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Περιοδική Έκδοση για τον Όμιλο Μητέρα - Λητώ of Life

Μητέρα - Λητώ 
Ένα Όραμα
Συνέντευξη 

Κ. Σταύρου - Ε. Μεγαπάνου 

Το Εμβόλιο του τραχήλου της 
μήτρας

Μητρότητα Καριέρα & 
θηλασμός

Η Άνοιξη και οι αλλεργίες

Αποτρίχωση με Laser

8 Μαρτίου 
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

Όμορφο & Υγιές στήθος 
κατά την εγκυμοσύνη
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Επαμεινώνδας Μεγαπάνος
Επί σειρά ετών Πρόεδρος 
Δ.Σ. «Λητώ»

Κωνσταντίνος Σταύρου
Πρόεδρος Δ.Σ ΜΗΤΕΡΑ

Επαμεινώνδας Μεγαπάνος
Επί σειρά ετών Πρόεδρος Δ.Σ. «Λητώ»

Κωνσταντίνος Σταύρου
Πρόεδρος Δ.Σ. ΜΗΤΕΡΑ

Επαμεινώνδας Μεγαπάνος

“Λητώ” Μαιευτικό Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε.

Mια νέα Εποχή 
Μια νέα Σελίδα

Το ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ περνάνε μαζί σε μία νέα εποχή, η οποία ση-

ματοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξή τους, με γνώμονα πάντα την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Το Art of Life, με πλουσιότερη ύλη, συνεχίζει να ενημερώνει και να επι-

μορφώνει για θέματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν τη γυναίκα, το 

παιδί, την οικογένεια.

Η θεματολογία του 6ου τεύχους του Art of Life είναι εμπνευσμένη από 

την Άνοιξη - την ομορφότερη ίσως εποχή του χρόνου- και από την επιθυ-

μία μας να σας προσφέρουμε ένα ταξίδι στον κόσμο της Ιατρικής, των 

Παραϊατρικών Ειδικοτήτων καθώς και να σας φέρουμε σε επαφή με τον 

κόσμο του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν τον νεοσυσταθέντα Όμιλό μας και ας γυρίσουμε 

μαζί σελίδα...
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Υπεύθυνη Έκδοσης Περιοδικού Eυαγγελία Mατθαίου

Υπεύθυνος Παραγωγής Ελεύθερων Κειμένων Γιάννης Σταθόπουλος (ΜΗΤΕΡΑ)

Συνεργάτες (6ου τεύχους): Αναγνωστόπουλος Κ. Γεώργιος, Βουδούρης Νίκος, Γαϊ-
τάνης Απόστολος, Δρ. Γεωργιάδης Ε. Αχιλλέας, Γεωργιάδου Δέσποινα, Γκίκα Ελένη, 
Εξαδάκτυλου Δέσποινα, Κανάριος Ιωάννης, Καριπίδου Σ. Μελίνα, Κουράκου Ευγε-
νία, Κουτσούμπα Θένια, Κυμηνάς Ευάγγελος, Μπουλτούκα Μερόπη, Παπαδημητρίου 
Ελένη, Παπαδόπουλος Λεωνίδας, Σολιδάκης Αριστείδης, Χατζής Δημήτρης 

Έκδοση

Γ. Θεοτόκη 11, 185 38, Πειραιάς, Tηλ.: 210 45 29 440-5, Fax: 210 45 29 446
www.alfaconcept.gr, e-mail:info@alfaconcept.gr

Διευθυντής • Aλέξανδρος Kόντος
Διευθύντρια Σύνταξης • Έφη Σιδηροπούλου

Υπεύθυνη Διαφήμισης • Έλενα Δεσποτοπούλου
Συντονισμός Διαφήμισης • Kυριακή Aρχιτεκτονίδου

Επιμέλεια Kειμένων • Άσπα Οικονομάκη-Τζανάκη
Γραμματεία • Ζωή Σερεπίσου

Συνεργάτες • Κατερίνα Καραπαναγιώτη, 
Αγγελική Αμφιλοχίου, Xάρης Kούρκουλος, Γιώργος Τσουκανάς 

Δημιουργικό • Παντελής Καμπάς
Yπεύθυνη Φωτογραφικού Aρχείου • Zέτα Σεϊμανίδη 

Φωτογραφίες • Nίκος Tσαλίκης, Ann Cores, Phets Bank, Illusion 
Υπεύθυνος Λογιστηρίου • Μαρία Κοπανάκη

Eκτύπωση - Bιβλιοδεσία • Aφοι Pόη A.E

Tο περιοδικό διατίθεται δωρεάν από τον Όμιλο «Μητέρα-Λητώ»

of Life

Γενική, Μαιευτική - Γυναικολογική & 
Παιδιατρική

Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23, Μαρούσι, 
Τηλ. 210 68 69 000, Fax 210 68 31 877

URL:www.mitera.gr, 
e-mail: info@mitera.gr

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Σταύρου

 
Διευθύνοντες Σύμβουλοι  

Στάθης Θεοφάνης
Παύλος Παπακώστας

Διευθύντρια Marketing 
& Επικοινωνίας

Ρεγγίνα Λουκέρη

«Λητώ» Mαιευτικό
Γυναικολογικό Χειρουργικό Kέντρο 

Α.Ε.
Mουσών 7-13, 115 24 Aθήνα

Tηλ. 210 69 02 000, Fax 210 69 84 162
URL: www. leto.gr, 

e-mail: info@leto.gr

Πρόεδρος 
Στάθης Θεοφάνης

Διευθύνοντες Σύμβουλοι
 Γεώργιος Πολίτης

Λεωνίδας Παπαδόπουλος 

Προϊσταμένη Δημοσίων Σχέσεων
 Eυαγγελία Mατθαίου

Woman

Εμβόλιο του τραχήλου της μήτρας 32

Σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου 34

Μεταβολικό σύνδρομο 36 

Γυναικολόγος  38

Η Νεφρολιθίαση στην εγκυμοσύνη 40

Όμορφο & υγιές στήθος κατά την εγκυμοσύνη 42

Διατηρήστε τον σκελετό σας σε 

φυσιολογικά πλαίσια 44

Care

Κοιλιοπλαστική               46

Αποτρίχωση με Laser 48

Ομφάλιος λώρος 52 

Μητρότητα, καριέρα & θηλασμός 54

Αλλεργικά νοσήματα και αντιμετώπισή τους 58

Καλή & κακή χοληστερόλη 60

Περιμένοντας το αδελφάκι 62

Διακόσμηση παιδικού δωματίου 64

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, περιληπτική ή κατά 
παράφραση, ή διασκευή του περιεχόμενου του περιοδικού με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο χω-
ρίς έγγραφη άδεια του εκδότη και ιδιοκτήτη. Η άποψη των συντακτών των άρθρων δεν εκφράζει 
απαραίτητα και την επίσημη άποψη του εκδότη και του ιδιοκτήτη του περιοδικού. 

“Λητώ” Μαιευτικό Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε.

Περιοδική Έκδοση για τον Όμιλο Μητέρα - Λητώ 
Ιδιοκτήτες
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Ένα όμορφο πρωινό πέρασαν τα παιδιά των εργαζομένων του ΜΗΤΕΡΑ στην καθιερωμέ-
νη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή, που οργανώθηκε με πολύ κέφι και αγάπη, την Παρασκευή 
22 Δεκεμβρίου 2006, στο Συνεδριακό Κέντρο 
του Νοσοκομείου, «Νικόλαος Λούρος». Αρχικά 
έγινε μία σύντομη αναφορά πεπραγμένων από 
τον Β’ Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Γρηγόρη Σαμουηλίδη 
και ακολούθησε εορταστικό πρόγραμμα με παι-
δική παράσταση, κλόουν, ταχυδακτυλουργούς, 
κληρώσεις και δώρα για όλα τα παρευρισκόμε-
να παιδάκια. Την εκδήλωση λάμπρυναν με την 
παρουσία τους ο γνωστός ηθοποιός, Χριστόφο-
ρος Παπακαλιάτης καθώς και η Χρυσή Ολυμπι-
ονίκης του βάδην, Αθανασία Τσουμελέκα και 
η Αργυρή Ολυμπιονίκης της υδατοσφαίρισης, 
Γεωργία Ελληνάκη, στις οποίες το Διοικητικό 
Συμβούλιο απένειμε τιμητική πλακέτα για την 
προσφορά και το ήθος τους.

Χριστουγεννιάτικη	Εκδήλωση	
για τα παιδιά των εργαζομένων του ΜΗΤΕΡΑ

Χριστουγεννιάτικη	Παιδική	Εκδήλωση	
για τα παιδιά των εργαζομένων του «Λητώ»

Σε παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα γιόρτασαν όλα τα παιδιά των 
ιατρών συνεργατών και του προσωπικού του Μαιευτηρίου «Λητώ», που παρευρέ-
θηκαν στο Politia tennis Club την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2006. 

Πολλές ευχάριστες εκπλήξεις περίμεναν τους μικρούς φίλους, που διασκέδασαν 
με τους ήρωες γνωστών παραμυθιών. Ο καραγκιόζης βρισκόταν και εκείνος στη 
χαρούμενη αυτή εκδήλωση, για να τα ψυχαγωγήσει. 

Οι γονείς των παιδιών διασκέδασαν συντροφιά με τους λιλιπούτειους φίλους και 
απόλαυσαν και εκείνοι το πλούσιο πρόγραμμα, που περιελάμβανε μουσική και 
χορό.

Δώρα και παιχνίδια δόθηκαν στα παιδιά. Ευχαριστούμε την Chicco για την χορηγία 
των 60 παιχνιδιών καθώς και την Nitendo για την χορηγία των ηλεκτρονικών της 
παιχνιδιών, οι οποίες για 4η συνεχή χρονιά στηρίζουν τις παιδικές μας εκδηλώσεις.  

Επάνω: κ. Γεωργία Ελλη-
νάκη, τερματοφύλακας της 
Εθνικής Polo Γυναικών με 
τον κ. Γ. Ζερβό (Δ.Σ. ΜΗ-
ΤΕΡΑ)

Αριστερά:Χρυσή Ολυμπιονίκης του βάδην, κ. Αθανασία 
Τσουμελέκα, με τον Αντιπρόεδρο του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Γρηγό-
ρη Σαμουηλίδη κατά την απονομή τιμητικής πλακέτας από 
το ΜΗΤΕΡΑ

Επάνω: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στην γιορτή 
για τα παιδιά
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Κοπή	Πρωτοχρονιάτικης	Πίτας	στο	ΜΗΤΕΡΑ

Μία λαμπρή εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΜΗΤΕΡΑ πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό 
Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του Νοσοκομείου, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2007, στην οποία παρευρέθησαν οι 
εργαζόμενοι τόσο του ΜΗΤΕΡΑ, όσο και των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων «ΥΓΕΙΑ» και «ΛΗΤΩ» καθώς και τα Δι-
οικητικά Συμβούλια αυτών. Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, ευχήθηκε σε 
όλους τα Χρόνια Πολλά και ανακοίνωσε τα σχέδια και τους στόχους της εταιρείας για το 2007. 
Ακόμη, με αφορμή τη συγκεκριμένη εκδήλωση, τιμήθηκαν οι κ.κ. Α. Μουρίκη και Θ. Κατσαργύρη, που αποχώρησαν 
λόγω συνταξιοδότησης, για την πολυετή και εξαιρετική προσφορά τους στο ΜΗΤΕΡΑ. 
Τα φλουριά της πίτας ήταν πέντε και αντιστοιχούσαν σε επιταγές των 500 € και ένα ταξίδι για 2 άτομα στο Παρίσι. 

Ευχόμαστε στους τυχερούς «σε καλή μεριά».

Ο Δ/ντής της Παιδιατρικής Κλινικής, Καθ. Χ. Μπαρτσόκας, και ο Πρόεδρος 
του Επιστημονικού Συμβουλίου, Καθ. Γ. Καλλιπολίτης, ενώ παραλαμβάνουν 
τα κομμάτια τους

Ο χαιρετισμός του Προέδρου του ΜΗΤΕΡΑ κ. Κ. Σταύρου

Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 12:00, το Μαιευτήριο «Λητώ» πραγματοποίησε την κοπή της πίτας του στο  Μαι-
ευτήριο. Το «παρών» έδωσε όλο το προσωπικό του Μαιευτηρίου, οι συνεργάτες ιατροί, οι διευθυντές των τμημάτων καθώς 
και τα στελέχη του ΜΗΤΕΡΑ. Η τύχη ευνόησε φέτος το τμήμα της ΜΕΝΝεογνών που κέρδισε το μεγάλο δώρο, ένα ταξίδι 
στο εξωτερικό για δύο άτομα. Μετά την εθιμοτυπική διαδικασία ακολούθησε δεξίωση για τους παρευρισκομένους, στην 
αίθουσα διαλέξεων του Μαιευτηρίου, με επιπλέον κληρώσεις δώρων για το προσωπικό, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν 
ταξίδια και δωροεπιταγές.

Εορταστική	Ατμόσφαιρα	
με αφορμή την κοπή πίτας στο «Λητώ»

Από την κοπή της Πίτας στο Μαιευτήριο «Λητώ»Η δεξίωση από την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Μαιευτήριο 
«Λητώ»
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Πρόγραμμα	Επιστημονικών	Εκδηλώσεων	
(Συνεδριακός χώρος «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ) 
Η Γενική, Μαιευτική/Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ σας καλεί να παρακολουθήσετε τις ομιλίες που 
λαμβάνουν χώρα και αυτήν τη χρονιά στους χώρους της. Πάνω από 15 χρόνια αναπτύσσονται θέματα τόσο σχετικά με 
τη Μαιευτική-Γυναικολογία και την Παιδιατρική όσο και γενικότερου επιστημονικού και πνευματικού ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα  με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και με κοινή απόφαση της «Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος» και της 
«Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας», θα τηρείται βιβλίο παρακολούθησης (ανά ώρα ένα μόριο).
Κάθε φορά που θέλετε να παρακολουθήσετε μία από τις ομιλίες, παρακαλούμε να μας το κοινοποιήσετε τουλάχιστον 3 
ημέρες νωρίτερα, αποστέλλοντας τα στοιχεία σας και τον τίτλο της ομιλίας είτε με fax στο 210 6893708 είτε ηλεκτρονικά 
στο email: info@mitera.gr, προκειμένου να εκδοθούν οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Πέμπτη 08/03/2007 12:00   
           

Προεδρείο
Ι. Πετμεζάκης

Επ. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
«Επείγουσα ιατρική»

Κ. Λαμπρόπουλος, Ωτορινολαρυγγολόγος
Γ. Ζερβός, Καρδιολόγος
Στ. Αλοϊζος, Παθολόγος - Εντατικολόγος
Η. Κραμποβίτης, Αναισθησιολόγος

Τετάρτη 14/03/2007 12:00     
      

Προεδρείο
Χ. Μπαρτσόκας 

Καθηγητής Παιδιατρικής Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών
Εμ. Αρώνης

Κοινή επιστημονική ημερίδα «ΜΗΤΕΡΑ»-«ΥΓΕΙΑ»
Κρίση στη βιοϊατρική έρευνα

Φ. Παυλάτος

Πέμπτη 15/03/2007 12:00 
         

Προεδρείο
Γ. Κιντής

Διδάκτωρ Μαιευτικής - Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
«Καθ’έξιν αποβολές. Διερεύνηση& αντιμετώπιση»

Λ. Κλεντζέρης, Διδάκτωρ Μαιευτικής - Γυναικολογίας Παν/μίου 
SHEFFIELD Αγγλίας
Π. Δρακάκης, Επικ. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας 
Παν/μίου Αθηνών

Πέμπτη 22/03/2007 12:00 
            

Προεδρείο
Θ. Τάσσιος

Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
                        Ε. Τσουγγαράκη-Αγγελομάτη

Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού - Ιόνιο Παν/μιο

«Κόμης Διονύσιος Ρώμας 1771-1857. Ο άνθρωπος, ο 
αγωνιστής, ο διπλωμάτης»

Ι. Ζερβός, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος. Ιστορικός-Ερευνητής
 

Πέμπτη 12/04/2007 10:00           
   

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ    
Προεδρείο

Π. Ζούρλας 
Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών

«Καρκίνος του μαστού. Νέες απόψεις»
Π. Αθανασιάδης, Αν. Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας 
Παν/μίου Αθηνών
Φ. Αγγελάκης Α., Επ. Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολο-
γίας Παν/μίου Αθηνών
Κ. Θεοδούλου, Χειρουργός
Γρ. Καβέτσος, Επ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Παν/
μίου Αθηνών
Χρ. Τσιώνου, Διδάκτωρ Μαιευτικής - Γυναικολογίας Παν/μίου 
Αθηνών

Πέμπτη 19/04/2007 12:00    
           

Προεδρείο
Γ. Καλλιπολίτης

Αν. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
  «Ινομυώματα & Γονιμότητα. Καισαρική Τομή»

Α. Παπαδημητρίου, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Π. Μάργαρης, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Γ. Σωτηρόπουλος, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Πέμπτη 03/05/2007 12:00    
         

Προεδρείο
Σ. Πετμεζάκη

Διδάκτωρ Παιδιατρικής - Νεογνολογίας Παν/μίου Αθηνών

 «20 χρόνια Ιατρική του εμβρύου.  
Ανασκόπηση & νεότερες εξελίξεις»

Α. Αντσακλής, Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Παν/μί-
ου Αθηνών
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Συνεχίζουμε το πρόγραμμα επιστημονικών εκδηλώσεων, που λαμβάνουν χώρο στην αίθουσα διαλέξεων του Μαιευτηρί-
ου «Λητώ».

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 Παιδι-
ατρικής, Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

 Τρίτη 17 Απριλίου 2007 και ώρα 12:15

Προεδρείο: Δρ. Επαμεινώνδας Μεγαπάνος, Ιατρός
Θέμα: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΚΥΗΣΗ: DIC – ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ – HELPP»
Εισηγήτρια: κ. Κατερίνα Φοίφα, Ιατρός - Αιματολόγος

 Τρίτη 24 Απριλίου 2007 και ώρα 12:15

Προεδρείο: Δρ. Ιωάννης Μιχαλόπουλος, Μαιευτήρας – Γυ-
ναικολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Θέμα: «ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩ-
ΣΗ (P.G.D.) ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ»
Εισηγήτριες: κ. Λίνα Φλωρεντίν Αράρ, B.Sc., Ph.D. Μορια-
κή Βιολόγος – Κυτταρογενετιστής, Διευθύντρια Άλφα-Lab 
κ. Μαρία Σακελλαρίου, Ph.D. Κλινική Εμβρυολόγος, Υπεύ-

θυνη Εμβρυολογικού Εργαστηρίου «Μονάδα Αναπαραγω-
γικής Ιατρικής»

Μάιος 2007

Τρίτη 8 Μαΐου 2007 και ώρα 12:15

Προεδρείο:  Δρ. Επαμεινώνδας Μεγαπάνος, Ιατρός
Θέμα: «ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥ-
ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ»
Εισηγήτρια: Δρ. Ελένη Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολο-
γίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Διευθύντρια 4ης 
Παθολογικής Κλινικής «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο ΑΤΤΙΚΟΝ»

Με την ευγενική χορηγία της ELPEN S.A.

Τρίτη 22 Μαΐου 2007 και ώρα 12:15 

Προεδρείο: Δρ. Ιωάννης Κανάριος, Παιδίατρος, Διευθυντής 
Παιδιατρικού Τμήματος Μαιευτηρίου «Λητώ»
Θέμα: «ΠΡΑΚΤΙΚH ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ-
ΚΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ»
Εισηγήτρια: Δρ. Σοφία Κίτσιου – Τζέλη, Αν. Καθηγήτρια 
Παν/μίου Αθηνών, Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Νοσο-
κομείου Παίδων «Αγ. Σοφία»

Πέμπτη 10/05/2007 12:00     
    

Προεδρείο
Γ. Καλλιπολίτης

Αν. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών

« Λαπαροσκοπική χειρουργική»

Γ. Πολίτης, Διδάκτωρ Μαιευτικής - Γυναικολογίας Παν/μίου 
Αθηνών
Χρ. Μαρούδης, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Α. Μαραγκουδάκης, Διδάκτωρ Μαιευτικής - Γυναικολογίας 
Παν/μίου Αθηνών

Πέμπτη 17/05/2007 12:00    
Προεδρείο

Χρ. Μπαρτσόκας
Καθηγητής Παιδιατρικής Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών

«Βήχας: Αλλεργικός & μη. Αιτιοπαθογένεια & μηχανισμός»

Δ. Χατζής Α., Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής Παν/μίου Αθηνών, 
ΜΡ, Phd, FAAP
Θ Τσιλιγιάννης, Παιδίατρος - Πνευμονολόγος

Πέμπτη 24/05/2007 12:00  
          

Προεδρείο
Ε. Σαλαμαλέκης

Αν. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών

«Φαρμακογενετική στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή»

Δ. Λουτράδης, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας 
Παν/μίου Αθηνών

Πρόγραμμα	Επιστημονικών	Εκδηλώσεων	
(Αίθουσα διαλέξεων «Λητώ» - συνέχεια προγράμματος)
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Το νέο ψηφιακό μαστογράφο, τρίτης γενιάς, με μεγάλη διακριτική ικανότητα και σε μεγάλους ή πυκνούς μαστούς, 
εγκατέστησε στις αρχές Μαρτίου το ΜΗΤΕΡΑ. 

Ο ψηφιακός μαστογράφος εκπέμπει 30-40% λιγότερη ακτινοβολία σε σχέση με τον αναλογικό, προσφέροντας καλύτε-
ρη απεικόνιση και ως εκ τούτου ενισχύει τη διαγνωστική ικανότητα. 
Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακής βάσης δεδομένων, με τα πλήρη στοιχεία των εξετάσεων, για 
εύκολη μελλοντική σύγκριση και παρακολούθηση.

Στο εξαιρετικά οργανωμένο Κέντρο Μαστού του ΜΗΤΕΡΑ, ο συνδυασμός της ψηφιακής μαστογραφίας και της τελευ-
ταίας γενιάς υπερήχων δίνει τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη πρόληψη της παθολογίας του μαστού.

