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editorial

Μετά τη συνένωση του ΜΗΤΕΡΑ με το Διαγνωστικό, 
Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ, δημιουργείται ο 
μεγαλύτερος Νοσοκομειακός Όμιλος στην Ελλάδα. Η 
ανάπτυξη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ αναμένεται να 
τον καταστήσει τον μεγαλύτερο και πληρέστερο Όμιλο στα 
Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως θα διαπιστώσετε μέσα από τις σελίδες του Art of Life 
& Health, τo ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ συνεχίζουν αδιάκοπα την 
ανάπτυξή τους, τόσο με τη δημιουργία νέων τμημάτων, όπως 
το νέο Παιδο-Καρδιοχειρουργικό Τμήμα της Παιδιατρικής 
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, όσο και με τη λειτουργική και αισθητική 
αναβάθμιση των υπαρχόντων χώρων τους, με απώτερο στόχο 
την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών Υγείας στη Γυναίκα, το 
Παιδί, την Οικογένεια. Επιπλέον, το ΛΗΤΩLAB στον Πειραιά 
ξεκίνησε τη λειτουργία του και έρχεται να καλύψει τις ανάγκες 
όλων αυτών που επιθυμούν την αξιοπιστία στην παροχή 
ιατρικών υπηρεσιών στα νότια προάστια.

Μία νέα ενότητα ανοίγει στο περιοδικό μας και την 
ονομάζουμε «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», καθώς ο Όμιλος 
κάνει άνοιγμα στην κοινωνία, στηρίζοντας και αγκαλιάζοντας 
όλες εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού που έχουν 
πραγματικά ανάγκη.

Με την ευκαιρία της έλευσης της νέας χρονιάς, οι διοικήσεις 
και οι εργαζόμενοι στα δύο νοσοκομεία σάς εύχονται 
Χρόνια Πολλά, με Υγεία και Ευτυχία.

Θεοφάνης Στάθης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΛΗΤΩ
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

δημοτικά διαμερίσματα Αρτέμι-
δος και Καλιδόνης-Κοσταμέρας, 
ενώ οι 20 μικρότερες γεννήτριες 
παραδόθηκαν αντίστοιχα στα χω-
ριά Μάκιστος, Χρυσοχώρι, Μίνθη 

και Άγ. Ηλίας του δήμου Ζαχάρως, 
Περιβόλια, Πετράλωνα, Στόμιο και 
Αρχαία Φιγαλεία του δήμου Φιγα-
λείας, Καυκανιά, Κρυονέρι και Χελι-
δόνι του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, 

Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ 
μεγάλος χορηγός στη συναυλία 
για τους πυροπαθείς

Μια μαγική βραδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύ-

σουν όσοι βρέθηκαν στα «Αστέρια» της Γλυφάδας 

την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου, για να παρακολου-

θήσουν τη συναυλία της Μίλβα, μίας από τις με-

γαλύτερες ντίβες της ιταλικής μουσικής σκηνής, 

που οργάνωσε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του 

Δήμου Γλυφάδας. Τόσο ο σκοπός της συναυλίας, 

τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στους πυρο-

παθείς του Νομού Ηλείας, όσο και η αναλλοίωτη 

από το χρόνο, κρυστάλλινη φωνή της Μίλβα και 

η άψογη σκηνική της παρουσία προσέφεραν 

στους παρευρισκόμενους ένα μοναδικό θέαμα, γεμίζοντάς τους παράλληλα με 

όμορφα συναισθήματα. Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, ανταποκρινόμενη αμέ-

σως στο κάλεσμα του Αναπτυξιακού Οργανισμού Γλυφάδας, ήταν ένας εκ των 

μεγάλων χορηγών της προσπάθειας, προσφέροντας 7.000 ευρώ.

1

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ δίπλα 
στους πυροπαθείς του Nομού Ηλείας

Αποστολή βοήθειας στους πληγέντες

2

1. H συνδρομή του Σωματείου Εργαζομένων του ΜΗΤΕΡΑ ήταν 
αποφασιστικής σημασίας. 2. Ο Δήμος Φιγαλείας ευχαριστεί εγγρά-
φως το ΜΗΤΕΡΑ για τη συμπαράστασή του προς τους πυροπαθείς. 
3. Η αποστολή του ΜΗΤΕΡΑ στις πυρόπληκτες περιοχές.

1

Τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ 
βρέθηκαν στο πλευρό των πληγέ-
ντων από τις καταστροφικές πυρ-
καγιές του νομού Ηλείας, προσφέ-
ροντας 23 γεννήτριες παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος σε χωριά 6 
δήμων, ενώ ομάδα εθελοντών ια-
τρών και νοσηλευτών με ασθενο-
φόρα (κινητές μονάδες) εξέτασαν 
κατοίκους των περιοχών, προσφέ-
ροντας παράλληλα ιατροφαρμα-
κευτικό υλικό. 
Στόχος της πρώτης επίσκεψης 
ήταν η ανακούφιση των πυρόπλη-
κτων, η καταγραφή των αναγκών 
και η διερεύνηση της αναγκαιότη-
τας περαιτέρω βοήθειας. 
Συγκεκριμένα, απεστάλησαν 3 κι-
νητές μονάδες με 6 γιατρούς, 14 
νοσηλευτές και διοικητικό προ-
σωπικό, καθώς και 23 γεννήτρι-
ες που παραδόθηκαν σε απο-
μονωμένα χωριά των δήμων 
Ζαχάρως, Φιγαλείας, Ανδρίτσαι-
νας, Αλίφειρας, Αρχαίας Ολυ-
μπίας και Φολόης. 
Από μία μεγάλη γεννήτρια παρέ-
λαβαν ο δήμος Ζαχάρως και τα 

Δούκα και Μηλιές του δήμου Φολό-
ης, Αμυγδαλιές και Λειβαδάκια του 
δήμου Αλίφειρας. 
Την Πέμπτη 30/08 και την Παρα-
σκευή 31/08 η ομάδα επισκέφθη-
κε περισσότερα από 30 χωριά των 
προαναφερθέντων δήμων του νο-
μού Ηλείας, εγκατέστησε τις γεννή-
τριες και πραγματοποίησε μεγάλο 
αριθμό ιατρικών εξετάσεων, ενώ 
παράλληλα επισκέφθηκε τα κέντρα 
υγείας των δήμων προσφέροντας 
ιατροφαρμακευτικό υλικό. 
Τα άτομα που εξετάσθηκαν θα 
έχουν συνεχιζόμενη δωρεάν πα-
ρακολούθηση για όσο χρειαστεί 
από τους ιατρούς του Ομίλου. 
Στο εγχείρημα αυτό συνεισέφε-
ρε και ο Σύλλογος Εργαζομένων 
του ΜΗΤΕΡΑ αποστέλλοντας είδη 
πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, ρου-
χισμό). 
Μετά την πρώτη αποστολή βοήθει-
ας, που είχε παράλληλα διερευνη-
τικό χαρακτήρα, θα ακολουθήσουν 
κι άλλες με προσανατολισμό την 
κάλυψη των αναγκών που έχουν 
καταγραφεί. 

2
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Ο Οκτώβριος ήταν ο μήνας 
ενημέρωσης για τον καρκί-
νο του μαστού – μια νόσο της 
οποίας η πρόληψη και η έγκαι-
ρη διάγνωση πραγματικά σώ-
ζει ζωές.
Τα δύο μεγάλα νοσοκομεία 
ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, ευαισθη-
τοποιημένα επί σειρά ετών και 
πάντα στο πλευρό των γυναικών και στον τομέα 
της πρόληψης της νόσου, συμμάχησαν με την 
εταιρεία Εstée Lauder στον αγώνα κατά του καρ-
κίνου του μαστού. Η Εstée Lauder, κάθε Οκτώ-
βριο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκστρατείας 
Ενημέρωσης για τον καρκίνο του Μαστού, πραγ-
ματοποιεί μία σειρά από δράσεις ενημέρωσης 
του κοινού για τη σπουδαιότητα της πρόληψης, 
με στόχο την ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν 
περισσότερων γυναικών. Στις δραστηριότητες 

της εταιρείας, που περιέλαβαν, 
μεταξύ άλλων, πρόγραμμα φω-
ταγώγησης κτηρίων, σχηματισμό 
ανθρώπινης κορδέλας και οικο-
νομική ενίσχυση του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο 
Μαστού «Άλμα Ζωής», προστέθη-
κε η δράση των ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ. 
Τα δύο νοσοκομεία προσέφε-

ραν 200 συνολικά μαστογραφίες στην Εstée 
Lauder, η οποία με τη σειρά της διοχέτευσε 
την προσφορά μέσω ραδιοφωνικού σταθ-
μού σε αντίστοιχο αριθμό γυναικών που επι-
θυμούσαν να υποβληθούν στην εν λόγω εξέ-
ταση. Γιατί η μαστογραφία σημαίνει έγκαιρη 
διάγνωση – και η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί στην 
αποτελεσματικότερη θεραπεία. Τα ΜΗΤΕΡΑ-
ΛΗΤΩ θα μάχονται πάντα, αδιάλειπτα και με 
κάθε τρόπο, για το σκοπό αυτό.   

Συνολική παροχή 200 μαστογραφιών 

ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ & Εstée Lauder 
ενάντια στον καρκίνο του μαστού 

Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ πολεμά την οστεοπόρωση
Παροχή 100 εξετάσεων κατά τη διάρκεια της ημερίδας για την οστεοπόρωση

Συνεχίζοντας τον αγώνα του στο πλευρό της γυναίκας και με αφορμή την Παγκό-

σμια Ημέρα Οστεοπόρωσης (20 Οκτωβρίου), το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ συμμετείχε με 

χορηγία στην ημερίδα με θέμα «Οστεοπόρωση: Η αθόρυβη επιδημία – Πρόλη-

ψη και θεραπεία», που διοργανώθηκε από το περιοδικό Vita στο Μέγαρο Μουσι-

κής στις 27 Οκτωβρίου 2007. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, το Μαιευτήριο 

ΛΗΤΩ παρείχε 100 δωρεάν μετρήσεις οστικής μάζας σε αντίστοιχο αριθ-

μό παρευρισκομένων γυναικών. Μετά από κλήρωση που διεξήχθη, οι γυναί-

κες παρέλαβαν επιστολές για να πραγματοποιήσουν τη δωρεάν εξέταση στο 

μαιευτήριο, το οποίο, εδώ και πολλά χρόνια, διαθέτει ένα από τα καλύτερα 

μηχανήματα μέτρησης οστικής μάζας, το υψηλής ακρίβειας Ηοlogic Delphi. 

H εκδήλωση, στην οποία ένας από τους κεντρικούς ομιλητές ήταν ο κ. Αχιλλέας Γε-

ωργιάδης, Διευθυντής του Τμήματος Οστεοπόρωσης του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, έτυ-

χε της ένθερμης υποδοχής των παρευρισκομένων και στέφθηκε με επιτυχία.
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ μαζί για τα παιδιά 
με ειδικές ανάγκες

Στηρίζοντας τη δράση του Ραδιομαραθωνίου της Marfin

Tα ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, πάντα 
δίπλα στα παιδιά που χρήζουν 
υποστήριξης και συμπαρά-
στασης, βρέθηκαν στο πλευ-
ρό της Marfin Egnatia Bank, η 
οποία διοργάνωσε τον Ραδιο-
μαραθώνιο 2007 για τα παιδιά 
με ειδικές ανάγκες. Έτσι, τα 
δύο νοσοκομεία, πέρα από 
το συμβολικό ποσό χορη-
γίας που προσέφεραν, δι-
έθεσαν τους χώρους τους 
για την τοποθέτηση ενημε-
ρωτικών περιπτέρων και 
stands του Ραδιομαραθωνί-
ου. Στα stands, το προσωπικό 
της Marfin είχε αναλάβει την 
πώληση διαφόρων ειδών, τα 
έσοδα από τα οποία διετέθη-
σαν για τις ανάγκες του Ραδι-
ομαραθωνίου. Μεγάλη ήταν 
η ευαισθητοποίηση και η 
συμμετοχή των εργαζομέ-
νων των δύο νοσοκομείων 
και του κοινού, που έσπευ-
σαν να συνδράμουν την εκ-
δήλωση.
H Παιδιατρική Κλινική 
ΜΗΤΕΡΑ υπήρξε από τους 
πρώτους που έθεσαν εαυ-
τόν υποστηρικτή όλης αυ-
τής της μεγάλης προσπά-
θειας προσφέροντας, μέσω 
του πανελληνίου συντονιστι-
κού οργάνου των Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων Ατό-
μων με Ειδικές Ανάγκες, ΠΟ-
ΣΓΚΑμεΑ, τη δωρεάν κά-
λυψη παθολογικών και 

χειρουργικών περιστα-
τικών παιδιών με ειδικές 
ανάγκες μέχρι του ποσού 
των 50.000 ευρώ. 
Επιπλέον, συμμετείχε σε 
όλες τις εκδηλώσεις που 
έγιναν στο κέντρο της Αθή-
νας για την ενίσχυση του σκο-
πού αυτού, ενώ προέβη και 
σε αγορά σημαντικής πο-

σότητας λούτρινων σκύ-
λων με το μήνυμα του Ραδι-
ομαραθωνίου, που μοίρασε 
σε σχολεία των όμορων δή-
μων, προκειμένου να ευαι-
σθητοποιηθούν τα παιδιά.
Όλα τα παιδιά χρειάζονται 
την αγάπη μας. Κάποια χρει-
άζονται κάτι παραπάνω. Τη 
στήριξή μας. 

Ο Ραδιομαραθώνιος, 18 χρό-
νια τώρα, από το 1990 που ξε-
κίνησε στην Κύπρο, τους την 
προσφέρει. Στη διάρκεια των 
ετών που διεξάγεται, έχουν δι-
ατεθεί παγκοσμίως πάνω από 
25 εκ. ευρώ για την ενίσχυση 
των παιδιών με ειδικές ανά-
γκες. 
Ο Ραδιομαραθώνιος, που 
διοργανώνεται από τη 
Marfin Egnatia Bank στην 
Ελλάδα, αποτελεί ένα από 
τα πιο σημαντικά φιλαν-
θρωπικά και κοινωνικά γε-
γονότα, που λαμβάνει και 
παγκόσμιες διαστάσεις, 
μια και διεξάγεται ταυτόχρο-
να στην Κύπρο, στη Μ. Βρε-
τανία και στην Αυστραλία, χώ-
ρες όπου έχει παρουσία ο 
Όμιλος Marfin Popular Bank. 
Ο θεσμός έχει συμπεριληφθεί 
στην ελληνική έκδοση του βι-
βλίου Γκίνες ως μεγάλο φιλαν-
θρωπικό επίτευγμα. 
Στόχοι του Ραδιομαραθω-
νίου είναι η ευαισθητοποί-
ηση και η ενημέρωση του 
κοινωνικού συνόλου για τα 
θέματα των παιδιών με ει-
δικές ανάγκες, η βελτίωση 
της διαβίωσης, εκπαίδευ-
σης και θεραπείας τους, η 
συγκέντρωση πόρων για 
ιδρύματα και σωματεία που 
τα στηρίζουν και η αλλαγή 
νοοτροπίας σχετικά με τον 
τρόπο αντιμετώπισής τους.  

          Όλοι μας έχουμε ανάγκη  τα παιδιά με ειδικές 
ανάγκες. Μια ελάχιστη δική μας προσφορά 
θα τα βοηθήσει να μας προσφέρουν εκείνα 

απείρως πιο πολλά. 

Όχι στο φόβο, την απόρριψη, τις ενοχές 
και την αποστροφή. Ναι στην ελπίδα, τη φροντίδα, 

την κατανόηση  και την αποδοχή. 
❝

❝

Ευγένιος Τριβιζάς
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Με τη μεγαλύτερη μέχρι σή-
μερα συμμετοχή αθλητών και 
αθλητριών από δεκάδες χώ-
ρες και βέβαια από την Ελ-
λάδα, πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία ο 25ος Κλασικός Μα-
ραθώνιος της Αθήνας. Χιλιά-
δες δρομείς (ξεπέρασαν συ-
νολικά τους 7.000) τόσο στο 
Μαραθώνιο όσο και στους 
Λαϊκούς Αγώνες Δρόμου 5 
και 10 χλμ. αγωνίστηκαν στην 
κλασική διαδρομή και στο κέ-
ντρο της Αθήνας, με τον κό-
σμο να τους καταχειροκροτά, 
τόσο κατά μήκος της μαραθώ-
νιας διαδρομής, όπου συμμε-
τείχαν οι δήμοι με διάφορες 
εκδηλώσεις που προετοίμα-
σαν, όσο και στον τερματισμό.  
Από τις ομορφότερες στιγμές 
του Μαραθωνίου ήταν η σκυ-

ταλοδρομία παιδιών με νεανι-
κό διαβήτη, από τον Τύμβο του 
Μαραθώνα μέχρι το Καλλιμάρ-
μαρο Στάδιο. Η Παιδιατρική 
Κλινική ΜΗΤΕΡΑ ήταν εκεί 
με ασθενοφόρο, διασώστη 
και εξειδικευμένη νοση-
λεύτρια, που ακολουθού-
σαν τα παιδιά καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σκυταλοδρο-
μίας. Η συμβολή τους ήταν κα-
θοριστική, καθώς χρειάστηκε 
να επέμβουν σε δύο περιπτώ-
σεις κρίσης υπογλυκαιμίας και 
σε μία περίπτωση λιποθυμικού 
επεισοδίου. Η Παιδιατρική 
Κλινική ΜΗΤΕΡΑ είναι πά-
ντα κοντά σε όλες τις εκεί-
νες τις δραστηριότητες των 
παιδιών που συμβάλλουν 
στη σωματική και πνευματι-
κή τους ανάπτυξη.

