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Μείωση των ποσοστών καισαρικής τομής και ενίσχυση του κολπικού 
τοκετού στην Ελλάδα μέσω εκπαιδευτικών, συμπεριφορικών και 
οργανωτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση του τοκετού: μια 
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Περίληψη 

 

Εισαγωγή: H ανάγκη συστηματικής διερεύνησης των αυξημένων ποσοστών καισαρικής τομής 
(ΚΤ) στην Ελλάδα και ανάπτυξης παρεμβάσεων για την ουσιαστική μείωση τους είναι επιτακτική. 
Οι Έλληνες Μαιευτήρες θα πρέπει να ακολουθούν τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες και 
άλλες εκπαιδευτικές, συμπεριφορικές και οργανωτικές παρεμβάσεις, για τη διαχείριση του 
τοκετού. Στην κλινική αυτή δοκιμή μελετάται η προγραμματισμένη εφαρμογή μιας κλιμακωτής 
παρέμβασης σε ελληνικές μαιευτικές μονάδες. 

Μέθοδοι: Στην πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη θα συμμετάσχουν 22 μαιευτικές μονάδες 
από όλη την Ελλάδα, με συνολικά 20.000 έως 25.000 γεννήσεις, με δύο από αυτές να 
εισέρχονται στη φάση παρέμβασης κάθε μήνα. Μετά από μια αρχική φάση 3-13 μηνών, οι 
μονάδες θα εφαρμόσουν τις παρεμβάσεις για μια περίοδο 6-16 μηνών, ανάλογα με το χρονικό 
σημείο που τυχαιοποιημένα θα εισέλθουν στη φάση παρέμβασης της μελέτης. Οι παρεμβάσεις 
της μελέτης θα περιλαμβάνουν την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών της Ελληνικής 
Μαιευτικής και Γυναικολογίας Εταιρείας (ΕΜΓΕ) για τη διαχείριση του τοκετού και τη 
στοχευμένη εκπαίδευση στην καρδιοτοκογραφία, τις επείγουσες μαιευτικές καταστάσεις και τα 
κριτήρια ταξινόμησης καισαρικών τομών κατά Robson. Κατά τη διάρκεια της φάσης 
παρέμβασης, τα ποσοστά και οι ενδείξεις για καισαρική τομή θα είναι διαθέσιμα στις 
συμμετέχουσες μονάδες μέσω μιας ζωντανής διαδικτυακής πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της φάσης, οι συμμετέχοντες μαιευτήρες θα μπορούν να δουν τόσο την απόδοσή τους 
όσο και αυτή άλλων μονάδων και επίσης να λάβουν σχόλια σχετικά με τα ποσοστά τους. Η 
τελευταία τρίμηνη φάση της μελέτης θα αφιερωθεί στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
παρακολούθησης. Το πρωταρχικό αποτέλεσμα που θα αξιολογηθεί θα είναι η μεταβολή των 
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ποσοστών καισαρικής τομής. Τα δευτερεύοντα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη μητρική και 
νεογνική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Οι περίοδοι παρέμβασης και ελέγχου θα συγκριθούν 
χρησιμοποιώντας λογιστική παλινδρόμηση μικτών επιπτώσεων με προσαρμογή για τυχόν 
υποκείμενες τάσεις. 

Συζήτηση: Η μελέτη αναμένεται να δώσει νέες πληροφορίες σχετικά με παρεμβάσεις για τη 
μείωση των περιττών καισαρικών τομών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα θα ενισχύσουν επίσης 
τις προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας της μητρικής και νεογνικής φροντίδας στην Ελλάδα. 

 

Καταχώρηση της μελέτης: 

Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ελλάδα, αρ. 320 / 23.6.2020 

Φορείς χρηματοδότησης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, GR / A. G. Leventis 
Foundation, UK / St George’s University of London, UK 

Χορηγός: Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία 
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Εισαγωγή 

Από το 1985, ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (Π.Ο.Υ.) έχει καθορίσει το βέλτιστο ποσοστό για 
καισαρική τομή να κυμαίνεται μεταξύ 10-15%. Οι καισαρικές τομές έχουν γίνει όλο και πιο 
συχνές τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες και το ποσοστό καισαρικής 
τομής παγκοσμίως είναι πολύ υψηλότερο από το προτεινόμενο 10-15%, με αποτέλεσμα έναν 
σημαντικό αριθμό περιττών επεμβάσεων [1-2]. Η καισαρική τομή (ΚΤ), όταν ενδείκνυται μπορεί 
αποτελεσματικά να αποτρέψει τη μητρική και νεογνική θνησιμότητα. Ωστόσο, σε απουσία 
ένδειξης, δεν υπάρχει αποδεδειγμένο όφελος για τις γυναίκες ή τα βρέφη και οι κίνδυνοι είναι 
υψηλότεροι στις γυναίκες με περιορισμένη πρόσβαση σε ολοκληρωμένη μαιευτική περίθαλψη. 
Τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνήσεις και η ιατρική κοινότητα έχουν εκφράσει την ανησυχία τους 
για την αύξηση του αριθμού των καισαρικών τομών και τις πιθανές αρνητικές συνέπειες για τη 
μητρική και τη βρεφική υγεία [3]. 

Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη ακριβών στατιστικών στοιχείων σχετικά με το ποσοστό ΚΤ, 
ωστόσο, οι πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις το τοποθετούν πολύ πάνω από το 50%, ειδικά σε 
ιδιωτικά νοσοκομεία [4-7]. Το 2014 η ΕΜΓΕ (Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία) 
ανακοίνωσε τη θέσης της σχετικά με τα υψηλά ποσοστά ΚΤ στην Ελλάδα και έθεσε τον 
προβληματισμό της για τις περιττές και δυνητικά επιβλαβείς μαιευτικές πρακτικές που 
εφαρμόζονται στην Ελλάδα, καθώς και τα χαμηλά ποσοστά ωφέλιμων πρακτικών, παρά την 
ενεργή διάδοση επιστημονικών στοιχείων. Η εξήγηση για το αυξημένο ποσοστό ΚΤ δεν είναι 
άμεσα εμφανής και πιθανότατα οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες [8-13]. Κάθε περίπτωση 
πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά για να προσδιοριστεί εάν πληρεί τα κριτήρια για 
πραγματοποίηση ΚΤ [14-15]. 

Η έλλειψη καθιερωμένου και διεθνώς αποδεκτού συστήματος ταξινόμησης για παρακολούθηση 
και σύγκριση των ποσοστών καισαρικής τομής απέτρεψε περαιτέρω ανάλυση και εξήγηση 
αυτής της τάσης. Ο Π.Ο.Υ. προτείνει την υιοθέτηση της ταξινόμησης Robson ως διεθνούς 
συστήματος ταξινόμησης για την καισαρική τομή [1]. Ένα θεωρητικό πλαίσιο μπορεί να 
στοχεύσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την καθιέρωση κατάλληλων προτύπων πρακτικής 
αφού αποσαφηνίσει τα εμπόδια υιοθέτησης ιατρικών πρακτικών στη Μαιευτική βασισμένων σε 
αποδείξεις [16-17]. Αυτά τα εμπόδια περιλαμβάνουν κυρίως έλλειψη γνώσης ή επίγνωσης, 
ανεπαρκή εξοικείωση, ανεπαρκή ενημέρωση μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας, γενικότερη 
στάση υπέρ της καισαρικής τομής, διαφωνία στις ενδείξεις για καισαρική τομή, προσδοκία 
θετικού αποτελέσματος και επίπεδο αυτοπεποίθησης. Άλλοι εξωγενείς παράγοντες που μπορεί 
να επηρεάζουν τη συμπεριφορά είναι η έλλειψη πόρων, η διαχείριση του χρόνου και η ευκολία 
της διαδικασίας. 

Η πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και μετάδοσή τους με τρόπο κατανοητό στους 
επαγγελματίες υγείας είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η καλύτερη κλινική πρακτική. 
Η εφαρμογή τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση του τοκετού 
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αποτελεί κατάλληλο τρόπο μείωσης των ποσοστών ΚΤ και συνεπώς ουσιαστικής βελτίωσης της 
υγειονομικής περίθαλψης της μητέρας και των νεογνών, μειώνοντας τα αντίστοιχα ποσοστά 
νοσηρότητας [18-24]. Δεν υπάρχει «μαγική συνταγή» για την αλλαγή συμπεριφοράς και είναι 
συχνά καλύτερο να συνδυάζονται διάφορες στρατηγικές, όπως η γνώμη των τοπικών 
υπευθύνων, η πραγματοποίηση σεμιναρίων και ακαδημαϊκών επισκέψεων, που 
περιλαμβάνουν διαλέξεις και διαδραστικές συζητήσεις περιστατικών, η παροχή στατιστικών και 
άλλων υπενθυμίσεων και οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης [25-31]. 

Η υπόθεσή μας είναι ότι μια πολύπλευρη παρέμβαση που έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την 
κατανόηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συνηθισμένων πρακτικών κολπικού 
τοκετού θα παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις δεξιότητες για την εφαρμογή μαιευτικών 
πρακτικών που βασίζονται σε αποδείξεις και τη διατήρησή τους με την πάροδο του χρόνου, 
γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε μειωμένα ποσοστά ΚΤ. 

