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Ενθμερωτικό φυλλάδιο 

Κφθςθ και Ταξίδι με Αεροπλάνο 

Ποιεσ αφορά αυτι θ πλθροφορία; 

Αυτι θ πλθροφορία είναι για εςάσ που είςτε ζγκυοσ και ςκζφτεςτε να ταξιδζψετε με αεροπλάνο. Οι 

οδθγίεσ αφοροφν τόςο μικρισ, όςο και μεγάλθσ διάρκειασ πτιςεισ. Αν ανικετε ςε πλιρωμα 

αεροπλάνου, ι ταξιδεφετε πολφ ςυχνά για επαγγελματικοφσ λόγουσ, απευκυνκείτε ςτον ιατρό ςασ για 

περιςςότερεσ και πιο εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ. 

Μπορεί θ πτιςθ να επθρεάςει εμζνα ι το μωρό μου; 

Θ περιςταςιακι χριςθ του αεροπλάνου ωσ μζςου μεταφοράσ κατά τθν κφθςθ κεωρείται γενικά 

αςφαλισ, κακϊσ πρόςφατεσ μελζτεσ δεν καταδεικνφουν αυξθμζνο κίνδυνο για αρνθτικι ζκβαςθ τθσ 

κυιςεωσ μεταξφ των γυναικϊν αυτϊν.  

Ο κακζνασ που βρίςκεται ςε πτιςθ, εκτίκεται ςε μια πολφ μικρι αφξθςθ τθσ ακτινοβολίασ. Θ 

περιςταςιακι χριςθ του αεροπλάνου δεν κζτει εςάσ ι το μωρό ςασ ςε κίνδυνο. 

Μζχρι πότε είναι αςφαλζσ να πραγματοποιιςω κάποια πτιςθ; 

Με βάςθ ςφγχρονεσ εργαςίεσ και ςυςτάςεισ διεκνϊν φορζων και επιςτθμονικϊν οργανϊςεων 
επιτρζπεται το αεροπορικό ταξίδι: 

 ζωσ και τθν 36θ εβδομάδα ςε ζγκυεσ που φζρουν μονιρεισ, ανεπίπλεκτεσ κυιςεισ 

 ζωσ τθν 32θ εβδομάδα επί πολφδυμθσ κυιςεωσ, ι επί υπάρξεωσ παραγόντων κινδφνου για 
εκδιλωςθ πρόωρου τοκετοφ 

Οι περιςςότερεσ αεροπορικζσ εταιρείεσ επιτρζπουν ςτισ ζγκυεσ να ταξιδεφουν μζχρι τθν 36θ 
εβδομάδα τθσ κφθςθσ. Οριςμζνεσ βζβαια, απαγορεφουν ςτισ ζγκυεσ αρκετά νωρίτερα να πετοφν ςε 
διεκνείσ πτιςεισ, ενϊ κάποιεσ απαιτοφν βεβαίωςθ μαιευτιροσ-γυναικολόγου που να επιβεβαιϊνει 
τθν θλικία τθσ κυιςεωσ και τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εγκφου ςε αεροπορικι 
πτιςθ. Είναι ςθμαντικό να επικοινωνιςετε με τθν αεροπορικι ςασ εταιρεία πριν πραγματοποιιςετε 
κάποιο ταξίδι. 

Διατρζχω αυξθμζνουσ κινδφνουσ αν ταξιδζψω με αεροπλάνο; 

Ζγκυεσ που αντιμετωπίηουν ιατρικά ι μαιευτικά προβλιματα τα         
οποία μπορεί να επιδεινωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ ι να           
χρειαςκοφν επείγουςα αντιμετϊπιςθ, δεν πρζπει να ταξιδεφουν       
αεροπορικϊσ. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να ζχει προθγθκεί           
ενθμζρωςθ των εγκφων ότι τα περιςςότερο κοινά επείγοντα              
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μαιευτικά ςυμβάματα επιςυμβαίνουν κατά το πρϊτο και τρίτο τρίμθνο τθσ κυιςεωσ. Κάποιεσ 
γυναίκεσ ενδζχεται να βιϊςουν κάποια δυςφορία κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ. Μπορεί να νιϊςετε: 