25ος Κλασικός 
Μαραθώνιος Αθήνας 

Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ 
στη σκυταλοδρομία των διαβητικών παιδιών

Η Παιδιατρική Κλινική 
ΜΗΤΕΡΑ πλάι στους μαθητές 

των σχολείων της Αττικής

Την Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ επιλέγουν ολοένα και περισσότερα εκπαι-

δευτικά ιδρύματα, για να επωφεληθούν των υπηρεσιών της τόσο σε νοσηλευ-

τικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιμόρφωσης.

Μετά την Ελληνογερμανική Αγωγή, τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια ACS, η Σχολή 

Ξενόπουλου και το Αρσάκειο Εκάλης, η Ελληνογαλλική Σχολή Saint Joseph, 

τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα και το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών στη 

Βάρη, με αφορμή την ολοένα παρατηρούμενη αύξηση περιστατικών παιδικής 

παχυσαρκίας, νεανικού διαβήτη, νευρικής ανορεξίας και αλλεργικού άσθμα-

τος, ζήτησαν τη συνδρομή της κλινικής για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου 

άσθματος και εξέτασης λιπομέτρησης στους μαθητές τους, καθώς και γενική 

ενημέρωση για τα θέματα που απασχολούν τα παιδιά. Η Παιδιατρική Κλινική 

ΜΗΤΕΡΑ, ανταποκρινόμενη στο αίτημά τους και με τη συνδρομή του εξειδι-

κευμένου Αλλεργιολόγου κ. Ιωάννη Μωυσίδη, της Ψυχολόγου κ. Ελίνας Γκί-

κα, της Παιδο-ενδοκρινολόγου κ. Μαρίας Καράτζα-Χαρώνη, της Διαιτολόγου 

Παίδων κ. Νίκης Φίλιππα και έμπειρου νοσηλευτικού προσωπικού, βρέθηκαν 

στα παραπάνω σχολεία και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους δωρεάν σε παιδιά 

δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, προκειμένου να διαγνώσουν πιθανά συ-

μπτώματα παθήσεων και να προληφθεί εγκαίρως η εξέλιξή τους.

Ευτυχώς οι περιπτώσεις παιδιών που παραπέμφθηκαν σε επανεξέταση ήταν 

λίγες, όμως αυτός ήταν ο αντικειμενικός σκοπός της ενέργειας και, συγκεκρι-

μένα, η έγκαιρη πρόληψη. Ακόμη, τη συνδρομή της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗ-

ΤΕΡΑ ζήτησαν οι Παιδικές Ποδοσφαιρικές Ακαδημίες «Κένταυρος», οι οποίες 

στεγάζονται στο Αθλητικό Κέντρο «Family Sports Club» των Βριλησσίων, για την 

εξέταση των αθλητών τους. Έτσι, ομάδα ιατρών του ΜΗΤΕΡΑ και του ΥΓΕΙΑ, 

μαζί με νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, παρείχαν δωρεάν εξετάσεις 

στους 250 νεαρούς αθλητές των ακαδημιών, προκειμένου να διαγνώσουν πι-

θανές παθήσεις στα παιδιά που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία 

τους κατά τη διάρκεια της αθλητικής τους δραστηριότητας.

Η ομάδα των ιατρών και του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού 
του ΜΗΤΕΡΑ στις Παιδικές Ποδοσφαιρικές Ακαδημίες «Κένταυρος».

Τα παιδιά κατά τον τερματισμό τους στο Καλλιμάρμαρο, υπό τα βλέμματα 
και την αρωγή των ανθρώπων της Οργανωτικής Επιτροπής και του ΜΗΤΕΡΑ.
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Στο πλαίσιο της κοινωνι-
κής της προσφοράς η Παι-
διατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ 
εξορμά στην περιφέρεια 
για να ενισχύσει ευαίσθη-
τες πληθυσμιακές ομάδες. 
Έτσι, μετά τους πυρόπληκτους 
του Νομού Ηλείας, 30μελής 
αποστολή της Παιδιατρικής Κλι-
νικής ΜΗΤΕΡΑ, αποτελούμε-
νη από ιατρικό, νοσηλευτικό και 
διοικητικό προσωπικό, επισκέ-
φθηκε τα Ανώγεια Κρήτης από 
τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 2 
Σεπτεμβρίου, προκειμένου να 
προσφέρει διαγνωστικές υπη-
ρεσίες σε όλα τα παιδιά της πό-
λης και να αναδείξει τη συνει-
σφορά του αθλητισμού στην 
παιδική ηλικία. Συγκεκριμένα, 
εξετάστηκαν 200 περίπου παι-

διά, πολλά εκ των οποίων βρέ-
θηκαν παχύσαρκα και ένα με 
ενδείξεις νεανικού διαβήτη. 
Κατά τη διάρκεια των ομιλιών 
που πραγματοποιήθηκαν στην 
κεντρική πλατεία του χωριού, 
σε ειδική εκδήλωση, δόθηκε η 

ευκαιρία στους κατοίκους να 
ενημερωθούν από τον Διευθυ-
ντή της Παιδιατρικής Κλινικής 
ΜΗΤΕΡΑ, Καθηγητή κ. Χρή-
στο Μπαρτσόκα, σχετικά με 
την παιδική παχυσαρκία. 
Παράλληλα, ο υπεύθυνος του 

Ορθοπαιδικού Τμήματος της 
Κλινικής ενημέρωσε τους κα-
τοίκους για ορθοπαιδικά θέ-
ματα παίδων και ενηλίκων. Το 
τριήμερο εκδηλώσεων στα 
Ανώγεια Κρήτης έκλεισε με 
ποδοσφαιρικό τουρνουά, όπου 
συμμετείχαν η ομάδα των ερ-
γαζομένων του Ομίλου ΜΗΤΕ-
ΡΑ-ΛΗΤΩ, ο Αετός Ανωγείων 
(Δ’ Εθνική), ο Άρης Ρεθύμνου 
και η Ένωση Αθλητικών Συ-
ντακτών Κρήτης. Η Παιδια-
τρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ θα 
συνεχίσει τις εξορμήσεις 
προληπτικής ιατρικής με 
απώτερο στόχο την παροχή 
υπηρεσιών υγείας και ενη-
μέρωσης στα παιδιά της πε-
ριφέρειας, που την έχουν 
ανάγκη.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ 
στο πλευρό των παιδιών της περιφέρειας

H αποστολή της Παιδιατρικής 
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, η οποία απο-

τελούνταν από εργαζόμενους  
του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ, 

κατά την άφιξή της 
στην Κρήτη.
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Επιστημονικές Εκδηλώσεις Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 
Οκτώβριος 2007 - Μάρτιος 2008

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, οργανώνουμε και φέτος, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, επιστημονικές εκδηλώσεις.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, συνεχίζοντας την παράδοση που ξεκίνησε εδώ και χρόνια, η ομάδα της λαπαροσκοπικής Χειρουργικής του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 

διοργανώνει το 10ο Λαπαροσκοπικό Σεμινάριο στις 30/11 και 1/12/2007. Η παρουσία και η συμμετοχή σας στις συζητήσεις που ακολουθούν μετά από κάθε 
επιστημονική εκδήλωση μας δίνουν χαρά και αποτελούν κίνητρο για τη διαρκή αναβάθμιση του περιεχομένου του προγράμματος.

Με εκτίμηση  
Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος 

Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

news

Οκτώβριος 2007
   Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2007 – 12:15 μ.μ.

Επιστημονική εκδήλωση 
αφιερωμένη στον Δρ. Εμμα-
νουήλ Κορκόνδειλα

 Θέμα:   «Η υπερηχογραφική μέτρηση του 
μήκους του τραχήλου ως προγνω-
στικός δείκτης για πρόωρο τοκετό – 
νεότερα δεδομένα»

 Εισηγήτρια:  Δρ. ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΚΑ, Μαιευτήρας-
Γυναικολόγος, Συνεργάτις Τμήμα-
τος Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαι-
ευτηρίου ΛΗΤΩ

 Προεδρείο:  Δρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΡΚΟΝΔΕΙ-
ΛΑΣ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, 
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπι-
στημίου Παρισίων 

   Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2007 – 12:15 μ.μ.
 Θέμα:   «Ογκοπλαστική χειρουργική του μα-

στού»
 Εισηγητής:  κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ, 

ΜD, Ph.D., Πλαστικός Χειρουργός, 
Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

 Προεδρείο:  κ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΛΙΑΚΟΥ, MD, Xει-
ρουργός Μαστού

Με την ευγενική χορηγία της «Διονύσης Αντζουλάτος – Υλικά 
πλαστικής χειρουργικής»

Νοέμβριος 2007
   Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007 – 12:15 μ.μ.
 Θέμα:  «Γενετικοί προδιαθεσικοί παράγο-

ντες θρομβοφιλίας και άλλων καρ-
διαγγειακών νοσημάτων»

 Εισηγήτρια:  Δρ. ΛΙΝΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ-ΑΡΑΡ, B.Sc., 
Ph.D., Μοριακή Βιολόγος - Κυτταρο-
γενετίστρια, Διευθύντρια Άλφα Lab

 Προεδρείο:  κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, 
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Υπεύθυ-
νος Τμήματος Επαναλαμβανόμενων 
Αποβολών Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

   Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2007 – 12:15 μ.μ.

Στρογγυλή Τράπεζα
 Θέμα:  «Επίκαιρη διάσταση της άσκησης 

της Μαιευτικής-Γυναικολογίας από 
ηθική και αστική σκοπιά»

 Εισηγητές:  Δρ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΝΤΖΑ-
ΒΙΝΟΣ, Αν. Καθηγητής Μαιευτι-
κής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών: «Η άποψη του Μαιευτήρα-
Γυναικολόγου»

       Δρ. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΥ, Δικηγόρος, Νομικός Σύμ-
βουλος Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών: «Αστική & Ηθική Ευθύνη»

 Προεδρείο:  Δρ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΔΟΥΡΑ-
ΤΣΟΣ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

10ο Λαπαροσκοπικό Σεμινάριο
    Παρασκευή 30 Νοεμβρίου & Σάββατο   
    1η Δεκεμβρίου 2007
«Λαπαροσκοπικές τεχνικές. 
Πρακτική εξάσκηση σε ζώα»

Με τη συμμετοχή ξένων διακεκριμένων ομιλητών 
  

Δεκέμβριος 2007
   Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 – 12:15 μ.μ.
 Θέμα:  «Φυσιοπαθολογική και θεραπευτι-

κή προσέγγιση του συνδρόμου των 
πολυκυστικών ωοθηκών». 

 Εισηγητής:  Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ, 
Ενδοκρινολόγος, Επίκουρος Καθη-
γητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημί-
ου Αθηνών – Αρεταίειο Νοσοκομείο

 Προεδρείο:  Δρ. ΘΕΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ, Εν-
δοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπι-
στημίου Αθηνών

  

Ιανουάριος 2008
Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2008 – 12:15 μ.μ.
 Θέμα:  «Υδροσάλπιγγα και εξωσωματική 

γονιμοποίηση»
 Εισηγητής:  κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ, 

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Μο-
νάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής 
ΛΗΤΩ 

 Προεδρείο:  Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, 
Υπεύθυνος Τμήματος Παθολογίας 
Κατώτερου Γεννητικού

   Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2008 – 12:15 μ.μ.
 Θέμα:  «Παράταση Κύησης – Πρόκληση Το-

κετού»
 Εισηγητής:  Δρ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ, 

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Καθηγη-
τής Πανεπιστημίου Κρήτης

 Προεδρείο:  Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΨΙΔΑΣ, Χει-
ρουργός, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Φεβρουάριος 2008
   Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2008 – 12:15 μ.μ.
 Θέμα:  «Τα νέα δεδομένα στον καρκίνο του 

μαστού»
 Εισηγητής:  Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ, Χει-

ρουργός, Μαστολόγος-Γυναικολό-
γος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
C. Davila & Montpellier Γαλλίας

 Προεδρείο:  κ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΛΙΑΚΟΥ, MD, Χει-
ρουργός Μαστού

   Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 – 12:15 μ.μ.
 Θέμα:  «Εμβρυϊκή Κυκλοφορία (πρακτικές 

συμβουλές για το χειρισμό κυήσεων 
που επιπλέκονται με IUGR)»

 Εισηγήτρια:  Δρ. ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΚΑ, Μαιευτήρας-
Γυναικολόγος, Συνεργάτις Τμήμα-
τος Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαι-
ευτηρίου ΛΗΤΩ

 Προεδρείο:  Δρ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ, 
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Mε την ευγενική χορηγία της GE Medical Systems Hellas S.A.

Mάρτιος 2008
   Τρίτη 4 Μαρτίου 2008 – 12:15 μ.μ.
 Θέμα: «Ο κόσμος είναι πληροφορία»
 Εισηγητής:  Καθηγητής ΠΑΝΟΣ Α. ΛΙΓΟΜΕΝΙ-

ΔΗΣ, Ακαδημαϊκός
 Προεδρείο:  Δρ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΕΓΑΠΑ-

ΝΟΣ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος
   Τρίτη 18 Μαρτίου 2008 – 12:15 μ.μ.
 Θέμα:  «Οι  κυριότερες ορμονικές μεταβο-

λές κατά τη διάρκεια της κύησης – 
Πλακούντας, ένας σπουδαίος ενδο-
κρινής αδένας»

 Εισηγήτρια:  Δρ. ΘΕΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ, Ενδο-
κρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημί-
ου Αθηνών

 Προεδρείο:  Δρ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ, 
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος 



Στο πλαίσιο της διαρκούς 
ιατρικής ενημέρωσης και 
επιστημονικής κατάρτισης 
που αποτελούν βασικούς 
στόχους του Μαιευτηρίου 
ΛΗΤΩ, συνεχίζεται η διορ-
γάνωση εκπαιδευτικών σε-
μιναρίων που έχουν γίνει 
πλέον θεσμός. 
Έτσι, στις 30 Νοεμβρίου και 
την 1η Δεκεμβρίου 2007 έγι-

νε το 10ο κατά σειρά Λαπα-
ροσκοπικό Σεμινάριο με θέμα 
«Ινομυώματα - Συρραφές» 
στην Αίθουσα Διαλέξεων του 
μαιευτηρίου.
Το 10ο Λαπαροσκοπικό Σε-
μινάριο, το οποίο οργανώθη-
κε από τους κ.κ. Κωνσταντίνο 
Μαυρέλο, Λεωνίδα Παπαδό-
πουλο και Απόστολο Παπα-
λόη, με τη συμμετοχή διακε-

κριμένων ξένων και Ελλήνων 
ομιλητών, περιελάμβανε εξά-
σκηση σε προσομοιωτές, on 
line χειρουργικές επεμβάσεις, 
συμμετοχή σε χειρουργικές 
επεμβάσεις και εξάσκηση στα 
εργαστήρια της ELPEN σε θη-
λυκούς χοίρους. 
Το σεμινάριο, που πραγματο-
ποιήθηκε υπό την αιγίδα του 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ και της Ελ-

ληνικής Εταιρείας Γυναικολο-
γικής Ενδοσκόπησης, με την 
υλικοτεχνική υποστήριξη της 
Damplaid - storz, είχε ιδιαί-
τερη απήχηση στους συμ-
μετέχοντες και σ’ αυτό συ-
νέτεινε και η θεματική του, 
καθώς, ως γνωστόν, η λα-
παροσκοπική αποτελεί στις 
μέρες μας την «αιχμή του 
δόρατος» στην ιατρική. 

10ο Λαπαροσκοπικό Σεμινάριο 
Μαιευτηρίου Λητώ

Στοχεύοντας στην αδιάλειπτη ιατρική εκπαίδευση

Το Μαιευτήριο 
ΛΗΤΩ τίμησε
τον βετεράνο της Υπερηχογραφίας, 
Δρ. Εμμανουήλ Κορκόνδειλα 
Στις 16 Οκτωβρίου, στην εκδήλωση με θέμα «Η υπερηχογραφι-

κή μέτρηση του μήκους του τραχήλου ως προγνωστικός δείκτης 

για πρόωρο τοκετό – νεότερα δεδομένα», με την οποία ξεκίνησε το 

πρόγραμμα των επιστημονικών ομιλιών του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ για το 

έτος 2007-2008, τιμήθηκε ο βετεράνος της Υπερηχογραφίας, Μαιευ-

τήρας-Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πα-

ρισίων, Δρ. Εμμανουήλ Κορκόνδειλας. Στον κ. Κορκόνδειλα, που 

διετέλεσε Διευθυντής του Τμήματος Υπερήχων του Μαιευτηρί-

ου ΛΗΤΩ από την έναρξη της λειτουργίας του, απενεμήθη τιμητι-

κή πλακέτα από τους κ.κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο, Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, και Ελπιδοφόρο Δουράτσο, Πρόεδρο του Επιστημο-

νικού Συμβουλίου του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ. Μετά την απονομή, 

που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα φορτισμένο από συγκίνηση, 

ακολούθησε δεξίωση προς τιμήν του Δρ. Εμμανουήλ Κορκόνδειλα.

Ο Δρ. Εμμανουήλ Κορκόνδει-λας με τους κ.κ. Ελπιδοφόρο Δουράτσο (επάνω) και Λεωνί-δα Παπαδόπουλο (κάτω).
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΘΕΜΑΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

news

Πρόγραμμα Επιστημονικής Δραστηριότητας ΜΗΤΕΡΑ 
Οκτώβριος 2007 - Μάρτιος 2008

Με το πρόγραμμα της φετινής χρονιάς σάς καλούμε, ακόμη μία φορά, να παρακολουθήσετε τις ομιλίες που γίνονται 
πάνω από 15 χρόνια στο ΜΗΤΕΡΑ, με θέματα τόσο Μαιευτικής-Γυναικολογίας, όσο και γενικότερου επιστημονικού και πνευματικού ενδιαφέροντος. 

