Τι είναι η
Προωρότητα;

Η κύηση και η γέννηση ενός παιδιού αποτελούν το πιο όµορφο γεγονός της ζωής µας και το
όνειρο κάθε νέου ζευγαριού. Ένα όνειρο που περνά µέσα απ’ όλα τα όµορφα συναισθήµατα
και γεγονότα που προσφέρουν τη συγκίνηση, τη χαρά, την ευτυχία και την ολοκλήρωση.
Η φυσιολογική αναµενόµενη εξέλιξη µιας κύησης όµως πολλές φορές δεν ολοκληρώνεται,
δεν δίνεται δηλαδή ο απαιτούµενος χρόνος των 40 εβδοµάδων για την ενδοµήτρια
δηµιουργία και ολοκλήρωση ενός παιδιού, έτσι που όταν γεννηθεί να διαθέτει την
ωριµότητα για µια οµαλή µετάβαση στο νέο εξωµήτριο περιβάλλον. Έχουµε εποµένως τη
γέννηση ενός πρόωρου µωρού, που ενώ ανατοµικά είναι ένας ολοκληρωµένος οργανισµός
λειτουργικά υπολείπεται.

Η «Θερµοκοιτίδα Αγάπης» είναι µια µη-κυβερνητική εθελοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2011. Η ιδιαίτερη φροντίδα,
η καλύτερη στήριξη της οικογένειας και των πρόωρων βρεφών αλλά και η συνεχής εκπαίδευση του νοσηλευτικού
προσωπικού και αναβάθµιση των µονάδων νοσηλείας πρόωρων νεογνών είναι στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της.
Η «Θερµοκοιτίδα Αγάπης» είναι µέλος στο δίκτυο οργανώσεων γονέων από όλη την Ευρώπη που δρουν συντονισµένα
σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Φροντίδα των Νεογνών (European Foundation for the Care of Newborn
Infants - EFCNI).

Συχνές Ερωτήσεις
1. Γιατί σήµερα η ιατρική κοινότητα αλλά και η κοινωνία ευρύτερα ανησυχούν περισσότερο;
∆ιότι παρ’ όλες τις προσπάθειες πρόληψης της προωρότητας, η εµφάνιση της παραµένει σε υψηλά
επίπεδα έτσι ώστε ένα στα δέκα µωρά να γεννιέται πρόωρα.
2. Ποιό είναι το αποτέλεσµα;
Η δηµιουργία µιας µεγάλης κοινωνικής οµάδας πρόωρων µωρών, που χρίζουν ειδικής αντιµετώπισης και
φροντίδας αµέσως µετά τη γέννηση, µακροχρόνια και ενδεχοµένως διά βίου.
3. Ποιός πληρώνει το κόστος φροντίδας;
Στον τόπο µας το βάρος της αντιµετώπισης και της ευθύνης αυτού του γεγονότος, µε σχεδόν όλο το
κόστος και κοινωνικό και οικονοµικό,το επωµίζεται κατά κύριο λόγο η οικογένεια.
4. Γιατί η ανακοίνωση επερχόµενων πρόωρων τοκετών στους γονείς χρίζει ειδικής ενηµέρωσης και
αντιµετώπισης;
∆ιότι µια τέτοια είδηση, που διακόπτει µια όµορφη οµαλή συναισθηµατικά πορεία µιας κύησης δηµιουργεί
εντονότατο stress και πολλά ερωτήµατα από τους γονείς.
5. Πότε συνειδητοποιείται το γεγονός από τους γονείς;
Το γεγονός συνειδητοποιείται µετά τη γέννηση του πρόωρου µωρού όταν το µωρό αντί να οδηγηθεί στην
αγκαλιά των γονέων του, οδηγείται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ).
6. Πώς βλέπουν οι γονείς το χώρο της ΜΕΝΝ;
Σαν ύστατη σανίδα σωτηρίας του µωρού τους και θέλουν πιεστικά να πιστέψουν σ’ αυτό, παρ’ όλη τη
συναισθηµατική φόρτιση απογοήτευσης που σίγουρα αλλάζει πλέον τη ψυχοσύνθεσή τους, τη σκέψη τους,
τη συµπεριφορά τους γιατί πλέον βλέπουν πως οι προσπάθειες για την επιβίωση του µωρού τους
βρίσκεται σε ξένα χέρια.
7. Πώς κερδίζεται η εµπιστοσύνη των γονέων που νοσηλεύουν τα µωρά τους στη ΜΕΝΝ;
Σίγουρα όχι µε τη φράση «Έχετε µας εµπιστοσύνη και θα κάνουµε αυτό που πρέπει για το µωρό σας». Οι
γονείς πρέπει να ζήσουν όλο αυτό που τους συµβαίνει. Πρέπει να µπουν διακριτικά στην οικογενειακή ζωή
της ΜΕΝΝ, όπου βρίσκεται το µωρό τους, µε ένα βοηθητικό ρόλο. Για το µωρό οι γονείς είναι το άλλο του
µισό.

Έξοδος από τη ΜΕΝΝ:
Είναι µια πολύ σηµαντική στιγµή στην οποιαδήποτε πορεία των πραγµάτων γιατί είναι η στιγµή της
αποδέσµευσης, της απαγκίστρωσης από µια εξαρτηµένη κατάσταση ζωής.
Μαθε περισσότερα για την Προωρότητα στο www.thermokoitidaagapis.com
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 95, Κτίριο Χαριτίνη (5ος Όροφος), Τ.Κ. 1071, Λευκωσία,
Τ. Θ. 25580 - 1310 Λευκωσία, Τηλ. 800 12 200 Φαξ: 22 338 338
thermokoitidaagapis@gmail.com | www.thermokoitidaagapis.com

Χορηγός Εκστρατείας ∆ιαφώτισης

www.remedica.eu

Η Remedica, είναι µια κορυφαία φαρµακευτική βιοµηχανία µε έδρα την Κύπρο.
Ιδρύθηκε το 1960 και ειδικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση σε
περισσότερες από 100 χώρες του πλανήτη πέραν των 300 ασφαλών και
αποτελεσµατικών φαρµακευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Με δεκάδες διεθνής
και τοπικές διακρίσεις, 5 εργοστάσια προηγµένης τεχνολογίας, έντονη κοινωνική δράση
και πέραν των 680 υπαλλήλων, αποτελεί σήµερα ένας σηµαντικός αιµοδότης της
κυπριακής οικονοµίας και κοινωνίας.

