
25Επιλόχεια Κατάθλιψη: Ανάδειξη των παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση της.

   
Επιλόχεια Κατάθλιψη: Ανάδειξη των 
παραγόντων που σχετίζονται με την εμ-
φάνιση της.

Μηνά Χριστίνα1, 
Τζιάλλας Δημήτριος2,
ΑλεξιάςΓεώργιος3,
Μάνδυλα-Κουσουνή Μαρία4

  

1	 Νοσηλεύτρια	Τ.Ε,	ΜSc,	Γ.Ν.	Κέρκυρας.
2	 Νοσηλευτής	RN,	MSc,	PhD,	Πανεπιστημιακό	

Γενικό	Νοσοκομείο	Ιωαννίνων,	Ιωάννινα.
3	 Καθηγητής,	Τμήμα	Ψυχολογίας,	Πάντειο	Πα-

νεπιστήμιο.	
4	 Δρ.	Παιδίατρος	–Ιστορικός,	Ιατροχειρουργική	

Εταιρεία	Κέρκυρας.

 

Λέξεις κλειδιά:
Επιλόχεια	κατάθλιψη,	κλίμακα	EPDS,	κλίμακα	
SOC,	προγνωστικοί	παράγοντες,	επιλόχεια	περίο-
δος,	διαχρονική	έρευνα.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας: 
Μηνά	Χριστίνα,	Νοσηλεύτρια
hristinamina@gmail.com

 
Περίληψη
Εισαγωγή:	Η	επιλόχεια	κατάθλιψη	 (Postpartumdepression	
/	 PPD)	 είναι	 μία	 σύνθετη	 διαταραχή.	 Αποτελεί	 μία	 από	 τις	
ψυχικές	νόσους	της	περιόδου	της	λοχείας	με	υψηλή	συχνό-
τητα,	με	την	πλειονότητα	να	εμφανίζει	συμπτώματα	ήδη	από	
τη	διάρκεια	 του	πρώτου	τριμήνου	μετά	 το	 τοκετό.	Ποικίλοι	
παράγοντες	κινδύνου	–	βιολογικοί,	ψυχολογικοί,	κοινωνικο-
οικονομικοί	-	διαπιστώνεται	πως	συμβάλλουν	στην	ανάπτυξη	
των	συμπτωμάτων	της,	με	επακόλουθο	την	ανάπτυξη	πολύ-
πλευρων	και	μακροχρόνιων	επιπτώσεων	τόσο	για	τη	νέα	μη-
τέρα	όσο	και	για	την	οικογένεια	αυτής	συνολικά.

Σκοπός:	 Σκοπό	 της	 παρούσας	 μελέτης	 αποτελεί	 η	 διερεύ-
νηση	των	παραγόντων	κινδύνου	που	σχετίζονται	με	την	εμ-
φάνιση	 της	 επιλόχειας	 κατάθλιψης,	 σε	 γυναίκες	 του	 νομού	
Κέρκυρας	κατά	την	περίοδο	της	λοχείας.

Μέθοδος:	 Η	 έρευνα	 πραγματοποιήθηκε	 στο	 Γενικό	 Νοσο-
κομείο	 Κέρκυρας	 σε	 χρονικό	 διάστημα	 4	 μηνών	 από	 Νο-
έμβριο	 2019	 έως	 και	Φεβρουάριο	 2020.	 Ο	 πληθυσμός	 της	
μελέτης	αποτελείται	 από	δείγμα	102	 	 λεχωίδων	18	 έως	42	
ετών,	 οι	 οποίες	 νοσηλεύτηκαν	 κατά	 την	 εν	 λόγω	 περίοδο.	
Για	 τη	 συλλογή	 δεδομένων	 διανεμήθηκε	 ερωτηματολόγιο	
με	ερωτήσεις	κλειστού	και	ανοικτού	τύπου.	Τα	εργαλεία	που	
χρησιμοποιήθηκαν	περιλάμβαναν:	α)	ερωτηματολόγιο	για	τη	
συλλογή	δημογραφικών	-	κοινωνικοοικονομικών	χαρακτη-
ριστικών	και	 μαιευτικού	 ιστορικού	β)	 την	 ελληνική	 έκδοση	
της	 Κλίμακας	 EdinburghPostnatalDepressionScale	 –	 EPDS	
και	γ)	την	κλίμακα	Sense	of	Coherence	–	SOC.	Τα	ερωτημα-
τολόγια	συμπληρώθηκαν	από	τις	συμμετέχουσες	κατά	τη	πε-
ρίοδο	της	λοχείας	και	συγκεκριμένα	κατά	τη	2η	–	4η	ημέρα	
μετά	το	τοκετό.