Οι ομιλίες γίνονται στην Αίθουσα Διαλέξεων του ΜΗΤΕΡΑ, «Νικόλαος Λούρος». Θερμά ευχαριστούμε τους διακεκριμένους ομιλητές μας,
αλλά και τους συναδέλφους που μας βοήθησαν στον καταρτισμό του προγράμματος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνος Σταύρου                                                                 Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, 
Κωνσταντίνος Σταύρου         Γεώργιος Καλλιπολίτης

Άγγελος Λιάπης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Θεόδωρος Βαμβακίδης, 
Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος

«Ουρογυναικολογία» Γεώργιος Κουρούνης, Kαθηγητής 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστη-
μίου Πατρών

Πέμπτη 04/10/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

Γεώργιος Καλλιπολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ

«Προβλήματα Βιοηθικής στην ειδικότητα της 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας»

Ιωάννης Καραντάνης, Μαιευτήρας-
Γυναικολόγος

Πέμπτη 11/10/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

ΗΜΕΡiΔΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚHΣ ΚΛΙΝΙΚHΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΟy ΤΜHΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟyΣ ΙΔΡyΜΑΤΟΣ EΡΕΥΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΟy ΔΙΑΒHΤΗΣάββατο 13/10/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

Νικόλαος Βουδούρης, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, 
Γεώργιος Λιόσης, Παιδίατρος-Νεογνολόγος

«Μητρικός θηλασμός: ό,τι νεότερο» Σοφία Πετμεζάκη, Παιδίατρος-Νεογνο-
λόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέμπτη 18/10/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

Ευγένιος Κουμαντάκης, Kαθηγητής Μαιευτικής-Γυ-
ναικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

«Παράταση κύησης» Σπυρίδων Μηλίγκος, Καθηγητής Μαιευτι-
κής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέμπτη 25/10/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

«Νεότερες εξελίξεις στην προγεννη-
τική διάγνωση των χρωμοσωματικών 
ανωμαλιών του εμβρύου»

Αριστείδης Αντσακλής, Καθηγητής Μαιευ-
τικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Βούλα Βελισσαρίου, PhD, Διευθύντρια Τμήματος 
Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας ΜΗΤΕΡΑ, Γεωργία 
Χριστοπούλου, Μοριακή Βιολόγος

Πέμπτη 08/11/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

Ανθή Γεωργαντοπούλου, Πλαστικός Χειρουργός, 
FRCSEd, FRCS (Plast), EBOPRAS, CCST (UK)

«Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική 
σε παιδιά»

Τριαντάφυλλος Φωκαεύς, Χειρουργ. Παίδων, Διδά-
κτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημ.Υπεύθυνος 
Χειρουργ. Τομέα Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Πέμπτη 15/11/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

Γεώργιος Ζαραφωνίτης, Δερματολόγος «Ειδικές δερματοπάθειες στην κύηση» Νικόλαος Λινάρδος, Μαιευτήρας-Γυναι-
κολόγος

Πέμπτη 22/11/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

Ιωάννης Ανδρέου, Διδάκτωρ Μαιευτικής-Γυναικολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών

«Εμβολή αμνιακού υγρού» Γεώργιος Αναγνώστου, Ειδικός Αιμα-
τολόγος

Πέμπτη 24/01/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

Α. Μπούρα-Αθανασίου, Αναισθησιολόγος, Ε. Παρίσης, 
Αναισθησιολόγος, Θ. Σταθοπούλου, Αναισθησιολόγος

«Νεότερες εξελίξεις στη μαιευτική 
αναισθησία»

Αχιλλέας Καραθάνος, Διευθ. Αναισθησιο-
λογικού Τμήματος Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Πέμπτη 31/01/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

Λουκάς Κλέντζερης, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διδά-
κτωρ Πανεπιστημίου Sheffield της Αγγλίας

«30 χρόνια iVF: τι θα δούμε στο μέλλον» Δημήτριος Λουτράδης, Καθηγητής Μαιευ-
τικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέμπτη 07/02/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

Δήμος Τσεσμελάκης, Μαιευτήρας-Χειρουργός 
Γυναικολόγος

«Επίδραση της εγκυμοσύνης και του τοκετού 
στο πυελικό έδαφος»

Άγγελος Λιάπης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Πέμπτη 21/02/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

Εμμανουήλ Σουβατζόγλου, Ενδοκρινολόγος-Διαβητολό-
γος, PhD, M.D., Μελίνα Καριπίδου, Κλινική Διαιτολόγος-
Διατροφολόγος, MSc

«Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης» Ιωάννης Ζερβός, Μαιευτήρας-Γυναικολό-
γος, Ιστορικός Ερευνητής, Πρόεδρος της 
Ένωσης Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδας

Πέμπτη 28/02/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

Αθανάσιος Παπαδημητρίου, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, 
Γρηγόριος Σωτηρόπουλος, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

«Κύηση επιπλεκόμενη με καρκίνο» Αλέξανδρος Ροδολάκης, Επίκουρος 
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπι-
στημίου Αθηνών

Πέμπτη 06/03/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

Ιωάννης Ζερβός, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, 
Ιστορικός Ερευνητής, Πρόεδρος της Ένωσης 
Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδας

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

Θεοδόσιος Τάσσιος, Ομότιμος Καθηγητής 
Ε.Μ.Π., Νικόλαος Λινάρδος, Διδάκτωρ 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Πέμπτη 20/03/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

Παρασκευή 07/03/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

ΗΜΕΡΙΔΑ EΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚH ΗΜΕΡiΔΑΣάββατο 24/11/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

ΗΜΕΡiΔΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣΠέμπτη 01/11/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

Β. Αθανασίου, M.D., PhD, Μαιευτ.-Χειρ. Γυν/λόγος, 
Διδάκτωρ Πανεπ. Ιωαννίνων, Ευ. Μακράκης, Διδάκτωρ 
Μαιευτ.-Γυναικολογίας Πανεπ. Αθηνών, Π. Καραντζής, 
Μαιευτ.-Γυναικολόγος, Μ. Σακελλαρίου, Βιολόγος

«Στρατηγικές αντιμετώπισης ζευγαρι-
ών με πολλαπλές αποτυχίες στην iVF 
– Προοπτικές βελτίωσης»

Γεώργιος Κρεατσάς, Πρόεδρος Ιατρικής 
Σχολής Αθηνών, Αντιπρύτανης
Πανεπ. Αθηνών, Καθηγητής 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπ. Αθηνών

Πέμπτη 13/12/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

Παναγιώτης Μπεναρδής, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος «Ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη 
εμβρύου – Σύγχρονες απόψεις διάγνωσης, 
παρακολούθησης και αντιμετώπισης»

Εμμανουήλ Σαλαμαλέκης, Καθηγητής 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Πέμπτη 20/12/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

Ελένη Αντωνιάδου, Παιδίατρος, Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, Ιωάννα Φού-
ντζουλα, Παιδίατρος, Διαγόρας Ζαργάνης, Παιδίατρος, 
Αναπληρωτής Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

«Νεότερα αντιβιοτικά» Βασίλειος Αναστασίου, Διδάκτωρ Μαιευτι-
κής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέμπτη 10/01/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

Δημήτριος Χατζής, Αλλεργιολόγος παίδων και ενηλίκων, 
Άμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Αναφυλακτικές αντιδράσεις στην κύηση» Σάββας Μακρής, Παθολόγος-Εντατικολόγος, 
Επιστ. Υπεύθυνος Παθολ. Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Πέμπτη 27/03/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00
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Το ΛΗΤΩLAB στον Πειραιά 
έρχεται να καλύψει τις 
ανάγκες όλων αυτών που 
επιθυμούν την αξιοπιστία 
στην παροχή ιατρικών υπη-
ρεσιών στα νότια προάστια.
Το ΛΗΤΩLAB έχει τη δυνα-
τότητα, μέσω των εξειδικευ-
μένων του τμημάτων, να υπο-
στηρίξει τις ανάγκες όλης της 
οικογένειας. Ο στόχος αυ-
τός επιτυγχάνεται μέσω του 
μεγάλου φάσματος ιατρικών 
υπηρεσιών υψηλών προδια-
γραφών και του εξειδικευμέ-
νου ιατρικού, επιστημονικού 
και διοικητικού προσωπικού. 
Τα βασικά τμήματα που λει-
τουργούν στο ΛΗΤΩLAB είναι 
τα εξής: 
❏ Μικροβιολογικό 
❏ Ακτινοδιαγνωστικό 
❏ Παθολογικό 
❏ Καρδιολογικό 
❏ Παιδιατρικό 
❏  Γυναικολογικό  

- Κολποσκοπήσεων 
❏ Γενικών  Υπερήχων 
❏ Εμβρυομητρικής Ιατρικής

Πιο αναλυτικά οι παρεχό-
μενες υπηρεσίες του ΛΗ-
ΤΩLAB είναι:
❏  Μικροβιολογικές  

εξετάσεις 
❏   Εξετάσεις Μοριακής Βιολο-

γίας και Κυτταρογενετικής 
❏  Ακτινολογικές – ακτινοσκο-

πικές εξετάσεις 
❏   Εξετάσεις  

οστικής πυκνότητας 
❏   Μαστογραφίες και  

υπέρηχοι μαστού 
❏   Εμβρυομητρικοί υπέρηχοι 

και αμνιοπαρακεντήσεις 
❏  Triplex καρδιάς και αγγείων 
❏  Γενικοί υπέρηχοι 
❏   Εξετάσεις από ειδικότητες 

καρδιολόγου, παθολόγου, 
παιδιάτρου 

❏  Test pap – κυτταρολογικό 
❏  Check up
Παράλληλα, στο ΛΗΤΩLAB 
έχει ξεκινήσει η διαδικα-
σία σύναψης συμβάσεων 
με όλα τα Δημόσια Ασφα-
λιστικά Ταμεία, η οποία σύ-
ντομα αναμένεται να ολο-
κληρωθεί.

H Γενική, Μαιευτική/Γυναικολογική 
& Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, στο 
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού όλων 
των λειτουργικών της χώρων, προ-
χώρησε σε εργασίες αναβάθμι-
σης του οπτικοακουστικού εξο-
πλισμού της Αίθουσας Διαλέξεων 
«Νικόλαος Λούρος», καθιστώντας την ένα πλήρες, υπερσύγχρο-
νο συνεδριακό κέντρο, στο οποίο μπορούν να διεξάγονται κάθε εί-
δους εκδηλώσεις, όπως ημερίδες και συνέδρια, συνεντεύξεις Τύ-
που, παρουσιάσεις συγγραμμάτων, γενικές συνελεύσεις, διδασκαλία 
σε φοιτητές, σεμινάρια για το κοινό, τους νοσηλευόμενους και τους 
συγγενείς τους, επιμόρφωση σχολείων, παιδικές θεατρικές παρα-

στάσεις και γιορτές. Επιπλέον, μέσω 
του website www.miteralive.gr, υπάρ-
χει η δυνατότητα να παρακολουθήσε-
τε ζωντανά, on line, ορισμένες από τις 
παραπάνω εκδηλώσεις, πάντοτε με 
την έγκριση των εμπλεκόμενων και τη-
ρώντας την ιατρική δεοντολογία και το 

απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Το Συνεδριακό Κέντρο «Νι-
κόλαος Λούρος» βρίσκεται στο ισόγειο του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, 
δίπλα από την κεντρική είσοδο, και ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του 
ομώνυμου αείμνηστου Καθηγητή της Μαιευτικής-Γυναικολογίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.miteralive.gr 
ή να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διέθυνση: louros@mitera.gr

Εκσυγχρονισμός του Συνεδριακού Κέντρου του ΜΗΤΕΡΑ

Νέα 
Καρδιοχειρουργική 

Μονάδα 
στην Παιδιατρική 
Κλινική ΜΗΤΕΡΑ 

Έτοιμη να λειτουργήσει θα είναι στις αρ-
χές του 2008 και η νέα Καρδιοχειρουρ-
γική Μονάδα στην Παιδιατρική Κλινική 
ΜΗΤΕΡΑ. Οι διαδικασίες τρέχουν με γρή-
γορους ρυθμούς, τα μηχανήματα έχουν 
παραγγελθεί, τα χειρουργεία είναι σχε-
δόν έτοιμα και από τον Ιανουάριο η μο-
νάδα θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει τα 
πρώτα περιστατικά. 
Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ιδιωτι-
κή καρδιοχειρουργική μονάδα για παιδιά 
μετά από αυτές που διαθέτουν το Ωνάσειο 
και το Παίδων. Επικεφαλής στη νέα μονά-
δα είναι ο καθηγητής κ. Σαρρής, ο οποίος 
και προέρχεται από το Ωνάσειο, όπου είχε 
ουσιαστικά οργανώσει την αντίστοιχη πτέ-
ρυγα, ενώ έχει πλούσια εμπειρία από αντί-
στοιχες μονάδες στο εξωτερικό.
Αναλυτική ενημέρωση και σχετικό αφιέ-
ρωμα θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύ-
χος του Αrt of Life & Health.

           Νέες υπηρεσίες
Διαγνωστικό Κέντρο ΛΗΤΩLAB

Το Διαγνωστικό Κέντρο-
Πολυϊατρείο ΛΗΤΩLAB 
λειτουργεί καθημερινά από 
τις 07:00 έως τις 21:00 και 
το Σάββατο από τις 07:30 
έως τις 15:00. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 210-4228000

Το ΛΗΤΩLAB στεγάζεται επί της 
οδού Αγ. Σπυρίδωνος 13 στον 
Πειραιά, σε ένα σύγχρονο και 
πλήρως ανακαινισμένο τετραώ-
ροφο κτήριο υψηλής αρχιτεκτονι-
κής αισθητικής.

www.miteralive.gr 
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Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, με στό-
χο τη διατήρηση και τη βελτίω-
ση της ποιότητας των παροχών 
του, επιλέγει πάντα διακεκριμέ-
νους συνεργάτες. Στον τομέα 
της σίτισης, το μαιευτήριο έχει 
επιλέξει και συνεργάζεται με 
την πιστοποιημένη επί σειρά 
ετών Newrest Hellas Catering 
& Support Α.Ε., η οποία παρέχει 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον 
τομέα του επισιτισμού. Η Newrest, 
διαθέτοντας έμπειρο και εκπαιδευ-
μένο προσωπικό, έχει αναλάβει την 
οργάνωση και τον προγραμματισμό 
καθημερινής σίτισης σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες, τη 
λειτουργία 5 εστιατορίων του διεθνούς Αερολιμένα Αθη-
νών, το σωστό σχεδιασμό και τη διαχείριση ποιοτικού φα-

γητού του προσωπικού και των ασθενών σε νοσοκομεία, 
κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, καθώς και τη διαχείρι-
ση και το σχεδιασμό καθημερινής διατροφής σε σχολεία 

και εκπαιδευτήρια κάθε βαθμίδας. Το σύστη-
μα διαχείρισης ποιότη-

τας και ασφάλειας των 
τροφίμων της εταιρείας 
Newrest Hellas, που έχει 
αναλάβει και τη σίτιση 
του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, 
έχει διασφαλισθεί από 

τα πιστοποιητικά iSΟ και 
HACCP, παρέχοντας έτσι 
στο μαιευτήριο τη δυνατό-
τητα να εξακολουθεί να προ-
σφέρει ποιοτικές και υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες και στον 
τομέα της διατροφής.  

Διασφάλιση ποιότητας στον τομέα σίτισης του ΛΗΤΩ
Πιστοποιητικά ISΟ και HACCP στη Newrest Hellas, που έχει αναλάβει το Catering του ΛΗΤΩ

ρές του ταξιδιωτικού γραφείου Egnatia Bank 
Travel, καθώς και από τη δωρεάν ταξιδιωτική 
ασφάλεια και ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό.

•  Ασφάλεια στις συναλλαγές 
Οι κάτοχοι ενημερώνονται άμεσα για τις κινή-
σεις της κάρτας τους με SMS στο κινητό τους 
τηλέφωνο ή με e-mail στον υπολογιστή τους με 
την υπηρεσία Alerts. Ταυτόχρονα, παρέχεται 
ασφάλεια στις συναλλαγές τους μέσω του συ-
στήματος ελέγχου για τον εντοπισμό ύποπτων 
συναλλαγών. 

Ενημερωθείτε σήμερα για τις πιστωτικές κάρτες 
Marfin Visa με μια επίσκεψη σε ένα από τα κατα-
στήματα της Marfin Egnatia Bank ή επικοινωνήστε 
στο τηλέφωνο: 210-9304400.

Η Marfin Egnatia Bank παρουσιάζει τα προνόμια 
των πιστωτικών καρτών Μarfin Blue και Gold, με 
κεντρικό μήνυμα «Τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω 
μας». Η Marfin Egnatia Bank προσφέρει τη δυνα-
τότητα μεταφοράς υπολοίπων από άλλες πιστω-
τικές κάρτες στις πιστωτικές κάρτες Marfin Visa, 
με προνομιακό επιτόκιο 4,9% για 2 χρόνια.
Επιπλέον προσφέρει:

•  Δωρεάν συνδρομή 
Για πάντα, για νέες αιτήσεις πιστωτικών καρτών 
έως και 31/12/2007.

•  Νέο πρόγραμμα επιβράβευσης αγο-
ρών «Όφελος παντού» 
Επιστροφή έως και 3% της αξίας των αγορών, 
απλά και μόνο με τη χρήση της πιστωτικής κάρ-
τας. Η συνολική επιστροφή μπορεί να ανέλθει 
έως και στα 360 ευρώ το χρόνο.

•  Προνόμια Υγείας 
Σε συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα 
ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, προσφέρονται ει-
δικές παροχές και εκπτώσεις στους κατόχους 
των πιστωτικών καρτών.