Εγκατάσταση	
Νέου	Ψηφιακού	Μαστογράφου	στο ΜΗΤΕΡΑ

Τις πολύτιμες υπηρεσίες του ψηφιακού μαστογράφου αποζητούν πλέον οι Ελλη-
νίδες που επισκέπτονται το Κέντρο Μαστού του Μαιευτηρίου «Λητώ». 
Με βάση τα πρώτα στατιστικά στοιχεία, προκύπτει ότι παραπάνω από 9,0% των 
γυναικών εμπιστεύονται πλέον μόνο την ψηφιακή μαστογραφία.
Δεν είναι καθόλου λίγα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ψηφιακή μαστογρα-
φία: 
   

Ο	Ψηφιακός	Μαστογράφος	του	«Λητώ»
στην υπηρεσία του Κέντρου Μαστού 

Λιγότερη ακτινοβολία
Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εικόνας
Ευκρινέστερη απεικόνιση και 
Ταχύτερη εξέταση 

“Λητώ” Μαιευτικό Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε.
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στο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτήρων - 
Γυναικολόγων

LAPAROSCOPY COURSE LEVEL 1 & 2
31 Μαρτίου & 1 Απριλίου 2007-03-06

Αίθουσα Διαλέξεων Μαιευτηρίου «Λητώ»
Οργάνωση από τους κ.κ.

Κωνσταντίνο Μαυρέλο, Λεωνίδα Παπαδόπουλο & Γεώργιο Πιστοφίδη, Μαιευτήριο «Λητώ»

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων ξένων και Ελλήνων ομιλητών
Εξάσκηση σε προσομοιωτές – On Line χειρουργικές επεμβάσεις

Συμμετοχή σε χειρουργικές επεμβάσεις

Υπό την αιγίδα του Μαιευτηρίου «Λητώ» & της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης

Αριθμός συμμετεχόντων Ιατρών: 16
Δήλωση συμμετοχής & πληροφορίες: κα Ξένια Τσέπα, τηλ. 210-69.02.440

9ο	Λαπαροσκοπικό	Σεμινάριο
1ου & 2ου επιπέδου

Δυναμική η παρουσία των δύο Μαιευτικών Γυ-
ναικολογικών Κλινικών ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ στο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτήρων - Γυναικολό-
γων, που πραγματοποιήθηκε στον συνεδριακό 
χώρο του Athens Hilton στις 8 και 9 Δεκεμβρί-
ου. Τα Μαιευτήρια παρουσίασαν την πολυετή 
εμπειρία τους στον ιατρικό χώρο.   
Μεγάλη ήταν η επισκεψιμότητα από ιατρούς 
συνεργάτες στα περίπτερα των δύο κλινικών για 
επιμέρους ενημέρωση για τις υπηρεσίες τους.
Οι εργασίες του Συνεδρίου στέφθηκαν με από-
λυτη επιτυχία, καθώς οι ομιλίες τόσο των συ-
νεργατών του ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ, όσο και των 
Μαιευτήρων-Γυναικολόγων από διάφορες χώ-
ρες της Ευρώπης, ανέδειξαν τα νέα επιστημο-
νικά επιτεύγματα στον χώρο της Μαιευτικής 
- Γυναικολογίας.

“Λητώ” Μαιευτικό Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε.

Επιτυχής Διεξαγωγή
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Το πρώτο στη χώρα, και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη, ολο-
κληρωμένο Τμήμα Γαστρεντερολογίας-Ενδοσκόπησης, 
που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνικές στην ενδοσκόπηση για 
την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου στο γα-
στρεντερικό, λειτουργεί στο ΜΗΤΕΡΑ.

Προκαρκινικές αλλοιώσεις του εντέρου, μη ορατές στη 
συμβατική ενδοσκόπηση, διαγιγνώσκονται με χρωματισμό 
του βλεννογόνου του εντέρου με διάφορες χρωστικές, με 
τη νέα ενδοσκοπική τεχνική Χρωμοενδοσκόπηση.

Μικρές λεπτομέρειες μεγεθύνονται έως και 115 φορές με 
τα νέα ειδικά μεγεθυντικά ενδοσκόπια του Τμήματος, επι-
τρέποντας τη διάγνωση του καρκίνου σε πολύ πρώιμο και 
ιάσιμο στάδιο.

Τέλος, ανακαλύπτονται περιοχές στο πεπτικό που δε φαίνονται με τα κοινά ενδοσκόπια με τη νέα τεχνική Narrow 
Band Imaging, που αλλάζει το μήκος κύματος του φωτός με το οποίο ελέγχεται το τοίχωμα του πεπτικού.

Προηγμένη	Υψηλή	Διαγνωστική	Ακρίβεια	
στη Γαστρεντερολογία στο ΜΗΤΕΡΑ

Οκτώβρης 2006: Παγκόσμιος μήνας κατά του Καρκίνου του Μαστού και η 
Γυναικολογική –Μαιευτική Κλινική του νοσηλευτικού οργανισμού ΜΗΤΕ-
ΡΑ προχώρησε σε μία πρωτότυπη συνεργασία με το ελληνικό τμήμα του 
διεθνούς οίκου καλλυντικών ESTΕE LAUDER, ο οποίος πρωτοστατεί στο 
παγκόσμιο στερέωμα, διοργανώνοντας σε όλα τα κράτη στα οποία δρα-
στηριοποιείται, καμπάνιες ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού, πρω-
τοβουλία που ανέπτυξε η ίδια η κόρη της Εstée Lauder, Evelyne Lauder.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης της ‘Poζ Κορδέλας’ (Pink Ribbon 
Campaign), το ΜΗΤΕΡΑ διέθεσε μέσω της Εstée Lauder 100 μαστογραφί-
ες, αποδέκτες των οποίων υπήρξαν γυναίκες του δικτύου της Estée Lauder 
και της Clinique, ακροάτριες  των ραδιοφωνικών σταθμών ΔΙΕΣΗ και 
FLASH, τηλεθεάτριες του καναλιού ΜΕGΑ και αναγνώστριες του περιο-
δικού FORTUNE.
Το ΜΗΤΕΡΑ έστειλε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο το μήνυμα της βαρύ-
νουσας σημασίας του τακτικού ελέγχου, ευαισθητοποιώντας τις Ελληνίδες 
σε ζητήματα πρόληψης του Kαρκίνου του Mαστού, του πλέον επιθετικού 
γυναικείου καρκίνου.

Συνεργασία	ΜΗΤΕΡΑ	με	Estée	Lauder
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Το τμήμα υπερήχων και Ιατρικής του Εμβρύου του Μαιευτηρίου «Λητώ», στα πλαίσια της αναδιάρθρωσής  του στελε-
χώθηκε με ιατρούς εξειδικευμένους στο μαιευτικό και γυναικολογικό υπερηχογράφημα με μετεκπαίδευση σε κέντρα 
της Ελλάδας και του εξωτερικού. Την εποπτεία και οργάνωση του τμήματος ανέλαβε ο Πρόεδρος του Επιστημονικού 
Συμβουλίου, Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, ο οποίος διαθέτει πολυετή πείρα στην υπερηχογραφία και την Ιατρική του 
Εμβρύου. Την επιστημονική ευθύνη του τμήματος  έχουν ο Δρ. Δουράτσος και η Δρ. Σούκα, η οποία επιπροσθέτως συ-
ντονίζει και  προΐσταται του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος. 
Οι νέοι συνεργάτες επελέγησαν με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια. Η προϋπηρεσία και η πείρα τους είναι εγγυήσεις για την 
επιστημονική τους κατάρτιση και την καλή επικοινωνία με τους ασθενείς και τους γιατρούς. Οι περισσότεροι κατέχουν 
το Δίπλωμα του Fetal Medicine Foundation (FMF Diploma), το οποίο χορηγείται από το Fetal Medicine Foundation του 
Λονδίνου μετά από ειδική εκπαίδευση και εξετάσεις υπό την εποπτεία του καθ. Κ. Νικολαίδη.
Το τμήμα στελεχώνεται από τους:
Δρ. Α. Σούκα (FMF Diploma), η οποία έχει πολυετή υπερηχογραφική πείρα και έχει θητεύσει ως Consultant Fetal 
Medicine στο νοσοκομείο King’s College Hospital του Λονδίνου, Ε. Καραναστάση (FMF Diploma), με 8ετή πείρα στους 
υπερήχους και διετή θητεία ως ερευνητής συνεργάτης στο νοσοκομείο King’s College Hospital του Λονδίνου.
Οι νέοι συνεργάτες είναι οι: Γιώργος Παπαπαναγιώτου (FMF Diploma), με πολυετή πείρα και διετή θητεία ως ερευνη-
τής συνεργάτης στο νοσοκομείο King’s College Hospital του Λονδίνου, Απόστολος Σταύρου (FMF Diploma), με μεγάλη 
υπερηχογραφική εμπειρία και επίσης διετή θητεία ως ερευνητής συνεργάτης στο νοσοκομείο King’s College Hospital 
του Λονδίνου, Μακάριος Ελευθεριάδης, με διετή θητεία ως ερευνητής συνεργάτης στο νοσοκομείο King’s College 
Hospital του Λονδίνου. (Διπλώματα αυχ. διαφάνειας, υπερηχογραφήματος β επιπέδου), Έλενα Αρμελίδου, με μετεκ-
παίδευση στο νοσοκομείο Royal Free του Λονδίνου (Δίπλωμα αυχ. Διαφάνειας), Ηλίας Τρούκης, με μετεκπαίδευση στο 
νοσοκομείο King’s College Hospital του Λονδίνου (Δίπλωμα αυχ. Διαφάνειας)και Κωνσταντίνος Μπασαγίαννης, με 
μετεκπαίδευση στο Τμήμα Προγεννητικού Ελέγχου του νοσοκομείου Αλεξάνδρα.

Ανανέωση	και	στελέχωση	Τμήματος	
Υπερήχων & Ιατρικής Εμβρύου του «Λητώ» 

Την Παιδιατρική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ επέλεξαν τα Εκπαιδευ-
τήρια της Ελληνογερμανικής Αγωγής για την κάλυψη των επει-
γόντων περιστατικών των μαθητών τους κατά τη διάρκεια του 
σχολικού προγράμματος και των σχολικών δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, παιδίατροι, συνεργάτες της Παιδιατρικής Κλινι-
κής του ΜΗΤΕΡΑ, καλύπτουν τις ανάγκες όλων των σχολικών 
βαθμίδων- από τις προνηπιακές τάξεις έως και το Λύκειο- σε επί-
πεδο πρώτων βοηθειών στο Ιατρείο των Εκπαιδευτηρίων, ενώ τα 
περιστατικά που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ή /και αντιμε-
τώπισης παραπέμπονται στα εξωτερικά ιατρεία του Παιδιατρι-
κού Νοσοκομείου στο Μαρούσι.

Η εν λόγω συνεργασία επεκτάθηκε και στις 2000 οικογένειες των μαθητών (γονείς και αδέρφια) για τους οποίους εκδόθηκε 
οικογενειακή Κάρτα Υγείας ΜΗΤΕΡΑ που τους επιτρέπει απεριόριστη προνομιακή πρόσβαση στα εξωτερικά ιατρεία της 
Γενικής Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής και της Παιδιατρικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ, 24 ώρες το 24ωρο 7ημέρες 
την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο.

Συνεργασία	Παιδιατρικής	Κλινικής	ΜΗΤΕΡΑ
με Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανικής Αγωγής
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Η	ΆλφαLab	και	πάλι	Πρωτοπορεί

Καινούργιες υπηρεσίες γενετικής & προγεννητικού ελέγχου 

Τα τελευταία τρία χρόνια το ΑλφαLab Κέντρο Μορια-
κής Βιολογίας και Κυτταρογενετικής έχει αναπτύξει νέες 
υπηρεσίες Γενετικής με τον έλεγχο για τα σύνδρομα Di 
George, Williams, Prader Willi/Αngelman και σύνδρομο 
Ευθραύστου Χ καθώς και την ανίχνευση χρωμοσωματι-
κών υποτελομεριδιακών ανακατατάξεων σε ασθενείς με 
πνευματική καθυστέρηση, δυσμορφικά χαρακτηριστικά 
και συγγενείς ανωμαλίες, ή σε ζευγάρια με καθ’ έξιν απο-
βολές και φυσιολογικό καρυότυπο ή σε οικογενειακό ιστο-
ρικό με πνευματική καθυστέρηση αγνώστου αιτιολογίας.
Σε αυτές τις υπηρεσίες σήμερα είμαστε στη ευχάριστη 
θέση να σας ενημερώσουμε ότι για άλλη μία φορά το Κέ-
ντρο μας πρωτοπορεί με την παροχή επιπλέον νέων υπη-
ρεσιών της γενετικής στους τομείς αυτούς.
Στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες έρχεται να προστεθεί μία 
νέα υπηρεσία που συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω αναλύ-
σεις όλες μαζί σε μία εξέταση:
   Έλεγχο για μία σειρά συνδρόμων πολλά από τα οποία 
έχουν πνευματική καθυστέρηση και συγγενείς ανωμαλί-
ες και στα οποία σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία 
ανιχνεύονται μικροελλείψεις και μικροδιπλασιασμοί των 
χρωμοσωμάτων. Τα σύνδρομα αυτά είναι τα εξής:
 1p-deletion σύνδρομο, Williams-Beuren, Smith- Magenis, 
Miller-Dieker, Di George/VCSF, Prader-Willi, Sotos, 
Wolf-Wirschhorn, Cri du Chat, Langer-Giedon, WAGR, 
Alagille, Saethre-Chotzen και Rubinstein-Taybi, καθώς 
επίσης και έλεγχο για πιθανές χρωμοσωμικές ανακατα-
τάξεις (ελλείψεις ή διπλασιασμούς) στις υποτελομεριδια-
κές περιοχές όλων των χρωμοσωμάτων.
Η εξέταση αυτή μπορεί να γίνει στo πλαίσιο του προ-
γεννητικού ελέγχου σε δείγμα τροφοβλάστης, αμνιακού 
υγρού ή εμβρυικού αίματος (όπου κρίνεται απαραίτητο), 
σε άτομα  με πνευματική καθυστέρηση αγνώστου αιτιο-
λογίας με ή χωρίς δυσμορφικά χαρακτηριστικά και συγ-
γενείς ανωμαλίες, καθώς και σε οικογένειες με ιστορικό 
πνευματικής καθυστέρησης αγνώστου αιτιολογίας.
Η εξέταση αυτή γίνεται εφόσον την συστήσει ο θεράπων 
ιατρός, είναι συμπληρωματική της κλασσικής ανάλυσης 
χρωμοσωμάτων, τα αποτελέσματα ολοκληρώνονται μέσα 
σε δύο εβδομάδες το αργότερο μετά από την λήψη του 
δείγματος και σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητος 
και ο έλεγχος των γονέων. 
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Συνέδριο	ΆλφαLab

Το Μαιευτήριο «Λητώ» και η ΑλφαLab φιλοξενούν ένα workshop 
Διαπίστευσης των Εργαστηρίων Γενετικής

Στις 12 και 13 Απριλίου το Μαιευτήριο «Λητώ» και η ΑλφαLab 

φιλοξένησαν ένα workshop Διαπίστευσης (workshop on 

Accreditation) των Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων Γενετικής  υπό 

την αιγίδα του EUROGENTEST (www.eurogentest.org).

Το EUROGENTEST είναι ένα  Δίκτυο Αρτιότητας που 

χρηματοδοτείται από το 6ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 

Έρευνας και Ανάπτυξης. Οι λέξεις κλειδιά του προγράμ-

ματος είναι οι εξής: «Γενετικές Αναλύσεις», «Ποιότητα» και 

«Εναρμόνιση». 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος οργανώθηκε ένα  

workshop on Accreditation (workshop Διαπίστευσης) με τη 

συμμετοχή 34 επιστημόνων (μοριακών γενετιστών και κυτ-

ταρογενετιστών) από όλη την Ευρώπη και μίας ομάδας  ει-

δικών που συντόνισαν τις εργασίες. 

Στο workshop συζητήθηκε η εμπειρία των συμμετεχόντων 

στην εφαρμογή και καθημερινή πρακτική  συστημάτων ποι-

οτικού ελέγχου μέσα στα εργαστήρια γενετικής. Αναλύθηκαν 

περιπτώσεις που σχετίζονται με διαδικασίες ποιοτικού ελέγ-

χου (εξωτερικού και εσωτερικού), προβλήματα εφαρμογής 

και συμμόρφωσης στους κανονισμούς αυτούς, εκπαίδευση 

και διαμόρφωση εκθέσεων αποτελεσμάτων. 

Τα προβλήματα και οι αδυναμίες των συστημάτων ποιοτι-

κού ελέγχου, η διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων και 

οι διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνεται η διαπίστευση 

των εργαστηρίων γενετικής συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια 

των επιμέρους ενοτήτων του workshop, που συντονίστηκαν 

από ειδικούς επιστήμονες γενετιστές, με μακρά πείρα στον 

τομέα ποιοτικού ελέγχου και διαπίστευσης  των εργαστηρί-

ων αυτών. 

Το ΑλφαLab Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρο-

γενετικής, που από το 1995 προτωπορεί και εφαρμόζει 

διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου γενετικών αναλύσεων,   προ-

σκάλεσε τους συντονιστές αυτού του workshop τους Drs. Els 

Dequeker, Mike Morris και Sarah Berwouts, να δώσουν ομι-

λίες στους Έλληνες γενετιστές:

- General presentation on EuroGentest and the quality 

assurance database developed by EUGT and Orphanet 

(Mike Morris-Switzerland)

- Accreditation and EQA schemes in Europe (Els Dequeker-

Belgium)

 - Workshops of EUGT (Sarah Berwouts-Belgium)

Το Workshop και οι ομιλίες που διεξήχθησαν στην αίθουσα 

διαλέξεων του Μαιευτηρίου «Λητώ» στέφτηκαν με επιτυχία, 

δίνοντας ενα ραντεβού για ενα νέο Workshop την επόμενη 

χρονιά.

Η ομιλήτρια Dr. Els Dequeker συντονίστρια του Workshop quality manager 
Παν/μίου του Βελγίου.

Στην αίθουσα διαλέξεων του Μαιευτηρίου κατά την διεξαγωγή του Workshop. 
Στην πρώτη σειρά διακρίνονται η Διευθύντρια της Άλφα Lab Δρ. Λίνα Φλωρε-
ντίν - Αράρ και οι συνεργάτες του κέντρου. 
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Ο	μεγάλος	χορός	του	Προσωπικού
του Μαιευτηρίου «Λητώ»

Φαντασμαγορική χαρακτηρίστηκε η εκδήλωση που διοργανώθηκε από το τμή-
μα δημοσίων σχέσεων, στις 15 Φεβρουαρίου 2007 για το προσωπικό του Μαιευ-
τηρίου «Λητώ», στο νυχτερινό κέντρο Vox. Όλοι αποδέχτηκαν την πρόσκληση 
και παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, όπου διασκέδασαν, χόρεψαν και ευχαριστή-
θηκαν. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που, εν όψει Αποκριάς, εμφανίστηκαν ντυμένοι 
μασκέ «κλέβοντας την παράσταση» με τις πρωτότυπες μεταμφιέσεις τους. 

Στα πλαίσια των αθλητικών δραστηριοτήτων, 

το ΜΗΤΕΡΑ και το «Λητώ» συμμετέχουν στο 

1ο Πρωτάθλημα Οργανισμών και Φορέων 

Υγείας 7Χ7. Στο συγκεκριμένο Πρωτάθλημα 

αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή των ομάδων 

της GlaxoSmithKline, της Bayer, της Roche 

Diagnostics, του Πανελληνίου Επιμορφωτικού & 

Αθλητικού Συλλόγου Υγειονομικών, της ELPEN, 

του περιοδικού VITA, της ΑPIVITA και του 

ALPHA TV ως υποστηρικτή επικοινωνίας.

Το τέλος του 1ου γύρου βρίσκει το ΜΗΤΕΡΑ στην 1η θέση και το «Λητώ» 

στην 3η με τους παίκτες των δύο Νοσοκομείων -όπως άλλωστε και των υπο-

λοίπων ομάδων- να επιδεικνύουν εξαιρετικές επιδόσεις, υψηλό αθλητικό 

ήθος, πνεύμα συνεργασίας και να επιτυγχάνουν ενίσχυση των διαπροσω-

πικών σχέσεων, που άλλωστε είναι και τα ζητούμενα από τη διοργάνωση 

τέτοιου είδους Πρωταθλημάτων.

Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία σε όλες τις ομάδες.

Αθλητικές	Δραστηριότητες	
του προσωπικού ΜΗΤΕΡΑ - Λητώ

Οι αρχηγοί των ομάδων του 
ΜΗΤΕΡΑ και του «Λητώ»

Το προσωπικό του Μαιευτηρίου «Λητώ» διασκεδάζει στο νυχτερινό κέντρο 
Vox. 

Όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση στο Vox, διασκέδασαν μεχρι πρωΐας
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Να κάνουμε την Πρόληψη... στάση ζωής!!!
Με αυτό το μήνυμα αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας, τα Δ.Σ των Νοσοκομείων ΜΗΤΕΡΑ, «ΥΓΕΙΑ», 
και «ΛΗΤΩ», συνδιοργάνωσαν την Πέμπτη 8 Μαρτίου Συ-
νέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο CARAVEL, η οποία είχε ως 
σκοπό την ευαισθητοποίηση και την υπεύθυνη ενημέρωση 
του γυναικείου πληθυσμού για την αξία και τη σημασία της 

αφιέρωμα

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

Ν α  κ ά ν ο υ μ ε  τ η ν  Π ρ ό λ η ψ η . . . . σ τ ά σ η  ζ ω ή ς ! ! !