 

 

Μέθοδοι 

Σκοπός 

Nα προσδιοριστεί εάν ένα σύνολο στοχευμένων παρεμβάσεων θα οδηγήσει σε χαμηλότερα 
ποσοστά ΚΤ, καθώς και να διερευνήσει τυχόν επιπτώσεις στη μητρική και νεογνική νοσηρότητα. 
Επιδιώκουμε να προσδιορίσουμε εάν η κύρια αιτία των υψηλών ποσοστών ΚΤ οφείλεται στην 
έλλειψη συμμόρφωσης με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση του τοκετού 
ή σε άλλες αιτίες όπως την τάση των μαιευτήρων να επιλέγουν την ΚΤ. Ως εκ τούτου, η 
προσήλωση των μαιευτήρων στις οδηγίες και τα εργαλεία παρακολούθησης των ΚΤ αναμένεται 
να μειώσουν τον αριθμό των περιττών καισαρικών τομών. 

 

Σχεδιασμός μελέτης 

Πρόκειται για μια πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη που περιλαμβάνει περίπου 20.000-
25.000 γεννήσεις σε 22 μαιευτικές μονάδες από όλη την Ελλάδα, για μια περίοδο 22 μηνών 
(Σχήματα 1 & 2, Πίνακας 1). Η τυχαιοποιημένη μελέτη κλιμακούμενης παρέμβασης 
περιλαμβάνει τυχαία και διαδοχική επικάλυψη μονάδων από την παρατήρηση (περίοδος 
ελέγχου) έως την παρέμβαση, έως ότου όλες οι μονάδες να «εκτεθούν» στην παρέμβαση [32-
35]. Αυτός ο σχεδιασμός μελέτης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την αξιολόγηση 
παρεμβάσεων και είναι συχνά πιο αποτελεσματικός και λιγότερο δαπανηρός από μια συμβατική 
μελέτη με παράλληλα σκέλη. 
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Η μελέτη χωρίζεται σε τρεις κύριες φάσεις. Η πρώτη τρίμηνη βασική φάση περιλαμβάνει την 
παρακολούθηση και καταγραφή του τρόπου τοκετού και άλλων σχετικών πληροφοριών των 
συμμετεχόντων μονάδων (καταγραφή ρουτίνας) και ξεκινά ταυτόχρονα για όλες τις μονάδες. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι επαγγελματίες θα συνεχίσουν τις συνήθεις 
δραστηριότητες τους και κανένα νοσοκομείο δεν θα λάβει καμία παρέμβαση. Η δεύτερη, 
παρεμβατική φάση (6-16 μήνες ανάλογα με το χρονικό σημείο εισόδου) θα περιλαμβάνει την 
εφαρμογή των παρεμβάσεων (αναλύονται παρακάτω) μετά την παρουσίασή τους και τη 
συζήτηση από τους συντονιστές της μελέτης και τους τοπικούς επικεφαλείς με το προσωπικό 
της εκάστοτε μονάδας. Οι τελευταίοι 6 μήνες αυτής της φάσης θα περιλαμβάνουν όλες τις 
μονάδες. Μετά το τέλος της φάσης αυτής θα υπάρχουν 3 μήνες για τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων τηλεφωνικά για τη συλλογή των υπόλοιπων πληροφοριών. Οι λεπτομέρειες 
φαίνονται στον Πίνακα 2. 

 

Κριτήρια ένταξης 

Η ΕΜΓΕ έστειλε μια πρόσκληση συμμετοχής σε όλες τις μαιευτικές μονάδες της χώρας που 
πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής, όπως τουλάχιστον 5 χρόνια παροχής μαιευτικών υπηρεσιών. 
Συνολικά 33 νοσοκομεία υπέβαλαν αίτηση για να ενταχθούν στη μελέτη, 9 εκ των οποίων 
αποκλείστηκαν με βάση τον αριθμό των τοκετών και τον τύπο του νοσοκομείου [Εθνικό Σύστημα 
Υγείας (ΕΣΥ), Ιδιωτικό, Πανεπιστημιακό]. Άλλα 2 νοσοκομεία αποκλείστηκαν επειδή δεν 
παρείχαν συγκατάθεση (Σχήμα 1). Οι υπόλοιπες 22 μονάδες που τελικά συμπεριλήφθηκαν 
βρίσκονται στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, καθεμία από τις οποίες 
αντικατοπτρίζει τα τοπικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της. Η μελέτη περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιες (ΕΣΥ και Πανεπιστημιακές) όσο και ιδιωτικές νοσοκομειακές μονάδες για την 
αξιολόγηση όλων των τύπων κλινικών παραμέτρων. 

Όλοι οι τοκετοί κάθε μονάδας θα συμπεριληφθούν στη μελέτη. Ωστόσο θα συμπεριληφθούν το 
πολύ 11 μαιευτήρες ανά μονάδα, βάσει του αριθμού των τοκετών που πραγματοποιούν. Εάν 
ένα τμήμα έχει περισσότερους από 11 Μαιευτήρες που εκτελούν τοκετούς, θα συμπεριληφθούν 
εκείνοι που εκτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό τοκετών. Ενημερωμένη συγκατάθεση θα ληφθεί 
για όλες τις γυναίκες από τον μαιευτήρα που είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα τους και όσοι 
μαιευτήρες ή γυναίκες επιλέξουν να μην συμμετάσχουν θα αποκλειστούν. 

 

Παρεμβάσεις 

Η παρέμβαση των 16 μηνών θα περιλαμβάνει παρουσίαση των κατευθυντήριων οδηγιών της 
ΕΜΓΕ, συζητήσεις περιστατικών που εστιάζουν στην εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών, 
εκπαίδευση πάνω σε τεκμηριωμένες πρακτικές, ακαδημαϊκές συναντήσεις, αυτοαξιολόγηση και 
ανατροφοδότηση σχετικά με τα ποσοστά ΚΤ και υπενθυμίσεις καλής κλινικής πρακτικής [36-37]. 
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Η παρέμβαση θα αφορά όλα τα επίπεδα κλινικής πράξης: διευθυντής, μαιευτήρες, 
ειδικευόμενοι ιατροί και μαίες. Ο Πίνακας 3 συνοψίζει τις παρεμβάσεις της μελέτης. Η μελέτη 
δεν περιλαμβάνει καμία παρέμβαση στις μητέρες ή τα έμβρυά τους και δεν περιλαμβάνει καμία 
χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας ή συλλογή και χειρισμό βιολογικών δειγμάτων. Οποιαδήποτε 
απαραίτητη μαιευτική παρέμβαση δεν θα επηρεαστεί από το πρωτόκολλο και συνεπώς η 
μελέτη δεν αναμένεται να προκαλέσει οιαδήποτε βλάβη στις συμμετέχουσες μητέρες και τα 
έμβρυά τους. 

Όταν κάθε μονάδα μεταβαίνει στη φάση παρέμβασης, θα υπάρχουν δέκα τομείς παρέμβασης: 

1. Η πρώτη παρέμβαση θα είναι η καθιέρωση στην καθημερινή πρακτική των 
κατευθυντήριων οδηγιών και των εντύπων συγκατάθεσης που δημοσιεύθηκαν από την 
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ) και αφορούν τον τοκετό. Οι 
τίτλοι των κατευθυντήριων οδηγιών και τα έντυπα συγκατάθεσης περιγράφονται στον 
Πίνακα 4. Αντιμετωπίζοντας την κρίσιμη ανάγκη για εφαρμογή μαιευτικών πρακτικών 
βασισμένων σε αποδείξεις, η ΕΜΓΕ δημοσίευσε αυτές τις οδηγίες και τα έντυπα 
συγκατάθεσης, βάσει διεθνών οδηγιών. Όλα ήταν ελεύθερα διαθέσιμα για σχολιασμό 
στον ιστότοπο της ΕΜΓΕ (www.hsog.gr) για τουλάχιστον ένα μήνα. Ακολούθησαν 
περαιτέρω σχόλια από την Επιστημονική Επιτροπή της ΕΜΓΕ, μετά την οποία οι οδηγίες 
εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Εταιρείας για τελική δημοσίευση. Οι μαιευτήρες 
ενθαρρύνονται να εναρμονίσουν την πρακτική τους με αυτές τις οδηγίες και τα έντυπα 
συγκατάθεσης. Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής ή/και ο τοπικός υπεύθυνος της 
μελέτης θα συζητούν τις κατευθυντήριες οδηγίες με τους επαγγελματίες υγείας στις 
αντίστοιχες μονάδες, παρέχοντας την ευκαιρία να προσδιοριστούν συγκεκριμένα 
εμπόδια. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσαρμογή των 
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την υπέρβαση των εμποδίων και την 
ανάπτυξη ενός χρονοδιαγράμματος εφαρμογής τους [38]. Η υιοθέτηση κατευθυντήριων 
οδηγιών από τη συμμετέχουσα μονάδα βοηθά στη θέσπιση σαφών, συνεκτικών 
κανόνων, άμεσων και απλών και οι μαιευτήρες καλούνται να ακολουθήσουν μια πλήρως 
αιτιολογημένη ιατρική πρακτική. 

