
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΚΚΑΚΟΥ 
 
“Συναισθήματα και ανάγκες γυναικών που υποβάλλονται στη διαδικασία διακοπής κύησης με 
πρόκληση τοκετού” 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η εγκυμοσύνη μπορεί να έχει διαφορετικό νόημα στις διαφορετικές γυναίκες ανάλογα με τις 
περιστάσεις. Κάποιες εγκυμοσύνες είναι προγραμματισμένες και κάποιες όχι. Κάποιες κυήσεις 
είναι επιθυμητές και κάποιες όχι. Επίσης, οι γυναίκες βιώνουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας 
στο να μείνουν έγκυες. 
Η περιγεννητική απώλεια συμβαίνει σε διάφορες μορφές και διάφορα στάδια της ενδομήτριας 
ανάπτυξης. Εκτός από την αποβολή που είναι η απώλεια του εμβρύου έως την 22η εβδομάδα της 
κύησης, υπάρχει και ο ενδομήτριος θάνατος από την 22η εβδομάδα έως τη γέννηση. 
Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η καταγραφή των συναισθημάτων των γυναικών που 
βιώνουν περιγεννητική απώλεια και προχωρούν σε διακοπή κύησης με πρόκληση τοκετού, 
καθώς και η αποτύπωση των «αναγκών» τους σε σχέση με το νοσοκομειακό περιβάλλον, τους 
επαγγελματίες υγείας και τον κοινωνικό τους περίγυρο. 
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ABSTRACT 
 
Pregnancy can have different meanings to different women depending upon their circumstances. 
Some pregnancies are planned for and others are not. Some pregnancies are wished for and 
others are not. Women also experience different levels of difficulty in getting pregnant. 
The perinatal loss comes in different forms and at different stages of fetal development. In 
addition to miscarriage, which is the embryo loss up until 22th gestation week, there is stillbirth, 
which is the loss from 22th gestation week up until birth. 
This review’s aim is to record the feelings of women who suffer perinatal loss and proceed in 
pregnancy termination with induction of labor. Furthermore, this review aims to capture the 
“needs” of these women in relation with the hospital’s environment, the health providers and 
their social surrounding. 
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