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Επαμεινώνδας Μεγαπάνος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Πάντα δίπλα σας,

Επαμεινώνδας Μεγαπάνος
Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας καλωσορίζουμε στο καλοκαιρινό τεύχος του περιοδικού του Μαιευτη-

ρίου «Λητώ». Καλοκαίρι... Η περίοδος αυτή εκτός από μια καλή ευκαιρία 

για ξεκούραση, ενδείκνυται και για να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας! Είναι 

μια καλή ευκαιρία να διαβάσουμε βιβλία, που το χειμώνα λόγω υποχρε-

ώσεων δεν προλαβαίναμε να διαβάσουμε, και να δώσουμε την ευκαιρία 

στο μάτι και το αυτί μας να ευχαριστηθεί απολαμβάνοντας θέατρο, κινη-

ματογράφο και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Προσφέρετε στον εαυτό σας ένα 

πολύτιμο δώρο: τον πλούτο που βρίσκεται σε αυτές τις δραστηριότητες. 

Ξεκουραστείτε, χαρείτε και απολαύστε την κάθε μέρα! Εμείς είμαστε εδώ, 

για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέσα από τις σελίδες μας.

Ευχόμαστε να έχετε ένα καλό και δημιουργικό καλοκαίρι.
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Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, περιληπτική ή κατά παρά-
φραση ή διασκευή του περιεχόμενου του περιοδικού με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο χωρίς έγγραφη 
άδεια του εκδότη. Η άποψη των συντακτών δεν εκφράζει απαραίτητα και την επίσημη άποψη του 
εκδότη και του ιδιοκτήτη του περιοδικού. 
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Νέο Τρισδιάστατο Υπερηχογράφημα 4-D 

Το Τμήμα Μαιευτικών - Γυναικολογικών Υπερήχων - Εμβρυομητρικής Ιατρικής & Επεμβατικής 
Υπερηχογραφίας, θα εξοπλιστεί από τον Σεπτέμβριο, με ένα ακόμη υπερηχογραφικό μηχάνημα 
τελευταίας τεχνολογίας, το Voluson 730 Expert της General Electric, το οποίο έχει τη δυνατότητα 
τρισδιάστατης υπερηχογραφίας (4-D).  

Νέο Ακτινολογικό Αντισκοπικό Μηχάνημα

Στο πλαίσιο του εξοπλισμού του Ακτινολογικού, το Μαιευτήριο «Λητώ» εξοπλίστηκε με σύγχρονο 
ακτινολογικό και ακτινοσκοπικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας, για τη βελτίωση της ποιό-
τητας των ακτινογραφιών και την ταχύτερη ακτινοσκοπική διάγνωση (υστεροσαλπιγγογραφίες, 
πυελογραφίες). 

Το Μαιευτήριο «Λητώ» είναι το πρώτο Ιδιωτικό Μαιευ-
τήριο στην Ελλάδα που εξοπλίστηκε με ψηφιακό μαστο-
γράφο. Το πλέον σύγχρονο κέντρο μαστού με παράδοση, 
απέκτησε δύο μαστογράφους τελευταίας τεχνολογίας 
(κλασσικό, ψηφιακό), όπως ακριβώς γίνεται σε όλα τα 
σύγχρονα κέντρα μαστού της Ευρώπης και της Αμερικής. 
Η δόση ακτινοβολίας στην μαστογραφική εξέταση είναι 
ελάχιστη και η διάγνωση ακριβέστερη. 

Νέος Ψηφιακός Μαστογράφος
Πρωτιά για το Μαιευτήριο «Λητώ» 
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Παρουσίαση του Λητώ Lab
του Μαιευτηρίου «Λητώ»

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2006 
πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση 
του Νέου Διαγνωστικού Κέντρου, 
Λητώ Lab, επί της Αγ. Σπυρίδωνος 
13 στον Πειραιά, στους μετόχους 
αλλά και σε πολλούς ιατρούς Μαι-
ευτήρες Γυναικολόγους καθώς και 
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. 
Η παρουσίαση του Διαγνωστικού 

Κέντρου, την οποία επιμελήθηκε ο Γενικός Διευθυντής 
του Μαιευτηρίου «Λητώ», κος Νικόλαος Παπαδημητρί-
ου, ολοκληρώθηκε με μια ευχάριστη εκδήλωση για όλους 
όσους παρευρέθηκαν. 

Αιμοδοσία 
Στις 25/5/2006, στην αίθουσα διαλέξεων του Mαιευτηρίου «Λητώ», πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία σε συνεργασία με το 
Β’ Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας του Λαϊκού Νοσοκομείου. Η απήχηση στο ανθρώπινο δυναμικό του Μαιευτηρίου 
«Λητώ» ήταν μεγάλη. Το Μαιευτήριο «Λητώ» γνωρίζοντας πόσο πολύτιμο είναι για τον άνθρωπο, διοργανώνει εθελο-
ντικές αιμοδοσίες δύο φορές τον χρόνο. 

Οσφυαλγία στην Εγκυμοσύνη 
Πρότυπη έρευνα στο Μαιευτήριο «Λητώ»

Το τόσο σημαντικό πρόβλημα της οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης θα διερευνηθεί τους επόμενους μήνες με πρότυπη έρευνα που θα 
διεξαχθεί στο Μαιευτήριο «Λητώ», από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων. 
Η διάρκεια της έρευνας θα είναι πολυετής και τα αποτελέσματα θα ανακοι-
νώνονται σταδιακά μέσα από το περιοδικό, Art of Life. 
Θα μελετηθούν αρκετοί παράγοντες που επιδρούν στην εκδήλωση του προ-
βλήματος, προκειμένου να διατυπωθούν ασφαλή επιστημονικά συμπερά-
σματα, που θα βοηθήσουν στη θεραπεία.
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Μετά από την μεγάλη ζήτηση των ιατρών για εκπαίδευ-
ση, επαναλήφθηκε στις 17 & 18 Ιουνίου 2006, το 8ο Λα-
παροσκοπικό Σεμινάριο στην αίθουσα διαλέξεων του 
Μαιευτηρίου «Λητώ», με θέμα «Τεχνικές Λαπαροσκοπικής 
Συρραφής» υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Γυναι-
κολογικής Ενδοσκόπησης. Οι διοργανωτές του Λαπαρσκο-
πικού Σεμιναρίου, κ. Κωνσταντίνος Μαυρέλος, κ. Λεωνίδας 
Παπαδόπουλος και κ. Γιώργος Πιστοφίδης με τους διακε-
κριμένους ξένους προσκεκλημένους τους, εξειδικευμένους 
στην εκπαίδευση στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική, αφι-
έρωσαν ένα διήμερο στην μύηση των εκπαιδευόμενων στις 
τεχνικές της ενδοσκοπικής συρραφής. Ο νέος κύκλος των 
Λαπαροσκοπικών Σεμιναρίων θα ξεκινήσει το φθινόπωρο, 
με εκπαίδευση στο 1ο και 2ο επίπεδο.

8ο Λαπαροσκοπικό Σεμινάριο
«Τεχνικές Λαπαροσκοπικής Συρραφής»

Γλυκές φωνές 
ακούστηκαν 
στο Μαιευτήριο «Λητώ»
Το μαιευτήριο «Λητώ» διάλεξαν ο Αλκίνοος Ιω-
αννίδης με την σύζυγο του για να φέρουν στον 
κόσμο το πρώτο τους παιδί. Οι ευτυχείς γονείς 
μας χάρησαν τις πιο γλυκές εμπειρίες τους μέσα 
από μια ζεστή αφιέρωση. Εμείς τους ευχόμα-
στε κάθε ευτυχία στο γλυκό μωρό τους αλλά και 
στους ίδιους.   

Σημαντικό Υπόμνημα
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τμήματα του άρθρου Θηλασμός από το 2ο τεύχος του περιοδικού Art of Life, 
ελήφθησαν από το βιβλίο του Dominique Gros «Η Αποκάλυψη του στήθους». Απόδοση στα Ελληνικά Λ. Ιωαννίδου-
Μουζάκα, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Λιθογραφική ΑΒΕΕ, Αθήνα 2005. 
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χογράφημα Doppler. Φυσικά η τεχνολογία δεν έχει λύσει 
όλα τα προβλήματα και απέχουμε ακόμη πολύ από το να 
μπορούμε να διαγνώσουμε όλες τις πιθανές ανωμαλίες. 

Το τελευταίο βήμα στην πορεία της εξέλιξης των υπερη-
χογραφικών μηχανημάτων είναι το τρισδιάστατο υπερη-
χογράφημα (3-D, δηλαδή 3 dimensions, 3 διαστάσεων) 
σε πραγματικό χρόνο (real time), οπότε οναμάζεται 4-D. 
Υπερηχογραφικά μηχανήματα 3 διαστάσεων υπάρχουν 
από δεκαετίας αλλά δεν έγιναν ποτέ ιδιαίτερα δημοφιλή 
λόγω του όγκου τους και των μεγάλων και δύσχρηστων 
κεφαλών τους. Τα πρώτα αυτά μηχανήματα χρειάζονταν 
αρκετό χρόνο μετά το τέλος της εξέτασης για να ανασυν-
θέσουν την τρισδιάστατη εικόνα. Πρόσφατα μόνο έγινε 
δυνατόν να βλέπουμε το μωρό τρισδιάστατα και σε πραγ-
ματικό χρόνο. 

Στο 4-D υπερηχογράφημα το υπερηχογραφικό μηχάνημα 
ανασυνθέτει τη δισδιάστατη εικόνα του εμβρύου ώστε να 
μας δώσει μία τρισδιάστατη εικόνα. Έτσι μπορούμε να 
βλέπουμε ταυτόχρονα στην οθόνη μας το μωρό σε δισ-
διάστατη και τρισδιάστατη μορφή. Ωστόσο, αρκετές φο-
ρές η τρισδιάστατη εικόνα δεν είναι σαν να βλέπουμε ένα 
πραγματικό μωρό, γιατί τα εμπόδια που μπορεί να πα-
ρεμβάλλονται (πλακούντας, χέρια ή πόδια του μωρού) την 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στα υπερηχογραφικά μηχανή-
ματα, όπως και σε όλους τους τομείς της Ιατρικής, έχει 
υπάρξει αλματώδης. Στην αρχή της δεκαετίας του ’70 τα 
μηχανήματα είχαν μέγεθος δωματίου και η ασθενής βυθι-
ζόταν σε μπανιέρα για να εξασφαλισθεί καλύτερη εικόνα. 
Η εικόνα ήταν στατική, δηλαδή δεν υπήρχε η δυνατότητα 
να παρακολουθήσει κανείς το έμβρυο σε πραγματικό χρό-
νο. Τα πρώτα αυτά μηχανήματα είχαν τόση σχέση με τα 
σημερινά όση και οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με 
τα σημερινά laptop. 

Με αυτές τις περιορισμένες δυνατότητες το 1974 ο κα-
θηγητής Stuart Campbell στη Μ. Βρετανία διέγνωσε για 
πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου συγγενή ανωμα-
λία σε έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μέσα 
στα επόμενα 30 χρόνια η δυνατότητα ελέγχου του αγέν-
νητου παιδιού, κάτι που ανήκε στη σφαίρα της επιστη-
μονικής φαντασίας για τις προηγούμενες γενιές, έγινε 
καθημερινή πραγματικότητα και θεωρείται δεδομένη από 
τους μέλλοντες γονείς. Όντως μπορούμε πλέον να δούμε 
πολλές από τις σοβαρές ανωμαλίες, να ελέγξουμε την ανά-
πτυξη του εμβρύου, να απεικονίσουμε τη ροή του αίματος 
στα αγγεία του με το έγχρωμο υπερηχογράφημα και να 
διαγνώσουμε διαταραχές στην κυκλοφορία με το υπερη-

4-D Υπερηχογράφημα
Νέο Τρισδιάστατο Υπερηχογραφικό Μηχάνημα  

Από την κα. Αθηνά Σούκα, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο, Συνεργάτη Τμήματος 
Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαιευτηρίου «Λητώ»
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Ένα μεγάλο ταλέντο του Μαιευτηρίου «Λητώ»
Ζωγραφική από τον Γρηγόρη Ρώτα

Ο Γρηγόρης Ρώτας, μαι-
ευτήρας - γυναικολόγος 
του Μαιευτηρίου «Λητώ» 
γεννήθηκε στην Αθήνα, 
εργάστηκε ως ιατρός, 
εμπνεύστηκε από διάφο-
ρες ποιητικές συλλογές 
και εξέφρασε τις βαθιές 
του σκέψεις με τη δύναμη 
του πινέλου και του χρώ-
ματος.                    

Τα έργα του παρουσιάστηκαν, με μεγάλη επιτυχία στην 
έκθεση της Γενεύης το 1972, Galerie Ferrero, ενώ το 
1992 εξέθεσε τα έργα του στον Πολιτιστικό Όμιλο, 
στην Π. Πεντέλη.
Ο Ομότιμος Ακαδημαϊκός Καθηγητής Ιστορίας της Τέ-
χνης, Χρύσανθος Χρήστου, έγραψε: « Προσπάθεια να 
μεταφερθούν σε χρωματικές αξίες λεκτικά στοιχεία και 
η επαφή με τη θάλασσα. Μορφοπλαστικό ιδίωμα στο 
οποίο συνδυάζονται απλοϊκά και λαϊκότροπα στοιχεία 
με έμφαση στη δύναμη υποβολής του χρώματος. »  
Ο επίτιμος πρόεδρος του PORT CAPTAINS ‘ CLUB, 
Πλοίαρχος Ε.Ν., Πρίαμος Τζήμητρας, εκφράζει την 
γνώμη του για τον Γρ. Ρώτα ως εξής: « Ο γιατρός Γρη-
γόρης Ρώτας έδωσε Ζωή στον χρωστήρα του. Οι πίνα-
κές του είναι εκφραστικοί, σύνθετοι και πρωτότυποι. 
Αναγράφει σ’ αυτούς τα κείμενα, τους ύμνους και τους 
στίχους που τον ενέπνευσαν. Φανερώνουν το ανήσυχο 
πνεύμα του, το πλούσιο ταλέντο του και τις βαθειές του 
γνώσεις.»

«Ακάλυπτοι, με τον εχθρό να βάλλει από παντού, χωρίς πυξίδα, δίχως οπτήρα, 
χωρίς όργανα μέτρησης, μόνο μ’ ελπίδα» 1998

Τέμπερα 65χ100cm 
Έμπνευσις: Από ποιήμα του Α. Χριστοδούλου

Σέριφος, 1998 - λάδι 65χ100 cm

επηρεάζουν και την αλλοιώνουν. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη 
και η δισδιάστατη εικόνα που θα έχουμε θα είναι καλύτε-
ρη από ότι εάν χρησιμοποιούσαμε ένα κοινό μηχάνημα, 
γιατί το 4-D διαθέτει διαφορετική κεφαλή με περισσότε-
ρους κρυστάλλους (μονάδες λήψης εικόνας), άρα λαμβά-
νει αναλυτικότερες πληροφορίες. 

Η υπερηχογραφία 4-D μας προσφέρει τη δυνατότητα να 
δούμε καλύτερα πώς μοιάζει το αγέννητο μωρό γιατί η 
εικόνα που παίρνουμε είναι πολύ πιο κοντά στην πραγμα-
τική. Με αυτό τον τρόπο, το υπερηχογράφημα 4-D, όπως 
και κάθε άλλο υπερηχογράφημα, συνδέει περισσότερο 
τους γονείς με το μωρό τους.  

Από ιατρικής πλευράς, με την υπερηχογραφία 4-D υπάρ-
χουν μεγαλύτερες δυνατότητες επεξεργασίας της εικόνας 
μετά τη λήψη και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει στην πλη-
ρέστερη διερεύνηση κάποιων ανωμαλιών, ιδίως του προ-
σώπου και της καρδιάς. Ωστόσο, το υπερηχογράφημα 
4-D δεν υπερέχει του συμβατικού δισδιάστατου υπερηχο-
γραφήματος στη διάγνωση ανωμαλιών του εμβρύου. 

Τέλος, η 4-D υπερηχογραφία έχει δειχθεί σημαντική στο 
γυναικολογικό υπερηχογράφημα. Έχει βρεθεί ότι υπερέ-
χει στη διάγνωση συγγενών ανωμαλιών της μήτρας, όπως 
η δίκερως μήτρα, και στην απεικόνιση ανωμαλιών (όπως 
πολύποδες) μέσα στην κοιλότητα της μήτρας.      
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Το Μαιευτήριο «Λητώ» μετά από μια επιτυχημένη πορεία 
στον χώρο της πρόληψης και της θεραπείας, επεκτείνει 
τις δραστηριότητές του ανοίγοντας ένα υπερσύγχρονο δι-
αγνωστικό κέντρο στον Πειραιά, το «Λητώ-Lab».

Σκοπός του νέου αυτού διαγνωστικού κέντρου είναι να κα-
λύψει την απουσία πολυδύναμων διαγνωστικών κέντρων 
με εξειδίκευση στη γυναίκα, στην περιοχή των Νοτίων 
Προαστίων. Προτεραιότητά μας είναι να μεταφέρουμε 
μέσω της συνεργασίας με το Μαιευτήριο «Λητώ» την αξι-
οπιστία και την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών που 
προσφέρει το «Λητώ» και στο «Λητώ-Lab». Πιστεύου-
με ότι μέσα από τη συνεργασία και την υποστήριξη του 
«Λητώ» με προσαρμογή, βέβαια στις τοπικές ανάγκες, θα 
καταφέρουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και 
να μεταφέρουμε και στον Πειραιά το υψηλό επίπεδο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, το κύρος και την αξιοπιστία 
που τόσα χρόνια διατηρεί το Μαιευτήριο «Λητώ» σε συν-
δυασμό πάντα με το ανθρώπινο πρόσωπο και τη φιλική 
εξυπηρέτηση. Ευελπιστούμε να καλύψουμε πλήρως τις 
ανάγκες της πυκνοκατοικημένης περιοχής του Πειραιά 
και των περιχώρων, καθώς επίσης να εξυπηρετήσουμε 
τους γιατρούς που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή. Βα-
σικός στόχος μας είναι μέσα από τη δημιουργία του νέου 
μας διαγνωστικού κέντρου, να συμβάλλουμε στη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου της περιοχής και να αυξήσουμε την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για εξετάσεις προληπτικής 
ιατρικής. 