Η Πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία

πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της 
μήτρας. 
Ως υποστηρικτές αυτής της καμπάνιας ενημέρωσης συμμε-
τείχαν ο Δήμος Αθηναίων, η EUROPA DONNA Ελλάδος και 
η Ελληνική Κυτταρολογική Εταιρεία.
Στη συνέντευξη τύπου ο Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, υπεύθυ-

Μέλη των Δ.Σ. των 3 Νοσοκομείων με τους κεντρικούς ομιλητές της εκδήλωσης και τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Ν. Κακλαμάνη

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

ΜΑΡΤΙΟΥ8



21Απρίλιος 2007 art	of	life
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νος του Τμήματος Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκοπή-
σεων του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Αριστείδης Σολιδάκης, αναφέρθηκε 
στη σημασία της τακτικής εξέτασης με τεστ Παπανικολάου, 
ενώ η Χειρουργός Μαστού, συνεργάτιδα του Κέντρου Μα-
στού του Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ», κα Ελένη Φαλιάκου, μίλη-
σε για τον έλεγχο με μαστογραφία.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών Νοσοκομείων μέσω του 
Αντιπροέδρου του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου 
Αθηνών «ΥΓΕΙΑ», κ. Θεμιστοκλή Χαραμή, ανακοίνωσαν 
δράσεις που αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν πληρέστερη 
πληροφόρηση των γυναικών, ώστε να μπορέσουν να προ-
στατευτούν από τις δύο αυτές επικίνδυνες μορφές γυναικεί-
ου καρκίνου. 
Ακόμη, στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης, για το 
πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που σκοπεύει να εφαρ-
μόσει ο Δήμος στα Δημοτικά του Ιατρεία, γνωστοποιήθηκε 
στον παρευρισκόμενο Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Νικήτα Κα-
κλαμάνη, μέσω επιστολής, η δωρεάν προσφορά συνολικά 
1600 ΠΑΠ-ΤΕΣΤ και μαστογραφιών από τα Νοσοκομεία 
ΜΗΤΕΡΑ, «ΥΓΕΙΑ», και «ΛΗΤΩ», για να διανεμηθούν σε 
γυναίκες των 7 Διαμερισμάτων του Δήμου. 
Η πράξη αυτή αποτελεί μία νέα αντίληψη των τριών Διοι-
κήσεων και εκφράζει τη φυσική ανάγκη των Νοσοκομεί-
ων ΜΗΤΕΡΑ, «ΥΓΕΙΑ», και «ΛΗΤΩ» να συμμετέχουν, να 
εμπλέκονται και να εντάσσονται πιο ενεργά στις κοινωνίες 
που δραστηριοποιούνται, προσφέροντας στα πλαίσια των 
αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης, δράσεις 
που συνδέονται άμεσα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Δυστυχώς, πολλές γυναίκες δε γνωρίζουν ή δεν πιστεύουν ότι 
μπορεί να κινδυνεύουν. 

Η διαφημιστική καμπάνια στο Σύνταγμα

Α. Σολιδάκης, Ε. Φαλιάκου, Μ. Μακρή και Χ. Μάργαρη (ομιλητές της εκδήλωσης)

ΜΑΡΤΙΟΥ

κ. Κατερίνα Παπακώστα, Βουλευτής, 
Υπεύθυνη Τομέα Γυναικών της Ν.Δ.
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Στην Ευρώπη, κάθε 18 λεπτά μια γυναίκα πεθαίνει από καρ-
κίνο του τραχήλου της μήτρας (KTM). Ο ΚΤΜ είναι ο 2ος 

συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες κάτω των 45 ετών. 
Μια στις δέκα γυναίκες θα νοσήσει από καρκίνο του μα-
στού κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής της. Κάθε χρόνο 
ένα εκατομμύριο γυναίκες παγκοσμίως διαγιγνώσκονται με 
καρκίνο του μαστού. 

Μόνο ο τακτικός έλεγχος με τεστ Παπανικολάου και η μα-
στογραφία μπορούν να βοηθήσουν στην έγκαιρη εντόπιση 
και αντιμετώπιση του καρκίνου.
Προς την κατεύθυνση αυτή, τα τρία Νοσοκομεία εκτύπω-
σαν 50.000 ενημερωτικά έντυπα για την αξία της πρόληψης, 

τα οποία διανεμήθησαν στο κέντρο της Αθήνας, σε ειδική 
ενημερωτική καμπάνια καθώς και στο εσωτερικό των τριών 
Νοσοκομείων.

Στόχος μας είναι η αφύπνιση και εγρήγορση της Πολιτείας 
για τη δημιουργία Εθνικών Προγραμμάτων Πρόληψης με 
τη συνεργασία όλων των επιστημονικών φορέων, δημόσιων 
και ιδιωτικών. 

Γιατί η καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και 
καταπολέμηση του καρκίνου είναι η έγκαιρη διάγνωσή του!

Ο αντιπρόεδρος του «Υγεία», κ. Θεμιστοκλής Χαραμής, παραδίδει στον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαμάνη, τον φάκελο με 1600 
δωρεάν PAP-test και μαστογραφίες

Στελέχη και Δ.Σ. των Νοσοκομείων «ΥΓΕΙΑ» ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ  

Η πρόληψη προασπίζει την υγεία και την οικογενειακή ευτυχία.



38 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi
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αφιέρωμα

Μητέρα - Λητώ

Μ
ετά από μεγάλο κύκλο 
διαπραγματεύσεων και 
συζητήσεις ενός εξαμή-
νου, στις 20 Δεκεμβρί-
ου 2006, ολοκληρώθηκε 
επίσημα η ένωση του 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 
με το ΜΗΤΕΡΑ, δημι-

ουργώντας έτσι έναν από τους πλέον πολυδύναμους ορ-
γανισμούς στην Ελλάδα, μ’ ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
υγείας, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
περίθαλψης.

Οι εκδηλώσεις που έγιναν στα 2 Νοσοκομεία για τον ερ-
χομό του Νέου Έτους, στάθηκαν η αφορμή να επισκε-
φτούμε τον Πρόεδρο του ΜΗΤΕΡΑ κ. Κων/νο Σταύρο και 
τον επί σειρά ετών Πρόεδρο του ΛΗΤΩ κ. Επαμεινώνδα 
Μεγαπάνο.

Το αίσθημα που αποκομίσαμε από τις συγκεκριμένες 
εκδηλώσεις, κατά την παρουσία μας ανάμεσα στους ερ-
γαζόμενους των δύο Νοσοκομείων, ήταν πολύ ευχάριστο, 
γεγονός στο οποίο συνέβαλε τόσο η μακροχρόνια γνωρι-
μία μεταξύ των ιατρών, όσο και η καλή σχέση μεταξύ των 
διοικητικών στελεχών των δύο Νοσοκομείων και η διάθε-
σή τους να οδηγήσουν το νεοσυσταθέντα Όμιλο σε υψη-
λότερα επίπεδα.

Η Μεγάλη Συμμαχία 
των Δύο Μαιευτηρίων

Μία καινούργια σελίδα για το ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ 

Επάνω: O Πρόεδρος του  
ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντί-
νος Σταύρου 

Δίπλα: Ο επί σειρά ετών 
Πρόεδρος του «ΛΗΤΩ», 
κ. Επαμεινώνδας Μεγα-
πάνος
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ΕΡ.Κύριε Μεγαπάνο, πείτε μας λίγα λόγια για το «ΛΗΤΩ» 
καθώς και ποιος ήταν ο λόγος που αποφασίσατε και συναινέ-
σατε στη συγχώνευση με το ΜΗΤΕΡΑ.

κ. Ε. Μεγαπάνος
Το ΛΗΤΩ είναι η «παλαιότερη» εν λειτουργία Μαιευτική 
και Γυναικολογική Κλινική στην Ελλάδα, με δημιουργική 
παρουσία 37 ετών στον χώρο και πάντα πρωτοπόρος σε 
θέματα ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας. Το ΛΗΤΩ, 
δυναμικότητας 120 κλινών, απασχολεί 270 περίπου 
άτομα, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, ενώ συ-
νεργάζεται με περισσότερους από 300 ιατρούς, Μαιευτή-
ρες- Γυναικολόγους αλλά και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, 
υψηλού επιστημονικού επιπέδου.
Ο λόγος που αποφασίσαμε την ένωσή μας με το ΜΗΤΕΡΑ 
συνοψίζεται σε μία λέξη: «εξέλιξη». Στη σημερινή εποχή 
οι εξελίξεις τόσο στον επιστημονικό όσο και στον τεχνο-
λογικό τομέα, τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες.
Είναι γενική πεποίθηση ότι η ίδρυση και λειτουργία νοση-
λευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα μπαίνει σε νέα εποχή, 
κατά την οποία ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζεται αρμο-
νικά και με τον δημόσιο φορέα επ’ ωφελεία του κοινω-
νικού συνόλου. Από εδώ και πέρα τα νοσηλευτικά αυτά 
ιδρύματα, ακολουθώντας τις εξελίξεις της επιστήμης, της 
τεχνολογίας και της οικονομίας, πρέπει να προχωρήσουν 
μπροστά, κάτω από το νέο πνεύμα της σύγχρονης διαχεί-
ρισης των οργανισμών αυτών. Αυτός βασικά είναι o λόγος 
για τον οποίo πιστεύω ότι μία σύμπραξη δύο συναφών 
οργανισμών είναι προς όφελος όλων, νοσηλευομένων και 
εργαζομένων. Πιστεύω ότι με την συμπαράσταση του σύγ-
χρονου management όλοι έχουν να ωφεληθούν από αυ-
τήν. 

ΕΡ. Στις 20 Δεκεμβρίου, η συγχώνευση μεταξύ των δύο Νο-
σοκομείων ολοκληρώθηκε. Πείτε μας δύο λόγια γι’ αυτό το 
επίτευγμα.

κ. Κ. Σταύρου

Το καλοκαίρι του 2000 ξεκίνησε μία στενή συνεργασία 
των δύο Μαιευτηρίων, με την απόκτηση ποσοστού 34% 
του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ από το ΜΗΤΕΡΑ. Στις 20 Δεκεμ-
βρίου του 2006 ουσιαστικά έκλεισε ένας κύκλος, σηματο-
δοτώντας μία καινούργια ημέρα, με την ολοκληρωμένη 
πλέον συνεργασία των δύο Νοσοκομείων. Η νεοδημιουρ-
γηθείσα «συμμαχία» «ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ» αντιπροσωπεύει 
πάνω από 16.000 τοκετούς ετησίως, προσφέροντας πα-
ράλληλα πλήρεις διαγνωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσί-
ες Γενικής και Παιδιατρικής Κλινικής σε δύο αυτόνομες, 
υπερσύγχρονες Κλινικές στην Αττική, συνολικής δυναμι-
κότητας άνω των 500 κλινών.
Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη στενή συνερ-
γασία των δύο εταιρειών αναμένεται να δημιουργήσουν 
σημαντικά πρόσθετα οφέλη για το νέο σχήμα, καθόσον:
 αυξάνει σημαντικά το μερίδιό του στην αγορά του χώ-
ρου της Υγείας στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας πάνω 
από το 50% της συνολικής μαιευτικής δραστηριότητας 
στην Αττική
 διαμορφώνονται ιδανικές συνθήκες για τους ιατρούς 
συνεργάτες, εξασφαλίζοντας την παροχή υψηλού επιπέ-
δου ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς τους
 δημιουργούνται οι προοπτικές για μία δυναμική ανα-
πτυξιακή πορεία, βασισμένη στις ίδιες αρχές που έφτασαν 
τις δύο Κλινικές στην κορυφή του χώρου της ιδιωτικής 
υγείας στη χώρα μας: την παροχή υψηλών προδιαγραφών 
ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, με ιατροκεντρική 
διαχείριση, βασισμένη στις σύγχρονες τεχνοκρατικές αρ-
χές διοίκησης.

ΕΡ: Πολλά έχουν ακουστεί τελευταίως για την αλλαγή της 
χρήσης του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ . Εσείς ως Πρόεδρος του 
νέου σχήματος «ΜΗΤΕΡΑ- ΛΗΤΩ» δώστε μας τις πραγματι-
κές διαστάσεις του θέματος.

κ. Κ. Σταύρου 
Σε πολλά δημοσιεύματα που ασχολούνται με εξελίξεις 
στον χώρο της υγείας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και η 
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«πληροφορία» ότι «στα σχέδια του ΜΗΤΕΡΑ περιλαμβά-
νεται η μετατροπή του ΛΗΤΩ σε Παιδιατρική Κλινική». 
Η πληροφορία αυτή είναι απόλυτα ανακριβής, κακό-
βουλη και δεν ανταποκρίνεται ούτε κατ’ ελάχιστον στην 
πραγματικότητα. Αντίθετα, σκοπός της Διοίκησης του 
ΜΗΤΕΡΑ, κατά την πρόσφατη υλοποίηση της εξαγοράς 
του πλειοψηφικού πακέτου του ΛΗΤΩ, είναι η περαιτέρω 
ανάπτυξή του με την υπάρχουσα μορφή και λειτουργία, 
επ’ ωφελεία της παροχής μαιευτικών και γυναικολογικών 
υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου. Άλλωστε, η διατήρηση 
της υπάρχουσας μορφής και του αντικειμένου του ΛΗΤΩ 
αποτελεί συμβατική υποχρέωση του ΜΗΤΕΡΑ, την οποία 
ανέλαβε έναντι των μετόχων της ΛΗΤΩ Α.Ε. κατά την 
προαναφερθείσα εξαγορά, η οποία βέβαια θα τηρηθεί 
στο ακέραιο. 

ΕΡ. Η επόμενη μέρα της συγχώνευσης τι σημαίνει για τους 
γιατρούς συνεργάτες καθώς και για το προσωπικό των δύο 
Νοσοκομείων;
κ. Ε. Μεγαπάνος
Τίποτα δεν αλλάζει στη βασική δομή ούτε για τους για-
τρούς αλλά ούτε για τους εργαζομένους στο Μαιευτήριο 
ΛΗΤΩ και γενικότερα στο σχήμα «ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ». 
Εκείνο το οποίο αλλάζει είναι η ένωση των δυνάμεων, οι 
νέοι ορίζοντες που ανοίγονται για την εξασφάλιση καλύ-
τερων όρων παροχής υπηρεσιών και ταυτόχρονα για την 
παρακολούθηση των επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων της σύγχρονης Ιατρικής.  

κ. Κ. Σταύρου
Κανένας από όλο το προσωπικό που εργάζεται στο ΛΗΤΩ 
δεν εθίγη και ούτε πρόκειται να θιγεί. Σεβόμαστε τα δι-
καιώματα, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των συνερ-
γατών μας. 
Νοιαζόμαστε ειλικρινά για τα προβλήματά τους.
Πρόθεσή μας είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
των ιατρών και του προσωπικού και, αν χρειαστούν αλ-
λαγές ή βελτιώσεις, θα πραγματοποιηθούν προς όφελος 
όλων.
Προσδοκία μας, είναι η διασφάλιση ενός ιδανικού πε-
ριβάλλοντος εργασίας για όλους τους εργαζομένους και 
ιατρούς, σε κλίμα συνεργασίας, για την επίτευξη των στό-
χων του Ομίλου «ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ» και την παροχή ποιο-
τικών υπηρεσιών υγείας.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να διαβεβαιώσω εκ μέρους των 
δύο Διοικητικών Συμβουλίων, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, ότι 
οι προοπτικές των δύο Κλινικών δεν είναι απλώς ελπιδο-
φόρες, αλλά επιτρέπουν να είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχι-
στεί η ανοδική πορεία και των δύο.

Από αριστερά πρός τα δεξιά: Τα Μέλη του Δ.Σ. του «Λητώ 
κ. Α. Σταθόπουλος, κ. Όμηρος Σμυρλιάδης, με τον Γεν 
.Διευθυντή του «Λητώ» κ. Ν.Παπαδημητρίου 

ΜΗΤΕΡΑ Γενική, Μαιευτική/Γυναικολογική &
Παιδιατρική Κλινική 

• 300 κλίνες στη Γενική, Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική
• 87 κλίνες στην Παιδιατρική Κλινική
• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών 3 επιπέδων
• 11 κλίνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων
• 3 κλίνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων
• 30,5% μερίδιο αγοράς Μαιευτικών Κλινικών
• 12.500 περίπου γεννήσεις το 2006
• 2.500 νοσηλείες στην Παιδιατρική Κλινική το 2006

ΛΗΤΩ Μαιευτικό Γυναικολογικό & 
Χειρουργικό Κέντρο

• 100 κλίνες 
• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών 3 επιπέδων
• Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Ενηλίκων
• 9,1% μερίδιο αγοράς Μαιευτικών Κλινικών
• 4.500 περίπου γεννήσεις το 2006

Η ταυτότητα των 2 Νοσοκομείων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΜΗΤΕΡΑ κ. Κων/νου Σταύρου κατα 
την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

“Λητώ” Μαιευτικό Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε.
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Α ι μ ι λ ί α 

Τσουλφά, 

μία χρυσή 

μαμά

Ολυμπιακοί Αγώνες 2004, Αθήνα. Σάββατο 21 Αυγού-
στου. Ο Ελληνισμός πανηγυρίζει το χρυσό μετάλλιο στην 
ιστιοπλοΐα, στην κατηγορία 470-διθέσιο γυναικών, με την 
Αιμιλία Τσουλφά και την επί 7 χρόνια συναθλήτριά της 
Σοφία Μπεκατώρου να αναδεικνύονται -εκτός των άλλων- 
κορυφαίες αθλήτριες της χρονιάς.
Το ΜΗΤΕΡΑ πρόσφατα τις τίμησε σε εκδηλώσεις που δι-
οργάνωσε για τους Ολυμπιονίκες μας, όπου ανακοινώθη-
κε μια σειρά σημαντικών παροχών.
Με την Αιμιλία είχαμε τη χαρά να βρεθούμε και να κου-
βεντιάσουμε τόσο για την πορεία της προς την επιτυχία 
όσο και για τα μελλοντικά της σχέδια. Το πρόσωπό της 
λάμπει, όταν αναφέρεται στην οικογένειά της και στην 
κορούλα της, τη Νάνσυ, που γεννήθηκε πριν από 10 μή-
νες στο ΜΗΤΕΡΑ.

Τα τελευταία χρόνια το όνομά σου είναι συνώνυμο της 
επιτυχίας στον χώρο της ιστιοπλοΐας. Από το 1997 που 
αγωνίζεσαι μαζί με τη Σοφία έχετε κατακτήσει ό,τι βρή-
κατε στο διάβα σας: 4 Παγκόσμια Πρωταθλήματα, 3 
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και, το αποκορύφωμα, το 
χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του 2004 στην Αθήνα. Πού 
πιστεύεις ότι οφείλεται αυτή η επιτυχία; 
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Συνέντευξη στον Γιάννη Σταθόπουλο
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αφιέρωμα

Αιμιλία Τσουλφά

Η επιτυχία έχει συνήθως πίσω της μια μεγάλη διαδρο-
μή. Όλη αυτή η πορεία χτίστηκε σταδιακά, με πολύ 
κόπο, πολλές θυσίες, απογοητεύσεις, υπομονή, επιμο-
νή, θέληση, αποφασιστικότητα, συνεργασία, μέθοδο και 
θετική σκέψη. Δεν ήταν αυτοσκοπός η νίκη, αλλά το να 
προσπαθούμε να απολαμβάνουμε την όλη πορεία και να 
δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Χτίσαμε την αυτοπεποί-
θησή μας μέσα από μικρά κατορθώματα και αρχίσαμε να 
ανεβάζουμε τον πήχη των στόχων μας. Σεβαστήκαμε τις 
αντιπάλους μας, αλλά πιστέψαμε στις ικανότητές μας. Συ-
νεργαστήκαμε με πολλούς ανθρώ-
πους, μοιράσαμε αρμοδιότητες και 
σεβαστήκαμε την ατομικότητα και 
διαφορετικότητα του κάθε μέλους 
της ομάδας. Δεχτήκαμε τις ήττες 
και μετατρέψαμε τις αποτυχίες σε 
ωφέλιμες εμπειρίες για το μέλλον. 
Όλα αυτά σημαίνουν ότι είχαμε δε-
χτεί ότι τίποτα δε θα μας χαριστεί 
και αποφασίσαμε πως θα δουλέ-
ψουμε σκληρά για να επιτύχουμε.

Οπότε, η «σκλη-
ρή δουλειά» εί-
ναι η συμβουλή 
μίας Χρυσής 
Ο λ υ μ π ι ο ν ί κ ο υ 
στα παιδιά που 
θέλουν να ασχο-
ληθούν με τον 
πρωταθλητισμό.
Ακριβώς! Κανείς 
δεν γεννιέται νι-
κητής. Όλοι ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία. Χρειάζε-
ται οπωσδήποτε το ταλέντο, αλλά δεν είναι το μοναδικό 
εργαλείο. Κυρίως χρειάζεται σκληρή δουλειά και ψυχικά 
αποθέματα για να αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες. 
Εμείς είμαστε στο τέλος που κάνουμε την διαφορά.

Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια ολοένα και πε-
ρισσότερα παιδιά ασχολούνται με τον Ναυταθλητισμό, 
όπως την Ιστιοπλοΐα, την Υδατοσφαίριση, την Κωπηλα-
σία, τις Καταδύσεις, ως αποτέλεσμα των επιτυχιών που 
ήρθαν τα τελευταία χρόνια από τα αθλήματα αυτά. Αλή-
θεια, πώς εσύ, μία εκ των πρωτοπόρων της γυναικείας 
ιστιοπλοΐας, αποφάσισες να ασχοληθείς με το συγκεκρι-

μένο άθλημα; Σε ποια ηλικία ξεκίνησες και πότε κατά-
λαβες ότι πας για Πρωταθλητισμό;
Είναι αλήθεια ότι τα παραπάνω αθλήματα έχουν κερδί-
σει το ενδιαφέρον των παιδιών αλλά και των γονιών τους. 
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, αν αναλογιστεί κανείς ότι εί-
μαστε μία χώρα περιτριγυρισμένη από ήλιο και θάλασσα  
οι ιδανικότερες συνθήκες για να παροτρύνουμε τα παι-
διά να ασχοληθούν με τέτοια αθλήματα! Υπάρχουν πλέον 
στην ιστιοπλοΐα πολλές σχολές, όπου μπορούν να απευ-
θυνθούν οι ενδιαφερόμενοι. 