2. Τουλάχιστον μία δια ζώσης συνάντηση με τους συντονιστές της μελέτης και το 
προσωπικό της εκάστοτε μονάδας θα πραγματοποιηθεί σε πρώιμη φάση της μελέτης, 
έτσι ώστε οι τοπικοί μαιευτήρες να ενημερώνονται για τους στόχους και τις παρεμβάσεις 
της μελέτης. Θα προηγηθεί αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα 
παρέχει τις απαραίτητες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των ερωτηματολογίων 
της μελέτης στην πλατφόρμα REDCap. Μια επίσκεψη στη μονάδα θα πραγματοποιηθεί 
λίγο πριν την ένταξή της στη φάση παρέμβασης. 

3. Όλο το προσωπικό που συμμετέχει στους τοκετούς θα συμμετάσχει σε ένα μονοήμερο 
διαδραστικό σεμινάριο, λίγο πριν την έναρξη της μελέτης, εστιάζοντας στη χρήση της 
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ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας REDCap και τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων της μελέτης. 

4. Όλο το προσωπικό που συμμετέχει στους τοκετούς θα συμμετάσχει σε τέσσερα 
διαδραστικά σεμινάρια λίγο πριν την είσοδο στη φάση παρέμβασης της μελέτης ως εξής: 

• Ημέρα 1: Παρουσίαση και διαδραστική συζήτηση των οδηγιών της ΕΜΓΕ, των 
ενδείξεων ΚΤ και κλινικών σεναρίων. 

• Ημέρα 2: Σεμινάριο καρδιοτοκογραφίας (ΚΤΓ) με βάση τη φυσιολογική 
ερμηνεία. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε κάθε μονάδα μια εβδομάδα πριν από την 
ένταξή της στη φάση παρέμβασης και όλοι οι συμμετέχοντες επαγγελματίες της 
μονάδας θα εκπαιδευτούν σε μια δομημένη προσέγγιση για την ερμηνεία του 
ΚΤΓ, την ακριβέστερη αξιολόγηση της εμβρυϊκής δυσπραγίας και πώς μπορούν 
να αποφύγουν περιττές παρεμβάσεις [23]. 

• Ημέρα 3: Σεμινάριο μαιευτικών επειγόντων (κολπικός τοκετός επί ισχιακής 
προβολής, κολπικός τοκετός μετά από καισαρική τομή, τοκετός διδύμων, 
πρόκληση τοκετού). Η εκπαίδευση θα γίνεται από τους υπεύθυνους της 
μελέτης/εκπαιδευτές πάνω σε προπλάσματα. 

• Ημέρα 4: Σεμινάριο οργάνωσης της αίθουσας τοκετών και έναρξη συναντήσεων 
ΚΤ και ΚΤΓ με ανασκόπηση περιστατικών. 

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν σε τέσσερις ημέρες από έμπειρους εκπαιδευτές. Οι ομάδες 
εκπαιδευομένων θα περιορίζονται σε έως και 11 συμμετέχοντες μαιευτήρες κάθε φορά. 
Αναμένεται ότι οι μαιευτήρες θα ενδυναμωθούν με γνώσεις και δεξιότητες και στη 
συνέχεια θα ακολουθήσουν αυτές τις ασφαλείς πρακτικές. Σκοπός είναι να 
καταστήσουμε σαφείς τους στόχους της μελέτης: 

• Εστίαση στην ανάγκη μιας κλινικής πρακτικής βασισμένης σε αποδείξεις 

• Ανασκόπηση οδηγιών της ΕΜΓΕ όπως αυτών για την πρόκληση τοκετού, την 
ενίσχυση τοκετού, τον τοκετό διδύμων, την καισαρική τομή και τον κολπικό 
τοκετό μετά από καισαρική τομή, μαζί με τα έντυπα συγκατάθεσης (Πίνακας 4). 

• Να βρεθούν και να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τη χρήση αυτών των οδηγιών 
στην εκάστοτε μαιευτική μονάδα. 

Η εντατική εκπαίδευση παρέχει στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιώντας 
μνημονικούς κανόνες που «σώζουν» σε επείγουσες καταστάσεις καθώς και την 
υποστήριξη που απαιτείται για την απόκτηση των δεξιοτήτων που διδάσκονται. 
Αντικείμενο της εκπαίδευσης αποτελούν τόσο λειτουργικές όσο και κοινωνικές 
δεξιότητες που επηρεάζουν άμεσα τη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματικότητα. 
Έτσι, οι μονάδες υιοθετούν μια συνεχή εκπαιδευτική διαδικασία για το προσωπικό τους, 
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ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους κατά την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, 
διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο μαιευτικών υπηρεσιών. 

5. Κατά τη διάρκεια της φάσης παρέμβασης, η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες θα ενισχυθεί με τακτικές συναντήσεις με τους υπεύθυνους και τα μέλη της 
διευθύνουσας επιτροπής είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα χρησιμοποιηθεί 
επίσης ανατροφοδότηση με θετικό σχολιασμό. 

6. Χρήση μιας διαδικτυακής εφαρμογής με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 
με τα κριτήρια ταξινόμησης κατά Robson (Πίνακας 5). Οι μαιευτήρες πρέπει να 
αφομοιώσουν μια ρουτίνα χρήσης των κριτηρίων Robson για τις καισαρικές τομές και να 
λαμβάνουν αντίστοιχη ανατροφοδότηση σχετικά με τα ποσοστά καισαρικής τομής της 
μονάδας κάθε μήνα, ώστε να γνωρίζουν ποια κατηγορία είναι υψηλότερη και μπορεί να 
μειωθεί περαιτέρω. Αυτή η αλλαγή στην πρακτική της μονάδας εισάγει ένα νέο σύστημα 
ιατρικών αναφορών και αυτοαξιολόγησης που μπορεί να ανιχνεύσει αδικαιολόγητες 
ιατρικές πράξεις πολύ ευκολότερα. 

7. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα REDCap θα παρέχει στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό 
χρόνο και σε τακτική βάση, έτσι ώστε οι συμμετέχουσες μονάδες να μπορούν να βλέπουν 
τη δική τους απόδοση καθώς και αυτή των άλλων μονάδων ανώνυμα. Οι παρεχόμενες 
πληροφορίες μπορούν να ενεργοποιήσουν στρατηγικές αυτομάθησης και να βοηθήσουν 
τους μαιευτήρες να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στο πεδίο αυτό. Αυτός ο τύπος 
ανατροφοδότησης αναμένεται να βελτιώσει την συμμόρφωση στις παρεμβάσεις και να 
δημιουργήσει σιωπηλά σήματα που θα υπενθυμίζουν στους συμμετέχοντες μαιευτήρες 
να παραμείνουν πιστοί στην τήρηση των συστάσεων και στόχων. 

8. Τοπικές συναντήσεις ΚΤ θα πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως σε κάθε μονάδα, όπου 
θα συζητούνται όλες οι περιπτώσεις ΚΤ. Τα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής ή οι 
τοπικοί υπεύθυνοι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις συναντήσεις δια ζώσης 
ή τηλεφωνικώς. Αυτός είναι ένας τρόπος για να βελτιωθεί περαιτέρω η συμμόρφωση. 
Το προσωπικό της μονάδας θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για αιτιολογημένες ή 
περιττές χειρουργικές επεμβάσεις και να καταλήξει στον σωστό τρόπο δράσης σε 
παρόμοιες περιπτώσεις. Θα έχει επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά σε μια 
λεπτομερή συζήτηση επίλυσης προβλημάτων. Αυτές οι συναντήσεις όταν υιοθετούνται 
τακτικά αποτελούν πηγή ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης για τη βελτίωση της 
απόδοσης και την περαιτέρω ενίσχυση της συμμόρφωσης. 

9. Οι τοπικές συναντήσεις ερμηνείας ΚΤΓ θα πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως σε κάθε 
μονάδα, όπου θα συζητούνται όλες οι «παθολογικές» περιπτώσεις ΚΤΓ που οδήγησαν σε 
ΚΤ. Μέλη της διευθύνουσας επιτροπής ή οι τοπικοί υπεύθυνοι της μελέτης μπορούν να 
συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις συναντήσεις. Οι μαιευτήρες ενθαρρύνονται να 
εφαρμόσουν στην ιατρική πρακτική τους την ερμηνεία του ΚΤΓ με τεκμηριωμένο τρόπο. 
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Μέσω της εποικοδομητικής συζήτησης, το προσωπικό βελτιώνει τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές του στη σωστή ερμηνεία του ΚΤΓ, αποτρέποντας έτσι περιττές παρεμβάσεις, 
όπως η καισαρική τομή. 

10. Υπενθυμίσεις καλής μαιευτικής πρακτικής θα τοποθετηθούν στις αίθουσες τοκετών, 
στα γραφεία του προσωπικού, στα πακέτα κολπικού τοκετού και στους νιπτήρες του 
χειρουργείου. Πρόκειται για σύντομα γραπτά μηνύματα για την ενίσχυση του κολπικού 
τοκετού που θα υπενθυμίζουν στους συμμετέχοντες τον στόχο της μείωσης των ΚΤ. Το 
κείμενο των υπενθυμίσεων θα συνταχθεί από την εκτελεστική επιτροπή της μελέτης 
σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη σύσταση και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και 
τα εμπόδια της μαιευτικής πρακτικής στην Ελλάδα. Αντίστοιχα SMS (υπηρεσία σύντομων 
μηνυμάτων) θα αποστέλλονται στα κινητά των συμμετεχόντων μαιευτήρων σε τακτική 
βάση, ώστε να τους παρακινούν με ένα επιπλέον μη λεκτικό τρόπο. 