Το «Λητώ-Lab», έχοντας επενδύσει σε μηχανήματα τελευ-
ταίας τεχνολογίας, θα είναι ένα άρτια εξοπλισμένο δια-
γνωστικό κέντρο, με πληθώρα παρεχόμενων υπηρεσιών, 

ώστε να είναι σε θέση να καλύψει την κάθε σας ανάγκη. 
Μεγάλη σημασία δίνουμε και στους εργαζομένους στο 
«Λητώ-Lab». Όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι ειδικευμένοι 
στον τομέα τους, ενώ θα έχουν περάσει και από εκπαίδευ-
ση ενός μηνός στο Μαιευτήριο «Λητώ». Υπέρηχοι και δι-
αγνωστική μαστογραφία θα μπορούν να καλύπτονται και 
από ιατρούς του «Λητώ».

Λητώ-Lab
Το Νέο Διαγνωστικό Κέντρο του Πειραιά

Από τoν κ. Νίκο Παπαδημητρίου 
Γενικό Διευθυντή Μαιευτηρίου «Λητώ»

Τα βασικά τμήματα που θα περιλαμβάνει 
το «Λητώ-Lab» είναι: 

 Γυναικολογικό - Κολποσκοπήσεις 

 Καρδιολογικό - Παθολογικό

 Παιδιατρικό

 Τμήμα Υπερήχων - Εμβρυομητρικής 
Ιατρικής      

 Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα (Μαστο-
γράφος, ακτινολογικό-ακτινοσκοπικό)

 Εργαστήριο Βιοπαθολογίας 

 Τμήμα Γενικών Υπερήχων

 Συμβουλευτική Εξωσωματική



Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσί-
ες του «Λητώ-Lab» θα είναι:

 Μικροβιολογικές εξετάσεις, εξε-
τάσεις βιοπαθολογίας

 Εξετάσεις μοριακής βιολογίας 
και κυτταρογενετικής

 Ακτινολογικές – Ακτινοσκοπικές 
εξετάσεις

 Εξετάσεις οστικής πυκνότητας

 Μαστογραφίες και υπέρηχοι μα-
στού

 Εμβρυομητρικοί υπέρηχοι και 
αμνιοκεντήσεις

 Triplex καρδιάς και αγγείων

 Γενικοί υπέρηχοι

 Εξετάσεις από ειδικότητες καρ-
διολόγου, παιδιάτρου, γυναικολό-
γου, υποειδικοτήτων κ.λπ.

 Τεστ παπ – κυτταρολογικό
Check-up

Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται η 
έναρξη της κανονικής του λειτουρ-
γίας του «Λητώ-Lab». Το ωράριο 
λειτουργίας είναι: καθημερινά 7:00-
21:00 και το Σάββατο 7:30-15:00. 
Την Κυριακή και τις αργίες θα πα-
ραμένει κλειστό.

Ελπίζουμε πως στο νέο μας αυτό 
ξεκίνημα θα μας στηρίξετε, όπως 
στηρίζετε τόσα χρόνια το Μαιευτή-
ριο «Λητώ». Εμείς από την πλευρά 
μας θα προσπαθήσουμε να αντεπε-
ξέλθουμε στις προσδοκίες σας και 
να διατηρήσουμε το υψηλό επίπε-
δο υπηρεσιών σε συνδυασμό με το 
ανθρώπινο προφίλ, όπως άλλωστε 
κάνουμε τόσα χρόνια και στο Μαιευ-
τήριο «Λητώ». 



συνέντευξη

Έφη Πρεμέτη

η ευτυχία της μεγάλης 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Επισκεφτήκαμε το Μαιευτήριο «Λητώ» όπου και συναντήσαμε μια γυναίκα, την κυρία 

Έφη Πρεμέτη, που μετά από μόλις 10 χρόνια έγγαμου βίου, και παρά την νεαρή της ηλι-

κία, είναι ήδη μητέρα 4 κοριτσιών και πρόσφατα απέκτησε και το πέμπτο της παιδί, τον 

πολυπόθητο γιό. Συνομιλήσαμε μαζί της και εκείνη μοιράστηκε μαζί μας τις σκέψεις και 

τα συναισθήματά της για την οικογένειά της.
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Είστε μητέρα 4 κοριτσιών και πρόσφατα αποκτήσατε και ένα 
αγόρι. Φαντάζομαι ότι ήταν πολυπόθητος, ο γιος σας;
Σίγουρα, ναι. Μετά από τέσσερις κόρες, ήθελα πάρα πολύ 
να έρθει και ένα αγόρι και χαίρομαι πολύ για αυτό.

Ποια η γνώμη σας για τα παιδιά, την ιδέα της μεγάλης οικο-
γένειας και για ποιος θεωρείται οτι είναι ο πρωταρχικός λόγος 
για την απόκτηση παιδιών ;
Θέλαμε ένα αγόρι, αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος της πέ-
μπτης εγκυμοσύνης μου. Ο κύριος λόγος ήταν ότι θέλουμε 
πολλά παιδιά γιατί τα αγαπάμε. Είναι το ωραιότερο δώρο. 
Ευτυχισμένοι οι άνθρωποι που έχουν μεγάλες οικογένειες.

Πείτε μας λίγα λόγια για τα κορίτσια σας, αλλά και για το 
νεογγένητο αγοράκι.
Η πρώτη μου κόρη, η Σπυριδούλα, είναι 7.5 ετών. Η δεύτε-
ρη, η Χρυσούλα, είναι 4.5 και οι άλλες δύο, που είναι δίδυ-
μες, η Ναταλία και η Ελισάβετ, είναι 2 ετών. Το νέο μέλος 
της οικογένειας, ο Γιώργος, είναι μόλις μερικών ημερών 
αφού γεννήθηκε στις 19/7/2006.
 
Πώς νιώθετε, που είστε μέλος μιας πολύτεκνης οικογένειας; Δεν 
είναι συνηθισμένο να έχουν πέντε παιδάκια, πολύ στην εποχή 
μας. Λίγοι, εως ελάχιστοι θα έλεγα, το τολμούν.
Πολύ ωραία. Νιώθω πραγματικά υπέροχα. Είναι μεγάλη ευ-
τυχία να έχεις μια μεγάλη οικογένεια. Και προ πάντων χαί-
ρομαι που και τα 5 μου παιδιά είναι υγιή, γιατί αυτό είναι το 
σημαντικότερο για μια μητέρα.

Ο μπαμπάς πως αισθάνεται για τα (5) κορίτσια του, - αλλά πλέ-
ον- και για τον γιό του; Πόσο εύκολο είναι, να ανταπεξέλθει 
στις οικογενειακές του υποχρεώσει;
Νιώθω υπέροχα! Τι καλύτερο από μια οικογένεια, που πλη-
μυρίζει από αγάπη και στοργή. Δεν θεωρώ ότι αντιμετωπίζω 
δυσκολία στο ελάχιστο, μάλλον   

Ήταν δηλαδή απολύτως συνειδητή επιλογή η απόκτηση μιας 
τόσο μεγάλης οικογένειας;
Ναι. Μας αρέσουν και στους δύο πολύ τα παιδία και τα θε-
ωρούμε μεγάλη χαρά. 

Τον λόγο παίρνει ο ευχυχής μπαμπάς, που μας καλοσωρίζει και μας 
απαντάει στα ερωτήματα μας.
Το ότι η εποχή είναι δύσκολη, για να συντηρηθεί έστω και μια 
οικογένεια με 2 παιδιά, από οικονομικής απόψεως, σας έκανε 
να διστάσετε να αποκτήσετε μια πολύτεκνη οικογένεια; 
Κατά τη γνώμη μου, δεν ισχύει ο μύθος ότι είναι δύσκολα. 
Εμείς οι ίδιοι τα κάνουμε να φαίνονται δύσκολα. Το σημα-
ντικότερο είναι να υπάρχει διάθεση και θέληση. Έτσι, τίπο-
τα δεν είναι ακατόρθωτο.

Πώς είναι η εικόνα ενός σπιτιού, με τόσα παιδιά;
Είναι γεμάτο χαρούμενες φωνούλες, γέλια και παιχνίδια. 
Είναι υπέροχο να μπαίνεις μέσα στο σπίτι και να έρχονται 
όλα τα παιδιά στην αγκαλιά σου. Ξεχνάς τα πάντα! Τώρα 
που λείπουν για λίγες ημέρες, δυσκολευόμαστε να μείνουμε 
σπίτι. Το σπίτι είναι άδειο χωρίς την παρουσία τους. Είχαμε 
μάθει να περνάμε τις ελεύθερες ώρες μας με τα παιδιά και 
μας ήταν δύσκολο που έπρεπε να είναι μακριά μας. 

Είναι κάτι που σας έκανε εντύπωση κατά την παραμονή σας 
στο Μαιευτήριο «Λητώ»; Θα συμβουλεύατε άλλες γυναίκες να 
το προτιμήσουν;
Με εντυπωσίασε ιδιαίτερα η αμεσότητα του προσωπικού. Οι 
μαίες, οι νοσοκόμες, όλοι ήταν πολύ ευγενικοί και πρόθυμοι 
να με βοηθήσουν. Όταν χρειαζόμουν να μου δείξουν κάτι, 
έρχονταν αμέσως. Και βέβαια, ήταν πάντα δίπλα μου για να 
με στηρίξουν όπως άλλωστε και η γιατρός μου κα. Δέσποινα 
Γεωργιάδου. Έπίσης, προς μεγάλη μου χαρά, διαπίστωσα,  
αυτό που είχα ακούσει αρκετές φορές από φίλους και συγγε-
νείς, ότι είναι το Μαιευτήριο με το ανθρώπινο πρόσωπο και 
το οικογενειακό περιβάλλον.
Οπωσδήποτε. Θα συμβούλευα άλλες γυναίκες να προτιμή-
σουν το Μαιετηρίο «Λητώ» για τους λόγους τους οποίους 
προαναφέραμε. 

Θα συνιστούσατε σε άλλες γυναίκες να κάνουν τόσο μεγάλη 
οικογένεια;
Φυσικά! Τα παιδιά είναι χαρά και είναι πραγματικά μεγάλη 
ευτυχία για μια μητέρα να έχει μια μεγάλη οικογένεια.

Ποιος είναι ο ρόλος του μπαμπά; Δηλαδή συμβάλλει, σας βο-
ηθάει;
Ναι! Με βοηθάει πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν 
έχουμε βοήθεια από συγγενείς γιατί μένουν μακριά, οπότε 
βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Είναι καίριας σημασίας ζήτημα 
σε μία πολυμελή οικογένεια, όπως εμείς, να βοηθάνε και να 
στηρίζουν οι σύζυγοι ο ένας τον άλλο. 

Υπάρχει κάποιο πλάνο να μεγαλώσετε κι’ άλλο την οικογένειά 
σας με ένα ακόμα παιδάκι ή δεν το έχετε σκεφτεί;
Δεν είναι μέσα στα επόμενα σχέδιά μου να αποκτήσω ακόμα 
ένα παιδάκι. Αν όμως έρθει, είναι καλοδεχούμενο. 

 Εμείς σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.



αφιέρωμα

Γυναίκα & Μαστός

Ψηφιακή Μαστογραφία & Υπερηχογράφημα Μαστού  |  

Πρόληψη, Γενετική προδιάθεση, Οικογενειακή Κληρονομικό-

τητα  |  Καλοήθεις Παθήσεις & Αντιμετώπιση  |  Καρκίνος 

Μαστού, Πρόληψη & Θεραπεία  | Καρκινος Μαστού & Εγκυ-

μοσύνη  |  Χειρουργικές Τεχνικές στις Παθήσεις του Μαστού  |  

Αποκατάσταση Μαστού. Μαστός & Πλαστική Χειρουργική 
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Τα τελευταία 10 χρόνια η λέξη «ψηφιακός» έχει μπει 
στη ζωή μας σε θέματα που αφορούν την εικόνα (φω-
τογραφία, τηλεόραση, βίντεο).
Στην ουσία ψηφιακή εικόνα σημαίνει καλύτερη και 
ευκρινή εικόνα, γρήγορη αποθήκευση και εύκολη 
εκτύπωση.

Η Ακτινολογία, ως ειδικότητα, ασχολείται με άντλη-
ση πληροφοριών και διάγνωση παθολογίας μέσω της 
απεικόνισης των οργάνων του ανθρώπινου σώματος. 
Σαφώς λοιπόν χρειαζόταν την ψηφιακή εικόνα για κα-
λύτερα αποτελέσματα.

Η ψηφιακή ακτινογραφική εικόνα χρησιμοποιείται 
εδώ και αρκετό καιρό με εξαιρετικά απεικονιστικά 
αποτελέσματα και ευκρίνεια στην απεικόνιση των 
οστών, του πνεύμονα και του εντέρου.

Η απεικόνιση του μαστού όμως, όπου η λεπτομέρεια 
στην εικόνα για ανίχνευση μικρών ευρημάτων είναι 
σημαντική, ήταν αρκετά δύσκολη. Ο έλεγχος των μι-
κροαποτιτανώσεων (κουκκίδων ασβεστίου), ευρήμα-
τος πρώιμου καρκίνου, υπήρξε το πιο δύσκολο σημείο 
στην εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στο μα-
στό.

Οι μέθοδοι ψηφιοποίησης του ακτινολογικού μαστο-
γραφικού φίλμ, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν αρχικά, 
και ακόμα χρησιμοποιούνται, λόγω χαμηλού κυρίως 
κόστους, παρουσίαζαν ένα όμορφο απεικονιστικά 
αποτέλεσμα, αλλά έχαναν σημαντικές πληροφορίες, 
όπως αποδείχτηκε, σε σχέση με την κλασική μαστο-
γραφία.

Έτσι παρουσιάστηκαν τα πρώτα αμιγώς ψηφιακά μα-
στογραφικά μηχανήματα, τα οποία μέσω ενός ψηφια-
κού ανιχνευτή-δέκτη, μετατρέπουν την ακτινοβολία σε 
εικόνα και την στέλνουν άμεσα στον υπολογιστή.

Οι αμιγώς ψηφιακοί μαστογράφοι, όχι μόνο δε χά-

νουν πληροφορίες, αλλά απεικονίζουν καλύτερα, με 
σημαντική μείωση της δόσης ακτινοβολίας (30%), τα-
χύτερα (άμεση εκτύπωση μαστογραφίας), με δυνατό-
τητα διόρθωσης της φωτεινότητας και της αντίθεσης 
(contrast) της μαστογραφικής εικόνας, με αποθήκευ-
ση της μαστογραφικής εικόνας για μελλοντική σύ-
γκριση, με δυνατότητα μεγέθυνσης και λεπτομερούς 
απεικόνισης της περιοχής του προβλήματος χωρίς 
επιπλέον ακτινοβολία, με διαγνωστική δυνατότητα 
μέσω του υπολογιστή (CAD) σε σημεία που θα ξέφευ-
γαν του Ιατρού ακτινοδιαγνωστή, είτε λόγω κούρα-
σης είτε λόγω αυξημένης πυκνότητας του μαστού, με 
δυνατότητα αποστολής της εικόνας μέσω διαδικτύου 
οπουδήποτε στον κόσμο για δεύτερη γνώμη.

Η ψηφιακή μαστογραφία, μετά από εφαρμογές και 
έρευνα, αποδείχτηκε η εξέταση εκλογής:

1. Σε γυναίκες μικρότερες των 50 ετών.

2. Σε όλες τις γυναίκες με αυξημένη πυκνότητα μα-
στών.

3. Σε γυναίκες προ και περί εμμηνοπαυσιακές.

Η κλασική μαστογραφία και η ψηφιακή έχουν τα ίδια 
αποτελέσματα σε: 

Α) Γυναίκες μεγαλύτερες των 50 ετών.

Β) Γυναίκες με λιπώδη υποστροφή μαστών.

Γ) Γυναίκες μεταεμμηνοπαυσιακές.

Βέβαια, και σε αυτές τα οφέλη χαμηλότερης δόσης, 
αποθήκευσης εικόνας και ταχύτερης εξέτασης παρα-
μένουν.

Ψηφιακή Μαστογραφία

Από τον κ. Πέτρο Μαλακάση, Ειδικό Ακτινοδιαγνωστή
Διευθυντή Ακτινολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου «Λητώ»  



Υπερηχογράφημα Μαστού

Το υπερηχογράφημα μαστού είναι μία εξέταση κατά την 
οποία στέλνοντας υψίσυχνα κύματα ήχου (10-14 MHz) με 
τη βοήθεια ενός ηχοβολέα που ακουμπάμε στο στήθος, 
παράγουμε εικόνα του εσωτερικού του μαστού μέχρι και 
το θωρακικό τοίχωμα.

-Το υπερηχογράφημα δεν έχει ακτινοβολία.

-Το υπερηχογράφημα δεν αντικαθιστά την μαστογραφία, 
αλλά την συμπληρώνει.

Το υπερηχογράφημα γίνεται: 

Α) Όταν θέλουμε να ελέγξουμε προληπτικά τον μαστό 
γυναίκας <30 ετών, περίπτωση κατά την οποία η μα-
στογραφία δεν είναι εξέταση εκλογής.

Β) Για να διερευνήσουμε τη σύσταση ενός ογκιδίου (συ-
μπαγούς ή κυστικού) που ψηλαφάται ή φαίνεται μα-
στογραφικά και να πάρουμε πληροφορίες που θα μας 
καθοδηγήσουν στην καλοήθεια ή την κακοήθεια, αν 
η σύσταση είναι συμπαγής (περίγραμμα, αγγείωση).

Γ) Για να εξετάσουμε καλύτερα έναν πυκνό μαστό ή μα-
στό με σιλικόνη, όπου η μαστογραφία δεν βοηθάει 
πάντα.

Δ) Για να αξιολογήσουμε συμπτώματα φλεγμονής στο 
στήθος (όπως κοκκίνισμα, εξωτερικό πόνο ή πυρετό) 
για την ύπαρξη ή μη αποστήματος.

Ε) Για να πραγματοποιήσουμε επεμβατική πράξη, όπου 
καθοδηγούμε τη βελόνα με τους υπερήχους για βιο-
ψία συμπαγούς μορφώματος ή εκκένωση κύστης ή 
τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού σε ογκίδιο για την 
ακριβή εξαίρεσή του χειρουργικά.

ΣΤ) Για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη ογκιδίου (συ-
μπαγούς ή κυστικού) με ακριβή μέτρηση μεγέθους,  
με σκοπό να αποφασιστεί αν απαιτείται η εξαίρεσή 
του.

Η εξέταση των υπερήχων διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά, 
δεν πονάει και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται άμεσα.
Η εξέταση γίνεται από εξειδικευμένο ιατρό.
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Η πρωτοπόρος στην φροντίδα υγείας, η GE προσφέρει εξειδικευμένες
ψηφιακές λύσεις αφιερωμένες στην παρακολούθηση τη γυναίκας σε κάθε
στάδιο τη ζωή της. Από τη σύλληψη και τη γέννηση μέχρι και μετά την
εμμηνόπαυση. Με πλήρη διαγνωστική κάλυψη. Με καινοτόμο τεχνολογία.