Αποτελέσματα:Τα	ευρήματα	της	παρούσας	μελέτης,	ανέδειξαν	
εύρος	ανεξάρτητων	παραγόντων.	Μεταξύ	των	σημαντικότερων,	
αναδεικνύεται	το	μορφωτικό	υπόβαθρο	της	μητέρας,	το	οποίο	
βρέθηκε	να	έχει	προστατευτική	δράση	έναντι	της	εμφάνισης	κα-

Ανασκόπηση 
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ταθλιπτικής	συμπτωματολογίας	(p-value=0,002),	ιδιαίτερα	
όταν	είναι	υψηλό.	Επιπλέον	η	προηγηθείσα	άμβλωση	(p=	
0,021)	αλλά	και	αποβολή	(p=	0,036),	το	οικογενειακό	εισό-
δημα	(p=	0,015),	η	εμφάνιση	κάποιου	δυσάρεστου	γεγονό-
τος	(p=	0,023),	αλλά	και	η	εμφάνιση	γυναικολογικών	κατά	
το	παρελθόν	όπως	και	κατά	τη	διάρκεια	της	εγκυμοσύνης	
προβλημάτων	 (p=	 0,037),	 αποτέλεσαν	 περεταίρω	 μετα-
βλητές	που	επίσης	σχετίστηκαν	θετικά,	με	σημαντικά	υψη-
λότερα	επίπεδα	κατάθλιψης,	κατά	την	επιλόχεια	περίοδο.

Συμπεράσματα:	 Τα	 ευρήματα	 της	 μελέτης	 έρχονται	 να	
επιβεβαιώσουν	 την	 υπάρχουσα	 βιβλιογραφία.	 Η	 διαχρο-
νική	έρευνα	αλλά	και	ο	σχεδιασμός	δράσεων	δύνανται	να	
ανιχνεύσουν	 επιπλέον	 παράγοντες	 κινδύνου	 με	 υψηλή	
προβλεπτική	ισχύ.	Η	λήψη	αποτελεσματικότερων	μέτρων	
κρίνεται	 τόσο	αναγκαία	όσο	και	επιβεβλημένη,	με	σκοπό	
τη	προστασία	της	νέας	μητέρας,	από	τις	μακροχρόνιες	αρ-
νητικές	επιπτώσεις	που	η	εν	λόγω	διαταραχή	δημιουργεί.

Εισαγωγή

Η εγκυμοσύνη και κατά συνέπεια ο ερχομός ενός παι-
διού φαίνεται πως σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποτελεί 
μόνο ένα χαρμόσυνο και πολυπόθητο γεγονός στη ζωή 
μιας γυναίκας, καθώς κομβικές αλλαγές παρατηρούνται 
σε μικρό χρονικό διάστημα σε ποικίλους τομείς της ζωής 
της. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο, 
σύμφωνα με πληθώρα μελετών, η οποία σηματοδοτεί 
την έναρξη μιας διαφορετικής ζωής. Ηαλληλεπίδραση-
βιολογικών, κοινωνικών, αλλά και συναισθηματικών αλ-
λαγών,έρχεται να διαταράξει την υπάρχουσα ισορροπία, 
ταλανίζοντας τη νέα μητέρα και καθιστώντας την ευάλω-
τη στην εμφάνιση συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών, 
όπως η επιλόχεια κατάθλιψη1, 2.

