Απάντηση στο ενημερωτικό δελτίο του Γενικού Συμβουλίου
Νοσηλευτικής της Ισπανίας (Consejo General de Enfermería) με τίτλο
«Dossier de prensa - La verdad sobre las doulas» (Δελτίο Τύπου – Η
αλήθεια για τις βοηθούς μητρότητας)
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βοηθών Μητρότητας (European Doula Network - EDN) είναι μη
κερδοσκοπική κεντρική οργάνωση που συγκεντρώνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάνω από
30 συλλόγους βοηθών μητρότητας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από 19 διαφορετικές
χώρες. Το Δίκτυο παρέχει υποστήριξη στις βοηθούς μητρότητας σε ολόκληρη την
Ευρώπη προκειμένου να ιδρύσουν επίσημες και υπεύθυνες οργανώσεις στις χώρες τους,
ενώ μοιράζεται κοινές αρχές δεοντολογίας όσον αφορά τον ρόλο και το εύρος πρακτικής
της βοηθού μητρότητας ως του επικουρικού προσώπου, το οποίο, χωρίς να είναι
επαγγελματίας υγείας, παρέχει υποστήριξη στις γυναίκες και τις οικογένειες κατά την
περίοδο της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας.
Το EDN με κατάπληξη ενημερώθηκε για την αναφορά και την ιστοσελίδα ‘Informe Doulas’
από το Γενικό Συμβούλιο Νοσηλευτικής (Consejo General de Enfermería) της Ισπανίας.
Η αναφορά και η ιστοσελίδα περιλαμβάνουν καταγγελίες κατά των βοηθών μητρότητας
που μπορούν να θεωρηθούν δυσφημιστικές, δεδομένου ότι εξαπολύουν ψευδείς
κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι βοηθοί μητρότητας εμπλέκονται σε επιβλαβείς
πρακτικές. Η αναφορά συνδέει τις βοηθούς μητρότητας με ζητήματα εκτός του εύρους
πρακτικής των βοηθών μητρότητας χωρίς να αναφέρει κανένα πραγματικό αποδεικτικό
στοιχείο.
Διαπιστώσαμε με κατάπληξη και λύπη ότι το Συμβούλιο δεν επικοινώνησε με κανέναν
σύλλογο βοηθών μητρότητας της Ισπανίας, ούτε με τους γονείς και τους επαγγελματίες
υγείας που συνεργάζονται με βοηθούς μητρότητας εδώ και αρκετά χρόνια για να συντάξει
την εν λόγω αναφορά, ενώ δεν προέβη στη μελέτη των ιατρικών επιστημονικών
δεδομένων και δημοσιεύσεων που είναι διαθέσιμα από διεθνείς έρευνες οι οποίες έχουν
πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες.
Βοηθοί μητρότητας: επιστημονικά τεκμηριωμένη υποστήριξη προς τις γυναίκες
και τις οικογένειες
Οι βοηθοί μητρότητας παρέχουν συνεχή συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη στις
γυναίκες και τα ζευγάρια καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού, αλλά και την
περίοδο αμέσως μετά τον τοκετό, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν ευέλικτη πρακτική και
συναισθηματική υποστήριξη κατά τη λοχεία στον προσωπικό χώρο των νέων μητέρων
και των οικογενειών. Οι βοηθοί μητρότητας είναι συνήθως έμπειρες γυναίκες και μητέρες
που έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο.
Οι βοηθοί μητρότητας υποστηρίζουν γυναίκες και οικογένειες ανεξαρτήτως καταγωγής,
θρησκευτικών πεποιθήσεων και κοινωνικής προέλευσης, όπως είναι ζευγάρια και
ανύπαντροι γονείς, γονείς ιδίου φύλου, οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, στελέχη
επιχειρήσεων, φοιτητές, δικηγόροι, μαίες και γιατροί, κ.λπ..
Οι βοηθοί μητρότητας αφιερώνουν χρόνο για να δημιουργήσουν μια στενή σχέση με την
οικογένεια την οποία υποστηρίζουν. Προσφέρουν στους γονείς τον χώρο και τον χρόνο
που χρειάζονται, ώστε να μιλήσουν για την περίπτωσή τους και να επικεντρωθούν
καλύτερα στις ανάγκες τους, σε παλαιότερες εμπειρίες και επιλογές όσον αφορά τον
τοκετό, προκειμένου να επιδιώξουν μια θετική εμπειρία. Οι βοηθοί μητρότητας δεν
αντικαθιστούν τον μέλλοντα πατέρα ή τον σύντροφο κατά τη διάρκεια του τοκετού, εκτός
αν ο σύντροφος της μητέρας αδυνατεί να παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια του τοκετού και
της γέννησης από επιλογή των γονέων ή εξαιτίας των συνθηκών ή των πιέσεων από το
πολιτισμικό περιβάλλον.

