Ιστορίες τοκετού
Αλ ππάξρεη θάηη πνπ λα εκπηζηεύνκαη απόιπηα ζε απηή ηε δσή, δελ είλαη
ηίπνηε άιιν παξά ην έλζηηθηό κνπ. Όηαλ κάζακε πσο ήκνπλ έγθπνο, όπσο
όινη νη ππνςήθηνη γνλείο αξρίζακε λα έρνπκε ηηο αλεζπρίεο καο ,αιιά θαη κηα
ζηγνπξηά πσο όια ζα πάλε θαιά. Η πην σξαία έθπιεμε ηεο δσήο καο.
Ήηαλ ηόηε πνπ γλώξηζα κηα δηαθνξεηηθή γπλαηθνιόγν, «ελαιιαθηηθή» όπσο
έρνπκε κάζεη λα ιέκε, όκσο ηώξα κπνξώ λα πσ, πσο είλαη πξώηα άλζξσπνο
θαη κεηά γηαηξόο, πξώηα ζέβεηαη ηε θύζε θαη κεηέπεηηα ηελ επηζηήκε. Μνπ
ηαίξηαμε ακέζσο. Έκαζα πνιιά θνληά ηεο, έκαζα ηη ζεκαίλεη θπζηθόο,
θπζηνινγηθόο θαη παξεκβαηηθόο ηνθεηόο. Παξαθνινύζεζα καζήκαηα
πξνεηνηκαζίαο ηνθεηνύ θαη κεηξόηεηαο θαη δηάβαδα πνιύ. Όηη ππήξρε ζην
δηαδίθηπν, αγόξαζα βηβιία, θαη άθνπγα ηζηνξίεο από άιιεο κακάδεο. Τν ζέκα
ηνπ ηνθεηνύ ην είρα ςάμεη πνιύ όηαλ δνύζα ζηελ Αγγιία, κε ζηελνρσξνύζε ην
γεγνλόο όηη ε Ειιάδα έρεη ηεξάζηηα πνζνζηά θαηζαξηθώλ. Τώξα πηα μέξσ
γηαηί.
Ο θαηξόο πεξλνύζε θαη θάπνηα ζηηγκή απνθάζηζα λα γελλήζσ ζε δεκόζην
λνζνθνκείν. Γηα ηνπο απηνλόεηνπο ιόγνπο, νηθνλνκηθνύο θαη παξνρήο
κνλόθιηλνπ δσκαηίνπ κε rooming-in. Είρα αθνύζεη θαιά ιόγηα γη απηό πνπ
επέιεμα Τν πξώην πνπ πηζηνπνηήζεθε σο baby-friendly, ππέξ ηνπ ζειαζκνύ,
ηζηνξηθό καηεπηήξην, κε θνξπθαίνπο γηαηξνύο. Αλαθνίλσζα ζηε γπλαηθνιόγν
κνπ ηελ απόθαζε κνπ , θαη ηόηε θαηάιαβα γηα άιιε κηα θνξά πόζν ππέξνρνο
άλζξσπνο είλαη. Μνπ έδσζε ζπκβνπιέο, ηη λα πξνζέμσ θαη δέρηεθε λα κε
παξαθνινπζεί σζόηνπ γελλήζσ.
Σην δεκόζην λνζνθνκείν βξήθακε γηαηξό, καο ηελ ζπλέζηεζαλ. Όια πήγαηλαλ
κηα ραξά, εμεηάζεηο άςνγεο, ηέιεηα εγθπκνζύλε. Καη θηάλνπκε ηέζζεξηο κέξεο
πξηλ ηελ πνιππόζεηε ΠΗΤ(Πηζαλή Ηκεξνκελία Τνθεηνύ). Πεγαίλσ ζην
λνζνθνκείν, θάλσ εμεηάζεηο, κε βιέπεη ε γπλαηθνιόγνο θαη μεθηλάεη ε
θαξζνθσκσδία…
Γηαηξόο: Αρ, δελ ζην ‘πα, ζα γελλήζεηο παηδάθη, έθηαζε ε ώξα.
Εγώ: Πιεζηάδεη ζέιεηε λα πείηε, έρνπκε αθόκα.
Γ: Κνίηα δελ έρεηο θαζόινπ δηαζηνιή, έρεηο έλα κεγάιν κσξό (3.225 θηιά
βάζεη ππεξήρνπ) ,ην νπνίν είλαη ςειά, πνηνο ν ιόγνο λα ην θξαηάο; Δε ζα
κπνξείο λα ην βγάιεηο κεηά. Λνηπόλ έξρεζαη ην Σάββαην.
Ε: Να έξζσ λα θάλσ ηη; Πξόθιεζε; Πξηλ ηελ ΠΗΤ; Δελ έξρνκαη ,ζα πεξηκέλσ
λα μεθηλήζεη θπζηθά ε δηαδηθαζία. Έρσ ρξόλν θαη ζέισ λα ην ζπδεηήζσ θαη κε
ηνλ άληξα κνπ.
Γ: Κνίηα λα δεηο εγώ είκαη καηεπηήξαο, όρη ν άληξαο ζνπ. Σε θάπνηεο γπλαίθεο
ε κήηξα παξακέλεη αδξαλήο θαη θηλδπλεύεη ην κσξό. Τη λα ζνπ πσ, κπνξεί λα
ζνπ ζπάζνπλ θη αύξην ηα λεξά, δελ είκαη θαη ζεόο. Φύγε θαη θάλε όηη ζεο, πάξε
κε όπνηε ζεο. Εγώ ζηα είπα.
Είκαη ζίγνπξε πσο είρε εθεκεξία ην Σάββαην θαη ήζειε λα μεκπεξδεύεη. Δελ
μέξσ πσο θξαηήζεθα θαη δελ είπα πην πνιιά. Σεβάζηεθα ην παηδί κνπ.
Φεύγσ θαη κηιάσ κε ηνλ άληξα κνπ. Τνλ άγρσζα θη απηόλ. Τνπ ιέσ εγώ κε
απηήλ ηνθεηό δελ θάλσ, δελ ζα πηάζεη ην παηδί κνπ. Μνπ ιέεη πάξε ηελ γηαηξό

ζνπ. Απηό έθαλα. Μνπ είπε πσο θαιά έθαλα θαη αξλήζεθα ηελ πξόθιεζε θαη
πσο ζα κε έβιεπε όηαλ γπξλνύζε από ην ηαμίδη ηεο. Μίιεζα θαη κε έλαλ
ζύιινγν καηώλ θαη κόιηο έθιεηζα ηηο 40 βδνκάδεο μεθίλεζα λα θάλσ
θαξδηνηνθνγξάθεκα γηα λα δνύκε αλ ην κσξό ήηαλ εληάμεη θαη δελ
δπζθνξνύζε.
Πεξλάλε νη κέξεο, ηίπνηα, κε βιέπεη ε γηαηξόο κνπ, κνπ ιέεη όια θαιά.
Μπνξνύζακε λα πεξηκέλνπκε. Τελ επόκελε ην πξσί, ιόγσ ζπζπάζεσλ πνπ
έλησζα, πήγα κε ηνλ άληξα κνπ ζην δεκόζην καηεπηήξην. Με εμεηάδνπλ, θάλσ
ππέξερν, nst, θαη πεξηκέλνπκε. Κάπνηα ζηηγκή έξρεηαη θαη ε γηαηξόο, ηππηθή,
εηξσληθή, εμαθαλίδεηαη. Με ηα πνιιά καο θσλάδεη ν εθεκεξεύνλ γηαηξόο,
θαξζνθσκσδία volume2.
Γ: Κνηηάμηε λα δείηε, θξαηάσ ζηα ρέξηα κνπ δύν άςνγεο εμεηάζεηο. Τν κσξό
είλαη κηα ραξά. Δηαζηνιή βέβαηα δελ έρεηο θαζόινπ. Δελ έρεηο ζπζπάζεηο
ηνθεηνύ, πξνπαξαζθεπαζηηθέο είλαη.
Ε: Καηάιαβα braxton hicks.
Γ: Καη πνπ ηα μέξεηο εζύ απηά;
Ε: Δηαβάδσ μέξεηε..
Γ: Μάιηζηα. Κνίηα από ηελ ζηηγκή πνπ δελ έρεηο δηαζηνιή, κελ πεξηκέλεηο λα
μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία. Σπκβαίλεη ζε θάπνηεο γπλαίθεο απηό. Είζαη λέα,
γπκλαζκέλε αιιά κεξηθέο θνξέο ε θύζε… θαηαιαβαίλεηο.
Ε: Δειαδή θαηά 80% ζα θάλσ θαηζαξηθή.