 πριξιμο ςτα πόδια λόγω κατακράτθςθσ υγρϊν 
 ρινικι ςυμφόρθςθ/προβλιματα με τα αυτιά ςασ – κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ είναι 

πολφ πικανό θ μφτθ ςασ να είναι μπουκωμζνθ και ςε ςυνδυαςμό με αυτό, οι αλλαγζσ ςτθν 
ςυμπίεςθ μζςα ςτο αεροπλάνο, μπορεί να ςασ προκαλζςουν προβλιματα με τα αυτιά ςασ 

 ναυτία – αν νιϊκετε ναυτία κατά τθν κίνθςθ, θ πτιςθ κα ςασ επιδεινϊςει τα ςυμπτϊματα 

Εν τω βάκει φλεβοκρόμβωςθ 

Θ εν τω βάκει φλεβοκρόμβωςθ αφορά κρόμβο ςτο αίμα που ςχθματίηεται ςτισ φλζβεσ των ποδιϊν ι 
τθσ λεκάνθσ ςασ. Αν ο κρόμβοσ αυτόσ μεταφερκεί ςτα πνευμόνια ςασ (πνευμονικόσ εμβολιςμόσ) 
μπορεί να γίνει απειλθτικόσ για τθ ηωι ςασ. Όταν είςτε ζγκυοσ, ι όταν βρίςκεςτε ςτισ πρϊτεσ 6 
εβδομάδεσ μετά τον τοκετό του παιδιοφ ςασ, βρίςκεςτε ςε μεγαλφτερο κίνδυνο ανάπτυξθσ εν τω 
βάκει φλεβοκρόμβωςθσ ςυγκριτικά με γυναίκεσ που δεν είναι ζγκυεσ. 

Θ παρατεταμζνθ ακινθςία κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ αποτελεί ςχετικό παράγοντα κινδφνου για 
πρόκλθςθ εν τω βάκει φλεβοκρόμβωςθσ. Είναι γενικά αποδεκτό ότι ζνα πολφωρο αεροπορικό ταξίδι 
οδθγεί ςε αφξθςθ κατά τρεισ φορζσ τθσ επίπτωςθσ κρομβοεμβολικϊν ςυμβαμάτων, με επιπρόςκετθ 
άνοδο του ςχετικοφ κινδφνου κατά 18% για κάκε δυο ϊρεσ που προςτίκενται ςτθ διάρκεια τθσ 
πτιςθσ. Οι πικανότθτεσ αυξάνονται περαιτζρω αν ζχετε επιπρόςκετουσ παράγοντεσ κινδφνου όπωσ 
ιςτορικό φλεβοκρόμβωςθσ, ι αν είςτε αρκετά υπζρβαρθ. 

Τί μπορϊ να κάνω για να ελαττϊςω τον κίνδυνο εν τω βάκει φλεβοκρόμβωςθσ; 

Αν το ταξίδι ςασ είναι ςφντομο (ζωσ τεςςάρων ωρϊν), είναι απίκανο να χρειαςτεί να λάβετε 
προφυλάξεισ. Προκειμζνου να ελαττωκεί ο παραπάνω κίνδυνοσ, προτείνεται θ υιοκζτθςθ διαφόρων 
προφυλακτικϊν μζτρων ςε ζγκυεσ που πρόκειται να ταξιδεφςουν ςε πτιςεισ μζςθσ ι μεγάλθσ 
αποςτάςεωσ , με προβλεπόμενθ διάρκεια άνω των τεςςάρων ωρϊν: 

 αποφφγετε τθν ζνδυςθ με ςτενά ροφχα 

 επιδιϊξτε να ζχετε κζςθ ςτο διάδρομο και κάντε περιοδικά περιπάτουσ μζςα ςτο αεροπλάνο 

