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Προσδοκίες και συναι-
σθήματα γυναικών 
που προσέρχονται 

για υπερηχογράφημα 
Β’ επιπέδου 

δευτέρου τριμήνου
Περίληψη
Η γνώση των σκέψεων, των προσδοκιών και των συναισθημάτων
των γυναικών, όταν προσέρχονται για υπερηχογράφημα κύησης,
είναι σημαντική για τον ιατρό που διενεργεί την εξέταση αυτή.
Με σκοπό να διαφωτίσουμε αυτή τη σχετικά αδιερεύνητη πλευ-
ρά της εξέτασης, εξετάσαμε 100 γυναίκες με συμπλήρωση ερω-
τηματολογίου αμέσως πριν τη διενέργεια της υπερηχογραφικής
εξέτασης δευτέρου τριμήνου. Οι γυναίκες ήταν ηλικίας 22-40
ετών (Μ.Ο. 31,2) και οι περισσότερες ήταν πρωτοτόκες (55%).
Συχνότερες ενδείξεις για την εξέταση ήταν ανίχνευση εμβρυϊ-
κών δυσπλασιών (77%), προσδιορισμός εμβρυϊκού φύλου (57%)
και αναμενόμενης ημερομηνίας τοκετού (53%). Οι γυναίκες ανέ-
μεναν από την εξέταση μείωση του άγχους (88%), ανίχνευση εμ-
βρυϊκών δυσπλασιών (76%), οπτική επαφή με το έμβρυο (68%),
προσδιορισμό αναμενόμενης ημερομηνίας τοκετού (59%) και εμ-
βρυϊκού φύλου (54%). Οι περισσότερες θεωρούσαν την εξέταση
ευχάριστη (70%) και ακίνδυνη (77%) για το έμβρυο. Σε περίπτω-
ση εμβρυϊκής ανωμαλίες οι περισσότερες θα έκαναν διακοπή
κύησης (59%), ενώ 15 γυναίκες θα αρνούνταν για θρησκευτικούς
(60%), κοινωνικούς (33%) ή άλλους λόγους (53%). Για το 24%
των  γυναικών η ακρίβεια της υπερηχογραφικής εξέτασης είναι
50-60%. Συμπερασματικά οι γυναίκες ήταν σχετικά ενημερωμέ-
νες για την υπερηχογραφική εξέταση όμως υπερεκτιμούσαν τις
δυνατότητές της. Περισσότερες γυναίκες θα διέκοπταν την κύη-
ση σε εμφανή ανωμαλία του εμβρύου παρά σε νοητική υστέρη-
ση. Υπάρχει ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση. 
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νητική διάγνωση 
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Εισαγωγή
Η γνώση των σκέψεων, των προσδοκιών και
των συναισθημάτων των γυναικών, όταν προ-
σέρχονται για το υπερηχογράφημα δευτέρου
επιπέδου, είναι απαραίτητη για την άσκηση
συμβουλευτικής από τον ιατρό. Η διεθνής βι-
βλιογραφία έχει αντιμετωπίσει ήδη από τη
δεκαετία του 1980 το ζήτημα αυτό, όμως οι
πληροφορίες αφορούν μόνο τον πληθυσμό
που μελετάται κάθε φορά και τη χρονική πε-
ρίοδο που διεξάγεται η έρευνα (1-13). Στην
Ελλάδα σήμερα οι περισσότερες γυναίκες
προσέρχονται για την εξέταση αυτή με προη-
γούμενη ενημέρωση και σχηματισμένη άπο-
ψη, στην οποία δεν συνεισφέρουν μόνο οι ια-
τροί αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η σύγχρονη στά-
ση των Ελληνίδων κατά το υπερηχογράφημα
δευτέρου επιπέδου με σκοπό την βελτιστο-
ποίηση της συμβουλευτικής και της διαδικα-
σίας διενέργειας της εξέτασης. 