Για μένα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν 
οι γονείς μου, η αγάπη των οποίων για 
τον αθλητισμό και τη θάλασσα συνέβα-
λε στο να πάω στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο 
Πειραιώς. Στην αρχή ήταν ένα ενδιαφέ-
ρον παιχνίδι! Ξέφευγα από την καθημε-
ρινότητα, έκανα νέες παρέες, ήταν ό,τι 
καλύτερο για να είμαι σε άμεση επαφή 
με τη φύση. Έμαθα να χειρίζομαι μόνη 
μου το σκάφος, να στηρίζομαι στις δυνά-
μεις μου και να αντιμετωπίζω καταστά-
σεις, γιατί οι συνθήκες στη θάλασσα δεν 

ε ί -
ν α ι 

ποτέ 
ίδιες. Αυτό είναι το ενδιαφέρον και συναρπαστικό στο 
άθλημά μας. Ο πρωταθλητισμός κατόπιν ήταν μια φυσι-
κή συνέχεια.

Ποιες είναι οι πηγές έμπνευσης μίας Πρωταθλήτριας;
Δεν είχα κάποιον συγκεκριμένο αθλητή ή αθλήτρια ως 
πηγή έμπνευσης. Θυμάμαι όμως τους πρώτους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες που παρακολούθησα, αυτούς του Los 
Angeles, το 1984. Ενώ τα παιδιά στη γειτονιά έπαιζαν, 
εγώ προτιμούσα να βλέπω τους αγώνες. Μου κέντριζαν 
το ενδιαφέρον οι εκφράσεις έντονης προσπάθειας, χαράς, 
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απογοήτευσης που διέκρινα στα πρόσωπα των αθλητών 
και τα συναισθήματα που έβγαιναν από μέσα τους. Αρ-
γότερα συνειδητοποίησα πως όλη αυτήν την ψυχική δύ-
ναμη που απαιτείται για να φτάσει κανείς σε τόσο υψηλό 
επίπεδο, την αντλεί μέσα από τη μοναξιά του. Ο αθλητής 
αναζητά τα όριά του, τις αντοχές του και γενικότερα ανα-
καλύπτει τον εαυτό του και εξελίσσεται. Έχει την ανάγκη 
να είναι απερίσπαστος και αυτό το καταφέρνει μέσα από 
μία εσωτερική αναζήτηση. 

Μίλησες για μοναξιά του αθλητή! Πολλές φορές ακού-
με ότι η υποστήριξη που λαμβάνουν οι αθλητές μας 
δεν είναι εκείνη που απαιτείται ώστε να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους. Πόσο 
μόνοι τους πορεύονται οι αθλητές μας στον δρόμο τους 
προς την κορυφή και τη διατήρησή τους εκεί;

Ο αθλητής έχει μάθει να 
διαχειρίζεται τη μοναξιά 
του την ώρα του αγώνα. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι στην όλη διαδρομή 
πρέπει να είναι μόνος 
του. Χρειάζεται τη βο-
ήθεια και τη στήριξη 
ανθρώπων που τον αγα-
πάνε και τον νοιάζονται 
πραγματικά. Οπωσδή-
ποτε, όταν έρθουν οι δι-
ακρίσεις, επιβραβεύεται 
η όλη προσπάθεια, όμως 
πολύ σημαντικό είναι να 
υπάρχει αυτή η ενίσχυ-
ση, ψυχολογική και οικο-
νομική, από το ξεκίνημα, 
για να τον δυναμώνει στην πορεία. Στη δική μας διαδρο-
μή με την Σοφία είχαμε τους δικούς μας ανθρώπους που 
μας πίστεψαν και μας στήριξαν με κάθε τρόπο. Επίσης 
μας στηρίζει ο χορηγός μας από το 2000, η Τράπεζα 
Εurobank, της οποίας η χορηγία συνεχίζεται και μετά 
τους Ο.Α. Συνδράμει τα μέγιστα και μέσω του προγράμ-
ματος «Ζήσε την Ιστιοπλοΐα», προσπαθούμε να φέρουμε 
τα παιδιά κοντά στην ιστιοπλοΐα και τον αθλητισμό. Οι 
παροχές επίσης του ΜΗΤΕΡΑ προς τους Ολυμπιονίκες 
αποτελούν έμπρακτη στήριξη για την συνέχεια.

Μιας και ο λόγος για το ΜΗΤΕΡΑ, πριν από λίγους μή-
νες ήρθε στον κόσμο η κορούλα σου, η Νάνσυ.
Η απόκτηση ενός παιδιού είναι μία μοναδική στιγμή! Δεν 
θα την συνέκρινα -όπως πολλές φορές με ρωτάνε- με το 
ολυμπιακό μετάλλιο. Είναι δύο τελείως διαφορετικές κα-
ταστάσεις, που η μία έρχεται να συμπληρώσει την άλλη. 

Η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη και έχω τις καλύτερες ανα-
μνήσεις τόσο από τον γιατρό, κ. Α. Τσακίρη, και τη μαία 
μου όσο και από όλο το προσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ, που 
με έκαναν να ζήσω αυτές τις ξεχωριστές στιγμές με έναν 
μοναδικό τρόπο.

Πρόσφατα δήλωσες ότι δεν θα αγωνιστείς στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Τελικά μητρότη-
τα και πρωταθλητισμός μπορούν να ταιριάξουν;
Είναι πιστεύω θέμα προτεραιοτήτων και ισορροπίας. Η 
δική μου ήταν μια συνειδητή απόφαση ύστερα από πολ-
λή σκέψη. Δεν είναι καθόλου εύκολο για μία αθλήτρια να 
αλλάξει τους ρυθμούς της. Όμως ύστερα από τόσα χρό-
νια προσφοράς στον αθλητισμό, έκρινα πως είναι η ώρα 
να αφοσιωθώ στην οικογένεια και την κόρη μου. Άλλω-
στε είναι πολύ σημαντικά τα πρώτα χρόνια ενός παιδιού 
και θέλω να απολαύσω αυτές τις τόσο όμορφες στιγμές, 

που δεν ξαναγυρνάνε. 
Στον αθλητισμό μπορώ 
να ξαναγυρίσω, εφόσον 
υπάρχουν οι κατάλλη-
λες προϋποθέσεις. Το 
καλό με το άθλημα της 
ιστιοπλοΐας είναι ότι 
δεν έχει όριο ηλικίας, 
γιατί πρωταγωνιστι-
κό ρόλο δεν παίζουν η 
δύναμη και η αντοχή, 
αλλά οι γνώσεις και οι 
εμπειρίες.

Όπως για όλες τις νέες 
μαμάδες, η ανατροφή 
του μωρού αποτελεί τη 
βασική προτεραιότητα. 

Θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας κάποιους άλλους στό-
χους που έχεις θέσει για το προσεχές μέλλον;
Απολαμβάνω τον νέο μου ρόλο. Κοιτάω το παρόν και προ-
σπαθώ να το ζήσω με την παραμικρή του λεπτομέρεια. 
Διαβάζω βιβλία που αναφέρονται στην παιδοψυχολογία, 
στις σχέσεις γονιών-παιδιών καθώς και σε βασικές αρχές 
διαπαιδαγώγησης. Γνώσεις τελείως διαφορετικές από τη 
θάλασσα, τον αέρα, τη στρατηγική, την τακτική!

Για αλλαγή επίσης βρήκα ενδιαφέρον στο να παρακολου-
θώ μαθήματα διακοσμητικής. Όσο μας το επιτρέπει και 
η Νάνσυ, προσπαθούμε να κάνουμε αποδράσεις στο βου-
νό. Βέβαια δεν το κρύβω πως πολλές φορές έρχονται στο 
μυαλό μου στιγμές από την αγωνιστική μου δράση. Όμως 
θεωρώ πως είναι φυσιολογικό και εξισορροπεί την καθη-
μερινότητά μου. Είναι και ένας τρόπος να κρατάω ενεργό 
αυτό το κομμάτι στο μυαλό μου.
 Για την ώρα πάντως με έχει κερδίσει η μητρότητα!!!

Η Αιμιλία Τσουλφά ενώ παραλαμβάνει τιμητική πλακέτα από τον 
Πρόεδρο του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κ. Σταύρου.
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Το Εμβόλιο HPV και η θέση του στην πρόληψη
του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας

Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του εμβολί-
ου για τον ιό του HPV, ποια είναι τα επιδημιο-
λογικά δεδομένα για τον καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας;
Απαντά ο κ. Σολιδάκης 

Κάθε χρόνο 500.000 γυναίκες στον κόσμο μα-
θαίνουν ότι πάσχουν από καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας και 230.000 άλλες πεθαίνουν από 
αυτόν. Η τεράστια όμως πλειονότητα αυτών των 
γυναικών (80%)  ζουν στον 3ο κόσμο και στις υπό 
ανάπτυξη χώρες.
Για παράδειγμα, κάθε χρόνο πεθαίνουν από τον 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 890 γυναίκες 
στη Μεγάλη Βρετανία, 1.100 στην Γαλλία, 3.900 
στις Η.Π.Α, 8.286 στην Βραζιλία, 25.560 στην 



Από τους κ. Αριστείδη Σολιδάκη, Μαιευτήρα – Γυναικολόγο, Υπεύθυνο Τμήματος Κολποσκοπήσεων και Παθο-
λογίας Τραχήλου ΜΗΤΕΡΑ και κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο, Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, Υπεύθυνο του Τμήματος 

Κατώτερου Γεννητικού Μαιευτηρίου «Λητώ» 
»

Κίνα και 74.118 στην Ινδία.
Και μόνο από αυτά τα διαφορετικά νούμερα γίνεται αντιλη-
πτό ότι παίζει σημαντικό ρόλο το πόσο ανεπτυγμένο οικο-
νομικά είναι το κάθε κράτος αλλά και πόση σημασία δίνει 
στην πρόληψη.
Όπως έχει αποδειχτεί εδώ και 20 χρόνια από πολυκεντρι-
κές μελέτες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και συγκε-
κριμένα της IARC (International Agency for Research on 
Cancer), όσες χώρες εφάρμοσαν ένα Εθνικό Πρόγραμμα 
Πρόληψης με Τεστ Παπανικολάου κατάφεραν να μειώσουν 
θεαματικά την εμφάνιση αλλά και τη θνησιμότητα από τον 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. 
Το ποσοστό μείωσης του αριθμού νέων περιστατικών καρ-
κίνου ήταν τόσο μεγαλύτερο, όσο το ποσοστό κάλυψης του 
πληθυσμού ήταν μεγαλύτερο και όσο το μεσοδιάστημα ανά-
μεσα σε δύο τεστ Παπανικολάου δεν ξεπερνούσε τα τρία 
χρόνια. 
Στην Ισλανδία, τη Σουηδία, την Αυστραλία, τη Μεγάλη Βρε-
τανία και όπου αλλού η κάλυψη του πληθυσμού έφτασε ή 
ξεπέρασε το 80%, τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά και η 
μείωση των νέων περιστατικών καρκίνου ετησίως κυμάνθη-
κε από 70% έως και 85%. 

Οι ιοί HPV προκαλούν πάντα καρκίνο του τραχήλου της 
μήτρας;
Απαντά ο κ. Παπαδόπουλος 

Όχι, δεν είναι απαραίτητο μία HPV μόλυνση να εξελιχθεί 
σε καρκίνο του τραχήλου. Γνωρίζοντας καλά τη φυσική 
ιστορία της λοίμωξης, ξέρουμε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό 
θα υπάρξει υποστροφή και ίαση. Μόνο ένα ποσοστό 20-30% 
των αρχικών λοιμώξεων HPV θα εξελιχθούν σε σοβαρές 
κυτταρικές αλλοιώσεις, τις οποίες ονομάζουμε δυσπλασίες 
υψηλού βαθμού, ή CIN 2 – CIN 3. Και τελικά, ένα ποσοστό 
30%  αυτών των σοβαρών αλλοιώσεων θα εξελιχθεί σε καρ-
κίνο του τραχήλου της μήτρας. 
Η πιο πάνω εξέλιξη θα εξαρτηθεί πρωτίστως από τον τύπο 
του ιού HPV, εάν δηλαδή ο ιός είναι χαμηλού ή υψηλού κιν-
δύνου, καθώς και από άλλους παράγοντες, όπως το κάπνι-
σμα, η ύπαρξη τοπικών φλεγμονών ή η πτώση της άμυνας 
του οργανισμού. 

Ποια είναι η θέση του εμβολίου HPV στην πρόληψη του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας;
Απαντά ο κ. Σολιδάκης 

Το εμβόλιο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξι-
ολόγησης τον Σεπτέμβριο του 2006 και κυκλοφόρησε πρό-

σφατα και στην Ελλάδα.  Περιέχει  πρωτεΐνες του κελύφους   
των ιών HPV 16 και HPV 18, τους συχνότερους τύπους που 
συναντώνται στο 70% των περιστατικών καρκίνου του τρα-
χήλου. Επίσης, το εμβόλιο προκαλεί ανοσία και σε 2 ακόμα 
ιούς HPV που ευθύνονται για τα περισσότερα περιστατικά 
των κονδυλωμάτων, τους ιούς HPV 6 και HPV 11.
Ο εμβολιασμός γίνεται σε 3 ενδομυϊκές ενέσεις, η 2η δόση 
δύο μήνες μετά την πρώτη και η 3η δόση έξι μήνες μετά την 
πρώτη. Οι μέχρι τώρα μελέτες έγιναν σε κορίτσια και νέες 
από 16 μέχρι και 26 ετών και τα μέχρι τώρα στοιχεία δεί-
χνουν αποτελεσματικότητα 100% στην εκδήλωση προκαρ-
κινικών αλλοιώσεων και καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 
καθώς και στην εμφάνιση των κονδυλωμάτων.
Το εμβόλιο εγκρίθηκε από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολια-
σμού στις Η.Π.Α. για τα κορίτσια 11-12 ετών, στην Αυστρία 
για τις ίδιες ηλικίες και από τις 7 Φεβρουαρίου 2007 και 
στην Ελλάδα για τα κορίτσια 12-13 ετών. 
 
Πρέπει να επισημανθεί ότι το εμβόλιο δεν αναστέλλει μία 
νόσο που εκδηλώθηκε, δηλαδή δεν είναι θεραπευτικό. 
Επειδή όμως το εμβόλιο καλύπτει τους 2 από τους περίπου 
15 καρκινογόνους τύπους του ιού HPV, ακόμα και εάν όλος 
ο πληθυσμός εμβολιαζόταν, δεν θα επιτυγχάναμε πρόλη-
ψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μεγαλύτερη του 
70%. Οι γυναίκες πρέπει επομένως απαραιτήτως να συνεχί-
ζουν τα ετήσια pap test και μετά τον εμβολιασμό.
Το εμβόλιο σίγουρα είναι μία πρόοδος και στο μέλλον είναι 
σίγουρο ότι θα παίξει πρωταρχικό ρόλο, κυρίως εάν μεγα-
λώσει ο αριθμός των τύπων του HPV που καλύπτει. 

Στη μετά το εμβόλιο εποχή ποια η θέση του ελέγχου με 
PAP TEST και κολποσκόπηση;
Απαντά ο κ. Παπαδόπουλος 

Το εμβόλιο σε καμία περίπτωση δεν καταργεί την πρόληψη 
με pap test και κολποσκόπηση, πρώτον διότι δεν καλύπτει 
παρά μόνο 4 από τους περισσότερους από 120 τύπους του 
ιού HPV και, παρά τα όρια που έχει, το pap test θα εξακο-
λουθεί να είναι πολύτιμο εργαλείο στην πρόληψη του καρ-
κίνου του τραχήλου, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά 
του, όταν συνδυάζεται με ανίχνευση και τυποποίηση του ιού 
HPV και κολποσκόπηση.



Σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου 
ή “σπαστική κολίτιδα”
Συχνό, ενοχλητικό και “αθώο”
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Από τον κ.Γεώργιο Κ. Αναγνωστόπουλο, Γαστρεντερολόγο - Ηπατολόγο – Ενδοσκόπο, 
Επιστημονικό Συνεργάτη Γαστρεντερολογικού Ενδοσκοπικού Τμήματος ΜΗΤΕΡΑ

To «Σύνδρομο Ευερεθίστου Εντέρου» είναι ένα πρόβλημα 
που αφορά το παχύ έντερο και προκαλεί διάφορα συμπτώ-
ματα, όπως κοιλιακό πόνο, μετεωρισμό (φουσκώματα), δι-
άρροια και δυσκοιλιότητα.
Το ΣΕΕ δεν είναι νόσος, είναι μία λειτουργική διαταρα-
χή κατά την οποία το παχύ έντερο δε δουλεύει όπως θα 
έπρεπε. Φαίνεται πως στο ΣΕΕ τα νεύρα και οι μύες στο 
τοίχωμα του εντέρου είναι πολύ ευαίσθητα. Οι μύες μπο-
ρεί να συσπώνται μετά το φαγητό πιο πολύ από το φυσι-
ολογικό και να εμφανίζονται πόνος και φουσκώματα. Τα 
νεύρα επίσης μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητα στη διάταση 
του εντέρου από ‘αέρια’ και να προκληθεί πόνος. Επιπλέ-
ον, παρατηρούνται μεταβολές στον χρόνο που χρειάζεται 
η τροφή για να φτάσει από το στομάχι στο ορθό και να 
προκληθεί κένωση, με αποτέλεσμα τη διάρροια ή τη δυ-
σκοιλιότητα. Το ΣΕΕ μπορεί να είναι ενοχλητικό, αλλά δε 
βλάπτει το έντερο και δεν προκαλεί άλλες διαταραχές.

Πόσο συχνό είναι; 
Τα συμπτώματα του ΣΕΕ είναι πολύ συχνά στον γενικό 
πληθυσμό. Περίπου το 20% των Αμερικανών και των Ευ-
ρωπαίων πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια του συνδρό-
μου. Το ΣΕΕ είναι συχνότερο σε ηλικίες 30-65 ετών και 
σπάνιο σε ηλικίες 65-90 ετών. Η συχνότητα των συμπτω-
μάτων είναι περίπου η ίδια και στα δύο φύλα.

Μπορεί το άγχος να είναι η αιτία του ΣΕΕ;
Αν ένα άτομο πάσχει από ΣΕΕ, το άγχος μπορεί να οδηγή-
σει σε έξαρση των συμπτωμάτων, αλλά δεν είναι το αίτιο 
του ΣΕΕ. 

Τι συμπτώματα έχει το ΣΕΕ;
Το σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου εκδηλώνεται με πολλά 
συμπτώματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο πόνος και η δυ-
σφορία στην κοιλιά, η μη φυσιολογική κένωση του εντέ-
ρου, όπως δυσκοιλιότητα, διάρροια ή εναλλαγή αυτών των 
δύο, και το φούσκωμα (μετεωρισμός). Ο πόνος στην κοιλιά 
ποικίλλει ως προς την ένταση και την εντόπιση. Συνήθως 
είναι χρόνιος με υφέσεις και εξάρσεις, αλλά μπορεί να εί-
ναι και συνεχής. Συχνά, εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται με 
τα γεύματα. Ανακουφίζεται με τις κενώσεις και την αποβο-
λή αερίων και συνδυάζεται με αλλαγή της συχνότητας των 
κενώσεων ή της σύστασης των κοπράνων. 

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Δεν υπάρχει κάποια ειδική εξέταση για το ΣΕΕ. Η διά-
γνωση γίνεται με βάση το ιστορικό του ασθενούς και την 

κλινική εξέταση, ενώ σε λίγους ασθενείς απαιτείται έλεγ-
χος για να αποκλειστούν πιο σοβαρά νοσήματα που έχουν 
παρόμοια συμπτώματα με αυτά του ευερεθίστου εντέρου.

Πότε πρέπει να γίνει εκτενής έλεγχος με εξετάσεις αίμα-
τος και κολονοσκόπηση πριν τεθεί η διάγνωση του ΣΕΕ;
Εκτενής έλεγχος πρέπει να γίνει όταν υπάρχουν:
      έναρξη των συμπτωμάτων μετά την ηλικία των 50   
ετών 
     πόνος ή διάρροια που ξυπνά τη νύχτα τον ασθενή
     αίμα στα κόπρανα 
     πυρετός ή απώλεια βάρους 
    οικογενειακό ιστορικό οργανικής νόσου του πεπτικού 
σωλήνα (καρκίνος, ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του 
εντέρου). 
Επιπλέον, κάθε ασθενής μεγαλύτερος των 50 ετών πρέπει 
να υποβάλλεται σε κολονοσκόπηση για την πρόληψη του 
καρκίνου του παχέος εντέρου.

Ποια είναι η θεραπεία του ΣΕΕ;
Α. Διατροφή
Συνιστάται αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών, που 
βρίσκονται στα φρούτα, τα λαχανικά, τα χορταρικά, τα 
δημητριακά και τα όσπρια. Οι φυτικές ίνες είναι χρήσι-
μες  ιδίως στο ΣΕΕ με δυσκοιλιότητα, αλλά  σε μερικούς 
ασθενείς με ΣΕΕ κάποιες φυτικές ίνες προκαλούν αέρια 
και επιδεινώνουν τα συμπτώματα. 

Β. Άσκηση και μείωση του άγχους 
Τόσο η άσκηση όσο και η μείωση του  άγχους συνιστώνται 
σε όλους τους πάσχοντες, διότι βελτιώνουν τα συμπτώματα 
του ΣΕΕ.