Με το εν λόγω φαινόμενο ασχολήθηκε πρώτος ο Ιπ-
ποκράτης το 460 π.Χ3.Η επιλόχεια κατάθλιψη προσδιο-
ρίζεται από την εμφάνιση ενός μη-ψυχωτικού καταθλι-
πτικού επεισοδίου το οποίο ξεκινά μετά το τοκετό, με το 
10 έτος να χαρακτηρίζεται γενικότερα ως μια ιδιαίτερα 
κρίσιμη περίοδος. Η ένταση των συμπτωμάτων της είναι 
ιδιαίτερα μεγάλη κατά τη περίοδο της λοχείας, η οποία 
όμωςσταδιακά φθίνει με το πέρας του χρόνου. Ωστόσο 
στις σοβαρές μορφές αυτής, απαιτείται ειδική αντιμετώ-
πιση, καθώς η νέα μητέρα καθίσταται ανεπαρκής, τόσο 
στη φροντίδα του εαυτού της, όσο και του νεογνού της4.

Τις τελευταίες δεκαετίες η εν λόγω διαταραχήβρίσκε-
ται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος,καθώς 
πλήττει σημαντικό μέρος του γυναικείου πληθυσμού, το 
οποίο σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ανέρχεται 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.5Ταποσοστάαυτήςστη 
χώρα μας, κυμαίνονται στο 12,4% με το 5% αυτών, να 
παρουσιάζει μείζονα συμπτώματα6.

Η αιτιολογία του φαινομένου χαρακτηρίζεται ως 
πολυπαραγοντική, δεδομένης της πολύπλοκης αλληλε-
πίδρασης των βιολογικών, ψυχολογικών, αλλά και κοι-
νωνικοοικονομικών παραγόντων που ενοχοποιούνται 
ως προς την εμφάνιση της7. Ανάμεσα τους ενδεικτικά 
συγκαταλέγονται: Το επίπεδο άγχους, οι συγκρούσεις με 
το σύζυγο, η απουσία κοινωνικής υποστήριξης, η ύπαρ-
ξη πιθανής προδιάθεσης σε συνδυασμό με τις ορμονικές 
αλλαγές της εν λόγω περιόδου, καθώς και πλήθος άλλων 
καταστάσεων, οι οποίες δημιουργούν πρόσφορο έδαφος 
ως προς την εμφάνιση της διαταραχής8. Παράλληλα ση-
μαντικές συνδέσεις καταδεικνύονταικαι μεταξύ του μορ-
φωτικού9 και οικονομικού υποβάθρουτης μητέρας10,11 

δεδομένης της υποστηρικτικής αυτών δράση, έναντι της 
εμφάνισης αυξημένων συμπτωμάτων διαταραχής. Ομοί-
ως το βίωμα πρόσφατων στρεσογόνων γεγονότων κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης12,13,14, η προγραμματισμένη 
ή μη κύηση αλλά και οι δυσκολίες που τη συνοδεύουν 
– δυσκολία σύλληψης, ιστορικό αμβλώσεων/αποβολών, 
χρόνια προβλήματα υγείας15,16, προβλήματα στο νεογνό17 
αλλά καιπλήθος άλλων παραμέτρων, εμφανίζουν εξίσου 
μεγάλο κίνδυνο εκδήλωσης, καθώς επηρεάζουν αρνητικά 
τη γενικότερη εμπειρία του τοκετού. 

Η ανά τακτά χρονικά διαστήματα επομένως παρα-
κολούθηση των εγκύων αλλά και των νέων μητέρωνμε-
τέπειτα - από εξειδικευμένο προσωπικό -,κρίνεται κα-
θοριστικής σημασίας, καθώς δύναται να αναδείξει μια 
πιο σαφή εικόνα για την συναισθηματική αυτών κατά-
σταση18. Ωστόσο ενδιαφέρον είναι να αναφερθεί ότι η 
έγκαιρη αναγνώριση αλλά και εκτίμηση της επιλόχειας 
κατάθλιψης, καθίστανται παράμετροι ιδιαίτερα δύσκο-
λοι, καθώς το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που παρα-
κολουθεί την έγκυο δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. 
Επιπλέον η διαταραχή υποδιαγνώσκεται, καθώς το μεγα-
λύτερο ποσοστό των γυναικών, μη γνωρίζοντας ότι νοσεί 
δεν αναζητά βοήθεια, με συνέπεια τη μη έγκαιρη αντι-
μετώπιση του φαινομένου αλλά και των μακροχρόνιων 
αρνητικών επιπτώσεων που αυτό συνεπάγεται19.