Είμαστε εδώ για Εκείνη!

KAT_TELIKH  27/7/2006  11:22 Ì  ™ÂÏ›‰·1



Επιδημιολογικά στοιχεία παθήσεων του μαστού

Οι παθήσεις του μαστού έχουν απασχολήσει όλες τις 
γυναίκες σε κάποια φάση της ζωής τους. Τα τελευταία 
χρόνια έχει παρατηρηθεί μία αύξηση του αριθμού των 
περιστατικών καρκίνου του μαστού, καθώς 1 στις 11 γυ-
ναίκες θα παρουσιάσει κάποια στιγμή στη ζωή της τη 
νόσο. Ο αριθμός των νέων περιστατικών που παρουσί-
ασαν καρκίνο του μαστού στη χώρα μας τη χρονιά που 
πέρασε ήταν 4500. Το ευοίωνο μήνυμα είναι ότι με τα 
σύγχρονα απεικονιστικά μέσα, η διάγνωση πλέον γίνεται 
σε πρωιμότερα στάδια, όπου η θεραπεία είναι πιο απο-
τελεσματική και η πρόγνωση πολύ καλύτερη. Σε μικρό-
τερες ηλικίες γυναικών, κάτω των 30 ετών, οι παθήσεις 
του μαστού είναι συνήθως καλοήθεις (κύστεις, ινοαδε-
νώματα, μαστίτιδες). Στην ηλικιακή ομάδα των 30- 40 
ετών η συχνότητα των κακοηθών παθήσεων έχει αυξηθεί 
σε σχέση με το παρελθόν, παραμένει όμως σπάνια η δι-
άγνωση του καρκίνου του μαστού. Από την ηλικία των 
45 ετών και άνω, η συχνότητα των κακοηθών παθήσεων 
αυξάνει σε σχέση με τις καλοήθεις, με την κορύφωση 
της αύξησης μετά την ηλικία των 60 ετών.

Πρόληψη

Η πρόληψη του καρκίνου του μαστού αποτελεί το σημα-
ντικότερο βήμα στην έγκαιρη διάγνωση και στην απο-
τελεσματικότερη θεραπεία. Το πρώτο βήμα που μπορεί 
να κάνει κάθε γυναίκα είναι η αυτοεξέταση. Μία φορά 
το μήνα, μετά το τέλος της εμμήνου ρύσεως, όλες οι γυ-
ναίκες θα πρέπει να ελέγχουν σχολαστικά τους μαστούς, 
τόσο παρατηρώντας τυχόν αλλαγές στην εικόνα τους 
(εικόνα φλοιού πορτοκαλιού, διογκώσεις, εισολκή των 
θηλών, έκκριμα θηλών), όσο και ελέγχοντας ψηλαφη-
τικά όλη την επιφάνεια του μαστού για σκληρίες που 
δεν προϋπήρχαν. Στην συνέχεια, μία φορά το χρόνο, θα 
πρέπει να ακολουθεί κλινική εξέταση από εξειδικευμέ-
νο ιατρό που ασχολείται με τον μαστό. Ανάλογα με την 
ηλικία της γυναίκας και το ατομικό και οικογενειακό 
της ιστορικό θα καθοριστεί η συχνότητα και το είδος 
των απεικονιστικών εξετάσεων (μαστογραφία, υπερη-
χογράφημα, μαγνητική μαστογραφία, διαγνωστική πα-
ρακέντηση, χειρουργική βιοψία) στις οποίες πρέπει να 
υποβληθεί, προκειμένου να παρακολουθηθεί ολοκληρω-
μένα και να επιτευχθεί έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση. 
Πέρα από την πρόληψη στο διαγνωστικό της κομμάτι, 
υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές μείωσης του κινδύνου 
εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Η μείωση του σωμα-

τικού βάρους σε παχύσαρκες γυναίκες, η διακοπή του 
καπνίσματος, της κατανάλωσης αλκοόλ και της χρήσης 
αντισυλληπτικών δισκίων /σκευασμάτων ορμονικής υπο-
κατάστασης, συμβάλλει στην μείωση κατά 50% του κιν-
δύνου ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. 
  
Γενετική προδιάθεση καρκίνου του μαστού

Αντίθετα με τον μύθο που θεωρεί τον καρκίνο του μα-
στού αυστηρά κληρονομική νόσο, μόνο το 30% των πε-
ριπτώσεων ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Για το 70% 
των περιπτώσεων, ο καρκίνος του μαστού οφείλεται σε 
αλλα, άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια. Στα άτομα με γενε-
τική προδιάθεση έχει ανιχνευθεί το γονίδιο ΒRCA1 και 
BRCA2 που ευθύνεται για τον καρκίνο του μαστού. Η 
κλινική εφαρμογή του γεγονότος αυτού έγκειται στη δυ-
νατότητα γονιδιακού ελέγχου στα άτομα οικογενειών με 
γενετική προδιάθεση, στη στενότερη παρακολούθησή 
τους καθώς και στην παρέμβαση μείωσης του κινδύνου 
με αμφοτερόπλευρη προφυλακτική μαστεκτομή, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο. 

Από την Δρ.Φιορίτα Πουλακάκη, MD Χειρουργό - Μαστολόγο
 Συνεργάτη Κέντρου Μαστού Μαιευτηρίου «Λητώ»

Μαστός. Πρόληψη, Γενετική Προδιάθεση, 
Οικογενειακή Κληρονομικότητα
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Οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού είναι η συχνότερη 
αιτία, μεγαλύτερη του 90%, προσέλευσης των γυναικών 
στον κλινικό ιατρό. Η διάγνωση θα τεθεί κατ’ αρχάς με 
την κλινική εξέταση, τη μαστογραφία και το υπερηχο-
γράφημα.
Ο μαστός, αποτελούμενος από αδενικό και στηρικτικό 
ιστό, μπορεί να παρουσιάσει αλλαγές – διαφοροποιή-
σεις, οι οποίες προκαλούν συμπτώματα στις γυναίκες. Οι 
πιο συχνές καλοήθεις καταστάσεις είναι: οι ινοκυστικές 
αλλαγές (ινοκυστική μαστοπάθεια), οι κύστεις, τα καλο-
ήθη ογκίδια και οι φλεγμονές του μαστού.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα τυπικά ευρήμα-
τα συμπτώματα περιλαμβάνουν τις κύστεις, τις οζώδεις 
περιοχές και περιοχές των μαστών με σκληρία, πάχυνση, 
ευαισθησία ή και πόνο.
Οι κύστεις συχνά μεγαλώνουν σε μέγεθος και γίνονται 
επώδυνες λίγο πριν την έλευση της εμμήνου ρύσεως, απο-
τέλεσμα των ορμονικών αλλαγών κατ’ αυτήν τη περίοδο. 
Οι κύστεις του μαστού γενικά γίνονται πιο έκδηλες λίγο 
πριν από την περίοδο. Μετά τη διάγνωσή τους μπορεί να 
γίνει εκκενωτική παρακέντηση και αποστολή του υγρού 
για κυτταρολογική εξέταση, πράξη που συνήθως απαλ-
λάσσει τη γυναίκα από το πρόβλημα.
Τα ινοαδενώματα είναι καλοήθη ογκίδια που δημιουρ-
γούνται και από τον αδενικό και από τον στηρικτικό ιστό 
του μαστού. Είναι συχνότερα σε γυναίκες από 20 έως 40 
ετών, μπορούν όμως να βρεθούν σε οποιαδήποτε ηλικία. 
Συνήθως η περιφέρειά τους είναι ομαλή, το περίγραμμά 
τους σαφές και είναι κινητά, δηλαδή με την ψηλάφηση 
δίνεται η εντύπωση ότι μετακινούνται. Μαστογραφικά 
και υπερηχογραφικά η διάγνωσή τους είναι εύκολη. Συ-
νήθως μετά από μία αρνητική κυτταρολογική εξέταση 
κατόπιν παρακεντήσεως αφήνουμε τη γυναίκα σε παρα-
κολούθηση και σπάνια προχωράμε σε ανοικτή χειρουργι-
κή βιοψία. Σε περιπτώσεις ταχείας αύξησης του μεγέθους 
ή αλλαγής των χαρακτηριστικών τους κατά τη διάρκεια 
της παρακολούθησης αποφασίζουμε τη αφαίρεση τους.
Οι φυλλοειδείς όγκοι είναι συνήθως καλοήθεις (σπάνια 
όμως και κακοήθεις) και μοιάζουν με τα ινοαδενώματα. 
Μετά τη διαγνωστική υποψία, θεραπευτικά προβαίνουμε 
σε χειρουργική αφαίρεση μαζί με τον περιβάλλοντα αυτά 
υγιή μαζικό αδένα (περίπου 2 cm), λόγω της αυξημένης 
πιθανότητας υποτροπής στη “γειτονιά” της περιοχής της 
εξαιρέσεως. Χαρακτηριστικό τους η ταχεία αύξηση του 
μεγέθους των.
Τα ενδοπορικά θηλώματα, που συνήθως ευρίσκονται 
στους γαλακτοφόρους πόρους κοντά στη θηλή, είναι κα-
ταστάσεις που χρειάζονται χειρουργική αφαίρεση, λόγω 
της πιθανότητας εξαλλαγής σε κακοήθη θηλώδη νεοπλά-
σματα. Κύριο σύμπτωμά τους η αιματηρή ρύση από τη 
θηλή. Συχνά ανιχνεύονται υπερηχογραφικά.

Η μαστίτις είναι μικροβιακή φλεγμονή του μαστού, που 
συνήθως αφορά γυναίκες οι οποίες θηλάζουν ή έχουν 
λύση της συνεχείας του δέρματος, κυρίως κοντά στη 
θηλή. Εκδηλώνεται με οίδημα, ερυθρότητα, θερμότη-
τα της περιοχής, συνοδεύεται δε από πόνο και γενικά 
συμπτώματα, όπως πυρετό και κακουχία. Θεραπεύεται 
με αντιβιοτική αγωγή. Μερικές φορές χρειάζεται να 
επέμβουμε χειρουργικά, κυρίως για να παροχετεύσου-
με κάποιο απόστημα που δημιουργήθηκε. Συμπτώματα 
παρόμοια με την μαστίτιδα μπορεί να παρουσιάσει και 
ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού.
Η πορεκτασία είναι η διεύρυνση των μεγάλων γαλακτο-
φόρων πόρων, απασχολεί δε ηλικίες μεταξύ 40 και 60 
ετών. Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι το έκκριμα από τη 
θηλή με χρώμα σκούρο πράσινο, μαύρο και κολλώδους 
σύστασης. Μπορεί να υπάρχει και ευαισθησία πέριξ της 
θηλής. Συνήθως δεν προτείνουμε θεραπευτική αγωγή.
Θεραπεία των ινοκυστικών αλλαγών του μαστού ή 
«ινοκυστικής μαστοπάθειας», είναι η θεραπεία του συ-
μπτώματος. Σε ένα ποσοστό των επώδυνων κύστεων η 
εκκενωτική παρακέντηση ανακουφίζει τη γυναίκα. Με-
ρικές γυναίκες αναφέρουν υποχώρηση των ενοχλητικών 
συμπτωμάτων μετά την αποφυγή λήψεως ή καταχρή-
σεως κάποιων ουσιών (καπνού, καφέ, οινοπνεύματος, 
γαλακτοκομικών προϊόντων). Πολλοί ιατροί πιστεύουμε 
ότι αξίζει η προσπάθεια να αποφύγει η γυναίκα τις ου-
σίες αυτές, αν και επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει 

ότι δεν υπάρχει σημαντική βελτίωση στη 
συμπτωματολογία. Το ίδιο ισχύει 

και για την προτεινόμενη μεί-
ωση της χρήσης αλατιού 

στο φαγητό, ή και τη 
λήψη διουρητικών 

φαρμάκων.

Από τον κ. Αντώνιο Χαρλαύτη, Χειρουργό Μαστού,
Συνεργάτη Κέντρου Μαστού Μαιευτηρίου «Λητώ»

Καλοήθεις Παθήσεις του Μαστού και Αντιμετώπιση



Καρκίνος Μαστού Πρόληψη και Θεραπεία

Εάν υπάρχουν καρκινικά κύτταρα, τότε ο χειρουργός-
ογκολόγος πρέπει να αφαιρέσει όλους τους λεμφαδένες 
της μασχάλης.
Πώς γίνεται όμως αυτή η μέθοδος; 
Πριν από το χειρουργείο γίνεται έγχυση πολύ μικρής, 
ακίνδυνης ποσότητας ραδιενεργού υλικού και τις περισ-
σότερες φορές ακολουθείται από λεμφαγγειογραφία για 
τον εντοπισμό ενός ή περισσοτέρων φρουρών λεμφαδέ-
νων. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης γίνε-
ται έγχυση και χρωστικής ουσίας έτσι ώστε να μπορεί να 
ανευρεθεί ο λεμφαδένας, ο οποίος είναι χρωματισμένος 
μπλε και έχει τις περισσότερες κρούσεις και αποστέλλε-
ται για εξέταση κατά την διάρκεια της επέμβασης. Για να 
εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος, αναγκαίο είναι οι ασθενείς 
να έχουν μικρούς όγκους, κλινικά μη ψηλαφητούς μασχα-
λιαίους λεμφαδένες και να είναι απόλυτα ενημερωμένες 
από τον χειρουργό τους.
Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική μαστεκτομή συ-
νήθως μπορούν να υποβληθούν και σε αποκατάσταση 
άμεση ή σε δεύτερο χρόνο. Η άμεση αποκατάσταση γί-
νεται κατά τη διάρκεια του ίδιου χειρουργείου, αμέσως 
μετά την επέμβαση της μαστεκτομής. Είναι μια μέθοδος 
η οποία μέσα από πάρα πολλές μελέτες έχει αποδειχτεί το 
ίδιο ασφαλής, δεν επηρεάζει την επιβίωση της ασθενούς 
ούτε τις μετέπειτα θεραπείες, όπως η χημειοθεραπεία. 
Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για την αποκατάσταση 
του μαστού θα αποφασιστεί σε συνεργασία και των τριών, 
ασθενή, χειρουργό, πλαστικό χειρουργό.
Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος (skin sparing 
mastectomy) Αυτού του είδους η μαστεκτομή εφαρμό-
ζεται κυρίως σε ασθενείς οι οποίες έχουν πολυεστιακή 
ή πολύ εκτεταμένη προκαρκινική βλάβη καθώς επίσης 
και σε ασθενείς οι οποίες έχουν μικρούς όγκους πίσω 
από τη θηλή. Αφορά την αφαίρεση της θηλής μαζί και 
της θηλαίας άλω και μικρής έκτασης δέρματος. Μετά τη 
μαστεκτομή και την οποιαδήποτε αναγκαία χειρουργική 
προσπέλαση της μασχάλης γίνεται αποκατάσταση. Το 
κέρδος με αυτήν την επέμβαση είναι ότι υπάρχει μεγάλη 
ποσότητα δέρματος και έτσι μπορεί να επιτευχθούν πολύ 
καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα από μία τυπική μα-
στεκτομή. Όλες οι μελέτες συνηγορούν υπέρ του ότι αυτού 
του είδους η μαστεκτομή, εάν γίνει με τον σωστό τρόπο, 
δεν ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους για τοπική υποτροπή 
από ό,τι η κλασική μαστεκτομή. 

Από τον Δρ. Βασίλη Βενιζέλο MD, MPhil(UK), Χειρουργό Μαστολόγο
Διευθυντή τμήματος μαστού «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ» Αθηνών, Συνεργάτη Κέντρου 

Μαστού Μαιευτηρίου «Λητώ»

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη μορφή κακο-
ήθειας που εμφανίζεται στον γυναικείο πληθυσμό. Πα-
γκοσμίως 1 στις 9 γυναίκες θα αναπτύξει τη νόσο κάποια 
στιγμή στη διάρκεια της ζωής της. Περίπου 5-7% από το 
σύνολο των περιπτώσεων του καρκίνου του μαστού είναι 
κληρονομούμενοι. Τα τελευταία χρόνια λόγω του διαρκώς 
αυξανόμενου προληπτικού ελέγχου, εντοπίζονται βλάβες 
σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Πώς γίνεται η πρόληψη του καρκίνου 
Στις ασθενείς από 50 έως 65 ετών προτείνεται προληπτι-
κός έλεγχος με μαστογραφία μία φορά τον χρόνο και από 
40 έως 49 ετών μία φορά κάθε 1 έως 2 χρόνια, συνοδευό-
μενη πάντα από κλινική εξέταση από ειδικό ιατρό. 
Χειρουργικές επεμβάσεις
Η χειρουργική επέμβαση με αφαίρεση του όγκου του 
μαστού αποτελεί τη βασική θεραπεία του πρώιμου διη-
θητικού καρκίνου του μαστού. Οι επεμβάσεις που εφαρ-
μόζονται σήμερα είναι η τοπική εκτομή του όγκου (ευρεία 
εκτομή ή μερική μαστεκτομή) και η ολική μαστεκτομή, η 
οποία μερικές φορές μπορεί να συνοδεύεται και με άμε-
ση αποκατάσταση. Η μέθοδος της ογκεκτομής μπορεί να 
εφαρμοστεί σε ασθενείς οι οποίες έχουν ένα σχετικά μικρό 
όγκο, δεν βρίσκεται κοντά στην θηλή και είναι μίας μόνο 
εστίας. Δυστυχώς οι ασθενείς δεν μπορούν να υποβληθούν 
σε αυτήν την επέμβαση, όταν οι όγκοι είναι μεγάλοι, όταν 
υπάρχει πολυεστιακότητα ή όταν υπάρχει όγκος με εισολ-
κή της θηλής. Τότε αναγκαστικά η ασθενής υποβάλλεται 
σε μαστεκτομή, η οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις συ-
νοδεύεται από αποκατάσταση άμεση ή σε δεύτερο χρόνο. 
Η συντηρητική επέμβαση αφορά και τις λεγόμενες προ-
καρκινικές βλάβες, όπως είναι το λοβιακό καρκίνωμα in 
situ(LCIS) ή το ενδοπορικό καρκίνωμα in situ(DCIS). Το 
πρώτο είναι ένα τυχαίο εύρημα κατά τη διάρκεια βιοψιών 
και, αν είναι μόνο στον ένα μαστό και σε μικρή ένταση, 
δε χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία. Το δεύτερο είναι ένα 
εύρημα μαστογραφικού ελέγχου, τις περισσότερες φορές 
συνοδεύεται από μικροασβεστώσεις και συνήθως η ογκε-
κτομή πρέπει να ακολουθείται από ακτινοβολία ή γίνεται 
και ορμονοθεραπεία. 
Λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης. Είναι αναγκαίος;
Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων 
ετών στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του 
μαστού είναι η εφαρμογή του εντοπισμού του φρουρού 
λεμφαδένα (sentinel node). Με τον όρο αυτόν ορίζουμε 
τον πρώτο λεμφαδένα στη σύστοιχη μασχάλη, ο οποίος 
δέχεται την λέμφο από την περιοχή του όγκου. Εάν αυτός 
ο λεμφαδένας δεν έχει καρκινικά κύτταρα, τότε συνήθως 
και οι υπόλοιποι λεμφαδένες στην μασχαλιαία χώρα δεν 
θα έχουν καρκινικά κύτταρα, άρα δεν είναι τις περισσό-
τερες φορές απαραίτητη η αφαίρεσή τους, η οποία συχνά 
προκαλεί οίδημα στο άνω άκρο και δυσκινησία του ώμου. 
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Από την κα Ελένη Φαλιάκου, MD Χειρουργό Μαστολόγο
Συνεργάτη Κέντρου Μαστού Μαιευτηρίου «Λητώ» 

Ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών που μένουν έγκυ-
οι έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω των μακρο-
χρόνιων σπουδών και της αυξανόμενης συμμετοχής της 
γυναίκας στην αγορά εργασίας. Όπως είναι γνωστό, η 
πιθανότητα να αναπτύξει μια γυναίκα καρκίνο μαστού 
αυξάνεται με την ηλικία (1 στις 213 γυναίκες ηλικίας 40 
ετών θα αναπτύξει καρκίνο μαστού), αυξάνοντας έτσι το 
ποσοστό των γυναικών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο 
μαστού κατά την εγκυμοσύνη.
Η διάγνωση γίνεται από τον γενικό γιατρό, τον παθο-
λόγο ή τον μαιευτήρα γυναικολόγο και φυσικά τίθεται 
πάντα το ερώτημα πώς μπορεί να υποβληθεί σε σωστή 
θεραπεία η μητέρα και να ολοκληρωθεί η κύηση χωρίς 
προβλήματα στο έμβρυο.
Υπάρχουν πολλές λανθασμένες αντιλήψεις για το θέμα 
αυτό, όχι μόνο μεταξύ των ασθενών αλλά συχνά και με-
ταξύ του ιατρικού κόσμου, όπως ότι: «τα υψηλά επίπεδα 
ορμονών κατά την εγκυμοσύνη επιταχύνουν την ανάπτυ-
ξη του όγκου» και ότι «η αγγειοβρίθεια και η διόγκωση 
των λεμφαγγείων του μαστού της εγκύου επιταχύνουν την 
διασπορά του όγκου».
Στην πραγματικότητα η επιβίωση των εγκύων είναι 
όμοια με μη εγκύων γυναικών για τα ίδια χαρακτηρι-
στικά όγκου. Η χειρότερη πρόγνωση οφείλεται μόνο σε 
καθυστέρηση της διάγνωσης. Δυστυχώς το 70-75% των 
γυναικών παρουσιάζονται έχοντας ήδη διηθημένους μα-
σχαλιαίους λεμφαδένες.
Η καθυστέρηση στη διάγνωση οφείλεται και στην έγκυο, 
που μπορεί να καθυστερήσει μερικούς μήνες μέχρι να 
αναφέρει το ογκίδιο, αλλά και στο γιατρό της. Αναφέρε-
ται ότι σε γυναίκες κάτω των 35 ετών που εγκυμονούν ή 
θηλάζουν, ο γιατρός τους παρακολουθεί το ογκίδιο κατά 
μέσο όρο δύο μήνες χωρίς να υποψιάζεται καρκίνο μα-
στού και από την στιγμή που διαπιστώνεται η ύπαρξη 
ογκιδίου μέχρι τη χειρουργική του αφαίρεση παρεμβάλ-
λονται συνήθως 2 με 15 μήνες.
Διαφοροποίηση στις διαγνωστικές μεθόδους που χρη-
σιμοποιούνται αποτελεί η χρήση του υπερηχογραφήμα-
τος, που φαίνεται να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από 
τη μαστογραφία στην έγκυο γυναίκα, η αδυναμία να 
στηριχτούμε στην κυτταρολογική του όγκου δια λεπτής 
βελόνης, γιατί δίνει ψευδώς θετικά αποτελέσματα συχνά, 
λόγω κυτταροβρίθειας του μαστού κατά την εγκυμοσύ-
νη. 
Η διαγνωστική εξέταση εκλογής είναι η διαδερμική βι-
οψία με ειδική βελόνη (core biopsy), με την οποία μπο-
ρούμε να πάρουμε ένα τμήμα του όγκου και να κάνουμε 
ιστολογική ταυτοποίησή του. Φυσικά, η χειρουργική βι-

οψία είναι μία προφανής επιλογή, όταν υπάρχει δυσκο-
λία στη διάγνωση.
Η ακτινοβολία πρέπει να αποφεύγεται κατά την εγκυ-
μοσύνη. Σε χημειοθεραπεία μπορεί να υποβληθεί μία 
έγκυος μετά το πρώτο τρίμηνο της κύησης.
Η χειρουργική προσέγγιση τροποποιείται επίσης ανά-
λογα με το τρίμηνο της κύησης. Εάν η διάγνωση γίνει 
το πρώτο τρίμηνο, επειδή υπάρχει αντένδειξη για ακτι-
νοθεραπεία, πρέπει η γυναίκα να υποβληθεί σε μαστε-
κτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό, εάν γίνει στο τρίτο 
τρίμηνο, τότε μπορεί να υποβληθεί σε ογκεκτομή και 
λεμφαδενικό καθαρισμό και να γίνει η ακτινοβολία 
μετά τον τοκετό. 
Ο καρκίνος του μαστού κατά την εγκυμοσύνη και τον 
θηλασμό είναι ένα όχι τόσο σπάνιο πρόβλημα στην επο-
χή μας και πρέπει όλες οι γυναίκες και οι γιατροί τους 
να είναι ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι, ώστε 
να αποφευχθεί η καθυστέρηση στη διάγνωση, που απο-
τελεί και την κύρια αιτία για τη χειρότερη πρόγνωση 
των γυναικών αυτών.

      

Καρκίνος Μαστού και Εγκυμοσύνη



Ι.  Ο καρκίνος του μαστού αντιμετωπίζεται χειρουργικά 
αποκλειστικά και μόνο με μαστεκτομή;

Η χειρουργική ήταν και εξακολουθεί να είναι η βασική 
αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Πριν από έναν 
αιώνα, ο HALSTED καθιέρωσε τη ριζική μαστεκτομή ως 
standard θεραπεία. Αργότερα, μετά το 1950, οι PATEY 
και MADDEN απέδειξαν ότι μια συντηρητικότερη επέμ-
βαση, η τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή, είχε το ίδιο 
αποτέλεσμα για την επιβίωση της γυναίκας. Σύμφωνα με 
τη μέθοδο αυτή, δεν αφαιρούνται οι θωρακικοί μύες, ούτε 
όλο το θωρακικό τοίχωμα, αφαιρούνται μόνο οι λεμφαδέ-
νες μέχρι το δεύτερο επίπεδο. 
Όμως, ο ακρωτηριασμός του μαστού, δυσβάσταχτη ανα-
πηρία για μια γυναίκα, μπορεί να αποφευχθεί με την 
άμεση ή έμμεση, μετά από διάστημα λίγων μηνών, απο-
κατάσταση του μαστού με προθέματα ή τοποθέτηση κρη-
μνών στη θέση της μαστεκτομής.
Ακόμα πιο συντηρητικά, η χειρουργική έκανε την επα-
νάστασή της μετά τις εργασίες της γαλλικής ομάδας του 
AMALRIC στη Μασσαλία, η οποία, για πρώτη φορά, πρό-
τεινε τη συντήρηση του μαστού αφαιρώντας μόνο ένα τμή-
μα του (τμηματεκτομή) και στη συνέχεια, την ακτινοβολία 
της υπόλοιπης περιοχής. Οι μελέτες αυτές και αργότερα 
εκείνες της φημισμένης σχολής μαστολογίας του Μιλάνου 
του VERONESI επιβεβαίωσαν την εξίσωση: μαστεκτομή 
= τμηματεκτομή + ακτινοβολία του μαστού, για την επι-
βίωση της γυναίκας.
Αλλά η συντηρητική χειρουργική είναι αδύνατο να εφαρ-
μοσθεί, αν ο όγκος είναι πάνω από 3,5 εκ. ή βρίσκεται 
πίσω από τη θηλή ή είναι πολυεστιακός.

ΙΙ. Και σχετικά με την αφαίρεση των λεμφαδένων της 
μασχάλης;

Η χειρουργική αφαίρεση των μασχαλιαίων λεμφαδένων 
γίνεται όχι τόσο για θεραπευτικό σκοπό, όσο για σταδιο-
ποίηση της νόσου στη διαπίστωση. Δηλαδή, αν καρκινικά 
κύτταρα από τον μαστό έχουν διοχετευτεί στους μασχα-
λιαίους λεμφαδένες ή όχι. Γι’ αυτό, σύμφωνα με τη σύγ-
χρονη άποψη, αφαιρείται μόνο το πρώτο και το δεύτερο 
επίπεδο, 15 – 25 λεμφαδένες. Μια επιπλέον αφαίρεση 
λεμφαδένων δεν ωφελεί. Τα τελευταία χρόνια, η τεχνική 
του φρουρού λεμφαδένα θεωρείται ακόμα πιο επαναστα-
τική. 

III. Τι είναι η τεχνική του φρουρού λεμφαδένα ;

Η εφαρμογή της τεχνικής του φρουρού λεμφαδένα ξεκί-
νησε πριν από δεκαπέντε χρόνια, μετά τις εργασίες των 

MORTONS και GUΙLIANO. Πρόκειται για τον εντοπι-
σμό του πρώτου ή των πρώτων λεμφαδένων που δέχονται 
καρκινικά κύτταρα από τον όγκο. Αυτό γίνεται με δύο τε-
χνικές : α) χρωστική, με έγχυση γαλάζιας χρωστικής ουσί-
ας στον όγκο ή υποδόρια λίγα λεπτά πριν την εγχείρηση, 
β) ραδιενεργό, με έγχυση ραδιενεργού υλικού στον όγκο 
λίγες ώρες πριν από το χειρουργείο. Οι δύο αυτές τεχνι-
κές μπορούν να εφαρμοστούν και συγχρόνως. Το ποσοστό 
ανίχνευσης του φρουρού λεμφαδένα είναι πάνω από 90%, 
με αποτέλεσμα μια πολύ μικρότερη επέμβαση και τομή 
στη μασχαλιαία περιοχή. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό πε-
ρίπου 3%, σύμφωνα με το οποίο ο φρουρός λεμφαδένας 
που ανιχνεύεται δεν αποτελεί στην πραγματικότητα τον 
πρώτο σταθμό των καρκινικών κυττάρων. Στην περίπτω-
ση αυτή, υποτιμάται η έκταση της νόσου. Η τεχνική του 
φρουρού λεμφαδένα εφαρμόζεται και στο Μαιευτήριο 
«Λητώ». 

ΙV. Δηλαδή, η τεχνική του φρουρού λεμφαδένα εφαρμό-
ζεται σε όλες τις περιπτώσεις ;

Όχι. Αυτή η τεχνική ενδείκνυται συνήθως σε όγκους κάτω 
από 2 εκ., με καλή πρόγνωση, με πολύ μικρή πιθανό-
τητα διασποράς, και πρέπει να πραγματοποιείται από 
έμπειρους γιατρούς σε αναγνωρισμένα κέντρα. Επίσης, 
η ιστολογική αξιολόγηση του φρουρού λεμφαδένα είναι 
καθοριστική για τη μετέπειτα επέμβαση. Δηλαδή, αν ο 
φρουρός λεμφαδένας είναι διηθημένος από καρκινικά 
κύτταρα, τότε συνεχίζεται η επέμβαση με κλασικό κα-
θαρισμό πρώτου και δευτέρου επιπέδου. Πολλές μελέτες 
βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη για την πραγματική αξιολό-
γηση αυτής της επαναστατικής τεχνικής.

V. Πώς βλέπετε το μέλλον της χειρουργικής του μαστού ;

Το παρόν και το μέλλον τείνουν σε μια πιο συντηρητική 
χειρουργική, καθώς και σε στενότερη συνεργασία μετα-
ξύ χειρουργών του μαστού και πλαστικών, την λεγόμενη 
ογκοπλαστική χειρουργική, που συνδυάζει την θεραπευτι-
κή ογκολογική επέμβαση με την πλαστική αποκατάσταση 
του μαστού. Τέλος, το παρόν και το μέλλον ανήκει στην 
ανίχνευση βλαβών με πολύ μικρή διάμετρο, χάρη στις 
νέες τεχνικές στερεοταξικής μικροβιοψίας, που απαιτούν 
στενή συνεργασία μεταξύ χειρουργών και ακτινολόγων. 

Από τον Δρ. Στέφανο Ζερβούδη, Αναπληρωτή Kαθηγητή των Πανεπιστημίων 
C.DAVILA & MONTPELLIER Γαλλίας, Πρόεδρο του MANOSMED Mobile University of 

Mastology, Συνεργάτη Κέντρου Μαστού Μαιευτηρίου «Λητώ»

Χειρουργικές Τεχνικές στις Παθήσεις του Μαστού
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Όταν η μαστεκτομή αποτελεί την ενδεικνυόμενη θερα-
πεία, η γυναίκα μπορεί να επιλέξει τη χρήση εξωτερικής 
πρόθεσης από σιλικόνη και ειδικού τύπου στηθόδεσμο, 
μπορεί όμως να ενδιαφέρεται για αποκατάσταση του 
μαστού. 
Κάθε γυναίκα που ενδιαφέρεται για αποκατάσταση θα 
πρέπει να έχει την ευκαιρία να μιλήσει με έναν πλαστι-
κό χειρουργό που ειδικεύεται στην αποκατάσταση μα-
στού πριν από το χειρουργείο της μαστεκτομής.
Η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει ταυτόχρο-
να με τη μαστεκτομή (άμεση) ή αργότερα (απώτερη). 
Δεν υπάρχει καμμία πίεση γιά άμεση αποκατάσταση, 
αλλά δεν υπάρχει και κανένας τεκμηριωμένος λόγος μία 
γυναίκα που επιθυμεί την άμεση αποκατασταση να μη 
την έχει. 
Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν πολλές επιλογές για 
τη μέθοδο, όπου συνυπολογίζονται η κατάσταση υγείας 
της γυναίκας, τα χαρακτηριστικά του όγκου, η ανάγκη 
ακτινοθεραπείας, οι προσωπικές επιθυμίες της γυναί-
κας και οικονομικοί παράγοντες. Στις επιλογές αυτές, η 
συνεργασία του ογκολόγου-χειρουργού με τον πλαστικό 
χειρουργό και τον παθολογοανατόμο και η χρήση της 
μεθόδου του φρουρού-λεμφαδένα έχουν καθοριστική 
σημασία. 
Έτσι πολλές γυναίκες επιλέγουν προθέσεις σιλικόνης, 
που δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα, όταν δεν υπάρ-
χει ανάγκη ακτινοθεραπείας. Οι προθέσεις δεν προκα-
λούν καρκίνο και πιθανότατα δεν έχουν σχέση με την 
αιτιολογία ρευματικών νοσημάτων, μπορεί όμως στη δι-
άρκεια της ζωής της γυναίκας να χρειαστεί ανταλλαγή 
με νέες προθέσεις. Η αποκατάσταση με χρήση προθέ-
σεων μπορεί να γίνει στο χειρουργείο της μαστεκτομής, 
κάτι που έχει πολύ καλά αποτελέσματα στην περίπτωση 
της προφυλακτικής μαστεκτομής, είτε σε δύο χειρουρ-
γεία. Στη δεύτερη περίπτωση, προηγείται η διαστολή 
των ιστών του θώρακα γιά την καλύτερη κάλυψη της 
πρόθεσης με μιά προσωρινή πρόθεση, και στο δεύτερο 
χειρουργείο τοποθετείται η τελική πρόθεση. Όταν γί-
νεται αποκατάσταση του ενός μόνο μαστού, χρειάζεται 
πολλές φορές κάποια παρέμβαση και στον άλλο, υγιή 
μαστό, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συμμετρία 
μεταξύ των δύο πλευρών (μείωση μεγέθους του άλλου 
μαστού, αύξησή του ή ανόρθωση του μαστού αυτού).
Στην αποκατάσταση με χρήση ιστών από άλλο μέρος 
του σώματος, ο πλαστικός χειρουργός μετακινεί δέρμα, 
λίπος ή και μυϊκό ιστό από άλλο μέρος του σώματος. 
Οι ιστοί αυτοί, συνήθως από το κάτω μέρος της κοιλιάς 
(όπου σε πολλές γυναίκες υπάρχει περίσσεια ιστού), την 

Από τον κ. Δημήτριο Μαστοράκο, MD, PhD, Πλαστικό Χειρουργό
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

πλάτη ή τους γλουτούς, χρησιμεύουν γιά να ξανασχημα-
τιστεί ο κώνος του μαστού. Το είδος της αποκατάστασης 
εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας, τον σωματότυ-
πο, το ιστορικό επεμβάσεων στο παρελθόν, το είδος 
της επέμβασης στο στήθος καθώς και το ιστορικό ή τον 
προγραμματισμό ακτινοθεραπέιας. Και εδώ μπορεί να 
απαιτηθεί η χρήση προθέσεων.
Καθώς οι επεμβάσεις αυτές δε γίνονται γιά θεραπεία 
αλλά για την αποκατάσταση της εικόνας της γυναίκας, 
που βεβαίως έχει βαθειές ψυχολογικές αλλά και καθη-
μερινές συνέπειες, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια γιά 
αντιμετώπιση της γυναίκας με ευγένεια, διακριτικότη-
τα και χωρίς την ελάχιστη επίδραση στην ογκολογική 
θεραπεία της. Η καλή αποκατάσταση, ιδίως μετά την 
αποκατάσταση και της θηλής και της άλω, βελτιώνει 
τη ζωή της γυναίκας, βελτιώνοντας την επανένταξή της 
στην καθημερινή ζωή.  