Υλικά & μέθοδοι
Εκατό γυναίκες που προσήλθαν για υπερηχο-
γράφημα δευτέρου επιπέδου κλήθηκαν να
συμπληρώσουν ειδικά προετοιμασμένο ανώ-
νυμο ερωτηματολόγιο αμέσως πριν την εξέ-
ταση. Το ερωτηματολόγιο περιείχε 11 ερωτή-
σεις σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία και
το μαιευτικό ιστορικό, πέντε ερωτήσεις σχετι-
κά με τις σκέψεις τους για την εξέταση και

την έκβαση της κύησης σε περίπτωση ανεύρε-
σης εμβρυϊκής ανωμαλίας και εννέα ερωτή-
σεις για τις προσδοκίες και τα συναισθήματά
τους σχετικά με την εξέταση στην οποία
επρόκειτο να υποβληθούν. 

Αποτελέσματα 
Και οι 100 γυναίκες που κλήθηκαν να συμμε-
τάσχουν δέχθηκαν να απαντήσουν στο ερω-
τηματολόγιο. Η μέση ηλικία των γυναικών
ήταν 31,2 έτη (διακύμανση 22-40) και οι 91
(91%) είχαν συλλάβει φυσιολογικά. Οι 55 γυ-
ναίκες (55%) ήταν πρωτοτόκες, 37 (37%)
ήταν δευτεροτόκες και 8 (8%) ήταν τριτοτό-
κες. Από τις δευτεροτόκες και τριτοτόκες οι
42 (93,3%) είχαν κάνει υπερηχογράφημα σε
προηγούμενη κύηση. Οι περισσότερες γυναί-
κες (64%) είχαν ήδη νιώσει εμβρυϊκά σκιρτή-
ματα. Σκοπός του υπερηχογραφήματος ήταν
η ανίχνευση εμβρυϊκών ανωμαλιών σε ποσο-
στό 77%, η διαπίστωση της βιωσιμότητας του
εμβρύου σε ποσοστό 46%, ο καθορισμός του
αριθμού των εμβρύων και του εμβρυϊκού φύ-
λου σε ποσοστό 22% και 57% αντίστοιχα,
ενώ η επιβεβαίωση της αναμενόμενης ημερο-
μηνίας τοκετού (ΠΗΤ) ήταν ο σκοπός σε πο-
σοστό 53% (πίνακας 1). Οι γυναίκες προσδο-
κούσαν από την εξέταση την ανίχνευση εμ-
βρυϊκών ανωμαλιών (76%), καθορισμό του
φύλου (54%) και επιβεβαίωση της ΠΗΤ
(59%). Ακόμη περίμεναν να αποκτήσουν
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Πίνακας 1: Ενδείξεις υπερηχογραφήματος και προσδοκίες των γυναικών

Ενδείξεις
ανίχνευση εμβρυϊκών ανωμαλιών (γενικά) 77/100 (77%)
ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών 59/100 (59%)
βιωσιμότητας του εμβρύου 46/100 (46%)
καθορισμός του αριθμού των εμβρύων 22/100 (22%)
εμβρυϊκό φύλο 57/100 (57%)
επιβεβαίωση της ΠΗΤ 53/100 (53%)

Προσδοκίες
ανίχνευση εμβρυϊκών ανωμαλιών 76/100 (76%)
εμβρυϊκό φύλο 54/100 (54%)
επιβεβαίωση της ΠΗΤ 59/100 (59%)
οπτική επαφή με το έμβρυο 68/100 (68%)
μείωση άγχους 88/100 (88%)
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οπτική επαφή με το έμβρυο (68%) και να μει-
ώσουν το άγχος τους για την κύηση (88%). Οι
περισσότερες γυναίκες θεωρούσαν ότι η υπε-
ρηχογραφική εξέταση είναι ακίνδυνη για το
έμβρυο (77%) και ευχάριστη κατά τη διενέρ-
γειά της (70%). Σε περίπτωση ανεύρεσης εμ-
βρυϊκής ανωμαλίας 59% των γυναικών θα
έκαναν διακοπή κύησης, 15% δεν θα έκαναν
διακοπή κύησης για λόγους θρησκευτικούς
(60%), κοινωνικούς (33%) και διάφορους άλ-
λους (53%), ενώ 26% δεν μπορούσαν να απο-
φασίσουν εκ των προτέρων (πίνακας 2).
Αποδεκτές ενδείξεις για διακοπή κύησης
ήταν κύημα με βλάβες ασύμβατες με τη ζωή
(90%), ή βλάβες που θα χρειαστούν χειρουρ-
γική επέμβαση στη νεογνική περίοδο με πι-
θανό αποτέλεσμα πλήρη ίαση (34%) ή απλά
βελτίωση (37%). Έπίσης νοητική καθυστέρη-
ση (61%) και φανερή αναπηρία (80%). Για
το 24% των  γυναικών η ακρίβεια της υπερη-
χογραφικής εξέτασης είναι 50-60%, για το
41% η ακρίβεια είναι 61-80%, ενώ για το
35% η ακρίβεια είναι 81-100% (πίνακας 3). 

