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Έχετε στα χέρια σας το χριστουγεννιάτικό μας τεύχος.
Χριστούγεννα... Θρησκευτική γιορτή με ιδιαίτερη σημασία για καθέναν
από εμάς. Οι μέρες αυτές μας γεμίζουν αναμνήσεις, γιατί η συγκεκριμένη
γιορτή είναι γιορτή της οικογένειας, και αποτελούν ευκαιρία να μεταφέΕπαμεινώνδας Μεγαπάνος
Πρόεδρος Δ.Σ.

ρουμε στα παιδιά μας το νόημα της έλευσης του θεανθρώπου.
Όμως σε αυτή την εποχή που ζούμε θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή στους
γονείς: καθίστε στον καναπέ του σπιτιού σας, ανοίξτε διάπλατα τα χέρια
σας, αγκαλιάστε τα παιδιά σας, πέστε τους παραμύθια, μιλήστε τους για
την οικογένειά σας και για τον τόπο σας και, κυρίως, κλείστε την τηλεόραση. Τα παιδιά έχουν ανάγκη την παρέα των γονιών τους.
Σας ευχόμαστε καλό χειμώνα και όμορφες γιορτές.

Πάντα δίπλα σας,

Επαμεινώνδας Μεγαπάνος
Πρόεδρος Δ.Σ.
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εκδότη και του ιδιοκτήτη του περιοδικού.

Eκτύπωση - Bιβλιοδεσία
AΦOI POH A.E
Tο περιοδικό διατίθεται δωρεάν

λητώ News

Συμμετοχή του Μαιευτηρίου «Λητώ»
στο 15ο συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
Το Μαιευτήριο «Λητώ» εκπροσωπήθηκε επάξια στο 15o Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, που πραγματοποιήθηκε στις 5, 6 και 7
Οκτωβρίου 2006 στο Strasbourg στη Γαλλία. Στο συνέδριο συμμετείχαν ο
κύριος Μαυρέλος Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (Ε.Ε.Γ.Ε) και ο κύριος Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Μέλος της Ε.Ε.Γ.Ε.

Πανελλήνιο Συνέδριο
Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος
Συμμετοχή του Μαιευτηρίου «Λητώ»
Δυναμικά δηλώνει την παρουσία του το Μαιευτήριο «Λητώ», στο Πανελλήνιο Συνέδριο της «Ένωσης Μαιευτήρων
Γυναικολόγων Ελλάδος», παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες του. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Athens Hilton στις
8 και 9 Δεκεμβρίου 2006, παρουσία γιατρών Μαιευτήρων Γυναικολόγων και άλλων ιδιωτικών Κλινικών.

Επιτυχής ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Με την συνεργασία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Μηχανογράφησης και
της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στο
Μαιευτήριο «Λητώ» το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ward in Hand, μέσω
του οποίου αναπτύχθηκε πιλοτικά ασύρματη εφαρμογή ηλεκτρονικού
φακέλου ασθενούς σε φορητό υπολογιστή χειρός (PDA). Ο ιατρός ή η
μαία κρατώντας μαζί τους το PDA, μπορούν και επισκέπτονται τις νοσηλευόμενες στα δωμάτιά τους, καταγράφοντας επί τόπου τα στοιχεία
της νοσηλείας στον φορητό υπολογιστή χειρός (βλέπε φωτο). Με την
εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος, το μαιευτήριο θα μπορεί να
προσφέρει ακόμη περισσότερο αναβαθμισμένες υπηρεσίες στο μέλλον.
Τέλος, το «Λητώ» χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 100.000 ευρώ, το
οποίο διατέθηκε για την πραγματοποίηση μέρους των επενδυτικών του
σχεδίων που αφορούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
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Εγκαίνια «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»
Επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Μαιευτηρίου «Λητώ»
Το «Ολύμπιον», ιδιωτική Γενική Κλινική Πατρών και
κέντρο
Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, εγκαινίασε
ακόμη μία πτέρυγα, επεκτείνοντας
τις δραστηριότητές
του και τις εγκαταστάσεις του. Τα εγκαίνια έγιναν το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2006 σε μια λαμπρή εκδήλωση, στην οποία πλήθος
κόσμου παρευρέθηκε και ξεναγήθηκε στις καινούργιες
εγκαταστάσεις της κλινικής. Η Λητώ Συμμετοχών, που είναι μέτοχος στο Ολύμπιον, εκπροσωπήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Μαιευτηρίου «Λητώ» κ. Λεωνίδα
Παπαδόπουλο και τον Διευθυντή Ανάπτυξης κ. Ιωάννη
Βαρβατσουλάκη. Τα εγκαίνια έκλεισαν με μία εκδήλωση
προς τιμήν όλων των προσκεκλημένων.

Εξοπλισμός του Μαιευτηρίου «Λητώ» με νέο laser
Με ένα καινούργιο μηχάνημα laser εξοπλίστηκε το χειρουργείο του Μαιευτηρίου «Λητώ», δίνοντας έτσι στο τμήμα
κατώτερου γεννητικού του Μαιευτηρίου, αλλά και στους ιατρούς την δυνατότητα επιλογής του για την αντιμετώπιση
της παθολογίας του τραχήλου της μήτρας, για την καλύτερη θεραπεία (laser – αγκύλη διαθερμίας ή συνδυασμό και
των δυο).

Αιμοδοσία
Συνεχίζουμε τον αγώνα ...
Δώρο
ζωής

Το Μαιευτήριο «Λητώ» σε συνεργασία με το Β’ Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας του Λαϊκού
Νοσοκομείου, πραγματοποίησε έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2006.
Το Μαιευτήριο «Λητώ» ευαισθητοποιείται για ακόμα μία φορά, για την κάλυψη των αναγκών
των συμπολιτών μας σε αίμα. Η αίθουσα διαλέξεων του Μαιευτηρίου «Λητώ», κατακλύστηκε από
συγγενείς αλλά και επισκέπτες, αφού η πρόσκληση υπήρξε ανοικτή για όλους όσοι θέλησαν να
ενισχύσουν τον σκοπό.
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Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων
(συνεδριακός χώρος Μαιευτηρίου «Λητώ»)
Εγκαινιάζουμε το νέο πρόγραμμα επιστημονικών εκδηλώσεων του Μαιευτηρίου «Λητώ» που λαμβάνει χώρο εντός των
εγκαταστάσεων του Μαιευτηρίου «Λητώ» εγκαινιάζοντας νέες ενότητες.
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2006, 12:15
Προεδρείο: Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Θέμα: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. (TTTS)»
Εισηγήτρια: Δρ. Αθηνά Σούκα, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, συνεργάτης Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής
Μαιευτηρίου «Λητώ»

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2006, 12:15
Προεδρείο: κ. Αθανάσιος Γιαννακούρης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, μέλος «Εμβρυογονίας»
Θέμα: «ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ
(OHSS)»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Τριανταφύλλου, Μαιευτήρας
– Γυναικολόγος, μέλος «Εμβρυογονίας»
Με την ευγενική χορηγία της ΟΡΓΑΝΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2006, 12:15
Προεδρείο: Δρ. Επαμεινώνδας Μεγαπάνος, Ιατρός
Θέμα: «ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΛΗΤΩ» (Εγκυμοσύνη,
Ακράτεια, Γυναικολογικά Χειρουργεία, Οστεοπόρωση,
Μαστεκτομή) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ / ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μ.Α.Μ.Α»
Εισηγήτριες: κ. Φωτεινή Λάγαρη, ΜΑ, ΡΤ
κ. Μιμή Μαρσέλλου, MS, PT
Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2006, 12:15
Προεδρείο: Δρ. Αλέξανδρος Τζεφεράκος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, υπεύθυνος της «Μονάδας Αναπαραγωγικής
Ιατρικής»
Θέμα: «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ & ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Εισηγητής: Δρ, Βασίλειος Βενιζέλος, MD, Mphil(UK), Χειρουργός Μαστολόγος, διευθυντής Τμήματος Μαστού «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ» Αθηνών, συνεργάτης Τμήματος Μαστού
Μαιευτηρίου «Λητώ»
Με την ευγενική χορηγία της NOVARTIS ONCOLOGY

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2006, 12:15
Προεδρείο: Δρ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, υπεύθυνος Τμήματος Παθολογίας Κατώτερου
Γεννητικού
Θέμα: «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ HPV ΤΗ ΛΥΣΗ;»
Εισηγήτρια: κ. Ιωάννα Τσιαούση, Χειρουργός Γυναιολόγος
– Μαιευτήρας Medical Affairs Manager Sanofi Pasteur
MSD/VIANEX
Με την ευγενική χορηγία της
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε./SANOFI PASTEUR MSD
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Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2006, 12:15
Προεδρείο: κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, Χειρουργός, Υπεύθυνος Χειρουργικού Τομέα Μαιευτηρίου «Λητώ»
Θέμα: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ»
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Κυμινάς, Χειρουργός, Ουρολόγος
Με την ευγενική χορηγία της JOHNSON & JOHNSON HELLAS

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2006, 12:15
Προεδρείο: Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Θέμα: «ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ»
«ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ»
«ΣΙΑΤΣΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ»
Εισηγήτριες: κ. Σοφία Καραπατάκη, MSc, Περιοδοντολόγος
– Εμφυτευματολόγος
κ. Ιωάννα Γεωργαντίδου, Δασκάλα Γιόγκα
κ. Ελένη Ντζίφα, Δασκάλα Σιάτσου
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2006, 12:15
Προεδρείο: Δρ. Επαμεινώνδας Μεγαπάνος, Ιατρός
Θέμα: «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ»
Εισηγητής: Δρ. Σταύρος Αθανασίου, Λέκτορας Μαιευτικής
/ Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών, Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

λητώ News

Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2007, 12:15
Προεδρείο: κ. Ελένη Φαλιάκου, MD, Χειρουργός – Μαστολόγος
Θέμα: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ»
Εισηγητής: Δρ. Στέφανος Ζερβούδης, Χειρουργός – Μαστολόγος – Γυναικολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μίου
C. DAVILA & INSTITUTE CURIE Παρισιού
Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2007, 12:15
Προεδρείο: Δρ. Βασίλειος Βενιζέλος, MD, Mphil(UK), Χειρουργός Μαστολόγος, διευθυντής Τμήματος Μαστού «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ» Αθηνών, συνεργάτης Τμήματος Μαστού
Μαιευτηρίου «Λητώ»
Θέμα: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ. Η ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ»
Εισηγητής: κ. Πέτρος Μαλακάσης, Ειδικός Ακτινοδιαγνωστής, διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου
«Λητώ»
Με την ευγενική χορηγία της GE MEDICAL SYSTEMS
ΕΛΛΑΣ

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2007, 12:15
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ
Προεδρείο: Δρ. Κωνσταντίνος Μαυρέλος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Θέμα: «ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ή
ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ»
Εισηγητές: Δρ. Θρασύβουλος Ακρίβος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, διευθυντής Γυναικολογικού Τμήματος Ε.Α.Ν.
Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»
«Λαπαροτομία»
Δρ. Θεόδωρος Πανοσκάλτσης, MD, PhD, MRCOG Γυναικολόγος – Ογκολόγος
«Λαπαροσκόπηση»
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2007, 12:15
Προεδρείο: Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Θέμα: «ΔΙΔΥΜΟΣ ΚΥΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 10 ΕΒΔ.»
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΝΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΦΛΕΒΟΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ»
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Εισηγητές: Δρ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, υπεύθυνος Τμήματος Παθολογίας Κατώτερου
Γεννητικού
Δρ. Νίκος Δ. Βραχνής, MD, Cert Med Ed, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, επιστημονικός συνεργάτης Β’ Μαιευτικής και
Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών – «Αρεταίειο Νοσοκομείο»
Τρίτη 6 Μαρτίου 2007 και ώρα 12:15
Προεδρείο: Δρ. Κωνσταντίνος Σαμαράς, MPhD, Μαιευτήρας – Χειρούργος – Γυναικολόγος
Θέμα: «ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (TORCH)»
Εισηγήτρια: κ. Ελένη Καραναστάση, Μαιευτήρ – Γυναικολόγος, FMF Diploma, Συνεργάτης Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαιευτηρίου Λητώ
Τρίτη 20 Μαρτίου 2007 και ώρα 12:15
Προεδρείο: Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, Μαιευτήρας –Γυναικολόγος
Θέμα: «ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ»
Εισηγήτρια: Δρ. Θένια Κουτσούμπα, Ενδοκρινολόγος, Δρ.
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 2007 και ώρα 12:15
Προεδρείο: κ. Λίνα Φλωρεντίν Αράρ, B.Sc., Ph.D. Μοριακή
Βιολόγος – Κυτταρογενετιστής, Διευθύντρια Άλφα–Lab
Θέμα: «Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ»
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μπαρτσόκας, ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής, Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
Τρίτη 17 Απριλίου 2007 και ώρα 12:15
Προεδρείο: Δρ. Επαμεινώνδας Μεγαπάνος, Ιατρός
Θέμα: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΚΥΗΣΗ: DIC – ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ – HELPP»
Εισηγήτρια: κ. Κατερίνα Φοίφα, Ιατρός - Αιματολόγος
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 και ώρα 12:15
Προεδρείο: Δρ. Ιωάννης Μιχαλόπουλος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Θέμα: «ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (P.G.D.) ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ»
Εισηγήτριες: κ. Λίνα Φλωρεντίν Αράρ, B.Sc., Ph.D. Μοριακή Βιολόγος – Κυτταρογενετιστής, Διευθύντρια Άλφα-Lab
κ. Μαρία Σακελλαρίου, Ph.D. Κλινική Εμβρυολόγος, Υπεύθυνη Εμβρυολογικού Εργαστηρίου «Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής»
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από το Μαιευτήριο

Η φροντίδα του πρόωρου νεογνού στις μέρες μας
Από την κα Χαρίτου Αντωνία, Παιδίατρο - Νεογνολόγο - Εντατικολόγο
Δ/ντρια ΜΕΝΝ Μαιευτηρίου «Λητώ»

Η κύηση και ο τοκετός είναι φυσιολογικά φαινόμενα που
στην πλειονότητά τους εξελίσσονται ομαλά. Η προωρότητα, δηλαδή η γέννηση ενός παιδιού σε διάστημα μικρότερο των 37 εβδομάδων κύησης, δεν είναι όμως σπάνια.
Περίπου 8-10% των παιδιών γεννιούνται πρόωρα, ποσοστό που αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια ως
αποτέλεσμα της αύξησης των γεννήσεων με εξωσωματική
γονιμοποίηση (πολύδυμες κυήσεις). Επίσης μικρό ποσοστό των τελειόμηνων νεογνών είναι δυνατόν να παρουσιάσουν επιπλοκές, πριν, κατά ή
μετά τον τοκετό.
Τα τελευταία τριάντα χρόνια
με την εξέλιξη της Νεογνολογίας και τη ραγδαία έκρηξη
της τεχνολογίας, ζουν όλο και
περισσότερα πολύ μικρά πρόωρα και ανώριμα νεογνά που
χρήζουν νοσηλείας σε νεογνολογικά τμήματα.
Τα εξειδικευμένα μέσα παροχής νοσηλείας αποτελούν
τον ακρογωνιαίο λίθο στην
περιγεννητική ιατρική. Αρχικά
εφαρμόσθηκαν σε μεγάλες παιδιατρικές μονάδες, όπου
λειτούργησαν σαν μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών
και γρήγορα συνέβαλαν στη μείωση της νεογνικής θνησιμότητας. Πρόκειται για κέντρα παροχής εξειδικευμένης
φροντίδας στα νεογνά, τόσο από παιδιάτρους - νεογνολόγους όσο και από άλλες ιατρικές ειδικότητες (υπερηχολόγους, νευρολόγους, αναπτυξιολόγους, οφθαλμίατρους,
καρδιολόγους, κλπ) καθώς και από άλλους επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγους,
λογοθεραπευτές, κλπ). Στην φροντίδα αυτη συνέβαλαν η
ανάπτυξη εργαστηριακών μικρομεθόδων, μηχανημάτων
παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών, μηχανημάτων
υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών (αναπνευστήρων),
ειδικών φαρμάκων υποβοήθησης της αναπνευστικής
λειτουργίας (επιφανειοδραστικός παράγοντας) και ενίσχυσης της σχετικής ανοσολογικής ανεπάρκειας των προώρων και προβληματικών νεογνών, καθώς και της ολικής
παρεντερικής διατροφής.