Επιπρόσθετες παρεμβάσεις – κύρια για τον ευάλω-
το πληθυσμό – ενδεικτικά αναφέρεται η παροχή συναι-
σθηματικής και γενικότερης κοινωνικής υποστήριξης της 
εγκύου, η ενθάρρυνση από κοινού των νέων γονέων για 
τη συμμετοχή σε προγράμματα προγεννητικής φροντί-
δας αλλά και οι τακτικές κατ’ οίκον επισκέψεις  με σκοπό 
τη συνεχιζόμενη παρακολούθηση αλλά και υποστήριξη 
του ζευγαριού – έως και ένα έτος μετά το τοκετό – φαίνο-
νται να δρουν προληπτικά, καθώς δύνανται να μειώσουν 
τη συχνότητα εμφάνισης της διαταραχής20.

Υλικό - Μέθοδος
Δείγμα - πλαίσιο έρευνας.

Για τη διενέργεια της μελέτης διεξήχθη συγχρονική, 
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ποιοτική, μη παρεμβατική έρευνα, η οποία έλαβε χώρα 
στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας από το Νοέμβριο 2019 
έως και το Φεβρουάριο 2020, καταγράφοντας το σύνολο 
των τοκετών που πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό διά-
στημα 4 μηνών. 

Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 
επαφή με το σύνολο των λεχωίδων. Συγκεκριμένα από 
τις 147 γυναίκες που τεκνοποίησαν στη Μαιευτική/Γυ-
ναικολογική κλινική του Νοσοκομείου, 102 ανταποκρί-
θηκαν θετικά ως προς τη συμμετοχή τους στην έρευνα 
(69,38 % ποσοστό ανταποκρισιμότητας), από τις οποίες 
εξήχθησαν και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της μελέτηςδιανεμήθηκα-
νερωτηματολόγια, τα οποία τήρησαντόσο τους κανόνες 
ηθικής όσο και δεοντολογίας, καθώς ήταν ανώνυμα, 
ενώ η προαιρετική συμμετοχή αποτέλεσε κύριο κρι-
τήριο ένταξης. Επιπλέον ελήφθησαν οι απαιτούμενες 
άδειες,τόσο από το Επιστημονικό όσο και από το Διοικη-
τικό συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Ερευνητικό εργαλείο

Για τη συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε ένα 
ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από τρία επι-
μέρους τμήματα. Πιο συγκεκριμένα,το πρώτο μέροςπε-
ριλαμβάνει 23 ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά / 
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των λεχωίδων,κα-
θώς και ερωτήσεις για τον αριθμό και το είδος προηγού-
μενων τοκετών, ιστορικό αποβολών και στοιχεία από το 
γυναικολογικό αυτών ιστορικό. 

Για την ανίχνευση και μέτρηση της καταθλιπτικής 
συμπτωματολογίας μετά τον τοκετό, χρησιμοποιήθηκε 
η ευρέως διαδεδομένη κλίμακα εκτίμησης συμπτωματο-
λογίας επιλόχειας κατάθλιψης του Εδιμβούργου/Edinbu
rghPostnatalDepressionScale - EPDS (Coxetal., 1987).21 
Η μετάφραση και στάθμιση της εν λόγω κλίμακας στον 
ελληνικό πληθυσμό πραγματοποιήθηκε από τη Λεονάρ-
δουκαι τους συνεργάτες της (2009)6. Το συγκεκριμένο 
εργαλείο περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις κλειστού τύπου 
σχετικά με τα συναισθήματα των λεχωίδων κατά τις τε-
λευταίες 7 ημέρες μετά τον τοκετό.