 

Δεδομένα 

Συλλογή δεδομένων 

Τα δεδομένα θα συλλέγονται μετά από κάθε τοκετό (καισαρική τομή ή κολπικό τοκετό). Ένα 
ερωτηματολόγιο θα συμπληρώνεται από τον μαιευτήρα ή τη μαία που πραγματοποίησε τον 
τοκετό και ένα άλλο από τον παιδίατρο ή τον νεογνολόγο που πραγματοποίησε τον τελικό 
έλεγχο του νεογνού πριν από το εξιτήριο. Τα δεδομένα του ερωτηματολογίου θα 
συμπληρώνονται χωριστά για κάθε γέννηση σε κάθε μονάδα, τόσο κατά την φάση παρατήρησης 
όσο και κατά την φάση παρέμβασης. Το ερωτηματολόγιο της μελέτης αποτελείται από (α) τον 
τρόπο τοκετού και (β) τη μητρική και νεογνική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Επιπλέον, ένα 
δεύτερο ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί μετά από επικοινωνία με τις μητέρες που 
συμμετείχαν στη μελέτη, μετά την περίοδο της λοχείας (40 ημέρες έως 3 μήνες). Η στοχευμένη 
τυπική διαμόρφωση των ερωτηματολογίων θα ελαχιστοποιήσει περιττές ενέργειες για τη 
συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια της μελέτης [39]. Τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα 
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων REDCap [40]. Επειδή θεωρήθηκε πιθανό η δυνατότητα των 
συμμετεχόντων νοσοκομείων να συλλέγουν και να ανασκοπούν τα κλινικά δεδομένα να 
προδιαθέτει κατά τις αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων, το σύστημα συλλογής δεδομένων θα 
απομονωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από τα μέσα παρέμβασης. 

Παρακολούθηση δεδομένων 

Κατά τη διάρκεια της φάσης παρέμβασης, θα πραγματοποιείται τακτική εποπτεία και 
συναντήσεις συζήτησης των δεδομένων που προκύπτουν με τις συμμετέχουσες μονάδες, 
συμπεριλαμβανομένων συγκρίσεων με τα ανώνυμα αποτελέσματα άλλων μονάδων (π.χ. 
ποσοστιαία μεταβολή στα ποσοστά των υπό διερεύνηση αποτελεσμάτων). Η διαδικασία δε θα 
είναι τυφλή για τους παρόχους φροντίδας (μαιευτήρες) όσον αφορά τα αποτελέσματα της δικής 
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τους μονάδας. Οι μονάδες ωστόσο δεν θα έχουν πρόσβαση σε κανένα από αυτά τα δεδομένα 
έως ότου εισέλθουν στη φάση παρέμβασης της μελέτης. 

Κατά τη διάρκεια της παρεμβατικής φάσης, θα λαμβάνουν χώρα και τακτικές συζητήσεις 
ανασκόπησης των ποσοστών ΚΤ και προτάσεων βελτίωσης. Τα δεδομένα κάθε τοκετού θα 
καταγράφονται ηλεκτρονικά εντός εβδομάδας και θα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο 
στην πλατφόρμα REDCap. 

Εκτός από τα στατιστικά στοιχεία που θα παρέχονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα, το 
προσωπικό που συμμετέχει στη μελέτη θα λαμβάνει τακτικά ενημερωτικά δελτία σχετικά με την 
πρόοδο της μελέτης και θα έχει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με τους συντονιστές της 
μελέτης τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις κατά τη διάρκεια επισκέψεων. 

 

Απόρρητο δεδομένων 

Πρόκειται για μια ανώνυμη μελέτη και δεν θα διαβιβαστούν ιδιωτικά αναγνωριστικά δεδομένα. 
Δεν θα διατηρηθούν αναγνωριστικές πληροφορίες για τις συμμετέχουσες γυναίκες και τα μωρά 
τους και όλα τα δεδομένα θα διατηρηθούν αυστηρά εμπιστευτικά. Τα ερευνητικά δεδομένα θα 
διατηρηθούν σε ένα κλειδωμένο αρχείο και όλες οι ηλεκτρονικές πληροφορίες θα 
κωδικοποιηθούν και θα ασφαλιστούν με κωδικό πρόσβασης. Δεν θα συμπεριληφθούν 
προσωπικές πληροφορίες σε καμία αναφορά που ενδέχεται να δημοσιευθεί, ώστε να μην 
καθίσταται δυνατή η αναγνώριση των συμμετεχόντων μαιευτήρων ή των γυναικών. Οι 
συμμετέχοντες μαιευτήρες και γυναίκες θα γνωρίζουν ότι μπορούν να αρνηθούν να 
συμμετάσχουν στη μελέτη χωρίς αυτό να επηρεάσει τη φροντίδα τους ή τη σχέση με τον 
μαιευτήρα τους. Επιπλέον, θα γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να μην απαντήσουν σε 
οποιαδήποτε ερώτηση, καθώς και να αποσυρθούν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της 
μελέτης. Τα μέλη των επιτροπών της μελέτης θα είναι διαθέσιμα να απαντήσουν σε περαιτέρω 
απορίες σχετικά με τη μελέτη. 

Τέλος, οι συμμετέχουσες γυναίκες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια σύνοψη των 
ανώνυμων αποτελεσμάτων της μελέτης από την ιστοσελίδα της μελέτης. Για τον μαιευτήρα 
αυτές οι πληροφορίες θα παρέχονται με προσωπικά στοιχεία για την απόδοση της μονάδας του 
στην πλατφόρμα. 

 

Πρωτογενή και δευτερογενή αποτελέσματα 

Το πρωτογενές αποτέλεσμα της μελέτης είναι η αλλαγή στα ποσοστά ΚΤ. Τα δευτερογενή 
αποτελέσματα είναι η νοσηρότητα των μητέρων και των νεογνών (Πίνακες 6 και 7). Τα 
αποτελέσματα θα μετρηθούν ως ποσοστά και θα συγκριθούν μεταξύ των φάσεων παρέμβασης 
και ελέγχου. Πρόσθετα χαρακτηριστικά των κυήσεων θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση 
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επίδρασης στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και πιθανής συγχυτικής επίδρασης 
μεταξύ των φάσεων παρέμβασης και ελέγχου. 

Για να μετρηθεί η διάθεση των επαγγελματιών να αλλάξουν την πρακτική τους, σχεδιάστηκε ένα 
τρίτο ερωτηματολόγιο και θα συμπληρώνεται από όλους τους ιατρούς σε όλα τα συμμετέχοντα 
νοσοκομεία πριν και μετά την περίοδο παρέμβασης. 

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών δεδομένων θα γίνεται από όλους τους 
συμμετέχοντες επαγγελματίες για την εισαγωγή των δεδομένων τους και την προώθησή τους 
στη μονάδα συντονισμού. Η πλατφόρμα παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για εμπιστευτικές 
ιατρικές πληροφορίες και η πρόσβαση θα περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 

Τυχαιοποίηση 

Και τα 22 νοσοκομεία θα εισέλθουν στη μελέτη ταυτόχρονα και το καθένα θα τυχαιοποιηθεί σε 
ένα από τα 11 χρονικά βήματα από την παρέμβαση στον έλεγχο (2 μονάδες ανά βήμα). Ο 
αλγόριθμος τυχαιοποίησης θα δημιουργηθεί από έναν «τυφλό» στατιστικό για να επιτρέψει τον 
σαφή διαχωρισμό μεταξύ της τυχαιοποίησης της παρέμβασης και των συντονιστών της μελέτης 
[41]. Πρόσθετα δεδομένα σχετικά με την περίοδο της λοχείας θα συλλέγονται μετά από 
επικοινωνία με τις γυναίκες. Δεδομένης της φύσης της παρέμβασης, τα νοσοκομεία δεν γίνεται 
να μην γνωρίζουν σε ποια φάση της μελέτης βρίσκονται και το ίδιο ισχύει για τους 
συμμετέχοντες μαιευτήρες, τις μαίες καθώς και όσους συλλέγουν τα δεδομένα. 

Μέγεθος του δείγματος 

Με βάση τον αριθμό των τοκετών του έτους 2019 στα 22 συμμετέχοντα νοσοκομεία, εκτιμάται 
ότι στη μελέτη θα συμπεριληφθούν συνολικά 25.120 τοκετοί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 
18 μηνών (Πίνακας 1). Με βάση αυτά τα δεδομένα, με μια υποτιθέμενη συχνότητα ΚΤ 57% 
(επίσης από δεδομένα του 2019) μεταξύ των κέντρων και ένα επίπεδο σημαντικότητας 0.05, 
έχουμε > 99% ισχύ της μελέτης να ανιχνεύσουμε μία απόλυτη μείωση της τάξης του 8% στα 
ποσοστά καισαρικής τομής (OR = 0,72). 