Γ. Φάρμακα
Τα ‘σπασμολυτικά’ είναι τα φάρμακα που χρησιμοποιού-
νται συχνότερα με στόχο την αντιμετώπιση του πόνου.  Σε 
ασθενείς με κύριο σύμπτωμα τη διάρροια χορηγούνται 
αντιδιαρροϊκά φάρμακα κατά την περίοδο της έξαρσης 
των συμπτωμάτων. Σε ασθενείς με κύριο σύμπτωμα τη δυ-
σκοιλιότητα συνιστώνται πέραν των φυτικών ινών, η λήψη 
8-10 ποτηριών υγρών καθώς και η χρήση ήπιων καθαρ-
τικών φαρμάκων. Σε ασθενείς με σοβαρό πόνο, όταν οι 
άλλες θεραπείες αποτύχουν, συνταγογραφούνται αντικα-
ταθλιπτικά φάρμακα σε χαμηλές δόσεις. 
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Από την κα. Θένια Κουτσούμπα
Ενδοκρινολόγο, Συνεργάτιδα Μαιευτηρίου «Λητώ»   

Mεταβολικό Σύνδρομο: καιρός για δράση
Το μεταβολικό σύνδρομο περιγράφηκε για πρώτη φορά από 
τον καθ. Gerald Reaven τo 1988. Tα αποτελέσματα 20ετούς 
μελέτης του δείχνουν ότι οι αλλαγές του τρόπου ζωής και 
διατροφής, η αύξηση του σωματικού βάρους σε συνδυασμό 
με την έλλειψη σωματικής άσκησης οδηγούν στην εμφάνιση 
του μεταβολικού συνδρόμου, που στις μέρες μας έχει πια 
φτάσει στα όρια της επιδημίας.

Κοινός παρονομαστής όλων των παραμέτρων του συνδρό-
μου είναι η υπερινσουλιναιμία, ως συνέπεια ανάπτυξης αντί-
στασης στη δράση της ινσουλίνης, η οποία δρα βλαβερά στο 
τοίχωμα των αγγείων, προδιαθέτει για θρόμβωση και προά-
γει τον σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας. 
Έτσι, τα άτομα που πληρούν τα κριτήρια εμφάνισης του 
συνδρόμου βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο να παρουσιάσουν 
σακχαρώδη διαβήτη, στεφανιαία νόσο και αγγειακά εγκε-
φαλικά επεισόδια. Επίσης, θα εμφανίσουν συχνότερα προ-
βλήματα όπως το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών, 
το σύνδρομο άπνοιας ύπνου καθώς και, πιθανώς, κακοήθη 
νοσήματα.
Ο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ιατρός μπορεί όχι μόνον να αναγνω-
ρίσει τους ασθενείς με το μεταβολικό σύνδρομο αλλά και τα 
άτομα που θα το εμφανίσουν μελλοντικά.

Κριτήρια για τη διάγνωση του μεταβολικού συνδρόμου
 Κοιλιακή παχυσαρκία
 Άνδρες, περίμετρος μέσης >100
 Γυναίκες, περίμετρος μέσης >88 
 Σάκχαρο νηστείας  ≥ 110 < 126 mg/dL 
 Αρτηριακή πίεση≥ 130/80 mm Hg 
 Τριγλυκερίδια≥ 150 mg/dL 
 HDL χοληστερόλη 
 Άνδρες   <40 mg/dL 
 Γυναίκες <50 mg/dL

Τρία από τα πέντε κριτήρια είναι απαραίτητα για τη διά-
γνωση του συνδρόμου.
Στόχος μας θα πρέπει να είναι η εξάλειψη ή η βελτίωση 
κάθε παράγοντα κινδύνου με τη χρησιμοποίηση των κατάλ-
ληλων θεραπευτικών μέτρων: 
Κατάλληλη δίαιτα, σωματική άσκηση, απώλεια σωματικού 
βάρους. 
Υπογλυκαιμικά δισκία για τον έλεγχο του σακχαρώδους δια-
βήτη, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. 
Μείωση της υπερινσουλιναιμίας και/ή της ινσουλινοαντί-
στασης με άσκηση και ενδεχομένως με φάρμακα. 
Ρύθμιση της υπέρτασης. 
Χορήγηση υπολιπιδαιμικών φαρμάκων, όταν ενδείκνυται. 
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«Ποια είναι τα συ-
μπτώματα και τα πρώ-
τα σημάδια σε κάθε 
ηλικία της γυναίκας»

Γυναικολόγος 
Πότε πρέπει να τον επισκεφθώ
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Από την κα. Ευγενία Κουράκου, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο,
Συνεργάτιδα Μαιευτηρίου «Λητώ»

18 – 30 ετών 
α. Διαταραχές περιόδου (συμπεριλαμβάνονται τα ανωτέ-
ρω και επιπλέον μετά την έναρξη των σεξουαλικών επα-
φών η γυναίκα πρέπει να θορυβηθεί, εάν σε κάποιο κύκλο 
η περίοδός της δεν έχει τα συνήθη χαρακτηριστικά – κίν-
δυνος εγκυμοσύνης)
β. Επιμένουσα ακμή – αυξανόμενη τριχοφυΐα
γ. Πόνος ή αιμορραγία κατά τη σεξουαλική επαφή
δ. Ενοχλήσεις από τα έξω γεννητικά όργανα

30 – 45 ετών
Στις ηλικίες αυτές, εκτός από τα παραπάνω, οι γυναίκες 
πρέπει να θορυβούνται, εάν παρατηρήσουν κάποια αλλα-
γή στον μαστό τους (πόνο, ερυθρότητα, έκκριση θηλής, 
ψηλάφηση ογκιδίου, πόνο ή οίδημα στη μασχάλη)

45 – 55 ετών
α. Έντονα κλιμακτηριακά συμπτώματα (εφιδρώσεις, τα-
χυκαρδίες, διαταραχές ύπνου & διάθεσης)
β. Έντονες διαταραχές περιόδου (αιμορραγίες, παρατει-
νόμενες περίοδοι)

55 ...
α. Στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, απότομη εμφάνιση 
αιμορραγίας
β. Καύσος έντονος και ξηρότητα κατά την επαφή
γ. Επίμονος κνησμός των έξω γεννητικών οργάνων με εμ-
φάνιση λευκωπών περιοχών στο δέρμα. 
δ. Απώλεια ούρων στην προσπάθεια (βήχα, φτέρνισμα, 
γέλιο).
Σε όλες τις ηλικίες, έντονος πόνος στο υπογάστριο πρέπει 
να οδηγήσει τη γυναίκα επειγόντως στον γυναικολόγο. 
Ο γυναικολόγος θα είναι πάντοτε σύμμαχος της γυναίκας 
σε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας τής παρουσιαστεί. Εί-
ναι ο προσωπικός της εξομολόγος και ψυχολόγος. Πρέπει 
να είναι βέβαιη ότι η εξέταση γίνεται πάντα με εχεμύθεια 
και σεβασμό. 
Επιβάλλεται, λοιπόν, να συμπεριλάβετε στη ζωή σας σα 
ρουτίνα τη γυναικολογική εξέταση ανά τακτά χρονικά δι-
αστήματα (θα τα ορίσει ο γιατρός σας ανάλογα με την 
ηλικία σας και το ιστορικό σας) και μην υποτιμάτε κάποιο 
ασυνήθιστο σύμπτωμα που τυχόν παρουσιαστεί. Θυμηθεί-
τε: τα γυναικολογικά προβλήματα σήμερα είναι αντιμετω-
πίσιμα, αν διαγνωστούν εγκαίρως.

Ζούμε σε μία εποχή που αλλάζει μέρα με τη μέρα. Η νέα 
πραγματικότητα θέλει τη γυναίκα να έχει ποικιλία ρόλων. 
Η νέα Ελληνίδα είναι δεσμευμένη από την εργασία της 
αλλά και από την οικογένειά της. Έτσι, ο χρόνος για τον 
εαυτό της γίνεται όλο και λιγότερος, έως ανύπαρκτος. 
Προβλήματα υγείας που τυχόν της παρουσιάζονται τα 
αντιμετωπίζει όλο και πιο καθυστερημένα, με αποτέλε-
σμα να είναι δυσκολότερα αντιμετωπίσιμα. Ίσως, λοι-
πόν, το δώρο που πρέπει να κάνει στον εαυτό της είναι 
να βρίσκει χρόνο, έστω και ελάχιστο, μία φορά ετησίως 
να επισκέπτεται τον γυναικολόγο της. Έτσι μπορεί να 
προλάβει πολλά προβλήματα που στο μέλλον μπορεί να 
αποδειχθούν δυσεπίλυτα.
Ανάλογα με την ηλικία της η γυναίκα θα πρέπει να κάνει 
μία φορά τον χρόνο τις εξής εξετάσεις:
20 – 30 ετών  
 - test pap (εάν έχει αρχίσει νωρίτερα σεξουαλικές επα-
φές)
 - Υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων  (ένα χρόνο 
μετά την έναρξη αυτών)
 - κλινική εξέταση μαστών
30 – 40 ετών
 - Υπερηχοργάφημα  μαστών (35 ετών πρώτη μαστογρα-
φία, κατά προτίμηση ψηφιακή)
 - Υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων
 - test pap 
 - Ψηλάφηση μαστών
40 - 50 ετών
 - Μαστογραφία
 - test pap 
 - Υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων
50 και άνω 
Τα ίδια με τα ανωτέρω και επιπλέον μέτρηση οστικής μά-
ζας.
Οι παραπάνω ηλικίες βέβαια είναι κάπως γενικές. Ο γυ-
ναικολόγος, ανάλογα με το ιστορικό (ατομικό και κληρο-
νομικό της γυναίκας), μπορεί να την εξατομικεύσει.
Μία γυναίκα όμως δεν επισκέπτεται τον γυναικολόγο της 
μόνο για εξετάσεις ρουτίνας ή check up. Συχνά παρουσι-
άζονται προβλήματα τα οποία δεν πρέπει να αγνοεί, αλλά 
να συμβουλεύεται τον γιατρό της. 

Ηλικιακά μπορούμε να τα ταξινομήσουμε ως εξής:
12 – 18 ετών 
α. Διαταραχές περιόδου, όπως μεγάλες καθυστερήσεις 
του κύκλου ή μεγάλη ποσότητα αίματος ή πολύ συχνή εμ-
φάνιση περιόδου. Επίσης, καθυστέρηση εμφάνισης της 
πρώτης περιόδου (16 ετών και άνω)
β. Συμβουλές για την έναρξη της σεξουαλικής ζωής
γ. Ενοχλήσεις από τα έξω γεννητικά όργανα (δερματι-
κά εξανθήματα, κνησμός, καύσος, έκκριση δύσοσμων 
υγρών)

Γυναικολόγος 
Πότε πρέπει να τον επισκεφθώ
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Η Λιθίαση του Ουροποιητικού 
Και η Αντιμετώπισή της Κατά την Περίοδο 
της Εγκυμοσύνης

«..Οι αιτίες σχηματισμού 
λίθου στην εγκυμοσύνη εί-
ναι οι ίδιες με αυτές στον 
γενικό πληθυσμό. Όμως 
κατά την περίοδο της κύη-
σης συμβαίνουν διάφορες 
φυσιολογικές μεταβολές, 
που μπορεί να εμπλακούν 
στον σχηματισμό λίθων..»
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Από τον κ. Ευάγγελο Κυμηνά,
Ουρολόγο, Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ» 

Η πιθανότητα εμφάνισης συμπτωματικής λιθίασης κατά 
την περίοδο της εγκυμοσύνης είναι περίπου 1/2000 κυήσεις. 
Παρ’ όλα αυτά, αποτελεί τη συχνότερη επώδυνη κατάσταση, 
που μπορεί να επιπλακεί με σοβαρή ουρολοίμωξη, σηψαι-
μία και πρόωρο τοκετό. Το 80%- 90% των ασθενών νοσούν 
στο 2ο ή 3ο τρίμηνο της κύησης.
Οι αιτίες σχηματισμού λίθου στην εγκυμοσύνη είναι οι ίδιες 
με αυτές στον γενικό πληθυσμό. Όμως κατά την περίοδο της 
κύησης συμβαίνουν διάφορες φυσιολογικές μεταβολές, που 
μπορεί να εμπλακούν στον σχηματισμό λίθων.

Αυτές οι μεταβολές είναι:
Η υδρονέφρωση, δηλαδή η διάταση των ουρητήρων και της 
νεφρικής πυέλου, που αρχίζει από την 6η – 7η εβδομάδα της 
κύησης, παρουσιάζεται σχεδόν σε όλες τις εγκύους, είναι πιο 
συχνή δεξιά και οφείλεται τόσο στην πίεση που η συνεχώς 
διογκούμενη μήτρα ασκεί στους ουρηρήρες, όσο και στην 
αύξηση των επιπέδων της προγεστερόνης, που προκαλεί 
ελάττωση στην περίσταλση των ουρηρήρων, ευνοώντας έτσι 
τη στάση των ούρων.
Αυξάνεται ο βαθμός της σπειραματικής διήθησης, δηλαδή 
ο όγκος του αίματος που φιλτράρεται στα νεφρά. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα την αύξηση στη συγκέντρωση των ούρων 
διαφόρων ουσιών (ουρικό οξύ, ασβέστιο), που μπορούν να 
δημιουργήσουν λίθους.
Η πιθανή καθημερινή λήψη ασβεστίου από τις εγκύους αυ-
ξάνει ακόμα περισσότερο την αποβολή του στοιχείου αυτού 
στα ούρα και έτσι τα επίπεδά του μπορεί να φτάσουν  και το 
τριπλάσιο του φυσιολογικού.

Διαγνωστική προσπέλαση
Η πρώτη εξέταση που θα πραγματοποιηθεί σε έγκυο με 
κωλικό του νεφρού είναι το υπερηχογράφημα, το οποίο εί-
ναι ασφαλές ειδικά για το έμβρυο. Με την εξέταση αυτή θα 
ελεγχθούν και τα γυναικολογικά όργανα, για να αποκλειστεί 
κάποια συνύπαρξη γυναικολογικής πάθησης. Η πιθανότητα 
διάγνωσης της λιθίασης του ουροποιητικού με τους υπερή-
χους είναι περίπου 40%- 50%.
Εάν με τους υπερήχους δεν τεθεί η διάγνωση, μπορεί να φα-
νεί χρήσιμη η εφαρμογή της μαγνητικής τομογραφίας.
Η ενδοφλέβια πυελογραφία (IVP) μπορεί να παίξει σπου-
δαίο ρόλο στη διαγνωστική προσέγγιση της λιθίασης στην 
εγκυμοσύνη. Φυσικά, όταν είναι εφικτό, πρέπει να αποφεύ-
γεται η χρήση ακτινοβολίας κατά την κύηση, ειδικά στο 1ο 
τρίμηνο. Στις περιπτώσεις όμως που κρίνεται απαραίτητη, 
μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα ακτινοβόλησης κα-

θώς και τον αριθμό των εικόνων που θα χρησιμοποιήσουμε, 
κάνοντάς τον από 8-10 films που χρειάζονται υπό κανονικές 
συνθήκες 2-3 για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Αντιμετώπιση
Στο 60% περίπου των εγκύων με λιθίαση του ουροποιητικού, 
θα έχουμε την αυτόματη αποβολή του λίθου χρησιμοποι-
ώντας μόνο συντηρητικά μέσα, δηλαδή αντιφλεγμονώδη-
αναλγητική αγωγή, ενυδάτωση και πιθανώς αντιβιωτική 
κάλυψη.
Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο πόνος δεν μπορεί να αντι-
μετωπιστεί συντηρητικά, η πρώτη επιλογή του Ουρολόγου 
θα πρέπει να είναι η παροχέτευση των ούρων και επομένως 
η αποσυμφόρηση του νεφρού, με την τοποθέτηση αυτοσυ-
γκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα (pig-tail), η οποία 
γίνεται σχετικά εύκολα και στις περισσότερες περιπτώσεις 
δίνει προσωρινή λύση στο πρόβλημα. Οι καθετήρες αυτοί 
πρέπει να αλλάζονται κάθε 2 μήνες περίπου, για να απο-
φευχθεί η πιθανότητα επασβέστωσής τους και ο κίνδυνος 
ουρολοίμωξης.
Όταν η τοποθέτηση του εν λόγω καθετήρα είναι αδύνατη 
λόγω ανένδοτου κωλύματος, προτείνεται η τοποθέτηση δια-
δερμικής νεφροστομίας υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.
Τέλος, η ουρητηροσκόπηση, ειδικά με τη χρήση εύκαμπτου 
ουρητηροσκοπίου, είναι δυνατόν να δώσει οριστική λύση 
στο πρόβλημα, καθώς μπορούμε μέσω αυτής της μεθόδου 
να «σπάσουμε» ή και να αφαιρέσουμε τον λίθο κατευθεί-
αν μέσα από το αποχετευτικό σύστημα του νεφρού. Αυτή 
η μέθοδος είναι σχετικά ασφαλής κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και παρέχει οριστική λύση στο πρόβλημα της 
λιθίασης.
Η χρήση εξωσωματικής λιθοθριψίας στην περίοδο της κύ-
ησης δεν έχει ένδειξη, ενώ οι ανοικτές χειρουργικές επεμ-
βάσεις αποφασίζονται μόνο όταν οι παραπάνω μέθοδοι δε 
βοηθούν την κατάσταση και υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή 
της εγκύου και του εμβρύου.
Συμπερασματικά λοιπόν, αν απαιτείται ουρολογική πα-
ρέμβαση για την ανακούφιση των συμπτωμάτων, τις πε-
ρισσότερες φορές είναι αρκετή η παροχέτευση των ούρων, 
αφήνοντας τις άλλες μεθόδους για μετά τον τοκετό.
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Από την κα. Δέσποινα Γεωργιάδου, Μαιευτήρα – Γυναικολόγο, 
Συνεργάτιδα Μαιευτηρίου «Λητώ»

Όμορφο & Υγιές στήθος 
 κατά την Εγκυμοσύνη 

Η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός είναι περίοδοι λειτουργικών 
και ανατομικών μεταβολών του μαστού. Κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης το σώμα προετοιμάζεται για την παραγω-
γή γάλακτος. Οι μαστοί σιγά-σιγά αυξάνονται σε μέγεθος 
και βάρος (περίπου κατά το 1/3 του αρχικού), λόγω της με-
ταβολής των ορμονών (οιστρογόνων, προγεστερόνης) κατά 
την περίοδο αυτή. Γίνονται επίσης ευαίσθητοι και υπεραι-
μικοί. Η θηλή γίνεται μεγαλύτερη και η θηλαία άλως μεγα-
λύτερη και σκουρότερη.

Οι μεταβολές ξεκινούν ήδη από την αρχή της εγκυμοσύ-
νης και η γυναίκα παραπονιέται για αυξημένη ευαισθησία 
στο άγγιγμα των μαστών. Συνήθως τα  συμπτώματα είναι 
ανεκτά από τις μέλλουσες μαμάδες και πολύ σπάνια χρη-
σιμοποιούνται παυσίπονα (και μόνον κατόπιν συνεννόησης 
με τον γυναικολόγο). Ήδη από την περίοδο αυτή πρέπει 
να χρησιμοποιούνται ενυδατικές κρέμες, ειδικές για την 
εγκυμοσύνη και τον μαστό, που μπορείτε να προμηθευτεί-
τε από όλα τα φαρμακεία. Έτσι προλαμβάνεται η χαλάρω-
ση του δέρματος του μαστού. Λίγο αργότερα, περίπου στο 
2ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης παρατηρείται και υπεραιμία 
και μπορεί να δει κανείς διατεταμένες φλέβες να διαγρά-
φονται στην περιοχή των μαστών. Η θηλή και η θηλαία 
άλως γίνονται πιο σκοτεινές και οι υποδόριοι αδένες τους 
μεγαλώνουν.

Όσο προχωράει η εγκυμοσύνη προς το 3ο τρίμηνο, τα συ-
μπτώματα μπορεί να γίνονται πιο έντονα και ενίοτε από 
τη θηλή να εκκρίνονται αυτόματα ή μετά από πίεση, λίγες 
σταγόνες υγρού, καθαρού ή κιτρινωπού, που ονομάζεται 
πύαρ ή πρωτόγαλα (είναι αυτό που θα εμφανιστεί και στα 
δύο πρώτα 24ωρα μετά τον τοκετό).
Λόγω της αύξησης του μεγέθους και της διάτασης του δέρ-
ματος των μαστών μπορεί σ’ αυτήν τη φάση να δείτε λίγες 
ραγάδες να εμφανίζονται. 

Όλα αυτά εξαρτώνται από:  
• την ποιότητα των ιστών 
• το αρχικό μέγεθος του στήθους 
• τη δομική σύσταση του στήθους (δηλ. αναλογία λίπος/
αδένες)

•  τη σωστή διατροφή (περισσότερη βιταμίνη Α από καρό-
το, κολοκυθάκια, βερίκοκο, ντομάτες, μπρόκολα, περισσό-
τερη βιταμίνη Ε από δημητριακά, φασόλια, γλυκοπατάτες 
και μεγάλα ψαριά, βιταμίνη C, λιγότερη καφεΐνη και ζωικά 
λιπαρά) ενυδάτωση του οργανισμού.

Πρέπει επίσης να  σημειώσουμε ότι οι γυναίκες που γυμνά-
ζονται πριν την εγκυμοσύνη έχουν περισσότερες πιθανότη-
τες να κρατήσουν το στήθος τους σε φόρμα. Αλλά και κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης το κολύμπι π.χ. είναι πολύ 
καλή γυμναστική, ιδιαίτερα για το στήθος. 

Μία άσκηση επίσης που μπορεί να βοηθήσει είναι η 
εξής:

Tοποθετήστε τα χέρια μπροστά, παράλληλα προς το έδα-
φος, λυγίστε τους αγκώνες στο ύψος του στήθους, ώστε η 
κάθε παλάμη να πιάνει το  εσωτερικό του απέναντι βραχί-
ονα (στάση κοζάκου). 
Πιέζετε ωθώντας με την παλάμη σας τους βραχίονες προς 
τα έξω (10-15 επαναλήψεις μία φορά την ημέρα).
Μπορεί να γίνει επίσης και με τα χέρια λυγισμένα πάνω 
από το κεφάλι.
Όλα βέβαια όσα αναφέραμε πρέπει να γίνονται με τη σύμ-
φωνη γνώμη του γυναικολόγου σας.
Οι μεταβολές που έχει υποστεί το στήθος κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης και του θηλασμού υποστρέφουν, στην πε-
ρίπτωση που θηλάσατε, μετά τη διακοπή της γαλουχίας. 
Στην περίπτωση που δε θηλάσετε, το στήθος επανέρχεται 
στο αρχικό μέγεθος περίπου 6 μήνες μετά τον τοκετό.
Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι για οποιαδήποτε αλ-
λαγή εκτός των προαναφερθεισών, π.χ. ψηλάφηση μορφώ-
ματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ερυθρότητα του 
δέρματος, αύξηση της θερμοκρασίας τοπικά κ.λπ.) πρέπει 
να ενημερώνετε τον γυναικολόγο σας.