Παράλληλα αναπτύχθηκε η μαιευτική εντατική παρακολούθηση και νοσηλεία με τη δημιουργία μονάδων για
γυναίκες υψηλού κινδύνου, για τη συνεχή παρακολούθηση τόσο του εμβρύου όσο και της μητέρας του σε όλη τη
διάρκεια της κύησης.
Η σύνδεση της μαιευτικής με τη νεογνολογία, δηλαδή των
μαιευτικών μονάδων με τα νεογνολογικά τμήματα, ήταν
η φυσική συνέπεια των παραπάνω στην προσπάθεια να
συνεχιστεί η αρχική πρόοδος. Εξ ου και η ανάπτυξη τα τελευταία 20 χρόνια μεγάλων περιγεννητικών κέντρων στην
Β. Αμερική, στην Ευρώπη και
στη χώρα μας.
Αυτά τα περιγεννητικά κέντρα παρακολούθησης και
περίθαλψης συνέβαλαν στην
περαιτέρω μείωση της εμβρυϊκής, περιγεννητικής και νεογνικής θνησιμότητας, ιδίως
νεογνών προβληματικών και
με πολύ χαμηλό βάρος γέννησης (<1000gr) και παράλληλα
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην
ευαισθητοποίηση
ιατρών,
κοινού, διοίκησης νοσοκομείων,
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κράτους, γύρω από τη
σπουδαιότητα δημιουργίας εξειδικευμένων κέντρων.
Έτσι στις μέρες μας υπάρχει τεράστια βελτίωση των παραπάνω αναφερομένων δεικτών θνησιμότητας των νεογνών, ιδίως αυτών των πολύ χαμηλού βάρους γέννησης
(ΠΧΒΓ), αλλά κυρίως είναι αξιοσημείωτη η καλύτερη
τελική τους έκβαση, με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα
ζωής, ενώ τα περισσότερα από τα παραπάνω νεογνά είναι
τελείως υγιή.
Στο περιγεννητικό κέντρο του Μαιευτηρίου «Λητώ», που
περιλαμβάνει τη μαιευτική εντατική παρακολούθηση και
το νεογνικό τμήμα του και που είναι πλήρως εξοπλισμένο
με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας, εξειδικευμένο
και ευαισθητοποιημένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατορθώσαμε, στα 2 1/2 χρόνια λειτουργίας του,
με την άριστη συνεργασία μαιευτήρων και νεογνολόγων,
να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, ακόμα και σε πολύ
δύσκολες περιπτώσεις.

Η μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών ή
ο σταθμός εντατικής παρακολούθησης
Από την κα Τσαντίλα Αικατερίνη, Παιδίατρο – Νεογνολόγο
Συνεργάτη ΜΕΝΝ Μαιευτηρίου «Λητώ»

Η πρώτη φορά που βλέπετε μια μονάδα εντατικής θεραπείας μπορεί να είναι τρομακτική, ειδικά αν το μωρό
σας είναι ένας από τους μικροσκοπικούς ασθενείς μέσα
σε αυτήν.
(Γι αυτό είναι καλή ιδέα για όλους τους μέλλοντες γονείς
να ρίξουν αυτή τη πρώτη ματιά κατά τη διάρκεια της
περιήγησής τους στο μαιευτήριο, πριν τη γέννηση του
μωρού τους). Η γνώση μπορεί να εμποδίσει τους φόβους να σας κατακλύσουν.
Να τι είναι πιθανόν να δείτε
σε μια τυπική μονάδα εντατικής θεραπείας ή σε έναν
σταθμό εντατικής παρακολούθησης :
Μωρά γυμνά ή σε πολλά
μαιευτήρια, ντυμένα με πάνες θα φοράνε μικρά πλεχτά
καπελάκια, για να μην υπάρχει απώλεια θερμότητας από
το κεφάλι.
Μωρά σε θερμαινόμενες κλίνες με ειδικά στρώματα, και
τοποθετημένα κάτω από λάμπες θερμότητας.
Συνήθως περιθάλπονται εκεί
τα πολύ άρρωστα μωρά, για
να επιτρέπεται η εύκολη
πρόσβαση για τη διενέργεια επεμβατικών πράξεων, όπως
η εισαγωγή καθετήρων.
Μωρά σε θερμοκοιτίδες, διαφανή κουβούκλια που είναι
εντελώς κλειστά, με εξαίρεση τέσσερις θυρίδες, δύο σε
κάθε πλευρά. Σε κάποια μαιευτήρια, στις θερμοκοιτίδες
μπορεί να είναι τοποθετημένα στρώματα νερού που μι-

μούνται το πώς επιπλέουν τα μωρά στο αμνιακό υγρό
μέσα στη μήτρα και που βελτιώνουν την αναπνοή. Ακόμα μπορεί να υπάρχουν και μικρές αιώρες.
Σωλήνες και καλώδια από τα μωρά προς τις συσκευές, τις φιάλες ατμών ή προς κάποια άλλη συσκευή που
μπορεί να παρέχει τροφή,
να καθαρίζει τις αναπνευστικές εκκρίσεις, να παρακολουθεί τη θερμοκρασία,
την αναπνοή, τον καρδιακό
σφυγμό και την κατανάλωση οξυγόνου, να παίρνει
δείγματα αίματος, καθώς
και να εκτελεί πολλές άλλες
σημαντικές λειτουργίες.
Οθόνες που καταγράφουν
τις ζωτικές λειτουργίες και
προειδοποιούν για τυχόν
απειλητικές αλλαγές, θέτοντας σε λειτουργία έναν συναγερμό.
Πλαστικές μάσκες για τη
χορήγηση οξυγόνου και για
την υποστήριξη της αναπνοής.
Φώτα για φωτοθεραπεία
για τα μωρά με ίκτερο. Τα
μωρά που υποβάλλονται σε
αυτήν τη θεραπεία είναι γυμνά, και έχουν καλύπτρες στα μάτια, για να προστατεύονται από το φως.
Το έμψυχο δυναμικό της μονάδας, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι πάντα στη διάθεση των γονέων
για οποιαδήποτε, επεξήγηση και διευκρίνηση, σχετικά
με τα παραπάνω αναφερόμενα μέσα υποστήριξης του
νεογνού τους.

Τα συνηθισμένα προβλήματα υγείας των προώρων
Από την κα Κανδήλη Γεωργία, Παιδίατρο - Νεογνολόγο
Συνεργάτη ΜΕΝΝ Μαιευτηρίου «Λητώ»

Τα πρόωρα μωρά διατρέχουν κινδύνους. Πολλά συστήματα είναι ανώριμα και δεν προκαλεί έκπληξη ότι είναι
αυξημένη η πιθανότητα να παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα. Στα ιατρικά προβλήματα που συχνά περιπλέκουν
τη ζωή των πρόωρων μωρών περιλαμβάνονται:
Το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας
Επειδή οι πνεύμονες του πρόωρου μωρού δεν έχουν σχηματιστεί πλήρως, συχνά δε διαθέτουν τη σουρφακτάνη,
μια ουσία που δίνει στην επιφάνεια των πνευμόνων την
ελαστική τους ιδιότητα. Χωρίς τη σουρφακτάνη, οι μικροσκοπικές κυψελίδες ή οι αερόσακοι των πνευμόνων
καταρρέουν σαν μπαλόνια που ξεφουσκώνουν με κάθε εκπνοή, αναγκάζοντας το μικροσκοπικό μωρό να καταβάλλει ολοένα και μεγαλύτερη προσπάθεια για να αναπνέει.
Το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας επέφερε κάποτε
το θάνατο, αλλά σχεδόν όλα τα μωρά που το εμφανίζουν
σήμερα επιβιώνουν, χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό του και
στους καινούργιους τρόπους θεραπείας.
Οι σύγχρονοι τρόποι μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής και η έγκαιρη χορήγηση του επιφανειοδραστικού
παράγοντα έχουν συμβάλει σημαντικά στη μείωση της σοβαρότητας του παραπάνω συνδρόμου.

Πολλοί αιτιολογικοί παράγοντες συμβάλλουν στην πάθηση. Η διαχρονική παρακολούθηση γίνεται από παιδοφθαλμίατρο.
Ενδοκοιλιακή αιμορραγία
Είναι συνηθισμένη μεταξύ των πολύ πρόωρων μωρών προσβάλλοντας το 30-40% μέσα στις πρώτες 72h της ζωής
τους. Οι ενδοκοιλιακές αιμορραγίες ταξινομούνται με μια
κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων ανάλογα με τη σοβαρότητά
τους. Τα μωρά ελέγχονται με υπερήχους εγκεφάλου σε
τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη σοβαρότητα.
Τα μωρά με την πιο σοβαρή μορφή ενδοκοιλιακής αιμορραγίας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν
στο μέλλον αναπηρίες.
Νεκρωτική εντεροκολίτιδα
Τα συμπτώματα αυτής της ασθένειας του εντέρου, κατά
την οποία το τοίχωμά του φλεγμαίνει και νεκρώνεται,
εμφανίζονται μεταξύ 2ης-20ης ημέρας συνήθως στα πολυπρόωρα νεογνά. Η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική.
Η θεραπεία είναι συμπτωματική. Σε σοβαρή επιδείνωση
της ασθένειας συνήθως γίνεται εγχείρηση για την απομάκρυνση της περιοχής με τη βλάβη.

Ανοικτός αρτηριακός πόρος
Συνήθως παρατηρείται στα πολύ μικρά πρόωρα βρέφη (αυτά που ζυγίζουν κάτω από 1500gr) αλλά και σε
μερικά μεγαλύτερα μωρά. Πρόκειται για ενα αγγείο που
εξυπηρετεί την εμβρυϊκή κυκλοφορία του αίματος και φυσιολογικά κλείνει μετά τη γέννηση. Όταν αυτό δε συμβεί, μπορούν να υπάρξουν κάποιες σοβαρές επιπλοκές.
Η φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή κλείνει συνήθως με
επιτυχία τον πόρο. Όταν δεν επιτευχθεί αυτό, μία απλή
επέμβαση φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Άπνοια των πρόωρων νεογνών
Αν και η άπνοια-περίοδος κατά την οποία διακόπτεται η
αναπνοή για 20sec μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε νεογέννητο, κυρίως όμως αφορά πρόωρα νεογνά.
Η παρακολούθηση της άπνοιας γίνεται με ειδική συσκευή
και αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή.

Αμφιβληστροειδοπάθεια των πρόωρων μωρών
Αυτή η πάθηση μπορεί να προκαλέσει βλάβες του αμφιβληστροειδούς του ματιού και αυξάνει τον κίνδυνο μυωπίας, αμβλυωπίας ή και πιο σοβαρών προβλημάτων. Είναι
εξαιρετικά συνηθισμένη μεταξύ των πολύ μικρών προώρων (<750gr).

Λοιμώξεις
Τα πρόωρα νεογέννητα συχνά εμφανίζουν λοιμώξεις λόγω
ανεπάρκειας του αμυντικού τους συστήματος. Η κατάλληλη χορήγηση αντιβιοτικών και άλλων υποβοηθητικών παραγόντων θεραπεύει την πλειονότητα των περιπτώσεων.

Ίκτερος
Τα πρόωρα νεογνά είναι πολύ πιο πιθανό να εμφανίσουν
ίκτερο από ό,τι τα τελειόμηνα.

Καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυξης

Από τον κ. Κλεάνθους Αρτέμη, Παιδίατρο – Νεογνολόγο
Συνεργάτη ΜΕΝΝ Μαιευτηρίου «Λητώ»

Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε καθυστέρηση της αύξησης όσο το έμβρυο βρίσκεται στη μήτρα.
Όσο ανησυχητική και αν ακούγεται η καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυξης, δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε
είδος διανοητικής ή σωματικής καθυστέρησης μετά τον
τοκετό. Η συντριπτική πλειοψηφία των βρεφών με καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυξης καταλήγει να έχει φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης και νευρολογική λειτουργία.
Η καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυξης δείχνει να είναι
ο τρόπος της φύσης να εξασφαλίζει την επιβίωση ενός εμβρύου, σε μία μήτρα όπου, για κάποιο λόγο, το έμβρυο
δεν παίρνει μία επαρκή ποσότητα θρεπτικών συστατικών
μέσω του πλακούντα. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η μητέρα δεν τρέφεται καλά, λόγω μίας κακής δίαιτας, καπνίσματος, μίας ασθένειας ή άλλων άγνωστων παραγόντων.
Ο εγκέφαλος του μωρού δείχνει επίσης να προφυλάσσε-

ται με αυτόν τον μηχανισμό επιβίωσης, συνεχίζοντας συνήθως να μεγαλώνει φυσιολογικά και παίρνοντας από τα
διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά περισσότερα από τα άλλα
συστήματα.
Αυτός είναι και ο λόγος που τα περισσότερα μωρά με καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυξης έχουν κεφάλια που
είναι μεγαλύτερα αναλογικά με το σώμα τους.
Αν και ένα λιποβαρές μωρό διατρέχει κίνδυνο να παρουσιάσει επιπλοκές κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών
της ζωής του, τα περισσότερα θα τα βγάλουν πέρα με την
κατάλληλη προγεννητική περίθαλψη. Με μία καλή διατροφή, αρχίζοντας κατά προτίμηση με το μητρικό γάλα,
μπορείτε να περιμένετε ότι το μωρό σας θα αρχίσει να
αναπτύσσεται. Και στο τέλος της πρώτης χρονιάς θα έχει
πιθανόν φτάσει τα άλλα συνομήλικά του μωρά σε πολλούς, αν όχι σε όλους τους τομείς.

Απαλή φροντίδα Libero
σε κάθε στάδιο ανάπτυξης!
Ιανουάριος 2007
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Maxi Plus 10-16 kg Για το δραστήριο παιδάκι
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χρησιµοποιεί όλο και πιο πολύ το σώµα του.
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XL Plus 15-30 kg Για το παιδάκι σας που είναι
έτοιµο να σταµατήσει να φοράει πάνες.

Νοέµβριος

Maxi 8-11 kg Η µικρότερη πάνα-βρακάκι για
το παιδάκι σας που µπουσουλάει.
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παιδάκι σας που περπατάει.
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XL 13-20 kg Πάνα-βρακάκι για το δραστήριο
παιδάκι σας που τρέχει εδώ και εκεί.

Σηµειώστε & κρατήστε τα στάδια ανάπτυξης του µωρού σας.

....................................

Ύψος:

∆ Τ Τ Π Π Σ Κ
3 4 5 6 7 8 9
17 18 19 20 21 22 23
31

....................................

XL Plus 16-26 kg Πάνα-βρακάκι για το παιδάκι
σας που θα σταµατήσει να φοράει πάνες.

Υποστήριξη γονέων πρόωρου νεογνού
- προετοιμασία για έξοδο Η γέννηση ενός πολύ πρόωρου μωρού είναι ένα γεγονός που συγκλονίζει την οικογένεια. Το μωρό γεννιέται
πολύ πιο νωρίς από την ημερομηνία που θα γεννιόταν,
εβδομάδες ή και μήνες και μεταφέρεται αμέσως στη
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Μεταφέρεται
σε ένα περιβάλλον που το εξειδικευμένο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό και τα σύγχρονα μηχανήματα
και φάρμακα που χρησιμοποιούνται θα το βοηθήσουν
να ζήσει.
Η περίοδος που νοσηλεύεται το μωρό στη Μονάδα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι γονείς κατακλύζονται από
συναισθήματα φόβου και αγωνίας για το αν το μωρό
τους θα ζήσει, όπως και από συναισθήματα έντασης,
άγχους, κατάθλιψης, ενοχών, θυμού και απογοήτευσης. Ειδικά οι μητέρες που βρίσκονται στην πολύ ευαίσθητη συναισθηματικά περίοδο της λοχείας, πρέπει
να καθησυχάζονται και να διαλύονται οι φόβοι τους.
Επιπλέον, χρειάζονται κάποιο χρόνο για την αποδοχή
του αποχωρισμού τους από το παιδί τους αφ’ ενός, και
για την εξοικείωσή τους με το περιβάλλον της Μονάδας αφ’ ετέρου (θερμοκοιτίδες, αναπνευστήρες, καθετήρες και όργανα παρακολούθησης των κυριότερων
ζωτικών παραμέτρων των νεογνών).
Έχουν ερωτήματα για την αιτία που προκάλεσε τον
τοκετό, που συνήθως μένουν αναπάντητα, δεδομένου
ότι οι περισσότεροι πρόωροι τοκετοί είναι άγνωστης
αιτιολογίας. Λίγο μετά τον πρώτο καιρό αρχίζουν οι
ανησυχίες για το εάν το πρόωρο παιδί τους, που τελικά
έζησε, θα είναι φυσιολογικό ή αν θα είναι πιο ευαίσθητο και αδύναμο και θα έχει προβλήματα αργότερα
στη ζωή του.
Ένας πολύ σημαντικός τομέας λοιπόν στη φροντίδα
των νεογνών που παραμένουν στη Μονάδα είναι η τακτική ενημέρωση των γονέων με τρόπο σαφή, απλό
και κατανοητό, για τα προβλήματα του παιδιού τους
και τις χορηγούμενες σε αυτό θεραπείες, καθώς και
για την πιθανή μελλοντική του πορεία.
Κάθε γονέας έχει διαφορετική προσωπικότητα και ο
τρόπος χειρισμού και ενημέρωσης πρέπει να εξατομικεύεται. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της

Από την κα Κολοβού Ευτυχία, Παιδίατρο – Νεογνολόγο
Συνεργάτη ΜΕΝΝ Μαιευτηρίου «Λητώ»

Μονάδας είναι πάντοτε πρόθυμο να καλύψει οποιαδήποτε απορία ή επιθυμία του γονέα που ανησυχεί για το
παιδί του. Πάντοτε η προσέγγιση γίνεται με συμπάθεια
και ευγένεια και κοινή αφετηρία όλων είναι η αγάπη
και η φροντίδα για το παιδί.
Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να ενισχύεται
η ανάπτυξη της σχέσης γονέα – παιδιού το συντομότερο δυνατόν. Οι γονείς προτρέπονται ώστε, όπου είναι
ιατρικώς εφικτό, να παίρνουν το μωρό στην αγκαλιά
τους, να το πλένουν, να το αλλάζουν, και φυσικά να το
ταΐζουν. Υπάρχει επίσης ειδικό τμήμα για την ενίσχυση του μητρικού θηλασμού στα πρόωρα νεογνά. Όσο
νωρίτερα και όσο συχνότερα αναλάβουν τη φροντίδα
του μωρού τους, τόσο γρηγορότερα θα πάρουν το μωρό
στο σπίτι τους και συγχρόνως θα μειωθεί το άγχος και
η αβεβαιότητά τους για το τι θα συμβεί, όταν φθάσει η
ώρα που θα είναι μόνοι τους μαζί του, στο σπίτι. Προς
αυτή την κατεύθυνση βοηθάει πολύ και η επικοινωνία
με άλλους γονείς παιδιών που παρουσιάζουν παρόμοια
προβλήματα.
Το μυστικό της πορείας ενός πρόωρου παιδιού είναι η
αγάπη, η φροντίδα, η συμπαράσταση, η ενθάρρυνση, η
κατανόηση, η υποστήριξη. Αυτό που ισχύει
για κάθε παιδί,
το πρόωρο παιδί το έχει πιο
πολύ ανάγκη.