Γ: Πηζηεύσ θαηά 95%... Αλήθεηο ζε απηέο ηηο γπλαίθεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ
θάπνηεο ζπζπάζεηο αιιά όρη δηαζηνιή. Μελ ζθέθηεζαη ηα πνζνζηά ζηελ
Ειιάδα, δεο ην ζε παγθόζκην επίπεδν. Εληάμεη, γηα καο ηη είλαη ε θαηζαξηθή,
κηζή ώξα, έλαο θαθέο. Αιιά ζηελ πεξίπησζε ζνπ απηό πξέπεη λα γίλεη. Καη
πξόθιεζε λα θάλεηο πάιη ζε θαηζαξηθή ζα νδεγεζείο.
Δελ ήμεξα ηη λα ζθεθηώ, δελ πίζηεπα απηό πνπ άθνπγα. έβαια ηα θιάκαηα. Ο
άληξαο κνπ ηνλ ξώηεζε ιεπηνκέξεηεο, θαη αληάιιαμαλ ηειέθσλα αλ ρξεηαζηεί
γηα ην ρεηξνπξγείν, ρσξίο λα καζεπηεί βέβαηα ζηε γηαηξό, γηα ηελ νπνία καο
απνθάιπςε όηη δελ ήζειε πηα λα κε αλαιάβεη, γηαηί κνπ πξόηεηλε θάηη θαη δελ
δέρηεθα. Μέζα κνπ όκσο ήμεξα όηη δελ ζα θάλσ θαηζαξηθή, θαηάιαβα πόζν
βξόκηθνο ρώξνο είλαη. Πσο ην πην θπζηνινγηθό πξάγκα ζηνλ θόζκν, ζηε
θύζε έρεη γίλεη εκπόξην. Φύγακε θαη πήγα λα θάλσ βεινληζκό, (όπσο κνπ
είρε πξνηείλεη ε γηαηξόο κνπ) άιινο έλαο ππέξνρνο άλζξσπνο ζηνλ δξόκν
κνπ. Πόζν κε εξέκεζε θαη κε βνήζεζε λα βξσ ην θέληξν κνπ. Όηαλ ηειείσζα,
βξήθα ηνλ άληξα κνπ θαη απνθαζίζακε λα δεηήζνπκε από ηε γηαηξό κνπ λα
αλαιάβεη ηνλ ηνθεηό κνπ. Η νπνία θαη δέρηεθε θη εκείο ιπηξσζήθακε.
Καη ην ππέξνρν ηαμίδη κε ην κσξό κνπ κόιηο μεθίλεζε, έθαλα μαλά βεινληζκό,
πήξα νκνηνπαζεηηθά, έθαλα αζθήζεηο, πεξπαηνύζα, πήγα θνιύκπεζα ζην
Σνύλην!!! Πεγαίλακε ζην ηαηξείν ηεο κε παξαθνινπζνύζε, όια ηα έβξηζθε κηα
ραξά. Μόλν πνπ έηζη θηάζακε ζηηο 41 εβδνκάδεο… θαη ην άγρνο, ηδίσο ηνπ
άληξα κνπ, ήηαλ εκθαλέο. Γηα λα εξεκήζνπκε θάλνπκε θαη έλα βηνθπζηθό
πξνθίι ηνπ κσξνύ. Η γηαηξόο κνπ καο είρε πεη όηη αλ ην ζθνξ είλαη 9 έρνπκε
κέξεο αθόκα. Τειηθά ν κηθξνύιεο καο πήξε 10!!! Έια όκσο πνπ άξρηζε ηελ
ηξνκνιαγλεία θαη ε γπλαηθνιόγνο πνπ κνπ έθαλε ηελ εμέηαζε. Πήξακε ηελ
απόθαζε λα κπσ θάπνηα ζηηγκή κε πξόθιεζε. Η γηαηξόο κνπ δελ
ζπκθσλνύζε, θαη κάιηζηα καο είπε ραξαθηεξηζηηθά: «εγώ εκπηζηεύνκαη ην

παηδί ζαο». Κη εγώ απηό εκπηζηεπόκνπλ θαη ην ζώκα κνπ. Καη νη εμεηάζεηο καο
έιεγαλ όια είλαη θαιά. Απηόλ όκσο ηνλ ςπρνινγηθό πόιεκν πνπ θάλνπλ δελ
κπνξείο εύθνια λα ηνλ αληηκεησπίζεηο. Θέιεη γλώζε , ζηήξημε θαη πίζηε ζηνλ
εαπηό ζνπ θαη ζην παηδί ζνπ. Η θύζε μέξεη...!
Ήηαλ Πέκπηε 7 Ινπιίνπ 2016, 5:10 ην πξσί όηαλ κε μύπλεζε έλαο πόλνο… θη
εξρόηαλ θη άιινο, θη άιινο..θη εγώ γεινύζα θη έθιαηγα καδί… όρη από πόλν
αιιά από ραξά. Τν κσξό καο ήηαλ έηνηκν, εξρόηαλ. Δηάιεμε απηό ηελ ζηηγκή,
ίζσο ηνλ είρα εκπνδίζεη θη εγώ ιίγν. Είρα κπινθάξεη. Πόζν θαθό θάλνπλ απηνί
νη γηαηξνί πνπ έρνπλ δώζεη θαη όξθν κάιηζηα… Χπρνινγηθό πόιεκν, όηη δελ
κπνξείο, όηη δελ ζα ηα θαηαθέξεηο, γηα λα βνιεύνπλ ηα ξαληεβνύ ηνπο.
Καηαιαβαίλεηε ηώξα γηαηί αγγίδνπκε ην 80% ζηηο θαηζαξηθέο; Γηαηί βηάδνπκε ηε
θύζε, γηαηί παξεκβαίλνπκε ρσξίο ζνβαξό ιόγν; Η επηζηήκε είλαη γηα λα
ζπκπιεξώλεη ηελ θύζε, λα βνεζά, όρη λα ηελ παξακεξίδεη. Ελεκεξσζείηε,
δηεθδηθείζηε, κελ αθνύηε κόλν κία γλώκε. Δηθό ζαο ζώκα, δηθό ζαο κσξό,
δηθή ζαο απόθαζε. Μηα πηζαλή εκεξνκελία δελ ζεκαίλεη ηίπνηα, έλα κσξό
κπνξεί λα γελλεζεί από ηηο 37 σο ηηο 42 εβδνκάδεο.
Τειηθά γελλήζακε ζηηο 8 Ινπιίνπ, 2.35 ην πξσί, κε θπζηνινγηθό ηνθεηό, 41
εβδνκάδεο θαη 3 κέξεο. Μεηά από 22 ώξεο από ηα πξώηα πνλάθηα. Μεηά από
όιε απηή ηελ ηαιαηπσξία, ε νπνία καο δίδαμε πνιιά. Καη ζέισ λα ηε
κνηξαζηώ κε όινπο ζαο. Ο ηνθεηόο κνπ ήηαλ έηζη όπσο ηνλ ήζεια. δελ ήκνπλ
ζε έλα θξεβάηη μαπισκέλε όιεο απηέο ηηο ώξεο. Πήγα γηα πεξπάηεκα, έθαηζα
ζπίηη, έθαγα ,έθαλα ληνπδ θαη έθαλα εηζαγσγή ην απόγεπκα όηαλ κνπ
έζπαζαλ ηα λεξά. Η γηαηξόο κνπ ηόζν ππνζηεξηθηηθή, ζπλερώο ζην πιεπξό
κνπ. Γέλλεζα αλζξώπηλα, βξε αδεξθέ! Πξαγκαηηθά δελ μέξσ πσο λα
επραξηζηήζσ ηε γηαηξό κνπ γηα ην ήζνο ηεο, ηνλ επαγγεικαηηζκό ηεο, κα
πάλσ από όια ηελ αλζξσπηά ηεο θαη ηελ αγάπε ηεο. Γηαηί όιεο απηέο ηηο
ώξεο, από ηελ ώξα πνπ κε έπηαζαλ νη πόλνη, ήηαλ δίπια κνπ. Μαθάξη λα
είρακε πεξηζζόηεξνπο ηέηνηνπο γηαηξνύο. Καη λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ άληξα
κνπ, πνπ κε εκπηζηεύηεθε, πνπ έθαλε ππνκνλή, αλ θαη μέξσ πσο έραζε ηνλ
ύπλν ηνπ θαη ηαιαηπσξήζεθε πνιύ.
Φηιηθά,
Φαξά

Επηηέινπο κπνξώ λα κηιήζσ θάπνπ γηα ηελ ηζηνξία κνπ όπνπ ζα κε
θαηαιάβνπλ. Σαο επραξηζηώ γη απηή ηελ επθαηξία!