Η ομορφιά και η υγεία του μαστού στην εγκυμοσύνη είναι 
εξ ίσου σημαντικά για τη γυναίκα, γιατί μέσω αυτών διαφυ-
λάσσεται τόσο η θηλυκότητά της, όσο και το πρώτο δείγμα 
μητρικής τρυφερότητας, ο θηλασμός !   
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Από τον Δρ. Αχιλλέα Ε. Γεωργιάδη, Ρευματολόγο,
Διευθυντή Κέντρου Οστεοπόρωσης Μαιευτηρίου «Λητώ»

Διατηρήστε τον σκελετό σας
σε φυσιολογικά πλαίσια, για όλη σας την ζωή !

Πολλοί πιστεύουν ότι το ασβέστιο είναι χρήσιμο μόνο για 
το κτίσιμο του σκελετού, αλλά τα ευρήματα δείχνουν ότι 
μόνο μία από τις πολλαπλές δράσεις του ασβεστίου έχει 
σχέση με τη δομική σταθερότητα των οστών. όλες οι υπό-
λοιπες είναι απαραίτητες για τη ζωή και χωρίς το ασβέ-
στιο ο οργανισμός είναι αδύνατον να επιζήσει. Πράγματι, 
με το ασβέστιο λειτουργούν ο εγκέφαλος, η καρδιά, οι 
μύες, η άμυνα του οργανισμού, τα αναπαραγωγικά όργα-
να και πολλά άλλα. Δυστυχώς το ασβέστιο δεν μπορεί να 
το παράγει ο οργανισμός από μόνος του και είναι υπο-
χρεωμένος να το παίρνει έτοιμο από το φυσικό του πε-
ριβάλλον με την τροφή. Επειδή όμως η φύση δεν είναι 
πάντα φιλική μαζί του, ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος 
να δημιουργήσει μία αποθήκη ασβεστίου, την οποία χρη-
σιμοποιεί, όταν του λείπει το ασβέστιο από την τροφή. 
Η αποθήκη αυτή είναι ο σκελετός του. Όταν λοιπόν του 
χρειάζεται ασβέστιο, το παίρνει από τον σκελετό του και 
η μόνη υποχρέωση που έχει είναι να γεμίζει συστηματικά 
την αποθήκη του απορροφώντας από το έντερο τα ανα-
γκαία ποσά που του παρέχει η τροφή του.
 Η ουσία που είναι υπεύθυνη για την πρόσληψη του ασβε-
στίου από το έντερο αλλά και για την αποθήκευσή του 
στον σκελετό είναι η βιταμίνη D.
Άρα, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τον σκελετό μας σε 
καλή κατάσταση, απαιτείται αφ’ ενός να προσλαμβάνου-
με με την τροφή μας καθημερινά επαρκές ασβέστιο, τρώ-
γοντας κύρια γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το γάλα, το 
γιαούρτι ή το κίτρινο τυρί και αφ’ ετέρου να εκθέτουμε 
καθημερινά στον ήλιο το πρόσωπό μας και τα χέρια μας, 
τουλάχιστον για 20 λεπτά, διότι αυτός είναι και ο μόνος 
τρόπος για να δημιουργήσει ο οργανισμός μας την απα-
ραίτητη βιταμίνη D. Δυστυχώς, ελάχιστα και ανεπαρκή 
ποσά βιταμίνης D μπορούμε να προσλάβουμε με τη δι-
ατροφή. 
Έχει αποδειχτεί ακόμη, ότι για να δημιουργηθεί φυσι-
ολογικό οστούν, εκτός από το ασβέστιο, χρειάζεται να 
εφαρμόζεται συστηματικά και κάποια πίεση στον σκελε-
τό μας. Η πίεση αυτή διεγείρει τα κύτταρα που δημιουρ-
γούν τα οστά και τα αναγκάζει να παράγουν νέο οστούν 
που χρησιμοποιείται για επιδιόρθωση των φθαρμένων 
οστικών περιοχών από μικροτραυματισμούς ή την ηλικία. 
Την πίεση αυτή μπορούμε εύκολα να εφαρμόσουμε με το 

βάδισμα. Το βάρος του σώματος πιέζει τον σκελετό και 
διεγείρει τα οστά.
Πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι μόνο με συστηματική 
γυμναστική ή περπάτημα αρκετών ωρών είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευτυχώς τα πράγ-
ματα δεν είναι έτσι. Για φυσιολογικές από πλευράς σκε-
λετού γυναίκες, αρκεί και ένα ημίωρο συνεχές περπάτημα 
καθημερινά, ακόμη και μέσα στο σπίτι, για να καλύψουν 
τις ανάγκες τους ή ακόμη μία ευχάριστη ωριαία βόλτα 
στα μαγαζιά για ψώνια. Αυτό που έχει σημασία είναι το 
περπάτημα να γίνεται καθημερινά και όχι όποτε το θυ-
μόμαστε.
Όπως είδαμε λοιπόν, μία σωστή διατροφή και μία φυσιο-
λογική κίνηση μπορούν να διατηρήσουν τον σκελετό μας 
σε φυσιολογικά πλαίσια.
Πρόσφατα, ένας άλλος παράγοντας κινδύνου ήρθε να 
προστεθεί στους ήδη υπάρχοντες και φαίνεται ότι αφορά 
τους λαούς που ζουν γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου. 
Διαπιστώθηκε σε πολλές μελέτες ότι οι γυναίκες αυτές, 
άρα και οι Ελληνίδες, δεν μπορούν να δημιουργήσουν 
επαρκή ποσά βιταμίνης D, παρά την άφθονη ηλιοφάνεια. 
Όπως τονίσαμε και στην αρχή, επειδή ακόμη και η καλύ-
τερη και σωστότερη διατροφή δε φτάνει να καλύψει τις 
ανάγκες μας  σε βιταμίνη D, οι γυναίκες που έχουν ανε-
πάρκεια μπορεί να λαμβάνουν επαρκή ποσά ασβεστίου 
με την τροφή, αλλά δυστυχώς, χωρίς τη βιταμίνη D δεν 
μπορούν να το απορροφήσουν και να το χρησιμοποιή-
σουν. Άρα παθαίνουν ευκολότερα Οστεοπόρωση.
Τα αίτια είναι άγνωστα και αρκετές μελέτες διεθνώς 
έχουν ξεκινήσει με σκοπό να τα προσδιορίσουν. Μια τέ-
τοια μελέτη άρχισε πρόσφατα και στη χώρα μας, με σκο-
πό να συγκεντρωθούν επιδημιολογικά στοιχεία από 4000 
περίπου γυναίκες που πάσχουν από Οστεοπόρωση. Στη 
μελέτη συμμετέχουν 160 γιατροί από όλα τα μέρη της Ελ-
λάδας και  για τη γενική εποπτεία και τον συντονισμό της 
είναι υπεύθυνο πανελλαδικά το Κέντρο Οστεοπόρωσης 
του Μαιευτηρίου «Λητώ». Πιστεύουμε ότι τα στοιχεία που 
θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσουν στην κατανόηση του 
προβλήματος της Οστεοπόρωσης στην Ελλάδα και δε θα 
χρειάζεται να ανατρέχουμε συνεχώς στα στοιχεία μελετών 
που έχουν γίνει σε άλλες χώρες και σε γυναίκες που ζουν 
κάτω από διαφορετικές συνθήκες.
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Βραζιλιάνικη Κοιλιοπλαστική 
 Rio De Janeiro 2006

“Είναι γνωστό σε όλους 
ότι στη Βραζιλία οι 
γυναίκες προσπαθούν να 
διατηρούνται σε πολύ καλή 
φόρμα, αφού λόγω του 
ζεστού κλίματος περνούν 
πολύ μεγάλο διάστημα 
του χρόνου στην παραλία, 
φορώντας μόνο το μαγιό 
τους”
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Από τον κ. Απόστολο Γαϊτάνη,
 Επιστημονικό Συνεργάτη του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής ΜΗΤΕΡΑ

Βραζιλιάνικη Κοιλιοπλαστική 
 Rio De Janeiro 2006

Γενικά
Είναι γνωστό σε όλους ότι στη Βραζιλία οι γυναίκες προσπα-
θούν να διατηρούνται σε πολύ καλή φόρμα, αφού λόγω του 
ζεστού κλίματος περνούν πολύ μεγάλο διάστημα του χρόνου 
στην παραλία, φορώντας μόνο το μαγιό τους.
Η κοιλιά αποτελεί ένα σημαντικό σημείο του γυναικείου 
σώματος και χαρακτηρίζει ένα σώμα, ανάλογα με την κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται. Όλες οι γυναίκες προσέχουν 
κάθε ατέλεια, όσο μικρή κι αν είναι, στο τμήμα αυτό του 
σώματος, που ειδικά στη σημερινή εποχή υπάρχει η τάση 
να είναι εκτεθειμένο όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα τους 
καλοκαιρινούς μήνες, με το μπικίνι.
Ένας άλλος παράγοντας που κάνει την κοιλιά να έχει ιδιαί-
τερη σημασία για την εμφάνιση της γυναικείας σιλουέτας, 
είναι η επιβάρυνσή της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
Είναι φυσικό όλες οι γυναίκες να επιθυμούν μετά την εγκυ-
μοσύνη η κοιλιά τους να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο κο-
ντά στην προηγούμενη κατάσταση και εμφάνιση.
 
Ενδείξεις
Μέχρι σήμερα υπάρχει η λύση της λιποαναρρόφησης-λιπο-
γλυπτικής για γυναίκες που έχουν περιττό λίπος στην κοιλιά, 
χωρίς ή με μέτρια χαλάρωση, με καλή ποιότητα δέρματος 
και συνήθως δεν έχουν τεκνοποιήσει ακόμα.
Για τις γυναίκες με χαλάρωση, συχνά μετά από εγκυμοσύνες 
ή αυξομειώσεις βάρους, υπάρχει η λύση της κλασικής κοι-
λιοπλαστικής. Σε αυτήν την επέμβαση, αφαιρείται το χαλα-
ρωμένο δέρμα και το περιττό λίπος κάτω από τον αφαλό έως 
την περιοχή του εφηβαίου και αφού διορθωθεί και η χαλά-
ρωση των μυών της κοιλιάς με ράμματα, κατόπιν κινητοποι-
είται το δέρμα και το λίπος του πάνω μέρους της κοιλιάς. Ο 
χειρουργός το φέρνει προς τα κάτω, για να κλείσει την τομή 
πάνω από το εφηβαίο.
Είναι μια πολύ καλή και δοκιμασμένη στον χρόνο τεχνική, 
που έχει όμως το εξής μειονέκτημα: αν υπάρχει περιττό λί-
πος στο επάνω μέρος της κοιλιάς, τότε αυτό παραμένει και 
απλώς μεταφέρεται χαμηλότερα. Δεν μπορεί να γίνει ταυ-
τόχρονη λιποαναρρόφηση στο λίπος αυτό, διότι θα είναι 
επικίνδυνο για την αιμάτωση του δέρματος της κοιλιάς, που 
μετά την κοιλιοπλαστική έχει κάποια σχετική τάση. Μπορεί 
βέβαια να γίνει λιποαναρρόφηση έξι μήνες μετά την κοιλιο-
πλαστική, ώστε να τελειοποιηθεί το αποτέλεσμα. 

Η Νέα Μέθοδος
Εδώ λοιπόν έρχεται η καινούργια ιδέα της βραζιλιάνικης 
κοιλιοπλαστικής, που είναι τροποποίηση της κλασικής.
Ο χειρουργός ξεκινάει κάνοντας λιποαναρρόφηση σε όλη 
την κοιλιά και ιδιαίτερα στο πάνω μέρος, όπου πολλές φο-

ρές υπάρχει ενοχλητική εναπόθεση λίπους, το οποίο φαί-
νεται σα «ρολό» κάτω από τα ρούχα, όταν η γυναίκα είναι 
καθισμένη. Στη συνέχεια γίνεται η κοιλιοπλαστική με την 
κλασική τομή, πάνω από το εφηβαίο, έτσι ώστε να κρύβεται 
κάτω από το εσώρουχο και το μπικίνι.

Η διαφοροποίηση στην τεχνική είναι ότι με την καινούργια 
μέθοδο, ο πλαστικός χειρουργός είναι προσεκτικός πάνω 
από τον ομφαλό να μην τραυματίσει τα αγγεία που αιματώ-
νουν το δέρμα. Αυτό γίνεται περιορίζοντας το μέγεθος της 
κινητοποίησης πάνω από τον ομφαλό σε μια στενή λωρίδα, 
αρκετή για να γίνει η σύσφιξη των κοιλιακών μυών με τα 
ειδικά ράμματα. Τα αγγεία που αιματώνουν το δέρμα δια-
τηρούνται ανέπαφα και το δέρμα κινητοποιείται και χαλα-
ρώνει με τη χρήση ειδικού οργάνου που είναι αμβλύ και δεν 
τραυματίζει τα αγγεία.

Οδηγίες για το προεγχειρητικό και μετεγχειρη-
τικό στάδιο
Φυσικά η γυναίκα θα πρέπει να ακολουθήσει τις συμβουλές 
του πλαστικού χειρουργού για το διάστημα πριν την επέμ-
βαση και το μετεγχειρητικό διάστημα. Για δύο εβδομάδες 
πριν το χειρουργείο απαγορεύονται το κάπνισμα καθώς 
και το αλκοόλ, η ασπιρίνη και οι πολυβιταμίνες και είναι 
απαραίτητη η ανάρρωση για διάστημα δέκα με δεκαπέντε 
ημερών. Γίνεται γενική αναισθησία και η παραμονή στο Νο-
σοκομείο είναι ένα βράδυ. Ο ελαστικός επίδεσμος φοριέται 
μέρα και νύχτα και η ασθενής κοιμάται με ελαφρώς αναση-
κωμένη την πλάτη για τα πρώτα τρία με τέσσερα βράδια. 
Επιτρέπεται το ελαφρύ περπάτημα στο σπίτι και σταδιακά 
αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός. Απαγορεύονται η εργασία 
στο σπίτι για διάστημα δύο εβδομάδων και το γυμναστήριο 
για τρεις εβδομάδες. 
Μετά από μία εβδομάδα γίνεται η πρώτη επίσκεψη στον 
γιατρό και ελέγχονται οι τομές. Τα ράμματα είναι απορ-
ροφήσιμα. Η ασθενής ελέγχεται ξανά μετά από μία ακόμη 
εβδομάδα. Οι χειρουργικές τομές διαφέρουν από γυναίκα 
σε γυναίκα, ανάλογα με το δέρμα της, αλλά με την πάροδο 
του χρόνου βελτιώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις.
Με τη μέθοδο αυτή που εφαρμόζει ο κ. Γαϊτάνης στην Ελ-
λάδα και στην Αγγλία, συνδυάζονται τα πλεονεκτήματα της 
λιποαναρρόφησης και της κοιλιοπλαστικής σε ένα χειρουρ-
γικό χρόνο και έτσι δίνεται το καλύτερο αισθητικό αποτέ-
λεσμα.
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Μύθοι και αλήθειες 
για την αποτρίχωση με λέιζερ 
Aποτρίχωση με λέιζερ, η τελευταία λέξη της επιστήμης και της 
τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας
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Από την κα. Δέσποινα Εξαδακτύλου, Δερματολόγο – Αφροδισιολόγο, 
Υπεύθυνη του Τμήματος Δερματολογίας- Laser ΜΗΤΕΡΑ

Μύθοι και αλήθειες 
για την αποτρίχωση με λέιζερ 
Aποτρίχωση με λέιζερ, η τελευταία λέξη της επιστήμης και της 
τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας

Τι είναι το λέιζερ αποτρίχωσης;

Τα λέιζερ είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην 
Ιατρική για συγκεκριμένες ενδείξεις. Υπάρχουν πολλά και 
διαφορετικά λέιζερ, το καθένα για διαφορετική χρήση. 
Το συγκεκριμένο μηχάνημα για τη μείωση της τριχοφυΐας 
παράγει φως το οποίο στοχεύει τη μελανίνη στον θύλακο της 
τρίχας. Καταστρέφοντας τον θύλακο της τρίχας, σταδιακά 
η τριχοφυΐα εξασθενεί και τελικά παύει να υπάρχει στο ση-
μείο όπου εφαρμόζεται το λέιζερ. 

Είναι επικίνδυνο;

Εάν έχουμε επιλέξει το κατάλληλο μηχάνημα και ο χειριστής 
είναι εκπαιδευμένος στα λέιζερ, δεν υπάρχουν κίνδυνοι.
Επίσης, ο χώρος όπου γίνεται το λέιζερ πρέπει να είναι δια-
μορφωμένος κατάλληλα- σύμφωνα με διεθνείς προδιαγρα-
φές- και πρέπει να φοράμε πάντα τα ειδικά προστατευτικά 
γυαλιά, γιατί το λέιζερ είναι επικίνδυνο για τα μάτια. 

Η χρήση του έχει παρενέργειες;

 Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον οργανισμό 
μας από τη χρήση των λέιζερ. Τα λέιζερ δεν είναι όπως η 
ακτινοθεραπεία. Δε διεισδύουν στο σώμα ούτε επηρεάζουν 
άλλα όργανα. Έχουν συγκεκριμένο στόχο. για παράδειγμα 
το λέιζερ αποτρίχωσης στοχεύει τη μελανίνη στον θύλακο 
της τρίχας και καταστρέφει μόνο αυτόν. Αυτό είναι εξακρι-
βωμένο, διότι τα λέιζερ χρησιμοποιούνται εδώ και πολλές 
δεκαετίες στην Ιατρική. 

Σε ποια σημεία εφαρμόζεται;

Το λέιζερ αποτρίχωσης μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδή-
ποτε σημείο υπάρχει ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. 

Πονάει;

Η χρήση του λέιζερ μπορεί να προκαλέσει κάποια ενόχλη-
ση. Εξαρτάται κυρίως από το πόσο ευαίσθητη είναι η πε-
ριοχή που αποτριχώνεται και από την ισχύ (την ενέργεια) 

που εμείς θα επιλέξουμε. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε τοπικά αναισθητική κρέμα, οπότε η ενόχληση είναι 
μηδαμινή.  

Πόσο διαρκεί;

Εξαρτάται από την έκταση της επιφάνειας που αποτριχώνε-
ται. Για παράδειγμα, η αποτρίχωση στις γάμπες μπορεί να 
διαρκέσει περίπου 45 λεπτά, ενώ στις μασχάλες, που είναι 
μικρή περιοχή, περίπου πέντε λεπτά.

Τι πρέπει να κάνουμε μετά την αποτρίχωση;

Συνήθως, μετά την εφαρμογή του λέιζερ υπάρχει στην περι-
οχή ένας ελαφρύς ερεθισμός, μία ‘κοκκινίλα’, η οποία υπο-
χωρεί γρήγορα. 
Προτείνεται η χρήση ενυδατικής κρέμας και φυσικά, στα 
εκτεθειμένα σημεία, μέρες με ηλιοφάνεια, η χρήση αντη-
λιακού.

Πόσες συνεδρίες είναι απαραίτητες για το τελικό αποτέ-
λεσμα;

Ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και της τρίχας. 
Σε γενικές γραμμές, για τα πόδια και το μπικίνι συνήθως 
χρειάζονται 5- 8 συνεδρίες. Στις μασχάλες, κορμό και στή-
θος χρειάζονται περισσότερες φορές, περίπου 10- 12 συνε-
δρίες. Για τον λαιμό και το πρόσωπο, επειδή η τριχοφυΐα 
στην περιοχή είναι πολύ επίμονη, είναι δύσκολο να προβλέ-
ψουμε πόσες συνεδρίες θα χρειαστούν. 

Πόσος χρόνος μεσολαβεί μεταξύ των συνεδριών;

Εξαρτάται από τον τύπο του δέρματος και της τρίχας. Από 
τον λαιμό και κάτω, όπου η τριχοφυΐα δεν είναι και τόσο 
επίμονη, τα μεσοδιαστήματα είναι κατά μέσο όρο περίπου 
δύο μηνών και γίνονται ακόμη μεγαλύτερα όσο αδυνατίζει 
η τρίχα. Για τον λαιμό και το πρόσωπο, όπου η τριχοφυΐα 
είναι πιο επίμονη, τα μεσοδιαστήματα είναι μικρότερα, από 
ένα έως ενάμιση μήνα, όσο αδυνατίζει η τρίχα.
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Αξίζει τον κόπο;

Υπάρχουν γυναίκες που ξυρίζουν τις τρίχες 
σε διάφορα σημεία του σώματος μέρα παρά 
μέρα ή κάθε μέρα και υποφέρουν από θυλακί-
τιδες. Αν για παράδειγμα ξεκινήσουμε το λέι-
ζερ αποτρίχωσης τον χειμώνα και κάνουμε την 
3η ή 4η συνεδρία στις αρχές του καλοκαιριού, 
η γυναίκα δε θα ασχοληθεί με τις τρίχες της 
για 2- 3 μήνες, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.