Οι βοηθοί μητρότητας δεν αναλαμβάνουν ιατρικό ρόλο, αλλά συνεργάζονται με τους
επαγγελματίες υγείας των πελατών τους, υποστηρίζοντας τους πελάτες τους στις δικές
τους επιλογές. Η βοηθός μητρότητας καθοδηγείται σε κάθε της βήμα μόνον από τις
επιθυμίες των πελατών της και δεν προβαίνει σε συγκεκριμένες συστάσεις. Μπορεί,
ωστόσο, να παραπέμψει σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές και πληροφορίες.
Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα που έχουν προκύψει από έρευνες (Hodnett et al.
2013. Brigstocke S, 2014. Goldbort J, 2002) η παρουσία της βοηθού μητρότητας μπορεί
να σημαίνει:










Μειωμένο κίνδυνο τοκετού με καισαρική τομή.
Μειωμένο κίνδυνο επεμβατικού τοκετού.
Περιορισμένη ανάγκη για χορήγηση αναλγητικών ή επισκληρίδιο αναισθησία κατά
τη διάρκεια του τοκετού.
Μειωμένο ποσοστό πρόκλησης τοκετού.
Συντομότερη διάρκεια τοκετού.
Μεγαλύτερη ικανοποίηση των γυναικών από την εμπειρία του τοκετού τους.
Μεγαλύτερη πιθανότητα έναρξης του θηλασμού.
Μειωμένος κίνδυνος ή σοβαρότητα επιλόχειας κατάθλιψης.
Μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχούς εδραίωσης του θηλασμού γενικότερα, και του
θηλασμού στις 6 εβδομάδες από τη γέννηση.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανασκόπηση Cochrane του 2013 σχετικά με τη συνεχή
υποστήριξη προς τις γυναίκες κατά τη διάρκεια του τοκετού:
“κάθε γυναίκα πρέπει να απολαμβάνει συνεχή υποστήριξη κατά τη διάρκεια του τοκετού.
Η συνεχής υποστήριξη από άτομο που παρίσταται αποκλειστικά για να παρέχει
υποστήριξη και το οποίο δεν ανήκει στο κοινωνικό δίκτυο της γυναίκας, έχει εμπειρία όσον
αφορά την παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια του τοκετού και διαθέτει τουλάχιστον
στοιχειώδη εκπαίδευση (π.χ. μια βοηθός μητρότητας), φαίνεται ότι προσφέρει τα
μεγαλύτερα οφέλη”. (Hodnett κ.ά, 2013)
Σύμφωνα με σχόλιο της Βιβλιοθήκης Αναπαραγωγικής Υγείας του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας το 2012 με τίτλο «Συνεχής υποστήριξη προς τις γυναίκες κατά τη
διάρκεια του τοκετού»:
“Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την παρουσία της
βοηθού μητρότητας (μειωμένη πιθανότητα καισαρικής τομής και χρήσης αναλγητικών),
καθώς και το μειωμένο κόστος που αυτή συνεπάγεται ενδεχομένως για το σύστημα
υγείας, η κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών βοηθού μητρότητας θα έπρεπε να
μελετηθεί από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής”.