Ήηαλ ινηπόλ θάπνπ ζην 2009 πνπ έκεηλα γηα πξώηε θνξά έγθπνο, ηα
ζπλαηζζήκαηα ήηαλ αλάκηθηα, από ηε κηα ν θόβνο γηα ηηο θαηλνύξηεο επζύλεο
πνπ θαίλνληαλ κπξνζηά κνπ θη από ηελ άιιε ε ραξά γηα ηελ θαηλνύξηα δσή
πνπ κεγάισλε κέζα κνπ!
Η εγθπκνζύλε κνπ θπινύζε ππέξνρα, δελ είρα θαλέλα πξόβιεκα, νύηε θαλ ηηο
δαιάδεο θαη ηεο αλαγνύιεο πνπ έρνπλ νη πεξηζζόηεξεο έγθπεο ζηελ αξρή!
Ήηαλ κηα ππέξνρε πεξίνδνο θαη πξαγκαηηθά ην ελλνώ! Ώζπνπ θάπνηα ζηηγκή,
γύξσ ζηνλ ηέηαξην κήλα, ν γηαηξόο κνπ κίιεζε γηα θαηζαξηθή! Έπξεπε λα
θάλσ θαηζαξηθή θαη ήηαλ αλέλδνηνο! Ο «ιόγνο» κηα ινίκσμε από ηνλ ηό HPV
πξηλ από πεξίπνπ 6-7 ρξόληα! Σε θάπνην ηεζη ΠΑΠ είρε θαλεί έλα κηθξό
θνλδύισκα ην νπνίν ζην επόκελν ηεζη είρε εμαθαληζηεί! Από ηόηε θαη γηα 6
ρξόληα όια ηα ηεζη ήηαλ θαζαξά! Παξ’ όια απηά, ν γηαηξόο επέκελε γηα
θαηζαξηθή ιέγνληαο κνπ όηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα έζεηα ζε θίλδπλν ηελ
πγεία ηνπ κσξνύ κνπ! Έραζα ηε γε θάησ απ’ ηα πόδηα κνπ! Πάληα
νλεηξεπόκνπλ ηνλ ηνθεηό κνπ θαη πνηέ δελ κνπ είρε πεξάζεη ε ηδέα ηεο
θαηζαξηθήο θαη ηώξα λα πνπ ην αληηκεησπίδσ!
Τειηθά γέλλεζα κε θαηζαξηθή ζηηο 21/06/10. Καη ζαλ θεξαζάθη ζηελ ηνύξηα
κνπ είπε ν γηαηξόο πσο θαη λα ήζεια λα γελλήζσ θπζηνινγηθά δελ ζα ηα
θαηάθεξλα γηαηί είρα «αλδξνεηδή» ιεθάλε!!! Μεηά από δπν-ηξία ρξόληα έκαζα
όηη ηηο εκέξεο πνπ ζα γελλνύζα ν γηαηξόο πάληξεςε ηελ θόξε ηνπ! Με έβαιε
γηα θαηζαξηθή θαη ηελ επόκελε κέξα έθπγε γηα ηνλ γάκν! Έθαλα θαηζαξηθή
γηαηί ν γηαηξόο κνπ είρε γάκν!!! Από εθεί θη ύζηεξα είρα άιιεο δπν
εγθπκνζύλεο κε πάξα πνιιά πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο θαηζαξηθήο πνπ
πξνεγήζεθε (απνθόιιεζε πιαθνύληα, ζπζπάζεηο από ηελ αξρή θαη άιια
πνιιά!) κε απνηέιεζκα λα θάλσ απνιίλσζε ζαιπίγγσλ ζηελ ηειεπηαία
θαηζαξηθή γηαηί κηα πηζαλή ηέηαξηε εγθπκνζύλε ζα ήηαλ πνιύ επηθίλδπλε θαη
γηα κέλα αιιά θαη γηα ην έκβξπν! Είκαη κόιηο 32 εηώλ!
Με εθηίκεζε,
Παξαζθεπή

Κιείλνληαο ζήκεξα κηα εβδνκάδα από ηε γέλλα θαη κε αθνξκή ηελ θακπάληα
ελάληηα ησλ αλαίηησλ θαηζαξηθώλ, είλαη ε θαηάιιειε επθαηξία λα κνηξαζηώ ηελ
ηζηνξία κνπ. Τνλ Απξίιην ηνπ ‘14, ζηηο 40 εβδνκάδεο αθξηβώο, πήγα ζηελ
θιηληθή όπνπ δηαπηζηώζεθε όηη έραλα ακληαθό πγξό. Είρα ήδε ζπζπάζεηο δπν
κέξεο αιιά δελ ήηαλ αθόκα ζπληνληζκέλεο. Μνπ έβαιαλ νξξό θαη κε
θαζήισζαλ ζε έλα θξεβάηη. Τν ζεηηθό ήηαλ όηη ε δηαζηνιή απμαλόηαλ θη έιεγα
νη ειπίδεο είλαη κε ην κέξνο κνπ. Μελ ην πνιπινγώ, κεηά από 16 ώξεο,
ζρεδόλ αθίλεηε θαη έρνληαο θηάζεη δηαζηνιή 9, κπήθα γηα θαηζαξηθή γηα ηνλ
ιόγν όηη θάηη εκπνδίδεη ην κσξό λα θαηέβεη, δελ έρεη θαιή ζέζε, έρεη αξρίζεη λα
δπζθνξεί θηι... Επγλσκνλνύζα όηη είρα έλα πγηέο παηδάθη αιιά ήηαλ κηα
ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηόζν ζσκαηηθά, όζν θ ςπρηθά πνπ ζθέθηεθα όηη δε
κπνξνύζα λα ην μαλαπεξάζσ. Αθόκα ρεηξόηεξα όηη ήκνπλ έλαο ζεαηήο κε
δεκέλα ρέξηα θ έβιεπα αγλώζηνπο λα παίξλνπλ ην κσξάθη κνπ θαη λα ην
απνκαθξύλνπλ από θνληά κνπ, κέλνληαο κόλε ζε έλα ρεηξνπξγείν γηα κηάκηζε
ώξα.
Όηαλ ζπλήιζα από απηή ηελ ηζηνξία θαη απνθάζηζα όηη είλαη θαηξόο γηα άιιν
έλα παηδάθη, έςαμα γηαηξνύο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ην vbac. Μάδεςα γλώκεο
από νκάδεο (πόζεο άιιεο ζαλ εκέλα λα έρνπλ βνεζεζεί από νκάδεο ζαλ θη
απηήλ), έηπρε λα παξαθνινπζήζσ θαη κηα νκηιία θαη ηέινο είπα λα θιείζσ έλα
ξαληεβνύ γηα λα θξίλσ θαη πξνζσπηθά. Ήκνπλ ζίγνπξε θη ήζπρε πηα όηη όπνηα
εμέιημε θη αλ έρεη ν ηνθεηόο, ζα είλαη απηό πνπ πξέπεη λα γίλεη. Γηα απηό κπνξεί
λα είρα ρίιηα δύν άγρε αιιά ηελ ώξα ηνπ ηνθεηνύ νύηε ηε ζθεθηόκνπλ. Τν ηη
άθνπζα από ηνλ πεξίγπξν γηα ηελ απόθαζε κνπ απηή, δε ρξεηάδεηαη λα ην
αλαθέξσ. Έρνπκε θηάζεη ζε ζεκείν λα ζεσξνύκε έλα δεύηεξν ρεηξνπξγείν,
κηα ηνκή ζε έλα ήδε ηξαπκαηηζκέλν ζεκείν, πην θπζηνινγηθό θαη πην αζών.
Φηάλνπκε 40+5 εβδνκάδεο θη επηηέινπο ν ηνθεηόο δείρλεη λα μεθηλάεη. Παξόιν
πνπ έθαλα επηζθιεξίδην θαη δελ κπνξνύζα λα κεηαθηλεζώ ζηνλ ρώξν, ε καία
κνπ κε άιιαδε ζπλέρεηα ζέζεηο θ θαηαθέξακε ην κσξό λα πάξεη ζσζηή ζέζε.
