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επιστολή σας για το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε τις απόψεις της

πάγια θέση της ΕΜΓΕ είναι ότι τόσο οι τοκετοί όσο και η μετέπειτα

ειδικευμένους

επαγγελματίες

υγείας

(Μαιευτήρες-Γυναικολόγους,

Παιδιάτρους, Μαίες).

Για την απόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας στη Μαιευτική–
Γυναικολογία απαιτείται μια εκπαιδευτική διαδικασία, τουλάχιστον 5 ετών,
στη διάρκεια των οποίων κάθε Μαιευτήρας-Γυναικολόγος πραγματοποιεί
υπό επίβλεψη μια σειρά φυσιολογικών και επεμβατικών τοκετών. Μετά την
ολοκλήρωσή της, πραγματοποιούνται γραπτές και προφορικές εξετάσεις για
την

απονομή

τίτλου

ειδικότητας

και

τη

μετέπειτα

δυνατότητα

πραγματοποίησης ιατρικών πράξεων, άρα και τοκετών. Η διαδικασία αυτή
είναι παρόμοια για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και αποσκοπεί στη βέλτιστη
παροχή υπηρεσιών υγείας.
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Θεωρούμε, λοιπόν, ιδιαίτερα ριψοκίνδυνο να υποκατασταθεί η πολύχρονη
αυτή διαδικασία εκπαίδευσης από ολιγόωρα σεμινάρια μιας Μ.Κ.Ο. Στην
περίπτωση αυτή γεννιούνται πολλά ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο και
αξιολόγηση από θεσμοθετημένα όργανα τόσο των διδασκόντων όσο και των
συμμετεχόντων, αλλά και των παρεχόμενων πληροφοριών στη διάρκεια μιας
ολιγόωρης εκπαίδευσης. Διερωτόμαστε, λοιπόν, εάν οι συνοπτικές διαδικασίες
που ακολουθούνται από τις ομάδες αυτές, βασίζονται σε διεθνείς
κατευθυντήριες οδηγίες διαπιστευμένων επιστημονικών σωμάτων, απαραίτητες
για την άσκηση ιατρικής βασισμένης σε δεδομένα (evidence based medicine), ή
εφαρμόζουν ίδιες διαδικασίες και εμπειρίες αμφιβόλου αποτελεσματικότητας.

Προκύπτουν, επίσης, ερωτήματα για τον βαθμό κατανόησης και αφομοίωσης
ακόμα και φαινομενικά «εύκολων» τεχνικών και χειρισμών από άτομα χωρίς
την απαιτούμενη εξειδικευμένη εκπαίδευση, καθώς η εφαρμογή τους δύναται
να επηρεάσει ανεπανόρθωτα την υγεία της γυναίκας και του νεογνού.
Επιπρόσθετο ερώτημα παραμένει η αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών που
μπορεί να παρουσιασθούν στη διάρκεια ενός φυσιολογικού τοκετού. Ενδεικτικά
παραδείγματα επιπλοκών είναι: η αλλοίωση παλμών εμβρύου, η αποκόλληση
πλακούντα, η δυστοκία ώμων εμβρύου, κτλ. Δυστυχώς είναι αδύνατο μέχρι
στιγμής να προβλεφθεί από οποιοδήποτε σύστημα υγείας του κόσμου ποιος
τοκετός θα εξελιχθεί ομαλά και ποιος θα παρουσιάσει επιπλοκές και επομένως
χρειάζεται μακροχρόνια εκπαίδευση για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών ή
θανάτων και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Τον προβληματισμό μας
επιτείνει η έλλειψη νομικού καθεστώτος για τη δραστηριότητα των ατόμων που
εντάσσονται σε ΜΚΟ και η ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων χωρίς
δυνατότητα ελέγχου (σε χώρους εκτός νοσοκομείων).

Διαπιστώνουμε παρόλα αυτά ότι άτομα με αμφιλεγόμενες πιστοποιήσεις
συνεχίζουν να πραγματοποιούν «τοκετούς στο σπίτι» χωρίς κανένα έλεγχο.

Θεωρούμε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι δυνατόν Μ.Κ.Ο., με το
υπάρχον νομικό καθεστώς, να χορηγούν τίτλους οποιασδήποτε εξειδίκευσης και
να χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς - εμπορικούς σκοπούς στον χώρο της
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υγείας και οι τίτλοι αυτοί να οδηγούν σε διενέργεια τοκετών κατ’ οίκον,
παρακολούθηση νεογνών και συμβουλευτική θηλασμού.

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα, καθώς η δράση των ΜΚΟ εγκυμονεί
σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Με τιμή,

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας

Ο Γεν. Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Αριστοτέλης Λουφόπουλος
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