Eιδικές συμβουλές για
τη φροντίδα των πρόωρων νεογνών

Κρατήστε το μωρό σας πιο ζεστό από ό,τι συνήθως, σε
μια θερμοκρασία 25 C περίπου τις πρώτες εβδομάδες που
βρίσκεται σπίτι. Στα πρόωρα μωρά, ο μηχανισμός ρύθμισης της θερμοκρασίας συνήθως έχει μπει σε λειτουργία
μέχρι να έρθουν σπίτι από το μαιευτήριο, αλλά λόγω του
μικρού τους μεγέθους και επειδή το δέρμα τους καταλαμβάνει μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με των μεγάλων
μωρών, ίσως να
δυσκολεύονται
να
κρατηθούν
ζεστά,
χωρίς
μια μικρή βοήθεια. Επιπλέον,
το γεγονός ότι
πρέπει να καταναλώνουν πολλές
θερμίδες για να
κρατηθούν
ζεστά, μπορεί να
παρεμποδίσει
την αύξηση του
βάρους
τους.
Αν το μωρό σας
δείχνει να είναι
ασυνήθιστα ανήσυχο, ελέγξτε τη
θερμοκρασία του
δωματίου για να δείτε αν είναι αρκετά ζεστό και αγγίξτε
τα χέρια, τα πόδια ή τον αυχένα του μωρού, για να είστε
σίγουρη ότι δεν είναι πολύ κρύα. (Μη θερμάνετε υπερβολικά όμως το δωμάτιο).
Αγοράστε πάνες για πρόωρα μωρά, αν χρειάζεται. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε ρούχα για το μωρό σε μεγέθη
για πρόωρα, αλλά μην αγοράσετε πολλά, πριν το καταλάβετε το μωρό σας θα έχει μεγαλώσει και δε θα του κάνουν.
Αποστειρώστε τα μπιμπερό, αν χρησιμοποιείτε.
Ταΐζετε το μωρό συχνά, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να
ξοδεύετε περισσότερο χρόνο θηλάζοντας ή δίνοντας το
μπιμπερό. Τα πρόωρα μωρά έχουν πολύ μικρά στομά-
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χια και μπορεί να χρειάζεται να τρώνε κάθε δύο ή τρεις
ώρες. Μπορεί επίσης να μην είναι σε θέση να θηλάζουν
τόσο καλά ή τόσο αποτελεσματικά, όσο τα τελειόμηνα
και ίσως να χρειάζονται περισσότερο χρόνο.
Δώστε στο μωρό σας ένα συμπλήρωμα βιταμίνης. Τα
πρόωρα μωρά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν
έλλειψη βιταμινών από τα τελειόμηνα και χρειάζονται
αυτή την επιπλέον
ασφάλεια.
Μην αρχίζετε
να του δίνετε
στερεές τροφές
μέχρι να σας
πει ο γιατρός
να προχωρήσετε. Γενικά, στα
πρόωρα μωρά
οι στερεές τροφές εισάγονται,
όταν η διορθωμένη ηλικία
τους είναι έξι
μήνες.
Αντιμετωπίστε
το μωρό σας,
όπως ακριβώς
θα αντιμετωπίζατε ένα τελειόμηνο μωρό. Οι γονείς των
μωρών που γεννήθηκαν πρόωρα τείνουν να θεωρούν τα
παιδιά τους ιδιαίτερα εύθραυστα. Συνήθως είναι υπερβολικά προσεκτικοί (ανησυχούν ότι το μωρό τους ζεσταίνεται ή κρυώνει πολύ, ότι δεν τρώει πολύ ή ότι δεν κοιμάται
αρκετά), είναι υπερβολικά επιεικείς (το μωρό κάνει πάντα το δικό του) δεν θέτουν όρια και «αφεντικό» είναι
πιο πολύ το μωρό παρά οι γονείς. Τέλος, είναι υπερβολικά προσκολλημένοι σε αυτό (οι μητέρες των πρόωρων
μωρών συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολία να τα αποχωριστούν). Μια τέτοια ατμόσφαιρα μπορεί να παρεμποδίσει
τη φυσιολογική ανάπτυξη και την ομαλή διαμόρφωση
της προσωπικότητας του παιδιού.

Παρακολούθηση μετά την έξοδο
από το Μαιευτήριο

Κατά την έξοδο του νεογνού από τη μονάδα νοσηλείας
του, δίνεται στους γονείς λεπτομερές ενημερωτικό σημείωμα για τα προβλήματα που εμφάνισε, την αντιμετώπιση
τους, καθώς και οδηγίες
τακτικής παρακολούθησης.
Οι σημαντικότεροι τομείς στην παρακολούθηση των προώρων νεογνών
είναι:
> Η λεπτομερής και τακτική
παρακολούθηση
της επάρκειας της διατροφής και της σωματικής αύξησης (τακτική
μέτρηση του βάρους,
του ύψους και της περιμέτρου της κεφαλής). Η
εκτίμηση της αύξησης
των προώρων νεογνών γίνεται με βάση τη διορθωμένη ηλικία (ηλικία από
την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού) μέχρι
την ηλικία των 3 ετών. Η
εκτίμηση της σίτισης είναι πολύ σημαντική γιατί
συχνά τα πρόωρα νεογνά
παρουσιάζουν δυσκολίες
σίτισης
> Παρακολούθηση της
κινητικής και διανοητικής ανάπτυξης των νεογνών σε τακτά χρονικά
διαστήματα – συνήθως
απαιτείται επανέλεγχος με υπερηχογράφημα εγκεφάλου.
> Χρόνια πνευμονική νόσος των προώρων: παρουσιάζεται
συνήθως σε πολύ πρόωρα (< 29w) νεογνά που παρέμειναν

Από την κα Μανιάτη Κωνσταντίνα, Παιδίατρο – Νεογνολόγο
Συνεργάτη ΜΕΝΝ Μαιευτηρίου «Λητώ»

για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αναπνευστήρα και συχνά
χρειάζεται χορήγηση ειδικών φαρμάκων (διουρητικών-εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών – κορτικοστεροειδών).
Τα τελευταία χρόνια χορηγείται στα βρέφη αυτά
επιπλέον
εμβολιασμός
για την προστασία τους
από τον αναπνευστικό
συγκυτιακό ιό, μια και
έχουν την τάση να παρουσιάζουν πιο σοβαρά επεισόδια βρογχιολίτιδας.
>
Αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας. Χρειάζεται τακτική
οφθαλμολογική εξέταση
του πρόωρου βρέφους,
για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της, που
ξεκινάει από την περίοδο
νοσηλείας του και συνεχίζεται και μετά την έξοδο
του.
> Παρακολούθηση, πρόληψη και θεραπεία της
αναιμίας και της οστεοπενίας της προωρότητας
(χορήγηση σιδήρου, φυλικού οξέως και βιταμίνης D).
> Ακουολογικός έλεγχος.
Η τακτική παρακολούθηση των προώρων νεογνών (follow up) γίνεται
από εξειδικευμένους ιατρούς (νεογνολόγο-παιδονευρολόγο - οφθαλμίατρο), σε οργανωμένο τακτικό νεογνολογικό ιατρείο ώστε να υπάρχει σφαιρική αντιμετώπιση και
φροντίδα του νεογνού.
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Από την κα Βασιλική Παπαδημητρίου, Τομεάρχη αιθούσης τοκετών και την
κα Ελένη Κολοβού, Προϊσταμένη Μαία αιθούσης τοκετών Μαιευτηρίου «Λητώ»

Η Περίοδος της Λοχείας
Συχνές ερωτήσεις μίας λεχωίδας
Η χρονική περίοδος αμέσως μετά τον τοκετό ονομάζεται
λοχεία και διαρκεί 6-8 εβδομάδες. Στη διάρκεια της λοχείας τα γεννητικά όργανα επανέρχονται στην προ της εγκυμοσύνης κατάσταση. Κατά την περίοδο αυτή συμβαίνουν
διάφορες μεταβολές σωματικές και ψυχικές. Οι μεταβολές αυτές δημιουργούν πολλά ερωτηματικά. Επιλέξαμε να
απαντήσουμε στις ερωτήσεις που μας θέτουν πιο συχνά οι
λεχωίδες.
Θα έχω αίμα μετά τον τοκετό;
Τα λόχια είναι εκκρίσεις από τη μήτρα κατά τη διάρκεια
της λοχείας. Προέρχονται από την πλακουντιακή άλω
(το σημείο όπου ήταν προσκολλημένος ο πλακούντας).
Η ποσότητα είναι διαφορετική για κάθε γυναίκα. Τις 3-4
πρώτες ημέρες τα λόχια είναι αιματηρά, δηλαδή περιέχουν αίμα. Από την 5η-9η ημέρα γίνονται καφεοειδή προς
ορώδη και οροβλενώδη. Μετά τη 10η ημέρα ελαττώνονται
δραστικά και γίνονται λευκοκίτρινα και λευκά. Το αίμα
αφού σταματήσει, μπορεί και πάλι να εμφανιστεί σε ακανόνιστα διαστήματα και σε μικρές ποσότητες.
Θα πονάω μετά τον τοκετό;
Μετά τον τοκετό η μήτρα συσπάται, για να περάσει από
το ένα περίπου κιλό βάρους που είχε φθάσει στο τέλος της
εγκυμοσύνης στα 60 γραμμάρια στο τέλος της λοχείας. Οι
συσπάσεις αυτές σε κάποιες γυναίκες δημιουργούν ενοχλήσεις που αναφέρονται ως υστερόπονοι. Γίνονται πιο
έντονοι στις πολύτοκες καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια
του θηλασμού, ο οποίος προκαλεί έκκριση ωκυτοκίνης που
βοηθά στην παλινδρόμηση της μήτρας.
Επίσης ενοχλήσεις μπορεί να υπάρχουν στο σημείο της
περινεορραφής καθώς και στο σημείο της τομής μετά από
καισαρική τομή.
Πότε μπορώ να πλυθώ;
Από την πρώτη ημέρα μετά τον τοκετό και εφόσον η λεχωίδα αισθάνεται καλά, μπορεί να κάνει το λουτρό της.
Χρειάζεται τακτικό πλύσιμο και φροντίδα του περινέου με
ήπιο αντισηπτικό για αποφυγή μολύνσεων καθώς και καλό
πλύσιμο των μαστών.
Πότε θα έχω την πρώτη έμμηνο ρύση;
Εάν η γυναίκα θηλάζει, η περίοδος εμφανίζεται με το πέρας του θηλασμού. Αυτό όμως δεν αποτελεί κανόνα. Σε
μερικές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί νωρίτερα, ενώ

σε άλλες έναν μήνα αργότερα.
Εάν η γυναίκα δε θηλάζει, η περίοδος εμφανίζεται συνήθως στις 6-8 εβδομάδες.
Πότε θα θηλάσω; Έχω αρκετό γάλα;
Εάν δεν υπάρχουν αντενδείξεις, το νεογνό μπορεί να θηλάσει αμέσως μετά τον τοκετό. Τις πρώτες 2-3 ημέρες εκκρίνεται το πύαρ (πρωτόγαλα), το οποίο είναι πλούσιο σε
λευκώματα και αντισώματα. Όσο πιο συχνά θηλάζει το
νεογνό τόσο περισσότερο γάλα παράγει ο μαστός, ώσπου
να υπάρξει συγχρονισμός του μηχανισμού παραγωγής γάλακτος της μητέρας και της ποσότητας που έχει ανάγκη
το παιδί.
Ποια πρέπει να είναι η διατροφή μου;
Η θηλάζουσα μητέρα έχει ανάγκη από ισορροπημένη
διατροφή, πλούσια σε λευκώματα, βιταμίνες και σίδηρο
καθώς και τροφές με κυτταρινικά υπόλοιπα που διευκολύνουν την κένωση του εντέρου. Πρέπει να αποφεύγονται
ουσίες που περνούν στο γάλα, όπως νικοτίνη, φάρμακα
και ουσίες με έντονη οσμή.
Πότε μπορώ να κάνω γυμναστική ;
Η σωματική άσκηση της λεχωίδος μπορεί να ξεκινήσει την
επόμενη μέρα του τοκετού. Οι πρώτες ασκήσεις αφορούν
την τόνωση του περινέου, την καλή κυκλοφορία του αίματος με ιδιαίτερη προσοχή στα κάτω άκρα για αποφυγή
θρομβώσεων καθώς και την ενίσχυση των ραχιαίων κα
κοιλιακών μυών. Η διάρκεια και η συχνότητα της γυμναστικής αυξάνει με το πέρασμα των ημερών.
Πότε μπορώ να έχω σεξουαλική επαφή;
Επιτρέπεται η έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας μετά
το πέρας της λοχείας κι εφόσον έχει προηγηθεί εξέταση
από τον γυναικολόγο. Η έναρξη διαφοροποιείται από γυναίκα σε γυναίκα, ανάλογα με τη φυσική και ψυχική της
κατάσταση. Δεν υπάρχουν κανόνες σεξουαλικής συμπεριφοράς � έτσι κάποιες γυναίκες νιώθουν απέχθεια για το
ίδιο τους το σώμα, κάποιες νιώθουν υπερσεξουαλικότητα
και κάποιες είναι αδιάφορες.
Φεύγοντας από το Μαιευτήριο να θυμάστε ότι οι άνθρωποι που θα συνεχίσουν να δίνουν σωστές απαντήσεις στα
ερωτήματά σας είναι ο Γυναικολόγος σας, η Μαία σας
και ο Παιδίατρός σας.
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Από τον κ. Σταύρο Αθανασίου, Λέκτορα Μαιευτικής - Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών, Εξειδικευμένο στην Ουρογυναικολογία

Βάλτε τέλος στην Ακράτεια
Μέσα από τις εργασίες του 31ου Παγκόσμιου Συνεδρίου
Ουρογυναικολογίας, που έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου
στην Αθήνα, η Επιστημονική Κοινότητα σπεύδει να δώσει
ένα αισιόδοξο μήνυμα για να τονώσει την ψυχολογία και
να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής του σύγχρονου, δραστήριου γυναικείου πληθυσμού.
Πολλές γυναίκες έχουν έρθει σε κάποια στιγμή της ζωής
τους σε δύσκολη θέση εξαιτίας προβλημάτων που σχετίζονται με την προσωπική τους υγιεινή. Ένα από αυτά είναι η ακράτεια ούρων, η οποία ταλαιπωρεί εκατομμύρια
γυναίκες σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ακόμη
και σήμερα, ελάχιστες ομολογούν το πρόβλημά τους, ενώ
οι περισσότερες αρνούνται να το πιστέψουν.
Πόσο συχνή είναι;
Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, περίπου 3 στις 10
γυναίκες αντιμετωπίζουν κάποια μορφή ακράτειας, ενώ
περίπου 10% των γυναικών βιώνουν έντονα συμπτώματα
ακράτειας που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής
τους.
Η ακράτεια αφορά γυναίκες όλων των ηλικιών;
Δεν σχετίζεται πάντοτε με τη γήρανση. Αντιθέτως ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα είναι δραστήριες γυναίκες μέσης ηλικίας.
Πώς εμφανίζεται;
Η ακράτεια ούρων εμφανίζεται με τέσσερις μορφές:
α) ακράτεια από προσπάθεια: ακούσια απώλεια ούρων,
όταν γελάτε, βήχετε, ασκείστε ή σηκώνετε κάτι βαρύ
κ.τ.λ.
β) ακράτεια επιτακτικού τύπου: αιφνίδια και έντονη ανάγκη για ούρηση που ακολουθείται από απώλεια ούρων.
Χαρακτηριστικά δεν προλαβαίνετε να φτάσετε έγκαιρα
στην τουαλέτα, ενώ συνήθως συνοδεύεται από συχνουρία
και έντονη ανάγκη για ούρηση.
γ) μικτού τύπου: όταν συνυπάρχουν η ακράτεια από προσπάθεια και η επιτακτική ακράτεια.
δ) ακράτεια από υπερπλήρωση: συμβαίνει όταν η ουροδόχος κύστη δεν αδειάζει εντελώς. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στη μόνιμη υπερπλήρωση της κύστης, με αποτέλεσμα
τα ούρα να διαφεύγουν ασυναίσθητα, όπως το γεμάτο ποτήρι που ξεχειλίζει. Συνήθως συνυπάρχει δυσκολία στην
ούρηση και συχνουρία.
Τι μπορεί να φταίει;
Η ακράτεια ούρων, είτε υπάρχει απώλεια λίγων σταγόνων