Απηό ην «θάηη» πνπ ελνρινύζε ζηελ πξώηε γέλλα, εκθαλίζηεθε θ ζηε δεύηεξε
θαη δελ ήηαλ ηίπνηα παξαπάλσ από έλα θνκκάηη ηξαρήινπ πνπ ζπλέρηδε λα
ήηαλ ζθιεξό αιιά κε επηκνλή θ εκπεηξία ηνπ γηαηξνύ, παξαθάκθζεθε θ απηό
ην εκπόδην. Κάπνηα ζηηγκή άξρηζα λα ράλσ ηηο ειπίδεο κνπ, ιίγν ν πόλνο,
ιίγν ε θνύξαζε αιιά ν γηαηξόο εθεί, ζα ην παιέςνπκε κέρξη ηέινπο αθνύ θαη
ην κσξό είλαη κηα ραξά. Με ηνπο ζσζηνύο ρεηξηζκνύο θαη ζε κηα
ππεξπξνζπάζεηα όισλ όζσλ ήκαζηαλ ζηελ αίζνπζα, ζηηο 1:15 ην βξάδπ
βγήθε ην κσξάθη κνπ!!! Φπζηνινγηθά!!! Δελ κπνξνύζα λα πηζηέςσ, νύηε λα
θαηαιάβσ ηη αθξηβώο έγηλε!! Μέρξη θαη ζήκεξα ληώζσ όηη δελ έρσ
ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ηα θαηαθέξακε!!! Κξαηνύζα ζηελ αγθαιηά κνπ έλα
πιαζκαηάθη 3910γξ (άιινο έλα «must» ιόγνο γηα λπζηέξη) θ απνξνύζα από
κέζα κνπ αλ όλησο ην έδεζα!! Θειαζκόο από ην πξώην ιεπηό, ην κσξό καδί
καο όιε ηε δηάξθεηα κέρξη λα κε πάλε ζην δσκάηην. Γηα λα κελ αλαθέξσ ηελ
αλάξξσζε, πνπ δελ πίζηεπα όηη ζεθώζεθα ζε ηέζζεξηο ώξεο θαη ήκνπλ ζε
ζέζε λα πεξπαηήζσ, λα θάλσ κπάλην, λα γπξίζσ ζπίηη κνπ όζν πην ζύληνκα
γίλεηαη θαη λα είκαη ζε ζέζε λα θξνληίζσ θαη ην πξώην κνπ παηδάθη.
Δελ ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία λα ζπγθξίλσ ηηο δπν γέλλεο, έηζη θη αιιηώο όηη
έγηλε έγηλε, έρσ ηα δπν πνιπηηκάθηα κνπ γεξά αιιά ραίξνκαη πνπ ην έςαμα,
δηεθδίθεζα, βξήθα ηελ θαηάιιειε νκάδα θη έθαλα ην όλεηξό κνπ

πξαγκαηηθόηεηα θαη δελ μαλαπήγα κε πξνγξακκαηηζκέλε θαηζαξηθή απηή ηε
θνξά, κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη. Μαθάξη απηό λα ήηαλ ην απηνλόεην γηα όιεο
ηηο γπλαίθεο, θαη θάπνηα ζηηγκή λα κε ρξεηάδεηαη νύηε λα ην ζπδεηάκε αιιά λα
απνηειεί θαζεκεξηλόηεηα. Να κελ «ηξαπκαηηζηεί» μαλά νύηε γπλαίθα, νύηε
βξέθνο κε κηα αλαίηηα θαηζαξηθή....
Α. Κ.

Είκαη 40+5 θαη βξίζθνκαη ζην απνγεπκαηηλό ξαληεβνύ κε ηε γηαηξό κνπ. Μνπ
έρεη πεη όηη αλ δελ γελλήζσ κέρξη ηελ Κπξηαθή, λα κπνύκε γηα πξόθιεζε...
Δηαθσλώ θαη ηεο ιέσ όηη ζα πεξηκέλσ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ Τξίηε (41+2)...
Σπλερίδεη λα δηαθσλεί, αιιά κνπ ιέεη, κε δηθή ζνπ επζύλε, αλ ζέιεηο κπνξείο
λα πεξηκέλεηο θη άιιν... Γπξίδσ ζπίηη αξθεηά πξνβιεκαηηζκέλε θαη πηεζκέλε
θαη επηθνηλσλώ κε ην παηδάθη κνπ ιέγνληαο ηνπ λα βγεη κόλν ηνπ γηα λα
κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηνλ θπζηθό ηνθεηό καο...
40+5 ζηηο 2 ην βξάδπ μεθίλεζαλ νη πόλνη... αλά κηζή ώξα, αλά ηέηαξην, αλά
δέθα θαη ην πξσί 6-9 εξεκία...Μεηά ηηο 9 μεθίλεζαλ αλά 5 ιεπηά θαη
μεθηλήζακε κε ηνλ άληξα κνπ γηα ην καηεπηήξην (κηαο πνπ ζην λνζνθνκείν ιίγν
δύζθνιν λα θάλεηο θπζηθό ηνθεηό!). Φηάζακε ινηπόλ γύξσ ζηηο 10.30, κε
κέηξεζε ε γηαηξόο κνπ θαη είρα 5 εθαηνζηά (είρα θάλεη ήδε 2 εθαηνζηά ηηο
πξνεγνύκελεο εκέξεο). Μεο ηελ ηξειή ραξά εγώ, ραιαξή θαη επδηάζεηε,
έηξερα πάλσ θάησ λα εηνηκάζσ ην δσκάηην, θνύζθσλα ηελ κπάια ηνθεηνύ (ε
όπνηα ηειηθά δελ κε βόιεςε) θαη όηαλ εξρόηαλ ζύζπαζε ζηακαηνύζα, έθαλα
ηηο αλάζεο κνπ, θαη ζπλέρηδα! Φπζηθά είρα ήδε ζπδεηήζεη ην πιάλν ηνθεηνύ
κνπ κε ηε γηαηξό κνπ θαη έηζη απέθπγα θιύζκα, μύξηζκα, νξξνύο θαη όηη άιιν
ζεσξνύζα πεξηηηό.
Όηαλ άξρηζαλ λα δπλακώλνπλ νη πόλνη, πήγα ζηελ αίζνπζα ηνθεηνύ θαη
πέξαζα όινπο ηνπο ππόινηπνπο εθεί κε ηε γηαηξό κνπ, ηε καία θαη ηνλ άληξα
κνπ ζπλέρεηα δίπια κνπ - απίζηεπηε ππνζηήξημε. Πεξπαηνύζα ζπλερώο,
άιιαδα ζηάζεηο, θαη ην λα βγάδσ ήρν κε ηελ εθπλνή κνπ κε βνήζεζε πάξα
πνιύ. Σε θάπνηα θάζε έζπαζαλ θαη ηα λεξά από κόλα ηνπο, θαη από έλα
ζεκείν θαη κεηά έκεηλα ζην θξεβάηη ζε πιάγηα ζέζε θαζώο ήηαλ πνιύ έληνλεο
νη ζπζπάζεηο γηα λα είκαη όξζηα.
Πξέπεη λα ήηαλ 16.30 πνπ έθηαζε ε ζηηγκή λα ζπξώμσ. Μόιηο έθαηζα ζε
βαζύ θάζηζκα ακέζσο ηνλ έλησζα λα θαηεβαίλεη θη άιιν...Έηζη, κεηά από κηζή
ώξα ζε βαζύ θάζηζκα, έθαηζα ζην κπνπκ· ην νπνίν είρακε ζπλελλνεζεί κε ηε
γηαηξό κνπ όηη ζα απνθύγσ, αιιά δελ κε άθεζε εθείλε ηελ ώξα θαη δελ είρα
πνιύ θνπξάγην λα δηαθσλήζσ. Να πσ ηε αιήζεηα, ιίγν απνγνεηεύηεθα εθείλε
ηελ ζηηγκή, κηαο πνπ έλησζα όηη δελ είρα γλώκε, θαη ην λα θάηζσ πάλσ ζηε
πιάηε κνπ ήηαλ θάηη πνπ δελ ην ήζεια θαζόινπ. Παξόια απηά, δελ ην
γιίησζα, θαη κεηά από ηξεηο-ηέζζεξηο εμσζήζεηο γέλλεζα ην αγνξάθη κνπ! Σε
απηέο ηηο ηειεπηαίεο εμσζήζεηο, εθηόο από ηνλ άληξα κνπ, κπήθε θαη ε κεηέξα
κνπ κέζα γηαηί ήζειε πνιύ λα δεη πσο γελληέηαη έλα κσξό (έθαλε δύν
θαηζαξηθέο νπόηε κάιινλ ην είρε άρηη) θαη κόιηο βγήθε ην κσξό καο άθεζε κε
ηνλ άληξα κνπ λα ην ραξνύκε... Η αίζζεζε όηαλ κνπ ην αθνύκπεζαλ ζην
ζηήζνο ήηαλ εμσπξαγκαηηθή... Μεηά από ιίγν έθνςε ηνλ ιώξν ν κπακπάο,
αξρίζακε λα ζειάδνπκε, θαη από ηόηε δελ ηνλ έρσ απνρσξηζηεί θαζόινπ!