 αλλάηετε κζςθ ςτα κάτω άκρα, ι κάντε αςκιςεισ με τα πόδια ανά 30 λεπτά περίπου 

 να λαμβάνετε επαρκι ποςότθτα υγρϊν ανά διαςτιματα κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ 

 μειϊςτε τθν κατανάλωςθ ποτϊν που περιζχουν καφεΐνθ ι αλκοόλ (καφζ, ανκρακοφχα 
αναψυκτικά, κλπ) 

 φορζςτε ελαςτικζσ κάλτςεσ διαβακμιςμζνθσ ςυμπίεςθσ μετά από ςυνεννόθςθ με τον ιατρό ι 
τθ μαία ςασ, οι οποίοι κα ςασ ενθμερϊςουν για το ακριβζσ μζγεκοσ που ταιριάηει ςε εςάσ 

Σε περιπτϊςεισ όπου προχπάρχουν ςαφείσ παράγοντεσ κινδφνου για εν τω βάκει φλεβοκρόμβωςθ 
(ατομικό ιςτορικό προθγθκείςθσ φλεβοκρόμβωςθσ ι νοςογόνοσ παχυςαρκία), προφυλακτικι αγωγι 
με χαμθλοφ μοριακοφ βάρουσ θπαρίνθ κα μποροφςε να δοκεί κατά             
τθν θμζρα του ταξιδιοφ και για μικρό χρονικό διάςτθμα ςτθ ςυνζχεια. 

Θ αςπιρίνθ δε φαίνεται να μειϊνει τον κίνδυνο για εν τω βάκει            
φλεβοκρόμβωςθ, αλλά κα πρζπει να ςυνεχίςετε να τθν λαμβάνετε               
αν ςασ τθν ζδωςαν για κάποιο άλλο λόγο. 
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Υπάρχουν καταςτάςεισ που μου απαγορεφουν το ταξίδι με αεροπλάνο; 

Υπάρχουν προβλιματα υγείασ που ενδζχεται να περιπλζξουν τθν εγκυμοςφνθ ςασ και να κζςουν το 
μωρό ςασ ςε κίνδυνο. Οπότε μπορεί να ςασ απαγορευκεί να πετάξετε αν ιςχφει κάτι από τα 
παρακάτω: 

 αν βρίςκεςτε ςε αυξθμζνο κίνδυνο πρόωρου τοκετοφ 

 αν πάςχετε από ςοβαροφ βακμοφ αναιμία. Όταν δθλαδι ο αρικμόσ των ερυκροκυττάρων ςασ 
(των κυττάρων που μεταφζρουν το οξυγόνο ςτο ςϊμα ςασ) είναι χαμθλότεροσ του 
φυςιολογικοφ 

 αν πάςχετε από δρεπανοκυτταρικι αναιμία και είχατε πρόςφατα κρίςθ 

 αν προςφάτωσ είχατε κολπικι αιμόρροια 

 αν πάςχετε από οποιαδιποτε κατάςταςθ που επθρεάηει τουσ πνεφμονεσ ι τθν καρδιά ςασ και 
προκαλεί δυςκολίεσ ςτθν αναπνοι ςασ 

Είναι ςθμαντικό να ςυηθτιςετε τα προβλιματα υγείασ που ζχετε, ι όποιεσ επιπλοκζσ 
παρουςιάςτθκαν ςτθν εγκυμοςφνθ ςασ με τον ιατρό ι τθ μαία ςασ πριν πετάξετε. 