Αποκατάσταση Μαστού.  
Μαστός & Πλαστική Χειρουργική
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Από τον κ. Βασίλη Τσαβαλιάρη, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

10. Σύνδρομο αιφνίδιου νεογνικού θανάτου.
11. Αυξημένη πιθανότητα παθήσεων του αναπνευστικού 

συστήματος, άσθματος και ανεπαρκούς ανάπτυξης 
πνευμόνων.

12. Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής.
13. Μαθησιακές δυσκολίες.

Οι παραπάνω διαταραχές μπορούν να αποδοθούν: 

 Στην ενδομήτριο ανοξία του κυήματος (χαμηλή πρό-
σληψη οξυγόνου) εξαιτίας:

- Της νικοτίνης (αγγειοσύσπαση μητριαίων αγ-
γείων – θρόμβωση των αγγείων του πλακού-
ντα).

- Του μονοξειδίου του άνθρακα (υψηλή στάθμη 
ανθρακυλαιμοσφαιρίνης και δέσμευση της 
εμβρυακής και μητρικής αιμοσφαιρίνης).

- Του κυανίου (αναστολή της αναπνευστικής 
αλυσίδας του μιτοχονδρίου).

 Δέσμευση των υποδοχέων της ντοπαμίνης.

 Στη μειωμένη θρέψη της εγκύου, λόγω μείωσης του 
επιπέδου του ασκορβικού οξέως.

 Στη μειωμένη ανοσολογική αντίδραση της μητέρας 
στα βακτηρίδια και στους ιούς.

 Στη μειωμένη την ικανότητα του ανοσοποιητικού συ-
στήματος να ενεργοποιεί πρωτεάσες, οι οποίες δρουν 
ανασταλτικά στις λοιμώξεις.

Η εγκυμοσύνη είναι μια υπέροχη περίοδος στη ζωή κάθε 
γυναίκας που αλλάζει το σώμα της, τον ψυχισμό της και 
τελικά τη ζωή της. Οι περισσότερες γυναίκες σταματούν 
κάθε βλαβερή συνήθεια και προσαρμόζονται στην και-
νούργια κατάσταση και στον νέο ρόλο τους. Ωστόσο το 
κάπνισμα προκαλεί εθισμό και οι έγκυοι συχνά δεν μπο-
ρούν να το διακόψουν, παρ’ ότι το θέλουν πάρα πολύ.

Ας δούμε τώρα το γιατί πρέπει να σταματούν οι γυναίκες 
το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη:

Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει 68000 τοξικές ουσίες, 
όπως νικοτίνη, νιτροζαμίνη, μονοξείδιο του άνθρακα, 
υδροκυάνιο, κάδμιο, μόλυβδο, σελήνιο και αρσενικό, που 
όλα μεταφέρονται με την κυκλοφορία του αίματος της μη-
τέρας μέσω του πλακούντα στο έμβρυο.

Οι έγκυες καπνίστριες ενδέχεται να παρουσιάσουν τα 
ακόλουθα: 

1. Χαμηλό βάρος γέννησης: δυο φορές μεγαλύτερη πι-
θανότητα για βάρος γέννησης μικρότερο από 2500γρ, 
με συμμετρική βραδύτητα ανάπτυξης. 

2. Αποβολή του εμβρύου, αυτόματες εκτρώσεις. 
3. Συγγενείς ανωμαλίες, όπως λαγώχειλο και λυκόστο-

μα, δυσμορφία δακτύλων.
4. Μικρή περίμετρο της κεφαλής του νεογνού.
5. Αυξημένη συχνότητα ενδομήτριου θανάτου.
6. Αυξημένη συχνότητα αποκόλλησης πλακούντα.
7. Πρόωρη ρήξη υμένων.
8. Προδρομικό πλακούντα.
9. Εξωμήτριο εγκυμοσύνη.

Κάπνισμα 
    Εγκυμοσύνη

Οι κίνδυνοι του καπνίσματος για τη σύλληψη, την πορεία της 
κύησης και την υγεία του εμβρύου αρχίζουν πολύ πριν το ζευγάρι 
αποφασίσει να τεκνοποιήσει.



 Στην ελάττωση του όγκου πλάσματος στις καπνί-
στριες.

 Στην ανύψωση της συστολικής πίεσης και στην 
πτώση της διαστολικής.   

Οι έγκυοι πρέπει να σταματούν το κάπνισμα. Αν αυτό 
είναι αδύνατον, πρέπει τουλάχιστον να ελαττώσουν 
δραστικά τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζουν κα-
θημερινά και την ποσότητα της νικοτίνης που αυτά 
περιέχουν. Οι βλαπτικές επιδράσεις σχετίζονται με 
τον αριθμό των τσιγάρων.      

Οι γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
σταματήσουν το κάπνισμα οικειοθελώς. Αν το 
επιτύχουν μέχρι τη δέκατη έκτη εβδομάδα 
οι βλαπτικές επιδράσεις του καπνού μειώ-
νονται σημαντικά. Τα ζευγάρια θα πρέ-
πει να σταματήσουν το κάπνισμα τρεις 
με τέσσερις μήνες πριν προγραμματί-
σουν εγκυμοσύνη, ώστε να βελτιώ-
σουν την ποιότητα του σπέρματος 
και των ωαρίων καθώς και να 
αυξήσουν τις πιθανότητες σύλ-
ληψης. 
     
Δάσκαλοι και γιατροί θα πρέ-
πει να ενημερώσουμε τους 
εφήβους για τις καταστρεπτι-
κές ιδιότητες του καπνού, μέσα 
από την αγωγή υγείας στα σχο-
λεία και τα ιατρεία οικογενειακού 
προγραμματισμού. 

Οι κίνδυνοι του καπνίσματος για τη 
σύλληψη, την πορεία της κύησης και 
την υγεία του εμβρύου αρχίζουν πολύ 
πριν το ζευγάρι αποφασίσει να τε-
κνοποιήσει. Μελέτες αποδεικνύουν 
ότι οι επιπτώσεις του καπνίσματος 
στην περιγεννητική περίοδο είναι 
καταστρεπτικές. Πιστεύεται ότι, 
αν όλες οι καπνίστριες έκοβαν το 
κάπνισμα, η περιγεννητική θνησι-
μότητα θα μειωνόταν κατά 10%. 
Όλα αυτά τελικά σημαίνουν ότι, 
αν μια γυναίκα προγραμματίζει να 
αποκτήσει παιδί, καλό είναι να κόψει 
πρώτα το τσιγάρο.     
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Αναφερόμενοι στον γυναικολογικό καρκίνο εννοούμε τις 
κακοήθεις εξαλλαγές κυττάρων στα έσω και έξω γεννη-
τικά όργανα, που είναι το αιδοίον, ο κόλπος, ο τράχηλος 
(έξω γεννητικά) καθώς και το σώμα της μήτρας, η σάλ-
πιγγα και η ωοθήκη (έσω γεννητικά). Ο όρος πρόληψις 
εστιάζεται α) σε συμπεριφορές που μπορούν να μειώσουν 
την πιθανότητα ανάπτυξης κάποιας μορφής καρκίνου, β) 
στην πρώιμη ανίχνευση των προκαρκινικών ή καρκινικών 
αλλοιώσεων, με στόχο την έγκαιρη θεραπεία και ίαση. 

Η πρώτη μορφή πρόληψης σχετίζεται με υγειοδιαιτη-
τικούς και φαρμακευτικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα 
αναφερόμαστε:

α) στην καλή διατροφή, με λιγότερες θερμίδες, περιορι-
σμό ζωικών λιπών και ζάχαρης και αύξηση της κατα-
νάλωσης λαχανικών και φρούτων,

β) στην αποφυγή καπνίσματος και κατανάλωσης υπερβο-
λικής ποσότητος αλκοολούχων ποτών,

γ) στη σωματική άσκηση σε τακτική βάση,
δ) στην αποφυγή χρόνιας λήψης φαρμάκων χωρίς ιατρι-

κή συμβουλή και παρακολούθηση, όπως είναι η ορμο-
νική υποκατάσταση και

ε) στη χορήγηση του εμβολίου κατά των κονδυλωμάτων 
(για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου), που θα 
διατίθεται στην χώρα μας από το 2007.

Η δεύτερη μορφή πρόληψης είναι η έγκαιρη διάγνωση 
που κυριολεκτικά σώζει ζωές, εφ’ όσον ο καρκίνος θερα-
πεύεται στα αρχικά τουλάχιστον στάδια. Η μεγάλη κατη-
γορία γυναικών που δεν έχουν συμπτώματα, οφείλουν να 
επισκέπτονται τον γυναικολόγο σε ετήσια βάση για τον 
τυπικό έλεγχο, που περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, 

Από τον Δρ. Λάμπρο Γιαννίκο, Μαιευτήρα – Γυναικολόγο, 
Διευθυντή Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»

Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ» 

το τεστ Παπανικολάου και πιθανότατα το κολπικό υπε-
ρηχογράφημα που τείνει πλέον και αυτό να γίνει εξέτα-
ση ρουτίνας. Οι λεγόμενοι καρκινικοί δείκτες δεν έχουν 
προσφέρει μέχρι τώρα τα αναμενόμενα, γι’ αυτό και δεν 
έχουν σαφή θέση στο πρόγραμμα του ετήσιου προληπτι-
κού ελέγχου. Τέλος, παρ όλο που εκφεύγει της στενής 
έννοιας της γυναικολογικής εξέτασης, δεν θα πρέπει να 
αμελείται η κλινική εξέταση του μαστού (ψηλάφησις) κα-
θώς και ο τακτικός μαστογραφικός έλεγχος μετά τα 40.

Η δεύτερη κατηγορία γυναικών που οφείλουν να επισκε-
φθούν τον γιατρό είναι εκείνες που έχουν κάποια συμπτώ-
ματα όπως: 

α) Διαταραχές του κύκλου σε προεμμηνοπαυσιακές γυ-
ναίκες. 

β) Κολπική αιμόρροια σε γυναίκες που είναι στην εμμη-
νόπαυση (ακόμα και λίγες σταγόνες αίμα).

γ) Φούσκωμα κοιλίας ή κοιλιακός πόνος που επιμένει.
δ) Ψηλάφηση κάποιας «ανωμαλίας» στην περιοχή του αι-

δοίου ή επιμένων κνησμός σε γυναίκες μεγαλύτερης 
ηλικίας.

Στη μεγάλη τους πλειονότητα τα προαναφερθέντα συ-
μπτώματα δεν σχετίζονται με κάποια κακοήθεια, γι’ αυτό 
και ο πανικός είναι αδικαιολόγητος, όμως μια απλή επί-
σκεψη στον γυναικολόγο σίγουρα εξασφαλίζει τουλάχι-
στον την ψυχική ηρεμία της γυναίκας.

Συμπερασματικά, θα τονίσουμε ότι σε γυναίκες που στοι-
χειωδώς λαμβάνουν υπ’ όψιν τους όσα προαναφέρθηκαν, 
παρατηρείται σημαντική μείωση της νοσηρότητας και 
θνησιμότητας από γυναικολογικές κακοήθεις παθήσεις.

Γυναικολογικός Καρκίνος
Τα Βήματα της Πρόληψης
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Ένα εξαιρετικά συνηθισμένο χαρακτηριστικό των εγκύων 
γυναικών σε όλη την διάρκεια και εξέλιξη της εγκυμοσύ-
νης τους είναι η ύπαρξη ανησυχιών, αμφιβολιών και ερω-
τηματικών σχετικά με την ομαλή έκβασή της και σχετικά 
με την μέθοδο διεξαγωγής του τοκετού. 
Το σύνολο των μαιευτήρων και μαιών αντιμετωπίζουν με 
πολύ μεγάλη ευαισθησία την ποιότητα της περιγεννητι-
κής έκβασης, καθώς γνωρίζουμε ότι με τα σημερινά δεδο-
μένα δεν αρκεί ένα απλώς και μόνο καλό περιγεννητικό 
αποτέλεσμα, αλλά το καλύτερο δυνατό. Γι’ αυτόν λοιπόν 
τον λόγο πρέπει να εξατομικεύεται η κάθε περίπτωση και 
να επιλέγεται ως μέθοδος τοκετού η πλέον συμφέρουσα 
για την μητέρα και το παιδί. 
Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες η συχνότητα της καισαρι-
κής τομής παρουσίασε ανοδική τάση. Στις ΗΠΑ από 4,5% 
το 1965 έφτασε το 21% το 1998. Ανάλογο ποσοστό εμφα-
νίστηκε στην Αγγλία και στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, χωρίς να εξαιρείται η Ελλάδα.
Η προέλευση της λέξης «καισαρική» δεν είναι σαφής. 
Σύμφωνα με μία εκδοχή οφείλεται στον Ιούλιο Καίσαρα, 
που γεννήθηκε μ’ αυτόν τον τρόπο (1ος αιώνας π.Χ.). Η 
δεύτερη εκδοχή μιλάει για έναν κυβερνήτη της Ρώμης τον 
8ο αιώνα π.Χ., ο οποίος επέβαλλε την μεταθανάτια επέμ-
βαση σε μητέρες που έχαναν τη ζωή τους στο τέλος της 
κύησης, με σκοπό να σωθεί το έμβρυο. Υπάρχει και τρίτη 
εκδοχή, που αναφέρεται στην λατινική λέξη του Μεσαίω-
να «caedere», που σημαίνει «τέμνω». 

Πότε γίνεται καισαρική τομή. Βασικές ενδείξεις. 

Για να αιτιολογήσουμε την αυξημένη συχνότητα της και-
σαρικής, θα πρέπει ν’ αναφέρουμε και τους συχνότερους 
λόγους για τους οποίους αυτή διενεργείται και πρώτιστα 
την προηγηθείσα καισαρική τομή σε ποσοστό 36%. Ο κίν-
δυνος ρήξης της μήτρας σε προσπάθεια κολπικού τοκετού 
στη δεύτερη εγκυμοσύνη, αποθαρρύνει τους μαιευτήρες 
απ’ την προσπάθεια, καθώς απειλείται η ζωή της εγκύου 

και οι νομικές συνέπειες – φαινόμενο των καιρών – είναι 
τεράστιες. 

Άλλα αίτια διενέργειας καισαρικής τομής είναι :

1. δυσκολία προόδου του τοκετού, 
2. ανώμαλη προβολή και θέση του εμβρύου,
3. εμβρυϊκή δυσπραγία, 
4. αιμορραγίες γ’ τριμήνου εγκυμοσύνης, 
5. υπερτασική νόσος, 
6. διαβήτης κύησης,  
7. η πολύδυμη εγκυμοσύνη,
8. νευρολογικές κι αιματολογικές παθήσεις της μητέρας,
9. καρδιοπάθειες,
10. λοιμώξεις (κονδυλώματα, έρπης κ.ά), 
11. παθήσεις του εμβρύου, 
12. διαταραχές του αμνιακού υγρού και τέλος
13. πρόπτωση ομφαλίδος.

Ας επισημάνουμε επίσης την αλλαγή στην αντιμετώπιση 
της ισχιακής προβολής και τη μειωμένη χρήση των εμ-
βρυουλκών, καθώς σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά επι-
πλοκών για τη μητέρα και το έμβρυο. 
Στις μέρες μας υπάρχουν όλο και περισσότερες γυναίκες 
που αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, συχνά με 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και μεγάλες δυσκολίες. Οι 
λόγοι αυτοί υπαγορεύουν τη διενέργεια καισαρικής, αν 
συνδυαστούν με τους πραγματικά ελαττωμένους κινδύνους 
για τη μητέρα και το έμβρυο που κρύβει αυτή η επέμβα-
ση, με την πρόοδο της γνώσης και της τεχνολογίας. 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η εγκυμοσύ-
νη σήμερα είναι πιο ασφαλής από ποτέ, οι γυναίκες ζουν 
περισσότερο, διεκδικούν κι απολαμβάνουν πιο πολλά κι 
εκείνο που προέχει είναι η υγεία μητέρας και παιδιού, 
γιατί η αξία της ποιότητας ζωής αποκτά ολοένα και με-
γαλύτερη σημασία. 

Από τον κ. Χρήστο Κοκκωνάκη, Μαιευτήρα – Γυναικολόγο,
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

Καισαρική Τομή
Γιατί παρουσιάζει αυξητική τάση στις μέρες μας 
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Τι είναι η χοληδόχος κύστη και πώς λειτουργεί;

Είναι το τμήμα του πεπτικού μας συστήματος όπου απο-
θηκεύεται η χολή, η οποία είναι απαραίτητη για τη δι-
άσπαση των τροφών. Η χοληδόχος κύστη βρίσκεται στο 
άνω δεξιό μέρος της κοιλίας μας και συνδέεται μετα 
χοληφόρων με τον κυστικό πόρο. Όταν τρώμε, η χολή 
προστίθεται στην τροφή, καθώς αυτή περνάει από το δω-
δεκαδάκτυλο. Η χοληδόχος κύστη λειτουργεί ως αποθήκη 
χολής. Έτσι, όταν τρώμε λιπαρές τροφές, η κύστη συσπά-
ται και διοχετεύει επιπλέον χολή στο δωδεκαδάκτυλο.  

Τι είναι οι πέτρες στη χολή και πώς δημιουργούνται;

Είναι πέτρες που δημιουργούνται μέσα στη χοληδόχο κύ-
στη και στη δυτική κοινωνία αποτελούνται κυρίως από 
χοληστερίνη. Στις γυναίκες η πιθανότητα εμφάνισης λι-
θίασης αυξάνει με την ηλικία, τη χρήση αντισυλληπτικών 
χαπιών, την ταχεία απώλεια βάρους, το οικογενειακό 
ιστορικό, την ύπαρξη διαβήτη κ.ά. Σε πολλές περιπτώσεις 
ενοχοποιούνται περισσότεροι του ενός παράγοντες. Άλλο-
τε πάλι δεν υπάρχει κανένας γενεσιουργός παράγων. 

Τι είναι η χολοκυστίτις;

Είναι η οξεία φλεγμονή της χοληδόχου κύστεως, που οφεί-
λεται στην αδυναμία κενώσεώς της λόγω λίθων (95%) ή 
σε μόλυνση από μικρόβια. Τα συμπτώματα είναι δυνατός 
πόνος, πυρετός, κακουχία, τάση για εμετό, εμετός. Συχνά 
ακολουθεί μετά από ένα μεγάλο λιπαρό γεύμα.  

Πολύποδας χοληδόχου κύστεως

Πολύποδες μπορεί να αναπτυχθούν στο τοίχωμα της κύ-
στεως και προκαλούν φλεγμονές ανάλογες με τους χολο-
λίθους. Δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο. Αυτό 
όμως είναι πολύ σπάνιο. 