Ήηαλ ε πην όκνξθε εκπεηξία ηεο δσήο κνπ, θαη ε θαιύηεξε εκπεηξία ηνθεηνύ
πνπ ζα κπνξνύζα λα έρσ (γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα - πόζν κάιινλ γηα κηα
πόιε ηεο επαξρίαο). Είρα ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ απνθάζεσλ (εθηόο από ην
κπνπκ θαη ην επαθόινπζν ηνπ: ηελ πεξηλενηνκή). Απηό πνπ ζα άιιαδα ζα
ήηαλ ίζσο λα ήκνπλ πεξηζζόηεξν πηεζηηθή γηα ην ζέκα ηνπ κπνπκ, θαη
δεύηεξνλ λα κελ ηελ άθελα λα κε πηάλεη ζπλέρεηα εθεί θάησ (θάηη έθαλε ζαλ
λα ζθάβεη) ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ζηαδίνπ ηεο εμώζεζεο, θάηη ην νπνίν

αύμαλε ηνλ πόλν θαη κε έθαλε λα ληώζσ πνιύ επάισηε. Απηά πνπ δελ ζα
άιιαδα ήηαλ ε ειεπζεξία πνπ είρα: όηαλ ήζεια ηζηκπνύζα ιίγε ζνθνιαηίηζα
γηα ελέξγεηα, έπηλα όζν λεξό ήζεια, θαηέβαδα ηα παληδνύξηα γηα ζθνηάδη, είρα
ηνλ άληξα κνπ δίπια κνπ ζπλέρεηα θαη ην κσξό ζπλερώο καδί κνπ, θαη
αξλήζεθα θάπνηεο πξάμεηο ξνπηίλαο ζην λενγέλλεην κσξό κνπ ύζηεξα από
ζπλελλόεζε κε ηνλ παηδίαηξν-ζύκβνπιν ζειαζκνύ. Επηπρώο πνπ βξήθα ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο γηαηξνύο θαη κπόξεζα λα πξαγκαηνπνηήζσ ζρεδόλ ην
ζύλνιν ησλ επηζπκηώλ κνπ γηα ηνλ ηνθεηό πνπ ήζεια λα δήζεη ην κσξό κνπ...
Ήκνπλ αξθεηά απνθαζηζκέλε από κόλε κνπ, αιιά όηαλ έρεηο ζην κέξνο ζνπ
ηνλ/ηελ γηαηξό έρεηο έλα ζηήξηγκα ελαληία ζηηο ξνπηίλεο ησλ καηεπηεξίσλ θαη
αηζζάλεζαη όηη δελ είζαη κόλε ζνπ ζηελ δνύγθια ηεο βηνκεραλνπνηεκέλεο θαη
ηαηξηθνπνηεκέλεο γέλλαο...
Μ. Δ.

Σεβαζκόο ζηελ γέλλα δελ ζεκαίλεη γελλάσ θπζηνινγηθά, θπζηθά, ζην ζπίηη, ζε
θηιηθό πξνο βξέθε θιηληθή θαη ηόζα άιια. Σεβαζκόο ζηε γέλλα ζεκαίλεη λα
κελ παξεκβάιιεηαη ηίπνηα αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ζηελ έκθπηε αληαπόθξηζή
ηεο ζηνλ ηνθεηό θαη λα ζηεξίδεηαη από αλζξώπνπο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο
πνπ αγαπνύλ θαη ζέβνληαη απηό πνπ θάλνπλ θαη θαη’ επέθηαζε αγάπε ζηε
κεηέξα θαη ην κσξό ηεο.
Τξεηο ηνθεηνί, ηξεηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο. Δελ κπνξώ λα μερσξίζσ θακία…
Άζιηα θαηζαξηθή, tolac κε αρξείαζηεο παξεκβάζεηο κόλν θαη κόλν ηελ
δηαθήκηζε γηα έλα vbac, γέλλα ζην ζπίηη κε θακία κέξηκλα γηα ηελ ςπρηθή θαη
ζσκαηηθή πγεία ηεο επηηόθνπ θαζώο θαη ησλ αλαγθώλ ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ ηνθεηνύ. Αλαιγεζία, ιάζε, παξαιείςεηο, αλεπάξθεηα.
Πάζρα, Απξίιηνο 2012. Τειεθσληθή «παξαγγειία» γηαηξνύ δεκόζηνπ
λνζνθνκείνπ. «Έια λα γελλήζεηο, είζαη 39ε βδνκάδα θαη ήδε είζαη ζε
παξάηαζε θύεζεο. Τν κσξό θηλδπλεύεη λα πεζάλεη». «Μα γηαηξέ δελ
αηζζάλνκαη ηίπνηα, ν ππέξερνο είλαη άςνγνο, αθήζηε ην κσξό λα
απνθαζίζεη». Χπρνινγηθή πίεζε, θιείλσ ην θηλεηό γηα κία βδνκάδα θαη
πεγαίλσ κεηά κε ηελ βαιίηζα κνπ αθνύ έρεη βξεη ηνλ ζύδπγν πνπ εξγάδνληαη
ζηνλ ίδην ρώξν θαη ηνλ πίεδε. Αγρσκέλε ην πξνεγνύκελν βξάδπ είρα
πεξπαηήζεη, είρα αλεβνθαηέβεη ζθαιηά αιιά ην κσξό κνπ δελ ήηαλ αθόκε
έηνηκν. Εηζαγσγή ζαλ λα είκαη αζζελήο. Αλαγθαζηηθή θαη ππνρξεσηηθή
ηαπείλσζε ησλ πξάμεσλ ξνπηίλαο ηνπ λνζνθνκείνπ όπσο: ππνθιπζκόοεππξεπηζκόο, νξξνί, ηερλεηή σθπηνθίλε, ζύλδεζε κε monitor πνπ επηβάιιεη
λα είζαη μαπισκέλε. Κακία πξόνδνο. Παξέιαζε «εηδηθώλ» λα ειέγρνπλ ηελ
αλύπαξθηε δηαζηνιή θαηαπαηώληαο ην απηνλόεην δηθαίσκα γηα ηδησηηθόηεηα,
πάλσ ζε έλα θξεβάηη ελόο θξύνπ δσκαηίνπ θαη εγώ θιαίγνληαο λα
παξαθαιάσ ην κσξό κνπ λα θάλεη ην ζαύκα ηνπ λα κελ καο εγρεηξήζνπλ. Τν
κσξό απηνλόεην ήηαλ λα ζηξεζαξηζηεί, ζπάζηκν λεξώλ κε όινπο λα θξίλνπλ
όηη είλαη θερξσζκέλν. Πξαθηηθέο δειαδή πνπ νδεγνύλ αλαίηηα θαηζαξηθή
ρσξίο απόιπηε ηαηξηθή έλδεημε. Τνλ γηαηξό λα έρεη έξζεη 4-5 θνξέο γηα λα κε
αλαγθάζεη λα ππνγξάςσ θαη αθνύ δελ ηα θαηάθεξε έπεηζε ηνλ ζύδπγν ν
νπνίνο ηξεκάκελνο κνπ είπε λα ππνγξάςσ αθνύ πιένλ θνβόηαλ γηα ην πώο
ζα εμειηζζόηαλ ε θαηάζηαζε. Τόηε άλζξσπνη πξνζπαζνύζαλ λα βξνπλ
θιέβεο, δηαθσκσδώληαο πνπ δπζθνιεύνληαλ, «γηαηξνί» λα ιέλε «όρη πην
πάλσ γίλεηαη ε επηζθιεξίδηνο, όρη θαηέβα ιίγν» γειώληαο θπξηνιεθηηθά θαη
κεηαθνξηθά πίζσ από ηελ πιάηε κνπ, έλαλ ηξαπκαηηνθνξέα πνπ κε
αγθάιηαζε κε αγάπε θνηηώληαο κε κε ζπκπόληα θαη ζθίγγνληάο κνπ
ζπλσκνηηθά ην ρέξη… Κάπσο έηζη ππνδέρηεθε ν θόζκνο ηνύηνο ην κσξό
κνπ… Η καηεπηηθή θαθνπνίεζε βέβαηα ζπλερίζηεθε όηαλ δήηεζα λα δσ ην
κσξό κνπ θαη ε καία κνπ απάληεζε «Έια πνπ ζεο λα δεηο θαη ην κσξό ζνπ!»