Συζήτηση
Σε γενικές γραμμές οι ερωτηθείσες γυναίκες
ήταν ενημερωμένες για την υπερηχογραφική
εξέταση στην οποία επρόκειτο να υποβλη-

θούν. Το 66% αυτών ενδιαφερόταν για την
πιθανή ύπαρξη ανατομικών δυσπλασιών του
εμβρύου και για την ύπαρξη χρωματοσωματι-
κών ανωμαλιών. Το τελευταίο αυτό έχει ση-
μαντική διαφορά από προηγούμενη εργασία
του 1997, όπου το αντίστοιχο ποσοστό φόβου
για ύπαρξη χρωματοσωματικών ανωμαλιών
ήταν μόνο 6% (5). Η μεγάλη αυτή διαφορά
πιθανώς να οφείλεται στη γεωγραφική κατα-
νομή των ερωτηθέντων γυναικών, στην ευαι-
σθητοποίηση του πληθυσμού στην ανίχνευση
των χρωματοσωματικών ανωμαλιών τα τελευ-
ταία χρόνια, αλλά και στην χρονολογική δια-
φορά των δύο εργασιών. 
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός
ότι περισσότερες των μισών ερωτηθέντων γυ-
ναικών θα διέκοπταν την κύηση τους σε περί-
πτωση διάγνωσης εμβρυϊκής δυσπλασίας,
ενώ οι περισσότερες από τις γυναίκες που
δεν θα διέκοπταν την κύηση σε περίπτωση
διάγνωσης εμβρυϊκής δυσπλασίας θα έπαιρ-
να αυτή την απόφαση για θρησκευτικούς λό-
γους. Αξιοσημείωτο είναι ότι περισσότερες
γυναίκες θα διέκοπταν την κύηση για κάποια
εμφανή ανωμαλία του εμβρύου παρά για
πνευματική υστέρηση (80% έναντι 61%). 
Οι περισσότερες γυναίκες υπερεκτιμούσαν
σημαντικά την διαγνωστική αξία των υπερή-
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Πίνακας 2: Πρόθεση διακοπής της κύησης σε ενδεχόμενη ανίχνευση εμβρυϊκών δυσπλασιών

Διακοπή κύησης αν βρεθούν εμβρυϊκές ανωμαλίες;
ΝΑΙ 59/100 (59%)
ΟΧΙ 15/100 (15%)
Δεν γνωρίζω 26/100 (26%)

Αίτια διακοπής 
Βλάβη ασύμβατη με τη ζωή 53/59 (90%)
Βλάβη που απαιτεί χειρουργική αποκατάσταση 
που θα επιφέρει ίαση 20/59 (34%)
που θα επιφέρει μόνο βελτίωση 22/59 (37%)
Βλάβη που προκαλεί νοητική υστέρηση 36/59 (61%)
Βλάβη που προκαλεί εμφανή αναπηρία 47/59 (80%)

Λόγος άρνησης διακοπής
Θρησκευτικοί λόγοι 9/15 (60%)
Κοινωνικοί λόγοι 5/15 (33%)
Άλλοι λόγοι 26/15 (53%)