•  Ταξιδιωτικές παροχές 
Οι κάτοχοι, χρησιμοποιώντας την κάρτα για τα 
ταξίδια τους, επωφελούνται από τις προσφο-

Μοναδικά 
προνόμια από 

τις κάρτες  
της Marfin 

Egnatia Bank
Marfin Blue Visa 

Gold Visa
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Πανελλήνιο 
Φθινοπωρινό 
Πρωτάθλημα 

Τένις Ιατρών 2007

Το ΜΗΤΕΡΑ χορηγός 
του πρωταθλήματος

To ΜΗΤΕΡΑ βρίσκεται κοντά 
σε όλες εκείνες τις δραστη-
ριότητες που αναδεικνύουν 
την πνευματική πολυμέρεια 
των ιατρών και τον πολυδιά-
στατο χαρακτήρα της προ-
σωπικότητάς τους.
Έτσι, το ΜΗΤΕΡΑ ήταν ο 
μόνος χορηγός του Πα-
νελληνίου Φθινοπωρινού 
Πρωταθλήματος Τένις Ια-
τρών, που διεξήχθη στις 
Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

Quaba στο Μαρκόπουλο Ατ-
τικής, με συμμετοχές ιατρών 
από όλη την Ελλάδα.
Από τους μεγάλους πρωτα-
γωνιστές του πρωταθλήμα-
τος ήταν ο Μαιευτήρας-Γυ-
ναικολόγος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. 
Ανδρέας Φωκάς, ο οποίος 
κέρδισε την πρώτη θέση στο 
μονό και τη δεύτερη θέση 
στο διπλό ανδρών, στην κα-
τηγορία Master.
Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

Ο Μαιευτήρας-Γυναικολόγος 
του ΜΗΤΕΡΑ κ. Ανδρέας 
Φωκάς κατά τη βράβευσή του 
στο Πανελλήνιο Φθινοπωρινό 
Πρωτάθλημα Τένις Ιατρών.

Στο πλαίσιο της σύσφιγξης των σχέσεων μετα-
ξύ όλων εκείνων που ασχολούνται με την παροχή 
υπηρεσιών υγείας και τη δημιουργική αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου τους, διεξήχθη με επιτυ-
χία το 1ο Πρωτάθλημα Οργανισμών & Φορέων 
Υγείας 7x7, που οργανώθηκε με επιτυχία από 
την ΕΠΟΦΥ (Επιτροπή Πρωταθλήματος Οργα-
νισμών και Φορέων Υγείας) και ανέδειξε Πρω-
ταθλήτρια την ομάδα του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ. 
Στο 2ο Πρωτάθλημα Οργανισμών & Φορέων 
Υγείας 7x7 θα συμμετέχουν οι παρακάτω ομά-
δες: Γενική, Μαιευτική/Γυναικολογική & Παιδια-
τρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, Αpivita, 
Glaxo Smith Kline, Περιοδικό Vita, Elpen, Roche 
Diagnostics, Βayer, Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττι-
κής, Νycomed, UCB Group, Numil, Velti (ως χορη-
γός πληροφορικής).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επι-
σκεφθείτε το www.everygame.gr
Με στόχο την ανασκόπηση του πρωταθλήματος 
της αγωνιστικής περιόδου 2006-2007, καθώς και 
τη βράβευση όλων εκείνων που διακρίθηκαν στο εν 

λόγω πρωτάθλημα, διοργανώθηκε μια φαντασμα-
γορική εκδήλωση τη Δευτέρα 22/10/2007, στο Συ-
νεδριακό Κέντρο του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ «Νικό-
λαος Λούρος».
Μεταξύ άλλων, βραβεύθηκαν η Πρωταθλήτρια 
Ομάδα του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ και ο τροπαιούχος 
του καλοκαιρινού τουρνουά Νycomed, ενώ απο-
νεμήθηκαν έπαθλα για τον mvp, τον καλύτερο επι-
θετικό, αμυντικό και τερματοφύλακα, τον καλύτερο 
ξένο παίκτη, βραβείο τεχνικής κατάρτισης και βρα-
βείο ήθους και fair play.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η απονομή τι-
μητικών βραβείων σε παίκτες-εργαζόμε-
νους, για τη συνολική προσφορά τους στο 
άθλημα του ποδοσφαίρου (ορισμένοι εξ αυ-
τών έχουν παίξει και σε ομάδες Α' Εθνικής) και 
ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του εργασιακού αθλη-
τισμού, μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Δάρας, 
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος του ΜΗΤΕΡΑ, και ο 
ιδαίτερα αγαπητός σε όλους μας στον Όμιλο 
ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ Νείλος Βαρλόκωστας, υπάλ-
ληλος εξωτερικών εργασιών του ΛΗΤΩ.

Πρωτάθλημα Οργανισμών 
& Φορέων Υγείας 7x7 
Εκδήλωση με έπαθλα και βραβεύσεις των διακριθέντων

1. Ο κ. Νείλος Βαρλόκωστας του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, 
ενώ παραλαμβάνει το βραβείο συνολικής προσφο-
ράς από τη Διευθύνουσα Μαία του ΛΗΤΩ κ. Ευτυχία 
Κωνσταντινίδου, τον αρχηγό της ποδοσφαιρικής ομά-
δας κ. Χρήστο Πούμπουρα και τον υπεύθυνο διοργά-
νωσης του πρωταθλήματος κ. Γιάννη Σταθόπουλο. 2. 
Ο κ. Βασίλης Δάρας, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος του 
ΜΗΤΕΡΑ και από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας του 
ΜΗΤΕΡΑ, κατά τη διάρκεια της βράβευσής του για τη 
συνολική του προσφορά στην εκδήλωση της ΕΠΟΦΥ.  
3. Γενικό πλάνο της εκδήλωσης για το Πρωτάθλημα 
Οργανισμών & Φορέων Υγείας 7x7, που διοργανώθη-
κε στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ. 

1 2

3
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Η θεαματική εξέλιξη των κλάδων της Μοριακής Βιολογίας και της Κυττα-
ρογενετικής τα τελευταία 30 χρόνια άνοιξε νέους δρόμους στον τομέα 
της υγείας. Το Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρογενετικής Άλφα 
Lab, βασισμένο στο όραμα να δημιουργηθεί ένας χώρος στον οποίο θα 
εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές των δύο αυτών κλάδων της 
Γενετικής, αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαστήριο με άριστα εκπαιδευ-
μένους επιστήμονες που παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Στο 
αφιέρωμα που ακολουθεί, η Διευθύντρια του Κέντρου, κυρία Λίνα Φλω-
ρεντίν-Αράρ μάς μιλά για την ανάπτυξη της Μοριακής Βιολογίας και της 
Κυτταρογενετικής στον αγώνα κατά του καρκίνου, στη μελέτη της ανδρι-
κής υπογονιμότητας και στην προεμφυτευτική διάγνωση. 

Μοριακή Βιολογία 
& Κυτταρογενετική
Ραγδαίες εξελίξεις που δυναμώνουν την ελπίδα

Από την κ. Λίνα 
Φλωρεντίν-Αράρ, 
Μοριακή Βιολόγο - Κυτταρογε-
νετίστρια, Διευθύντρια Κέντρου 
Μοριακής Βιολογίας & 
Κυτταρογενετικής Άλφα LAB
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σωματική ανακατάταξη, η πλη-
ροφορία αυτή θεωρείται ιδιαι-
τέρως σημαντική. Η γνώση της 
ακριβούς ανακατάταξης που 
συσχετίζεται με τη νόσο έχει 
αποδειχθεί ότι είναι μείζονος 
σημασίας για τον ασθενή, διό-
τι συνδέεται με την ακριβή δι-
άγνωση του τύπου της νόσου, 
την πρόγνωση και τη θεραπευ-

τική προσέγγιση. Παραδείγμα-
τος χάριν, από το 1978, ο καρυ-
ότυπος του μυελού των οστών 
θεωρείται απαραίτητος προ-
κειμένου να προβλεφθεί η πο-
ρεία της εξέλιξης της νόσου 
στις οξείες λεμφοβλαστικές 
λευχαιμίες (ΟΛΛ). Η ΟΛΛ, πιο 
συχνή στα παιδιά, σχετίζεται με 
συγκεκριμένες χρωμοσωματι-
κές ανωμαλίες, όπως η μετάθε-
ση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 
12;21. Η μετάθεση αυτή σχετί-

&life A
RT

 O
F

21

για την πρόγνωση όσο και για την 
επιλογή θεραπευτικής προσέγ-
γισης με φαρμακευτική αγω-
γή ή μεταμόσχευση. Η ανίχνευ-
ση όμως μίας χρωμοσωματικής 
ανακατάταξης που σχετίζεται 
με την αιματολογική κακοήθεια 
θεωρείται μείζονος σημασίας 
όχι μόνο για τη διάγνωση, πρό-
γνωση και θεραπευτική προσέγ-
γιση, αλλά και για την ανίχνευση 
της ελάχιστης υπολειπόμενης 
νόσου, δηλαδή των ελαχίστων 
εκείνων κυττάρων που φέρουν 
τη χρωμοσωματική ανωμαλία και 
των οποίων η εξάλειψη είναι ση-
μαντική για την πλήρη ίαση από 
τη νόσο. Η γνώση της ελάχιστης 
υπολειπόμενης νόσου επιτρέπει 

στον ιατρό να διαλέξει εκείνο το 
θεραπευτικό σχήμα που θα οδη-
γήσει σε θεραπεία και θα ελα-
χιστοποιήσει την επανεμφάνιση 
της νόσου. 
Με την ανάπτυξη δε της Φαρ-
μακογενετικής η επιστήμη μιλά 
ήδη για την επιλογή φαρμάκου 
σύμφωνα με τον γονότυπο του 
ασθενούς, δηλαδή για εξατομι-
κευμένα φάρμακα στα οποία ο 
συγκεκριμένος ασθενής αντα-
ποκρίνεται καλύτερα. Μ
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ζεται με καλή πρόγνωση, οπότε, 
εκτός από την πληροφορία που 
δίνεται στον ιατρό και τον διευ-
κολύνει στη σωστή επιλογή της 
θεραπευτικής προσέγγισης, δί-
νει και στην οικογένεια την ελ-
πίδα ότι το παιδί τους θα θερα-
πευτεί. Άλλο παράδειγμα είναι η 
ανίχνευση της γνωστής μετάθε-
σης 9;22, η οποία σχετίζεται με 
διαφορετικού τύπου λευχαιμίες 
και η παρουσία της οποίας θεω-
ρείται υψίστης σημασίας τόσο 

Η ανάπτυξη 
της Μοριακής 

Κυτταρογενετικής 
FISH και 

οι συνδυασμένες 
προσπάθειες των 

κυτταρογενετι-
στών και των 

μοριακών 
βιολόγων 

οδήγησαν στην 
αναγνώριση 

τουλάχιστον 278 
ανακαταταγμένων 

γονιδίων. 

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2005 
είχε διαπιστωθεί με κυτταρο-
γενετική ανάλυση η παρουσία 
χρωμοσωματικών ανωμαλιών 
σε τουλάχιστον 47.000 κακοή-
θειες. Η ανάπτυξη των τεχνικών 
της Μοριακής Κυτταρογενετι-
κής FISH, καθώς και οι συνδυα-
σμένες προσπάθειες των κυττα-
ρογενετιστών και των μοριακών 
βιολόγων πάνω από δύο δεκα-
ετίες οδήγησαν στην αναγνώ-
ριση τουλάχιστον 275 ανακατα-
ταγμένων γονιδίων, αποτέλεσμα 
των χρωμοσωματικών ανωμαλι-
ών που ανιχνεύονται στις κακο-
ήθειες, και επέτρεψαν τη βαθύ-
τερη μελέτη και κατανόηση του 
καρκίνου. 
Το βασικό συμπέρασμα από τη 
σύγχρονη Κυτταρογενετική του 
καρκίνου είναι η συνειδητοποί-
ηση ότι κάθε όγκος ο οποίος 
έχει επαρκώς μελετηθεί, ώστε 
να διεξαχθούν σαφή συμπε-
ράσματα, χαρακτηρίζεται από 
συγκεκριμένη χρωμοσωματική 
ανωμαλία. Προς το παρόν, του-
λάχιστον 500 ισοζυγισμένες χρω-
μοσωματικές ανακατατάξεις, 
οι οποίες συσχετίζονται με νεο-
πλασίες και εμφανίζονται επα-
νειλημμένα, έχουν εντοπιστεί 
και χαρακτηριστεί. Παραμένει 
όμως ένας μεγάλος αριθμός κα-
κοηθειών που δεν έχει ακόμη συ-
σχετιστεί με συγκεκριμένες πε-
ριοχές χρωμοσωμάτων, όμως με 
την εξέλιξη της επιστήμης της 
Κυτταρογενετικής και της Μο-
ριακής Βιολογίας αυτό θα κατα-
στεί εφικτό. 
Στις περιπτώσεις που η νόσος 
έχει συσχετιστεί με τη χρωμο-

Η Κυτταρογενετική και η Μοριακή 
Βιολογία μάχονται τον καρκίνο



(DNA), το σπάσιμο, δηλαδή, της 
αλυσίδας του DNA τους σε μι-
κρότερου μήκους τμήματα. 
Στην περίπτωση του σπέρμα-
τος, εάν ο μηχανισμός της από-
πτωσης αποσυντονιστεί, μπορεί 
να μειωθούν οι πιθανότητες για 
μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη. 
Απόπτωση μεγαλύτερη από ένα 
κρίσιμο ποσοστό μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα το σταμάτημα 
της εμβρυϊκής ανάπτυξης σε 
πρώιμο στάδιο, αποβολές, ανω-
μαλίες στα νεογνά κ.ά. 
Ως εκ τούτου, ζευγάρια με ανε-
ξήγητη υπογονιμότητα, καθ’ έξιν 
αποβολές, πολλαπλές αποτυχη-
μένες προσπάθειες εξωσωματι-
κής γονιμοποίησης (IUI/IVF/ICSI), 
διακοπή εμβρυϊκής ανάπτυξης 
ή ανελλιπή ανάπτυξη βλαστοκύ-
στης, καθώς και άνδρες προχω-
ρημένης ηλικίας ή εκείνοι που 
εκτέθηκαν σε βλαβερές ουσίες 
θα μπορούσαν να ωφεληθούν με 
την εξέταση των σπερματοζωα-
ρίων  για απόπτωση.
Κατά την ανάλυση, το σπέρμα 
«βάφεται» με φθορίζουσα ου-
σία η οποία αντιδρά με το κατα-
κερματισμένο DNA, έτσι ώστε 
τα αποπτωτικά σπερματοζω-
άρια να αποκτούν διαφορετι-
κή χρώση από τα μη αποπτω-
τικά. Η απάντηση στο κρίσιμο 
ερώτημα για το αν η απόπτω-
ση του σπέρματος θεραπεύ-
εται είναι ευτυχώς θετική σε 
αρκετές περιπτώσεις. Η χο-
ρήγηση αντιοξειδωτικών ου-
σιών και η αλλαγή του τρόπου 
ζωής φέρνουν θετικά αποτε-
λέσματα. Η αντιμετώπιση πι-
θανών λοιμώξεων και η επιλο-
γή της κατάλληλης μεθόδου 
εξωσωματικής γονιμοποίη-
σης αυξάνουν επίσης σημα-
ντικά τις πιθανότητες για μια 
επιτυχημένη εγκυμοσύνη.   

Για το λόγο αυτό, ασθενείς με 
υπογονιμότητα αγνώστου αιτιολο-
γίας –ακόμη και όταν οι παράμε-
τροι σπέρματος είναι φυσιολογι-
κές–, πολλαπλές αποτυχημένες 
προσπάθειες εξωσωματικής και 
μικρογονιμοποίησης (ICSI), αλλά 
και καθ’ έξιν αποβολές είναι δυ-
νατόν να ωφεληθούν κάνοντας 
την εξέταση αυτή. Η ανάλυση 
περιλαμβάνει τη μελέτη εκα-
τοντάδων σπερματοζωαρίων 
με χρήση ειδικών φθοριζόντων 
ανιχνευτών για κάθε χρωμόσω-
μα ξεχωριστά. Εάν το ποσοστό 
ανευπλοειδιών βρεθεί ότι είναι 
μεγαλύτερο από ένα κρίσιμο 
ποσοστό, υποδεικνύονται τρό-
ποι αντιμετώπισης.    

Ανάλυση απόπτωσης σπέρματος 

Η απόπτωση ή, διαφορετικά, ο 
προγραμματισμένος κυτταρι-
κός θάνατος είναι ένας φυσιο-
λογικός μηχανισμός «αυτοκτο-
νίας» των κυττάρων, ο οποίος 
εξασφαλίζει τη σωστή ανάπτυ-
ξη του οργανισμού και διατηρεί 
την ομοιόστασή του. Τα κύττα-
ρα που υφίστανται απόπτωση 
εμφανίζουν διάφορες δομικές 
αλλοιώσεις κυρίως στον πυρή-
να τους, όπως ο κατακερματι-
σμός του γενετικού τους υλικού 

Μελετώντας και 
αντιμετωπίζοντας 
την ανδρική 
υπογονιμότητα  

Στα πλαίσια της διερεύνησης 
της ανδρικής υπογονιμότητας 
ήρθε να προστεθεί τα τελευταία 
χρόνια η γενετική μελέτη των 
σπερματοζωαρίων: Τι οδηγεί τα 
σπερματοζωάρια σε ανεξέλε-
γκτη «αυτοκτονία»; Γιατί άνδρες 
με φυσιολογικές παραμέτρους 
σπέρματος (συγκέντρωση, κινη-
τικότητα, μορφολογία) παρου-
σιάζουν ανεξήγητη υπογονιμό-
τητα; Τι ονομάζουμε «γενετική 
ποιότητα» του σπέρματος και με 
ποιους τρόπους μελετάται αυτή; 
Ερωτήματα όπως τα παραπάνω 
απασχολούν όλο και συχνότερα 
τους επιστήμονες. 