θαη ίζα κε ηελ άθξε ηνπ καηηνύ κνπ πξόιαβα ην είδα πάλσ από ηηο
ηξηηνθνζκηθέο θνπξηίλεο πνπ βάδνπλ κπξνζηά ζνπ. Γηα ζηήξημε δε κε ηνλ
ζειαζκό, νύηε ιόγνο! Γπλαίθα πνπ θάλεη θαηζαξηθή δελ έρεη γάια, ήηαλ ε
εηπκεγνξία ησλ «εηδηθώλ».
«Αδηθία, αλαηηηόηεηα, θελό, παξά θύζηλ ηνθεηόο, εγώ θηαίσ; Μήπσο έθαλα
θαθό ζην κσξό κνπ πνπ βγήθε κε βία ελώ δελ ήηαλ έηνηκν λα βγεη; Ήκνπλ
αλίθαλε λα γελλήζσ; Γηαηί θαλείο δελ κε βνήζεζε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο
γαινπρίαο; Γηαηί όινη κνπ ιέγαλε όηη δελ έρσ γάια; Γεξό παηδί θαη ζαθαηεκέλε

κακά; Γεξό θαηλνκεληθά παηδί; Μνπ αξθεί απηό; Δελ είκαη εγώ ε ππεύζπλε γηα
ην πιάζκα πνπ ζα ππνδερηώ; Δελ έπξεπε λα γλσξίδσ;»…
Πόζεο απνξίεο, πόζεο πιεγέο! Μνπ ήηαλ αδύλαην ινηπόλ λα ζθεθηώ δεύηεξε
θαηζαξηθή πνπ κνπ πξόηεηλαλ όινη νη γηαηξνί ηεο πόιεο κνπ, όπσο επίζεο δελ
ήζεια λα ζηεξεζώ απηό πνπ πάληα νλεηξεπόκνπλ: κία κεγάιε νηθνγέλεηα!
Χάρλνληαο, κειεηώληαο άξζξα, δηαβάδνληαο ζρεηηθά βηβιία, αλαδεηώληαο
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν νδεγήζεθα βήκα βήκα ζ’ έλα
επηηπρεκέλν tolac (ή vbac1 όπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη δειαδή επηηπρεκέλνο
θπζηνινγηθόο ηνθεηόο κεηά από θαηζαξηθή) ζε ηδησηηθή θιηληθή ζηε
Θεζζαινλίθε. Πήγα κε δηαζηνιή 7 θαη όκσο πξόιαβαλ λα κνπ θάλνπλ
επηζθιεξίδην… Υπνηίζεηαη ζα είρα ηε καία ηνπ γηαηξνύ ε νπνία αξξώζηεζε
θαη δελ αληηθαηαζηάζεθε πνηέ ρσξίο εμεγήζεηο. Από ηνλ γπλαηθνιόγν θακία
ελζάξξπλζε, θακία βνήζεηα ζηελ δηαδηθαζία ησλ σδηλώλ ελώ είρε ππνζρεζεί
όηη ζα είλαη θνληά κνπ θαη ππνζηεξηθηηθόο ζηηο σδίλεο, θακία δπλαηόηεηα
αιιαγήο ζηάζεο. Εμαθαληζκέλνο γηα αξθεηή ώξα. Μόλν ε γιπθηά καία ηεο
βάξδηαο ήηαλ θνληά κνπ θαη ηελ ζπκάκαη κε αγάπε… Τν κσξό γελλήζεθε
αθνύ έγηλε πεξηλενηνκή θαη ρξεζηκνπνηήζεθε βεληνύδα ρσξίο λα είκαη
ζύκθσλε. Πάλησο ν γηαηξόο πήξε ηα εύζεκα…
Φπζηνινγηθόο ηνθεηόο αιιά όρη θπζηθόο. Πάιη έκεηλαλ αγθάζηα! Σεκηλάξην ζηηο
βνεζνύο κεηξόηεηαο πνπ κε βνήζεζε λα πάξσ ηελ απόθαζε: ηνθεηόο ζην
ζπίηη! Ναη, απηό ήζεια! Οη ειάρηζηεο καίεο ηεο πεξηνρήο κνπ απνδείρζεθαλ,
πξνο κεγάιε κνπ απνγνήηεπζε, απνιύησο ηππηθέο έσο αλεπαξθείο. Η πηζίλα
πνπ ελδερνκέλσο ζα κε αλαθνύθηδε ζηηο σδίλεο ζηήζεθε ηειεπηαία ζηηγκή κε
ηελ βνήζεηα ηνπ ζπδύγνπ, παξόιν πνπ δεηήζεθε εγθαίξσο, θη εγώ πάιη κόλε
λα αληηκεησπίζσ ηνλ νμύ ηνθεηό θη έλα κσξό πνπ ήζειε λα βγεη ζηε κία ώξα!
Δηαθνπέο θαη απνπζίεο, παξά ηνλ ζύληνκν ηνθεηό κνπ. Κακία πξνεηνηκαζία
δελ πξνεγήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο παξά ηηο νριήζεηο κνπ θαη ηηο
εύινγεο απνξίεο κνπ. Η θαζνδήγεζε γηα ηελ ηαηξηθή παξαθνινύζεζε έγηλε
από κέλα ηελ ίδηα. Τνλ νπνηνδήπνηε πόλν, ηνπο κύθεηεο ζηνλ θόιπν θαη ηόζα
άιια πνπ πξνθύπηνπλ ζε κηα εγθπκνζύλε, ηα αληηκεηώπηζα κόλε κνπ.
Λαθσληθέο, ζύληνκεο, ηππηθέο, δηαδηθαζηηθέο. Θα ηα πνύκε ζηηο 40 εβδνκάδεο
(!!!) κνπ είπε ε κία εθ ησλ δύν. Ο ζύδπγνο πίζηεπε ζηελ πξνεηνηκαζία κνπ,
ηελ θξνληίδα, ζηελ θπζηθή κνπ θαηάζηαζε, επηπρώο δηάβαζε πνιύ θαη
ζηάζεθε ζην πιεπξό κνπ κε όιν ηνπ ην είλαη ζε όιε ηελ πξνζπάζεηά κνπ!
Από ιεθηηθή ελζάξξπλζε κέρξη θπζηθνύο ηξόπνπο αλαθνύθηζεο! Οη νξκόλεο
κνπ επηηάζζνπλ θαη απηή ηε θνξά λα πξνζηαηεύζσ κε όιν κνπ ην είλαη ηε λέα
δσή… Επηπρώο, ε Φύζε βνήζεζε ζ’ απηό θαη όια πήγαλ θαιά!
Σεβαζκόο ζηε γέλλα ινηπόλ ζεκαίλεη αγάπε.
Σεβαζκόο ζηε γέλλα είλαη ν ηξαπκαηηνθνξέαο ζηελ θαηζαξηθή, ε καία ηεο
βάξδηαο ζην vbac θαη ν ζύδπγνο ζηνn ηνθεηό ζην ζπίηη.
Ν. Τ.
1

TOLAC, trial of labour after caesarean, ζεκαίλεη δνθηκή γηα θπζηνινγηθό ηνθεηό κεηά από
θαηζαξηθή, σδίλεο δειαδή, πνπ όκσο κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε δεύηεξε θαηζαξηθή. VBAC,
vaginal birth after caesarean, είλαη ν θνιπηθόο ηνθεηόο εηά από θαηζαξηθή.

Είρα κία άςνγε εγθπκνζύλε ρσξίο απνιύησο θαλέλα πξόβιεκα ζην πξώην
κνπ παηδάθη. Πήξα κόιηο 8 θηιά θαη όια θπινύζαλ θάηη παξαπάλσ από νκαιά.
