

Η Νεογνική θνησιμότητα (7 ημέρες – 28 ημέρες) έχει παρουσιάσει
ιδιαίτερη πρόοδο. Οι τιμές της έχουν μειωθεί τόσο στη χώρα μας, όσο
και την Ευρώπη, αλλά και σε Παγκόσμιο επίπεδο. Από το 1990 έως
σήμερα το ποσοστό μείωσης στη χώρα μας είναι εντυπωσιακό και
έφθασε τους 1,85 θανάτους/1.000 γεννήσεις ζώντων. Δυστυχώς, όμως
δεν ισχύει το ίδιο και για την Περιγγενητική, καθώς τα γεννηθέντα
νεκρά αυξήθηκαν.



Επιπλέον, οι γυναίκες στη χώρα μας γεννούν τα περισσότερα παιδιά
με χαμηλό βάρος, αυτό της τάξεως κάτω των 2,5 κιλών. Φυσικά,
ακολουθούν και αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ρουμανία,
Βουλγαρία, Κύπρος. Σήμερα, 1 στα 15 παιδιά στην Ευρωπαική Ένωση
γεννιούνται με χαμηλό βάρος και δημιουργούνται οι βάσεις περί
αυξητικών τάσεων.



Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί αρκετά σημαντικός, καθώς
διαμορφώνει τη νοσηρότητα και θνησιμότητα του βρέφους. Έχει
αποδειχτεί, ότι τα βρέφη που γεννιούνται με χαμηλό βάρος, έχουν
υψηλότερες πιθανότητες να νοσήσουν ή πεθάνουν, να αναπτύξουν
συγκεκριμένες δυσλειτουργίες αλλά και να χρειάζονται μεγαλύτερη
διάρκεια νοσηλείας μετά τη γέννηση (UNICEF and WHO 2004).







Επίσης, η οικογενειακή εκπαιδευτική –
επαγγελματική κατάσταση
παίζει καθοριστικό ρόλο
(Lekea-Karanika, et al
1999)
Σχεδόν 1 στις 2 γέννες στα
δημόσια νοσηλευτήρια,
γίνονται με την μέθοδο
της καισαρικής τομής,
ενώ στα ιδιωτικά 3 στις 5
γέννες γίνονται με βάση τη
συγκεκριμένη μέθοδο.
Το κόστος είναι τόσο
οικονομικό, καθώς
επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό των
ασφαλιστικών ταμείων σε
διπλάσιο ποσοστό από τον
φυσιολογικό τοκετό.
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