Ανάλυση ανευπλοειδιών σπέρματος 

Το σπέρμα αναπτύσσεται από 
ανώριμα κύτταρα καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της ζωής ενός άνδρα. 
Κατά τη διαδικασία αυτή, ο αριθ-
μός των σπερματοζωαρίων 
υποδιπλασιάζεται από 46 χρω-
μοσώματα σε 23, όμως ακόμη 
και σε έναν γενετικά φυσιολο-
γικό και γόνιμο άνδρα μπορεί να 
γίνουν λάθη, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν λιγότερα ή περισσό-
τερα χρωμοσώματα (ανευπλο-
ειδία) σε κάποια σπερματοζω-
άριά του. Σε υπογόνιμους όμως 
άνδρες το ποσοστό των σπερ-
ματοζωαρίων που έχουν παθο-
λογικό αριθμό χρωμοσωμάτων 
έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ 
υψηλότερο. Σύμφωνα με με-
λέτες, η ύπαρξη ανευπλοειδι-
ών στο σπέρμα μπορεί να μει-
ώσει τις πιθανότητες για μια 
επιτυχημένη εγκυμοσύνη και 
σχετίζεται με επαναλαμβανό-
μενες αποβολές.

Ζευγάρια με 
ανεξήγητη 

υπογονιμότητα, 
καθ’ έξιν 

αποβολές ή 
αποτυχημένες 
προσπάθειες 

εξωσωματικής 
γονιμοποίησης, 

καθώς και άνδρες 
προχωρημένης 

ηλικίας μπορούν 
να ωφεληθούν με 

την εξέταση των 
σπερματοζωαρίων  
για απόπτωση και 

ανευπλοειδίες 
χρωμοσωμάτων.
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Η προεμφυτευτική γενετική 
διάγνωση είναι μια διαδικασία 
κατά την οποία είναι εφικτή 
η  αν ίχνευση ορισμένων 
χρωμοσωματικών ανωμαλιών 
ή η ανίχνευση γενετικού 
νοσήματος σε ένα κύτταρο 
του γονιμοποιημένου ωαρίου 
πριν από την εμφύτευση στη 
μήτρα. Η προεμφυτευτική 
αυξάνει την πιθανότητα 
σύλληψης σε ζευγάρια 
υπογόνιμα, μιας και είναι 
πλέον γνωστό από μελέτες 
ότι η ποιότητα των ωαρίων 
και ειδικά οι ανευπλοειδίες 
χρωμοσωμάτων είναι  η 
βασική αιτία της μειωμένης 
εμφύτευσης εμβρύων ιδίως 
σε γυναίκες ηλικίας άνω 
των 36 ετών. Ενδείκνυται 
επίσης στις περιπτώσεις που 
ένας από τους δύο μέλλοντες 
γ ο ν ε ί ς  ε ί ν α ι  φ ο ρ έ α ς 
χρωμοσωματικής ανωμαλίας 
(συχνή αιτία υπογονιμότητας 
ή καθ’ έξιν αποβολών) ή ο 
ένας ή οι δύο γονείς είναι 
φορείς γενετικού νοσήματος, 
π.χ., μεσογειακής αναιμίας, 
αιμορροφιλίας, οικογενειακού 
καρκίνου του παχέος εντέρου 
κ.λπ. 
Η συγκεκριμένη μέθοδος 
εφαρμόζεται αποκλειστικά 
στα ζευγάρια μετά από 
εξωσωματική γονιμοποίηση. Η 
διαδικασία συμπεριλαμβάνει 
υ π ε ρ δ ι έ γ ε ρ σ η  μ ε 
ο ρ μ ό ν ε ς ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ 
ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν 
π ο λ λ ά  ω ά ρ ι α  π ο υ  σ τ η 
συνέχεια γονιμοποιούνται 
εξωσωματικά και πάντα με 
μικρογονιμοποίηση. 
Η λήψη ενός κυττάρου από 
κάθε έμβρυο γίνεται από 

Με την 
προεμφυτευτική 

διάγνωση 
μειώνεται 

ο κίνδυνος 
σύλληψης 

παθολογικών 
εμβρύων σε 

εκείνες τις 
οικογένειες όπου 

ο κίνδυνος είναι 
υψηλός. 

εξειδικευμένο εμβρυολόγο 
και  η  γενετική ανάλυση 
γίνεται από εξειδικευμένο 
γενετιστή. Αποτελέσματα από 
τη γενετική ανάλυση δίδονται 
σε περίπου 24 ώρες. Βάσει 
των αποτελεσμάτων αυτών, 
τοποθετούνται στη μήτρα μόνο 
εκείνα τα έμβρυα τα οποία 
έχουν τον φυσιολογικό αριθμό 
χρωμοσωμάτων ή δεν φέρουν 
το συγκεκριμένο νόσημα 
της οικογένειας. Επομένως, 
με την προεμφυτευτική 

μ ε ι ώ ν ε τ α ι  ο  κ ί ν δ υ ν ο ς 
σύλληψης παθολογ ικών 
εμβρύων σε εκείνες τις 
οικογένειες όπου ο κίνδυνος 
είναι υψηλός. Από μελέτες 
φαίνεται ότι  το ποσοστό 
των παθολογικών κυήσεων 
μετά από προεμφυτευτική 
διάγνωση μειώνεται κατά 5 
φορές.
Στις οικογένειες υψηλού 
κινδύνου λόγω βεβαρημένου 
οικογενειακού ιστορικού, 

α π α ρ α ί τ η τ ο ς  ε ί ν α ι  ο 
σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  ε ι δ ι κ ο ύ 
πρωτοκόλλου γ ια  κάθε 
ν ό σ η μ α  κ α ι  γ ι α  κ ά θ ε 
οικογένεια ξεχωριστά, 
οπότε αυτό πρέπει να γίνει 
τουλάχιστον 1-2 μήνες πριν 
από την προγραμματισμένη 
ε ξ ω σ ω μ α τ ι κ ή  κ α ι 
προεμφυτευτική γενετική 
διάγνωση. 
Βεβαίως η ανάλυση μόνο ενός 
κυττάρου για κάθε έμβρυο 
δεν έχει την ίδια ασφάλεια 

αποτελέσματος όπως όταν 
γ ί ν ε τ α ι  π ρ ο γ ε ν ν η τ ι κ ό ς 
έ λ ε γ χ ο ς  σ τ ο  α ’  ή  τ ο  β ’ 
τρίμηνο. Το ποσοστό λάθους 
τ η ς  π ρ ο ε μ φ υ τ ε υ τ ι κ ή ς 
διάγνωσης μετά από πολλές 
μελέτες φαίνεται ότι είναι 
περίπου 7,2%. Για το λόγο 
αυτό είναι απαραίτητος ο 
προγεννητικός έλεγχος στην 
κύηση που προκύπτει μετά 
από προεμφυτευτική γενετική 
διάγνωση.

Προεμφυτευτική Διάγνωση
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Οικονομικά οφέλη 
του θηλασμού: 
εξοικονομώντας 
χρήματα για την υγεία
Με τον μητρικό θηλασμό εξοι-
κονομούνται τα χρήματα που 
θα ξοδεύονταν σε γάλα του 

εμπορίου, αλλά και σε φάρ-
μακα για τις πιθανές ασθένει-
ες που θα προκαλούνταν στο 
βρέφος ακριβώς εξαιτίας αυ-
τού του λόγου. Ειδικά στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες, το κό-
στος του τεχνητού γάλακτος 

είναι πολύ συχνά δυσβάσταχτο 
για το πενιχρό εισόδημα των οι-
κογενειών.
Από τον μητρικό θηλασμό 
κερδίζει και το κράτος:
• Το νοσοκομείο Jose Fabella 
των Φιλιππινών εξοικονόμη-
σε περισσότερα από 100.000 
δολάρια – δηλαδή το 8% του 
ετήσιου προϋπολογισμού 
του, προωθώντας και εφαρ-
μόζοντας αποκλειστικά τον 
μητρικό θηλασμό.
• Στη Βραζιλία οι υπεύθυνοι 
του νοσοκομείου Acari εκτι-
μούν ότι πάνω από 20.000 δο-
λάρια εξοικονομήθηκαν σε 
λιγότερο από δύο χρόνια με 
την αποκλειστική εφαρμογή 
του μητρικού θηλασμού.
• Στην Ολλανδία, σχετική 
έρευνα του Πανεπιστημίου 
του Άμστερνταμ απέδειξε 
ότι μια αύξηση του ποσοστού 
του θηλασμού κατά 5% είναι 
δυνατόν να εξοικονομήσει το 
ποσό των 850.000 δολαρίων 
ετησίως.
Από τον μητρικό θηλασμό 
κερδίζουν όλοι. Κερδίζει 
α) το νεογνό, που είναι το 
μέλλον μας, β) η μητέρα, 
γ) η παγκόσμια οικονομία.  

Τα πλεονεκτήματα 
του μητρικού 
θηλασμού
Μειωμένη πιθανότητα καρκίνου 
μαστού και ενδομητρίου
Η θηλάζουσα μητέρα προστατεύ-
εται από την οστεοπόρωση
Το υποκατάστατο γάλακτος εί-
ναι νεκρή τροφή – η βιομηχανι-
κή επεξεργασία καταστρέφει τα 
ζωντανά κύτταρα και τα αντισώ-
ματά του
Ρωμαλέα παιδιά και έφηβοι για το 
μελλοντικό κόσμο μας
Ιδιαίτερα εύπεπτο, το μητρικό 
γάλα χωνεύεται από το μωρό σε 
2-3 ώρες
Καρκίνος: ελάττωση συχνότητάς 
του στα παιδιά που έχουν θηλάσει
Ο θηλασμός ικανοποιεί πλήρως 
τις ανάγκες του βρέφους σε τρο-
φή και υγρά
Σημαντικά λιγότερες γαστρεντε-
ρικές διαταραχές

Θερμοκρασία τροφής πάντα σω-
στή και σταθερή
Η καλύτερη αρχή για τη ζωή ενός 
παιδιού και αναφαίρετο δικαίωμα
Λιγότερες πιθανότητες ανεπιθύ-
μητης εγκυμοσύνης κατά τη διάρ-
κεια του θηλασμού
Αντισώματα, ανοσοποίηση ενά-
ντια στις κυριότερες λοιμώδεις 
νόσους
Συναισθηματικό δέσιμο μητέρας-
παιδιού
Μειώνει τις πιθανότητες αλλεργι-
ών, όπως άσθμα και έκζεμα
Οικονομικό: δεν κοστίζει στην οι-
κογένεια και στο κράτος
Σημαντική αύξηση του δείκτη νο-
ημοσύνης

Mητρικός Θηλασμός:
η καλύτερη αρχή για τη ζωή 
Σύμφωνα με υπολογισμούς της UNICEF και διεθνών οργανώσεων 
υγείας, πάνω από 1,5 εκατομμύρια βρέφη που πεθαίνουν κάθε χρόνο 
από διάφορες ασθένειες, κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο, θα μπο-
ρούσαν να έχουν σωθεί αν τρέφονταν αποκλειστικά με μητρικό γάλα το 
πρώτο εξάμηνο της ζωής τους. Παράλληλα, τα μελλοντικά οφέλη για τις 
οικογένειες και για τις εθνικές οικονομίες θα ήταν ανυπολόγιστης αξίας.

Αφιέρωμα

Από την 
κ. Έφη Χρονοπούλου, 
Διευθύντρια Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας Νοσοκομείου 
ΜΗΤΕΡΑ



Ο θηλασμός είναι μια τέχνη που μαθαίνεται σιγά σιγά. Σύντομα μητέρα 
και βρέφος συντονίζονται και η διαδικασία κυλά ομαλά. Ακολουθούν 
τα βασικά βήματα που θα σας βοηθήσουν να θηλάσετε με επιτυχία. 

Μικρά μυστικά 
για επιτυχή θηλασμό

Από την κ. Ευτυχία
Κωνσταντινίδου, 
Διευθύνουσα Μαία 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

από τις πρώτες ημέρες που 
θα έρθει το γάλα σας πιθανό-
τατα οι μαστοί σας να πάθουν 
έντονη συμφόρηση. Η κατά-
σταση αντιμετωπίζεται με συ-
χνά γεύματα του μωρού σας.

Ερεθισμένες θηλές

Αν το βρέφος δεν είναι σε σω-
στή θέση τη στιγμή που θηλάζει 
ή αν δεν προσκολλάται καλά 
στο μαστό, σίγουρα θα καταλή-
ξετε με ερεθισμένες θηλές. 
Ο πόνος και η δυσφορία που 
προκαλούνται από το θηλασμό 
δεν πρέπει να σας αποτρέψουν 
από την προσπάθεια.

Μαστίτιδα

Η μαστίτιδα είναι μια μόλυν-
ση των μαστών που οφείλεται 
σε μικρόβια. Προκαλεί οίδημα, 
θερμότητα και πόνο σε ένα μα-
στό συνήθως ή σε τμήμα του. Αν 
διαπιστώσετε κάποιο από αυτά 
τα συμπτώματα, ενημερώστε 
αμέσως το γιατρό σας. Η κα-
τάσταση αντιμετωπίζεται με 
φαρμακευτική αγωγή, ενώ ο 
θηλασμός συνεχίζεται από 
τον άλλο μαστό. Στον πάσχο-
ντα μαστό αφαιρούμε το γάλα 
είτε με το χέρι είτε με θήλα-
στρο έως ότου αποθεραπευ-
τεί, οπότε και συνεχίζουμε το 
θηλασμό.

Θηλασμός ύστερα από πλαστική 
εγχείρηση μαστών

Η πλαστική εγχείρηση αυξη-
τικής των μαστών δεν παρε-

μποδίζει το θηλασμό, με την 
προϋπόθεση ότι οι θηλές δεν 
έχουν μετατοπιστεί και οι γα-
λακτοφόροι οδοί δεν έχουν 
αποκοπεί.

Οι βασικές αρχές 
του θηλασμού
Η φύση σάς έχει προικίσει 
με την ικανότητα να μεγαλώ-
σετε τα παιδιά σας. «Οδηγί-
ες χρήσεως» ΔΕΝ υπάρχουν. 
Κανείς δεν γνωρίζει το παιδί 
σας καλύτερα από εσάς. 
Υπάρχουν όμως κά-
ποιες βασικές αρ-
χές  στ ις  οπο ίες 
μπορείτε να στηρι-
χθείτε:
l   Θηλάστε το παιδί σας 
ελεύθερα και απεριόρι-
στα, όσο μεγαλύτερο χρονι-
κό διάστημα μπορείτε.
l   Το μωρό γνωρίζει τις ανά-
γκες του. Τρώει όποτε θέλει 
και όσο θέλει.
l   Το γάλα σας παράγεται 
όταν θηλάζετε. Όσο 
περισσότερο θηλάζε-

Οι κυριότερες 
δυσκολίες και η 
αντιμετώπισή τους
Για πολλά μωρά και τις μητέ-
ρες τους ο θηλασμός μπορεί 
να προχωρά ομαλά και χω-
ρίς προβλήματα από την πρώ-
τη κιόλας στιγμή. Ενδέχεται 
όμως να παρουσιαστούν κά-
ποιες δυσκολίες, ιδιαίτερα 
στην αρχή. Ευτυχώς οι περισ-
σότερες μπορούν να ξεπερα-
στούν εύκολα εάν γνωρίζετε 
πώς να τις αντιμετωπίσετε.

Επίπεδες και εισέχουσες θηλές

Οι επίπεδες και εισέχουσες θη-
λές αποτελούν εμπόδιο στο θη-
λασμό. Η προετοιμασία από την 
εγκυμοσύνη δεν έχει πάντα τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Η τε-
χνητή θηλή που εφαρμόζει στο 
μαστό, η υπομονή και η επιμο-
νή της μητέρας βοηθούν σε 
μεγάλο βαθμό στη λύση του 
προβλήματος και στην επιτυ-
χία του θηλασμού.

Σπαργάνωση (πέτρωμα) των μαστών

Συμβαίνει το δεύτερο προς 
τρίτο εικοσιτετράωρο. Η πρό-
ωρη έναρξη του θηλασμού και 
ο ελεύθερος θηλασμός σε δι-
άρκεια και συχνότητα περιορί-
ζουν το πρόβλημα. 