Αυτός ο υπολογισμός βασίζεται στη μέθοδο των Hussey και Hughes, η οποία προϋποθέτει ίσα 
μεγέθη των εκάστοτε βημάτων [42]. Δεδομένου ότι στην παρούσα μελέτη υπάρχει μεγάλη 
διακύμανση στον αριθμό των τοκετών ανά νοσοκομείο (Πίνακας 1), για να διασφαλίσουμε ότι 
η εκτιμώμενη ισχύς παραμένει υψηλή και μετά πιθανές ακολουθίες τυχαιοποίησης που θα 
λάβουν χώρα, πραγματοποιήσαμε μια μελέτη προσομοίωσης [43-44]. Οι παράμετροι για την 
προσομοίωση ήταν οι ίδιες με τις εκτιμώμενες πραγματικές. Η συσχέτιση ICC επίσης 
μεταβλήθηκε για να εκτιμηθεί η επίδραση σε υψηλότερες/χαμηλότερες τιμές. Σε όλα τα σενάρια 
που πραγματοποιήθηκαν, το διαθέσιμο μέγεθος δείγματος είχε ως αποτέλεσμα ισχύ άνω του 
95%. Όλες οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το στατιστικό λογισμικό 
πακέτο R [45]. 
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Στατιστική ανάλυση 

Όλα τα σχετικά βασικά χαρακτηριστικά σε ατομικό και νοσοκομειακό επίπεδο θα συνοψιστούν 
τόσο συνολικά όσο και ανά φάση της μελέτης. Η κύρια ανάλυση του πρωτογενούς 
αποτελέσματος θα βασίζεται σε ένα μοντέλο γενικευμένης λογιστικής παλινδρόμησης μικτών 
επιδράσεων, με μεταβλητές για το σκέλος της μελέτης και έναν όρο ταξινόμησης για κάθε 
υποκείμενη τάση [46]. Η πρωτογενώς μετρούμενη επίδραση θα είναι ο λόγος πιθανοτήτων για 
το σκέλος της μελέτης που εκτιμάται από αυτό το μοντέλο. Ανάλογα τα δεδομένα, για να 
αυξηθεί η ακρίβεια, το πρωταρχικό μοντέλο μπορεί να περιλαμβάνει παραμετρική 
μοντελοποίηση των τάσεων αντί ανά κατηγορία. 

Η ανάλυση ευαισθησίας του πρωτογενούς αποτελέσματος (και του πρωτογενούς μοντέλου) 
μπορεί να περιλαμβάνει: επεκτάσεις που επιτρέπουν ποικίλες τάσεις μεταξύ των μονάδων 
(τυχαία χρονική επίδραση) και επιδράσεις των ποικίλων τρόπων αντιμετώπισης μεταξύ των 
μονάδων (τυχαία αλληλεπίδραση μεταξύ μονάδας και σκέλους μελέτης) [47]. Η τροποποίηση 
της επίδρασης από την κατηγοριοποίηση των μονάδων (π.χ. δημόσια/ιδιωτική) μπορεί να 
διερευνηθεί με την προσθήκη μιας καθορισμένης αλληλεπίδρασης μεταξύ της 
κατηγοριοποίησης των μονάδων και του σκέλους της μελέτης. 

Αν και δεν αναμένεται, εάν υπάρχουν προφανείς και κλινικής σημασίας βασικές ανισορροπίες 
μεταξύ των φάσεων της μελέτης, τα παραπάνω μοντέλα μπορεί να προσαρμοστούν για αυτές 
τις ανισορροπίες ως μια περαιτέρω ανάλυση ευαισθησίας. Επιπλέον, εάν κάποια νοσοκομεία 
δεν τηρούν τις οδηγίες παρέμβασης, μπορεί να διενεργηθεί ανάλυση ανά πρωτόκολλο, 
διασφαλίζοντας την κατάλληλη προσαρμογή για σχετικές διαφορές μεταξύ εκείνων που 
συμμορφώνονται με το πρωτόκολλο και όσων όχι [48]. 

Τα δευτερογενή αποτελέσματα της μητρικής και νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας θα 
εμφανίζονται περιγραφικά, και όπου είναι δυνατόν (εάν το μέγεθος του δείγματος το επιτρέπει) 
θα αναλύονται με παρόμοιο τρόπο με την πρωτογενή έκβαση. 

Δεν θα υπάρξουν ενδιάμεσες αναλύσεις, καθώς δεν τίθεται θέμα ασφάλειας της μελέτης. Το 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας για κάθε μεταβολή στο πρωτογενές αποτέλεσμα της 
μελέτης ορίζεται στο 0,05 και στο 0,01 για πρόσθετα δευτερογενή αποτελέσματα (R στατιστικό 
λογισμικό πακέτο) [45]. 

 

Επίβλεψη και παρακολούθηση 

Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα από κατά τόπους ερευνητικό και κλινικό 
προσωπικό. Ο προγραμματισμός της βάσης δεδομένων, η στατιστική ανάλυση και η ερευνητική 
υποστήριξη θα παρέχονται από μια ομάδα της μελέτης στο Πανεπιστήμιο British Columbia στο 
Βανκούβερ, ένα από τα κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια στον κόσμο με μακρά ιστορία 
υλοποίησης και υποστήριξης κλινικών δοκιμών. 
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Η παρακολούθηση και επίβλεψη της μελέτης είναι καθήκοντα της συντονιστικής και της 
εκτελεστικής επιτροπής με την βοήθεια της πλατφόρμας του συντονιστικού κέντρου. Τα μέλη 
των επιτροπών της μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Μια Επιτροπή Ελέγχου και 
Ασφάλειας θα παρέχει ανεξάρτητη αξιολόγηση της κλινικής δοκιμής καθώς αναμένεται να έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην κλινική πράξη. 

 

Συζήτηση 

Ο πρωταρχικός στόχος είναι να μελετηθεί η επίδραση της εφαρμογής των παρεμβάσεων στα 
ποσοστά καισαρικής τομής στην Ελλάδα. Ωστόσο, θα εστιάσουμε επίσης στη μητρική και 
νεογνική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Έτσι, τα ερωτηματολόγια θα αναδείξουν τον πιθανό 
αντίκτυπο των παρεμβάσεών μας στην έκβαση κάθε περίπτωσης. Ένας επιπρόσθετος στόχος, αν 
και όχι πρωταρχικός, είναι η αξιολόγηση της απόδοσης των Ελλήνων μαιευτήρων όσον αφορά 
τη βελτίωση των μαιευτικών εκβάσεων και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτή τη 
μελέτη θα βοηθήσουν στην μελλοντική αναβάθμιση των μαιευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. 
Η μελέτη αναμένεται να δώσει μια νέα οπτική σχετικά με την επίδραση, τα πλεονεκτήματα, τις 
δυνατότητες και τις προκλήσεις της συνεπούς εφαρμογής κατευθυντήριων οδηγιών και άλλων 
εννέα παρεμβάσεων για την πρακτική των ΚΤ στην Ελλάδα. 

 

Ισχυρά σημεία 

Αυτή είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας προοπτική μελέτη που αφορά τις καισαρικές τομές στην 
Ελλάδα και ταυτόχρονα η πρώτη κλιμακωτή τυχαιοποιημένη μελέτη για τη μητρική φροντίδα 
στη χώρα. Παράλληλα πρόκειται για την πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη για ΚΤ διεθνώς. 

Αυτή η τυχαιοποιημένη μελέτη θα περιλαμβάνει 20.000-25.000 τοκετούς που καλύπτουν όλη 
την Ελλάδα και έχει την ισχύ να αναδείξει ακόμη και μικρές αλλαγές στα ποσοστά ΚΤ. Ο 
πληθυσμός της μελέτης είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικός του ελληνικού πληθυσμού. 
Επιπλέον, ο σχεδιασμός κλιμακωτής παρέμβασης μειώνει τον αριθμό των μονάδων που 
απαιτούνται όταν υπάρχει μεγάλη διακύμανση μεταξύ των μονάδων. Είναι επίσης μια 
ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας, καθώς μιμείται την σε πραγματικές συνθήκες 
επιδράσεις μιας παρέμβασης. 

Τα δεδομένα θα συλλέγονται από το αρχείο εσωτερικών ασθενών της μονάδας και από 
τηλεφωνικές κλήσεις προς τις νέες μητέρες μετά τη λοχεία. Αναμένουμε πως θα είμαστε σε θέση 
να διερευνήσουμε σε βάθος την τρέχουσα και τη νέα κατάσταση κλινικής πρακτικής μετά την 
επίδραση των παρεμβάσεων της μελέτης. Τέλος, η διάρκεια της μελέτης έχει κριθεί 
ικανοποιητική από τα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής της μελέτης. 
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Αδυναμίες 

Ωστόσο, η παρούσα μελέτη έχει μερικούς περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν έχει 
πραγματοποιηθεί καμία προκαταρκτική πιλοτική μελέτη στο αντικείμενο αυτό, που θα 
μπορούσε να επιτρέψει μία περαιτέρω βελτίωση στο σχεδιασμό της μελέτης και μια πιο 
εμπεριστατωμένη προετοιμασία. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι αυτή η μεγάλης εμβέλειας μελέτη 
θα αποτελέσει κίνητρο για μεγαλύτερες μελέτες στο μέλλον. Επιπλέον, λόγω του σχεδιασμού 
της μελέτης, οι μονάδες που συμμετέχουν δεν μπορούν να συμμετέχουν «τυφλά» και θα έχουν 
διαθέσιμες πληροφορίες παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της μελέτης (για τη μονάδα τους 
και άλλες μονάδες) γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κάποιου είδους επίδραση μεταξύ των 
μονάδων. Από την άλλη, αυτή η πρόσβαση στα δεδομένα θεωρείται μέρος της παρέμβασης και 
αποσκοπεί να συμβάλει στην αύξηση της συμμόρφωσης και τελικά στη μείωση των ποσοστών 
ΚΤ και ως εκ τούτου θεωρούμε αυτό το συμβιβασμό αποδεκτό. 