Ποια είναι η θεραπεία της χολολιθιάσεως και της χολοκυ-
στίτιδας;

Η αποτελεσματική -ριζική- θεραπεία της χολολιθιάσεως 
και της χολοκυστίτιδας είναι η χειρουργική αφαίρεση της 
χοληδόχου κύστεως.  

Ποιες είναι οι διαθέσιμες χειρουργικές τεχνικές;

Α. Η συμβατική -«ανοιχτή»- εγχείρηση.
Β. Η λαπαροσκοπική.

Πώς γίνεται η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή;

Υπό γενική νάρκωση γίνονται τέσσερις (4) μικρές τρύπες 
στην κοιλιά του ασθενούς. Από τη μία εισάγεται μια μι-
κρή κάμερα που μεταφέρει την εικόνα του εσωτερικού 
της κοιλίας υπό μεγέθυνση στο μόνιτορ. Από τις άλλες 
τρεις (3) τρύπες, με ειδικά λεπτά εργαλεία, γίνεται η δι-
ατομή της κυστικής αρτηρίας και του κυστικού πόρου, η 
αποκόλληση της κύστεως από το συκώτι, και εν τέλει η 
αφαίρεση της κύστεως.  

Αφαιρούνται μόνο οι πέτρες από την κύστη;

Όχι. Αφαιρείται ολόκληρη η κύστη μαζί με τις πέτρες, 
όπως και στη συμβατική χειρουργική. 

Πώς μπορεί να αφαιρεθεί η κύστη από τις μικρές τρύπες;

Αυτό είναι δυνατόν, λόγω της ελαστικότητας των ιστών 
του ανθρωπίνου σώματος.  

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μολύνσεως;

Όχι, ο κίνδυνος είναι πολύ μικρότερος συγκρινόμενος με 
τη συμβατική εγχείρηση.  

Από τον Δρ. Νίκο Γ. Παπαϊωάννου, Χειρουργό
Υπεύθυνο Χειρουργικού Τομέα Μαιευτηρίου «Λητώ»

Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή
Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις
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Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου;

Α) Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος.

Β) Ταχύτερη ανάρρωση.

Γ) Παραμονή 12-24 ωρών στο Νοσοκομείο.

Δ) Λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές (μόλυνση, συμ-
φύσεις, κήλη κ.λπ.).

Ποια είναι η περίοδος ανάρρωσης;

Το ίδιο απόγευμα της επέμβασης διακόπτεται ο ορός και 
ο ασθενής αρχίζει να πίνει υγρά. Το βράδυ τρώει ελαφρά. 
Την επομένη πηγαίνει στο σπίτι του. Σε τρεις (3) ημέρες 
ασκεί τις συνήθεις δραστηριότητές του και μετά πέντε (5) 
ημέρες επιστρέφει στην εργασία του. 

Το πάχος του ασθενούς είναι αντένδειξη για λαπαροσκοπική 
εγχείρηση;

Απεναντίας, η εγχείρηση είναι πολύ πιο εύκολη λαπαρο-
σκοπικά παρά με το συμβατικό τρόπο.

Η τεχνική μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλους τους αρρώστους;

Υπάρχουν περιορισμοί για όσους έχουν υποβληθεί στο 
παρελθόν σε ανοικτές εγχειρήσεις άνω κοιλίας, καθώς και 
για ορισμένους ασθενείς που αντιμετωπίζουν καρδιακά ή 
αναπνευστικά προβλήματα.  

Συμπέρασμα

Σήμερα η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή είναι η μέ-
θοδος εκλογής στην αντιμετώπιση των χειρουργικών 
παθήσεων της χοληδόχου κύστεως και έχει ουσιαστικά 
αντικαταστήσει την ανοικτή συμβατική εγχείρηση.  
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Η δυσμηνόρροια είναι ένα οδυνηρό σύμπτωμα, που τα-
λαιπωρεί πολλές γυναίκες κάθε μήνα και υποβαθμίζει την 
ποιότητα ζωής τους, καθώς τις καθηλώνει στο κρεβάτι. 
Ωστόσο, μπορεί να αντιμετωπιστεί στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, αλλά η θεραπεία πρέπει να συστήνεται από 
τον γυναικολόγο και όσες υποφέρουν να μην επιχειρούν 
αμφιβόλου αποτελεσματικότητας «γιατροσόφια».

Κατά μία έννοια η δυσμηνόρροια, δηλαδή η επώδυνη 
έμμηνος ρύση (περίοδος), δεν είναι πάθηση, αλλά ενο-
χλητικό και βασανιστικό σύμπτωμα, που όλες οι γυναίκες 
λίγο-πολύ το έχουν βιώσει σε κάποια φάση της αναπαρα-
γωγικής τους ηλικίας. Αποτελεί δε το πιο συχνό και ενίοτε 
το πιο «σπαρακτικό» παράπονο των γυναικών. Αν και στην 
πλειοψηφία τους οι ενήλικες γυναίκες έχουν την εμπειρία 
μιας ήπιας ενόχλησης στη διάρκεια της περιόδου, ωστό-
σο ο όρος δυσμηνόρροια χαρακτηρίζει την κατάσταση 
εκείνη του πόνου που ακινητοποιεί την πάσχουσα και της 
περιορίζει την καθημερινή της δραστηριότητα, αφού την 
καθηλώνει στο κρεβάτι για μία-δύο ημέρες, ενώ για την 
υποχώρηση του πόνου απαιτείται φαρμακευτική αγωγή.

Μορφές δυσμηνόρροιας

Διακρίνουμε τρεις μορφές δυσμηνόρροιας:
Την πρωτοπαθή, στην οποία δεν υπάρχει οργανικό αίτιο.
Τη δευτεροπαθή, με διαγνωσμένο παθολογικό αίτιο.
Τη μεμβρανώδη, που είναι πολύ σπάνια.
Ο πόνος στην περίοδο έχει από παλιά συνδεθεί με κύ-
κλους στους οποίους συμβαίνει ωορρηξία και οφείλεται 
στην παραγωγή κάποιων ουσιών, που ονομάζονται προ-
σταγλανδίνες.

Αρκετές φορές στην εκδήλωση του πόνου συμμετέχουν και 
ψυχολογικοί παράγοντες. Σημαντικό επίσης ρόλο μπορεί 

Δυσμηνόρροια
Το περιοδικό “μαρτύριο” των γυναικών

Από τον Δρ. Ελπιδοφόρο Δουράτσο, Μαιευτήρα, Χειρουργό-Γυναικολόγο
Διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών, Προέδρο Επιστημονικού Συμβουλίου Μαιευτηρίου «Λητώ»

να παίξει ο ψυχισμός των κοριτσιών και η πληροφόρηση 
που έχουν στην εφηβεία γύρω από το θέμα της περιόδου, 
καθώς και η αντιμετώπιση που έχουν από τους γονείς και 
το περιβάλλον γενικότερα.

Συμπτώματα

Η κλινική συμπτωματολογία διαφέρει από άτομο σε άτο-
μο και εξαρτάται από υποκειμενικούς παράγοντες.

Στην πρωτοπαθή δυσμηνόρροια δεν ανιχνεύεται κάποια 
υποκειμενική πάθηση. Ο πόνος εμφανίζεται αργότερα 
στην εφηβεία –επειδή οι πρώτοι κύκλοι στα νεαρά κορί-
τσια είναι συνήθως χωρίς ωορρηξία- και ξεκινάει είτε την 
πρώτη ημέρα της περιόδου, όταν δηλαδή αρχίζει η ροή, 
είτε την δεύτερη. Ναυτία, εμετοί, διάρροια ή και πονοκέ-
φαλος μπορεί να συνοδεύουν τον πόνο. Στην αντιμετώπι-
σή του παίζει καθοριστικό ρόλο η λεπτομερής λήψη του 
ιστορικού από τον θεράποντα ιατρό. Η κλινική εξέταση 
δεν αποκαλύπτει ιδιαίτερη παθολογία των έσω γεννητι-
κών οργάνων και γενικότερα στην πύελο. Εκτός από την 
κλινική εξέταση, το υπερηχογράφημα των έσω γεννητικών 
οργάνων αποτελεί χρήσιμη έως και απαραίτητη εξέταση 
για τον αποκλεισμό υποκείμενης παθολογίας.

Στη δευτερογενή δυσμηνόρροια συνήθως αποκαλύπτεται 
οργανική πάθηση που χρειάζεται φαρμακευτική ή χει-
ρουργική θεραπεία. Τέτοιες παθήσεις είναι η ενδομη-
τρίωση, τα ινομυώματα, οι φλεγμονώδεις παθήσεις της 
πυέλου, οι πολύποδες και οι στενώσεις του τραχήλου.

Στη σπάνια περίπτωση της μεμβρανώδους δυσμηνόρ-
ροιας τμήματα της εσωτερικής στιβάδας της μήτρας 
(ενδομητρίου) εξέρχονται κατά την περίοδο σε μεγάλα 
κομμάτια.
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ροια, που είναι η πιο συχνή και αντιμετωπίζεται με συντη-
ρητική φαρμακευτική αγωγή.

Θεραπεία 

Για τις ήπιες μορφές πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας συνι-
στάται η χορήγηση απλών αναλγητικών, όπως η ασπιρί-
νη και η παρακεταμόλη (Depon κ.λπ.). Και ισχυρότερα 
φάρμακα, αντιφλεγμονώδη –αντιπροσταγλανδινικά σκευ-
άσματα (σαν το Ponstan), έχουν χρησιμοποιηθεί με πολύ 
καλά αποτελέσματα, αλλά πρέπει να αποφεύγεται η κατά-
χρηση λόγω παρενεργειών.

Εναλλακτικές θεραπείες

Εναλλακτικές θεραπείες για την καταπολέμηση της δυ-
σμηνόρροιας έχουν εφαρμοστεί με αμφίβολα αποτελέ-
σματα. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Tip

Καλό είναι να τονιστεί ότι σε κάποιες, πολύ 
σπάνιες περιπτώσεις η δυσμηνόρροια επιμέ-
νει χωρίς να διαγιγνώσκεται σαφές αίτιο που 
την προκαλεί, ενώ η θεραπεία δεν δρα απο-
τελεσματικά.

Προσοχή 

Για τη σωστή αντιμετώπιση της δυσμηνόρ-
ροιας υπεύθυνος είναι μόνο ο γυναικολόγος, 
ο οποίος πρέπει να καθορίσει τη θεραπευ-
τική αγωγή, αφού κάνει τη διάγνωση. Αυτό 
σημαίνει ότι όσες γυναίκες ταλαιπωρούνται 
από έντονο πόνο κατά την περίοδο πρέπει να 
αποφεύγουν την αλόγιστη χρήση αντιφλεγ-
μονωδών φαρμάκων χωρίς τη συναίνεση του 
θεράποντος ιατρού τους, καθώς τα σκευά-
σματα αυτά έχουν παρενέργειες, που μπορεί 
να αποτελέσουν αιτία δημιουργίας σοβαρών 
προβλημάτων στο γαστρεντερικό σύστημα.

Η τοποθέτηση θερμών επιθεμάτων στο υπογάστριο και η 
ανάπαυση σε συνδυασμό με τη χορήγηση αναλγητικών.

Η φυσική άσκηση, για την οποία κάποιες μελέτες αναφέ-
ρουν ύφεση των συμπτωμάτων έως και μείωση της δυσμη-
νόρροιας σε μεγάλο ποσοστό.

Σημαντικό στοιχείο στη φαρμακευτική αγωγή αποτελεί η 
έγκαιρη λήψη των φαρμάκων, δηλαδή μία-δύο μέρες προ 
της εμφάνισης του πόνου και έπειτα από ιατρική εξέταση. 
Και αυτό γιατί, αν χορηγηθούν αφού έχει ήδη ξεκινήσει 
ο πόνος, η αποτελεσματικότητά τους αποδεικνύεται αμ-
φίβολη.

Η λήψη αντισυλληπτικών δισκίων χαμηλής δόσεως σε 
επιλεγμένες περιπτώσεις, έπειτα από σύσταση του γυναι-
κολόγου, αποτελεί αρκετές φορές θεραπεία εκλογής. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από 
την περίπτωση και καθορίζεται από τον γυναικολόγο. Τις 
περισσότερες φορές μετά τη διακοπή των αντισυλληπτι-
κών παρατηρείται μεγάλη βελτίωση έως και πλήρης ύφε-
ση των συμπτωμάτων. Κατά τη διάρκεια της λήψης των 
αντισυλληπτικών τα συμπτώματα στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων υποχωρούν εντελώς.
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«Στο πρόγραμμα για τη ρύθμιση του 

βάρους θα πρέπει να τονιστεί η ιδι-

αίτερη σημασία που έχει το νερό για 

την αναπλήρωση και την αποφυ-

γή αφυδάτωσης, καθώς καλύπτεται 

ταυτόχρονα η απαίτηση για έλεγχο 

των προσλαμβανόμενων θερμίδων.»
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Γεννήσατε! Συγχαρητήρια για το νέο σας μωρό. Εννέα 
ολόκληρους μήνες προετοιμαζόσαστε και περιμένατε τη 
στιγμή που θα το πάρετε στην αγκαλιά σας. Τα συναισθή-
ματα και οι σκέψεις για το νέο ξεκίνημα της οικογένειάς 
σας πλημμυρίζουν το μυαλό σας, αλλά στο πίσω μέρος 
του, όπως και των περισσότερων γυναικών, ήδη πριν από 
τον τοκετό, υπάρχει ο προβληματισμός σχετικά με τον 
τρόπο επαναφοράς του βάρους και του σχήματος του σώ-
ματός σας, στα προ της εγκυμοσύνης δεδομένα. Αρκετές 
είναι οι απορίες που έχετε στο μυαλό σας και πολύ περισ-
σότερες οι ανακρίβειες και οι λανθασμένες πληροφορίες 
που μεταφέρει το ευρύτερο αλλά και στενό περιβάλλον 
σας. Σε αυτό το άρθρο θα δοθεί μια πλήρης εικόνα των 
επιλογών που υπάρχουν για τη ρύθμιση της διατροφής 
και του βάρους σας μετά τον τοκετό.

Ξεκινώντας θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν την επιλογή 
της μεθόδου σίτισης του μωρού. Διαφορετική είναι η διαι-
τητική αντιμετώπιση και η ανταπόκριση του οργανισμού 
της λεχωίδος στην περίπτωση που επιλεγεί ο μητρικός 
θηλασμός ως μέθοδος σίτισης, συγκριτικά με την επιλο-
γή της χρήσης υποκατάστατου γάλακτος ή συνδυασμένης 
σίτισης. 

Ρύθμιση βάρους κατά την περίοδο αποκλειστικού μητρι-
κού θηλασμού 

Η επιλογή του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού είναι η 
ιδεώδης λύση για εσάς και το νεογέννητό σας. Σε αυτή την 
περίπτωση οι διατροφικοί χειρισμοί που απαιτούνται εί-
ναι πολύπλοκοι, καθώς θα πρέπει να υπολογιστεί επιπρό-
σθετα το κόστος σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά για 
την παραγωγή του μητρικού γάλακτος. Η διαδικασία του 
μητρικού θηλασμού προκαλεί απώλεια βάρους. Πιο συ-
γκεκριμένα, η ενεργειακή πυκνότητα του μητρικού γάλα-

Από την κα. Χαρά Κωτσιοπούλου, Κλινική Διατροφολόγο – Διαιτολόγο, M.Sc,
Υπεύθυνη Τμήματος Μεταβολισμού & Διατροφής Μαιευτηρίου «Λητώ»

κτος είναι 0,67 kcal / ml, οπότε για την παραγωγή 750 ml 
ημερησίως με μια απόδοση 80%, προκύπτει ότι η δαπα-
νούμενη από τη μητέρα ενέργεια είναι περίπου 600 Kcal 
ημερησίως (κυρίως κατά τους πρώτους 5-6 μήνες). Κατά 
συνέπεια, η διατήρηση και μόνο ενός αποκλειστικού μη-
τρικού θηλασμού εξασφαλίζει απώλεια βάρους της τάξης 
των 0.8 κιλών ανά μήνα (κυρίως με την μορφή λίπους). 

Αποτελεί αντικείμενο μελετών τα τελευταία 20 χρόνια το 
αν είναι δυνατόν να συνδυαστεί ο μητρικός θηλασμός με 
ένα κατάλληλο, κατά τα άλλα, υποθερμιδικό διαιτολόγιο 
σε περιπτώσεις υπέρβαρων γυναικών. Δεδομένου ότι η 
διατήρηση επιπλέον βάρους μετά τον τοκετό μπορεί να 
συμβάλει στην εμφάνιση παχυσαρκίας, είναι απαραίτητο 
κατά την περίοδο του θηλασμού να προωθείται η απώ-
λεια βάρους. Είναι δυνατόν αυτή η προσπάθεια για απώ-
λεια του επιπρόσθετου βάρους να επηρεάσει τον μητρικό 
θηλασμό σε επίπεδο ποσότητας ή / και ποιότητας παρα-
γόμενου γάλακτος; Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ιατρικής, 
η ενδεικνυόμενη απώλεια βάρους για θηλάζουσες που 
είναι υπέρβαρες είναι 2 κιλά ανά μήνα, απώλεια που δε 
φαίνεται να ασκεί αρνητική επίδραση την παραγωγή του 
μητρικού γάλακτος. Αρχικά, συστήνεται η τήρηση ενός 
διαιτολογίου με βάση τις ειδικές ενεργειακές ανάγκες για 
τη δεδομένη κατάσταση, αλλά μετά από την εγκατάστα-
ση του μητρικού θηλασμού, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί 
υποθερμιδικό διαιτολόγιο με 500 θερμίδες λιγότερες από 
την παραπάνω εκτίμηση. 

Ρύθμιση βάρους στην περίπτωση συνδυασμένης σίτισης  

Αν τηρείται πρόγραμμα μικτής σίτισης, τότε τηρείται 
διαιτολόγιο αντίστοιχο με το παραπάνω, αλλά ο ρυθμός 
απώλειας σε αυτήν την περίπτωση είναι μικρότερος, λόγω 
της ύπαρξης λιγότερων γευμάτων μητρικού γάλακτος.