Τέλος, το τρίτο μέρος αφορούσε στη κλίμακα αίσθη-
σης συνεκτικότητας / Sense o fCoherence - SOC, δημι-
ουργία τουAntonovsky (1993), η οποία διερευνά την ικα-
νότητα του ατόμου ως προς τη διαχείριση στρεσογόνων 
καταστάσεων και γεγονότων. Το ερωτηματολόγιο έχει 
μεταφραστεί στα ελληνικά και σταθμιστεί από τους Κα-
ράλη και τους συνεργάτες του (2004).22Περιέχει 29 ερω-
τήματα, ενώ οι δυνατές απαντήσεις αναπτύσσονται σε 
7 – βαθμη κλίμακα Likert. Η κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί 
ευρύτατα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο φροντίδας υγείας με 
υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας.

Η υπόθεση που τέθηκε, στη βάση των προαναφερό-
μενων εργαλείων, αφορά στη διερεύνηση των παραγό-
ντωνπου δύνανται να σχετίζονται με την εμφάνιση της 
επιλόχειας κατάθλιψης σε λεχωίδες του νομού Κέρκυ-
ρας, κατά την επιλόχεια περίοδο.

Αποτελέσματα

Από την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων, προ-
κύπτει ότι το 45,1% των συμμετεχουσών ήταν απόφοι-
τοι τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ 
ένας σημαντικός αριθμός αυτών, (39,2%, Ν=40) απόφοι-
τοι Λυκείου. Ως προς το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
οι 35 εκ των 102 λεχωίδων (34,3%) λάμβαναν εισόδημα 
μεταξύ 18.001 – 24.000 ευρώ και οι 12 πάνω από 24.001 
ευρώ ετησίως (11,8%).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μαιευτικό/Γυ-
ναικολογικό αυτών ιστορικό, το 32,4% (Ν=33) δήλωσε 
ότι είχε κάποια αποβολή κατά το παρελθόν, ενώ το 13,7 
(Ν=14) είχε πραγματοποιήσει άμβλωση. Επιπρόσθετα η 
πλειονότητα 80,4% (Ν=82) ανέφερε πως δεν είχε κάποιο 
γυναικολογικό πρόβλημα στο παρελθόν, εν αντιθέσει 
με το 19,6% (Ν=20) που δήλωσε ότι είχε. Σχετικά με της 
πληροφορίες που αφορούσαν την παρούσα κύηση και 
το τοκετό, το 62,7% (Ν=64) ανέφερε ότι είχε μείνει έγκυ-
ος προγραμματισμένα, καθώς και ότι δεν αντιμετώπισε 
κάποιο πρόβλημα στη παρούσα κύηση (ποσοστό 82,4%, 
Ν=84). Ομοίως στις περισσότερες εξ αυτών δε συνέβη 
κάποιο δυσάρεστο γεγονός κατά τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης τους (68,6%, Ν=70). Ωστόσο από τις 32 λεχωίδες 
που ανέφεραν ότι κάτι δυσάρεστο τους συνέβη, το 10,8% 
ανέφερε θάνατο/αρρώστια αγαπημένου προσώπου, οι-
κονομικά προβλήματα (5,9%, Ν=6), ενώ σε μικρότερα 
ποσοστά παρατηρήθηκαν προβλήματα υγείας (4,9%), οι-
κονομικά προβλήματα (2,9%) και διαζύγιο (2%) .

Κατά τη φάση της μέτρησης - 2η έως 4η ημέρα μετά 
το τοκετό,με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στις κλί-
μακες Epds/Soc- καταδεικνύονται συγκεκριμένες μετα-
βλητές όπως: το μορφωτικό υπόβαθρο της μητέρας, το 
οικογενειακό αυτής εισόδημα, η προηγηθείσα αποβολή/
άμβλωση, η παρουσία κάποιου δυσάρεστου γεγονότος 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και η παρου-
σία γυναικολογικών κατά το παρελθόν όπως και κατά τη 
παρούσα κύηση προβλημάτων,οι οποίοι αναγνωρίζονται 
ως ανεξάρτητοι παράγοντες, καθώς επηρεάζουν με ση-
μαντικές συσχετίσεις, τις τιμές της κατάθλιψης, την εν 
λόγω περίοδο (πίνακας 1).