Συμφόρηση

Αν το μωρό σας δεν θηλάζει 
συχνά και αποτελεσματικά, 

τε, τόσο περισσότερο έχετε. 
Το γάλα σας είναι το ιδανικό 
για το δικό σας παιδί.
l    Και να θυμάστε: ο θηλα-
σμός δεν δημιουργεί υπέρ-
βαρα παιδιά. Δημιουργεί 
γερά και έξυπνα παιδιά.
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Σύμφωνα με παλαιότερες αντιλήψεις, η εργασία κατά την περίοδο της κύησης θεωρούνταν 
επικίνδυνη για τη μέλλουσα μητέρα. Στην εποχή μας, όμως, οι επιστήμονες έχουν διαφορετική 
άποψη. Ποια είναι λοιπόν πραγματικά η σχέση εργασίας και εγκυμοσύνης; 

woman

Εργασία & Εγκυμοσύνη
Τι πρέπει να γνωρίζει η μέλλουσα μαμά

Από την κ. Μαριάνθη 
Αποστολούδη, 
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, 
Συνεργάτιδα 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 
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Η έγκυος μπορεί 
να ασκείται έως 
τον έβδομο 
μήνα της κύησης 
– εάν βέβαια 
δεν υπάρχει 
κίνδυνος πτώσης 
ή κάκωσης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν 
αλλάξει αρκετά κοινωνικά 
δεδομένα. Οι περισσότε-
ρες έγκυες είναι εργαζό-
μενες, κυοφορούν για πρώ-
τη φορά σε μεγαλύτερες 
ηλικίες απ’ ό,τι παλαιότερα, 
και πολύ συχνά διατυπώνο-
νται ανησυχίες σε σχέση με 
παράγοντες που μπορεί να 
δράσουν επιβλαβώς στην 
κύηση. 
Πολλές έγκυες εκφράζουν 
φόβους για την επίδραση 
της εργασίας στην κύηση, 
ζητούν άδειες ή παύουν να 
εργάζονται. 
Είναι γεγονός ότι δεν έχει 
μελετηθεί  λεπτομερώς 
η επίδραση της εργασίας 
στην έκβαση της κύησης, 
ωστόσο φαίνεται ότι οι πα-
λαιότερες απόψεις που 
πρότειναν αποφυγή της ερ-
γασίας και ανάπαυση δεν 
ανταποκρίνονται σήμερα 

στις περισσότερες περι-
πτώσεις. 
Πράγματι ,  στη σύγχρο-
νη εποχή, θεωρούμε ότι η 
εργασία όχι μόνο δεν επη-
ρεάζει αρνητικά, αλλά ευ-
νοεί την καλή έκβαση της 
κύησης. Αυτό στηρίζεται 
στο γεγονός ότι η εργασία 
συνήθως προκαλεί καλή 
ψυχική κατάσταση στην 
έγκυο και ταυτόχρονα αυ-
ξάνει τη φυσική της δρα-
στηριότητα.
Παλαιότερες απόψεις 
θεωρούσαν επιβλαβή 
τη σωματική δραστηριό-
τητα ή την άσκηση κατά 
την κύηση, καθιστώντας τις 
υπαίτιες για την πρόκλη-
ση υποξίας, υπερθερμίας 
ή μη φυσιολογικού καρδι-
ακού ρυθμού στο έμβρυο. 
Πρόσφατες όμως μελέ-
τες δεικνύουν ότι τα 
παραπάνω δεν ισχύ-
ουν – αντίθετα η 
σωματική άσκη-
ση σχετίζεται με 
λ ιγότερες μαι -
ευτικές επιπλο-
κές, μικρότερο 
κίνδυνο για προ-
εκλαμψία,  κα-
λύτερη ψυχολο-
γική κατάσταση 
της εγκύου και 

μικρότερης διάρκειας το-
κετό.  Έτσι, προτείνεται 
φυσική άσκηση, όπως κο-
λύμβηση, ποδηλασία, περ-
πάτημα και μέτρια αερο-
βική δραστηριότητα μέχρι 
τον έβδομο μήνα, με την 
προϋπόθεση ότι δεν υπάρ-
χει ο κίνδυνος πτώσης ή κά-
κωσης στην κοιλιακή χώρα. 

Μάλιστα, σύμφωνα με 
μία μελέτη, η σωματι-
κή άσκηση μέχρι το 
τέλος της κύησης μεί-

ωσε την πιθανότητα πρό-
ωρης εγκυμοσύνης. Αντί-
θετα, παρατηρήθηκε ότι 
έγκυες με μειωμένη σω-
ματική δραστηριότητα, που 
παρακολουθούσαν πολλές 
ώρες τηλεόραση, παρου-
σίασαν αυξημένο κίνδυνο 
πρόωρου τοκετού και μαι-
ευτικών επιπλοκών.

Επομένως, η εργασία που 
απαιτεί αυξημένη σω-

ματική δραστηριότη-
τα της εγκύου είναι 

ωφέλιμη. Εξάλλου, 
σήμερα γνωρίζου-

με ότι άτομα με 
μειωμένη δρα-

Από την κ. Μαριάνθη 
Αποστολούδη, 
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, 
Συνεργάτιδα 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 
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στηριότητα και κίνηση κιν-
δυνεύουν περισσότερο από 
θρομβοεμβολικά επεισόδια, 
παχυσαρκία, σακχαρώδη δι-
αβήτη και αρτηριακή υπέρ-
ταση. Επίσης είναι γνωστό 
ότι, στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις, η κατάκλιση 
δεν βελτιώνει την έκβαση 
σε κυήσεις με συμπτώματα 
απειλούμενης αποβολής ή 
πρόωρου τοκετού. Ωστόσο, 
είναι αυτονόητη η βλαπτική 
δράση της εργασίας στην 
έγκυο όταν στον εργασιακό 
χώρο επικρατούν ανθυγιει-
νές συνθήκες, όπως το πα-
θητικό κάπνισμα. Επιπλέον, 

υγιεινές συνθήκες δεν 
επηρεάζει αρνητικά την 
έκβαση της κύησης όσον 
αφορά την προωρότητα, 
το βάρος γέννησης και 
τις μαιευτικές επιπλοκές. 
Αυτό ισχύει ακόμη και για 
κυήσεις υψηλού κινδύνου, 
όπου φαίνεται ότι η διακοπή 
της εργασίας δεν βελτιώ-
νει την έκβαση της εγκυμο-
σύνης. Σε μεγάλη μελέτη 
που περιέλαβε 5.875 έγκυ-
ες διαπιστώθηκε ότι εργα-
ζόμενες γυναίκες είχαν κα-
λύτερη έκβαση στην κύησή 
τους σε σχέση με αυτές 
που έπαιρναν αναρρωτικές 
άδειες ή ήταν άνεργες.
Σε παρόμοιο συμπέρασμα 
καταλήγει και η μεγαλύτε-
ρη στη βιβλιογραφία με-
λέτη, που περιέλαβε 5.145 
μονήρεις κυήσεις που κα-
τέληξαν σε πρόωρο τοκετό 
και 7.911 μονήρεις κυήσεις 
που κατέληξαν σε τελειό-
μηνο τοκετό από 16 ευρω-
παϊκές χώρες. Η μελέτη 
αυτή κατέληξε στο ότι η ερ-
γασία κατά τη διάρκεια της 
κύησης δεν επέφερε αύξη-
ση της προωρότητας ούτε 
άλλες επιπλοκές, παρά 
μόνο σε περιπτώσεις που 
η εργασία ήταν πολύ επί-
πονη – ξεπερνούσε δηλα-
δή τις 42 ώρες την εβδομά-
δα, απαιτούσε ορθοστασία 
για περισσότερες από έξι 
ώρες ημερησίως ή προκα-
λούσε έντονη δυσαρέσκεια 
και άγχος στην έγκυο.   

συνθήκες εργασίας που 
δημιουργούν άγχος στην 
έγκυο μπορεί να προκα-
λέσουν αύξηση της αρτη-
ριακής πίεσης, καθώς και 
αύξηση της πιθανότητας 
εμφάνισης προεκλαμψί-
ας. Τέλος, εργασιακό περι-
βάλλον με πυρηνικά, τοξικά 
(όπως μόλυβδος) και χημι-
κά (όπως εντομοκτόνα ή 
άλλα γεωργικά φάρμακα 
ή χημικά βιομηχανικά ή τυ-
πογραφείου) είναι επιβλα-
βές για την έγκυο και το έμ-
βρυο.
Γενικά, όμως, η εργασία 
που πραγματοποιείται υπό 

Στη σύγχρονη 
εποχή η εργασία 
όχι μόνο δεν 
επηρεάζει 
αρνητικά, αλλά 
ευνοεί την 
καλή έκβαση 
της κύησης. 
Αυτό στηρίζεται 
στο γεγονός 
ότι συνήθως 
προκαλεί 
καλή ψυχική 
κατάσταση στην 
έγκυο και αυξάνει 
τη φυσική της 
δραστηριότητα.

woman
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Για χρόνια ο καρκίνος του μαστού 
αποτελούσε έναν από τους με-
γαλύτερους φόβους των γυναι-
κών. Σήμερα, η έγκαιρη διάγνω-
ση και οι αποτελεσματικότερες 

θεραπείες συντελούν στην αντι-
μετώπιση και –σε αρκετές περι-
πτώσεις– στην ίαση της νόσου.

Καρκίνος 
      Μαστού

Έγκαιρη διάγνωση
και θεραπεία 

woman

Ο καρκίνος του μαστού απο-
τελεί μία από τις κυριότερες 
αιτίες θανάτου στη σύγχρονη 
εποχή. Tα τελευταία χρόνια, 
όμως, και με την πρόοδο της 
επιστήμης, υπάρχουν ακρι-
βέστερες μέθοδοι έγκαιρης 
διάγνωσης, περισσότερο 
στοχευμένες χημειοθερα-
πείες, πιο αποτελεσματι-
κά φάρμακα, καλύτερες και 
λιγότερο επεμβατικές χει-
ρουργικές μέθοδοι, καλύτε-
ρα ανεκτή ακτινοθεραπεία 
και μεγάλη προσπάθεια στην 
έρευνα. Όλα αυτά είναι τα 
νέα ελπιδοφόρα μηνύματα τα 
οποία στέλνει η επιστήμη και 
τα οποία έχουν μπει στην κα-
θημερινή πρακτική με στόχο 
να αλλάξουν προς το καλύτε-
ρο την αντιμετώπιση του καρ-
κίνου μαστού. 
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Η σημασία της 
έγκαιρης διάγνωσης 
– Μαστογραφία
Η μαστογραφία αποτελεί το 
«gold standard» για την έγκαι-
ρη διάγνωση του καρκίνου 
του μαστού. Η Αμερικανική 
Εταιρεία Καρκίνου συστήνει 
ετήσια μαστογραφία όλων των 
γυναικών που έχουν περάσει 
τα 40 χρόνια ηλικίας. Τη δε-
καετία του ’80, ο μέσος όρος 
της διαμέτρου των όγκων που 
εντοπίστηκαν στον προληπτικό 
πληθυσμιακό έλεγχο ήταν πε-
ρίπου 3 εκ. Μετά από είκοσι 
χρόνια, στο τέλος της δεκαετί-
ας του ’90, ο μέσος όγκος μει-
ώθηκε και έφτασε σχεδόν στο 
1,5 εκ., ενώ έχουν αυξηθεί τα 
μη ψηλαφητά ευρήματα, γε-
γονός που αποτελεί σημαντι-
κότατη πρόοδο και βελτίωση 
στην επιβίωση, διότι, όσο πιο 
μεγάλος είναι ο όγκος, τόσο 
περισσότερες πιθανότητες 
υπάρχουν να έχουν προσβλη-
θεί οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες 
ή ακόμη και να έχει εμφανι-
στεί βλάβη σε πιο απομακρυ-
σμένα όργανα της ασθενούς, 
όπως στους πνεύμονες ή στο 
ήπαρ. Αυτό, βέβαια, είναι ο γε-
νικός κανόνας, γιατί υπάρχουν 
και εξαιρέσεις, όπως μικροί 
όγκοι, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα 
επιθετικοί και εξαπλώνονται 
πάρα πολύ γρήγορα. 
Είναι όμως η μαστογραφία μια 
διαγνωστική μέθοδος η οποία 

μαντικά επακόλουθα τόσο στην 
καλή ψυχολογία όσο και στην 
καλύτερη ποιότητα ζωής της 
ασθενούς. Αν ο χειρουργός 
ακολουθήσει βασικούς κανόνες 
στην αφαίρεση του όγκου, αυτή 
είναι μια επέμβαση χωρίς ιδι-
αίτερο ογκολογικό κίνδυνο και 
με παραμονή στο νοσοκομείο 
που διαρκεί από μερικές ώρες 
έως το πολύ μία νύχτα με εξιτή-
ριο την επόμενη μέρα (όταν γί-
νεται και αφαίρεση λεμφαδένα 
φρουρού).

Εντοπισμός και 
αφαίρεση λεμφαδένα 
φρουρού (Sentinel 
lymph node biopsy)
Η αφαίρεση λεμφαδένων από 
τη σύστοιχη μασχάλη ανέκαθεν 
αποτελούσε αναπόσπαστο μέ-
ρος μιας ογκολογικής επέμβα-

πάντα αναγνωρίζει την κακο-
ήθεια; Η απάντηση είναι όχι. 
Υπάρχει ένα ποσοστό γύρω 
στο 5-7% στο οποίο η μαστο-
γραφία δίνει ψευδώς αρνητι-
κά αποτελέσματα. Αυτό οφεί-
λεται είτε στο γεγονός ότι η 
κακοήθεια δεν ανιχνεύεται, 
όπως, π.χ., οι λοβιακού τύπου 
κακοήθειες, είτε γιατί ο μα-
στός είναι πάρα πολύ πυκνός. 
Γι’ αυτόν το λόγο επιβάλλεται 
πολλές φορές να γίνονται δι-
άφορες επιπλέον εξετάσεις, 
όπως το υπερηχογράφημα μα-
στών. 
Τα τελευταία χρόνια έχει ανα-
πτυχθεί ιδιαίτερα η μέθοδος 
της ψηφιακής μαστογραφίας, η 
οποία σιγά σιγά αρχίζει να δη-
μιουργεί καλύτερα αποτελέ-
σματα. Στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ 
υπάρχει ένας από τους πλέον 
σύγχρονους, αν όχι ο πλέον σύγ-
χρονος ψηφιακός μαστογρά-
φος στη χώρα μας με αποτέλε-
σμα να έχουν εντοπιστεί πάρα 
πολλές μικρές βλάβες, οι οποί-
ες σε κλασική μαστογραφία δεν 
εντοπίζονται. 

Χειρουργική 
αντιμετώπιση 
μικρών όγκων
Όπως αναφέρθηκε παραπά-
νω, ο στόχος του προληπτικού 
ελέγχου με μαστογραφία είναι 
να εντοπιστούν όσο πιο μικρές 
βλάβες. Σε αυτές τις βλάβες 
η χειρουργική αντιμετώπιση 
αποτελεί τη βασική θεραπεία. 
Συνήθως γίνεται τοπική εκτο-
μή του όγκου (ογκεκτομή), πε-
ριλαμβάνοντας και φυσιολογικό 
μαζικό αδένα γύρω από αυτόν, 
έτσι ώστε να αφαιρεθεί «επί 
υγιών ορίων». Η διατήρηση του 
υπόλοιπου μαστού έχει πολύ ση-

σης για καρκίνο μαστού, γιατί 
είναι παρά πολύ σημαντικό να 
γνωρίζουμε εάν καρκινικά κύτ-
ταρα έχουν επεκταθεί στους μα-
σχαλιαίους λεμφαδένες ή όχι.
Τα τελευταία χρόνια μια και-
νούρια μέθοδος έχει έρθει να 
αντικαταστήσει την επέμβα-
ση του  ριζικού λεμφαδενικού 
καθαρισμού. Η νέα αυτή μέθο-
δος εφαρμόζεται με στόχο τον 
εντοπισμό του πρώτου λεμφα-
δένα της μασχάλης, ο οποίος 
δέχεται όλη τη λέμφο από την 
περιοχή της κακοήθειας. 
Τα βασικά πλεονεκτήματα της 
μεθόδου είναι: 
• Είναι σχεδόν ανώδυνη και γί-
νεται προεγχειρητικά με έγχυ-
ση ραδιοϊσοτοπικής ουσίας και 
χρωστικής πέριξ του όγκου, 
υποδόρια, με πολύ λεπτή βε-
λόνα. 
• Ο χρόνος νοσηλείας μαζί με 
την ογκεκτομή περιορίζεται σε 
μία ημέρα. 
•  Γίνεται πολύ μικρή τομή στη 
μασχάλη.
• Εξασφαλίζει ανεμπόδιστη 
κίνηση του άνω άκρου, η οποία 
πραγματοποιείται από την πρώ-
τη ημέρα και είναι φυσιολογική, 
δίχως καθόλου πόνο.
• Είναι σχεδόν ανύπαρκτη η 
πιθανότητα σχηματισμού λεμ-
φοιδήματος.
Εάν  σε αυτόν το λεμφαδένα 
δεν βρεθούν κατά τη μικροσκο-
πική εξέταση καρκινικά κύττα-
ρα, τότε δεν είναι απαραίτητο 
να γίνει καθαρισμός μασχάλης 
με την αφαίρεση όλων των 
υπολοίπων λεμφαδένων. Η 
εφαρμογή αυτής της μεθόδου 
πρέπει να γίνεται από ειδικά 
εκπαιδευμένο-εξειδικευμένο 
χειρουργό στην αντιμετώπιση 
των παθήσεων του μαστού.

Στο Μαιευτήριο 
ΛΗΤΩ υπάρχει 
ο πλέον 
σύγχρονος 
ψηφιακός 
μαστογράφος 
στη χώρα μας.

Από τον κ. Βασίλη Βενιζέλο, 
Χειρουργό Μαστού, MD, MPhil 
(UK), Διευθυντή Τμήματος 
Μαστού Ευρωκλινικής Αθηνών, 
Συνεργάτη Κέντρου Μαστού 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
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Τα ινομυώματα αποτελούν μια 
συνήθη πάθηση που παρουσιά-
ζεται συχνότατα σε έναν μεγά-
λο αριθμό γυναικών. Σήμερα, 

οι εξελίξεις στη γυναικολογική 
ενδοσκοπική ιατρική παρέχουν 

ταχεία και αποτελεσματική αντι-
μετώπιση του προβλήματος. 

Ινομυώματα
Θεραπεία με αλματώδη βήματα 



Τα ινομυώματα είναι πολύ 
συχνοί καλοήθεις όγκοι του 
μυϊκού τοιχώματος της μή-
τρας, άγνωστης αιτιολογίας, 
και παρατηρούνται συνηθέ-
στερα σε γυναίκες άνω των 
35 ετών.
Τα ινομυώματα χαρακτηρί-
ζονται και κατηγοριοποιού-
νται ανάλογα με το μέγεθος 
και κυρίως την εντόπισή τους 
στο μυϊκό τοίχωμα της μή-
τρας. Έτσι, αναφερόμαστε 
στα υπορρογόνια ινομυώμα-
τα που είναι επιφανειακά, 
στο εξωτερικό τοίχωμα, και 
στα ενδοτοιχωματικά, που 
βρίσκονται σε άμεση σχέση 
με το ενδομήτριο (το χιτώνα 
που καλύπτει την κοιλότητα 
της μήτρας και σχετίζεται με 
το αίμα της περιόδου).