χων και μάλιστα 44 από τις 100 πίστευαν ότι η
διαγνωστική ευαισθησία της υπερηχογραφι-
κής αξίας ήταν μεγαλύτερη του 75%. Αυτό
ίσχυε και για τις γυναίκες που είχαν κάνει
την εξέταση αυτή σε προηγούμενη κύηση και
κατά τεκμήριο είχαν ήδη δεχθεί σχετική ια-
τρική ενημέρωση στο παρελθόν. Η εσφαλμέ-
νη εικόνα για την διαγνωστική αξία των υπε-
ρήχων μπορεί να αυξήσει τα αρνητικά συναι-
σθήματα σε περίπτωση μη έγκαιρης διάγνω-
σης εμβρυϊκών ανωμαλιών και θα πρέπει οι
ιατροί να ενημερώνουν τα ζευγάρια με κάθε
ευκαιρία.
Ενώ, όπως αναφέρθηκε, οι περισσότερες γυ-
ναίκες προσδοκούσαν συγκεκριμένα την ανί-
χνευση εμβρυϊκών ανωμαλιών, ακόμη περισ-
σότερες ήταν εκείνες που επιπρόσθετα επι-
θυμούσαν απλά να δουν το έμβρυο, ώστε να
περιορίσουν το άγχος τους για την έκβαση
της κύησης και να νοιώσουν κοντά με το παι-
δί τους, 
Παρόλο που η υπερηχογραφία βοηθά στην
ανίχνευση εμβρυϊκών ανωμαλιών και αυξάνει
την ασφάλεια της κύησης, πρέπει να αποφεύ-
γεται να συνδέεται η καλή έκβαση της κύησης
με την εξέταση, γιατί έτσι κινδυνεύει να προ-
κληθεί ιατρογενές άγχος στην εγκυμονούσα.
Ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας ότι η μείωση
του άγχους είναι κεντρική προσδοκία από τις
γυναίκες, πρέπει τόσο η ενημέρωση κατά την
εξέταση όσο και η διαδικασία της εξέτασης
να βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση.
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Summary
The knowledge of thoughts, expectations and
feelings of women who present for second
trimester Level II ultrasound scan is impor-
tant for the clinician who performs it. In order
to investigate this aspect of the particular ul-
trasound examination, we interviewed one
hundred women, who presented consecutively
for second trimester Level II scan, using a
self-completed questionnaire. The mean age
of women was 31.2 years and most of them
(55%) were primigravidae. Detection of
anatomical dysplasias (77%), assessment of
fetal sex (57%) and estimated date of delivery
(53%) were the most common indications for
the scan. The commonest patient expectations
from the procedure were relief from anxiety
(88%), detection of anatomical dysplasias
(76%), a visual contact with the fetus (68%),
assessment of estimated date of delivery
(59%) and fetal sex (54%). The majority of
women thought of the scan as a pleasant pro-
cedure (70%), whilst harmless for the fetus
(77%). In case of detection of a fetal abnor-
mality, 59% would opt for termination of
pregnancy, while 15 women would decline ter-
mination for religious (60%), social (33%) or
other (53%) reasons. Twenty four out of 100
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Πίνακας 3: Εκτίμηση αξιοπιστίας του υπερηχο-
γραφήματος από τις γυναίκες

Το υπερηχογράφημα είναι αξιόπιστο
σε ποσοστό 50-60% 24/100 

(24%)
σε ποσοστό 61-80% 41/100 

(41%)
σε ποσοστό 81-100% 35/100 

(35%) 
σε ποσοστό > 75% 44/100 

(44%)



women believed that the particular ultrasound
scan’s accuracy is 50-60%, 41 women believed
that accuracy is 61-80% and 35 women put ac-
curacy at 81-100%. In conclusion women were
informed of the benefits and limitations of the
particular ultrasound scan, overestimating its
accuracy. More women would terminate the
pregnancy for morphological abnormalities
rather than mental retardation. There is still
place for further patient education on obstet-
ric ultrasound scan. 

Key words: Level II ultrasound scan, Pregnancy, Anxiety, Pre-

natal diagnosis
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