Λίγεο κέξεο πξηλ γελλήζσ ν γηαηξόο καο ελεκέξσζε πσο ην κσξό είλαη πνιύ
ςειά, αιιά παξ όια απηά εκείο ζα γελλνύζακε ζηελ ΠΗΤ καο αθόκα θαη κε
πξόθιεζε. Άξρηζα λα ληώζσ πσο ην παηδί κνπ δελ ήηαλ έηνηκν λα γλσξίζεη
ηνλ θόζκν θαη κνπ ην έπαηξλαλ δηα ηεο βίαο. Αθνύ ελεκεξώζεθα γηα ηηο
πεξηβόεηεο 42 εβδνκάδεο, θξόληηζα λα ελεκεξώζσ θαη ηνλ γηαηξό κνπ ν
νπνίνο απάληεζε πσο απηά είλαη πξάγκαηα πνπ ζπλέβαηλαλ ζην παξειζόλ,
θαη πσο ε ζύγρξνλε ηαηξηθή απαηηεί ιήμε ηεο εγθπκνζύλεο απαξαηηήησο ζηηο
40 εβδνκάδεο. Τνλ παξαθάιεζα θαη εγώ θαη ν ζύδπγόο κνπ λα κνπ δώζεη ιίγν
ρξόλν, έζησ ιίγεο κέξεο, άιια ήηαλ αλέλδνηνο.... Είρα θαηαιάβεη επίζεο από
λσξίο πσο δελ είλαη θαη πνιύ ππέξ ηνπ ζειαζκνύ, κηαο θαη κνπ πέηαγε αηάθεο
ηνπ ηύπνπ: «κεηά ηνλ 9ν κήλα ην γάια ζνπ ζα είλαη λεξό θαη δελ πεηξάδεη αλ
ζην καηεπηήξην ην κσξό πηεη θόξκνπια αθνύ εζύ ηξεηο κέξεο δελ ζα έρεηο
γάια!!!!» Έηζη, είρακε απνθαζίζεη κε ηνλ ζύδπγό κνπ λα πάξνπκε κία καία
πνπ είρα γλσξίζεη ζε θάπνηα ζεκηλάξηα ζειαζκνύ, γηα λα κε βνεζήζεη ζηνλ
ζειαζκό κηαο θαη εθείλνο κε δηαβεβαίσλε πσο δελ ζα ρξεηαζηώ καία γηα ηνλ
ηνθεηό. Κάιεζα ινηπόλ ηε καία γηα λα θιείζσ ξαληεβνύ λα καο επηζθεθηεί ζην
καηεπηήξην, αθνύ ήδε ν γηαηξόο κνπ είρε θιείζεη ξαληεβνύ γηα ηελ πξόθιεζε.
Αλαθέξνληαο ηεο ηελ ηζηνξία κνπ εθείλε κνπ είπε πσο από πιεπξάο ηεο ζα
ήηαλ αληηδενληνινγηθό λα κελ κνπ πξνηείλεη λα πάξσ κηα δεύηεξε γλώκε.
Κάιεζα ινηπόλ έλαλ γπλαηθνιόγν πνπ κνπ ζύζηεζε θαη ηνλ επηζθέθηεθα δύν
ώξεο πξηλ από ην ξαληεβνύ κνπ γηα ηελ πξόθιεζε!!! Ο άλζξσπνο
δηαβεβαίσζε πσο δελ ππάξρεη θαλέλαο απνιύησο ιόγνο γηα ηόζε βηαζύλε,
αθνύ είρα κηα εμαηξεηηθή εγθπκνζύλε θαη ην κσξό εμαθνινπζνύζε λα
βξίζθεηαη πνιύ ςειά, θάηη πνπ ζα κνπ εμαζθάιηδε κία άδηθε θαηζαξηθή ηνκή,
θαη πσο κπνξνύζε λα κε αλαιάβεη. Αθύξσζα ινηπόλ ην ξαληεβνύ κνπ κε ηνλ
άιιν γηαηξό θαη πήξα ηελ δύζθνιε απόθαζε λα ζπλερίζσ κε ηνλ λέν. Η
ςπρνινγηθή κνπ θαηάζηαζε ζε όιν απηό ην δηάζηεκα ήηαλ άζιηα, θαη μαθληθά
έλησζα ππέξνρα, ζαλ λα θέξδηζα κία κάρε. Τειηθά ην παηδάθη ήξζε κόλν ηνπ
ζηηο 41+5. Γελλήζεθε θπζηνινγηθά θαη ζήιαζε απεπζείαο. Εμαθνινπζνύκε δύν
κήλεο κεηά λα ζειάδνπκε απνθιεηζηηθά θαη λα παίξλνπκε βάξνο! Σην δε
καηεπηήξην (ην θαηά ηα άιια θηιηθό πξνο ηνλ ζειαζκό), ε παηδίαηξνο πνπ
εμέηαζε ην κσξάθη δελ έραζε ηελ επθαηξία λα καο ζπζηήζεη γλσζηή κάξθα
θόξκνπιαο γηα ην ζπίηη, θαη θακία από ηηο καίεο δελ κε βνήζεζε ζηνλ
ζειαζκό εθείλεο ηηο πξώηεο κέξεο. Αληίζεηα κε βνκβάξδηδαλ κε ιαλζαζκέλεο
πιεξνθνξίεο πνπ ζα νδεγνύζαλ ζε πνιύ ζύληνκε δηαθνπή ηνπ ζειαζκνύ αλ
δελ είρα θξνληίζεη λα ελεκεξσζώ πνιύ πξηλ έξζεη ε ώξα λα γελλήζσ. Είκαη
ηπρεξή πνπ είρα ηνλ ζύδπγό κνπ ζην πιεπξό κνπ θαη κε ζηήξηδε, θαη πνπ έζησ
θαη ηειεπηαία ζηηγκή βξέζεθαλ νη ζσζηνί άλζξσπνη δίπια κνπ ώζηε λα έρσ
κία εκπεηξία ηνθεηνύ πεξίπνπ όπσο ηελ είρα θαληαζηεί. Σίγνπξα ζην επόκελν
παηδί κνπ ηα πξάγκαηα ζα θπιήζνπλ αθόκα θαιύηεξα.
Σ. Ι.

Eίκαη από ηελ Καζηνξηά, έρσ δπν παηδάθηα θαη ζα ήζεια λα κνηξαζηώ καδί
ζαο ηελ ηζηνξία ηνπ δεύηεξνπ ηνθεηνύ κνπ (23/7/2016) γηα λα βνεζήζσ ηηο
γπλαίθεο λα δήζνπλ κε ζεβαζκό ηε γέλλα ηνπο. Γέλλεζα ην πξώην κνπ
παηδαθη κε θαηζαξηθή ηνκή ζηελ 38ε εβδνκάδα (20/11/2012) θαη όηαλ έκεηλα
έγθπνο ζην δεύηεξν είρα ζην κπαιό θαη ζηελ θαξδηά κνπ ηελ ειπηδα λα
ππήξρε ηξόπνο λα απνθύγσ ηε δπζάξεζηε εκπεηξία ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο.
Ξεθίλεζα κε ηνλ ίδην γηαηξό ζηε Θεζζαινλίθε, δίρσο θνπβέληεο γηα ηνλ ηξόπν
γέλλαο, κηαο θαη ζηελ αξρή όια είλαη ξεπζηά θαη καο ελδηέθεξε λα είρακε θαιή,
νκαιή εγθπκνζύλε. Μέζα κνπ ήιπηδα, σζηόζν θνβόκνπλ νηη ήηαλ
κνλόδξνκνο ε θ.η. Αθνινπζνύζαλ νη επηζθέςεηο ζην λνζνθνκείν ηεο πόιεο
κνπ γηα απινύο ππεξήρνπο θαη επηζθέςεηο ζηε Θεζζαινλίθε γηα
ζεκαληηθόηεξεο εμεηάζεηο θαη ν θαηξόο πεξλνύζε... Μηα εκέξα (ηξίηε
εβδνκάδα πεξίπνπ ήκνπλ) ζπλάληεζα κηα θίιε πνπ εγθπκνλνύζε θη απηή ζην
δεύηεξν παηδάθη ηεο κεηά από θ.η. θαη ηε ξσηάσ έηζη γηα λα επηβεβαησζώ όηη
όιεο εθεί θαηαιήγνπκε: Κη εζύ γηα θαηζαξηθή ζα παο πάιη ε; Κιείζαηε
ξαληεβνύ; Ειπίδνληαο λα κνπ πεη όρη... θαη ε απάληεζή ηεο ήηαλ απηό πνπ
ήζεια ηόζν πνιύ λα αθνύζσ γηα λα αξρίζσ λα ςάρλνκαη! Μνπ απάληεζε όηη
είρε βξεη γηαηξό από καθξηά πνπ αλαιακβάλεη vbac θαη κνπ έδσζε ηα ζηνηρεία
ηεο γηα λα επηθνηλσλήζσ καδί ηεο. Επηθνηλώλεζα καδί ηεο θαη κε θέξδηζε ν
ηξόπνο ηεο από ην πξώην ιεπηό, όκσο κε απνθαξδίσζε ην γεγνλόο νηη ζηελ
παξάηαζε πνπ κνπ έδηλε γηα ηνθεηό ζα έιεηπε γηα δηαθνπέο (θάηη πνπ είρε
ρξόληα λα θάλεη θαη ην είρε θαλνλίζεη κε βάζεη ηηο εγθύνπο πνπ
παξαθνινπζνύζε από ηελ αξρή) θη εθεί ζα ππήξρε έλα ξίζθν. Ο θαηξόο είρε
πεξάζεη, ήκνπλ ζηελ ηειηθή επζεία κε ηνλ παιηό κνπ γηαηξό πνπ κνπ είρε
ππνζρεζεί όηη ζα ην πξνζπαζήζεη γηα vbac, όηαλ όκσο πήγα γηα εμέηαζε ν
ηξόπνο ηνπ κε έθαλε λα θύγσ θιαίγνληαο από ην ηαηξείν ηνπ θαη λα θιείζσ ην
πξώην κνπ ξαληεβνύ κε ηελ άιιε γηαηξό ζηελ 38ε εβδνκάδα. Πήξα ην ξίζθν
λα γελλήζσ καδί ηεο θπζηνινγηθά θη έηζη θη έγηλε. Τειηθά ζπλαληήζεθα γηα
δεύηεξε θνξά κε ηε γηαηξό ζηνλ Άγην Λνπθά ηελ εκέξα πνπ κε έπηαζαλ νη
πόλνη. Ήηαλ ε εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηεο θη έγηλε θη ε εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηεο
δηθήο κνπ θνξνύιαο πνπ ήξζε ζηνλ θόζκν ηόζν εύθνια θαη γξήγνξα, κέζα ζε
δύν ώξεο από ηελ εηζαγσγή ζηελ θιηληθή. Η γηαηξόο ήηαλ άςνγε, κε
ςπρξαηκία κε ζπκβνύιεπε ηειεθσληθώο ηί λα θάλσ από ηε ζηηγκή πνπ
μεθίλεζαλ νη πόλνη ζην ζπίηη μεκεξώκαηα, θη από Καζηνξηά θηάζακε
Θεζζαινλίθε, δίρσο λα έρνπλ ζπάζεη ηα λεξά. Τειηθά θαηάθεξα λα γελλήζσ
κε ζεβαζκό θαη όπσο επηζπκνύζα ην δεύηεξν κσξό κνπ. Επραξηζηώ πνιύ γηα
ηνλ ρξόλν θαη ρώξν ζαο θαη ζηεξίμηε ε κία γπλαίθα ηελ άιιε! Όια κπνξνύλ λα
ζπκβνύλ, αξθεί λα ην πηζηεύνπκε θαη λα έρνπκε δίπια καο άηνκα πνπ λα καο
πηζηεύνπλ!