 

Συντομογραφίες 

ΚΤ: Καισαρική τομή 

ΕΜΓΕ: Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία 

ΠΟΥ: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

ΚΤΓ: Καρδιοτοκογραφία 

ΕΣΥ: Εθνικό σύστημα υγείας 

 

Φάση μελέτης 

Η μελέτη βρίσκεται στην ολοκλήρωση του σταδίου σχεδιασμού. Αναμένεται να ξεκινήσει το 
φθινόπωρο του 2020 και θα ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2022. 

 

Αναφορές 

Ευχαριστίες 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ) για 
τη χορηγία της μελέτης και το St George’s University of London, το A. G. Leventis Foundation και 
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη χρηματοδότηση της μελέτης. 

Συνεισφορά συγγραφέων 
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Σχεδιασμός: Βραχνής Νικόλαος, Papageorghiou Aris, von Dadelszen Peter, Αντσακλής 
Αριστείδης, Ζυγούρης Δημήτριος, Λουτράδης Δημήτριος 

Μεθοδολογία: Βραχνής Νικόλαος, Papageorghiou Aris, von Dadelszen Peter, Αντωνακόπουλος 
Νικόλαος, Vidler Marianne, Bone Jeffrey, Li Larry, Ζυγούρης Δημήτριος, Λουτράδης Δημήτριος 

Στατιστική ανάλυση: Bone Jeffrey 

Έρευνα: Βραχνής Νικόλαος, von Dadelszen Peter, Αντωνακόπουλος Νικόλαος, Vidler Marianne, 
Bone Jeffrey, Ακρίβης Χριστόδουλος, Αντωνάκης Γεώργιος, Αντσακλής Αριστείδης, Αθανασιάδης 
Απόστολος, Μπόντης Νικόλαος, Δανιηλίδης Άγγελος, Δαπόντε Αλέξανδρος, Δεληγεώρογλου 
Ευθύμιος, Δρακάκης Πέτρος, Γκριμπίζης Γρηγόριος, Ιακωβίδου Νικολέττα, Καλανταρίδου Σοφία, 
Καλλιπολίτης Γεώργιος, Καμπάς Νικόλαος, Κατάσος Θεόδωρος, Κατσίκης Ηλίας, Li Larry, 
Magee Laura, Μακρυγιαννάκης Αντώνιος, Ματαλλιωτάκης Μιχαήλ, Νικολέτος Νικόλαος, 
Πάντος Γεώργιος, Πασχόπουλος Μηνάς, Ρενέσης Ανδρέας, Ροδολάκης Αλέξανδρος, Σιαχανίδου 
Τατιάνα, Temmerman Marleen, Τσιτσής Βασίλειος, Ζυγούρης Δημήτριος, Βλάχος Νικόλαος, 
Papageorghiou Aris, Λουτράδης Δημήτριος 

Πηγές: Βραχνής Νικόλαος, Papageorghiou Aris, von Dadelszen Peter, Αντωνακόπουλος 
Νικόλαος, Vidler Marianne, Bone Jeffrey, Ακρίβης Χριστόδουλος, Αντωνάκης Γεώργιος, 
Αντσακλής Αριστείδης, Αθανασιάδης Απόστολος, Μπόντης Νικόλαος, Δανιηλίδης Άγγελος, 
Δαπόντε Αλέξανδρος, Δεληγεώρογλου Ευθύμιος, Δρακάκης Πέτρος, Γκριμπίζης Γρηγόριος, 
Ιακωβίδου Νικολέττα, Καλανταρίδου Σοφία, Καλλιπολίτης Γεώργιος, Καμπάς Νικόλαος, Κατάσος 
Θεόδωρος, Κατσίκης Ηλίας, Li Larry, Magee Laura, Μακρυγιαννάκης Αντώνιος, Ματαλλιωτάκης 
Μιχαήλ, Νικολέτος Νικόλαος, Πάντος Γεώργιος, Πασχόπουλος Μηνάς, Ρενέσης Ανδρέας, 
Ροδολάκης Αλέξανδρος, Σιαχανίδου Τατιάνα, Temmerman Marleen, Τσιτσής Βασίλειος, 
Ζυγούρης Δημήτριος, Βλάχος Νικόλαος, Λουτράδης Δημήτριος 

Επιμέλεια δεδομένων: Βραχνής Νικόλαος 

Συγγραφή: Βραχνής Νικόλαος, von Dadelszen Peter, Αντωνακόπουλος Νικόλαος, 
Vidler Marianne, Bone Jeffrey, Ακρίβης Χριστόδουλος, Αντωνάκης Γεώργιος, Αντσακλής 
Αριστείδης, Αθανασιάδης Απόστολος, Μπόντης Νικόλαος, Δανιηλίδης Άγγελος, Δαπόντε 
Αλέξανδρος, Δεληγεώρογλου Ευθύμιος, Δρακάκης Πέτρος, Γκριμπίζης Γρηγόριος, Ιακωβίδου 
Νικολέττα, Καλανταρίδου Σοφία, Καλλιπολίτης Γεώργιος, Καμπάς Νικόλαος, Κατάσος 
Θεόδωρος, Κατσίκης Ηλίας, Li Larry, Magee Laura, Μακρυγιαννάκης Αντώνιος, Ματαλλιωτάκης 
Μιχαήλ, Νικολέτος Νικόλαος, Πάντος Γεώργιος, Πασχόπουλος Μηνάς, Ρενέσης Ανδρέας, 
Ροδολάκης Αλέξανδρος, Σιαχανίδου Τατιάνα, Temmerman Marleen, Τσιτσής Βασίλειος, 
Ζυγούρης Δημήτριος, Βλάχος Νικόλαος, Papageorghiou Aris, Λουτράδης Δημήτριος 

Διαχείριση έργου: Βραχνής Νικόλαος, Papageorghiou Aris, Αντωνακόπουλος Νικόλαος, 
Vidler Marianne, Bone Jeffrey, von Dadelszen Peter, Λουτράδης Δημήτριος 

Εξασφάλιση χρηματοδότησης: Βραχνής Νικόλαος, Papageorghiou Aris, Λουτράδης Δημήτριος 
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Χρηματοδότηση 

Η μελέτη χορηγείται από την Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία και 
χρηματοδοτείται από το A. G. Leventis Foundation, το St George’s University of London και το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία  
Αλκαίου 10, 115 28, Αθήνα, Ελλάδα, 
Τηλ.: +302107774607 

St George’s University of London contact details: 
Cranmer Terrace, Tooting, London SW17 0RE 
tel: +44 20 8672 9944 

A. G. Leventis Foundation contact details:  
Todistrasse 44 
P. O. Box 1527 
CH-8027 Zurich, Switzerland 
foundation@leventis-overseas.com  

Διαθεσιμότητα δεδομένων και υλικού 

Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τα ευρήματα της μελέτης θα φυλάσσονται από τον επικεφαλής 
ερευνητή Καθηγητή Νικόλαο Βραχνή και δεν θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα. Ωστόσο, δύναται να 
γίνουν διαθέσιμα κατόπιν εύλογου αιτήματος και με την άδεια του επικεφαλής ερευνητή της 
μελέτης και συγγραφέα επικοινωνίας Καθηγητή Νικόλαο Βραχνή. 

Έγκριση δεοντολογίας και συγκατάθεση για συμμετοχή 

Ο στόχος της μελέτης είναι να βελτιώσει την ποιότητα περίθαλψης και επομένως δεν υπάρχει 
πρόσθετος κίνδυνος για τις γυναίκες και τα έμβρυά τους. Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν οι 
μαιευτήρες, αν και τα κύρια αποτελέσματα θα μετρηθούν σε σχέση με τις γυναίκες και τα 
νεογνά. Δεδομένου ότι τα στοιχεία για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων συλλέγονται 
ανεξαρτήτως της μελέτης σε επίπεδο νοσοκομείου και δεν διαβιβάζονται προσωπικά 
αναγνωριστικά στοιχεία μέσα από τα δεδομένα αυτά, δεν απαιτείται συγκατάθεση από τις 
γυναίκες. Ωστόσο μια ενημερωμένη συγκατάθεση των εγκύων γυναικών αποφασίστηκε να 
ληφθεί από τους υπεύθυνους μαιευτήρες. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μαιευτήρες έχουν 
υπογράψει εξαρχής ξεχωριστή φόρμα συγκατάθεσης για τη συμμετοχή τους στη μελέτη. 

Η μελέτη εγκρίθηκε από τις επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας όλων των συμμετεχόντων 
νοσοκομείων, πριν από την έναρξή της [49-50]. Κεντρική έγκριση της μελέτης πάρθηκε επίσης 
από το ίδρυμα του επικεφαλής ερευνητή ήτοι από την Επιτροπή Βιοηθικής της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι επίσημες εγκρίσεις διατίθενται κατόπιν εύλογου αιτήματος και 
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με την άδεια του επικεφαλής ερευνητή της μελέτης και κύριου συγγραφέα Καθηγητή Νικόλαου 
Βραχνή. 