είτε μεγάλης ποσότητας, μπορεί να οφείλεται σε πολλούς
λόγους όπως:
Προδιάθεση. Πολύ πιθανόν να υπάρχει εκ γενετής μία χαλαρότητα των ιστών και των μυών που στηρίζουν τα εσωτερικά γεννητικά όργανα και την ουροδόχο κύστη. Συχνά
το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η μητέρα της ασθενούς.
Εγκυμοσύνες-τοκετοί. Η μήτρα μεγαλώνοντας με την εγκυμοσύνη, πιέζει την ουροδόχο κύστη και τα νεύρα της περιοχής. Κατά τη διάρκεια του τοκετού είναι ενδεχόμενο
να προκληθούν κακώσεις στους μύς και τους ιστούς που
στηρίζουν τον κόλπο και τη μήτρα, με αποτέλεσμα την
ακράτεια των ούρων, τη χαλάρωση του κόλπου και την
πρόπτωση της μήτρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καισαρική τομή δεν προστατεύει πάντοτε από τέτοιου είδους
προβλήματα.
Παχυσαρκία. Τα επιπλέον κιλά καταπονούν και πιέζουν
την ουροδόχο κύστη.
Χρόνια άρση βάρους ή αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό
της κοιλιάς, όπως με το χρόνιο βήχα (κάπνισμα, άσθμα)
και τη δυσκοιλιότητα.
Εμμηνόπαυση. Η έλλειψη οιστρογόνων οδηγεί ορισμένες
φορές σε λέπτυνση των ιστών του κόλπου και της ουροδόχου κύστης.
Μεγάλη ηλικία. Με το πέρασμα του χρόνου η ουροδόχος
κύστη και η ουρήθρα δε λειτουργούν το ίδιο αποτελεσματικά.
Νευρολογικά προβλήματα (εγκεφαλικά επεισόδια, διαβήτης, πάρκινσον, σκλήρυνση κατά πλάκας).
Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια; Εάν:
Έχετε μικρή απώλεια ούρων όταν γελάτε, βήχετε, ασκείστε ή ύστερα από μια απότομη κίνηση ή χωρίς αφορμή.
Ταλαιπωρείστε από συχνουρία στη διάρκεια της μέρας ή
της νύχτας.
Αισθάνεστε ξαφνικά επιτακτική ανάγκη για να ουρήσετε,
με ενδεχόμενη απώλεια ούρων, ώσπου να φτάσετε στην
τουαλέτα.
Πονάτε κατά την ούρηση.
Δυσκολεύεστε να ουρήσετε.
Υποφέρετε συχνά από ουρολοιμώξεις.
Παρατηρείτε απώλεια ούρων μετά από χειρουργική επέμβαση.
Νιώθετε ένα αίσθημα πίεσης στον κόλπο ή «μπούκωμα»

Νοέμβριος 2006

art of life

25

λητώ Woman

χαμηλά στην κοιλιά, που φανερώνουν χαλάρωση του κόλπου ή πρόπτωση της μήτρας.
Πώς γίνεται η διάγνωση;
Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση της αιτίας σε κάθε περίπτωση, αποτελεί το κλειδί για την αποτελεσματική θεραπεία της ακράτειας, καθώς ο κάθε τύπος αντιμετωπίζεται
διαφορετικά.
Μία ανάλυση ούρων και ένα υπερηχογράφημα των νεφρών και της ουροδόχου κύστης είναι απαραίτητες εξετάσεις που συμπληρώνουν την κλινική εκτίμηση. Η πιο
σημαντική εξέταση είναι ο ουροδυναμικός έλεγχος.
Τι είναι ο ουροδυναμικός έλεγχος και σε τι βοηθάει;
Πρόκειται για ένα απλό, ανώδυνο, ειδικό τεστ 30 περίπου λεπτών, που εκτελείται χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία
και εξετάζει τη λειτουργία της ουροδόχου κύστης και της
ουρήθρας. Το τεστ αυτό διαγιγνώσκει αντικειμενικά την
αιτία της ακράτειας και βοηθάει στη σωστή και επιτυχή
αντιμετώπισή της.
Ο ουροδυναμικός έλεγχος συνιστάται σήμερα ιδιαίτερα
σε γυναίκες με κυστεοκήλη και πρόπτωση της μήτρας,
ακόμα και χωρίς συμπτώματα ακράτειας. Περίπου 50%
των γυναικών αυτών, παρουσιάζουν λανθάνον πρόβλημα
με την ουρήθρα και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης
για την αποφυγή ακράτειας ούρων μετά από τη χειρουργική αποκατάσταση της κυστεοκήλης ή της πρόπτωσης.
Ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση;
Η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων της ακράτειας αντιμετωπίζεται εύκολα και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Με την πρόοδο της ιατρικής, νέες θεραπείες
είναι πλέον διαθέσιμες.
α) Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει:
Ασκήσεις των πυελικών μυών (Kegel) για ενδυνάμωση
των εσωτερικών μυών που στηρίζουν την ουροδόχο
κύστη και την ουρήθρα.
Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης της κύστης, για να
‘μάθει’ να λειτουργεί σωστά, με αποτέλεσμα τη μείωση
της συχνουρίας και των επεισοδίων επιτακτικής απώλειας των ούρων.
Ορισμένες μορφές ακράτειας (υπερδραστήρια κύστη)
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με φαρμακευτική
αγωγή που αναστέλλει τις παθολογικές συσπάσεις της
κύστης.
β) Σε περιπτώσεις που η συντηρητική αγωγή δεν είναι
ικανοποιητική ή η ασθενής επιθυμεί μία μόνιμη λύση, οι
σύγχρονες χειρουργικές μέθοδοι υπόσχονται εξαιρετικά
μακροχρόνια αποτελέσματα με τρόπο απλό, γρήγορο και
σχετικά ανώδυνο. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η εγχείρηση που γινόταν κυρίως ήταν η κολπορραφία, η οποία
δυστυχώς είχε χαμηλά ποσοστά επιτυχίας και μικρής διάρκειας αποτελέσματα. Σήμερα, χρησιμοποιούνται πλέον πιο αποτελεσματικές και μικροεπεμβατικές μέθοδοι,
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όπως η τοποθέτηση Κολπικής Ταινίας Ελεύθερης Τάσης.
Πάνω από το 90% των γυναικών που αντιμετωπίστηκαν με
τη μέθοδο αυτή θεραπεύτηκαν ή η κατάστασή τους έχει
βελτιωθεί σημαντικά.
Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η τοποθέτηση της
Κολπικής Ταινίας Ελεύθερης Τάσης;
Η επέμβαση εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που υπάρχει
ακράτεια ούρων από προσπάθεια. Στην περίπτωση αυτή,
ο ειδικός γιατρός μετά τον ουροδυναμικό έλεγχο θα επιβεβαιώσει την ανεπάρκεια (αδυναμία) του σφιγκτηριακού
μηχανισμού της ουρήθρας.
Πώς γίνεται η επέμβαση;
Η επέμβαση αυτή που δε χρειάζεται τομή, επιτυγχάνεται
με την τοποθέτηση μιας λεπτής ταινίας από συνθετικό
υλικό κάτω από την ουρήθρα, σαν αγκύλη, προκειμένου
να παρέχει υποστήριξη στην περιοχή όποτε εφαρμόζεται
πίεση. Η ταινία αυτή επιτρέπει στην ουρήθρα να διατηρεί
τη φυσιολογική της θέση, εμποδίζοντας την ακούσια απώλεια ούρων, ειδικά στις περιπτώσεις που η πάθηση εμφανίζεται με το φτέρνισμα, τον βήχα, ακόμη και το γέλιο.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Κολπικής Ταινίας
Ελεύθερης Τάσης;
Έχει ποσοστά επιτυχίας που ξεπερνούν το 90%.Η τοποθέτηση της γίνεται με τοπική αναισθησία, αποφεύγοντας έτσι τις επιπλοκές μιας ολικής νάρκωσης, ενώ
επιτρέπει κατά τη διάρκειά της τη συνεργασία ασθενούς-ιατρού για τον έλεγχο της σωστής τοποθέτησης
της ταινίας.
Η όλη διαδικασία διαρκεί 20-30 λεπτά.
Διενεργείται με ελάχιστους επεμβατικούς χειρισμούς.
Περιορίζεται στο ελάχιστο ο μετεγχειρητικός πόνος.
Μειώνονται οι περιπτώσεις μετεγχειρητικού καθετηριασμού της κύστης.
Έχει ελάχιστες επιπλοκές, όταν εκτελείται από ειδικούς.
Η ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την επόμενη μέρα και μπορεί να επιστρέψει στην εργασία της
και στις συνήθεις δραστηριότητές της μέσα σε δύο
εβδομάδες, διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει μόνο
να αποφεύγει την ανύψωση βάρους και τις απότομες
κινήσεις.
Παρέχει άμεση και μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα.
Ένα αισιόδοξο μήνυμα:
Η ακράτεια είναι ένα ευαίσθητο κεφάλαιο στην υγεία της
γυναίκας αλλά δεν είναι ντροπή! Είναι ένα σύμπτωμα που
θεραπεύεται. Η αναζήτηση βοήθειας λοιπόν και η εμπιστοσύνη στον γιατρό και στις νέες, μοντέρνες θεραπείες,
μπορεί να οδηγήσει στη λύτρωση από την ανησυχία και
την αμηχανία. Μην καθυστερείτε να συζητήσετε το πρόβλημά σας και χαρείτε τη ζωή !

π·ÙÚÈÎ‹

ÌÂ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚﬁÛˆÔ
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Από τον κ. Κωνσταντίνο Κουμάκη, Νευρολόγο – Ψυχίατρο
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

Κατάθλιψη & Λοχία
Κατάθλιψη είναι η κατάσταση που βιώνει κάποιος ο οποίος αισθάνεται θλίψη, στενοχώρια, ακεφιά. Οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν τα συναισθήματα αυτά για σύντομα
χρονικά διαστήματα. Στην ιατρική όμως, κατάθλιψη ονομάζεται μία διαταραχή της διάθεσης, όπου συναισθήματα θλίψης, απώλειας, θυμού ή ματαίωσης επηρεάζουν την
καθημερινή ζωή του ατόμου για παρατεταμένα διαστήματα. Η κατάθλιψη μπορεί να είναι ήπια, μέτρια ή βαριά,
και ανάλογα με την μορφή της θα επιλέξει και ο ιατρός
την κατάλληλη θεραπεία.
Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι ανησυχία, ευερεθιστότητα, αίσθημα θλίψης, απελπισίας και ανικανότητας,
συχνά κλάματα, μειωμένη ενεργητικότητα και μειωμένο
κίνητρο και ενδιαφέρον για την εκπλήρωση προσωπικών,
οικογενειακών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων, υπερβολική ή ανεπαρκής λήψη τροφής, διαταραχές ύπνου, συγκέντρωσης, δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, αισθήματα
ανεπάρκειας, ενοχής, απομάκρυνση από τους φίλους και
την οικογένεια, και διάφορα σωματικά ενοχλήματα (κεφαλαλγίες, ταχυπαλμίες, κ.ά.).
Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα συχνή στη λοχία.
Το 50-75% των γυναικών εμφανίζει σε κάποιο βαθμό κάποια καταθλιπτικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.
Το 90% από αυτές ξεπερνούν χωρίς κάποια ειδική παρέμβαση τα συναισθήματα αυτά μέσα σε μερικές εβδομάδες.
Μερικές όμως παρουσιάζουν επιδείνωση και τελικά επιλόχειο κατάθλιψη.
Συνολικά το 5-7% των νέων μητέρων θα χρειαστεί θεραπεία. Η αιτία της κατάθλιψης της λοχίας δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη και πολλοί παράγοντες, ενδογενείς και
εξωγενείς, φαίνεται να παίζουν ρόλο στην εκδήλωσή της.
Μεταξύ αυτών ιδιαίτερη σημασία έχουν το ατομικό ή το
οικογενειακό ιστορικό ψυχικής πάθησης, η κατάχρηση
ουσιών, η έλλειψη υποστήριξης από συγγενείς και φίλους,
το άγχος σε σχέση με το έμβρυο πριν τον τοκετό, προβλήματα με προηγούμενη γέννα, συζυγικά ή οικονομικά
προβλήματα, καθώς και η νεαρή ηλικία της μητέρας.
Επίσης, μετά τον τοκετό τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη, που κατά την περίοδο της κυήσεως είχαν αυξηθεί
σημαντικά, επανέρχονται στα φυσιολογικά τους επίπεδα
και αυτή η ταχεία μεταβολή στα επίπεδα των ορμονών θεωρείται αιτία κατάθλιψης. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και
με τις ορμόνες του θυρεοειδούς, των οποίων η έλλειψη
μπορεί να προκαλέσει καταθλιπτικά συμπτώματα, ευερεθιστότητα, μείωση του ενδιαφέροντος για τις δραστηρι-
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ότητες της ζωής, αίσθημα ανεπάρκειας, αύξηση βάρους,
κόπωση και διαταραχές του ύπνου.
Άλλοι παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση της επιλόχειας κατάθλιψης είναι και οι εξής:
Ο διακεκομμένος ύπνος.
Η αίσθηση της αδυναμίας εκπλήρωσης των νέων υποχρεώσεων.
Οι αλλαγές στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή.
Μερικές συμβουλές μπορούν να είναι χρήσιμες για τη νέα
μητέρα που παρουσιάζει καταθλιπτικά συμπτώματα:
Να ξεκουράζεται όσο μπορεί συχνότερα, ακολουθώντας τους ρυθμούς του βρέφους.
Να μη θέτει υπερβολικά πιεστικούς στόχους στον εαυτό της. Να κάνει ό,τι μπορεί, όσο καλά μπορεί και να
μεταθέτει ό,τι δεν προλαβαίνει.
Να ζητά τη συμμετοχή και τη βοήθεια του συζύγου, της
οικογένειας και των φίλων, όπου αυτό είναι εφικτό.
Να εκφράζει αυτά που αισθάνεται στους κοντινούς της
ανθρώπους.
Να αποφεύγει την απομόνωση.
Να βρίσκεται τακτικά μόνη με τον σύζυγό της.
Να μη μένει πολύ χρόνο μόνη της, να φροντίζει τον
εαυτό της και να βγαίνει από το σπίτι.
Να μην κάνει μεγάλες αλλαγές στην ζωή της κατά την
διάρκεια της εγκυμοσύνης ή αμέσως μετά.
Αν παρ’ όλα αυτά, τα συμπτώματα της κατάθλιψης επιμείνουν, θα πρέπει η νέα μητέρα να ζητήσει τη βοήθεια
ειδικού. Ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της κατάθλιψης, την προσωπικότητα της γυναίκας, το ατομικό και
οικογενειακό ιστορικό της , ο ειδικός θα επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα τη βοηθήσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις αρκεί είτε μία σειρά συνεδριών υποστηρικτικού και
συμβουλευτικού τύπου, είτε η εφαρμογή μίας βραχείας
ψυχοθεραπευτικής μεθόδου, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα.
Σε άλλες όμως περιπτώσεις θα χρειαστεί φαρμακευτική
αγωγή που θα διαρκέσει περίπου ένα εξάμηνο.
Θα υπάρξουν επίσης περιπτώσεις όπου θα χρειαστεί συνδυασμός ψυχοθεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής και
άλλες όπου θα ξεκινήσει με αφορμή την κατάθλιψη της
λοχείας μια πιο μακροχρόνια ψυχοθεραπεία.

Prénatal, τα καταστήματα που προτιμούν
όλες οι μαμάδες του σύμπαντος.

