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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η άμβλωση είναι ένα σοβαρό ηθικό ζήτημα και έχει προκαλέσει ατελείωτες
συζητήσεις με την πάροδο των χρόνων. Συνήθως οι συζητήσεις σχετικά με την
άμβλωση επικεντρώνονται στην ακόλουθη ερώτηση: πρέπει η άμβλωση να
αντιμετωπίζεται σαν δολοφονία ενός ανθρώπου ή πρέπει να παραμείνει μια νομική
επιλογή, διαθέσιμη σε όλες τις γυναίκες;

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να ερευνήσει τον ορισμό και τις νομικές πτυχές
των αμβλώσεων. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανακαλύψαμε ότι η
άμβλωση έγινε ευρέως αποδεκτή στην αρχαία ιστορία, συγκεκριμένα στην Αρχαία
Ελλάδα όπου το βρέφος εξαρτάται από το συμφέρον του κράτους και του πατέρα
στην αρχαία Ρώμη.

Επίσης είδαμε την αναλυτική διαδικασία της άμβλωσης και συλλέξαμε ένα
φωτογραφικό υλικό απαραίτητο για την εύκολη κατανόηση των λεγομένων .

Η εργασία κλείνει με μια γενική σκέψη για αυτά τα βασικά ηθικά διλλήματα που
αντιμετωπίζει κανείς που θέλει να διακόψει μια εγκυμοσύνη.

Η έρευνα στηρίχθηκε στην βιβλιογραφική ανασκόπηση και σε πηγές από το διαδίκτυο



Έκτρωση ή Άμβλωση 
Έκτρωση είναι η διαδικασία τερματισμού μιας εγκυμοσύνης. Διακρίνεται στη
θεραπευτική διακοπή της κύησης και στη διακοπή ανεπιθύμητης κύησης.

Στην θεραπευτική διακοπή της κύησης, ορίζεται η τεχνητή διακοπή της κύησης
με σκοπό την προστασία της υγείας της μητέρας. Όπως αποτελούν οι βαριές
καρδιοπάθειες ,η υπέρταση ή ακόμα κυήσεις αποτέλεσμα σεξουαλικής
κακοποίησης, καθώς και κυήσεις από μητέρες φορείς του ιού HIV έχουν σχετική
ένδειξη διακοπής.

Ενώ η διακοπή ανεπιθύμητης κύησης ορίζεται ως η διακοπή της κύησης πριν το
έμβρυο καταστεί βιώσιμο, μετά από επιθυμία της μητέρας.



Στην Ελλάδα και σύμφωνα με τον νόμο

Στο Τέξας των ΗΠΑ είναι πλέον παράνομο μια γυναίκα να κάνει
έκτρωση από την 6η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και μετά – δεν
εξαιρούνται καν οι γυναίκες των οποίων η εγκυμοσύνη είναι
αποτέλεσμα βιασμού ή αιμομιξίας. Στην Ελλάδα, η έκτρωση
είναι νόμιμη μέχρι τη 12η εβδομάδα, για ιατρικούς λόγους
μέχρι την 24η, ενώ αν η εγκυμοσύνη είναι «αποτέλεσμα
βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης
γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί» μέχρι τη 19η εβδομάδα,
σύμφωνα με τον νόμο. Παρ’ όλα αυτά, το 26% των ατόμων που
συμμετείχαν σε πανελλαδική έρευνα της Kapa Research τον
Οκτώβριο του 2020 απάντησε πως είναι κατά / μάλλον κατά των
εκτρώσεων. Σε πανελλαδική έρευνα του People of Greece, το
27% των συμμετεχόντων απάντησε τον Ιούνιο του 2021 πως
συμφωνεί / μάλλον συμφωνεί ότι η άμβλωση θα πρέπει πάντα
να είναι παράνομη όταν η ζωή της γυναίκας δεν απειλείται, ενώ
το 9% δεν θέλησε να απαντήσει στην ερώτηση.