Συγκατάθεση για δημοσίευση 

Η συγκατάθεση για δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης λήφθηκε από όλες τις 
συμμετέχουσες με την αρχική συγκατάθεσή τους για συμμετοχή, αλλά τα προσωπικά στοιχεία 
τους δεν θα είναι διαθέσιμα. Τα πρωτότυπα έντυπα συγκατάθεσης φυλάσσονται με άλλο υλικό 
υπό την επίβλεψη του επικεφαλής ερευνητή και της ΕΜΓΕ και είναι διαθέσιμα κατόπιν εύλογου 
αιτήματος και με την άδεια του επικεφαλής ερευνητή της μελέτης και κύριου συγγραφέα 
Καθηγητή Νικολάου Βραχνή. Οι συμμετέχοντες μαιευτήρες παρείχαν επίσης γραπτή 
συγκατάθεση για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης. 

Σύγκρουση συμφερόντων 

Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία σύγκρουση συμφερόντων. 

Στοιχεία συγγραφέων 

Βραχνής Νικόλαος – Γ΄ Μαιευτική Γυναικολογική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο 
Αττικόν, Αθήνα, Ελλάδα / Μονάδα Μαιευτικής - Γυναικολογίας και Περιγεννητικής Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευγενίδειο Νοσοκομείο,, Αθήνα Ελλάδα / St George’s University Hospital 
NHS Foundation Trust, London, UK / St George’s University of London, UK – email: 
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Πίνακες 

Πίνακας 1: Συμμετέχουσες μονάδες με χαρακτηριστικά για τυχαιοποίηση 

Μονάδες Αναμενόμενος αριθμός τοκετών κατά τη διάρκεια 
της μελέτης με βάση τον αριθμό τους το 2019 

Αριθμός μαιευτήρων 
που συμμετέχουν 

Μαιευτήριο 1 6367 11 

Μαιευτήριο 2  658 5 

Μαιευτήριο 3 940 5 

Μαιευτήριο 4 1840 11 

Μαιευτήριο 5 1200 9 

Μαιευτήριο 6 1864 10 

Μαιευτήριο 7 1722 11 

Μαιευτήριο 8 1093 10 

Μαιευτήριο 9 1650 10 

Μαιευτήριο 10 1617 6 

Μαιευτήριο 11 350 3 

Μαιευτήριο 12 804 4 

Μαιευτήριο 13 832 10 

Μαιευτήριο 14 1198 11 

Μαιευτήριο 15 375 3 

Μαιευτήριο 16 352 10 

Μαιευτήριο 17 1672 10 

Μαιευτήριο 18 1488 11 

Μαιευτήριο 19 2625 9 

Μαιευτήριο 20 1875 11 

Μαιευτήριο 21 739 4 

Μαιευτήριο 22 570 10 
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Πίνακας 2: Χρονοδιάγραμμα της τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης κλιμακωτής μελέτης παρέμβασης. Η 
μελέτη ολοκληρώνεται σε 19 μήνες από την έναρξή της. 

 

Μπλε: Φάση παρατήρησης (μήνες 1-13) 

Κίτρινο: Φάση παρέμβασης (μήνες 4-19) 

Πράσινο: Περίοδος μετά την παρέμβαση (επικοινωνία με λεχωίδες - συλλογή τελευταίων 
ερωτηματολογίων μέσω τηλεφώνου, μήνες 20-22) 

 

 

 

 

 

 

Μήνες/ 
Μονάδες 
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Πίνακας 3: Παρεμβάσεις της μελέτης 

Παρεμβάσεις της μελέτης 

Τοπικοί υπεύθυνοι 

- Διευθυντής τμήματος ή / και ορισμός τοπικού υπεύθυνου από τον επικεφαλής του τμήματος. 

Διαδραστικά σεμινάρια 

-Όλο το προσωπικό που συμμετέχει στους τοκετούς και συνεργάζεται με τους συμμετέχοντες 
μαιευτήρες θα συμμετάσχει στα σεμινάρια: 

• Σεμινάριο διάρκειας 1 ημέρας πριν την περίοδο παρατήρησης: χρήση της διαδικτυακής 
πλατφόρμας, παρουσίαση των ερωτηματολογίων της μελέτης, ενημέρωση για τους στόχους 
της μελέτης. 

• Σεμινάρια συνολικής διάρκειας 4 ημερών, λίγο πριν την περίοδο παρέμβασης 

• Ημέρα 1: παρουσίαση και διαδραστική συζήτηση κατευθυντήριων οδηγιών, ενδείξεων ΚΤ 
και κλινικών σεναρίων. 

• Ημέρα 2: σεμινάριο φυσιολογικής ερμηνείας του καρδιοτοκογραφήματος (ΚΤΓ) (αξιολόγηση 
εμβρυϊκής δυσχέρειας και τρόπος αποφυγής περιττών παρεμβάσεων). 

• Ημέρα 3: σεμινάριο μαιευτικών επειγόντων (επεμβατικός τοκετός, τοκετός ισχιακής 
προβολής, κολπικός τοκετός μετά από καισαρική τομή), κολπικός τοκετός διδύμων, 
πρόκληση/ενίσχυση τοκετού]. 

• Ημέρα 4: οργάνωση αίθουσας τοκετών / συναντήσεις καισαρικής τομής και ΚΤΓ με 
ανασκόπηση περιστατικών. 

-Στόχοι: 

• Επικέντρωση στην ανάγκη μιας κλινικής πρακτικής βασισμένης σε αποδείξεις. 

• Ανάπτυξη των οδηγιών της ΕΜΓΕ και των εντύπων της μελέτης ENGAGE σχετικά με: 
πρόκληση τοκετού (συμπεριλαμβανομένου του τραχηλικού μπαλονιού), 1ο και 2ο στάδιο 
τοκετού, επεμβατικό τοκετό, πρόωρη ρήξη υμένων), εξωτερικό μετασχηματισμό, πολύδυμη 
κύηση, αναλγησία στον τοκετό, καισαρική τομή και κολπικό τοκετό μετά από καισαρική τομή 
- εξοικείωση με τα έντυπα συγκατάθεσης της ΕΜΓΕ. 

• Αναγνώριση των φραγμών στη χρήση των προτεινόμενων οδηγιών στο τμήμα μαιευτικής. 

• Παράκαμψη των εμποδίων και εφαρμογή των οδηγιών και των πρακτικών 
δεξιοτήτων, όπως παρουσιάζονται στα σεμινάρια. 

Ειδικά σημεία 

- Συμβουλές για να ξεπεραστούν τα εμπόδια διαφορετικών κατηγοριών (παραδείγματα). 
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- Συζήτηση με τους συμμετέχοντες μαιευτήρες και το λοιπό προσωπικό σχετικά με οργανωτικά 
ζητήματα και προσαρμογή στις αλλαγές κατά την φάση παρέμβασης. 

Εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσης στις συνιστώμενες πρακτικές 

- Εκπαίδευση με βίντεο στον ειδικό ιστότοπο και συνάντηση ή τηλεδιάσκεψη των 
συμμετεχόντων μονάδων με μέλη της διευθύνουσας επιτροπής όταν προκύπτουν ζητήματα 

Βελτίωση συμμόρφωσης 

- Τακτικές νέες συναντήσεις σε κάθε μονάδα (συνάντηση ΚΤΓ, συνάντηση ΚΤ). 

- Παρακολούθηση συναντήσεων με τους υπεύθυνους της μελέτης (φυσική παρουσία, 
τηλεδιασκέψεις, τηλεφωνήματα) σχετικά με τα παραπάνω θέματα ή άλλα που ενδέχεται να 
προκύψουν. 

Υπενθυμίσεις καλής μαιευτικής πρακτικής 

- Τοποθέτηση υπενθυμίσεων για ενίσχυση του κολπικού τοκετού, στις αίθουσες τοκετών, στα 
πακέτα κολπικού τοκετού. Τοποθέτηση αφισών σε δωμάτια προσωπικού και πάνω από τους 
νιπτήρες του χειρουργείου. Αποστολή μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας στους συμμετέχοντες 
Μαιευτήρες. 

Αυτοέλεγχος και ανατροφοδότηση 

- Μηνιαίες αναφορές των επιδόσεων εκάστοτε μονάδας (στατιστικά σε πραγματικό χρόνο 
διαθέσιμα σε κάθε συμμετέχουσα μονάδα). Η απόδοση των άλλων μονάδων θα είναι επίσης 
διαθέσιμη ανώνυμα. 

Τεχνολογία ενημέρωσης 

- Ένας ιστότοπος έχει αναπτυχθεί (www.emgetrial.gr) για τους συμμετέχοντες μαιευτήρες και 
το λοιπό προσωπικό ώστε να έχουν πρόσβαση στις κατευθυντήριες οδηγίες και να κατεβάζουν 
τεκμηριωμένες πληροφορίες (καθώς και άλλες πληροφορίες, όπως η ταξινόμηση των ΚΤ κατά 
Robson). Θα δίδεται επίσης η δυνατότητα διαδικτυακής συνομιλίας μεταξύ των 
συμμετεχουσών μονάδων και των συντονιστών της μελέτης. 
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Πίνακας 4: Οδηγίες και έντυπα συγκατάθεσης της ΕΜΓΕ (www.hsog.gr) και έντυπα της μελέτης 
ENGAGE που περιλαμβάνονται στη φάση παρέμβασης. 