Τα καταστήματα Prénatal, ένας κόσμος
φτιαγμένος για μαμάδες σε εγκυμοσύνη και
παιδιά. Θα βρεις όλα όσα σου χρειάζονται,
από ρούχα για σένα ως το δωμάτιο για εκείνο,
από την προίκα του ως το καρότσι - πάντα με
την ξεχωριστή πινελιά του ιταλικού στυλ.
Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που μόνο η
εμπειρία της Prénatal μπορεί να σου
προσφέρει, η “Συνάντηση για τη Μαμά”. Μια
δωρεάν και πολύτιμη συνάντηση που σε
βοηθά να δημιουργήσεις την καλύτερη σχέση
με το παιδί σου πριν ακόμα γεννηθεί, με
πληροφορίες και λύσεις που υπαγορεύονται
από τη λογική των μαμάδων και των ειδικών.
Έλα αμέσως να μας γνωρίσεις, σε περιμένει
ένα προσωπικό ικανό και έτοιμο να σου
δώσει συμβουλές. Να γιατί στα καταστήματα
Prénatal αισθάνονται καλά όλες οι μαμάδες
του σύμπαντος! Γύρισε σελίδα, θα βρεις όλες
τις διευθύνσεις των καταστημάτων Prénatal.

www.prenatal.gr
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Από την κα Σπυριδούλα Ψαρρού, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο,
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

Εξάψεις & κολπική ξηρότητα
Η βιολογική αναστάτωση της γυναίκας
στην εμμηνόπαυση
Η εμμηνόπαυση είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο στη ζωή της γυναίκας, το οποίο συχνά χαρακτηρίζεται
από μια ποικιλία συμπτωμάτων που
επιβαρύνουν τη ψυχολογική της κατάσταση και επηρεάζουν σημαντικά
την ποιότητα της ζωής της.
Οι εξάψεις παρατηρούνται σε ένα
ποσοστό γύρω στο 75% των γυναικών που μπαίνουν στην περίοδο της
εμμηνόπαυσης. Από τις γυναίκες
αυτές, το 82% ταλαιπωρείται από
εξάψεις για χρονικό διάστημα άνω
του ενός έτους, ενώ το 25-50%, παραπονιούνται για τα συμπτώματα
αυτά για περισσότερο από 5 έτη. Οι
πιο πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι
αυτές οι εξάψεις ξεκινούν με την αίσθηση έντονης πίεσης στο κεφάλι, η
οποία σταδιακά αυξάνεται και παίρνει τη μορφή αίσθησης θερμότητας
στο θώρακα, στο λαιμό και στο κεφάλι, που συχνά συνδυάζεται με αίσθημα παλμών και εφίδρωση.
Η διάρκεια αυτών των επεισοδίων
ποικίλλει έχοντας ένα μέσον όρο
γύρω στα 4 λεπτά, ενώ η συχνότητα
κυμαίνεται από 1-2 την ώρα σε 1-2
την εβδομάδα.
Τα συμπτώματα αυτά έχει δειχθεί
ότι προκαλούνται από πραγματικές
μεταβολές της αγγειοδιαστολής στο
δέρμα, από μείωση της κεντρικής
θερμοκρασίας και αύξηση του καρδιακού ρυθμού. Ο ακριβής μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για τις
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εξάψεις δεν είναι γνωστός. Φαίνεται ότι ορμονικοί παράγοντες
επιδρούν στο κεντρικό θερμορρυθμιστικό κέντρο του οργανισμού, που βρίσκεται στον υποθάλαμο. Πιστεύεται οτι ο μηχανισμός είναι ενδοκρινολογικός και σχετίζεται είτε με τη μείωση
των οιστρογόνων, είτε με την αύξηση της έκκρισης από την υπόφυση των γοναδοτροπινών που συμβαίνει κατά την εμμηνόπαυση.
Εκτός από τα παραπάνω, μια από τις βασικές ενοχλήσεις των
γυναικών στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, είναι η κολπική ξηρότητα. Η ελάττωση των οιστρογόνων συνεπάγεται σταδιακά
την ατροφία του κολπικού επιθηλίου με αποτέλεσμα την αλλαγή
του Ph του κόλπου, την ευαισθησία σε βακτηριακές κολπίτιδες,
το αίσθημα καύσου και κνησμού, τη λευκόρροια και τη δυσπαρεύνια.
Κοινός παρονομαστής λοιπόν στις ενοχλήσεις αυτές, είναι η αλλαγή του status των οιστρογόνων στον γυναικείο οργανισμό.
Η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, η οποία ουσιαστικά
έγκειται στη χορήγηση συνδυασμού οιστρογόνων και προγεστινών, φαίνεται ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων στη μεταβατική περίοδο μετά
την εμμηνόπαυση.
Βεβαίως, αυτή η θεραπεία εξατομικεύεται και δίνεται πάντα
μόνο μετά από σχολαστική γυναικολογική και ενδοκρινολογική
εξέταση, εκτίμηση των δεδομένων από το ιστορικό και τις εργαστηριακές εξετάσεις της γυναίκας, και βασικό σκοπό έχει τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής της με τη μεγαλύτερη δυνατή
ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά τις εξάψεις, έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί οι βιταμίνες Ε και Κ, συμπληρώματα μετάλλων καθώς και
ήπια αντικαταθλιπτικά φάρμακα.

ΑΘΗΝΑ
Νίκης 4
τηλ. 210-3216490
ΑΘΗΝΑ
Πατησίων 60
τηλ. 210-8842000

Για την κολπική ξηρότητα από την άλλη πλευρά, βοήθεια προσφέρει η χρήση ενδοκολπικών θεραπειών: κρεμών ή κολπικών
υπόθετων που περιέχουν οιστρογόνα.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
Λεωφ. Πεντέλης 5 Α
τηλ. 210-6842543

Εξάλλου, τοπικά σκευάσματα με ενυδατικούς παράγοντες, όπως
το υαλουρονικό νάτριο, χρησιμοποιούνται με σκοπό τη βελτίωση της υγρασίας του κόλπου και την ανακούφιση του κολπικού
επιθηλίου από τις ατροφικές κολπίτιδες.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Βασ. Γεωργίου Α’ 17
τηλ. 210-4120463

Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι με τα θεραπευτικά μέσα
που προαναφέραμε, είναι δυνατόν να αμβλυνθούν σημαντικά τα
ενοχλητικά πρώιμα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης που συχνά
αναστατώνουν τη ζωή της γυναίκας. Θα ήταν όμως παράλειψη
να μην τονίσουμε τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η στήριξη
της γυναίκας από το περιβάλλον της και ιδιαίτερα από τον
σύντροφό της, σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο της ζωής της. Στα
πλαίσια μιας τέτοιας στήριξης, τα προβλήματα που αναλύσαμε
παραπάνω γίνονται σταδιακά μια μεταβατική βιωματική κατάσταση, που το ζευγάρι την αντιμετωπίζει ενωμένο και όχι μια
βιολογική εμπειρία που ζει μοναχικά η γυναίκα.

ΓΛΥΦΑ∆Α
Παπανδρέου 20
τηλ. 210-8983222

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Θουκυδίδου & Ιθώμης 9
τηλ. 210-5748947
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
∆ικαιοσύνης 51
τηλ. 2810-283531
ΛΑΡΙΣΑ
Α. Παναγούλη 32
τηλ. 2410-626968
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βενιζέλου 5
τηλ. 2310-274676
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
“MEDITERRANEAN COSMOS”
τηλ. 2310-487904
Νέο κατάστημα:
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
Λεωφ. ∆ημοκρατίας 224
τηλ. 25510-29224
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
Λεωφ. Αθαλάσσης 49
τηλ. 22-441555
ΛΕΜΕΣΟΣ
Σ. Κυπριανού & Αγ. Φυλάξεως 182
τηλ. 25-822099
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Από τον κ. Αντώνη Νικολουδάκη, Μαιευτήρα-Γυναικολόγο
Υπεύθυνο Τμήματος Επαναλαμβανόμενων Αποβολών Μαιευτηρίου «Λητώ»

Επαναλαμβανόμενες
Αποβολές
Οι πρώτες ερωτήσεις της γυναίκας μετά το σταμάτημα της εγκυμοσύνης της, είναι τι πιθανότητες είχε αυτό να της συμβεί και τι
πιθανότητες έχει να της ξανασυμβεί στο μέλλον.

Στη ζωή του ζευγαριού, η είδηση μίας καινούργιας εγκυμοσύνης σηματοδοτεί όνειρα και σχέδια για μια καινούργια ζωή που έρχεται. Εάν αυτή η εγκυμοσύνη χαθεί,
ακόμα και στα πολύ αρχικά στάδια, το ζευγάρι βιώνει το
γεγονός σαν ένα θάνατο μέσα στην οικογένεια.
Συναισθήματα λύπης, θυμού, κατάθλιψης και αγωνίας για
τη συνέχεια, κατακλύζουν την οικογένεια. Πολλές φορές
η βοήθεια ενός ειδικού ψυχολόγου είναι απαραίτητη, για
να μπορέσει το ζευγάρι να ξεπεράσει το γεγονός της αποβολής.

οι ίδιες 13% - 20%. Αν όμως το ζευγάρι έχει δύο αποβολές
στη σειρά, τότε το ποσοστό για μία τρίτη αποβολή ανέρχεται στο 35% και για μία τέταρτη στο 40% - 45%, πάντα
μιλώντας για ζευγάρια χωρίς διερεύνηση και θεραπεία.
Περίπου 80% των αποβολών (4 στις 5) συμβαίνουν στο
πρώτο τρίμηνο της κύησης. Σε ζευγάρια χωρίς βεβαρημένο ιστορικό, η ανίχνευση καρδιακών παλμών στο έμβρυο
μειώνει τον κίνδυνο της αποβολής στο 5% (1 στις 20) και
στο 3%, αν ξεπεράσουν την 8η εβδομάδα.
Σύνοψη των αιτιών

Στατιστικές πιθανότητες
Οι πρώτες ερωτήσεις της γυναίκας μετά το σταμάτημα,
της εγκυμοσύνης της είναι τι πιθανότητες είχε αυτό να
της συμβεί και τι πιθανότητες έχει να της ξανασυμβεί στο
μέλλον.
Υπάρχουν πολλά και λίγο διαφορετικά μεταξύ τους στατιστικά δεδομένα, για τις πιθανότητες να συμβεί μία μεμονωμένη αποβολή.
Εκείνο που είναι ευρέως αποδεκτό, είναι ότι στον γενικό
πληθυσμό η πιθανότητα να έχει ένα ζευγάρι μία αποβολή
είναι μεταξύ 13% - 20% (1 στις 6), για κλινικά αναγνωρισμένες κυήσεις (υπερηχογραφικά).
Πολλές εγκυμοσύνες σταματούν προτού αναγνωριστούν
κλινικά, με τη γυναίκα να έχει απλώς μία καθυστέρηση
της περιόδου της λίγες ημέρες. Οι μελέτες αναφέρουν
ότι, το ποσοστό αυτών των κυήσεων που δεν προχωρούν
μέχρι να γίνουν κλινικά ανιχνεύσιμες, είναι στα επίπεδα
του 50% (1 στις 2). Οι πιθανότητες για μία δεύτερη αποβολή (δηλαδή με ιστορικό μίας αποβολής) είναι περίπου

Πολλές φορές στο ιατρείο Επαναλαμβανόμενων Αποβολών του Μαιευτηρίου μας, έρχονται ζευγάρια με ισχυρό
το αίσθημα ενοχής ότι κάτι έχουν κάνει λάθος και αυτό
προκάλεσε την παλινδρόμηση του εμβρύου. Στην πραγματικότητα, αυτό πολύ σπάνια συμβαίνει.
Γνωρίζοντας ότι τα αίτια διαφέρουν ανάλογα με το αν
έχουμε μία ή περισσότερες από τρεις αποβολές (καθ’ έξιν),
μπορούμε να διακρίνουμε δύο μεγάλες ξεχωριστές κατηγορίες. Τα αίτια από το έμβρυο και από την μητέρα.

Τα εμβρυϊκά αίτια αφορούν την γενετική σύνθεση του
εμβρύου
Το ποσοστό χρωμοσωμικών ανωμαλιών στα βρέφη είναι
αρκετά χαμηλό, περίπου 0,6%, σε μη επιλεγμένο πληθυσμό. Αυτό δείχνει, ότι περίπου όλα τα έμβρυα με χρωμοσωμικές ανωμαλίες καταλήγουν στην αποβολή στην
διάρκεια της κύησης.
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Επίσης, σπανίως μητρικές συμπεριφορές με αρνητικά
αποτελέσματα στην κύηση, όπως:
> Λήψη φαρμάκων που προκαλούν τερατογένεση στο έμβρυο.
> Έκθεση σε ακτινοβολίες ή τοξικούς παράγοντες.
> Αλκοολισμός (σπάνια ευθύνεται για αποβολές).
> Κάπνισμα (πολύ σπάνια ευθύνεται για αποβολή).
Κλινική διερεύνηση
Η κλινική αξιολόγηση στο τμήμα Επαναλαμβανόμενων
Αποβολών του Μαιευτηρίου μας ξεκινάει αμέσως μετά
την πρώτη αποτυχία κύησης και περιλαμβάνει:
> Αξιολόγηση της μήτρας και της μητρικής κοιλότητας
(με υστεροσαλπιγγογραφία ή υστεροσκόπηση).
> Εκτίμηση της παραγωγής προγεστερόνης από το ωχρό
σωμάτιο (λήψη αίματος ή ενδομήτρια βιοψία).
> Ανάλυση των χρωμοσωμάτων του ζεύγους.
> Ανοσολογικό έλεγχο για φωσφολιπιδικό σύνδρομο.
> Θρομβοφιλία (επίκτητη ή κληρονομική).
>Έλεγχο ανοσοφαινότυπου λεμφοκυττάρων περιφερικού
αίματος και άλλους παθολογικούς παράγοντες.

Τελική αξιολόγηση – θεραπεία

Οι μόνες χρωμοσωμικές ανωμαλίες (εκτός από αυτές που
αφορούν τα χρωμοσώματα του φύλου χ και ψ) που καταλήγουν στη γέννηση ζωντανών παιδιών, είναι η τρισωμία
21 (Down’s syndrome).
Στο 70% των εμβρύων που αποβάλλονται με κεφαλουραίο
μήκος 30 mm (CRL: 30mm) και αντιστοιχούν περίπου σε
8 – 9 εβδομάδες κύησης, αναγνωρίζονται χρωμοσωμικές
ανωμαλίες.
Ουσιαστικά, δηλαδή, έχουμε μία πρόνοια της φύσης για
γέννηση υγιών παιδιών.
ΤΑ ΜΗΤΡΙΚΑ ΑΙΤΙΑ περιλαμβάνουν διαταραχές στο
περιβάλλον που υποδέχεται και μεγαλώνει το έμβρυο και
αφορούν:
> Ανατομικές ανωμαλίες (τυπικά της μήτρας)
> Ορμονικές διαταραχές (κυρίως στην έκκριση προγεστερόνης)
> Ανοσολογικές διαταραχές (αυτοάνοσες ή αλλοάνοσες)
> Σοβαρές παθήσεις της μήτρας
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Πολύ σημαντικό στοιχείο στην τελική αξιολόγηση του
ζευγαριού, είναι ο καρυοτυπικός έλεγχος του προϊόντος
της αποβολής (έλεγχος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του
εμβρύου) και ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος των ξεσμάτων
του ενδομητρίου μετά τη θεραπευτική απόξεση, για έλεγχο παθολογικών ανοσολογικών παραγόντων. Έχοντας τα
παραπάνω στοιχεία στο 70% των ζευγαριών, τίθεται η διάγνωση των αιτιών της αποβολής.
Η θεραπευτική προσέγγιση, αναλόγως του αιτίου, περιλαμβάνει:
> Ανατομική διόρθωση της μήτρας.
> Χορήγηση ορμονικής θεραπείας στην έγκυο.
> Λήψη κάποιου αντιπηκτικού παράγοντα (ασπιρίνη ή
ηπαρίνη) σε περιπτώσεις θρομβοφιλίας.
> Χορήγηση εμβολίων λεμφοκυττάρων ή ανοσοσφαιρίνης σε ανοσολογικά προβλήματα (αυξημένα φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα).
Ακολουθώντας τον σωστό τρόπο διερεύνησης – θεραπείας, τα ποσοστά επιτυχίας σε μία επόμενη κύηση προσεγγίζουν, ανάλογα με το αίτιο, το 80%.
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Από τον κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο, Μαιευτήρα – Γυναικολόγο
Υπεύθυνο Τμήματος Κατώτερου Γεννητικού Μαιευτηρίου «Λητώ»

HPV
Απλές απαντήσεις σε βασανιστικά ερωτήματα
Τι είναι το HPV;
Οι HPV είναι μέλη της οικογένειας Papo Virus. Η Παπιλλόμα V είναι μια ομάδα ποικίλων ιών που έχουν εντοπιστεί σε ανθρώπους και ζώα. Λόγω της κλινικής βαρύτητας,
οι ιοί αυτοί έχουν μελετηθεί εκτενώς και προς το παρόν
έχουν αναγνωριστεί 118 υποτύποι. Με βάση τη σχέση
τους με τη δυνατότητα καρκινογένεσης στον τράχηλο της
μήτρας και τις πρόδρομες βλάβες (δυσπλασίες), οι HPV
ιοί διακρίνονται σε «υψηλού κινδύνου» σε «ενδιάμεσου
κινδύνου» και στους «χαμηλού κινδύνου».
Οι «χαμηλού κινδύνου» σχετίζονται με τα κονδυλώματα.
Η «ενδιάμεσου» και «υψηλού κινδύνου» σχετίζονται με τις
δυσπλασίες και τον διηθητικό καρκίνο.

θέτουμε για την πρόληψη των συνεπειών από την μόλυνση
του ιού HPV.
Ταυτόχρονα υπάρχουν μορφές μόλυνσης που πρέπει
απλώς να παρακολουθούνται (διαγνωσμένη απλή HPV
μόλυνση, η ελαφρού βαθμού δυσπλασία) και μορφές που
πρέπει να θεραπεύονται (υψηλού βαθμού δυσπλασία).
Για όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν η επίπτωση της μόλυνσης στην ψυχολογία και στη σεξουαλική ζωή
της ασθενούς, η ηλικία της, ο τύπος του ιού καθώς και η
γνώμη του εξειδικευμένου στο αντικείμενο γυναικολόγου.