Ειδικότερα, στη βάση των αποτελεσμάτων της ανά-
λυσης, παρατηρήθηκε αρνητική επίδραση μεταξύ 2 με-
ταβλητών και επιπέδων κατάθλιψης. Σύμφωνα με τα 
ευρήματα του πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 2),όσο 
περισσότερο αυξάνεται το μορφωτικό υπόβαθρο της 
μητέρας, τόσο μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης της 
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διαταραχής. Πιο συγκεκριμένα, οι μητέρες απόφοιτοι γυ-
μνασίου/λυκείου εμφάνισαν σημαντικά υψηλοτέρα επί-
πεδα διαταραχής, εν συγκρίσει με τις λεχωίδες που ήταν 
πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. 
Ομοίως διαπιστώθηκε και για τις μητέρες που είχαν οικο-
γενειακό εισόδημα από 12.000 – 18.000€ έναντι εκείνων 
με οικονομικές απολαβές άνω των 24.000€ (Πίνακας 3).

Οσον αφορά το ιστορικό αμβλώσεων/αποβολών 
αλλά και την εμφάνιση προβλημάτων κατά τη διάρκεια 
της παρούσας κύηση, τα ευρήματα έδειξαν υψηλή θετική 
συσχέτιση με τις τιμές της επιλόχειας κατάθλιψης. Ειδι-
κότερα όπως διαπιστώθηκε, στατιστικά σημαντική ήταν 
η σχέση μεταξύ των δεικτών της διαταραχής και εάν είχε 
προηγηθεί κατά το παρελθόν αποβολήή έκτρωση. Ομοί-
ως και στις δύο περιπτώσεις οι μητέρες του δείγματος 

που απάντησαν «ναι» εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερα 
επίπεδα καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Παράλληλα 
το ίδιο διαπιστώνεται και για την εμφάνιση γυναικολογι-
κών κατά το παρελθόν προβλημάτων,του τρόπου με τον 
οποίο έμεινε έγκυος η γυναίκα - καθώς οι λεχωίδες που 
δεν είχαν προγραμματίσει την εγκυμοσύνη τους είχαν 
υψηλότερες τιμές στην κλίμακα κατάθλιψης - αλλά και 
με την ύπαρξη τυχόν προβλημάτων στην παρούσα εγκυ-
μοσύνη. Ομοίως το βίωμα στρεσογόνων καταστάσεων 
κατά τη διάρκεια της κύησης, συνδέθηκε με σημαντική 
θετική συσχέτιση με τα επίπεδα κατάθλιψης, καθώς όλες 
ανεξαρτήτως οι δυσάρεστες καταστάσεις οδήγησαν σε 
υψηλότερες τιμές αυτής.

Τα αποτελέσματα παρατίθενται στη συνέχεια στους 
πίνακες 4 & 5.

Πίνακας 1.   
Ανάλυση συνάφειας μεταξύ διάφορων ανεξάρτητων παραγόντων με την επιλόχεια κατάθλιψη.

Πίνακας 2.   
Μορφωτικό επίπεδο μητέρων.

Πίνακας 3.   
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.
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Πίνακας 4.   
Πληροφορίες από το Μαιευτικό/γυναικολογικό ιστορικό. 

Πίνακας 5.   
Πληροφορίες που αφορούν την παρούσα κύηση.
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Τέλος, στη βάση των αποτελεσμάτων της παρούσας 
μελέτης, η παράμετρος της ηλικίας δεν σχετίστηκε στα-
τιστικά σημαντικά με τους δείκτες της διαταραχής, απο-
κλείοντας ωστόσο σημαντικό μέρος νεότερης ηλικίας, 
καθώς η μέση ηλικία των συμμετεχουσών ήταν τα 32,66 
έτη. Αντιθέτως με το πλήθος των τέκνων αλλά και των 
τοκετών, καθώς όπως παρατηρείται στον παρακάτω πί-
νακα, όσο μεγαλύτερο ήταν το πλήθος αυτών, τόσο αυ-
ξήθηκε και η κατάθλιψη.