Διάγνωση
Η διάγνωση των ινομυωμάτων 
γίνεται με κλινική εξέταση και 
κυρίως με υπερηχογράφημα. 
Πολλά ινομυώματα είναι ασυ-
μπτωματικά και εντοπίζονται 
τυχαία στον έλεγχο ρουτίνας. 
Άλλα, όμως, προκαλούν ενο-
χλήσεις όπως έντονες κολ-
πικές αιμορραγίες, πόνο, 
πίεση στα παρακείμενα όρ-
γανα της πυέλου, αίσθημα 
βάρους κ.λπ. Επίσης τα ινο-
μυώματα μπορεί να συνδυά-
ζονται με υπογονιμότητα και 
αποβολές, είτε άμεσα είτε 
έμμεσα. Υπάρχουν πρόσφα-
τες μελέτες που δείχνουν 
ότι η αφαίρεση ινομυωμά-
των, ακόμη και όταν αυτά 
βρίσκονται μακριά από την 
κοιλότητα της μήτρας, βελ-
τιώνει σημαντικά τα ποσο-
στά εγκυμοσύνης σε γυναί-
κες με πρόβλημα σύλληψης 
και αποβολών. 

Θεραπεία
Η θεραπεία είναι είτε συ-
ντηρητική είτε χειρουργική. 
Η συντηρητική μπορεί να εί-
ναι απλή παρακολούθηση, χο-
ρήγηση ενέσεων που παρο-
δικά σταματά την ανάπτυξή 
τους διακόπτοντας την περί-
οδο της γυναίκας, καθώς και 
εμβολισμός των βασικών τρο-

φοφόρων αγγείων τους από 
επεμβατικούς ακτινολόγους. 
Αυτή η μέθοδος, αν και παλιά, 
δεν έχει τύχει μεγάλης απο-
δοχής και τείνει να εγκατα-
λειφθεί.
Στην εποχή μας η σωστότερη 
αντιμετώπιση είναι η χειρουρ-
γική αφαίρεση, η οποία πλέον 
γίνεται αποκλειστικά με τη λα-
παροσκοπική ή και την υστε-
ροσκοπική μέθοδο. Οι συγκε-
κριμένες επεμβάσεις είναι 
μοντέρνες, φιλικές προς την 
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ασθενή, υψηλής τεχνολογί-
ας, δίχως μετεγχειρητικό 
πόνο, με εξαιρετικό αισθητι-
κό αποτέλεσμα και νοσηλεία 
το πολύ μίας ημέρας. 
Το εγχειρητικό αποτέλε-
σμα είναι σημαντικά καλύτε-
ρο από την κλασική ανοιχτή 
ινομυωματεκτομή και τα πο-
σοστά κυήσεων φαίνεται να 

H σωστότερη 
αντιμετώπιση είναι 
η χειρουργική 
αφαίρεση που 
πλέον γίνεται με τη 
λαπαροσκοπική ή και 
την υστεροσκοπική 
μέθοδο. Oi 
συγκεκριμένες 
επεμβάσεις 
είναι μοντέρνες, 
φιλικές προς την 
ασθενή, δίχως 
μετεγχειρητικό 
πόνο και με 
εξαιρετικό αισθητικό 
αποτέλεσμα 

είναι μεγαλύτερα με την εν-
δοσκοπική μέθοδο. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η αλμα-
τώδης εξέλιξη της γυναικο-
λογικής ενδοσκοπικής χει-
ρουργικής έχει αλλάξει την 
ιατρική θεώρηση των ινο-
μυωμάτων: αφενός ενισχύ-
ει την αναγκαιότητα της χει-
ρουργικής θεραπείας και 
αφετέρου παρέχει στις γυ-
ναίκες το καλύτερο αποτέ-
λεσμα όσον αφορά σε γονι-
μότητα και ποιότητα ζωής.

Από τον κ. Θεολόγο
Δημητριάδη, 
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, 
Συνεργάτη 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ



woman

Ορμόνες
Σύμμαχος ή εχθρός 

της εγκυμοσύνης;
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ορμόνες είναι η απαραίτη-

τη προϋπόθεση της επιτυχούς κύησης. Λίγοι 
είναι, όμως, αυτοί που γνωρίζουν ότι ορισμένες 

ορμονικές δυσλειτουργίες εμποδίζουν ή –ακόμη 
χειρότερα– αναστέλλουν την εγκυμοσύνη.

Από τον κ. Κωνσταντίνο 
Σαμαρά, 
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, 
Ειδικευμένο στη Γυναικολογι-
κή Ενδοκρινολογία, Συνεργάτη 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 
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αταραχές κύκλου, ανωορρηξία 
και πρόωρες αποβολές. Οι συ-
νήθεις αιτίες αυτής της ανωμα-
λίας είναι οι θυρεοειδίτιδες, νο-
σήματα αυτοάνοσης αιτιολογίας, 
που ελέγχονται με μετρήσεις 
των αντιθυρεοειδικών αντισω-
μάτων από τον θεράποντα ιατρό, 
έχουν δε μακρύ χρόνο διαρκείας. 

Τα Ανδρογόνα
Παράγονται σε μεγάλες πο-
σότητες στον άνδρα και σε μι-
κρότερες στη γυναίκα σε φυ-
σιολογικές καταστάσεις. Όταν 
στη γυναίκα παράγονται σε με-
γάλες ποσότητες είναι βλα-
πτικές για τη γονιμότητα με 
διάφορους τρόπους και δημι-
ουργούν προϋποθέσεις ανω-
ορρηξίας και κακής ποιότη-
τας ωαρίων. Επίσης προκαλούν 
τριχοφυΐα, λιπαρότητα και αύ-
ξηση του σωματικού βάρους.
Η συνηθέστερη πηγή παραγωγής 
τους στη γυναίκα είναι οι πολυκυ-
στικές ωοθήκες, όπου έχουμε το 
σύνδρομο μικροπολυκυστικών ωο-
θηκών, δηλαδή αύξηση των ανδρο-
γόνων, διαταραχή μεταβολισμού 
του σακχάρου αίματος με συνο-
δούς την παχυσαρκία, την ανωορ-
ρηξία και τη δυσκολία σύλληψης. 

Αντιμετωπίζοντας 
τις ορμονικές 
δυσλειτουργίες  
Αυξημένη & έκτοπη 
παραγωγή της LH
Αποτελεί ένα πολύ δύσκολο και 
σύνθετο θεραπευτικό πρόβλη-

Οι ορμόνες και 
η λειτουργία τους
Η Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) 
Είναι απαραίτητη για τη ρήξη 
του ωοθηλακίου και την απε-
λευθέρωση του ωαρίου. Εντού-
τοις, μικρές, έκτοπες και ρυθ-
μικές αυξήσεις της LH στο 
πρώτο ήμισυ του κύκλου, πολ-
λές φορές ως αποτέλεσμα 
στρες, δημιουργούν κακής ποι-
ότητας ωάρια τα οποία δεν 
μεγαλώνουν και σπάνια γο-
νιμοποιούνται. Με τα σημερι-
νά δεδομένα, αυτή αποτελεί 
αναμφισβήτητα μία από τις ση-
μαντικότερες αιτίες της δυσκο-
λίας συλλήψεως που αντιμετω-
πίζουν οι σύγχρονες γυναίκες. 

Η Προλακτίνη 
Παράγεται από το κέντρο του 
εγκεφάλου (υπόφυση) και σε με-
γάλες ποσότητες ασκεί έντονη 
αντιοιστρογονική δράση με αποτέ-
λεσμα να μη δημιουργείται καλής 
ποιότητας ωάριο ή ακόμη να δημι-
ουργούνται προϋποθέσεις αποβο-
λής. Και αυτής, όπως και της προ-
ηγούμενης ορμόνης, η παραγωγή 
σχετίζεται άμεσα με το στρες. 

TSH: Ο καθρέπτης 
της σωστής θυρεοειδικής 
λειτουργίας 
Οι χαμηλές τιμές (κάτω από 0,3) 
δείχνουν υπερθυρεοειδισμό, 
ενώ οι υψηλές τιμές (άνω του 
4,5) δείχνουν υποθυρεοειδισμό. 
Και οι δύο καταστάσεις δημιουρ-
γούν κακής ποιότητας ωάρια, δι-

Η υπερανδρογοναι-
μία αντιμετωπίζεται 
φαρμακευτικά
αφού πρώτα 
επιτευχθεί η 
σωστή διάγνωση, 
η οποία πρέπει να 
γίνει με την ανάλογη 
προσοχή και 
εμπειρία.

Υπο ή υπερθυρεοειδισμός 
Αντιμετωπίζεται εύκολα φαρ-
μακευτικά από θεράποντα ια-
τρό, αλλά πρέπει να χορηγη-
θούν φαρμακευτικές ουσίες οι 
οποίες να μη διαπερνούν τον 
πλακούντα και να μην επηρεά-
ζουν το αναπτυσσόμενο έμβρυο. 

Υπερανδρογοναιμία
Και αυτή αντιμετωπίζεται φαρμα-
κευτικά, αφού πρώτα επιτευχθεί η 
σωστή διάγνωση. Πρέπει απαραί-
τητα να γίνει με την ανάλογη προ-
σοχή και εμπειρία, διότι οι θερα-
πείες αναστολής των ανδρογόνων 
και πρόκλησης ωορρηξίας μπο-
ρούν να προκαλέσουν πολλαπλά 
ωάρια και πολύδυμες κυήσεις. 
Ανακεφαλαιώνοντας: Οι ορ-
μόνες μπορούν να γίνουν 
εχθρός ή σύμμαχος στην επι-
θυμία για την απόκτηση ενός 
υγιούς παιδιού. Στον 21ο αι-
ώνα οι κυήσεις είναι τόσο 
πολύτιμες όσο και η υγεία 
της γυναίκας. Η προάσπι-
ση των παραπάνω αποτε-
λεί και τον ύψιστο στόχο μας. 

Από τον κ. Κωνσταντίνο 
Σαμαρά, 
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, 
Ειδικευμένο στη Γυναικολογι-
κή Ενδοκρινολογία, Συνεργάτη 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 

μα και οδηγεί πολλές φορές σε 
αποτυχημένες προσπάθειες επι-
τεύξεως της κύησης, ακόμη και 
με εξωσωματική γονιμοποίηση. 
Επειδή δε το αίτιο της αύξησης 
της ορμόνης δεν είναι ξεκαθα-
ρισμένο (κληρονομική προδιά-
θεση – εξωγενές στρες) υπάρ-
χουν πάρα πολλά θεραπευτικά 
φαρμακευτικά πρωτόκολλα τα 
οποία επιτυγχάνουν πτώση της 
LH και τα οποία υποχρεωτικά 
χρησιμοποιούνται σε όλες τις 
εξωσωματικές προσπάθειες 
για να μπορέσουν να δημιουρ-
γηθούν πολλά και καλής ποιό-
τητας ωάρια για γονιμοποίηση. 

Υπερπρολακτιναιμία
Η αντιμετώπιση είναι φαρμακευ-
τική και συνήθως συνεχίζεται και 
στις πρώτες εβδομάδες εγκυ-
μοσύνης, για να αποφευχθεί τυ-
χόν πρόωρος αποβολή. Απαραί-
τητο μέτρο είναι ο λεπτομερής 
έλεγχος με αξονική ή μαγνητι-
κή τομογραφία για αποκλεισμό 
υπάρξεως αδενώματος της υπο-
φύσεως, που μεγαλώνει πολύ 
με την εγκυμοσύνη και μπορεί 
να προκαλέσει πολλά σοβα-
ρά νευρολογικά προβλήματα. 
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Η εγκυμοσύνη αποτελεί αναμφίβολα τη σημαντικότερη εμπειρία στη ζωή μιας γυναίκας. Κατά τη 
διάρκεια της κύησης, ωστόσο, παρουσιάζεται μια σειρά αλλαγών στο σώμα και τη διάθεση. 
Πώς μπορείτε να παραμείνετε όμορφες και υγιείς; Ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές!

Όμορφη & λαμπερή
... και στην εγκυμοσύνη

Οι ορμονικές αλλαγές που προ-
κύπτουν κατά την εγκυμοσύνη 
είναι αυτές που δημιουργούν 
τις τέλειες συνθήκες και το ιδα-
νικό περιβάλλον για τη σωστή 
ανάπτυξη του εμβρύου. Επη-
ρεάζουν, όμως, εκτός από το 
σώμα, και τη διάθεση της εγκύ-
ου. Ένας τρόπος για να διατηρή-
σει την καλή της διάθεση είναι 
να περιποιείται τον εαυτό της. 
Υπάρχουν γυναίκες που δεί-
χνουν όμορφες σε όλη τη δι-
άρκεια της κύησης. Για πολ-
λές γυναίκες, όμως, οι αλλαγές 
στο σώμα, στο δέρμα, στα μαλ-
λιά, δεν είναι τόσο ευχάριστες. 
Βεβαίως, κατά την περίοδο 
της εγκυμοσύνης η φροντίδα 
του σώματος αποτελεί πρωτί-
στως ζήτημα υγείας κι έπειτα 
ομορφιάς. Ό,τι φάτε, εισπνεύ-
σετε ή απλώσετε στο δέρ-
μα σας δεν επιδρά μονάχα σ’ 
εσάς, αλλά και στο μωρό σας.

Φρoντίδα για 
το σώμα και 
τον οργανισμό σας
• Ασκηθείτε. Η έγκυος γυ-
ναίκα όχι μόνο επιτρέπεται, 
αλλά, όπως δείχνουν όλες οι 
μελέτες, πρέπει να γυμνάζε-
ται – αν φυσικά δεν υφίστα-
νται λόγοι που να το απαγο-
ρεύουν. Ο ιατρικός έλεγχος 
πριν είναι επιβεβλημένος.
• Επαγγέλματα ή ασχολίες που 
προκαλούν έντονη σωματική κού-
ραση πρέπει να αποφεύγονται.
• Επιτρέπονται τα ταξίδια εφόσον 
η κύηση είναι χωρίς επιπλοκές.
• Οι έγκυες πρέπει να φο-
ρούν πρακτικά και άνετα ρού-
χα. Δεν απαγορεύονται τα 
ψηλοτάκουνα παπούτσια. 
• Στο σώμα σας, και ειδικά 
στα σημεία της κοιλιάς, του 
στήθους ή των γλουτών, πιθα-
νόν να εμφανιστούν ραγάδες. 
Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι 
το δέρμα τεντώνει. Στο εμπό-
ριο υπάρχουν ειδικά προϊόντα 
για την ενίσχυση της ελαστι-
κότητας της επιδερμίδας και  
την πρόληψη των ραγάδων.
• Κάνετε υγιεινή διατροφή 
και μην αυξάνετε απλώς τις 
ποσότητες που καταναλώνε-
τε καθημερινά. Συμβουλευ-
θείτε το γιατρό σας σχετικά 
με τις τροφές που έχετε ανά-
γκη για την ανάπτυξη του μω-
ρού σας και για τον εαυτό σας. 

• Οι έγκυες δεν θα πρέπει να 
καταναλώνουν καθόλου αλ-
κοόλ και η πρόσληψη της κα-
φεΐνης κατά την κύηση θα 
πρέπει να ελαχιστοποιηθεί.
• Μην παίρνετε κανένα φάρ-
μακο αν δεν συμβουλευ-
θείτε πριν το γιατρό σας.

Ομορφιά και υγεία 
στο πρόσωπο 
και στα μαλλιά
• Περιποιηθείτε το πρόσω-
πό σας με ένα απαλό γαλά-
κτωμα ή μια λοσιόν. Προϊ-
όντα ενυδάτωσης όπως η 
κρέμα ημέρας καλό είναι να 
χρησιμοποιούνται καθημερινά. 
• Είναι γεγονός πως πολλά 
από τα προϊόντα που κυκλοφο-
ρούν στην αγορά είναι απολύ-
τως ασφαλή. Παρ’ όλα αυτά, 
υπάρχουν κάποια συστατι-
κά που καλό είναι να αποφεύ-
γετε. Ελέγχετε τις συσκευασί-
ες πριν αγοράσετε ένα προϊόν 
και αποφύγετε τα εξής: ρετινό-
λη και σαλικιλικό οξύ (χρησιμο-
ποιούνται σε ορισμένα καλλυντι-
κά για τη μείωση των ρυτίδων). 
Οι μέλλουσες μαμάδες πρέπει 

να αποφεύγουν τη χρήση τέτοι-
ων προϊόντων, αφού, σύμφωνα 
με μελέτες, μπορεί να αποδει-
χθούν βλαβερά για το έμβρυο.
• Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία. 
Εκτός από τον κίνδυνο να εμφα-
νίσετε καφέ κηλίδες στο πρό-
σωπό σας, κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης όλο σας το σώμα 
είναι πιο ευαίσθητο και υπάρχει 
κίνδυνος για ηλιακά εγκαύματα. 
Μην ξεχνάτε το αντηλιακό σας. 
• Σε καμία περίπτωση μη 
χρησιμοποιήσετε κρέμες 
λεύκανσης χωρίς να συμ-
βουλευθείτε το γιατρό σας. 
• Επιτρέπεται το πίλινγκ (απο-
λέπιση), συστήνεται όμως, 
για προληπτικούς λόγους, η 
αποφυγή της χρήσης λέιζερ. 
Δεν απαγορεύεται το μακι-
γιάζ και η βαφή των νυχιών.
• Κατά τη διάρκεια της κύησης 
συστήνεται να αποφεύγονται η 
βαφή και η περμανάντ των μαλ-
λιών, αφού οι χημικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται είναι πι-
θανό να περάσουν στο έμβρυο. 
Κάθε γυναίκα οφείλει να φρο-
ντίζει τον εαυτό της. Στην πε-
ρίοδο της εγκυμοσύνης αυτή 
η φροντίδα είναι περισσό-
τερο αναγκαία από ποτέ.

woman

Από την κ. Ελένη 
Τασιούλα, 
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, 
Συνεργάτιδα 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 
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Η πρωταρχική αιτία 
του συνδρόμου 
πολυκυστικών 
ωοθηκών δεν 
έχει γίνει γνωστή. 
Θεωρείται, πάντως, 
ότι μία από τις 
βασικές διαταραχές 
βρίσκεται στην 
έκκριση και στη 
λειτουργία της 
ινσουλίνης.