Τι ελπίδες δίνει η προοπτική του εμβολίου;
Η μόλυνση από HPV σχετίζεται με τον καρκίνο της μήτρας;
Αν και η μόλυνση HPV ευθύνεται σε ποσοστό 93% για τη
γένεση του καρκίνου της μήτρας, αυτή και μόνο δεν είναι
σε καμία περίπτωση η αιτία. Πρέπει να τονιστεί ότι το
80% των νέων περιπτώσεων μόλυνσης με HPV θα απαλλαγούν από τον ιό σε 12 με 18 μήνες, καθώς η χημική
ανοσοανταπόκριση του οργανισμού αντιμετωπίζει τον ιό.
Επίσης πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι χαμηλού βαθμού
δυσπλασίες δεν εξελίσσονται πάντα σε υψηλού βαθμού ή
σε διηθητικό CA. Υπάρχουν αποδείξεις ότι και άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο στην εμφάνιση του καρκίνου της
μήτρας.
Μέχρι τώρα μαζί με τον ιό HPV έχουν ενοχοποιηθεί το
κάπνισμα, η χρήση αντισυλληπτικών και συνυπάρχουσες
λοιμώξεις όπως π.χ. HSV (έρπις γεννητικών οργάνων).
Πώς αντιμετωπίζεται η μόλυνση από HPV;
Ο προληπτικός έλεγχος με Pap-Test, κολποσκόπηση και
DNA τυποποίηση του ιού είναι τα όπλα που σήμερα δια-

Το εμβόλιο για τον ιό HPV είναι σε τελική φάση δοκιμών.
Θα κυκλοφορήσει σύντομα στην αγορά.
Τα εμβόλια θα καλύπτουν τους ιούς «υψηλού κινδύνου»
16/18, 6/11, που καλύπτουν περίπου το 70% των τύπων
που σχετίζονται με τις δυσπλασίες και τον καρκίνο τραχήλου. Η χρήση θα γίνεται σε τρεις δόσεις (1,2 και 6 μήνες)
και θα καλύπτει διάστημα 5 έως 10 ετών. Η σκέψη είναι
να χορηγείται σε ηλικία 15 έως 23 ετών.
Τα αποτελέσματα από τις κλινικές δοκιμές είναι ενθαρρυντικά, αλλά πραγματική εκτίμηση της αξίας του εμβολίου
θα γίνει, όταν αυτό εφαρμοστεί στην καθημερινή πρακτική.
Δεδομένου δε ότι η κάλυψη του εμβολίου δεν είναι πλήρης (για όλους τους τύπους του ιού), είναι φανερό ότι δεν
πρέπει να εγκαταλείπεται η κλασική παρακολούθηση με
Pap – Test, κολποσκόπηση και DNA τυποποίηση του ιού.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατά
πόσον το εμβόλιο HPV θα μπορούσε να έχει αρνητική
επίδραση στις σεξουαλικές συνήθειες των γυναικών.
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Κυστικά μορφώματα των ωοθηκών
στην κύηση
Επιπλοκές και αντιμετώπιση των κυστών
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Από τον κ. Ευάγγελο Γκένα, Μαιευτήρα – Γυναικολόγο
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στην Ιατρική, ειδικότερα των
υπερήχων, καθώς και ο επιβαλλόμενος συχνός απεικονιστικός έλεγχος κατά την περίοδο της κύησης, βοηθούν
στην ανίχνευση κυστικών μορφωμάτων.
Περίπου στο 3% των κυήσεων ανευρίσκονται κυστικές
μάζες. Το μέγεθός τους ποικίλλει. Οι περισσότερες είναι
≤ 3 cm, αλλά μπορεί να βρεθούν και κύστεις έως 15cm.
Πιο συχνά η ανεύρεσή τους γίνεται στο 1ο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης. Η πιθανότητα κακοήθειας των κυστικών
μορφωμάτων στην κύηση είναι μικρή. Το μεγαλύτερο
ποσοστό αποτελούν οι απλές λειτουργικές κύστες. Στο 1ο
τρίμηνο είναι κυρίως κύστεις ωχρού σωματίου, οι οποίες
αναμένεται να εξαφανιστούν στην πορεία.
Τα καλοήθη κυστικά μορφώματα των ωοθηκών, εκτός
των λειτουργικών κύστεων, μπορεί να είναι: ενδομητριωσικές κύστεις, ορώδη, βλεννώδη κυσταδενώματα, δερμοειδείς κύστεις, σπανίως εχινοκοκκικές κύστεις κ.λ.π.
Το υπερηχογράφημα είναι η πιο φθηνή, εύκολη και αξιόπιστη, διαγνωστική μέθοδος, χωρίς κινδύνους για την
επίτοκο και το έμβρυο. Βοηθά στην ανεύρεση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των κυστικών μορφωμάτων, καθώς και στην διαφοροδιάγνωση καλοήθων από
κακοήθεις κύστεις.
Τον απλό υπερηχογραφικό έλεγχο έρχεται να συμπληρώσει η έγχρωμη Doppler υπερηχογραφία με τη μέτρηση
των αντιστάσεων ροής των αγγείων (RI, PI), βελτιώνοντας σημαντικά την προγνωστική αξία και ακρίβεια της
διάγνωσης.
Η μαγνητική (MRI) τομογραφία αποτελεί μία ακόμα
απεικονιστική μέθοδο, η οποία μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα και πληροφορίες για τα κυστικά μορφώματα της ωοθήκης, κατά την κύηση χωρίς κίνδυνο.
Ο συνδυασμός MR1 και υπερηχογραφήματος είναι ακριβέστερος στη διάγνωση των κυστικών μορφωμάτων και
στην εντόπιση της θέσης τους. Θεωρείται απαραίτητος
για την προεγχειρητική αξιολόγησή τους.
Οι περισσότερες έγκυοι είναι κλινικά ασυμπτωματικές
τη στιγμή της ανεύρεσης του κυστικού μορφώματος. Η
διάγνωση γίνεται τυχαία από το συνήθη υπερηχογραφικό
έλεγχο της κύησης.
Συνιστάται αρχικά η συντηρητική αντιμετώπισή τους με
παρακολούθηση. Περισσότερο από 50% αυτών θα απορροφηθούν ή θα μειωθεί το μέγεθός τους.

Όταν όμως τα κυστικά μορφώματα είναι μεγάλου μεγέθους και επιμένουν ή αυξάνονται μετά το 1ο τρίμηνο της
κύησης, τίθεται το θέμα της τακτικότερης παρακολούθησής τους και πιθανής αντιμετώπισής τους.
Εξάλλου, υπάρχει και ο κίνδυνος των επιπλοκών που
μπορεί να οδηγήσουν σε χειρουργική αντιμετώπιση επειγόντως.
Επιπλοκές
Συστροφή του κυστικού μορφώματος (πιο συχνό φαινόμενο σε μεγάλες κύστες ωχρού σωματίου, δερμοειδείς).
Ρήξη.
Αιμορραγία.
Κεφαλοπυελική δυσαναλογία (κατά τη διάρκεια του τοκετού – συνήθως ορώδεις κύστεις).
Αντιμετώπιση
Όσο η διάμετρος των κύστεων παραμένει έως 6 cm και
εφόσον εξασφαλίσουμε στο μέγιστο δυνατό ότι είναι καλοήθεις, πρέπει κατά τη διάρκεια της κύησης να αντιμετωπίζονται συντηρητικά, με παρακολούθηση, λόγω της
μεγάλης πιθανότητας εξαφάνισής τους στην πορεία.
Η άποψη που κυριαρχεί είναι να αφαιρείται, εφόσον
όμως το κυστικό μόρφωμα επιμένει ή μεγαλώνει η άποψη κατά τη 16η εβδομάδα της κύησης. Η εξαίρεσή του
μπορεί, να γίνει λαπαροσκοπικά ή με λαπαροτομία.
Eαν από τον έλεγχο διαπιστώσουμε ότι το κυστικό μόρφωμα είναι κακόηθες, η αντιμετώπιση εξαρτάται από τα
χαρακτηριστικά του όγκου (ιστολογικός τύπος, στάδιο),
την ηλικία της κύησης και την επιθυμία διατήρησης της.
Η χειρουργική επέμβαση, εφόσον επιτρέπεται, θα πρέπει να διενεργείται όσο πιο αργά γίνεται, ώστε το έμβρυο
να είναι βιώσιμο.
Η αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης όμως είναι ξεχωριστή.
Ο τακτικός γυναικολογικός έλεγχος κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης αλλά και ανεξάρτητα από αυτήν, είναι στην
ουσία η καλύτερη πρόληψη, γεγονός που έχει γίνει συνειδητό τα τελευταία χρόνια.
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Από τον Δρ. Αχιλλέα Ε. Γεωργιάδη, Ρευματολόγο
Διευθυντή Κέντρου Οστεοπόρωσης Μαιευτηρίου «Λητώ»

Οστεοπόρωση
Για μια τόσο επικίνδυνη νόσο χρειάζονται και έργα,
όχι μόνο λόγια
Η Οστεοπόρωση είναι χρόνια νόσος που προκαλεί προοδευτική μείωση της αντοχής των οστών, με επακόλουθο
κατάγματα σε διάφορα σημεία του σκελετού. Τα κατάγματα προκαλούν έντονους πόνους και παραμορφώσεις. Η
Οστεοπόρωση αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά τις καρδιαγγειακές
παθήσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), η πάθηση
προσβάλλει μία στις τρεις γυναίκες ηλικίας 60-70 ετών
και δύο στις τρεις ηλικίας άνω των 80 ετών. Υπολογίζεται ότι σήμερα στην Ελλάδα περίπου 400.000 γυναίκες
άνω των 50 ετών πάσχουν από βαριά οστεοπόρωση της
σπονδυλικής στήλης, που συνοδεύεται από κατάγματα σπονδύλων. Ο αντίστοιχος αριθμός ανδρών με βαριά
οστεοπόρωση υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Η Οστεοπόρωση δεν προκαλεί μόνο πόνους και παραμορφώσεις,
αλλά και θανάτους, ιδιαίτερα όταν το κάταγμα αφορά το
ισχίο (λεκάνη). Σύμφωνα με τις στατιστικές, οι θάνατοι
από Οστεοπόρωση είναι περισσότεροι από τους θανάτους
από καρκίνο του μαστού.
Η Οστεοπόρωση είναι στις περισσότερες περιπτώσεις
κληρονομική νόσος. Παράγοντες κινδύνου όπως οι χρόνιες ορμονικές διαταραχές, η κορτιζόνη, η ακινησία, το
οινόπνευμα, το κάπνισμα, οι πολλοί καφέδες (πάνω από
20 την εβδομάδα) και η διατροφή, όταν δεν περιέχει
ασβέστιο και βιταμίνη D, επιδεινώνουν την κατάσταση.
Η αποφυγή των παραγόντων κινδύνου μετριάζει τις επιπτώσεις από την κληρονομική προδιάθεση.
Η διάγνωση της οστεοπόρωσης γίνεται ΜΟΝΟ με τη μέτρηση της οστικής μάζας. Η μέτρηση της οστικής μάζας
πρέπει να γίνεται σε 2 περιοχές του σκελετού, την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και το ισχίο (λεκάνη).
Εάν δε γίνει έτσι, τότε δεν πρέπει να τίθεται διάγνωση. Το
αποτέλεσμα της μέτρησης εκφράζεται με τρεις τρόπους:
φυσιολογικό, οστεοπενία, οστεοπόρωση ( όχι σε ποσοστά
επί %) . Το σωστό αποτέλεσμα της μέτρησης μάς κατευθύνει όχι μόνο στη διάγνωση της οστεοπόρωσης, αλλά και
στην απόφαση για το ποιο φάρμακο θα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, άλλα φάρμακα δρουν μόνο σε οστεοπόρωση
της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και άλλα
και στη σπονδυλική στήλη και στην περιοχή του ισχίου
(λεκάνη).
Η πρώτη μέτρηση πρέπει να γίνεται στην ηλικία των 45

- 50 ετών, ιδιαίτερα σε γυναίκες που έχουν υποστεί κάποιο
κάταγμα ή σε αυτές που η μητέρα τους ή κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού έχει οστεοπόρωση ή έχει υποστεί
κάποιο κάταγμα. Πότε θα επαναληφθεί εξαρτάται από το
πρώτο αποτέλεσμα και από το πότε αρχίζει η εμμηνόπαυση.
Τα φάρμακα της οστεοπόρωσης χωρίζονται σε αυτά που
διατηρούν την οστική μάζα και δεν την αφήνουν να φθαρεί
(βιταμίνη D, οιστρογόνα, καλσιτονίνη, ραλοξιφένη) και
σε αυτά που έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να διατηρούν
την οστική μάζα, αλλά και να την αυξάνουν (ριζεδρονάτη,
αλενδρονάτη, ιμπαδρονάτη, τεριπαραπίδη). Τα δεύτερα,
δηλαδή, μπορούν όχι μόνο να σταματήσουν, αλλά και να
θεραπεύσουν την οστεοπόρωση (ιδιαίτερα όταν δοθούν
στα αρχικά στάδια της νόσου). Σε όλες τις θεραπείες η
προσθήκη ασβεστίου και βιταμίνης D είναι απαραίτητη.
Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη τόσο για την πρόληψη
όσο και για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Στους λαούς
της Μεσογείου όπως και στην Ελλάδα, υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 8-10% του πληθυσμού που έχει παθολογικά
χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στον οργανισμό, παρά τον
άφθονο ήλιο.
Το αίτιο είναι άγνωστο. Τα οιστρογόνα δε χρησιμοποιούνται πλέον για την πρόληψη και τη θεραπεία της οστεοπόρωσης, λόγω παρενεργειών (αυξημένος κίνδυνος καρκίνου
του μαστού και του ενδομητρίου, καρδιακής προσβολής,
θρομβώσεων κ.ά.).
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικρό χρονικό διάστημα για την αντιμετώπιση των εξάψεων της εμμηνόπαυσης.
Οι περισσότεροι γιατροί χορηγούν θεραπεία ΜΟΝΟ μετά
το πρώτο κάταγμα και λίγοι εφαρμόζουν προληπτική θεραπεία. Δυστυχώς, στατιστικές δείχνουν ότι στην Ελλάδα
μόνο 1 στις 4 γυναίκες που έχουν οστεοπόρωση έχουν διαγνωσθεί οι υπόλοιπες τρεις. αν και γνωρίζουν την οστεοπόρωση ως νόσο, ελάχιστες (10%) πιστεύουν ότι δεν είναι
δυνατό να πάσχουν από αυτή.
Πιστεύω ότι για μια νόσο τόσο επικίνδυνη ελάχιστα γίνονται, τόσο από πλευράς γιατρών, όσο και από πλευράς
ασθενών. Η ενημέρωση φυσικά είναι ο πιο σημαντικός
παράγοντας, αλλά και ΜΟΝΟ με την ενημέρωση, όσο
ακριβής και ευρεία και να είναι, δεν αντιμετωπίζεται η
νόσος.
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Από την κα Κατερίνα Φοίφα, Αιματολόγο
Συνέργατη Μαιευτηρίου «Λητώ»

Αναιμία και Κύηση
Η αναιμία και οι μορφές της κατά την εγκυμοσύνη

Ως αναιμία ορίζεται η χαμηλή τιμή της αιμοσφαιρίνης
(Hb). Οι φυσιολογικές τιμές που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι Hb 12,5g για τις γυναίκες
και Hb 13,5 για τους άνδρες, δηλ. αιματοκρίτης (Hct)
αντίστοιχα 37,5% για τις γυναίκες και 40,5% για τους άνδρες.
Σήμερα οι διάφορες μορφές αναιμίας – και ιδιαίτερα η
σιδηροπενική αναιμία – αντιπροσωπεύουν το πιο συχνό
νόσημα στον δυτικό κόσμο.
Θα δούμε τις μορφές αναιμίας που σχεδόν πάντα εμπλέκονται με την κύηση.
Στις εγκύους οι φυσιολογικές τιμές του αιματοκρίτη μπορούν να είναι χαμηλότερες (π.χ 34% σε μονή κύηση και
30% σε πολύδυμο κύηση) ακόμα και όταν οι αποθήκες σε
σίδηρο, φυλλικό οξύ και Vit B12 είναι επαρκείς. Αυτές
οι χαμηλές τιμές αντανακλούν τη φυσιολογική υδραιμία
της κύησης και δε δεικνύουν μείωση του κορεσμού του
αίματος σε οξυγόνο Ο2, όπως στην πραγματική αναιμία.
Σε φυσιολογικές συνθήκες μία έγκυος έχει υπερπλασία
της ερυθράς σειράς στον μυελό και αύξηση της μάζας
(αριθμού) των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα. Πέραν
της περίπτωσης εκτεταμένης απώλειας αίματος κατά τον
τοκετό, ο αιματοκρίτης γενικά ανέρχεται αμέσως μετά
από αυτόν.
Απουσία αιμοαραίωσης στην όψιμη κύηση, υποδηλώνει
ανεπαρκή αύξηση του όγκου του αίματος, που μπορεί
να σχετίζεται με καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυξης,
υπέρταση κύησης και εμβρυϊκό θάνατο.
Ως αναιμία κύησης ορίζεται όταν η αιμοσφαιρίνη είναι
<10gr.
Παρά ταύτα, κάθε έγκυος με επίπεδα αιμοσφαιρίνης
<11gr/ 11,5gr/ κατά την έναρξη της κύησης πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως αναιμική, και αυτό γιατί με την αιμοαραίωση που θα επακολουθήσει, η αιμοσφαιρίνη θα
πέσει περαιτέρω.
Αναιμία παρατηρείται σε περίπου 80% των εγκύων γυναικών.