Τί άλλο κα πρζπει να γνωρίηω; 

Χριςιμο είναι να γνωρίηει κάκε ζγκυοσ πωσ οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ πτιςθσ, που περιλαμβάνουν 
μεταβολζσ ςτθν πίεςθ τθσ καμπίνασ, χαμθλά ποςοςτά υγραςίασ και πτϊςθ τθσ μερικισ πίεςθσ 
οξυγόνου, ςε ςυνδυαςμό με τισ φυςιολογικζσ αλλαγζσ που επιφζρει θ κφθςθ, οδθγοφν ςε 
προςαρμογζσ, χαρακτθριηόμενεσ από αφξθςθ του καρδιακοφ ρυκμοφ και τθσ αρτθριακισ πίεςθσ, με 
ςθμαντικι ςυνοδό ελάττωςθ του αερόβιου μεταβολιςμοφ. 

Παίρνοντασ τθν απόφαςθ για το ταξίδι 

Προκειμζνου να αποφαςίςετε αν κα πραγματοποιιςετε το ταξίδι με το αεροπλάνο ι όχι, κα πρζπει να 
ςκεφκείτε το ιατρικό ςασ ιςτορικό και οποιουςδιποτε κινδφνουσ πικανόν ζχετε ςτθν εγκυμοςφνθ που 
διανφετε. Αναρωτθκείτε τα εξισ: 

 Γιατί πρζπει να ταξιδζψετε αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι; 

 Είναι θ πτιςθ απαραίτθτθ; 

 Τί διάρκειασ είναι θ πτιςθ ςασ; Θα αυξθκοφν οι κίνδυνοι από αυτιν; 

 Πόςων εβδομάδων κα είςτε όταν κα ταξιδζψετε και πότε κα επιςτρζψετε; Θ πικανότθτα να 
μπείτε ςε τοκετό αυξάνει όςο θ εγκυμοςφνθ φκάνει ςτο τζλοσ τθσ. Θα πρζπει επίςθσ να 
γνωρίηετε ότι θ πικανότθτα αποβολισ είναι ςυχνι (μία ςτισ 5) ςτο πρϊτο τρίμθνο κφθςθσ 

 Ποιεσ είναι οι ιατρικζσ υποδομζσ ςτον προοριςμό ςασ ςτο ενδεχόμενο απροςδόκθτθσ 
επιπλοκισ ςτθν εγκυμοςφνθ ςασ; 

 Ζχετε ολοκλθρϊςει τουσ εμβολιαςμοφσ/λάβει τθ φαρμακευτικι αγωγι που ενδείκνυται για τθ 
χϊρα ςτθν οποία πρόκειται να ταξιδζψετε; 

 Ζχετε ςυηθτιςει για το ταξίδι ςασ με τον ιατρό/μαία ςασ και τουσ ζχετε ενθμερϊςει            
αν αυτό είναι μεςαίασ/μεγάλθσ διάρκειασ; 

Τι κα πρζπει να πάρω μαηί μου; 

 Όλεσ τισ εξετάςεισ που ζχετε κάνει ςτθν εγκυμοςφνθ ςασ 

 Τα φάρμακά ςασ 
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          ? 

          ? 3 ? 
           

 Γραπτι βεβαίωςθ από τον ιατρό ςασ, ιδίωσ αν είςτε άνω των 28 εβδομάδων, που να αναφζρει 
τθν πικανι θμερομθνία τοκετοφ, και επίςθσ ότι βρίςκεςτε ςε καλι γενικι κατάςταςθ και ότι 
διανφετε μια ανεπίπλεκτθ κφθςθ 

