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Η

διεθνής
τάση στον
διαρκώς
ανα π τ υσσόµενο και
µεταβαλλόµενο χώρο της
εργασίας είναι η βελτίωση
της αναπαραγωγικής αλλά και
γενικότερης υγείας του εργαζόµενου. Μεγάλοι οργανισµοί και
επιχειρήσεις αναλαµβάνουν δράσεις
και παρέχουν πόρους και υπηρεσίες
µε σκοπό την πληροφόρηση των εργαζόµενων για θέµατα
που αφορούν την
υγεία τους και τις
επιλογές που έχουν
για αναπαραγωγή.
Με τον τρόπο αυτό
ενισχύεται ο δεσµός του εργαζόµενου µε την
εταιρεία και φαίνεται πως βελτιώνονται οι πολιτικές και οι πρακτικές στο χώρο της εργασίας. Tα θέµατα κυρίως αφορούν όλο το φάσµα
των αποριών αλλά και ανησυχιών που έχουν
οι γυναίκες σχετικά µε τη σύλληψη αλλά και
αντισύλληψη, την εγκυµοσύνη και τον τοκετό,
την ψυχολογία, τη σχέση µε το σύντροφό τους
αλλά και αργότερα την εµµηνόπαυση.

παραγωγική στη διάρκεια
της εγκυµοσύνης της και
δυναµικά να επιστρέψει
στην εργασία της µετά τη
γέννηση και το θηλασµό
του µωρού της. Η στήριξη
και ο σεβασµός της στη φάση
του θηλασµού, µε τη δυνατότητα να µπορεί να αντλεί και να
αποθηκεύει το µητρικό γάλα ενώ
έχει επιστρέψει στην εργασία της, είναι ένα ακόµα κίνητρο για καλύτερη
απόδοση στο χώρο
της εργασίας της.

ΚΑΡΙΕΡΑ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
Τα τελευταία δύο
χρόνια, είναι έντονο
το ενδιαφέρον, ολοένα και µεγαλύτερου αριθµού γυναικών αναπαΟι γυναίκες
ραγωγικής ηλικίας, για αυτό που ονοµάζουµε
διατήρηση της γονιµότητας. Ως γνωστό, η ικακαριέρας δεν
αναγκάζονται πλέον νότητα µιας γυναίκας για αναπαραγωγή αρχίσιγά σιγά να φθίνει από τα 30 και έπειτα και
να εγκαταλείψουν ζει
ακόµα περισσότερο µετά τα 36 έτη. Με την εξέτον επαγγελµατικό λιξη των µεθόδων Υποβοήθησης της Αναπαστίβο προς χάριν της ραγωγής, οι νεαρές γυναίκες έχουν πλέον τη
µητρότητας. Τόσο δυνατότητα να καταψύξουν τα ωάριά τους (ιδανικά εώς την ηλικία των 35 ετών) µε µία τεχνιη επιστήµη, όσο
κή που ονοµάζεται υαλοποίηση, και να τα χρηΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
και
η
κοινωνία,
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
σιµοποιήσουν σε µία πιο προχωρηµένη αναπαείναι πλέον µε
Νέες και µέλλουσες µαµάδες αντιπροσωπεύραγωγική ηλικία, όταν αποφασίσουν να µείνουν
ουν ένα µεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναέγκυες. Η κατάψυξη των ωαρίων αποτελεί την
το µέρος τους.
µικού σε κάθε υγιή επιχείρηση. Περισσότερες
επιθυµία ολοένα και µεγαλύτερου αριθµού νεααπό τις µισές γυναίκες αναµένεται να µείνουν έγκυες κατά τη ρών γυναικών στο εξωτερικό, που µε τον τρόπο αυτό επικεδιάρκεια των ετών εργασίας τους. Οι περισσότερες, µε τη σω- ντρώνονται καλύτερα στη δουλειά τους, χωρίς να ανησυχούν
στή πληροφόρηση και καθοδήγηση, θα εξακολουθήσουν να για την αναπαραγωγική τους ικανότητα στο µέλλον. Ας σηµειεργάζονται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης τους και θα θέ- ωθεί πως από το 2014, το Facebook και η Apple καλύπτουν τα
λουν να επιστρέψουν στην εργασία τους µετά τη γέννηση και έξοδα σε όσες εργαζόµενες επιθυµούν να καταψύξουν τα ωάτο θηλασµό του µωρού τους. Εργασία και εγκυµοσύνη δεν ριά τους µε στόχο τη διατήρηση της γονιµότητας τους.
αλληλοαποκλείονται, εκτός και αν υπάρχουν σαφείς ιατρικές Η Χαρούλα Μπιλάλη BSc MMedSc είναι Μοριακή Βιολόγος με
στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή, Συγγραφέας,
ενδείξεις. Ένα υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον εργα- Εξειδίκευση
Διακεκριμένη Σύμβουλος και Διεθνής Ομιλήτρια σε θέματα
σίας αυξάνει την πιθανότητα µια έγκυος να συνεχίσει να είναι Αναπαραγωγικής Υγείας καθώς και ιδρύτρια του www.harroulabilali.gr
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