Συμπερασματικά η διερεύνηση επιπλέον παραγό-
ντων κρίνεται καθοριστικής σημασίας, καθώς αφενός 
μεν δύναται να δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με 
τους κινδύνους που συνδέονται με την εκδήλωση της δι-
αταραχής αφετέρου δε, δύναται να θωρακίσει τη νέα μη-
τέρα απέναντι στις δυσμενείς επιπτώσεις που η εν λόγω 
διαταραχή δημιουργεί.

Συζήτηση

Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να διερευνήσει τη σχέ-
ση μεταξύ διάφορων  παραγόντων που δύνανται να σχε-
τίζονται με την εμφάνιση της επιλόχειας κατάθλιψης, σε 
λεχωίδες του νομού Κέρκυρας. 

Ανάλογα τα ευρήματα της φάνηκε να συμβαδίζουν με 
πορίσματα προηγούμενων ερευνών, στη βάση των οποί-
ων τα επίπεδα της κατάθλιψης μεταβλήθηκαν από την 
παρουσία συγκεκριμένων παραμέτρων. Ειδικότερα ισχυ-
ρή στατιστική σημαντικότητα παρατηρήθηκε μεταξύ της 
προηγηθείσας άμβλωσης/αποβολής και γυναικολογικών 
και άλλων κατά τη διάρκεια της κύησης προβλημάτων. 
Ομοίως οι ως άνω μεταβλητές, συνδέθηκανμε αυξημένη 
καταθλιπτική συμπτωματολογία μετά το τοκετό  και στην 
έρευνα του Blom και των συνεργατών του16.

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της συνηγορούν ως 
προς την υποστηρικτική του μορφωτικού επιπέδου δρά-
ση. Επ’ αυτού οι λεχωίδες με υψηλότερο μορφωτικό υπό-

βαθρο παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, 
εύρημα το οποίο παρατηρήθηκε και σε ανάλογη έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία9. Παράλληλα 
παρόμοιες συνδέσεις παρατηρήθηκανκαι για τις ετήσι-
ες οικονομικές απολαβές,  - όπως υποστηρίζουν επίσης 
οιEconomouetal10 και οι Leigh & Milgrom11, στις έρευνες 
τους - δεδομένης της σύνδεσης που υπήρξε μεταξύ των 
οικονομικών δυσχερειώνκαι της ανεργίας με την αυξημέ-
νη καταθλιπτική συμπτωματολογία. Ομοίως οι δείκτες 
κατάθλιψης επηρεάστηκαν και από την παρουσία στρε-
σογόνων καταστάσεων στη ζωή της μητέρας. Η βίωση  
δυσάρεστων και πιεστικών καταστάσεωντην εν λόγω 
περίοδο, όπως ο θάνατος, η ασθένεια, ο χωρισμός κ.α 
οδήγησαν σε υψηλότερες τιμές κατάθλιψης σύμφωνα με 
τους Robersonetal12 και O’ Hara & Swain13. Παράλληλα το 
προαναφερθέν εύρημα επιβεβαιώθηκε και από έρευνα 
που διεξήχθη στη χώρα μας από τους Gonidakisetal14  σε 
δείγμα 402 Ελληνίδων. Ωστόσο τα αποτελέσματα της πα-
ρούσας μελέτης έδειξαν ότι η εμφάνιση προβλημάτων 
στο νεογνό δεν επηρέασε τους δείκτες της επιλόχειας 
κατάθλιψης. Η εν λόγω παράμετρος έρχεται σε διάστα-
ση με προηγούμενες μελέτες,16,17 στη βάση των οποίων 
η συναισθηματική κατάσταση της μητέρας επιβαρύνεται 
σημαντικά. Σχετικά με την εν λόγω διαπίστωση, ο μικρός 
αριθμός αλλά και η σύνθεση του δείγματος δύνανται να 
μην είναι ικανοποιητικά προκειμένου να εξαχθούν σαφή 
συμπεράσματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