Υ.Γ. Οθείισ λα νκνινγήζσ όηη ζην λνζνθνκείν νη γηαηξνί κε πεξλνύζαλ γηα
ηξειή όηαλ έιεγα όηη ζα γελλήζσ θπζηνινγηθά, θαη όηαλ πήγα γηα nst ε
γηαηξόο κνπ ιέεη: «Πνηνο ζαο παξακπζηάδεη όηη ζα γελλήζεηε θπζηνινγηθά...;
Απηά είλαη αξινύκπεο. Έια αύξην γηα θαηζαξηθή γηαηί ζα έρνπκε πξνβιήκαηα
κεηά...» Κη εγώ ηεο απαληώ: «Μελ αλεζπρείηε, δελ ζα γελλήζσ εδώ, όπσο θαη
λα ‘ρεη ζα πάσ Θεζζαινλίθε...» Τνλ άληξα κνπ ηνλ θόβηζε, θη εθεί ζηάζεθα
κόλε απέλαληη ηνπο....
Μ. Τ.

Η δηθή κνπ ηζηνξία ηνθεηνύ.
Πξηλ θηάζσ ζηνλ κήλα κνπ είρα απνθαζίζεη νηη ζα γελλήζσ ζην λνζνθνκείν
ηεο πόιεο κνπ, θαη όρη ζηελ θιηληθή πνπ μεγελλνύζε ν γηαηξόο πνπ κε
παξαθνινπζνύζε ζηελ εγθπκνζύλε κνπ ιόγσ ηνπ κεγάινπ πνζνύ πνπ ζα
έπξεπε λα δώζνπκε. Λίγεο κέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία πνπ κνπ είραλε
δώζεη κε πηάζαλε ζπζπάζεηο. Με είραλ ελεκεξώζεη ζην λνζνθνκείν όηαλ νη
πόλνη θηάζνπλ λα έξρνληαη αλά 15 ιεπηά έρεη έξζεη ε ώξα λα αλεβώ, όπσο
θαη θάλακε. Φηάλνληαο ζην λνζνθνκείν, ςάμακε ηελ καία πνπ είρε βάξδηα
εθείλε ηελ ώξα, (λα ζεκεηώζσ όηη νη πόλνη κε έπηαζαλ Κπξηαθή βξάδπ αξγά
θαη ζην λνζνθνκείν πήγακε Δεπηέξα μεκεξώκαηα) θαη όηαλ ηε βξήθακε άξρηζε
λα κε εξσηάεη γηαηί ήξζα ηόζν λσξίο ελώ είλαη ην πξώην κνπ παηδί, θαη κε
κεγάιε ζηγνπξηά καο ελεκέξσζε όηη ζα αξγνύζα λα γελλήζσ, θαη κάιινλ δελ
ζα γελλνύζα θαλ εθείλε ηελ κέξα. Παξόια απηά κε έβαιε λα κε εμεηάζεη θαη
θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο κνπ «ηελ έιεγε» γηα ην πόζν ζπρλά
αλέβαηλα ζην λνζνθνκείν γηα λα κε εμεηάζνπλ, (πέξα από ην θαζηεξσκέλν
εβδνκαδηαίν ξαληεβνύ, είρα αλέβεη θαη κηα κέξα πξηλ κε πηάζνπλ νη πόλνη
ιόγσ αθηλεζίαο ηνπ εκβξύνπ γηα πνιιέο ώξεο) όηη έιεγα ςέκαηα γηα ην πόζν
ζπρλέο ήηαλ νη ζπζπάζεηο κνπ, θαη όηη ελ κέξεη ήηαλ ινγηθό λα ληώζσ
αζθάιεηα ζην λνζνθνκείν. Λίγε ώξα κεηά κε έβγαιε έμσ όπνπ θαη πεξίκελε ν
ζύδπγνο κνπ γηα λα απνθαζίζνπκε αλ ζα κείλνπκε εθεί ε αλ ζα γπξίζνπκε
ζπίηη, κηαο θαη μαλαιέσ ζύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ηεο δελ είρε έξζεη ε ώξα ηνπ
ηνθεηνύ. Απνθάζηζε ν ζύδπγνο θπξίσο όηη θαιπηέξα ζα ήηαλ λα κείλσ εθεί, θη
αο κελ γελλνύζα, γηα ζηγνπξηά, νπόηε θαη πήγε λα θέξεη ηα πξάγκαηα κνπ
από ην ακάμη. Σηελ ζπλέρεηα ε καία κε έβαιε ζηελ αίζνπζα σδίλσλ γηα λα
θνηκεζώ, θιείδσζε ηελ πηέξπγα κε ηνλ ζύδπγν κνπ λα πεξηκέλεη έμσ από
απηήλ θαη κε ελεκέξσζε όηη απηή ζα θνηκάηαη ζε έλα από ηα θξεβάηηα θαη αλ
ηελ ρξεηαζηώ λα ηελ θσλάμσ. Πξνζπάζεζα ινηπόλ θη εγώ, αιιά ιίγε ώξα
αξγόηεξα άξρηζε λα θηππάεη ην θνπδνύλη ηεο πηέξπγαο, κηαο θαη είρε έξζεη κηα
αθόκα θνπέια γηα λα γελλήζεη, θαη ε νπνία γέλλεζε γξήγνξα ζηελ δηπιαλή
αίζνπζα από κέλα θαη κε ηηο πόξηεο αλνηρηέο. Μεηά κε βάδνπλ γηα
θαξδηνηνθνγξάθεκα θαη θεύγνπλ θαη γηαηξόο θαη καία, ζπάλε ηα λεξά κνπ θαη
αξρίδσ λα θσλάδσ ηελ καία κηαο θαη ζαλ πξσηάξα ηξόκαμα θαη λόκηδα όηη
απηό ζεκαίλεη όηη μεθηλάεη ν ηνθεηόο. Η καία βέβαηα πνπζελά, νπόηε κε βγάδσ
από ην κεράλεκα θαη μεθηλάσ λα ηελ ςάρλσ ζε όιν ηνλ όξνθν κε ηα λεξά λα
ηξέρνπλ. Όηαλ ηελ βξήθα ην κόλν πνπ κνπ είπε ήηαλ –«κα θαιά γηαηί
ζεθώζεθεο εζύ;» - «ζπάζαλε ηα λεξά κνπ» - «ε θαη;». Να κελ ηα πνιπινγώ,
κηζή ώξα αξγόηεξα μεθίλεζε ν ηνθεηόο, θαη νύηε κία ώξα κεηά είρα ην κσξάθη
κνπ ζηα ρεξηά κνπ.
Φ. Κ.

