεκριµένο τρόπο για να εξωθήσουν.( Jordan et
al , 2005) Συνήθωσ εξωθούσαν µε όποιο τρόπο επιθυµούσαν. Σύµφωνα µε τισ πλέον πρόσφατεσ µελέτεσ η
όρθια θέση, η γονατιστή θέση < στα τέσσερα - χέρια /
πόδια > είτε στο πλάι εξωθούσα µε το ένα πόδι σε κάµψη αποτελούν τισ θέσεισ που είναι καλύτερεσ για τον
τοκετό. Όλεσ οι επίτοκεσ θα πρέπει να ενηµερώνονται
εγκαίρωσ για τισ πλέον κατάλληλεσ και ευεργετικέσ
θέσεισ του τοκετού, να αφήνονται να εξωθήσουν στο δικό
τουσ ρυθµό και να µην πιέζονται για βίαιη εξώθηση.
(Lantz et al, 2005;Lawrence et al, 2009)

Συζήτηση
Η πρόκληση τοκετού µε τεχνητά µέσα δεν είναι ακίνδυνη. Από αυτήν ενέχεται σοβαρόσ κίνδυνοσ ενόσ οξέωσ
αλλά και βίαιου-εργώδουσ τοκετού. Η καισαρική τοµή
ακολουθεί ωσ συνέπεια στισ περισσότερεσ περιπτώσεισ
πρόκλησησ τοκετού ενώ υπάρχει αυξηµένη συχνότητα
περιστατικών δυστοκίασ στα νεογνά. Αρκετέσ φορέσ παρουσιάζονται µετεγχειρητικέσ επιπλοκέσ όπωσ πυρετόσ και
αλλοίωση καρδιακών παλµών. Επιπροσθέτωσ τισ περισσότερεσ φορέσ σε περίπτωση πρόκλησησ τοκετού γίνεται αναγκαία η χρήση επισκληριδίου αναισθησίασ ή άλλων
µέσων αναισθησίασ. Αυτέσ είναι µόνο µερικέσ από τισ επιπλοκέσ τησ πρόκλησησ τοκετού και τησ χρήσησ περισσών
ιατρικών επεµβάσεων. Το αποτέλεσµα βίαιησ πρόκλησησ
του τοκετού είναι η αύξηση τησ µετεγχειρητικήσ νοσηλείασ του νεογνού και τησ µητέρασ. Η δυνατότητα να µπορεί
µια επίτοκοσ να διαθέτει τον εαυτό τησ και τον τοκετό τησ
όπωσ εκείνη επιθυµεί είναι και το πλέον ζητούµενο από
τισ περισσότερεσ επίτοκεσ, που το µόνο που επιθυµούν
είναι ελευθερία κινήσεων και άνεση στον τοκετό τουσ. Ο
τοκετόσ µε φυσικά µέσα και µε την παρουσία αγαπηµένων προσώπων είναι ο ιδεώδησ και πλέον επιθυµητόσ
τρόποσ να φέρει µια γυναίκα στον κόσµο το νεογνό τησ.

6η αρχή: Βάλετε τη µητέρα µε το νεογνό µαζί αµέσωσ
µετά τον τοκετό. Είναι ότι καλύτερο µπορείτε να κάνετε για τη µητέρα, το νεογνό και το θηλασµό. Εδώ και πολλά χρόνια, από όταν ο τοκετόσ µετακόµισε από το σπίτι
στο µαιευτήριο τα περισσότερα νεογέννητα αποµακρύνονται για κάποιεσ ώρεσ, αρκετέσ σε κάποιεσ περιπτώσεισ, από τισ µητέρεσ τουσ. Η µητέρα είθισται να πηγαίνει σε ένα δωµάτιο για να κοιµηθεί ενώ το νεογνό σε ένα
θάλαµο νεογνών για να είναι υπό την επίβλεψη των µαιών για κάποιεσ ώρεσ ενώ θα επιστρέφει στη µητέρα του
κάθε φορά που πρόκειται να φάει. Η ιατρονοσηλευτική
κοινότητα συνήθιζε να πιστεύει ότι ήταν καλύτερα και
ασφαλέστερα για το νεογνό ενώ και η µητέρα είχε απόλυτη ανάγκη για ξεκούραση. Από αρχήσ δηµιουργίασ του
κόσµου οι µητέρεσ περίµεναν τα νεογνά τουσ όταν γεννηθούν να τα κρατήσουν στην αγκαλιά τουσ. Όλεσ οι γυναίκεσ προτιµούν να κρατούν τα νεογνά τουσ ακόµα και όταν
κοιµούνται, προκειµένου να τα κρατούν ασφαλή και ζεστά,
ήρεµα και ανακουφισµένα. Σε πρόσφατεσ µελέτεσ φάνηκε ότι ήταν καλύτερο τα νεογνά να παραµένουν µε τισ
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Συµπεράσµατα
Η ψυχοπροφυλακτική µέθοδοσ κατά Lamaze αποτελεί
εδώ και πολλέσ δεκαετίεσ την πλέον χρησιµοποιούµενη
µέθοδο σε φυσιολογικό τοκετό µε τα υψηλότερα ποσοστά
επιτυχίασ και ικανοποίησησ των επιτόκων (85-92 %) ενώ
χαίρει υψηλήσ εκτίµησησ και αποδοχήσ από όλουσ τουσ
µαιευτέσ και µαιευτήρεσ. (Simkin et al, 2002) Οι έξι βασικέσ αρχέσ που την διέπουν έχουν ωσ στόχο την ελαχιστοποίηση των ιατρικών παρεµβάσεων, την επίτευξη ενόσ
φυσιολογικού τοκετού που θα ξεκινήσει µόνοσ του, τη
δυνατότητα εξέλιξησ του τοκετού µε απόλυτα φυσιολογικό τρόπο, την παρουσία των ανθρώπων που µπορούν να
παρέχουν στήριξη στην επίτοκο καθόλη τη διάρκεια του
τοκετού αλλά και το τελικό δέσιµο µητέρασ-νεογνού µετά
την αποπεράτωση του τοκετού. (Sakala et al, 2008;
Lawrence et al, 2009) Ο φυσιολογικόσ τοκετόσ είναι µια
µοναδική εµπειρία που κάθε γυναίκα δικαιούται να απολαύσει στη ζωή τησ και να βιώσει έχοντασ δίπλα τησ µόνο
τουσ ανθρώπουσ που έχει επιλέξει αλλά και τον πατέρα
του παιδιού τησ. Οι περισσέσ επεµβατικέσ ενέργειεσ του
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού φαίνεται να µην ικανοποιούν τισ επιτόκουσ αφού τουσ στερούν τη δυνατότητα
να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του τοκετού τουσ. Συµπερα-
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σµατικά, σύµφωνα και µε τισ διεθνείσ συστάσεισ του
Lamaze, ο τοκετόσ είναι προσωπική εµπειρία τησ επιτόκου που µόνο εκείνη ξέρει και µπορεί να χειριστεί µε τον
πλέον κατάλληλο τρόπο.
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