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“Μελέτη της ενδοσυντροφικής βίας και οι επιπτώσεις της κατά την διάρκεια της
εγκυμοσύνης”

Περίληψη

Αρκετές έρευνες έχουν προσπαθήσει να εξετάσουν την κακοποίηση στην εγκυμοσύνη
και την συσχέτιση της βίας με διάφορους επιβαρυντικούς παράγοντες. Οι
περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι
ένα φαινόμενο που εκδηλώνεται και υπάρχει στην κοινωνία μας, και μάλιστα
αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο τείνει να εκδηλώνεται πιο έντονα στην διάρκεια της
εγκυμοσύνης. Η πρόληψη, προστασία και υποστήριξη στις γυναίκες και τα έμβρυα
πρέπει να είναι προτεραιότητα για μας.
Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει την εκδήλωση της βίας στην εγκυμοσύνη , των
παραγόντων που αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης της, τις κοινωνικές επιπτώσεις
της, καθώς και τις επιπτώσεις, στην ομαλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης και στην υγεία
του εμβρύου.
Χρησιμοποιήθηκε ποσοτική μέθοδος έρευνας μέσω ειδικής ανώνυμης φόρμας
καταγραφής δημογραφικών στοιχείων. Το αυτοδημιούργητο ερωτηματολόγιο,
κατόπιν στατιστικής ανάλυσης μοιράστηκε σε 220 γυναίκες ηλικίας 17 έως 45 ετών.
Το υλικό για την έρευνα συλλέχθηκε από τα νοσοκομεία του νομού Αττικής (Γ. Ν. Α.
Αλεξάνδρα, Αττικό Νοσοκομείο και το Γ. Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.) Το χρονικό
διάστημα Νοέμβριος 2014 - Φεβρουάριο 2016.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας δείχνει την παρουσία της βίας
στην διάρκεια της εγκυμοσύνης στην Ελλάδα , συγκεκριμένα το 30,4% του
δείγματος, 58 στις 220 συμμετέχουσες, ανέφεραν ότι έχουν υποστεί συναισθηματικό
ή σωματικό πόνο στην διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Tο 9.42% δέχτηκε απειλές για σωματική βία και στο 6,28% προκλήθηκε κάποιο είδος
σωματικού πόνου. Οι έγκυες που συμμετείχαν στην έρευνα μας και που υπέστησαν
σεξουαλική βία αποτελούν το 2,61% του συνόλου του δείγματος. Ενώ το 48,28%
όσων υπέστησαν κάποια μορφή βίας αναφέρει ότι η εγκυμοσύνη τους επηρεάστηκε
από την κακοποίηση που υπέστησαν.
Οι κυριότερες επιπτώσεις που αναφέρονται από τις γυναίκες που υπέστησαν κάποια
μορφή βίας είναι: άγχος, υπερκινητικότητα εμβρύου, αιμορραγίες, επηρέασε την
διατροφή τους και ως αποτέλεσμα και το βάρος των εγκύων. Όπως επίσης και τις
συσπάσεις που ένοιωθαν οι γυναίκες: αναφέροντας ότι ένοιωθαν συχνά πέτρωμα
κοιλιάς.
Όσον αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με τη βία στην εγκυμοσύνη, φάνηκε
ότι η οικογενειακή κατάσταση παίζει σημαντικό ρόλο καθώς παρατηρήθηκε ότι οι
άγαμες έγκυες κακοποιούνται πιο συχνά από τις υπόλοιπες. Μια άλλη σημαντική
παράμετρος που συνδέεται με την κακοποίηση είναι και η ηλικία της εγκύου.
Συγκεκριμένα φαίνεται ότι η μικρότερη ηλικία της γυναίκας αυξάνει τις πιθανότητες
κακοποίησης. Όσον αφορά τη συσχέτιση του επαγγέλματος και της βίας στην
εγκυμοσύνη, αποδείχτηκε ότι γυναίκες που έχουν χαμηλότερο εισόδημα σχετίζονται
περισσότερο με την εκδήλωση βίας.
Η προγραμματισμένη εγκυμοσύνη και η επιθυμητή εγκυμοσύνη φαίνεται να
συνδέονται άμεσα με την εκδήλωση της οικογενειακής βίας. Έτσι η
απρογραμμάτιστη και ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο

κακοποίησης. Στην περίπτωση των αμβλώσεων το 23,07% των εγκύων ονόμασε ως
αιτία τον ανεπιθύμητο ή ακατάλληλο σύζυγο, ενώ το 30,77% έκανε άμβλωση για
οικονομικούς λόγους. Οι γυναίκες οι οποίες είχαν ελλειπή ιατρική παρακολούθηση
ή δεν έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, φαίνεται να συνδέονται επίσης με την
εκδήλωση βίας.
Άλλοι παράμετροι που αυξάνουν την εκδήλωση της βίας είναι: Η χρήση ναρκωτικών
ουσιών είτε από την έγκυο, είτε από τον σύντροφο. Η θρησκευτική πίστη φαίνεται να
επηρεάζει την εκδήλωση βίας. Οι γυναίκες που δήλωσαν θρησκευόμενες ή
θρησκευόμενο σύντροφο, δήλωσαν ότι κακοποιούνται λιγότερο σε σχέση με μη
θρησκευόμενες γυναίκες. Όπως επίσης οι γυναίκες που υπήρξαν μάρτυρες
οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης στην παιδική τους ηλικία, μεγάλωσαν σε βίαιο
οικογενειακό περιβάλλον ή βίαιης σχέσης των γονιών ,δηλώνουν σε μεγαλύτερα
ποσοστά και οι ίδιες θύματα κάποιας μορφής κακοποίησης.
Την εντονότερη εκδήλωση βίας στην εγκυμοσύνη οι συμμετέχουσες την αποδίδουν
σε ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και οικονομικά προβλήματα.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως οι στάσεις των εγκύων φαίνεται να συνδέονται
άμεσα με την κακοποίηση τους. Οι γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται φαίνεται να
είναι πιο ανεκτικές ή και να δικαιολογούν ορισμένες φορές την βία.

Abstract
“Study of domestic violence and the effects that it has during pregnancy”
Several studies have attempted to examine the abuse during pregnancy and the
correlation of violence with various aggravating factors. Most research concludes that
domestic violence is a phenomenon that manifests itself and exists in our society, and
is a phenomenon that tends to become more evident during pregnancy. Prevention,
protection and support for women and embryos should be a priority for us.
The purpose of the research is to examine the manifestation of violence in pregnancy,
the factors that increase the probability of its manifestation, its social impact, as well
as the smooth progression of pregnancy and the fetus's health.
A quantitative research was used through anonymous survey form (Questionnaire) for
demographic. Self-created questionnaire, after a statistic analysis was shared among
220 women, aged 17 to 45 years old. The material for the survey was collected by the
Hospitals (Alexandra, Attiki Hospital and General Hospital of Nikaia.) The period
covered was from November 2014 to February 2016.
The analysis of the results of this research shows the presence of violence during
pregnancy in Greece. Actually 30.4% of the sample, namely 58 of the 220 participants
reported having suffered emotional or physical pain during pregnancy.
The 9.42% received threats of physical violence and 6.28% suffered some kind of
physical pain. The pregnant women who participated in our survey and had gone
through sexual coercion abuse constitutes the 2.61% of the total sample, while
48.28% of those who had suffered some form of violence report that their pregnancy
was affected by the abuse they had suffered.
The main effects reported by women who suffered some form of violence were:
anxiety, fetal hyperactivity, bleeding during pregnancy and as the abuse affected their
diet and that in turn their weight. As well the violence effected the numer of
contractions the pregnant women felt, they reported they often felt abdomen
hardening.

One of the factors related to violence in pregnancy seem to be the family status which
plays an important role as it was noticed that unmarried pregnant women are more
often abused than the rest. Another important parameter connected to the abuse is the
pregnant woman's age . More specifially it appears that the younger age of the woman
increases the chances of abuse. As for the corelation between the profession and
violence during pregnancy, it has been proved that women with lower income are
more prone to be abused.
Planned pregnancy and desired pregnancy seem to be directly related as far as the
manifestation of family violence is concerned. Thus, unplanned and unwanted
pregnancies seem to increase the risk of abuse. In the case of abortions 23.07% of
pregnant women named the unwanted or inappropriate spouse as a cause,while
30.77% aborted for economic reasons. Women who lacked medical attention or did
not undergo all the necessary medical tests also appear to be linked to the domestic
violence.
Another parameter that increases domestic violence in pregnancy is the use of
narcotic drugs by either the pregnant woman or the partner. Moreover religious
beliefs seem to affect the manifestation of violence. Women who have been declared
religious or have a religious spouse have reported less abused than non-religious
women. Similarly women who witnessed any form of childhood abuse, grew up in a
violent family environment or violent or whose parents had a violent relationship
report in higher rates to be themselves victims of some form of abuse.
The most intense display of violence during pregnancy is attributed to unwanted
pregnancy and financial problems.
Finally, it is noterworthy that the attitude of pregnant women seem to be directly
related to their being abused. Abused women appear to be more tolerant or sometimes
justify violence.