Οι βοηθοί μητρότητας στη διεθνή σκηνή
Στη Βρετανία, οι βοηθοί μητρότητας έχουν καθιερωθεί ως επαγγελματίες στον χώρο των
μαιευτικών υπηρεσιών. Ορισμένα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας
(NHS) προσλαμβάνουν βοηθούς μητρότητας, ενώ σε άλλα οι βοηθοί μητρότητας είναι
εγγεγραμμένες ως εγκεκριμένες εθελόντριες με πρόσβαση στα μαιευτικά τμήματα
προκειμένου να παρέχουν υποστήριξη στις νέες μητέρες. Η οργάνωση Doula UK (που
ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί την κύρια οργάνωση των βοηθών μητρότητας στη
Βρετανία) συνεδριάζει τακτικά με το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιών (RCM) και εκπροσωπείται
σε συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων. Η οργάνωση Doula UK και ορισμένες
φιλανθρωπικές οργανώσεις παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης σε ευάλωτες
γυναίκες που ζουν στη Βρετανία. Στην Πολωνία οι βοηθοί μητρότητας εντάχθηκαν σε
ρυθμιστικό πλαίσιο και αναγνωρίζονται από το κράτος από τον Ιανουάριο του 2015, ενώ
η οργάνωση «Βοηθοί μητρότητας στην Πολωνία» έχει καταχωριστεί στο Εθνικό Δικαστικό

Μητρώο ως μη κυβερνητική οργάνωση (Μ.Κ.Ο.), σκοπός της οποίας είναι να ενώσει και
να εκπαιδεύει βοηθούς μητρότητας.
Στις Η.Π.Α., η οργάνωση DONA International, η παλαιότερη και μεγαλύτερη οργάνωση
βοηθών μητρότητας στον κόσμο, ιδρύθηκε το 1992 από μια μικρή ομάδα ορισμένων από
τους πιο αναγνωρισμένους ειδικούς στον περιγεννητικό τομέα. Η DONA International
μετράει πλέον πάνω από 7.000 μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στην Ευρώπη, ισχύουν διαφορετικοί νόμοι, πολιτικές και πρακτικές που επηρεάζουν τη
δυνατότητα των γυναικών να επιλέγουν πού θα γεννήσουν, αν και ποιοι επαγγελματίες
υγείας θα τις συνοδεύουν και ποιος θα τους παρέχει στήριξη. Στη Γαλλία η βοηθός
μητρότητας μπορεί να παρευρίσκεται σε τοκετό στο σπίτι μόνον εφόσον παρίσταται μαία
ή γιατρός, ενώ σε άλλες χώρες ο τοκετός στο σπίτι με την παρουσία μαιών μπορεί να μην
επιτρέπεται. Αντίθετα, στη Βρετανία οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να γεννήσουν στο
σπίτι τους αν το επιθυμούν είτε με την παρουσία μαιών είτε χωρίς να παρευρίσκεται
επαγγελματίας υγείας, ανεξαρτήτως του αν παρίσταται βοηθός μητρότητας ή όχι (η οποία
δεν είναι επαγγελματίας υγείας). Στην Ολλανδία και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, η
συνήθης πρακτική είναι να επιτρέπονται τουλάχιστον 2 συνοδοί τοκετού για κάθε
επίτοκο, ενώ σε άλλες χώρες, μεταξύ αυτών στην Ισπανία και την Πολωνία, οι γυναίκες
συχνά υποχρεώνονται να επιλέξουν μόνον 1 συνοδό τοκετού. Δυστυχώς, σε ορισμένα
δημόσια νοσοκομεία της Τουρκίας δεν επιτρέπεται σε κανέναν να προσφέρει υποστήριξη
στην επίτοκο.
Σύμφωνα με την ανασκόπηση Cochrane του 2013, “σε πολλές χώρες... η συνεχής
υποστήριξη κατά τη διάρκεια του τοκετού αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Το
γεγονός αυτό μπορεί να συντελεί στην «απανθρωποποίηση» - αποδόμηση της
ανθρώπινης φύσης - των εμπειριών τοκετού που βιώνουν οι γυναίκες. Η σύγχρονη
μαιευτική περίθαλψη υποβάλλει συχνά τις γυναίκες σε νοσοκομειακές πρακτικές που
μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην πρόοδο του τοκετού”. (Hodnett et.al., 2013)
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προστατεύει όλους τους
ανθρώπους που επιθυμούν να έχουν επιλογές όσον αφορά τον τοκετό. Τα δικαστήρια,
σε πρόσφατες υποθέσεις που εκδικάστηκαν ενώπιών τους, υποστήριξαν ότι το Άρθρο 8
της Σύμβασης προστατεύει το δικαίωμα των γυναικών να αποφασίζουν σχετικά με τις
συνθήκες και τον χώρο όπου θα γεννήσουν. Οι γυναίκες δεν πρέπει ποτέ να
υποβάλλονται σε ιατρικές διαδικασίες στις γυναίκες δίχως τη συναίνεσή τους, ενώ θα
πρέπει να είναι σε θέση να αρνούνται ανεπιθύμητες παρεμβάσεις, όσο ασήμαντες και αν
κρίνονται αυτές από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Οι γυναίκες θα πρέπει επίσης να
λαμβάνουν πάντα επαρκείς, αντικειμενικές και αμερόληπτες πληροφορίες ώστε να
προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές. Σε ακραίες περιπτώσεις η δίχως σεβασμό
μεταχείριση κατά τη διάρκεια του τοκετού μπορεί να αποτελέσει παραβίαση του Άρθρου
3 της Σύμβασης το οποίο αναφέρεται στη σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική
μεταχείριση.