Σημαντικές λεπτομέρειες

- Η αποτρίχωση εφαρμόζεται σε γυναίκες και 
άνδρες ανεξαρτήτως ηλικίας.
- Στις μικρότερες ηλικίες (π.χ. στην εφηβεία) 
η τριχοφυΐα είναι πιο επίμονη και ίσως χρεια-
στούν επιπλέον συνεδρίες.
- Όταν η χαλάουα ή το ξύρισμα προκαλεί θυ-
λακίτιδα ή μολύνσεις, το λέιζερ αποτρίχωσης 
αποτελεί τη μόνη ιατρικώς ενδεδειγμένη λύση.  
 - Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν απαγο-
ρεύεται αλλά αποφεύγεται - για προληπτικούς 
λόγους – η χρήση λέιζερ. 
- Επειδή συνήθως κατά την εγκυμοσύνη εμφα-
νίζεται τριχοφυΐα και σε σημεία που πριν δεν 
υπήρχε, μπορεί μετά να χρειαστούν επιπλέον 
συνεδρίες. 
- Δε συνιστούμε τη χρήση του λέιζερ αποτρί-
χωσης σε δέρμα που είναι μαυρισμένο από τον 
ήλιο και πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση 
στον ήλιο για λίγες μέρες μετά. Το καλύτερο 
αποτέλεσμα υπάρχει όταν το δέρμα είναι λευ-
κό και η τρίχα σκούρα. 
- Πριν την αποτρίχωση πρέπει να αποκλειστεί 
η πιθανότητα ορμονικών διαταραχών (π.χ. 
πολυκυστικές ωοθήκες). Εάν η ανεπιθύμητη 
τριχοφυΐα έχει ορμονικά αίτια, το πρόβλημα 
αντιμετωπίζεται θεραπευτικά πριν εφαρμο-
στεί το λέιζερ.
- Εάν η περιοχή που θα αποτριχωθεί έχει προ-
ηγουμένως υποβληθεί σε αποτρίχωση με κερί 
ή χαλάουα, πρέπει να μεσολαβήσουν τουλάχι-
στον είκοσι μέρες πριν την εφαρμογή του λέ-
ιζερ, ώστε να έχουν βγει όλες οι τρίχες. Έτσι 
θα υπάρχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. 
 - Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο, όμως δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι η τριχοφυΐα είναι δυναμικό 
φαινόμενο, που σημαίνει ότι συνέχεια βγαί-
νουν καινούργιες τρίχες, ιδιαίτερα σε νεαρή 
ηλικία. 
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Από τον κ. Νίκο Βουδούρη,
Παιδίατρο - Νεογνολόγο, Επιστημονικό Συνεργάτη ΜΗΤΕΡΑ

Ομφάλιος Λώρος
 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Ο ομφάλιος λώρος είναι για το παιδί πηγή ζωής. Όμως 
συχνά μπορεί να αποτελέσει πηγή προβλημάτων, γι’ αυτό 
καλό είναι να γνωρίζετε τι είναι φυσιολογικό και τι πα-
θολογικό, ώστε να είστε σε θέση είτε να τον φροντίσετε 
από μόνοι σας είτε να αναγνωρίσετε τα συμπτώματα που 
επιβάλλουν να επικοινωνήσετε με τον παιδίατρο.

Οι πρώτες ημέρες στο σπίτι, μετά από την παραμονή 
σας στο Μαιευτήριο, είναι σημαντικές ως προς την πε-
ριποίηση του ομφαλού. Θα πρέπει να καθαρίζεται επι-
μελώς μετά από κάθε αλλαγή πάνας και κάθε μπάνιο 
του μωρού, με καθαρό οινόπνευμα και βαμβάκι. Όταν 
ο ομφαλός πέσει, θα πρέπει να συνεχιστεί ο καθαρισμός 
για τουλάχιστον 12 - 15 ημέρες και μέχρι να επουλωθεί 
τελείως το σημείο.

Ο ομφαλός λοιπόν έχει ανάγκη από τη φροντίδα και την 
παρατήρησή σας από την πρώτη κιόλας στιγμή. Η έγκαι-
ρη ενημέρωση του παιδιάτρου, όταν παρατηρηθεί κάτι 
από τα παρακάτω, σας απαλλάσσει από άγχος και περαι-
τέρω επιπλοκές.

Ο ομφάλιος λώρος περιέχει δύο ομφαλικές αρτηρίες και 
τη φλέβα. Τα αγγεία κλείνουν αρχικά λειτουργικά, ανα-
τομικά όμως είναι βατά για 10-20 ημέρες. Κατά τη δι-
άρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος αποτελούν πύλη 
εισόδου λοιμώξεων. Συνήθως ο ομφάλιος λώρος πέφτει 
μέσα σε δύο εβδομάδες. Εάν καθυστερήσει περισσότερο 
από ένα μήνα, επικοινωνήστε με τον παιδίατρό σας, γιατί 
είναι πιθανόν να σχετίζεται με διαταραχές στο ανοσοποι-
ητικό.

Αιμορραγία:
Αν παρατηρηθεί αιμορραγία, τότε συνήθως έχουμε να κά-
νουμε με τραυματισμό, ανεπαρκή απολίνωση του λώρου 
ή αδυναμία σχηματισμού φυσιολογικού θρόμβου. Μπο-
ρεί επίσης να αποτελεί ένδειξη αιμορραγικής νόσου του 
νεογνού, σηψαιμίας ή τοπικής λοίμωξης. Το σημαντικό 

είναι – όπως άλλωστε σε κάθε περίπτωση- να μην πανικο-
βάλλεστε και να επικοινωνείτε με τον παιδίατρό σας.

Κοκκίωμα: 
Όπως αναφέραμε, ο ομφάλιος λώρος συνήθως πέφτει 
μέσα σε 6-7 ημέρες μετά τον τοκετό, ουλοποιείται και 
συνήθως επουλώνεται μέσα σε 12-15 ημέρες. Η παρου-
σία μικροοργανισμών καθυστερεί την πτώση του λώρου 
και αυξάνει την πιθανότητα εισβολής παθογόνων μικρο-
οργανισμών.
Απαραίτητος είναι ο καθαρισμός με οινόπνευμα αρκετές 
φορές την ημέρα. Η παραμονή κοκκιώδους προέχοντος 
ιστού στη βάση του ομφαλού είναι συνήθης. Ο ιστός είναι 
μαλακός, κοκκιώδης, ροδαλός ή ροδόχρους και μπορεί 
να παρουσιάζει οροπυώδη έκκριση.
Η θεραπεία συνίσταται στον καυτηριασμό και πρέπει να 
επαναλαμβάνεται για διάστημα αρκετών ημερών.

Καλό θα είναι, τέλος, οι γονείς να έχουν υπ’ όψιν τους και 
τις παρακάτω πληροφορίες:

Μία (μονήρη) ομφαλική αρτηρία παρουσιάζεται σε μι-
κρό ποσοστό. Στο 1/3 των νεογνών παρουσιάζονται συγ-
γενείς ανωμαλίες. 

Συγγενής ομφαλοκήλη είναι η παθολογική προβολή του 
κοιλιακού περιεχομένου στη βάση του ομφάλιου λώρου. 
Η άμεση χειρουργική αποκατάσταση είναι σημαντική, 
πριν αναπτυχθεί λοίμωξη.

Η ομφαλοκήλη συχνά σχετίζεται με διάσταση των ορ-
θών κοιλιακών μυών. Ειδικά στα βρέφη με χαμηλό βάρος 
γέννησης και στα κορίτσια, εμφανίζεται σαν ένα μαλακό 
οίδημα καλυμμένο από δέρμα, που προβάλλει κατά τη 
διάρκεια του κλάματος, του βήχα και του σφιξίματος. Συ-
νήθως υποχωρεί μέχρι την ηλικία των 2 χρόνων.
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Club 800-11-542376
L I B E R O

και γίνετε µέλος για να λαµβάνετε δείγµατα, κουπόνια και άλλα δώρα.

Τηλεφωνήστε χωρίς χρέωση στο

Ήρθαν τα νέα Libero Newborn 

µε Navel Care, οι πρώτες 

πάνες που σχεδιάστηκαν 

ειδικά για να εξασφαλίζουν 

την υγιεινή της ευαίσθητης

περιοχής του αφαλού του

νεογέννητου µωρού σας! 

Από τη στιγµή που θα κοπεί 

ο οµφάλιος λώρος, τα 

νεογέννητα περνάνε ένα 

διάστηµα µέχρι να 

επουλωθεί ο ευαίσθητος 

αφαλός τους, ο οποίος 

µπορεί εύκολα να 

µολυνθεί, ειδικά υπό 

συνθήκες ζέστης και 

υγρασίας που ευνοούν 

την ανάπτυξη βακτηρίων. 

Τα νέα Libero Newborn µε 

Navel Care, προστατεύουν

την περιοχή χάρη στο

πρωτοποριακό κόψιµο

στον πυρήνα της πάνας 

σε σχήµα U ακριβώς 

γύρω από τον αφαλό, 

ο οποίος καλύπτεται µόνο 

από ένα πολύ λεπτό 

κάλυµµα που αφήνει 

το δέρµα να «αναπνέει». 

Τώρα το νεογέννητο 

µωράκι σας απολαµβάνει την

απόλυτη προστασία Libero! 

ks_LiberoNC_210x280  3/8/07  11:50 AM  Page 1
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Από τον κ. Ιωάννη Κανάριο, Παιδίατρο, 
Διευθυντή Παιδιατρικού Τμήματος Μαιευτηρίου «Λητώ»

Μητρότητα, Καριέρα & Θηλασμός 
Η αποθήκευση μητρικού γάλακτος και τα μυστικά της 

Ποια είναι τα σωστά βήματα για τη συλλογή αλλά και διατήρηση 
του μητρικού γάλακτος. Εξοπλισμός, συλλογή και αποθήκευση 
του γάλακτος, όταν η μαμά εργάζεται. 

55Νοέμβριος 2006 art	of	life

Ο αποκλειστικός θηλασμός για 6 μήνες, τον οποίο συνι-
στούν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Unicef, 
είναι εφικτός για τις γυναίκες που δε χρειάζεται να επι-
στρέψουν στην εργασία τους αμέσως ή που μπορούν να 
είναι με τα μωρά τους περισσότερο χρόνο. Είναι πιο δύ-
σκολο όταν η μητέρα πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά 
της σύντομα μετά τον τοκετό. Τότε πρέπει να σκεφτεί να 
συλλέξει το γάλα, για να το δίνει κάποιος άλλος στο μωρό, 
όταν εκείνη λείπει από το σπίτι.
Στην περίπτωση που η μητέρα απουσιάζει από το σπίτι, 
είτε γιατί εργάζεται είτε γιατί έχει ανάγκη από μία κοινω-
νική έξοδο, τότε θα πρέπει να κάνει μία Ατομική Τράπεζα 
γάλακτος, δηλαδή να διατηρήσει το μητρικό γάλα στο ψυ-
γείο, για να χορηγηθεί στο μωρό κατά την απουσία της.
Θα σας δώσουμε απλές τεχνικές οδηγίες και συμβουλές, 
για να μπορέσετε και εσείς να δημιουργήσετε μία Ατομι-
κή Τράπεζα γάλακτος στο σπίτι σας.

Α’ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για να κάνετε την Ατομική Τράπεζα μητρικού γάλακτος 
χρειάζονται:
      Αρκετά πλαστικά μπιμπερό των 120 κ.εκ. (όχι μεγα-
λύτερα) 
      Ένα πλαστικό θήλαστρο ή χειροκίνητο ηλεκτρικό 
θήλαστρο
       Ένα θερμόμετρο δωματίου
         Αυτοκόλλητες ετικέτες, για να αναγράφεται η ημερο-
μηνία της πρώτης συλλογής γάλακτος σε κάθε μπιμπερό. 
Τα σκεύη θα πρέπει να είναι πλαστικά.

Β’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία του στήθους:

Κάθε πρωί πλένετε το στήθος σας με νερό και σαπούνι. 
Τις επόμενες φορές πλένετε το στήθος σας μόνο με νερό, 
πριν και μετά από κάθε θηλασμό ή πριν και μετά από 
κάθε συλλογή μητρικού γάλακτος.
Όταν τα χέρια και το στήθος είναι καθαρά και στεγνά, 
αρχίζει η συλλογή γάλακτος.

Συλλογή μητρικού γάλακτος

Πριν αρχίσετε να βγάζετε το γάλα με τα χέρια, κάνετε 
αρκετές φορές μαλάξεις (μασάζ) στο στήθος σας από τη 
βάση προς την κορυφή του, για να προωθήσετε το γάλα. 
Στη συνέχεια πιέζετε με τα δάχτυλα τη θηλαία άλω, δη-
λαδή τη σκούρα περιοχή του στήθους γύρω από τη θηλή. 
Τις πρώτες σταγόνες που θα βγουν τις πετάτε και στη 
συνέχεια μαζεύετε το γάλα. Η συλλογή γίνεται σε 5 – 7 
λεπτά από κάθε μαστό, χωρίς να κουράζεστε και χωρίς 
να ταλαιπωρείτε το στήθος σας. Μη στενοχωριέστε αν η 
ποσότητα που βγήκε είναι μικρή, γιατί είναι φυσιολογι-
κό άλλες φορές η ποσότητα να είναι μικρότερη και άλλες 
μεγαλύτερη. 
Στη συνέχεια, ανοίγετε το μπιμπερό με προσοχή, ρίχνετε 
μέσα το γάλα που συγκεντρώθηκε, το ξανακλείνετε, κολ-
λάτε πάνω την ετικέτα με την ημερομηνία της πρώτης 
συλλογής και το τοποθετείτε στο ψυγείο.
Καθεμία ποσότητα γάλακτος που μαζεύετε μπαίνει στο 
ίδιο μπιμπερό μέχρι να γεμίσει, δηλαδή μέχρι το γάλα να 
φτάσει 3 δάχτυλα πιο κάτω από το στόμιο. Όταν το πρώτο 
μπιμπερό γεμίσει, χρησιμοποιούμε το δεύτερο κ.ο.κ.

Προσοχή: Όταν η μητέρα εξασκηθεί, όλη αυτή η δια-
δικασία διαρκεί μόνο λίγα λεπτά της ώρας. Η συλλογή 
πρέπει να γίνεται αρκετές φορές την ημέρα, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ποσότητα γάλακτος που χρειάζεται το 
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μωρό.

Συλλογή με θήλαστρο 

Και στην περίπτωση αυτή πρώτα πετάτε τις πρώτες στα-
γόνες που βγαίνουν από το στήθος και μετά τοποθετείτε 
το θήλαστρο στο στήθος. Η θηλή πρέπει να βρίσκεται στο 
κέντρο του στομίου του θηλάστρου. Το στόμιο πρέπει να 
εφάπτεται καλά στο στήθος. Στη συνέχεια ανεβοκατεβά-
ζετε ρυθμικά το έμβολο και το γάλα μαζεύεται στο θήλα-
στρο. Όταν τελειώσει η συλλογή, μεταγγίζετε το γάλα στο 
μπιμπερό.

Διατήρηση του μητρικού γάλακτος

Α) Διατήρηση στο ψυγείο σε θερμοκρασία +4 C 

Στη θερμοκρασία αυτή το γάλα μπορεί να διατηρηθεί για 
24 ώρες. Επομένως, εφ’ όσον το μητρικό γάλα που συλ-
λέγετε πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες, δε 
χρειάζεται να τοποθετηθεί στην κατάψυξη, αλλά τοποθε-
τείται στο ψυγείο σε θερμοκρασία +4 C.

Β) Διατήρηση στην κατάψυξη σε θερμοκρασία -20 C

Όταν το γάλα που μαζεύτηκε πρόκειται να χρησιμοποιη-
θεί μετά από 24 ώρες, τότε τοποθετείται στην κατάψυξη. 
Το μητρικό γάλα μπορεί να διατηρηθεί στην κατάψυξη 
σε θερμοκρασία -20 �C τουλάχιστον 3 μήνες.

Προγραμματισμός της Ατομικής Τράπεζας Μητρικού 
Γάλακτος

Είκοσι μέρες πριν επανέλθετε στην εργασία σας, πρέπει 
να αρχίσετε σταδιακά και χωρίς άγχος τη συλλογή του 
μητρικού γάλακτος. Έτσι, όταν αρχίσετε και πάλι να ερ-
γάζεστε, θα υπάρχει στην κατάψυξη απόθεμα μητρικού 
γάλακτος. Η συλλογή του μητρικού γάλακτος θα συνεχί-
ζεται και όταν εργάζεστε, για να αντικαθιστούνται τα μπι-
μπερό που ήδη χρησιμοποιήθηκαν. 

Χορήγηση του Μητρικού Γάλακτος που διατηρήθηκε 
στο ψυγείο σε +4C 

Το άτομο που θα φροντίζει το μωρό κατά την απουσία 
σας πρέπει, αφού βγάλει το μπιμπερό από το ψυγείο, να 
το τοποθετήσει μέσα σε ένα δοχείο με χλιαρό νερό για να 
ζεσταθεί και έπειτα να το δώσει στο μωρό. Αν το μωρό 
δεν πάρει όλη την ποσότητα, δεν το πιέζετε, αλλά δοκιμά-
ζετε να του ξαναδώσετε μετά από λίγη ώρα. Το μητρικό 
γάλα μπορεί να διατηρηθεί στη θερμοκρασία δωματίου 
2 ώρες. Μετά από δύο ώρες το χύνετε. Για τον λόγο αυ-
τόν, χρησιμοποιείτε μικρά μπιμπερό των 120 κ.εκ. Αν το 
μωρό τρώει περισσότερο, τότε ζεσταίνετε και το δεύτερο 

μπιμπερό.

Χορήγηση του μητρικού γάλακτος που διατηρήθηκε 
στην κατάψυξη

Διαλέγετε το μπιμπερό που έχει την παλαιότερη ημερο-
μηνία. Έτσι, αποφεύγεται ο κίνδυνος να υπάρξουν μπι-
μπερό με εκπρόθεσμη ημερομηνία. Αφήνετε το μπιμπερό 
να ξεπαγώσει στη θερμοκρασία του δωματίου και στη συ-
νέχεια το ζεσταίνετε με τον τρόπο που αναφέραμε παρα-
πάνω και το δίνετε στο μωρό. Το ξεπαγωμένο γάλα, χωρίς 
να ζεσταθεί, μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο στους +4 
C  για 24 ώρες. 

Προσπαθήστε λοιπόν και εσείς χωρίς άγχος να δημιουρ-
γήσετε την πρώτη δική σας Ατομική Τράπεζα μητρικού 
γάλακτος. Για οποιαδήποτε απορία σας, μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με το τηλ. 210 6462782, όπου βρίσκεται η 
Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος του Μαιευτηρίου «Έλενα 
Βενιζέλου», από όπου και εμείς πήραμε τις πληροφορίες 
που σας δίνουμε. 

Καλή επιτυχία.



Ο θηλασμός είναι μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της μητρότητας. Η φύση σας έχει χαρίσει την τέλεια “μέθοδο” θηλασμού, 
που κανείs δεν μπορεί να ξεπεράσει. Πρόσφατεs έρευνεs έχουν επιβεβαιώσει, ότι τα μωρά που τρέφονται με μητρικό γάλα έχουν 
λιγότερεs αλλεργίεs, προστατεύονται περισσότερο από τις ασθένειåς και είναι πιο õγιή, ακόμη και μετά το πέραs της βρεφικής 
nλικίαs. 

Για τις περιπτώσειs που είτε πρέπει να απουσιάσετε από το σπίτι ή 
να επιστρέψετε στην εργασία σας ή ο θηλασμός δεν αρκεί, το Κέντρο 
Μελετών της Chicco σε συνεργασία με μητέρες, γιατρούς, ìáßåò êáé 
εξειδικευμένους παιδιάτρους, δημιούργησε για εσάς το Μπιμπερόν 
Primigiorni Νεογέννητο, ότι καλύτερο και πιο φυσικό μπορεί να υπάρξει 
μετά τη μαμά. 

Το Μπιμπερόν Primigiorni είναι ελαφρύ, διάφανο, άθραυστο και ιδανικό 
για αποστείρωση σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΜΠΙΜΠΕΡΟΝ PRIMIGIORNI ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Ç CHICCO ÓÅ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁ . . . ÌÅ ÔÇ ÖÕÓÇ ÐÑÏÔÅÉÍÅÉ

m+
0

Η ειδική γωνία 300 åðéôñÝðåé óôï ìùñü íá âñßóêåôáé óå çìéêáèéóôÞ 
èÝóç, äéåõêïëýíïíôáò ôçí êáôÜðïóç êáé ôçí ðÝøç. Åðßóçò διατçñåß 
τη θηλή γεμάτη με γάλα καθ’ όλη τη διάρκεια του θηλασμού, 
åëáôôþíïíôáò ôçí êáôÜðïóç áÝñá áðü ôï âñÝöïò êáé êáôÜ óõíÝðåéá 
ôïõò êïëéêïýò.

Η öõóéêÞ, öáñäéÜ θηλή από μαλακό, ελαστικό καουτσούκ, έχει 
ραβδώσεις για να επιμηκύνεται και προσομοιάζει περισσότερο στη 
μητρική θηλή, áðïôñÝðïíôáò Ýôóé ôï öáéíüìåíï “óýã÷õóçò ôçò 
èçëÞò”, üôáí ôï ìùñü èçëÜæåé ðáñÜëëçëá áðü ôï óôÞèïò êáé áðü 
ìðéìðåñüí.

Ç ειδική βαλβίδα κατά των κολικών ρυθμίζει την είσοδο και την 
έξοδο του αέρα στο μπουκάλι 
εξασφαλίζοντας τη συνεχόμενη ροή 
του γάλακτος. ÔÝëïò ç âÜóç ôïõ 
îåâéäþíåé ãéá åýêïëï êáèáñéóìü.

32

1  γωνία 300  

1

2

3
ÖáñäéÜ öõóéêÞ èçëÞ, 

ìå ñáâäþóåéò.
Âáëâßäá êáôÜ ôùí êïëéêþí.

ÂÜóç ðïõ îåâéäþíåé.

w
w
w
.c
hi
cc
o.
g
r

Biberon21x29 ArtOfLife.indd   1 20/10/2006   2:40:18 ìì



58			 Απρίλιος 2007art	of	life

Μ
ητ
έρ

α
-Λ
ητ
ώ
 C

ar
e Η Άνοιξη και τα Καλούδια της

Αλλεργικά Νοσήματα και ανάπτυξή τους

«...Αν ένας από τους γονείς έχει αλλεργία, τότε οι πιθανότητες 
το παιδί να έχει επίσης αλλεργία διπλασιάζονται (συγκριτικά 
με άτομα χωρίς αλλεργία στην οικογένεια), ενώ στην περί-
πτωση που και οι δύο γονείς πάσχουν από αλλεργία, οι πιθα-
νότητες τετραπλασιάζονται...»
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Από τον Δρ. Δημήτρη Χατζή, 
Διευθυντή Αλλεργιολογικού Τμήματος ΜΗΤΕΡΑ

«...Η αλλεργική προδιάθε-
ση -πρέπει να σημειωθεί με 
ιδιαίτερη έμφαση- δεν είναι 
συνώνυμη της κληρονομικό-
τητας. Φαίνεται ότι  κληρο-
νομείται η προδιάθεση, αλλά 
όχι η αλλεργία...»