Οδηγίες ή Συγκαταθέσεις Τίτλος 

Οδηγία/Έντυπο 1 Πρόκληση τοκετού (συμπεριλαμβανομένου και του τραχηλικού μπαλονιού) 

Οδηγία/Έντυπο 2 Καισαρική τομή 

Οδηγία/Έντυπο 3 Κολπικός τοκετός μετά από καισαρική τομή 

Οδηγία/Έντυπο 4 Ενίσχυση τοκετού 

Οδηγία/Έντυπο 5 Πρόωρη ρήξη υμένων 

Οδηγία/Έντυπο 6 1ο και 2ο  στάδιο τοκετού 

Οδηγία/Έντυπο 7 Τοκετός ισχιακής προβολής 

Οδηγία/Έντυπο 8 Εξωτερικός μετασχηματισμός 

Οδηγία/Έντυπο 9 Αναλγησία στον τοκετό 

Οδηγία/Έντυπο 10 Πολύδυμη κύηση 

Συγκατάθεση 1 Καισαρική τομή 

Συγκατάθεση 2 Καισαρική τομή για προδρομικό πλακούντα 

http://www.hsog.gr/
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Πίνακς 5: Οι 10 ομάδες της ταξινόμησης κατά Robson. Εγχειρίδιο Π.Ο.Υ. 

Ταξινόμηση Robson  
1 Άτοκος, κεφαλικό, ≥37 εβδομάδες, σε αυτόματο τοκετό 
2 Άτοκος, κεφαλικό, ≥37 εβδομάδες, πρόκληση τοκετού ή ΚΤ πριν τον τοκετό 
3 Πολυτόκες (εξαιρείται προηγηθείσα ΚΤ), κεφαλικό, ≥37 εβδομάδες, σε αυτόματο τοκετό 

4 Πολυτόκες (εξαιρείται προηγηθείσα ΚΤ), κεφαλικό, ≥37 εβδομάδες, πρόκληση τοκετού ή ΚΤ πριν τον 
τοκετό 

5 Προηγηθείσα ΚΤ, κεφαλικό, ≥37 εβδομάδες 
6 Όλες οι άτοκες με ισχιακή προβολή 
7 Όλες οι πολυτόκες με ισχιακή προβολή (συμπεριλαμβάνεται προηγηθείσα ΚΤ) 
8 Όλες οι πολυτόκες (συμπεριλαμβάνεται προηγηθείσα ΚΤ) 
9 Όλες οι ανώμαλες θέσεις (συμπεριλαμβάνεται προηγηθείσα ΚΤ) 
10 Όλες μονήρεις κυήσεις, <37 εβδομάδες (συμπεριλαμβάνεται προηγηθείσα ΚΤ) 
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Πίνακας 6: Μητρική νοσηρότητα: κατάλογος επιπλοκών, ασθενειών, επεμβάσεων που θα 
συμπεριληφθούν στη μελέτη (δευτερογενή αποτελέσματα). 

Βραχυπρόθεσμες επιπλοκές Μακροπρόθεσμες επιπλοκές 

Δακτυλική αποκόλληση πλακούντα Αιμορραγία μετά τον τοκετό 

Αιμορραγία μετά τον τοκετό Απομάκρυνση προϊόντων που 
κατακρατήθηκαν (απόξεση, 
φάρμακα) 

Ταχύπνοια / Βραδύπνοια Αναιμία 

Ολιγουρία που δεν ανταποκρίνεται σε υγρά ή διουρητικά Μετάγγιση αίματος 

Αδυναμία σχηματισμού θρόμβων (διαταραχές πήξης) Υστερεκτομή 

Σοκ Θρόμβωση/εμβολή 

Καρδιακή ανακοπή (απουσία παλμού / καρδιακού ρυθμού 
και απώλεια συνείδησης) 

Ειλεός 

Καρδιοπνευμονική ανάνηψη Νεκρωτική εντεροκολίτιδα 

Σοβαρή οξεία θρομβοπενία (<50.000 αιμοπετάλια/mL) Συρίγγια 

Μετάγγιση ερυθρών αιμοσφαιρίων (≥5 μονάδες) Διάσπαση τραύματος 

Εισαγωγή σε ΜΕΘ Λοίμωξη τραύματος 

Ρήξη περινέου 3ου και 4ου βαθμού Παρατεταμένος καθετηριασμός της 
ουροδόχου κύστης 

Ρήξη μήτρας Λοίμωξη του ουροποιητικού 
συστήματος 

Λαπαροτομία (συμπεριλαμβανομένης της υστερεκτομής) Ενδομητρίτιδα 

Προεκλαμψία/εκλαμψία Πυρετός στη λοχεία 

Εγκεφαλικό Σήψη 

Μη ελεγχόμενοι σπασμοί/επιληπτική κατάσταση Πρόπτωση πυελικών οργάνων 

Μόνιμη νευρολογική βλάβη Ακράτεια 

Άλλη Ψυχιατρικές διαταραχές στη 
λοχεία 
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Πίνακας 7: Νεογνική νοσηρότητα, επιπλοκές και παρακολούθηση τους 

Διακοπή θηλασμού 

Παροδική ταχύπνοια του νεογέννητου 

Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας 

Ενδοκρανιακή αιμορραγία 

Κάκωση βραχιονίου πλέγματος 

Άλλη νευρολογική βλάβη 

Νεογνική σήψη 

Νεογνικός ίκτερος 

Ακτινογραφία που υποδηλώνει κυψελιδική νόσο 

Είσοδος στη ΜΕΝΝ 

Είσοδος για περισσότερες από 48 ώρες στη ΜΕΝΝ 

Νεογνικός θάνατος 

Άλλες επιπλοκές 
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Πίνακας 8: Επιτροπές της μελέτης 

 

Επιτροπές της μελέτης ENGAGE  

 

   

Διευθύνουσα επιτροπή 

Δημήτριος Λουτράδης (Πρόεδρος), Νικόλαος Βραχνής, Aris Papageorghiou, Peter 
von Dadelszen, Laura Magee, Marianne Vidler, Jeffrey Bone, Χριστόδουλος Ακρίβης, 
Γεώργιος Αντωνάκης, Αριστείδης Αντσακλής, Απόστολος Αθανασιάδης, Άγγελος 
Δανιηλίδης, Αλέξανδρος Δαπόντε, Πέτρος Δρακάκης, Γρηγόριος Γκριμπίζης, Σοφία 
Καλανταρίδου, Γεώργιος Καλλιπολίτης, Νικόλαος Καμπάς, Θεόδωρος Κατάσος, 
Ηλίας Κατσίκης, Αντώνιος Μακρυγιαννάκης, Μιχαήλ Ματαλιωτάκης, Νικόλαος 
Νικολέττος, Γεώργιος Πάντος, Μηνάς Πασχόπουλος, Ανδρέας Ρενέσης, Μένη 
Σακλαμάκη, Τάνια Σιαχανίδου, Βασίλειος Τσιτσής, Νικόλαος Βλάχος 

 

Εκτελεστική επιτροπή 

Νικόλαος Βραχνής (Πρόεδρος), Δημήτριος Λουτράδης, Aris Papageorghiou, Peter 
von Dadelszen, Ευθύμιος Δεληγεώρογλου, Πέτρος Δρακάκης, Νικολέττα Ιακωβίδου,  
Laura Magee, Αλέξανδρος Ροδολάκης, Marleen Temmerman, Marianne Vidler 

 

Επιτροπή προϋπολογισμού και οικονομικών 

Δημήτριος Λουτράδης (Πρόεδρος), Νικόλαος Βραχνής, Γεώργιος Αντωνάκης, 
Εμμανουήλ Δουλγεράκης, Αλέξανδρος Μορτάκης, Παρασκευάς Πετρόπουλος, 
Νικόλαος Βλάχος 

 

Επιτροπή ασφάλειας και παρακολούθησης δεδομένων 

Ana Pilar Betran Lazaga, Ευαγγελία Σαμόλη, Stamatina Iliodromiti 
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Εικόνα 1: Διάγραμμα ροής μελέτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν αναμένονται απώλειες 
κατά τη φάση αυτή 

33 νοσοκομεία υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 

24 επιλέξιμα νοσοκομεία 

2 νοσοκομεία τελικά δεν 
συμφώνησαν να συμμετάσχουν 

22 Νοσοκομεία συμφώνησαν 

Η συλλογή δεδομένων συνεχίζεται για 
3 ακόμη μήνες μόνο για δευτερεύοντα 
αποτελέσματα 

22 Νοσοκομεία τυχαιοποιήθηκαν 

Φάση παρατήρησης (3-13 
 

Η αναμενόμενη απώλεια 
παρακολούθησης λόγω 
εγκατάλειψης εκτιμάται 
μικρότερη από 10-15% 

9 νοσοκομεία αποκλείστηκαν βάσει του 
αριθμού των τοκετών και του τύπου 
τους (ΕΣΥ, ιδιωτικό, πανεπιστημιακό) 

Κλιμακωτή περίοδος παρέμβασης (6-16 μήνες) 

Η παρέμβαση ολοκληρώνεται 

Η συλλογή δεδομένων για πρωτογενή 
αποτελέσματα ολοκληρώνεται σε 19 μήνες 