Ανεπάρκεια σιδήρου (σιδηροπενία) ευθύνεται για το 95%
των περιπτώσεων αναιμίας της κύησης. Η έλλειψη σιδήρου οφείλεται κυρίως σε ανεπαρκή πρόσληψη, (κακή διατροφή, άθληση, κ.λπ.) ή σε προηγούμενες κυήσεις που
έχουν ως συνέπεια να μην προλάβει να αποκατασταθεί.
Το κατά πόσο η σε βάση ρουτίνας σιδηροθεραπεία κατά
τη διάρκεια της κύησης είναι απαραίτητη τελεί υπό αμφισβήτηση. Παρά τη γενική θεώρηση όμως συμπληρωματικός σίδηρος (θειικός σίδηρος 325 –650mg\ημέρα)
συνήθως συνιστάται για τις περισσότερες εγκύους, ακόμη
και όταν η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης (Hb) είναι
φυσιολογική στην έναρξη της κύησης.
Αυτή η προφυλακτική αγωγή προλαμβάνει τη μείωση των
σιδηραποθηκών και την αναιμία που μπορεί να προέλθει από αιμορραγία ή μία επόμενη κύηση.
Οι έγκυοι εξ ορισμού έχουν έλλειμμα στις σιδηραποθήκες (βάσει του Π.Ο.Υ το 90% των γυναικών κατά την
έναρξη της κύησης είναι σε λανθάνουσα σιδηροπενία) το
οποίο από το καθημερινό τους διαιτολόγιο δεν συμπληρώνεται.
Διαγνωστικά της σιδηροπενικής αναιμίας είναι:
1) Hct <33%, MCV <79 ή σίδηρος ορού <60, φερριτίνη οριακή, ή χαμηλή, υψηλή TIBC.
2) Στο αίμα ανευρίσκονται τα χαρακτηριστικά υπόχρωμα, μικροκυτταρικά ερυθρά.
Η διάγνωση δύναται να επιβεβαιωθεί από τους ερυθροκυτταρικούς δείκτες (Hb, Hct, MCV, MCH), από τον σίδηρο ορού και την TIBC (σιδηροδεσμευτική ικανότητα).
Οι έγκυοι με σιδηροπενία αντιμετωπίζονται επιτυχώς με
χορήγηση 325 mg σιδήρου (1tab) ή σε πολυβιταμινούχο
σκεύασμα (με φυλλικό οξύ μαζί).
Υψηλότερες δόσεις αυξάνουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες
από το γαστρεντερικό, ειδικά δυσκοιλιότητα, οπότε η μία
δόση «μπλοκάρει» (αποκλείει) την απορρόφηση της επόμενης δόσης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνολική
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πρόσληψη. Περίπου 20% των εγκύων δε λαμβάνουν ή δεν
απορροφούν σίδηρο. Σπανίως απαιτείται η παρεντερική
χορήγηση.
Στην περίπτωση αυτή χορηγείται ενδομυϊκώς (ΙΜ) σε διαιρεμένες δόσεις, μέρα παρά μέρα μέχρι συνολικής δόσης >1000>mg. Πάντα μετά το πρώτο τρίμηνο μπορεί
να δοθεί ενδομυϊκός σίδηρος.
Λόγω του ότι ο σίδηρος διαπερνά τον ομφαλοπλακουντιακό φραγμό, ο αιματοκρίτης των νεογνών είναι γενικά
φυσιολογικός, παρά την αναιμία της μητέρας, αλλά ο συνολικός σίδηρος των νεογνών αυτών είναι συνήθως μειωμένος δείχνοντας την πρώιμη συμπλήρωση με σίδηρο.
Εάν δεν ανταποκριθεί η αναιμία με τη χορήγηση σιδήρου, θα πρέπει να υποπτευθούμε την έλλειψη φυλλικού
οξέως.
Μια ιδιαίτερη ομάδα γυναικών στην οποία πρέπει να δοθεί σημασία, είναι αυτές που φέρουν σε ετερόζυγη μορφή
τον γόνο της β-μεσογειακής αναιμίας (στίγμα). Συνήθως,
λόγω της πρόωρης αιμοκαθαίρεσης, έχουν υψηλές τιμές
σιδήρου και φερριτίνης, όπως και υψηλό αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων. Πολύ συχνά, λόγω του τρόπου ζωής
των (διατροφή, άθληση) συνυπάρχει και σιδηροπενία.
Για αυτό το λόγο, μαζί με το φυλλικό που αυτές ούτως ή
άλλως λαμβάνουν, θα πρέπει να λαμβάνουν και σίδηρο
μετά τον έλεγχο.
Ανεπάρκεια φυλλικού οξέως με σοβαρή αναιμία, μακροκυττάρωση, είναι σχετικά ασυνήθης, αλλά εργαστηριακή
απόδειξη βρίσκουμε στο 0,5-1.5% των εγκύων γυναικών.
Πρώιμο στοιχείο είναι η παρουσία μακροκυττάρωσης
στο επίχρισμα του αίματος. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται
από τα χαμηλά επίπεδα φυλλικού στον ορό.
Η έλλειψη φυλλικού έχει εμπλακεί με fetal alcohol σύνδρομο αύξηση κινδύνου spina bifida.
Σε όλες τις εγκύους δίδεται καθημερινά συμπλήρωμα
0,8mg φυλλικού.
Στην περίπτωση μεγαλοβλαστικής αναιμίας, η αναιμία δύναται να είναι σοβαρή Hb <6gr/dL.
ΕΛΛΕΙΨΗ Vit B12 δεν είναι τόσο συχνή
και χαρακτηρίζεται από μακροκυττάρωση
και αναιμία. Η κύρια αιτία σε τόσο νεαρές
ηλικίες είναι η ατροφική γαστρίτιδα αυτοανόσου τύπου. Συνιστάται η ενδομυϊκή χορήγηση (ΙΜ) Vit. B12.
Παράγοντες κινδύνου αναιμίας
Δίδυμη, πολύδυμη κύηση.
Φτωχή διατροφή.
Κάπνισμα που μειώνει την απορρόφηση σημαντικών στοιχείων διατροφής.
Σύνδρομα δυσαπορρόφησης.
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Αντιεπιληπτικά φάρμακα.
Σε κάθε περίπτωση οι έγκυοι θα πρέπει να ακολουθούν
τις οδηγίες του γιατρού τους και να τους αναφέρουν
οποιοδήποτε σύμπτωμα έχει παρουσιαστεί.

λητώ Woman

Από τον κ. Αναστάσιο Χρονόπουλο, Αγγειοχειρουργό
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

Εγκυμοσύνη και
Φλεβική Ανεπάρκεια (Κιρσοί)
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε
λέγοντας φλεβική ανεπάρκεια. Με απλά λόγια, φλεβική
ανεπάρκεια έχουμε όταν οι φλέβες των ποδιών αδυνατούν
να οδηγήσουν ικανοποιητικά το αίμα προς την καρδιά με
αποτέλεσμα το αίμα να λιμνάζει στα κάτω άκρα. Η μορφή ενός σκέλους με φλεβική ανεπάρκεια ποικίλλει από
την εμφάνιση μικρών ευρυαγγειών έως την εμφάνιση έλκους (πληγής). Τα συμπτώματα επίσης κυμαίνονται από
πρακτικά απουσία ενοχλήσεων μέχρι την εμφάνιση έντονου πόνου.
Αίτια – Συχνότητα
Οι πλέον πρόσφατες θεωρίες ενοχοποιούν κατασκευαστικές ανωμαλίες και ελλείψεις στο φλεβικό τοίχωμα παράλληλα με φλεγμονώδεις μηχανισμούς που αναπτύσσονται
ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, όπως υποξία, χυμικών – ορμονικών.
Ποιοι εμφανίζουν φλεβική ανεπάρκεια; Από τη δεκαετία
του 1930 μελέτες έδειξαν ότι οι γυναίκες εμφανίζουν κιρσούς 2 έως 4 φορές συχνότερα από τους άνδρες. Ωστόσο,
σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι και τα δύο φύλα πάσχουν
σε περίπου ίδιο ποσοστό (40%). Επίσης διαπιστώθηκε
ισχυρή οικογενειακή προδιάθεση σε ποσοστό 43 έως και
90%! Οι περισσότερες γυναίκες συσχετίζουν την εμφάνιση κιρσών με την εγκυμοσύνη. Επίσης φαίνεται ότι η εμφάνιση κιρσών σχετίζεται με τον αριθμό των κυήσεων. Ο
τρόπος με τον οποίο μια εγκυμοσύνη οδηγεί στην εμφάνιση κιρσών είναι αποτέλεσμα μηχανικών και ορμονικών
παραγόντων.
Μηχανικά – κυκλοφορικά αίτια
Η μήτρα μέχρι τη δωδέκατη εβδομάδα της κύησης παραμένει πυελικό όργανο. Σε πλήρη κύηση όμως μεταβάλλεται από ένα όργανο μήκους 7 εκ. και βάρους 70 γρ. σε ένα
σάκο 36 εκ. μήκους, 1100 γρ. βάρους, και 5 λίτρων όγκου.
Έτσι μετατρέπεται σε ένα ενδοκοιλιακό όργανο χωρίς σημαντικά στοιχεία στήριξης, ενώ μεγαλώνοντας πιέζει όλο
και περισσότερο τα λοιπά ενδοκοιλιακά όργανα. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα από την 20η εβδομάδα της κύησης ,
η κάτω κοίλη, η οποία είναι ευπίεστη και σε θέση τέτοια
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που είναι σχεδόν καθηλωμένη, να πιέζεται σε σημαντικό βαθμό. Πέρα από αυτό το καθαρά μηχανικό κώλυμα,
υπάρχει αύξηση των πιέσεων συνεπεία κυκλοφορικών μεταβολών. Η αιματική ροή στην μήτρα δεκαπλασιάζεται
– από 60ml/min σε 600 ml/min. Έτσι πολλαπλασιάζεται
και η ποσότητα του φλεβικού αίματος που πρέπει να περάσει από την κάτω κοίλη. Η αύξηση αυτή του όγκου αίματος συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση της πίεσης στις
φλέβες των κάτω άκρων.
Ορμονικά αίτια
Πέρα από τα μηχανικά και κυκλοφορικά αίτια αύξησης
της φλεβικής πίεσης φαίνεται ότι ρόλο παίζουν και οι ορμόνες – οιστρογόνα και προγεστερόνη. Από μελέτες που
έχουν γίνει παρατηρείται μία μεταβολή στο αγγειακό τοίχωμα, τέτοια που έχει σκοπό να « χαλαρώσει» τα αγγεία.
Φαίνεται ότι αυτές οι αλλαγές έχουν σκοπό να προετοιμάσουν το κυκλοφορικό συτημα της εγκύου για να χειριστεί
την αύξηση του ενδαγγειακού όγκου .Οι φλέβες γίνονται
περισσότερο διαστατές και ευένδοτες. Έτσι, εάν υπάρχει
κάποια προδιάθεση, ευνοείται η εμφάνιση κιρσών και
βέβαια η κατάσταση επιδεινούται μετά από κάθε εγκυμοσύνη.
Διάγνωση - Αντιμετώπιση
Η διάγνωση είναι απλή. Αρκεί μία εξέταση από τον ιατρό,
ενώ για πληρέστερη εξέταση γίνεται υπερηχογραφική μελέτη του φλεβικού δικτύου των κάτω άκρων. Η αγωγή σε
περιπτώσεις κιρσών στην εγκυμοσύνη είναι κατά κανόνα
συντηρητική. Ένα ειδικό ελαστικό καλσόν είναι συνήθως
αρκετό για να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της φλεβικής ανεπάρκειας (πόνος, κνησμός, αίσθημα βάρους, οίδημα ). Η ελαστικότητά του καθορίζεται από την κλινική
εικόνα και το στάδιο των κιρσών. Παράλληλα θα πρέπει η
έγκυος να ακολουθεί καθημερινά ορισμένους απλούς κανόνες. Θα πρέπει να αποφεύγει την ορθοστασία, να φορά
παπούτσια με τακούνι ύψους 2-3 εκ., να ασκείται ή τουλάχιστον να περπατάει, να αποφεύγει να κάθεται για πολύ
ώρα και να έχει το κάτω μέρος του κρεβατιού υψωμένο
κατά 5 – 10 εκ. Επίσης θα πρέπει να κοιμάται στο αριστερό πλευρό της, έτσι ώστε να ελαττώνει την πίεση της μή-

τρας στην κάτω κοίλη φλέβα. Η λογική αύξηση του
βάρους και η πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος
είναι κανόνες γενικότερης σημασίας. Έτσι και τα
συμπτώματα είναι ηπιότερα αλλά και ο κίνδυνος
φλεβοθρόμβωσης περιορίζεται.
Η χειρουργική επέμβαση, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία, θα πρέπει να αναβάλλεται για διάστημα 4
– 6 μηνών μετά τον τοκετό και να προηγείται μιας
επόμενης εγκυμοσύνης.
Επιπλοκές
Η σοβαρότερη επιπλοκή είναι η εμφάνιση φλεβοθρόμβωσης. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η συχνότητα της φλεβικής θρόμβωσης
είναι 5-6 φορές μεγαλύτερη από ό,τι στο
γενικό πληθυσμό. Η ενδεικνυόμενη
αγωγή είναι η αντιπηκτική με
χορήγηση ηπαρίνης. Ο
τύπος και η διάρκεια
της αγωγής εξαρτώνται από τη θρόμβωση. Αντιπηκτικά από
το στόμα δεν χορηγούνται κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης λόγω τερατογόνου δράσης. Μπορούν
όμως να χορηγηθούν
με ασφάλεια μετά τον
τοκετό . Έγκυοι που
εμφανίζουν εν τω βαθει φλεβοθρόμβωση θα
πρέπει να ελέγχονται για
τυχόν θρομβοφιλία, ενώ
θα πρέπει να λαμβάνουν
αγωγή κατά τη διάρκεια επόμενης εγκυμοσύνης.
Συμπέρασμα
Η εγκυμοσύνη αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για τις γυναίκες με
προδιάθεση εμφάνισης κιρσών για
λόγους ορμονικούς και μηχανικούς. Η
αντιμετώπισή τους κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης είναι κατά κανόνα
συντηρητική και σε εξαιρέσεις μπορεί να είναι χειρουργική. Εκτεταμένοι
κιρσοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
χειρουργικά πριν από μία προγραμματισμένη εγκυμοσύνη, ενώ σε περίπτωση θρόμβωσης θα πρέπει να ελέγχεται
η πιθανότητα θρομβοφιλίας και να
λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα σε νέα
εγκυμοσύνη.

Νοέμβριος 2006

art of life

47

λητώ Woman
48

art of life

Νοέμβριος 2006

Από την κα Μερόπη Μπουλτούκα, Μαία-Ψυχοπροφυλάκτρια
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

Ποιος είναι ο ρόλος της μαίας
ψυχοπροφυλάκτριας στον τοκετό;

Κατ’ αρχάς να διευκρινίσουμε ότι ο ρόλος της μαίας ξεκινά πριν από την ημέρα του τοκετού. Ο ιατρός συστήνει
την ψυχοπροφυλάκτρια μαία η οποία καλείται να ενημερώσει, να «μυήσει» στα μυστικά του τοκετού την έγκυο
γυναίκα πριν από τον τοκετό, Η προετοιμασία αυτή γίνεται τους τελευταίους μήνες της κύησης και δεν αφορά
μόνο το σώμα, αλλά κυρίως αποβλέπει στην ψυχική ηρεμία της επιτόκου.
Είναι σημαντικό η έγκυος γυναίκα
να γνωρίζει ότι ο τοκετός απαιτεί
χρόνο και υπομονή. Υπομονή απ
όλους μας αλλά κυρίως από την
ίδια. Θα πρέπει λοιπόν να αποκτήσει μια άλλη σχέση με τον χρόνο σε ό,τι αφορά την ημέρα που
θα φέρει στον κόσμο το μωρό της.
Μόνο όταν η γυναίκα γνωρίζει
τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα
της κατά τη διάρκεια του τοκετού, μπορεί πραγματικά να είναι
υπομονετική, να συμμετέχει στη
διαδικασία απαλλαγμένη από το
άγχος και το μόνιμο βασανιστικό ερώτημα «σε πόση
ώρα θα γεννήσω;».
Έτσι λοιπόν η μαία φροντίζει να «χτίσει» την υπομονή
της, γνωρίζοντάς της όχι μόνο τη διαδικασία του τοκετού,
αλλά κυρίως τον μηχανισμό του. Η επίτοκος μαθαίνει
να «ακούει » το σώμα της, συμφιλιώνεται με τον χρόνο,
είναι σε θέση να εκτιμήσει τα συμπτώματα έναρξης τοκετού και, απαλλαγμένη από τον φόβο και την αγωνία
του, να φτάσει όσο το δυνατόν νωρίτερα στο μαιευτήριο,
χωρίς πανικό να έρθει με ηρεμία στο σωστό χρόνο και

ενώ θα βρίσκεται πραγματικά σε διαδικασία τοκετού.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο τοκετός για κάθε γυναίκα είναι
μοναδικός και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Η μαία
οφείλει να τακτοποιήσει, να βάλει σε σειρά τα κομματάκια από το «παζλ» του τοκετού και κυρίως να ξεχωρίσει τον μύθο από την πραγματικότητα, αφήνοντας στην
άκρη την παραφιλολογία και τους «μύθους» που συνοδεύουν την πιο σημαντική στιγμή της
ζωής μας.
Όμως και κατά τη διάρκεια του τοκετού η μαία βρίσκεται διαρκώς κοντά
στην επίτοκο, σε άμεση συνεργασία με
το γιατρό παρακολουθεί την εξέλιξή
του κι έχοντας ήδη αναπτύξει σχέση
εμπιστοσύνης καθοδηγεί, εμψυχώνει
και βοηθά τη γυναίκα.