Περιττά κιλά μετά την εγκυμοσύνη; 
Τι πρέπει να κάνω για να επαναφέρω το σωματικό μου 
βάρος στα φυσιολογικά όρια
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Ρύθμιση βάρους στην περίπτωση σίτισης με υποκατά-
στατο γάλακτος

Στην περίπτωση που δεν πρόκειται να θηλάσετε, απαι-
τείται να γίνει ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου προ-
γράμματος διατροφής με βάση τις γενικές αρχές της 
διατροφής: ποικιλία, μέτρο, ισορροπία. Είναι απαραίτητο 
να γίνει εκτίμηση της διατροφικής σας κατάστασης, γιατί 
συχνά μετά από μια περίοδο εγκυμοσύνης παρατηρείται 
“άδειασμα” πολλών αποθηκών από θρεπτικά συστατικά. 
Το υποθερμιδικό διαιτολόγιο θα πρέπει να σχεδιαστεί 
κατάλληλα, ώστε να επιτρέπεται η αναπλήρωση των θρε-
πτικών συστατικών, παράμετρος βασική ιδιαίτερα για τις 
γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική περίοδο και 
πρόκειται να προχωρήσουν μελλοντικά σε μια νέα εγκυ-
μοσύνη. Εξάλλου, είναι αποδεδειγμένο ότι οι ελλείψεις 
σε θρεπτικά συστατικά στο σώμα μιας γυναίκας που συλ-
λαμβάνει ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του 
αναπτυσσόμενου εμβρύου, αλλά γενικότερα και για την 
έκβαση της εγκυμοσύνης. Ο ρυθμός απώλειας του βάρους 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 κιλό ανά εβδομάδα, αν 
κατά την κύηση είχατε πάρει κιλά πάνω από την συνιστώ-
μενη αύξηση. Ένας προτεινόμενος μέσος ρυθμός απώλει-
ας βάρους είναι στα 500 γραμμάρια εβδομαδιαίως.

Στο πρόγραμμα για τη ρύθμιση του βάρους θα πρέπει να 
τονιστεί η ιδιαίτερη σημασία που έχει το νερό. Η σύστα-
ση, για να υπάρχει επαρκής παραγωγή μητρικού γάλα-
κτος, είναι η κατανάλωση 10 ποτηριών υγρών ημερησίως 
(νερό, χυμοί, σούπες). Προτείνεται η κατανάλωση κυρίως 
νερού για την αναπλήρωση και την αποφυγή αφυδά-
τωσης, καθώς καλύπτεται ταυτόχρονα η απαίτηση 
για έλεγχο των προσλαμβανόμενων θερμίδων. Δεν 
υπάρχει καμία αναφορά για κάποια “ξεχωριστή” 
ευεργετική επίδραση από την κατανάλωση σού-
πας ή χυμών. Μια άλλη δυσκολία στην επίτευ-
ξη της απώλειας βάρους είναι η πεποίθηση ότι 
μόνο τα πλήρη γαλακτοκομικά περιέχουν ασβέστιο. Αυτό, 
σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα φαίνεται ότι είναι 
αβάσιμο και κατά συνέπεια μπορείτε να επιλέγετε τα ημί-
παχα γαλακτοκομικά, για να καλύψετε τις ανάγκες σας 
σε ασβέστιο. Σε ό,τι αφορά τα λιπαρά του διαιτολογίου, 
μπορεί να γίνει μείωση του συνολικά προσλαμβανόμενου 
λίπους με επιλογές χαμηλών σε λιπαρά κρεάτων, ψαριού 
και κοτόπουλου, εφόσον δεν κρίνεται απαραίτητη σε αυ-
τήν την φάση η συχνή κατανάλωση κόκκινου κρέατος που 
είναι πιο πλούσιο σε λίπος.
 Ένας άλλος μύθος που πρέπει να καταρριφθεί είναι αυτός 
που αφορά τον μερικό ή πλήρη αποκλεισμό από το διαι-
τολόγιο πράσινων λαχανικών και γενικότερα τροφών που 
περιέχουν φυτικές ίνες. Συνιστάται η κατανάλωση τροφών 
πλούσιων σε φυτικές ίνες, όπως είναι τα φρούτα και τα 
λαχανικά, τα αρτοσκευάσματα και τα δημητριακά ολικής 
άλεσης. Οι φυτικές ίνες είναι πολύ σημαντικές για την 

υποστήριξη ενός προγράμματος ρύθμισης βάρους, καθώς 
προάγουν το αίσθημα του κορεσμού. Ακόμη τηρείστε τον 
κανόνα που ισχύει για όλα τα ισορροπημένα διαιτολόγια, 
για κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων, καθώς με 
αυτόν τον τρόπο θα τροφοδοτείτε τον οργανισμό με τις 
απαραίτητες ποσότητες θρεπτικών συστατικών, μειώνο-
ντας ταυτόχρονα το αίσθημα της πείνας. Τέλος, απαραί-
τητο είναι να χρησιμοποιείτε απλές μεθόδους μαγειρικής 
παρασκευής (ψήσιμο, βράσιμο, σχάρας) με έλεγχο στο 
προστιθέμενο λίπος και αποφυγή των μπαχαρικών και 
των καρυκευμάτων. 
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Είναι γνωστό ότι η κολύμβηση είναι η καλύτερη γυμνα-
στική, διότι το σώμα μας γυμνάζεται χωρίς να καταπο-
νούνται οι αρθρώσεις, δεν κινδυνεύει η μέση μας και 
εκμηδενίζεται ο κίνδυνος τραυματισμών.

Λογικό λοιπόν είναι η κολύμβηση όχι απλώς να επιτρέ-
πεται, αλλά να επιβάλλεται στις ενδιαφέρουσες (χρησι-
μοποιώ τη λέξη ΕΝ – ΔΙΑ – ΦΕΡΟΥΣΑ διότι ετυμολογικά 
σημαίνει ότι η γυναίκα φέρει ένα “θεό” στα σπλάχνα της 
και κατά τη γνώμη μου είναι η πιο ωραία λέξη για να 
περιγράψουμε την περίοδο της κύησης).

Επίσης η κολύμβηση προσφέρει στην “ενδιαφέρουσα 
μείωση του σωματικού βάρους, περιορισμό των οιδημά-
των, μικρότερη εμφάνιση οσφυαλγίας 
και μικρότερη διάρκεια τοκετού.

Βέβαια, μαζί με την προτροπή για 
κολύμβηση, πρέπει να δίνονται οι κα-
τάλληλες συμβουλές, ώστε να αποφεύ-
γονται τυχόν προβλήματα.

Βασική αρχή των διακοπών για μία 
μέλλουσα μητέρα είναι ο προορισμός να είναι σε τόπο με 
γρήγορη πρόσβαση σε Μαιευτήριο ή Κέντρο Υγείας.

Όσον αφορά στην κολύμβηση, πρέπει να γνωρίζει το εί-
δος των ασκήσεων που εκτελούνται στο νερό, ώστε να εί-
ναι κατάλληλες για την ηλικία κύησης.

Στο α’ τρίμηνο της κύησης, εάν δεν υπάρχει μαιευτικό 

Από τον κ. Δημήτριο Μπριάνη, Μαιευτήρα – Γυναικολόγο,
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

πρόβλημα, η “ενδιαφέρουσα μπορεί να ασκεί όλους τους 
τύπους κολύμβησης που γνωρίζει. Στο β’ και γ’ τρίμηνο 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. 

Σωστό είναι να ρωτήσει το γιατρό της για τις ασκήσεις 
και να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αναπνοή και την 
χαλάρωση των μυών. 

Επίσης πρέπει να γνωρίζει ότι πρέπει να αποφεύγει το 
παγωμένο νερό, το οποίο μπορεί να προκαλέσει συστολές 
στη μήτρα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένουν οι μολύνσεις. Ως 
γνωστόν, κατά τη διάρκεια της κύησης, ιδίως αν συνυ-

πάρχει σακχαρώδης διαβήτης, μειώ-
νεται ο αμυντικός, αντιμικροβιακός 
μηχανισμός του κόλπου, με αποτέλε-
σμα την ανάπτυξη φλεγμονών.

Ορισμένοι μικροοργανισμοί, όπως η 
Gardnerella Vaginalis και οι μύκη-
τες, προκαλούν λοίμωξη στο κατώτερο 
γεννητικό σύστημα, άλλοι δε, όπως το 

μυκόπλασμα και τα χλαμύδια, μπορεί να μολύνουν τον 
εμβρυϊκό σάκο και να προκαλέσουν αποβολή, πρόωρη 
ρήξη υμένων ή και πρόωρο τοκετό.

Όπως βλέπουμε, έχει ιδιαίτερη σημασία η παραλία ή η 
πισίνα που θα διαλέξουμε να κολυμπήσουμε. Στις πισί-
νες τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποιείτε χλώριο ως 
μέσον απολύμανσης, που τόσα προβλήματα προκαλούσε 

Εγκυμοσύνη και Θάλασσα
Χρήσιμες συμβουλές για τις διακοπές σας

«πρέπει να αποφεύ-
γει το παγωμένο νερό, 
το οποίο μπορεί να 
προκαλέσει συστολές 
στη μήτρα»



στο σώμα μας (π.χ. τσούξιμο στο δέρμα και στα μάτια), 
αλλά μέθοδοι πιο φιλικές και προς το περιβάλλον και 
προς εμάς, όπως η χρήση όζοντος ή η οξυγόνωση μέσω 
ηλεκτρονικής οξείδωσης. Όσον αφορά τις παραλίες, οι 
“γαλάζιες σημαίες” θα μας οδηγήσουν στην πλέον κατάλ-
ληλη.

Επίσης, οι “ενδιαφέρουσες πρέπει να αλλάζουν μαγιό 
μετά το μπάνιο, ώστε να απο-
φεύγεται η υπερβολική υγρα-
σία στην γεννητική περιοχή 
και να χρησιμοποιούν βαμβα-
κερά εσώρουχα.

Αν η ενδιαφέρουσα διαπιστώ-
σει κνησμό, αίσθημα καύσου, 
δύσοσμη κολπική έκκριση, 
συχνοουρία ή ευαισθησία στην ούρηση, πρέπει να απευ-
θυνθεί αμέσως στον γιατρό της, ώστε να λάβει την κατάλ-
ληλη θεραπευτική αγωγή. 

«πρέπει να αλλάζουν μαγιό μετά 

το μπάνιο, ώστε να αποφεύγεται η 

υπερβολική υγρασία στην γεννητι-

κή περιοχή»

Τέλος, πρέπει να αναφερθούμε στην έκθεση στον ήλιο. 
Η σωστή συμπεριφορά προϋποθέτει την αποφυγή της 
έκθεσης στον ήλιο κατά τις μεσημεριανές ώρες (12.00 
– 15.00) και τη χρήση αντηλιακού προσώπου.

Τα αντηλιακά δέρματος μπορεί να προστατέψουν από 
τις ακτίνες του ήλιου, αλλά γίνεται μεγάλη απορρόφηση 
από το δέρμα. Άρα η “ενδιαφέρουσα� πρέπει να είναι ιδι-

αίτερα προσεκτική στον τύπο 
του αντηλιακού που θα χρη-
σιμοποιήσει. Δηλαδή να έχει 
μεγάλο δείκτη προστασίας, τις 
λιγότερες χημικές ουσίες και 
να ανανεώνεται σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα.

Επίσης, πρέπει να ξέρει ότι η 
ηλιακή ακτινοβολία σε συνδυασμό με την αυξημένη έκ-
κριση μελανίνης ευνοεί την εμφάνιση των πανάδων.
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Το Σιάτσου είναι μία Ιαπωνική μέθοδος αγωγής πάνω 
στο σώμα. Στη γλώσσα της η λέξη σημαίνει «Πίεση με 
τα δάκτυλα».

Αξιοποιεί μία σειρά τεχνικών, όπως πιέσεις με τα δάκτυλα 
και τις παλάμες σε ειδικά σημεία του σώματος, μαλάξεις, 
διατάσεις των μυών και κινητοποιήσεις των αρθρώσεων.

Σκοπό έχει να ανακουφίσει από τυχόν πόνους και ενοχλή-
σεις, να τονώσει τις λειτουργίες των οργάνων, να αποκα-
ταστήσει την ομαλή ροή της ενέργειας στον οργανισμό 
επιτυγχάνοντας τη μέγιστη ευεξία σε ψυχοσωματικό επί-
πεδο.

Βασίζεται στις αρχές της Παραδοσιακής Ανατολικής 
Ιατρικής, σύμφωνα με την οποία στο σώμα υπάρχει ένα 
δίκτυο καναλιών (μεσημβρινοί) που συνδέονται με τα όρ-
γανα και τους ιστούς. Μέσα στους μεσημβρινούς ρέει η 
ζωτική ενέργεια, η ομαλή και ανεμπόδιστη κίνηση της 
οποίας εξασφαλίζει υγεία και ευεξία σε σωματικό, ψυχο-
λογικό και νοητικό επίπεδο. Όταν όμως διαταράσσεται 
η ομαλή αυτή ροή, δημιουργούνται προβλήματα και ενο-
χλήσεις που εκδηλώνονται ως πόνοι, ένταση, δυσλειτουρ-
γίες των οργάνων.

Ο ασκών το Σιάτσου καλείται να διαγνώσει τα αίτια της 
ανισορροπίας και στην συνέχεια να εξισορροπήσει τα 
σημεία ή τις περιοχές του σώματος που πάσχουν είτε 
από έλλειψη ενέργειας είτε από υπερβολή της. Το πλάνο 
της αγωγής και οι μεσημβρινοί όπου θα εφαρμοστεί το 
Σιάτσου, επιλέγονται μετά από λήψη ιστορικού και από 
διάγνωση που γίνεται σε περιοχές του σώματος και του 
προσώπου, όπου υπάρχουν αντανακλαστικές περιοχές 
των οργάνων που δείχνουν την ενεργειακή τους κατάστα-
ση.

Λόγω της ευεργετικής της δράσης, η μέθοδος του Σιάτσου 

έχει την ευρύτερη αποδοχή και αναγνώριση, πέρα από τη 
χώρα προέλευσής της, και στις χώρες της Ευρώπης και 
στην Αμερική. Έτσι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανα-
ζητούν και απολαμβάνουν την αποτελεσματική ανακού-
φιση που τους προσφέρει και ολοένα και περισσότεροι 
γιατροί και λειτουργοί υγείας τη συνιστούν ως συμπληρω-
ματική αρωγό μέθοδο στην αγωγή που προτείνουν στους 
ασθενείς τους.

Το Σιάτσου στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να 
προσφέρει μεγάλη βοήθεια και υποστήριξη ανακουφί-
ζοντας από τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
μέλλουσα μητέρα, όπως:

 Πόνοι, πιασίματα και εντάσεις μυοσκελετικές (πόνοι 
στη μέση, την πλάτη, τον αυχένα, τα γόνατα-μυϊκές 
εντάσεις, κόπωση και πιάσιμο –πόνοι και δυσκαμψία 
των αρθρώσεων –μυϊκές κράμπες).

 Κατακράτηση υγρών (πρήξιμο και οιδήματα κυρίως 
των κάτω άκρων).

Από την κα. Ντζίφα Ελένη, Δασκάλα &

ασκούσα το Σιάτσου

Σιάτσου και Εγκυμοσύνη
Μαθήματα χαλάρωσης για μαμά και μωρό
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 Διαταραχές της πεπτικής λειτουργίας (καούρες, τάση 
για εμετό –φούσκωμα-δυσκοιλιότητα ή διάρροια-βου-
λιμία ή ανορεξία-δυσπεψία).

 Αδύναμη κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου-
κρύα άκρα-διογκωμένες φλέβες.

 Κόπωση.

 Αϋπνίες.

 Πονοκέφαλοι και ημικρανίες.

 Στρές, ανησυχία, ψυχολογικές μεταπτώσεις.

Το Σιάτσου με την ήπια προσέγγισή του καταφέρνει να 
προσφέρει βαθιά χαλάρωση και ηρεμία τόσο στην μη-
τέρα όσο και στο μωρό της, καθώς είναι γνωστό ότι από 
τον 5ο μήνα της κύησης ωριμάζουν ο εγκέφαλος και τα 
όργανα των αισθήσεων του εμβρύου, που ξεκινά να αντι-
λαμβάνεται και να αντιδρά στα ερεθίσματα που προ-
σλαμβάνει από τη μητέρα του, τα οποία εξαρτώνται από 
την ψυχολογική και συναισθηματική της κατάσταση, και 
με τη σειρά τους μπορούν να επηρεάσουν και να παίξουν 

σημαντικό ρόλο στην ψυχοπνευματική του ανάπτυξη.

Το Σιάτσου μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια μετά το 
1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Υπάρχουν σημεία στο σώμα 
που αποφεύγεται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
της κυήσεως, τα οποία όμως αποδεικνύονται πολύτιμα 
στη διαδικασία του τοκετού, καθώς μπορούν να  βοηθή-
σουν τις συσπάσεις της μήτρας, την χαλάρωση του τρα-
χήλου και την ανακούφιση από τον πόνο.

Η εφαρμογή της μεθόδου γίνεται σε έναν ήσυχο, καθαρό 
χώρο, πάνω σε ένα στρώμα στο δάπεδο και διαρκεί πε-
ρίπου 1 ώρα.

Η μητέρα φορά άνετα ρούχα (κατά προτίμηση από φυσι-
κό υλικό, όπως βαμβάκι) και ξαπλώνει σε μία αναπαυτι-
κή θέση συνήθως στο πλάι ή ύπτια υποστηριζόμενη από 
μαξιλαράκια.

Το Σιάτσου είναι συμπληρωματική αγωγή υγείας και ευ-
εξίας που σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ιατρική 
αγωγή ή πράξη και που θα πρέπει να έχει την έγκριση 
του θεράποντος-γυναικολόγου.



π·ÙÚÈÎ‹ 
ÌÂ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

@Leto.pdf   7/30/06   3:05:31 PM



λη
τώ

 B
ab

y

56	
		

Αύγουστος 2006art	of	life

Ο Ιπποκράτης, ο αρχαίος μας πρόγονος, πριν από 2500 
χρόνια περίπου, ανέφερε στο μνημειώδες έργο του «Περί 
άρθρων» : 

...όταν δε ισχίον εκπαλές γένηται ες το έσω μέρος εκ γενεής...
Μετάφραση: «...όταν όμως το ισχίο εξαρθρωθεί προς τα 
μέσα εκ γενετής....»