 Ελζγξτε αν ζχετε ταξιδιωτικι αςφάλιςθ 

 Σε περίπτωςθ που ταξιδεφετε ςτθν Ευρϊπθ, είναι χριςιμο να προμθκευκείτε με τθν 
Ευρωπαϊκι Κάρτα Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ. Αυτι είναι μία δωρεάν κάρτα που δεν υποκακιςτά 
τθν ταξιδιωτικι αςφάλιςθ, ςασ προςφζρει όμωσ πρόςβαςθ ςε ιατρικά επείγοντα, κρατικι 
περίκαλψθ κατά τθν προςωρινι διαμονι ςασ ςε μια από τισ 28 χϊρεσ τθσ ΕΕ, τθν Ιςλανδία, το 
Λιχτενςτάιν, τθ Νορβθγία και τθν Ελβετία, με τουσ ίδιουσ όρουσ και το ίδιο κόςτοσ (ςε 
οριςμζνεσ χϊρεσ δωρεάν) με τουσ αςφαλιςμζνουσ τθσ εν λόγω χϊρασ. Δεν κα ςασ καλφψει αν 
ταξιδεφετε για να γεννιςετε ςτο εξωτερικό, κα ςασ καλφψει όμωσ τα ζξοδα τόςο για τθ μθτζρα 
όςο και για το νεογνό, αν ο τοκετόσ ςυμβεί ξαφνικά και νωρίτερα από το αναμενόμενο. 

Θα πρζπει να περάςω από τον ζλεγχο αςφαλείασ του αεροδρομίου; 

Θα περάςετε από τον ζλεγχο αςφαλείασ κανονικά. Ο ζλεγχοσ αυτόσ δεν βάηει εςάσ ι το μωρό ςασ ςε 
κανζναν κίνδυνο. 

Θα πρζπει να φορζςω ηϊνθ αςφαλείασ; 

Επιβάλλεται να φοράτε ηϊνθ αςφαλείασ. Οι ζγκυεσ γυναίκεσ απαιτείται να είναι ςυνεχϊσ 
προςδεδεμζνεσ με τισ ηϊνεσ αςφαλείασ κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ, κακϊσ δεν μπορεί να 
προβλεφκεί εγκαίρωσ θ πικανότθτα ςθμαντικϊν αναταράξεων και επακόλουκου κινδφνου 
τραυματιςμοφ. Οι ηϊνεσ πρζπει να δζνονται χαμθλά, μεταξφ τθσ προεξζχουςασ κοιλιάσ και τθσ 
πυζλου. Ηθτιςτε από το πλιρωμα του αεροπλάνου να ςασ προμθκεφςει με επζκταςθ αν τθ 
χρειάηεςκε. 

Τι κα ςυμβεί αν μπω ςε τοκετό κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ; 

Κάκε ζγκυοσ βρίςκεται ςε ζνα διαρκι κίνδυνο για πρόωρο τοκετό, ι για πρόωρθ ριξθ υμζνων. Αν 
αυτό ςυμβεί κατά τθ διάρκεια μιασ πτιςθσ, δεν είναι ςίγουρο ότι κάποιο μζλοσ του πλθρϊματοσ, ι 
κάποιοσ επιβάτθσ, κα είναι επαρκϊσ εκπαιδευμζνοσ ϊςτε να ςασ βοθκιςει να γεννιςετε με 
αςφάλεια. Σε μια τζτοια περίπτωςθ κα κρίνει ο πιλότοσ αν κα παρεκκλίνει τθσ πορείασ του ϊςτε να 
ςασπαραςχεκεί βοικεια το ςυντομότερο. 

Λαμβάνοντασ τθν απόφαςθ 

   Κοινι λιψθ απόφαςθσ 

Αν ςασ ζχει ηθτθκεί να αποφαςίςετε κα ζχετε πικανότατα 
πολλζσ απορίεσ. Συηθτιςτε τισ ςκζψεισ ςασ με οικογζνεια 
και φίλουσ. Καταγράψτε τουσ ενδοιαςμοφσ ςασ και φζρτε 
τθ λίςτα ςτο ραντεβοφ ςασ. 

Κάντε τισ 3 ερωτιςεισ 
Βεβαιωκείτε ότι κα πάρετε ικανοποιθτικζσ απαντιςεισ ςε 3 

βαςικά ερωτιματα: 

1. Ποιεσ είναι οι επιλογζσ μου; 

2. Ποια τα υπζρ και τα κατά τθσ κάκε επιλογισ για μζνα; 

3. Ποιοσ/ποιοι με ςτθρίηουν ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ; 