 Εν κατακλείδι τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, 
έρχονται να επιβεβαιώσουν την υπάρχουσα βιβλιογρα-
φία, σύμφωνα με την οποία ηανάγκη για περεταίρω 
έρευνα ως προς την ανεύρεση επιπλέον παραγόντων κιν-
δύνου που σχετίζονται με την διαταραχή, κρίνεται τόσο 
αναγκαία όσο και επιβεβλημένη. Επ’ αυτού ο σχεδιασμός 
αποτελεσματικότερων δράσεων με στόχο την πρόληψη-
αλλά και την πρώιμη παρέμβαση για τον έγκαιρο εντο-
πισμό αλλά και την υποστήριξη των γυναικών υψηλού 
κινδύνου αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Η ανάπτυξη 

Πίνακας 6.   
Ανάλυση συνάφειας μεταξύ των κλιμάκων Epds/socκαι της ηλικίας της μητέρα, του πλήθους των τέκνων και των 

τόκων αυτής.
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προγραμμάτων ολοκληρωμένης φροντίδας με σκοπό την 
ενημέρωση και υποστήριξη των νέων γονέων, οι τακτι-
κές κατ’ οίκον επισκέψεις από εξειδικευμένο προσωπι-
κό αλλά και η κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση των 
εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, συνιστούν μέσα 
που μπορούν να μετριάσουν αλλά και να περιορίσουν 
σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης της διαταραχής. Η 
προστασία της νέας μητέρας κρίνεται καθοριστικής ση-
μασίας, προκειμένουνα βοηθηθείκαινα ανταπεξέλθει 
όσο το δυνατόν καλύτερα στο μητρικό της  ρόλο.

Summary 
«Postpartumdepression: Highlighting the factors associ-
ated with its occurrence».

Introduction:Postpartum depression (PPD) is a complex 
disorder. It is one of the most common mental illnesses 
in the period of puerperium, with the majority of new 
mothers showing symptoms as early as the first trimester 
after childbirth. It has been found that various risk fac-
tors–biological,psychological, socio-economic - contrib-
ute to the development of its symptoms, with the conse-
quent development of multifaceted and long-term effects 
for both the new mother and her family as a whole.

Purpose: The aim of this study is to investigate the risk 
factors associated with the occurrence of postpartum 
depression in women in the Prefecture of Corfu during 
theperiodof puerperium.

Method: The research was carried out at the General 
Hospital of Corfu in a period of 4 monthsfrom November 
2019 to February 2020. The study population consists of 
a sample of 102 women aged 18 to 42 years who have re-
cently given birth. A questionnaire with closed-ended and 
open-ended questions was distributed for data collection. 
The tools used included: a) a questionnaire for the collec-
tion of demographic – socio-economic characteristics and 
obstetric history b) the Greek version of the Edinburgh 
Postnatal Depression Scale-EPDS and c) the Sense of Co-
herence-SOC scale. The questionnaires were completed 
by the participants during the period of puerperium and 
specifically on the 2nd - 4th day after the childbirth.

Results: The findings of this study —after a series of sta-
tistical tests— showed a range of independent prognostic 
factors. Among the most important is the mother’s ed-
ucational background which found to have a protective 
effect against the occurrence of depressive symptoms 
(p-value=0.002),especially at higher levels. In addition, 
previous abortion(p=0.021),miscarriage(p=0.036), fam-
ily income(p=0.015), the occurrence of an unpleasant 
event(p=0.023), but also the occurrence of gynecological 

problems in the past as well as during pregnancy(p=0.037), 
were further variables that were also positively related   in 
a particularly important way to this disorder after child-
birth.

Conclusions: The findingshave once again shown the exist-
ing bibliography. Longitudinal research and action plan-
ning can detect additional risk factors with strong predic-
tive power. Taking more effective measures is considered 
both necessary and required, in order to protect the new 
mother, from the long-term negative effects that this dis-
order creates.

Keywords: Postpartum depression, EPDS scale, SOC scale, 
prognostic factors, period of puerperium, longitudinal re-
search.
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