 (Ιπποκράτους, «Περί άρθρων», Κεφ. 53, παράγ. 65)

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο μεγάλος αυ-
τός πατέρας της ιατρικής ήταν ο πρώτος που εντόπισε τον 
συγγενή χαρακτήρα της νόσου (εμφάνιση στην εμβρυϊκή 
ζωή δηλαδή).
Παρόλο που η νόσος αναγνωρίστηκε το 350 π.Χ. περίπου, 
μόλις το 1800 η ιατρική στρέφει το βλέμμα της προς αυ-
τήν και γίνονται προσπάθειες θεραπείας με μη ενθαρρυ-
ντικά όμως αποτελέσματα. 
Το ισχίο («γοφός») ενώνει το κάτω άκρο του σώματος με 
τον κορμό και η πάθηση που μας απασχολεί ονομάστηκε 
αρχικά «Συγγενές εξάρθρημα του ισχίου». 
Η αιτία της είναι άγνωστη και προκαλεί ένα φάσμα δι-
αταραχών (δυσπλασία), που έχουν ως αποτέλεσμα την 
ανεπαρκή κατασκευή του σε ποσοστό 3-7 στις χίλιες γεν-
νήσεις νεογνών.
Η παθολογική αυτή κατάσταση του ισχίου είναι δυνατόν, 
αν δε διαγνωσθεί αμέσως μετά τη γέννηση, ακόμα και 
στην πιο ελαφρά μορφή της, να οδηγήσει σε σοβαρή πα-
ραμόρφωση της άρθρωσης.  
Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι τα περισσότερα παθολο-
γικά ισχία γίνονται φυσιολογικά από μόνα τους μετά τη 
γέννηση, εκτός και αν επιδράσουν δυσμενείς περιβαλλοντι-
κοί παράγοντες, όπως το «φάσκιωμα» που γνωρίζουμε πο-
λύ καλά από την ελληνική ηθογραφική παράδοση. Η αξία 
της πρώιμης διάγνωσης για τη θεραπεία (διπλές πάνες, 
ειδικοί κηδεμόνες απαγωγής των ισχίων κ.λπ.) έγινε γνω-
στή στα μέσα του 19ου αιώνα και από τότε εφαρμόζονται 

προγράμματα μαζικής εξέτασης των νεογνών, αμέσως με-
τά τη γέννηση.
Σήμερα η πάθηση έχει μετονομασθεί σε «Αναπτυξιακή 
δυσπλασία του ισχίου» διότι παρατηρήθηκε ότι κάποιο-
ελάχιστο ευτυχώς-ποσοστό ισχίων που αρχικά θεωρήθηκε 
φυσιολογικό, αργότερα ανέπτυξε την πάθηση.
Η χρήση του υπερηχογραφήματος στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1980 προσέθεσε ένα σημαντικό διαγνωστικό ερ-
γαλείο στην πρώιμη διάγνωση.
Νεογνά ή βρέφη που παρουσιάζουν παράγοντες κινδύνου 
(οικογενειακό ιστορικό, ισχιακή προβολή κ.λπ.), είναι 
σκόπιμο να εξετάζονται λεπτομερώς υπερηχογραφικά και 
κλινικά για την εμφάνιση της νόσου, με συνεχή παρακο-
λούθηση μέχρι τα πρώτα τους βήματα. 

Από τον Δρ. Αναστάσιο Δάρα, Ορθοπαιδικό, 
Υπεύθυνο Ορθοπαιδικού Τμήματος Μαιευτηρίου «Λητώ»

Η Αναπτυξιακή Δυσπλασία του Ισχίου στα Νεογνά 
Η αξία της πρώιμης διάγνωσης 
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Πώς νιώθει άραγε μία νέα μητέρα, όταν βρεθεί μετά την 
ασφάλεια του Μαιευτηρίου, μόνη με το μωρό της στο 
σπίτι; Ασφαλώς όχι πολύ άνετα. 

Δεκάδες μικρά και μεγάλα ερωτήματα πρέπει να την 
απασχολούν. «Θα καταφέρω άραγε να ανταποκριθώ στις 
ανάγκες του μωρού μου;» θα αναρωτιέται. 

Εμείς θα προσπαθήσουμε με τη μικρή ενημέρωση που 
θα κάνουμε, να βοηθήσουμε τη νέα μητέρα να αισθανθεί 
καλύτερα, αντιμετωπίζοντας τα καθημερινά προβλήμα-
τα που μπορεί να προκύψουν τις πρώτες μέρες της προ-
σαρμογής της με το μωρό στο σπίτι.

Εκείνο που πρέπει πρώτα από όλα να θυμάται μία μη-
τέρα είναι ότι η φύση την έχει προικίσει με το μητρικό 
ένστικτο, για να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα 
αυτού του ρόλου.

Κλάμα
Τα μωρά στο σπίτι κλαίνε. Το κλάμα του μωρού εξυ-
πηρετεί ορισμένες ανάγκες του. Μπορεί να πεινάει, να 
έχει λερωθεί η πάνα του, να κρυώνει ή να ζεσταίνεται. 
Αν πονάει, το κλάμα του είναι χαρακτηριστικό ξεκινάει 
απότομα και με ένταση. Η μητέρα θα πρέπει να ανταπο-
κριθεί στο κλάμα του μωρού και, αν το κρίνει αναγκαίο, 
να συμβουλευτεί τον παιδίατρο.

Ύπνος
Τα νεογέννητα κοιμούνται αρκετές ώρες και δε χρειά-
ζεται απόλυτη ησυχία για να κοιμηθούν. Καλό είναι να 
αποφεύγονται οι έντονοι ήχοι και ο δυνατός φωτισμός. 
Άλλα νεογέννητα κοιμούνται περισσότερες ώρες και 
άλλα λιγότερες, το κάθε παιδί έχει τις δικές του ανάγκες 
ύπνου.

Κωλικοί
“Τα πονάκια” παρουσιάζονται συνήθως απογευματινές 
ώρες. Έξι με δέκα το βράδυ είναι η πιο χαρακτηριστική 
ώρα των κωλικών. Παρουσιάζονται ξαφνικά, συνήθως 
μετά τη δεύτερη εβδομάδα και μπορεί να κρατήσουν 
μέχρι και τον τέταρτο μήνα. Λίγο χλιαρό ρόφημα και 
λίγο χάδι στην κοιλιά, πιθανόν να ανακουφίσουν από τα 
πονάκια. Το βασικό είναι να μην πανικοβάλλεται η μη-
τέρα και να μεταφέρει έτσι στο μωρό το άγχος της, που 
μπορεί να επιδεινώσει τα πονάκια.

Διατροφή
Η καλύτερη τροφή για τα νεογέννητα είναι το γάλα της 
μητέρας τους. Τον πρώτο καιρό ο θηλασμός μπορεί να 
γίνεται κάθε δύο ώρες. Αν το παιδί παίρνει ξένο γάλα, 
μπορεί να τρώει κάθε τρεις με τέσσερις ώρες. Στην πε-
ρίπτωση που παίρνει ξένο γάλα, αν κλάψει το μωρό νω-
ρίτερα από τις τρεις ώρες, μπορεί να του χορηγηθεί λίγο 
χλιαρό ρόφημα.

H Φροντίδα του Νεογνού 
Οδηγίες για Νέες Μητέρες

Από τον κ. Ιωάννη Κανάριο, Παιδίατρο
Διευθυντή Παιδιατρικού Τμήματος Μαιευτηρίου «Λητώ» 
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Ομφαλός – Κoλόβωμα
Το κολόβωμα, όπως και ο ομφαλός, χρειάζονται φροντί-
δα για την αποφυγή μολύνσεων. Ο καθαρισμός του γίνε-
ται τρεις με τέσσερις φορές τη μέρα χρησιμοποιώντας 
βαμβάκι με καθαρό οινόπνευμα, μία διαδικασία που 
πρέπει να συνεχιστεί για τέσσερις με πέντε μέρες αφού 
πέσει το κoλόβωμα. Για να μην ερεθιστεί ο ομφαλός και 
δημιουργηθούν προβλήματα, πρέπει να διατηρείται στε-
γνός, να μην καλύπτεται από την πάνα και να αποφευ-
χθεί το μπάνιο του νεογνού, ώσπου να επουλωθεί πλήρως 
το ομφαλικό κoλόβωμα.

Πάνα
Το μωρό έχει έντονη την αίσθηση του καθαρού και του 
στεγνού και πολλές φορές κλαίει για να το δηλώσει. Ένα 
μωρό καθαρό είναι ένα μωρό ευτυχισμένο. Η διαδικασία 
αλλαγής της πάνας είναι για πολλές μητέρες μία εμπει-
ρία όχι και τόσο ευχάριστη. Ειδικά τον πρώτο καιρό που 
οι κενώσεις του μωρού είναι συχνές, η αλλαγή της πάνας 
πρέπει να γίνεται πολύ συχνά για να μη συγκαεί το μωρό. 
Πριν από την αλλαγή της πάνας και αφού καθαριστεί η 
περιοχή πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται η ειδική κρέ-
μα που προστατεύει το δέρμα του μωρού.

Μπάνιο
Το μπάνιο του μωρού αποτελεί μέρος της καθημερινής 
σχολαστικής φροντίδας και περιποίησής του και συμ-
βάλλει τόσο στη σωματική υγιεινή του, όσο και στην ψυ-
χολογική του τόνωση. Τις πρώτες μέρες η φροντίδα και 
ο καθαρισμός του μωρού περιορίζονται στο τοπικό πλύ-
σιμο, κυρίως στα σημεία που λερώνεται περισσότερο, 
όπως τα χέρια, το πρόσωπο, ο λαιμός, η μασχάλη και η 
περιοχή των γεννητικών οργάνων με μία υγρή, με χλιαρό 
νερό, πετσέτα ή βρεγμένο βαμβάκι. Το πρώτο κανονικό 
μπάνιο πρέπει να γίνει αφού επουλωθεί ο ομφαλός του 
μωρού, δηλαδή γύρω στις δέκα με δεκαπέντε μέρες μετά 
τη γέννησή του.

Νινίδα
Είναι μία αντιαισθητική κρούστα που δημιουργείται από 
υπερέκκριση σμήγματος στο κεφάλι του μωρού, κυρίως 
αν δεν λούζεται καθημερινά. Αν δημιουργηθεί αυτή η 
κρούστα, εκτός από το καθημερινό λούσιμο, υπάρχουν 
και ειδικά σκευάσματα που βοηθούν στην απομάκρυνσή 
της, αφού τοποθετηθούν στο κεφάλι λίγη ώρα πριν το 
λούσιμο του μωρού.

Στη φροντίδα του μωρού καλό είναι να συμμετέχουν και 
οι δύο γονείς. Το ένστικτο και η αγάπη των γονιών είναι 
αυτά που οδηγούν στο μεγάλωμά του.   



Αγνά, απλά, ασφαλή βρεφικά 
καλλυντικά για µωρά ηλικίας

από 0 µηνών και άνω.
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Καλλυντικά
της Chicco

Απαλό Αφρόλουτρο - Σαµπουάν
χωρίς δάκρυα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ



λη
τώ

 B
ab

y

62	
		

Αύγουστος 2006art	of	life



63Αύγουστος 2006 art	of	life

Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές, χαλάρωση, ξεκούραση, ανα-
νέωση, παιχνίδια στη θάλασσα και συχνή έκθεση στον ήλιο.

Η καθημερινή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να 
γίνει επικίνδυνη, αν δεν λάβουμε τις απαραίτητες προφυ-
λάξεις, αφού οι βλαβερές επιπτώσεις του ήλιου στο δέρμα 
δεν αμφισβητούνται πλέον από κανέναν. Οι πιο ευπαθείς 
ομάδες είναι οι έγκυες, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά.

Συχνό φαινόμενο στις περισσότερες μέλλουσες μαμάδες 
είναι η εμφάνιση σκουρόχρωμων κηλίδων στο πρόσωπο. 
Το μέλασμα, όπως είναι ο ιατρικός όρος, οφείλεται στην 
αυξημένη παραγωγή μελανίνης στα σημεία του δέρματος 
που εκτίθενται στον ήλιο, όπως είναι το πρόσωπο.  

Σημαντικό ρόλο στην εμφάνισή του παίζουν, εκτός από 
τον ήλιο, και οι ορμονικές αλλαγές που παρατηρούνται 
κατά την εγκυμοσύνη. Ο συνδυασμός των δύο αυτών πα-
ραγόντων δημιουργεί τις χαρακτηριστικές σκούρες κη-
λίδες που εντοπίζονται στο μέτωπο και συμμετρικά στα 
μάγουλα και στους κροτάφους της εγκύου. Συνήθως εξα-
φανίζονται λίγους μήνες μετά τον τοκετό, με την αποκα-
τάσταση των ορμονών της γυναίκας. Όμως μια στις δέκα 
γυναίκες συνεχίζει να έχει τις κηλίδες αυτές για μήνες ή 
χρόνια μετά τον τοκετό. Οι αισθητικές αυτές βλάβες μπο-
ρούν να αποφευχθούν, αν η έγκυος αποφεύγει την άσκοπη 
έκθεση στον ήλιο, που επιβαρύνει και το ανοσοποιητικό 
της σύστημα. Ο δερματολόγος της είναι ο πλέον κατάλ-
ληλος για να τις συστήσει το αντηλιακό που ταιριάζει στο 
δέρμα της.

Μεγάλη ευαισθησία στην έκθεση στον ήλιο έχουν, εκτός 
από τις μέλλουσες μητέρες, τα βρέφη και τα μικρά παι-
διά. Νέες έρευνες δείχνουν ότι τα ηλιακά εγκαύματα στην 
παιδική ηλικία αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρ-

Κάντε τον Ήλιο Φίλο σας
Μέλλουσες μαμάδες και παιδιά 

κίνου του δέρματος αργότερα, σε κάποια στιγμή της ζωής 
μας. Αυτό συμβαίνει, γιατί η υπεριώδης ακτινοβολία στον 
άνθρωπο δρα αθροιστικά. Ακόμη, το ανοσοποιητικό σύ-
στημα των παιδιών είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στην συνεχή 
και χωρίς προφυλάξεις έκθεση στον ήλιο.

Μπορούμε όμως να χαρούμε τη θάλασσα και τον ήλιο, 
αρκεί να ακολουθήσουμε μερικές «χρυσές» συμβουλές 
που δημιουργούν ένα προστατευτικό «δίχτυ» για την επι-
δερμίδα. 

> Να αποφεύγεται η άσκοπη έκθεση στον ήλιο των εγκύ-
ων, βρεφών και μικρών παιδιών.

> Μέχρι τον 6ο μήνα, τα βρέφη απαγορεύεται να εκτίθε-
νται στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Όπως προαναφέρ-
θηκε, η δράση της είναι αθροιστική, άρα όσο πιο νωρίς    
εκτίθεται το άτομο στον ήλιο, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος 
εμφάνισης καρκίνου του δέρματος και άλλων βλαβών στο 
δέρμα.

> Περιορίστε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες που η ακτινο-
βολία είναι εντονότερη (10 το πρωί έως 4 το απόγευμα).

> Το καπέλο και τα μπλουζάκια με μακρύ μανίκι είναι 
απαραίτητα. Διαλέγετε βαμβακερά υφάσματα, ανοιχτό-
χρωμα και άνετα.

> Μην ξεχνάτε και ανανεώνεται το αντηλιακό, όταν βγαί-
νετε από την θάλασσα και ας γράφει η συσκευασία ότι 
είναι αδιάβροχο.

> Σε μεγάλο υψόμετρο και όταν ασχολείστε με σπορ, θα-
λάσσιο σκι, πεζοπορία, ορειβασία κ.ά., είναι ακόμη πιο 
απαραίτητο το αντηλιακό. 

Από την κα. Ελισσάβετ Τσίτση, Δερματολόγο – Αφροδισιολόγο, 
Υπεύθυνη Δερματολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου «Λητώ»

Μπορούμε να χαρούμε τη θάλασσα και τον ήλιο, αρκεί να ακολουθήσουμε μερικές 
«χρυσές» συμβουλές που δημιουργούν ένα προστατευτικό «δίχτυ» για την επιδερμίδα.



> Τα σύννεφα ή η βροχή που μπορεί να εμφανιστούν τους 
καλοκαιρινούς μήνες δεν προστατεύουν από τον ήλιο. 

> Χρησιμοποιήστε το αντηλιακό σας και τις μέρες αυ-
τές.

> Αν κατά τη χρήση του αντηλιακού νιώσετε αίσθημα φα-
γούρας ή εμφανιστεί ερυθρότητα στο δέρμα, σταματήστε 
τη χρήση του και συμβουλευτείτε τον δερματολόγο. Είναι 
ο πλέον αρμόδιος για να σας συστήσει το αντηλιακό που 
ταιριάζει σε σας και στα παιδιά σας. 

Προσοχή! 
Η άμμος, το νερό της θάλασσας, το τσιμέντο, το χιόνι αντα-
νακλούν την ακτινοβολία του ήλιου. Έτσι η σκιά της ομπρέ-
λας ή των δέντρων δεν είναι επαρκής προστασία.

Για το ευαίσθητο δέρμα του παιδιού προτιμώνται αντηλι-
ακά χωρίς άρωμα, ανθεκτικά στο νερό, που δεν περιέχουν 
χημικά φίλτρα, με ευρεία κάλυψη του φάσματος της UV 
(υπεριώδους ακτινοβολίας). Στα παιδιά από την ηλικία 
των 6 μηνών μπορούμε να χρησιμοποιούμε αντηλιακά 
που θα συστήσει ο δερματολόγος. Μάθετε στα παιδιά την 
χρήση τους, ώστε να τους γίνει μια καλή συνήθεια για όλη 
τους τη ζωή.

Τέλος, τα αντηλιακά πρέπει να μπαίνουν σε στεγνό και 
καθαρό δέρμα μισή ώρα πριν από την έκθεση στον ήλιο 
και να ανανεώνονται κάθε δύο ώρες.

Θυμηθείτε 
«Ο ήλιος είναι φίλος που μπορεί να γίνει εχθρός, αν δεν πά-
ρουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις»

Καλό καλοκαίρι !!
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Σηµειώσατε          στο κουτάκι      

Στοιχεία Αποστολής

Όνοµα                              Eπώνυµο

Oδός     Aριθµός    T.K.

Πόλη     Tηλέφωνο    Yπογραφή 
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∞ÔÎÙ‹ÛÙÂ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ 
ª·ÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘ “§ËÙÒ” ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜.

™˘ÌÏËÚÒÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÌÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Û·˜ 
Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌ‹ÛÙÂ ÙÔ ÛÙËÓ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:

M·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ “§ËÙÒ”
TÌ‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ,

˘’ fi„ÈÓ Î·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ª·Ùı·›Ô˘
MÔ˘ÛÒÓ 7-13
115 24, Aı‹Ó·

°È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›· 
Î·Ï¤ÛÙÂ ÛÙÔ ÙËÏ.: 210 69 02 411

δωρεάν αποστολή

Nαι, επιθυµώ να λαµβάνω στο µέλλον δωρεάν το περιοδικό Art of life στην παρακάτω διεύθυνση 

∆εν επιθυµώ να λαµβάνω στο µέλλον ενηµερωτικό υλικό του Μαιευτηρίου “Λητώ”
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