Οι ανησυχίες σχετικά με τις περιοριστικές ή χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση πολιτικές και
τα αρνητικά αποτελέσματα ενδέχεται να οδηγήσουν τις γυναίκες να επιλέξουν τόπο και
συνθήκες τοκετού που δεν συνηθίζεται στην περιοχή όπου ζουν.
Συμπέρασμα
Το EDN καλεί το Γενικό Συμβούλιο Νοσηλευτικής της Ισπανίας να ανακαλέσει την
αναφορά ‘Informe Doulas’, να διακόψει άμεσα τη λειτουργία της σχετικής ιστοσελίδας και
να προβεί σε κατάλληλες διαβουλεύσεις, καθώς και σε ισορροπημένη μελέτη όλων των
επιστημονικών δεδομένων, προκειμένου να συντάξει νέα αναφορά σε αντικατάσταση της
παρούσας. Το EDN με χαρά θα συμμετάσχει σε αυτήν τη διαβούλευση.

Το EDN θα παρέχει υποστήριξη στα μέλη του από την Ισπανία ώστε να ζητήσουν
νομικές συμβουλές όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να λάβουν ως απάντηση στην
αναφορά και την ιστοσελίδα ‘Informe Doulas’ οι οποίες θεωρούμε ότι περιέχουν
δυσφημιστικές και ψευδείς δηλώσεις.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βοηθών Μητρότητας.
Ιστοσελίδα: www.european-doula-network.org
Email: info@european-doula-network.org
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Πρόσθετες πληροφορίες & Παραπομπές
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βοηθών Μητρότητας (EDN)
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βοηθών Μητρότητας (EDN) ιδρύθηκε το in 2011 και είναι μη
κερδοσκοπική κεντρική οργάνωση που συγκεντρώνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάνω από
30 συλλόγους βοηθών μητρότητας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από 19 διαφορετικές
χώρες. Το Δίκτυο παρέχει υποστήριξη στις βοηθούς μητρότητας σε ολόκληρη την
Ευρώπη προκειμένου να ιδρύσουν επίσημες και υπεύθυνες οργανώσεις στις χώρες τους,
ενώ μοιράζεται κοινές αρχές δεοντολογίας όσον αφορά τον ρόλο και το εύρος πρακτικής
της βοηθού μητρότητας ως του επικουρικού προσώπου, το οποίο, χωρίς να είναι
επαγγελματίας υγείας, παρέχει υποστήριξη στις γυναίκες και τις οικογένειες κατά την
περίοδο της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας.
Βοηθοί μητρότητας στη Βρετανία, φιλανθρωπικός σκοπός
Στη Βρετανία οργανισμοί, όπως οι Συνοδοί Τοκετού (Birth Companions) και το Ταμείο
Πρόσβασης των Βοηθών Μητρότητας της Βρετανίας (Doula UK Access Fund) δίνουν τη
δυνατότητα σε ευάλωτες γυναίκες, όπως είναι εκείνες που εκτίουν ποινή φυλάκισης ή
εξέτισαν στο παρελθόν ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο φυλάκισης, εκείνες που διαμένουν σε
καταφύγια για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, πρόσφυγες ή γυναίκες που
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες
βοηθών μητρότητας. Σε ορισμένες περιοχές, οι βοηθοί μητρότητας προσλαμβάνονται
από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS).
http://doula.org.uk/content/doula-access-fund
http://www.chelwest.nhs.uk/about-us/news/clinicians-blogs/support-women-during-theirlabour
http://www.nct.org.uk/courses/antenatal/antenatal-services/doula
https://www.sheffield.gov.uk/caresupport/childfam/doula-project.html
http://www.goodwindoulas.org
http://www.abl-cbc.co.uk/content/charity/our-work/doulas.php
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