Η αλλεργία τελευταία (και ειδικά την εικοσαετία που 
πέρασε) γνωρίζει μεγάλη έξαρση. Τα αλλεργικά όμως 
νοσήματα είναι γνωστά από τα αρχαιότατα χρόνια. Ο 
πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, φαίνεται πως εί-
ναι ο πρώτος που περιέγραψε το άσθμα.

Τα πιο κοινά αλλεργικά νοσήματα είναι: η επιπεφυκίτι-
δα, η ρινίτιδα, σε συνδυασμό ή όχι με επιπεφυκίτιδα, το 
άσθμα (στο μεγαλύτερο ποσοστό του είναι αλλεργικής 
αιτιολογίας), η κνίδωση, το έκζεμα, η αναφυλαξία, κ.ά. 
Από τα αλλεργικά νοσήματα το πιο συχνό είναι η αλλερ-
γική ρινίτιδα. 

Για την ανάπτυξη αλλεργίας και την εκδήλωση των συ-
μπτωμάτων της απαιτούνται οι ακόλουθες τρεις προϋ-
ποθέσεις: 

(1) η αλλεργική προδιάθεση του ατόμου  
(2) η έκθεση στο αντιγόνο (αλλεργιογόνο στην προκειμέ-
νη περίπτωση),
(3) η επανέκθεση στο αντιγόνο 

Οι απαραίτητες αυτές προϋποθέ-
σεις ερμηνεύουν και το γεγονός 
ότι, ενώ πολλά άτομα εκτίθενται 
κατά τον ίδιο περίπου τρόπο στα 
ίδια αντιγόνα, μόνο μερικά άτο-
μα παρουσιάζουν αλλεργικά συ-
μπτώματα. Επιπλέον, η αλλεργική 
προδιάθεση εξηγεί γιατί βλέπει 
κανείς στην ίδια οικογένεια αλλερ-
γικά άτομα, ενώ άλλες οικογένειες στο ίδιο περιβάλλον 
δεν έχουν αλλεργικά άτομα. Η αλλεργική προδιάθεση 
-πρέπει να σημειωθεί με ιδιαίτερη έμφαση- δεν είναι 
συνώνυμη της κληρονομικότητας. Φαίνεται ότι κληρο-
νομείται η προδιάθεση, αλλά όχι η αλλεργία. Η αλλερ-
γική προδιάθεση, με άλλα λόγια, είναι η πιθανότητα να 
αναπτύξει κάποιο άτομο αλλεργία. Αν ένας από τους 
γονείς έχει αλλεργία, τότε οι πιθανότητες το παιδί να 
έχει επίσης διπλασιάζονται (συγκριτικά με άτομα χωρίς 
αλλεργία στην οικογένεια), ενώ στην περίπτωση που και 
οι δύο γονείς πάσχουν από αλλεργία, οι πιθανότητες τε-
τραπλασιάζονται. Η έκθεση στο αλλεργιoγόνο, με την 

προϋπόθεση πάντα ότι υπάρχει αλλεργική προδιάθεση, 
είναι η αιτία για την εμφάνιση συμπτωμάτων αλλεργίας. 
Έτσι, άτομα με αλλεργία, π.χ., στη γύρη της ελιάς έχουν 
συμπτώματα μόνο κατά την περίοδο της γυρεοφορίας της 
ελιάς. Για τον ίδιο λόγο, δε θα εμφανιστούν ποτέ συμπτώ-
ματα (όσο αλλεργικό κι αν είναι το άτομο στην ελιά) σε 
περιβάλλοντα όπου ούτε καν φύονται ελαιόδενδρα. 

Η προδιάθεση και το περιβάλλον ωθούν το ανοσοποιητι-
κό σύστημα, που ο ρόλος του είναι η καταπολέμηση των 
λοιμώξεων, να παράγει ανοσοσφαιρίνες (αντισώματα) 
τύπου γ και μ. Στα αλλεργικά άτομα, απαντά με την πα-
ραγωγή της ειδικής ανοσοσφαιρίνης Ε εναντίον ειδικών 
εισβολέων, που στην περίπτωση της αλλεργίας είναι τα 
αλλεργιογόνα.
  
Αρχικά, όταν έχουν παραχθεί αντισώματα Ε, δεν προ-
καλούνται συμπτώματα. Αυτό λέγεται ευαισθητοποίηση. 
Τα αντισώματα Ε πηγαίνουν και «κάθονται» σε ορισμένα 

κύτταρα (μαστοκύτταρα στα διά-
φορα όργανα και βασεόφιλα του 
αίματος). Για να παρουσιαστούν 
συμπτώματα χρειάζεται χρόνος.

Έτσι, το μαστοκύτταρο είναι  σαν 
«βόμβα έτοιμη να εκραγεί»! Σε 
μελλοντική έκθεση στο αλλεργιο-
γόνο θα γίνουν τα ακόλουθα: 
Το αλλεργιογόνο θα «βρει» το 
αντίσωμα Ε και θα συνδεθεί μαζί 
του.

Αυτή η σύνδεση αλλεργιογόνου-ανοσοσφαιρίνης Ε «πυ-
ροδοτεί» τον εκρητικό μηχανισμό της «βόμβας».
Η «έκρηξη της βόμβας» απελευθερώνει διάφορες ουσίες 
(ισταμίνη, κ.ά) που προκαλούν τα συμπτώματα.

Για τα αλλεργικά φαινόμενα, επομένως, απαιτείται προ-
διάθεση και έκθεση στο αλλεργιογόνο. Με την επανέκθε-
ση στο ίδιο αλλεργιογόνο γίνεται η «έκρηξη της βόμβας», 
δηλαδή η εκδήλωση των συμπτωμάτων. Έτσι εξηγείται 
γιατί άτομο που για χρόνια κατοικεί σε περιοχή με αγριό-
χορτα χωρίς κανένα πρόβλημα, «ξαφνικά», κάποια Άνοι-
ξη φτερνίζεται και «μπουκώνει» η μύτη του. 
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Από την κα. Μελίνα Σ. Καριπίδου, Κλινική Διαιτολόγο-Διατροφολόγο,
Υπεύθυνη Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής ΜΗΤΕΡΑ

Καλή & Κακή χοληστερόλη
Αντιμετώπιση και συμβουλές διατροφής 

Τι είναι η χοληστερόλη και γιατί μας ενδιαφέρει;
Η χοληστερόλη είναι ένα λιπίδιο και παράγεται στον οργα-
νισμό μας από το ήπαρ (συκώτι). Υψηλά επίπεδα χοληστε-
ρόλης (και συγκεκριμένα της LDL-χοληστερόλης) αυξάνουν 
τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο. Για αυτό και η διατήρηση 
φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα αποτελεί 
κύριο στόχο πρόληψης και θεραπείας των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων.

Η «καλή» και η «κακή» χοληστερόλη
Η χοληστερόλη δεν κυκλοφορεί ελεύθερη στο αίμα, αλλά 
συνδεδεμένη με πρωτεΐνες, σχηματίζοντας τις λιποπρωτεΐνες. 
Η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL) μεταφέρει τη 
χοληστερόλη από τους ιστούς στο ήπαρ. Με τον τρόπο αυτό 
μειώνεται η εναπόθεση χοληστερόλης στα αγγεία κι έτσι μει-
ώνεται ο κίνδυνος δημιουργίας αθηρωματικής πλάκας και, 
συνεπώς, απόφραξης των αγγείων. Γι’ αυτό η χοληστερόλη 
που μεταφέρεται μέσω της HDL είναι γνωστή ως «καλή» χο-
ληστερόλη. Η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL) με-
ταφέρει τη χοληστερόλη από το ήπαρ προς τους ιστούς. Όταν 
η LDL-χοληστερόλη στο αίμα είναι αυξημένη, η περίσσεια 
χοληστερόλης εναποτίθεται στα τοιχώματα των αγγείων, συμ-
βάλλοντας στη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας. Έτσι, η 
χοληστερόλη που μεταφέρει η LDL είναι γνωστή ως «κακή» 
χοληστερόλη. 

Η διατροφή ως θεραπεία για την υπερχοληστερολαιμία
Στόχος των καθημερινών επιλογών σε θέματα διατροφής 

είναι τόσο η μείωση της συνολικής και της «κακής» (LDL) 
χοληστερόλης, όσο και η αύξηση της «καλής» χοληστερόλης 
(HDL-χοληστερόλης). Τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε 
κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans λιπαρά οξέα και χοληστερόλη 
αυξάνουν τα επίπεδα τόσο της συνολικής όσο και της LDL-
χοληστερόλης και πρέπει να αποφεύγονται. Τέτοια τρόφι-
μα είναι τα γλυκίσματα (γλυκά ζαχαροπλαστείου, μπισκότα, 
κρουασάν, κέικ, κ.ά.), τα έτοιμα και συσκευασμένα τρόφιμα 
(πατατάκια, γαριδάκια, αρτοσκευάσματα, όπως τυρόπιτα, 
κασερόπιτα, κ.ά.), τα λιπαρά κρέατα και αλλαντικά, τα πλή-
ρη γαλακτοκομικά, το βούτυρο, η μαργαρίνη, το αβγό κ.ά. 
Η χοληστερόλη των τροφίμων, παρόλο που αρχικώς είχε 
ενοχοποιηθεί ιδιαιτέρως για την αύξηση της χοληστερόλης 
του αίματος, δε φαίνεται να έχει τόσο μεγάλη επίδραση. Για 
παράδειγμα, ο κρόκος του αβγού είναι πλούσιος σε χοληστε-
ρόλη, αλλά δεν είναι απαγορευτική τροφή για τα άτομα που 
πάσχουν. Θα πρέπει, βέβαια, να καταναλώνεται με μέτρο. 
Αντιθέτως, τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια στο είδος των φυ-
τικών ινών που ονομάζονται διαλυτές, βοηθούν στη μείωση 
της LDL-χοληστερόλης και συνιστάται η συχνή τους κατανά-
λωση. Η βρώμη, που υπάρχει σε διάφορα δημητριακά πρωι-
νού, και το αλεύρι της σε είδη ψωμιού αποτελούν καλή πηγή 
διαλυτών φυτικών ινών. Ορισμένα δημητριακά, λαχανικά και 
φρούτα περιέχουν διαλυτές φυτικές ίνες, όπως το κριθάρι, 
διάφορα είδη φασολιών, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το μπρό-
κολο, τα κιτρώδη φρούτα, το μήλο, το αχλάδι, τα δαμάσκηνα. 
Επίσης, συστατικά που υπάρχουν στη σόγια (φυτικές στανό-
λες/στερόλες) και τους ξηρούς καρπούς (μονοακόρεστα λιπα-
ρά οξέα) ή σε κάποια φυτικά έλαια τα καθιστούν κατάλληλα 
τρόφιμα για αντικατάσταση τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Επιθυμητά επίπεδα χοληστερόλης
 Ολική χοληστερόλη
 <200 mg/dl Επιθυμητή
 200-239 mg/dl Οριακά υψηλή
 ≥ 240 mg/dl Υψηλή
 LDL-χοληστερόλη
 <100 mg/dl Ιδανική
 100-129 mg/dl Σχεδόν φυσιολογική
 130-159 mg/dl Οριακά υψηλή
 160-189 mg/dl Υψηλή
 ≥190 mg/dl Πολύ υψηλή
 HDL-χοληστερόλη
 <40 mg/dl Χαμηλή
 ≥60* mg/dl Υψηλή
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Περιμένοντας 

το αδελφάκι.....
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Από την κα. Ελίνα Γκίκα
Κλινική Ψυχολόγο – Ψυχοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη Τμήματος Ψυχικής Υγείας ΜΗΤΕΡΑ

Οι οικογένειες με πολλά παιδιά προσφέρουν μια πολύ 
όμορφη εικόνα, με πολλές παιδικές φατσούλες, χαμόγε-
λα και όμορφες στιγμές. Πώς αισθάνεται όμως το παιδί, 
όταν ή κάθε φορά που προστίθεται κάποιο καινούργιο 
μέλος στην οικογενειακή δομή;  
Η απόφαση για ένα δεύτερο παιδί, ακόμα και αν είναι 
συνειδητή και προγραμματισμένη δεν είναι πάντα εύκο-
λη. Πολλές φορές οι γονείς παρακινούνται και παίρνουν 
την απόφαση για ένα δεύτερο παιδί, επειδή το πρωτότοκο 
παιδί ζητά επίμονα παρέα για να παίζει. Γιατί φυσικά φα-
ντάζεται ότι θα προστεθεί ξαφνικά ένα παιδί στην ηλικία 
του ή ότι θα μεγαλώσει μαγικά, γρήγορα για να παίζει 
μαζί του. Φυσικά τα πράγματα δε συμβαίνουν ακριβώς 
έτσι ή και καθόλου έτσι. Για τον λόγο αυτόν η απόφα-
ση της διεύρυνσης της οικογένειας θα πρέπει να πηγάζει 
αποκλειστικά από την επιθυμία του ζεύγους. 
Τα αδέλφια και οι αδελφικές σχέσεις είναι ένα θέμα που 
απασχόλησε την επιστήμη της Ψυχολογίας. Τα αδέλφια 
παίζουν σημαντικό ρόλο στη δια-
μόρφωση της προσωπικότητας του 
ατόμου, τη διαμόρφωση της υποκει-
μενικής σκέψης, αλλά και τη διαμόρ-
φωση της έννοιας του «κοινωνικού 
δεσμού». 
Σε ψυχικό επίπεδο, το πρωτότο-
κο παιδί αναγκάζεται να μοιραστεί 
την αγάπη των γονέων με κάποιο 
άλλο ισότιμο μέλος και αυτό είναι 
σε κάθε περίπτωση ψυχοφθόρο. 
Το πρωτότοκο παιδί αισθάνεται να 
«εκθρονίζεται» από τον ερχομό του 
δεύτερου παιδιού και ζητά να ξανα-
βρεί τη θέση του δίνοντας «μάχες», 
«διπλωματικές» ή μη. Ανάλογα με 
τη διαφορά ηλικίας που υπάρχει 
μεταξύ των αδελφών, το πρωτότο-
κο παιδί μάχεται για να διατηρήσει 
προνόμια υλικά και συναισθηματι-
κά από τους γονείς αλλά και από το 
ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον 
(θείους, θείες, παππούδες, γιαγιάδες). Σε περίπτωση που 
δεν καταφέρει να «σώσει τον κόσμο του» ή, για να το εκ-
φράσουμε διαφορετικά, αν δεν καταφέρει να υπάρξουν 
οι λιγότερες αλλαγές (στα παιδιά της προσχολικής αλλά 
και σχολικής ηλικίας δεν  αρέσουν οι αλλαγές σε κάθε 
επίπεδο), το παιδί αισθάνεται απελπισμένο, λυπημένο και 
πολλές φορές έχουμε την εικόνα ενός θλιμμένου παιδιού 
που εκφράζει μελλοντικά τη δυσφορία αυτή σε δυσκολίες 
που θα προκύψουν. Είναι πολύ πιθανόν να γίνει ένα παιδί 
με εσωστρεφή, μη δοτικό και «παθητικό» χαρακτήρα. Αν 

η ιδιοσυγκρασία του παιδιού είναι πιο δυναμική, έχουμε 
την εικόνα ενός παιδιού που πιθανόν «γκρινιάζει», διεκδι-
κεί συνεχώς, με μαχητικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα.   
Αναφορικά με το δεύτερο παιδί, δεν είναι ποτέ μόνο του, 
αλλά βρίσκεται πάντα αντιμέτωπο με το μεγαλύτερο παι-
δί. Αυτή η μόνιμη εικόνα που έχει μπροστά του, ενός μεγα-
λύτερου και συνεπώς πιο δυνατού αδελφιού, καλλιεργεί το 
συναίσθημα του ανταγωνισμού. Αν καταφέρει να συναγω-
νιστεί το μεγαλύτερο αδέλφι του, τότε δημιουργείται ένας 
εξαιρετικός χαρακτήρας. Σε περίπτωση που αποτύχει και 

δεν είναι ικανό, για παράδειγμα να 
συναγωνιστεί το μεγαλύτερο παιδί 
στο παιχνίδι αλλά και στις άλλες δρα-
στηριότητες και εργασίες της ηλικίας 
του, θλίβεται, απελπίζεται και περνά 
δύσκολες στιγμές.
Το τρίτο παιδί (ή το τελευταίο παιδί 
της οικογένειας), οφείλει να παλέ-
ψει «για μια θέση στον ήλιο». Αλλά 
έχει το πλεονέκτημα ότι δεν υπάρχει 
κάποιος που να έπεται. Το γεγονός 
αυτό του δημιουργεί το συναίσθημα 
της υπεροχής και, αν είναι ικανό, 
ξεπερνά συχνά το πρωτότοκο παιδί 
της οικογένειας με την έννοια της 
σημαντικότητάς του. Αν δεν είναι 
ικανό και η ιδιοσυγκρασία του δεν 
είναι τόσο δυναμική, κρύβεται συχνά 
από το γεγονός ότι υπήρξε πολύ χαϊ-
δεμένο, βρίσκει δικαιολογίες για να 
αποφεύγει τις ευθύνες και δημιουρ-
γεί έναν χαρακτήρα οκνηρό ή/και 

ναρκισσιστικό.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρουμε την έννοια 
της «μοναδικότητας» του κάθε ανθρώπου, αλλά και τον 
σημαντικό ρόλο των γονέων στη διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών τους. Θα πρέπει να υπάρχει ίση και δίκαιη μετα-
χείριση και να διατηρούνται ισορροπίες. Η ψυχική ενέρ-
γεια και ισορροπία του κάθε ατόμου ξεχωριστά αλλά και 
της οικογενειακής δομής γενικότερα είναι πολύ σημαντι-
κές έννοιες σε μια κοινωνία που εξελίσσεται καθημερινά 
με ραγδαίους ρυθμούς.    
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Από την κα. Ελένη Παπαδημητρίου,  Διακοσμήτρια, 
Συνεργάτιδα περιοδικού Art of Life

Διακοσμήστε τον μικρό του κόσμο  

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

Γράμμα Α
Το δωμάτιο που πρόκειται να γίνει παιδικό , για το 
μωράκι που περιμένουμε, εκτός από την ντουλάπα 
και την πόρτα στον έναν τοίχο, έχει και μία μπαλ-
κονόπορτα και ένα παράθυρο στους άλλους δύο. 
Θα ήθελα την πρότασή σας σχετικά με το πώς μπο-
ρούμε να τοποθετήσουμε τα έπιπλα και γενικότερα 
πώς μπορεί να γίνει ο χώρος ευχάριστος. 

Βασιλική Καραγκούνη 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Την μπαλκονόπορτα δεν μπορούμε να την κα-
ταργήσουμε! Το παράθυρο όμως; Μια εύκολη 
κατασκευή από γυψοσανίδα ή από ξύλο, θα μας 
δώσει άλλη μία επιφάνεια τοίχου που χρειαζόμα-
στε. Τοποθετώντας την σε απόσταση περίπου 20 
cm από τον υπάρχοντα τοίχο και χωρίς να φτάνει 
μέχρι τις άκρες (όπως βλέπετε στο σχέδιο), μπο-
ρούμε να κάνουμε εσοχές με φωτισμό, αλλά και να 
εξασφαλίσουμε κρυφό φωτισμό από τα πλάγια. Σε 
συνδυασμό με όμορφες βαφές και ζωγραφική και 
μία απλή τοποθέτηση των βρεφικών επίπλων της 
αρεσκείας σας, έχετε ένα όμορφο και πραγματικά 
ιδιαίτερο δωμάτιο.

Προσφέρουμε συμβουλές διακόσμησης για όλες τις αναγνώστριες μητέρες που βρίσκονται στη διαδικασία ανανέωσης 
ή δημιουργίας του παιδικού δωματίου. Σας προσφέρουμε προτάσεις διακόσμησης για τη δημιουργία ενός λειτουργι-
κού και ευχάριστου παιδικού δωματίου. Παρακάτω δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα των δύο πρώτων αναγνωστρι-
ών, της κας Βασιλικής Καραγκούνη και της κας Σταυρούλας Κοτσώνενα.

πρόταση διακόσμησης Βπρόταση διακόσμησης Α

Γράμμα Β
Πώς μπορώ να αξιοποιήσω καλύτερα τον χώρο 
του παιδικού δωματίου, ώστε να έχω όσο το δυνα-
τόν περισσότερους χώρους αποθήκευσης; Να σας 
αναφέρω επίσης ότι δε θα ήθελα το δωμάτιο να εί-
ναι απόλυτα βρεφικό, για να είναι εκμεταλλεύσιμο 
και όταν το παιδί θα είναι σε μεγαλύτερη ηλικία.

Σταυρούλα Κοτσώνενα 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Μία σύνθεση από ερμάρια, συρτάρια και ρά-
φια πιστεύω ότι είναι η λύση στο πρόβλημά σας. 
Μπορείτε να τα τοποθετήσετε στους δύο τοίχους 
(σε σχήμα Γ), αφήνοντας  τον άλλο τοίχο για την 
κούνια και αργότερα το κρεβάτι. Η κατασκευή 
με τις εσοχές αντικαθιστά την απλή βιβλιοθήκη, 
ενώ  μπορούν να προστεθούν κι άλλες, όποτε πα-
ραστεί ανάγκη. Το συννεφάκι – φωτιστικό μπορεί 
να γίνει από γυψοσανίδα και να βαφτεί γαλάζιο ή 
λευκό, ενώ γενικότερα τα χρώματα του δωματίου 
μπορούν να είναι χαρούμενα, όπως πορτοκαλί με 
γαλάζιο ή με λαχανί.

κάτοψη παιδικού δωματίου κάτοψη παιδικού δωματίου
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