Ποσοστό κατά προσέγγιση 
Κανείς δεν φαίνεται να ξέρει πόσες ακριβώς εκτρώσεις πραγματοποιούνται στη χώρα
κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τους τελευταίους αριθμούς που δημοσίευσε η Ελληνική
Στατιστική Αρχή το 2015, στην Ελλάδα είχαν πραγματοποιηθεί 1.985 εκτρώσεις σε
ένα χρόνο, ένας αριθμός που σύμφωνα με γυναικολόγους δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα. «Η εκτίμηση είναι γύρω στις 150.000, δηλαδή διπλάσιες από τις
γεννήσεις», αναφέρει ο Στέφανος Χανδακάς, γυναικολόγος και ιδρυτής του μη
κερδοσκοπικού οργανισμού



Διαδικασία έκτρωσης
H γυναίκα προγραμματίζεται για απόξεση με βάση την ηλικία της κύησης. Η ηλικία της
κύησης προσδιορίζεται με βάση την τελευταία έμμηνο ρύση και με βάση μετρήσεις που
πραγματοποιούνται σε υπερηχογραφικό έλεγχο. Η επέμβαση της απόξεσης αφορά
συνήθως κυήσεις σε αρχικά στάδια μέχρι 10 εβδομάδες και έχει ως εξής; Εισάγεται Στη
μήτρα ένας σωλήνας άπό πολυαιθυλένιο, πού έχει δυο κάθετες σχισμές στο πάνω άκρο
του και τά χείλη του παίζουν τό ρόλο ξέστρου.
Οι επεμβάσεις διακοπής εγκυμοσύνης γίνονται σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο νοσοκομείου.
Η γυναίκα τοποθετείται σε γυναικολογική εξεταστική θέση και της χορηγούνται από τον
αναισθησιολόγο ενδοφλεβίως φάρμακα που της προκαλούν αναισθησία. Ο γυναικολόγος
αφού βεβαιωθεί ότι η γυναίκα κοιμάται και δεν αντιδρά σε επώδυνα ερεθίσματα
διαστέλλει σταδιακά το στόμιο του τραχήλου της μήτρας και μετά με ειδικό
αναρροφητήρα που εισάγει με προσοχή στην κοιλότητα της μήτρας εξάγει το κύημα και
τους υμένες του (διακοπή της εγκυμοσύνης). Ή μέθοδος της αναρρόφησης, ή μέθοδος
Κάρμαν, άπό τό όνομα τοϋ αμερικάνου πού την ανακάλυψε, συνίσταται στήν αναρρόφηση
τοϋ εμβρύου. Εισάγεται Στη μήτρα ένας σωλήνας άπό πολυαιθυλένιο, πού έχει δυο
κάθετες σχισμές στο πάνω άκρο του και τά χείλη του παίζουν τό ρόλο ξέστρου. Ή
διάμετρος του είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη (4 ή 8 χιλ.) ανάλογα μέ τό πόσο
προχωρημένη είναι ή εγκυμοσύνη. Στη συνέχεια εφαρμόζεται στό κάτω άκρο του μιά
αντλία και γιά ένα χρονικό διάστημα πού ποικίλλει άπό 20 δευτερόλεπτα ώς 3 λεπτά,
απορροφάται τό περιεχόμενο της μήτρας. Στήν πλειοψηφία τών περιπτώσεων, αύτη ή
απλή και σχεδόν ανώδυνη μέθοδος, ακινητοποιεί τη γυναίκα μονάχα την ώρα της
επέμβασης.. Η όλη επέμβαση διαρκεί συνήθως μερικά λεπτά, εκτός από τις περιπτώσεις
όπου υπάρχουν δυσκολίες. Η γυναίκα ξυπνάει μετά από λίγο και σε 1 με 2 ώρες μπορεί να
φύγει για το σπίτι. Από την 11η εβδομάδα και μετά ακολουθείται συνήθως η μέθοδος της
απόξεσης, μια πρακτική που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα και μπορεί να οδηγήσει σε
επιπλοκές.



Απαραίτητος εξοπλισμός για την 
διεξαγωγή της 



Προσωπική άποψη 

Κατά την γνώμη μου μια γυναίκα θα πρέπει να διακόπτει μια
εγκυμοσύνη μόνο σε περιπτώσεις που αυτή ή το μωρό της τίθενται σε
κίνδυνο υγείας όπως η καρδιοπάθεια, η υπέρταση και το αν η μητέρα
είναι φορέας του ιού HIV. Σε άλλες περιπτώσεις όπως πίεση από τον
κοινωνικό περίγυρο, αδυναμία οικονομικής υποστήριξης για την
ανατροφή του παιδιού , προβλήματα στις σχέσεις μητέρας και πατέρα
και άλλα , πρόκειται καθαρά για θέμα υπευθυνότητας και ωριμότητας.
Κανείς δεν πρέπει να μπει σε διαδικασία να δημιουργήσει ένα παιδί
χωρίς να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις , ο καθένας οφείλει να
συλλογιστεί και τις συνέπειες και να είναι σίγουρος ότι μπορεί να
ανταπεξέλθει σε αυτές πριν πράξει.