«... η σχέση αυτή που
δημιουργείται ανάμεσα στη μαία, την
επίτοκο και τον γιατρό είναι και πρέπει
να είναι μια σχέση
εμπιστοσύνης και
αλληλοσεβασμού...»

Ψυχοπροφυλακτική ή επισκληρίδειος ;

Είναι λάθος να βάζουμε την έγκυο γυναίκα σε αυτό το δίλημμα, μιας και το
ένα δεν αποκλείει το άλλο. Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να επιλέξει να γεννήσει με ή χωρίς
επισκληρίδειο, ανάλογα με τις αντοχές της, με το πόσο
δύσκολο ή εύκολο τοκετό έχει. Κι αυτό φυσικά δεν είναι
κάτι που θα πρέπει από πριν να έχει συμφωνηθεί, μιας
και ο τοκετός μάς καθοδηγεί, χωρίς να μπορούμε να
γνωρίζουμε εκ των προτέρων τη διάρκεια και την ακριβή εξέλιξή του. Η επισκληρίδειος εξάλλου, καλό είναι
να γίνεται εφόσον ο τοκετός έχει ήδη ξεκινήσει, δηλαδή
να έχουν προηγηθεί καλές ωδίνες και να έχει γίνει έστω
και μια μικρή διαστολή του τραχήλου. Αυτό σημαίνει ότι
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ήδη η επίτοκος θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτήν
τη διαδικασία χωρίς πανικό και να αναπνέει σωστά
μέχρι να κάνει επισκληρίδειο. Η μαία λοιπόν είναι
εκεί να στηρίξει όποια επιλογή κι αν κάνει η επίτοκος, συμβάλλοντας όσο γίνεται στο να έχει μια
όμορφη ανάμνηση από αυτήν την εμπειρία.

Πόσο βοηθούν οι αναπνοές στον πόνο ;
Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να πούμε ότι
οι αναπνοές δεν είναι παυσίπονο. Η γυναίκα πρέπει
να έχει καταλάβει για ποιον λόγο κάνει αναπνοές
και σε τι ακριβώς θα τη βοηθήσουν. Γνωρίζει ήδη
τον μηχανισμό του τοκετού και αναγνωρίζει τον
πόνο, σαν αποτέλεσμα των συστολών της μήτρας.
Αναπνέει λοιπόν ακολουθώντας αυτόν τον πόνο
χωρίς να εμποδίζει τη φύση να ασκήσει όση δύναμη χρειάζεται σπρώχνοντας το κεφαλάκι του μωρού πάνω στον τράχηλο, με σκοπό να τον ανοίξει.
Ελέγχει τον πόνο και μαθαίνει να αναπνέει, ώστε
να μην κουράζεται άδικα, να οξυγονώνεται σωστά
τόσο η ίδια όσο και το μωρό της.
Να προσθέσουμε όμως ότι ο μηχανισμός των αναπνοών αφορά μόνο στη διάρκεια της διαστολής
και στο διάστημα που η επίτοκος δεν έχει κάνει
επισκληρίδειο. Ο έλεγχος και η σωστή διοχέτευση
της αναπνοής αφορά και στο στάδιο της εξώθησης
ακόμη και εάν, ή καλύτερα κυρίως αν, η επίτοκος
έχει κάνει επισκληρίδειο.

Μετά τον τοκετό πώς μπορεί να βοηθήσει η μαία
στον θηλασμό;
Οι συναντήσεις της μαίας με την έγκυο γυναίκα
εκτός από την προετοιμασία για τον τοκετό σκοπό έχουν να ενημερώσουν και να προετοιμάσουν
τη μέλλουσα μητέρα για τη φροντίδα και την περιποίηση του βρέφους καθώς και να δώσουν όλες
τις πληροφορίες για το θηλασμό. Ακόμη κι αν μία
γυναίκα γεννήσει με προγραμματισμένη καισαρική
τομή μπορεί να έχει τη στήριξη και την καθοδήγηση που χρειάζεται σε ό,τι αφορά τον θηλασμό και
τη φροντίδα του νεογέννητου.
Τελειώνοντας να τονίσουμε πως η σχέση αυτή που
δημιουργείται ανάμεσα στη μαία, την επίτοκο
και τον γιατρό είναι και πρέπει να είναι μια σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού, που σκοπό
έχει ο τοκετός να μη φαντάζει σαν τιμωρία, αλλά να
προάγεται στη διάσταση που η φύση μάς τον έχει
κληροδοτήσει: ως δώρο.

λητώ Care

Από την κα Ελένη Παπαδημητρίου, Διακοσμήτρια
Συνεργάτιδα περιοδικού ART of Life

Διακοσμήστε τον μικρό του κόσμο

Από αυτό το τεύχος εγκαινιάζουμε μία νέα ενότητα στο
περιοδικό Art Of Life και καλωσορίζουμε όλες τις μητέρες που είτε δημιουργούν για πρώτη φορά τον μικρό κόσμο του παιδιού τους είτε διακοσμούν, είτε ανακαινίζουν
το δωμάτιο του μικρού τους.

Οι απαντήσεις θα δημοσιεύονται στο περιοδικό Art Of
Life με σειρά προτεραιότητας και για συνολικό αριθμό
τεσσάρων προτάσεων σε κάθε τεύχος.

πρόταση διακόσμησης

κάτοψη παιδικού δωματίου
Απλές και έξυπνες λύσεις προτείνονται να σας διευκολύνουν αλλά και να δώσουν μια χαρούμενη παιδική νότα
στο δωμάτιο του παιδιού σας.
Οι αναγνώστες του Art Of Life θα μπορούν μέσω του περιοδικού μας να λαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήματα που
αφορούν τη διαρύθμιση ή τη διακόσμηση παιδικών δωματίων. Εσείς απλώς, στείλτε το γράμμα σας με:
μια κάτοψη του δωματίου με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία (ύψος, ύψη παραθύρων, θέσεις καλοριφέρ,
κ.λπ.). Εαν ήδη υπάρχουν έπιπλα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι απαραίτητο, να μας δώσετε τις διαστάσεις τους. Και μην ξεχάσετε να μας αποστείλετε τα πλήρη
στοιχεία σας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο).
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Στείλτε τα γράμματα σας, στην διεύθυνση:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ» Ε. Παπαδημητρίου – Μ. Νέζης
Υπ’ όψιν: κας Ελένης Παπαδημητρίου
Αγ. Παρασκευής 32,
ΤΚ 15232, Χαλάνδρι
Αθήνα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6896444-5

λητώ Care

Εορταστικές αποδράσεις
Το ταξιδιωτικό πρακτορείο Δημίδης σε συνεργασία με το περιοδικό Art of Life έχει ετοιμάσει για εσάς κάποιες προτάσεις για πακέτα χειμερινών διακοπών. Μπορείτε όμως να έρθετε σε επικοινωνία με το πρακτορείο Δημίδης και να διαλέξετε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία
το τουριστικό πακέτο της αρεσκείας σας. Για κάποιους ο χειμώνας σηματοδοτεί την πρόκληση αλλά και την πρόσκληση να αποδράσουν
από τη ρουτίνα και να γνωρίσουν μια άλλη Ελλάδα, μακριά από τις παραλίες και τα νησιά. Να έρθουν σε επαφή με την όμορφη εικόνα
των πετρόχτιστων χωριών που είναι διάσπαρτα στους πρόποδες των χιονισμένων βουνών. Για άλλους που θέλουν κάτι διαφορετικό, υπάρχει
πάντα και η δυνατότητα των αποδράσεων σε χειμερινούς προορισμούς του εξωτερικού. Αρκετοί προορισμοί είναι διαθέσιμοι ανάλογα με
τις επιθυμίες σας. Το περιοδικό Art of Life, ειδικά για την περίοδο των εορτών, σάς προτείνει ορισμένους:

Πανόραμα Ιταλίας:
Μία εξαήμερη
εξερεύνηση της
Ιταλίας από την
Αναγέννηση του
15ου αιώνα μέχρι και σήμερα.
Ρώμη, η αιώνια
πόλη, με τη Βασιλική του Άγιου
Πέτρου, το Κολοσσαίο, την αψίδα του μεγάλου Κωνσταντίνου. Συνεχίζουμε για μια από τις πιο θρυλικές πόλεις της Ιταλίας, τη
Φλωρεντία, με το περίφημο Duomo, την πλατεία Santa
κότσε με τις καταπληκτικές νωπογραφίες του Τζιότο και
τη φημισμένη πινακοθήκη Ουφίτσι. Καταλήγουμε στη βασίλισσα της Αδριατικής, τη Βενετία, με τα άπειρα κανάλια,
τη γέφυρα των στεναγμών, την πλατεία του Αγ. Μάρκου με
το παλάτι των δόγηδων, όπου μπορούμε να θαυμάσουμε
έργα Ιταλών ζωγράφων. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα τη
βόλτα με γόνδολα.
Τιμή από: 850,00 ευρώ
Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Πέντε διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή. Μεταφορές με πούλμαν πολυτελείας. Ξεναγήσεις & περιηγήσεις. Βαπορέτο Βενετίας.
Δεν περιλαμβάνει: Φόρους αεροδρομίου. Εισόδους σε
μουσεία.

Πράγα - Kαρλοβυ Bάρυ:
Ένα ρομαντικό τετραήμερο στην πόλη με τα μεσαιωνικά δρομάκια, τη γραφική γοτθική γέφυρα του Καρόλου,
το φημισμένο αστρονομικό ρολόι. Μην παραλείψετε να
επισκεφτείτε τον πύργο του ιππότη Νταλιμπόρ και να
απολαύσετε την υπέροχη πανοραμική θέα αυτής της παραμυθένιας πόλης.
Τιμή από: 550,00 ευρώ
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Περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια. Τρεις διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή. Μεταφορές από & προς το
αεροδρόμιο. Δύο ξεναγήσεις στην πόλη. Μια ημερήσια
εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ
Δεν περιλαμβάνει: Φόρους αεροδρομίου. Εισόδους σε
μουσεία.
Για όσους θέλουν κάτι το ιδιαίτερο για τα Χριστούγεννα θα μπορούσαμε να προτείνουμε τον κατ’ εξοχήν χριστουγεννιάτικο προορισμό, το χωριό του Αϊ Βασίλη στη Λαπωνία.
Όμως για τα
φετινά Χριστούγεννα μια πολύ
καλή
πρόταση
αποτελεί ο Καναδάς.
Η
πολυπολιτισμική
ιστορία
του
Καναδά
αντικατοπτρίζει
τον συνδυασμό της κληρονομιάς του παλαιού κόσμου με
τον δυναμισμό της νέας εποχής. Η ταχύτατα αναπτυσσόμενη πολιτεία του Οντάριο είναι το κέντρο της σύγχρονης
οικονομίας του Καναδά. Το Τορόντο κατέχει τα σκήπτρα
επί των ακτών της λίμνης Οντάριο ενώ λίγο πιο δίπλα
βρίσκεται μια από τις πιο δυνατές εικόνες της φύσης, οι
εντυπωσιακοί καταρράκτες του Νιαγάρα. Πιο βόρεια,
η ωραία επαρχία, όπως την αποκαλούν, η πολιτεία του
Κεμπέκ, έχει παραμείνει για αιώνες πιστή στις γαλλικές
της καταβολές. Τα λιθόστρωτα σοκάκια του 17ου αιώνα της πόλης του Κεμπέκ, όπως επίσης και οι ρομαντικές
όχθες του ποταμού του Αγίου Λαυρεντίου στο γαλλόφωνο Mondreal, είναι δυο μόνο χαρακτηριστικά σημεία στα
όποια ο επισκέπτης μπορεί να βιώσει την ιστορία και την
παράδοση που την συνοδεύει. Οκτώ μέρες, αεροπορικώς
από 1990,00 ευρώ

λητώ Care

Εορταστικό Τραπέζι για Εγκύους
Χριστουγεννιάτικος Οδηγός διατροφής
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Από την κα Χαρά Κοτσιοπούλου, Κλινική Διατροφολόγο – Διαιτολόγο, M.Sc.
Υπεύθυνη Τμήματος Μεταβολισμού & Διατροφής Μαιευτηρίου «Λητώ»

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
έχουν ταυτιστεί στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων
με την οικογενειακή θαλπωρή, όπως αυτή βιώνεται, εκτός
των άλλων, μέσα από ένα πλούσιο σε φαγητά, ποτά και
γλυκά εορταστικό τραπέζι. Κατά την περίοδο των εορτών
είναι «κανόνας» για τους περισσότερους να μην τηρούνται
οι κανόνες της σωστής διατροφής. Έτσι δεν είναι τυχαίο
αυτό που μέσα από τις μελέτες αποδεικνύεται, ό,τι
κατά την γιορτινή περίοδο το βάρος αυξάνεται κατά
0.5-2 κιλά. Αυτή η αύξηση του βάρους συνήθως δεν
αντιμετωπίζεται με κάποιο πρόγραμμα διατροφής,
οπότε χρόνο με τον χρόνο οδηγούμαστε σε σημαντικές αλλαγές του σωματικού μας βάρους.
Η διατήρηση ενός φυσιολογικού σωματικού βάρους έχει μακροπρόθεσμα ευεργετικά
αποτελέσματα για την αποφυγή χρόνιων νοσημάτων. Ωστόσο τίθεται το ερώτημα σε ποιο
βαθμό όλα τα παραπάνω αφορούν την εγκυμονούσα. Έχει αποδειχθεί ότι ο σωστός ρυθμός
αύξησης του σωματικού βάρους της εγκυμονούσας, διαφορετικός για το κάθε τρίμηνο κύησης, αλλά και η επιλογή των κατάλληλων τροφών
έχουν θετική επίδραση στην εξέλιξη μιας εγκυμοσύνης.
Όλα αυτά ίσως να φαίνονται απλοϊκά, αλλά στην
πραγματικότητα απαιτείται προσπάθεια για να κάνει
κάνεις τις κατάλληλες επιλογές από τα χριστουγεννιάτικα, φορτωμένα με θερμίδες, εδέσματα.

Λάβετε υπ’ όψη τα ακόλουθα:
Όταν τρώτε σε μπουφέ, δεν μπορείτε να ελέγξετε την
ποσότητα της καταναλισκόμενης τροφής και συχνά είναι
τα τσιμπολογήματα. Προτιμότερο είναι, αν υπάρχει επιλογή, να τρώτε σε τραπέζι και όχι να περιφέρεστε πάνω
από έναν μπουφέ.

Πριν από κάποιο τραπέζι μην παραμένετε με άδειο
στομάχι, προκειμένου να έχετε το περιθώριο να φάτε
‘κάτι’ παραπάνω. Στην εγκυμοσύνη επιβάλλεται να
τηρούμε τον κανόνα για τα μικρά και συχνά γεύματα.
Τα παραδοσιακά γλυκά των εορτών (δίπλες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα) είναι ιδιαίτερα θερμιδογόνα αλλά και πλούσια σε ζάχαρη. Ακόμη και εάν
καταφέρετε να περιοριστείτε σε 1-2 κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα έχετε αποκλίνει σε μεγάλο βαθμό από τις ενεργειακές σας ανάγκες.
Τα αποξηραμένα φρούτα πρέπει να καταναλώνονται
ελεγχόμενα. Είναι μεν φτωχά σε λίπος, αλλά ιδιαίτερα πλούσια σε απλά σάκχαρα και θερμίδες (100
γραμμάρια σταφίδες έχουν 272 θερμίδες).
Οι ξηροί καρποί καλό θα είναι να αποφεύγονται
όχι μόνο για την υψηλή ενεργειακή τους πυκνότητα,
αλλά και την πιθανή ευαισθητοποίηση του εμβρύου
σε αλλεργίες (π.χ αράπικο φιστίκι).
Η γαλοπούλα είναι μια πολύ καλή επιλογή κρέατος,
ωστόσο το χριστουγεννιάτικο πιάτο καταλήγει να είναι πολύ επιβαρυντικό λόγω της γέμισης που περιέχει. Προτείνεται να τρώτε γαλοπούλα, αφού πρώτα
αφαιρείτε την πέτσα. Για κάθε μπουκιά γαλοπούλας
που τρώτε με πέτσα παίρνετε 70 θερμίδες. Όσο για
την γέμιση, περιοριστείτε σε 2-3 κουταλιές της σούπας.
Η κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών στην εγκυμοσύνη δεν επιτρέπεται, όποτε στο εορταστικό τραπέζι περιοριστείτε στο να πιείτε μια γουλιά κρασί
«για το καλό».
Η εγκυμοσύνη δεν αποτελεί μια περίοδο όπου η γυναίκα
τρώει για δύο.
Έτσι πολύ περισσότερο κατά την περίοδο των εορτών,
οπότε οι επιλογές πρέπει να γίνουν μεταξύ επιβαρυντικών
τροφών, απαιτείται περισσότερη προσοχή.
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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
Σηµειώσατε

στο κουτάκι

κουπόνι

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”

Στοιχεία Αποστολήσ
Όνοµα

Eπώνυµο

Oδόσ

Aριθµόσ

T.K.

Πόλη

Tηλέφωνο

Yπογραφή