Γνωρίζουμε την 
αιτιολογία του ΣΠΩ;
Το ΣΠΩ αποτελεί έναν «μυ-
στηριώδη» συνδυασμό ορ-
μονικών ανωμαλιών. Αν και 
φαίνεται ότι υπάρχει κληρο-
νομική προδιάθεση, η πρω-
ταρχική αιτία του ΣΠΩ δεν 
έχει γίνει γνωστή. Θεωρεί-
ται, πάντως, ότι μία από τις 
βασικές διαταραχές βρί-
σκεται στην έκκριση και λει-
τουργία της ινσουλίνης κι αυ-
τός είναι ένας λόγος για τον 
οποίο συχνά συνυπάρχει πα-
χυσαρκία και η απώλεια βά-
ρους καθίσταται δυσχερής. 
Άλλη ορμονική διαταρα-
χή που παρατηρείται είναι η 
υπερπαραγωγή  ανδρογόνων 
από την ωοθήκη. 

Πότε θα πρέπει μια 
γυναίκα να ελεγχθεί 
για ΣΠΩ;
Μια γυναίκα θα πρέπει να 
αναζητήσει ιατρική βοήθεια 
όταν παρουσιάζει:
1)  Ανωμαλίες στην έμμηνο 

ρύση (συνήθως καθυστε-
ρήσεις)

2)  Ανεπιθύμητη τριχοφυΐα 

στο πρόσωπο, κυρίως στο 
άνω χείλος και στο σαγόνι, 
ανάμεσα στους μαστούς, 
στο κάτω μέρος της κοιλι-
άς και στο εσωτερικό των 
μηρών

3)  Ακμή, λιπαρότητα και πιο 
σπάνια κροταφική αλωπε-
κία (απώλεια τριχών στο 
τριχωτό της κεφαλής)

4)  Μελαγχρωστική ακάν-
θωση (πεπαχυσμένο και 
σκούρο δέρμα στον αυχέ-
να και στις μασχάλες)

To Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) εμφανίζεται στο 6-7% του γυναικείου 
πληθυσμού. Είναι δυνατόν να εκδηλωθεί από την εφηβεία, ενώ μπορεί να υποθάλπει

τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη και καρδιαγγειακής νόσου. 

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών 
Ένα μυστήριο εξιχνιάζεται

woman

Ποιες είναι οι 
μακροπρόθεσμες 
συνέπειες του ΣΠΩ;
1) Υπογονιμότητα, λόγω απου-
σίας ωορρηξίας
2) Αυξημένος κίνδυνος για δι-
αβήτη και υπέρταση κατά την 
εγκυμοσύνη
3) Σακχαρώδης διαβήτης
4) Υψηλή χοληστερίνη και τρι-
γλυκερίδια στο αίμα
5) Υψηλή αρτηριακή πίεση
6) Καρδιαγγειακή νόσος
7) Καρκίνος του ενδομητρίου 
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Με ποια μέσα γίνεται 
η διάγνωση του ΣΠΩ;
Η διάγνωση βασίζεται στο 
ιατρικό ιστορικό, στη φυσι-
κή εξέταση και στις εργα-
στηριακες εξετάσεις. Πρέ-
πει να αποκλειστούν άλλες 
παθολογικές καταστάσεις 
που δίνουν παρόμοια συ-
μπτώματα, όπως η συγγε-
νής υπερπλασία επινεφρι-
δίων, το σύνδρομο Cushing, 
όγκοι ωοθήκης, προλακτίνω-
μα, θυρεοειδοπάθειες. Ο γι-
ατρός θα ρωτήσει για τα 
χαρακτηριστικά του εμμη-
νορρυσιακού κύκλου. Κατά 
την εξέταση θα διαπιστώ-
σει αν υπάρχει ανεπιθύμητη 
τριχοφυΐα στο σώμα ή ακμή, 
θα καταμετρήσει την ΑΠ, το 
ύψος και το βάρος της ασθε-
νούς. Θα ζητήσει στη συ-
νέχεια εξετάσεις αίματος 
για να αξιολογηθούν τα επί-
πεδα των ανδρογόνων, της 
χοληστερόλης και των τρι-
γλυκεριδίων στο αίμα και πι-
θανά σημεία σακχαρώδους 
διαβήτη. Τέλος θα γίνει ένα 
υπερηχογράφημα έσω γεν-
νητικών οργάνων για να δι-
απιστωθεί αν οι ωοθήκες εί-
ναι μεγαλύτερες σε όγκο και 
φέρουν διάσπαρτες πολλα-
πλές μικρές κύστεις, τα ωο-
θυλάκια, εικόνα τυπική για 
τις πολυκυστικές ωοθήκες, 

Η καθημερινή 
άσκηση και η 
απώλεια βάρους 
στις παχύσαρκες 
ασθενείς 
βελτιώνουν το 
μεταβολισμό 
της ινσουλίνης 
και πιθανόν 
να οδηγήσουν 
σε ύφεση των 
συμπτωμάτων.

είναι αισθητά μετά από πολ-
λούς μήνες. Διάφορες μέθο-
δοι αποτρίχωσης θα απομα-
κρύνουν την ήδη υπάρχουσα 
τριχοφυΐα. Αν η ασθενής πα-
ρουσιάζει σακχαρώδη δια-
βήτη, αρτηριακή υπέρταση ή 
υπερχοληστερολαιμία, θα λά-
βει την ανάλογη θεραπευτι-
κή αγωγή. 

Μέχρι ποια ηλικία 
συνεχίζεται η ιατρική 
παρακολούθηση 
της γυναίκας για το 
ΣΠΩ;
Η ασθενής με ΣΠΩ, αφού 
υποβληθεί σε μια εξατομι-
κευμένη θεραπεία ανάλογα 
με την παρουσία και το βαθ-
μό των χαρακτηριστικών του 
ΣΠΩ, θα συνεχίσει με συ-
στηματική παρακολούθηση 
για να ελαχιστοποιηθεί ο κίν-
δυνος των μακροπρόθεσμων 
συνεπειών του συνδρόμου.

από την οποία έχει πάρει την 
ονομασία του το σύνδρομο.

Πώς αντιμετωπίζεται 
θεραπευτικά μια 
γυναίκα με ΣΠΩ;
Το είδος της θεραπείας 
εξαρτάται από τα συμπτώμα-
τα και από την επιθυμία της 
γυναίκας να μείνει έγκυος.
Η καθημερινή άσκηση, του-
λάχιστον 30 λεπτών την ημέ-
ρα, και η απώλεια βάρους 
στις παχύσαρκες ασθενείς 
βελτιώνουν το μεταβολισμό 
της ινσουλίνης και πιθανόν να 
οδηγήσουν σε ύφεση των συ-
μπτωμάτων και στην αποκα-
τάσταση της ωορρηξίας. 
Αν το προέχον σύμπτωμα ει-
ναι οι ανωμαλίες της εμμη-
νορρυσίας, ο γιατρός σας 
μπορεί να σας χορηγήσει 
προγεστερόνη ή αντισυλλη-
πτικά δισκία. Γυναίκες που 
δεν εμφανίζουν ωορρηξία 
και επιθυμούν εγκυμοσύ-
νη, λαμβάνουν ωορρηκτικά 
σκευάσματα, όπως κιτρι-
κή κλομιφαίνη ή γοναδοτρο-
πίνες. Σε άλλες γυναίκες με 
ΣΠΩ θα χορηγηθούν υπο-
γλυκαιμικοί παράγοντες για 
τη βελτίωση των διαταραχών 
του μεταβολισμού της ινσου-
λίνης, που έχουν ευεργετικά 
αποτελέσματα και στην υπο-
γονιμότητα και στις ανωμαλί-

Φυσιολογική ωοθήκη

Πολυκυστική ωοθήκη

ες της εμμήνου ρύσεως. Για 
την αντιμετώπιση της υπερ-
τρίχωσης και της ακμής χο-
ρηγούνται αντισυλληπτικά 
δισκία και αντιανδρογόνα, 
των οποίων όμως τα αποτε-
λέσματα στον περιορισμό 
εμφάνισης νέων τριχών θα 

Από την κ. Καρολίνα 
Κολιοπούλου, 
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο 
Μαιευτικής/Γυναικολογι-
κής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
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Οι κολικοί του πρώτου τρι-
μήνου είναι όντως υπαρκτοί 
και εκδηλώνονται με έντο-
νη ανησυχία, συνήθως κατά 
την ώρα του γεύματος. Το 
βρέφος σταματά απότομα 
να τρώει και μαζεύει τα πό-
δια του προς την κοιλιά του 
αναζητώντας ανακουφιστική 
θέση. Οι κολικοί παρουσιά-
ζονται τόσο στη φυσική όσο 
και στην τεχνητή διατροφή 
και συνήθως παρατηρού-
νται στο πρώτο τρίμηνο της 
ζωής, ενώ σε σπάνιες περι-
πτώσεις παρατείνονται και 
μετά τον τρίτο μήνα. Εμφα-
νίζονται σε οποιαδήποτε ώρα 
του 24ώρου, είναι όμως συ-
χνότεροι τις απογευματινές 
και τις βραδινές ώρες (συ-
νήθως μεταξύ 6:00-10:00 το 
βράδυ). Η διάρκεια του κολι-
κού είναι μικρή και συνήθως 
το βρέφος μετά από λίγη ώρα 
ησυχάζει και κοιμάται.

Οι κολικοί στα βρέφη
Μύθος ή πραγματικότητα;
Αποτελούν οι  κολικοί αιτία για την ανήσυχη συμπεριφορά 
και το κλάμα του μωρού μας; Και αν ναι, πόσο εύκολο είναι να 
το διαπιστώσουμε και πώς θα τους αντιμετωπίσουμε;

Σημαντικό ρόλο 
στην εμφάνιση 
και στη διάρκεια 
των κολικών 
του βρέφους 
παίζει η ψυχολογία 
της μητέρας 
– όσο πιο  ήρεμη 
είναι η ίδια τόσο 
πιο ήρεμο θα είναι 
και το μωρό της.

woman

Η διαπίστωση ότι η ανησυ-
χία ενός βρέφους οφείλε-
ται σε απλό κολικό δεν είναι 
πάντοτε εύκολη. Στηρίζεται 
κυρίως στον αποκλεισμό άλ-
λων αιτίων ανησυχίας και κλά-
ματος του βρέφους. Πρέπει 
να γίνεται έλεγχος, π.χ., αν 
το βρέφος είναι στεγνό ή αν 
πεινάει και, αν παρατείνεται 
το κλάμα και η ανησυχία, θα 
πρέπει η μητέρα να συμβου-
λευτεί τον παιδίατρό της.
Ουσιαστική θεραπεία των 
κολικών δεν υπάρχει. Συνι-
στάται η προσοχή στη σίτι-
ση, ώστε να μην καταπίνει 
αέρα το βρέφος και, αν η μη-
τέρα θηλάζει, προσοχή στη 
διατροφή της (αποφυγή πολ-
λών φρούτων και λαχανικών, 
οσπρίων και βαριάς κουζίνας). 

Επίσης συνιστάται η τοποθέ-
τηση του βρέφους σε πρηνή 
θέση, η εφαρμογή θερμών 
επιθεμάτων και, σε επίμονες 
περιπτώσεις, η χορήγηση 
σπασμολυτικών φαρμάκων..

Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε 
ότι σημαντικό ρόλο στην εμφάνι-
ση και στη διάρκεια των κολικών 
παίζει η ψυχολογία της μητέρας – 
όσο πιο ήρεμη είναι η ίδια τόσο πιο 
ήρεμο θα είναι και το μωρό της. 

Από τον κ. Ιωάννη 
Κανάριο, 
Παιδίατρο, Διευθυντή 
Παιδιατρικού Τμήματος 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 
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Η περίοδος επιστροφής στο σχολείο είναι ένα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα συναρπαστικό δι-
άστημα για τους μαθητές και τους γονείς. Ωστόσο, τα παιδιά με αλλεργίες και άσθμα έχουν να 
αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην τάξη – δυσφορία, που τα εμποδίζει να συγκεντρωθούν 
στα μαθήματά τους, συμπτώματα που μειώνουν την ικανότητά τους να συμμετάσχουν σε γυμνα-
στικές εκδηλώσεις, ακόμη και απειλητικές αντιδράσεις σε τροφικές αλλεργίες ή τσιμπήματα.

Αλλεργίες και άσθμα στα παιδιά
Συμβουλές για δράση και πρόληψη



Η συχνότητα των 
αλλεργιών και του 
άσθματος στα παιδιά
Σύμφωνα με διεθνείς στα-
τιστικές, περισσότερα από 
350.000 παιδιά κάτω των 18 
ετών υποφέρουν από αλ-
λεργίες και άσθμα. Αυτό ση-
μαίνει πάνω από 500.000 χα-
μένες σχολικές ημέρες, 
χιλιάδες ευρώ σε ιατρικά 
έξοδα και χαμένες εργατο-
ώρες για γονείς παιδιών με 
αλλεργίες. Γι’ αυτόν το λόγο 
είναι σημαντικό να υπάρχει 
ένα σχέδιο δράσης και πρό-
ληψης των αλλεργιών και του 
άσθματος στα σχολεία.

Προετοιμασία για την 
αντιμετώπιση των 
αλλεργιών
Είναι πολύ σημαντικό οι μα-
θητές και οι οικογένειές 
τους να συνεργαστούν με 
τους δασκάλους, τους προ-
πονητές και τις σχολικές νο-
σοκόμες. Παρακάτω αναφέ-
ρονται ορισμένες βασικές 

οδηγίες πρόληψης και αντι-
μετώπισης πιθανών αλλεργι-
κών προβλημάτων που μπο-
ρεί να επηρεάσουν τους 
μαθητές. 
l Πριν αρχίσει το σχολείο, 
επιθεωρήστε τους σχολικούς 
χώρους για την αναγνώριση 
δυνητικών κινδύνων πρόκλη-
σης αλλεργίας ή άσθματος 
στις τάξεις.
l Οργανώστε συνάντηση με 
τους καθηγητές και τη σχολι-
κή νοσοκόμα για να συζητή-
σετε να προβλήματα αλλεργί-
ας του παιδιού σας. 
l Ενθαρρύνετε το παιδί σας 
να παίρνει τα φάρμακά του 
όπως έχουν συνταγογραφη-
θεί.
l Αν το παιδί σας είναι αλλερ-
γικό σε ορισμένες τροφές, 

πληροφορήστε το προσωπι-
κό του σχολικού κυλικείου και 
τους δασκάλους και προτεί-
νετε εναλλακτικές τροφές.
l Προετοιμάστε του το γεύμα 
από το σπίτι κάθε μέρα.
l Βεβαιωθείτε ότι μία δόση 
ενέσιμης αδρεναλίνης είναι 
διαθέσιμη για το παιδί σας 
σε επείγουσες καταστάσεις 
και ότι οι καθηγητές και η 
νοσοκόμα γνωρίζουν πώς να 
τη χρησιμοποιήσουν.
l Όλοι οι μαθητές με σοβα-
ρή αλλεργία, που μπορεί να 
χρειαστεί να λάβουν ενέσι-
μη αδρεναλίνη σε συσκευή 
έτοιμη για χρήση, πρέπει να 
έχουν οδηγίες αντιμετώπισης 
αναφυλακτικής αντίδρασης. 
l Πληροφορήστε τους γυ-
μναστές και προπονητές 
του σχολείου σχετικά με το 
άσθμα και τα προειδοποιητι-
κά σημεία που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν άσθμα από 
την εξάσκηση. 

Κοινά αλλεργιογόνα 
– Παράγοντες 
πρόκλησης που πρέπει 
να αποφευχθούν

Στην τάξη

l Ακάρεα οικιακής σκό-
νης: Μικροσκοπικά ζωύ-
φια που μεγαλώνουν σε χώ-
ρους με μεγάλη υγρασία και 
πολλή σκόνη. Τα εκκρίματα 
των ακάρεων είναι τα πιο συ-
χνά αίτια χρόνιας αλλεργίας 
και συμπτωμάτων άσθματος. 
Ελέγχετε εάν το σχολείο εί-
ναι αρκετά ευάερο, ώστε να 
μειώνονται τα ακάρεα σκό-
νης. 
l Κιμωλία: Μια ερεθιστική ου-
σία που μπορεί να προκαλέ-
σει ασθματική κρίση. Μαθη-
τές με αλλεργία και άσθμα θα 
πρέπει να μένουν μακριά από 
τον πίνακα και τα σφουγγάρια 
και να πλένουν τα χέρια τους 
μετά την επαφή με τον πίνα-
κα και την κιμωλία.
l Μύκητες: Βρίσκονται σε 
σκοτεινά, θερμά και υγρά 
μέρη. Σπόροι μυκήτων μπο-
ρεί να προκαλέσουν αλλεργία 
και άσθμα. Ευτυχώς, οι μύκη-

Από τον κ. Ιωάννη 
Α. Μωυσίδη, 
Αλλεργιολόγο-Ανοσολόγο, 

Επιστημονικό Συνεργάτη 

Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ 

και Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ
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τες εσωτερικών χώρων μπο-
ρούν εύκολα να καθαριστούν 
με ένα απορρυπαντικό υγρό. 
Βεβαιωθείτε ότι το σχολείο 
θα φροντίσει να επιδιορθώσει 
και να καλύψει οποιαδήποτε 
υγρασία από διαφυγή νερού 
σε ταράτσες ή σωληνώσεις, 
ώστε να προληφθεί ο σχηματι-
σμός αποικίας μυκήτων.
l Ζωικό τρίχωμα: Επίσης, πρω-
τεΐνες που βρίσκονται στο σά-
λιο, στο τρίχωμα και στα ούρα 
τριχωτών ζώων μπορεί να 
προκαλέσουν αλλεργικά συ-
μπτώματα όπως φτέρνισμα, 
κνησμό, ρινική συμφόρηση 
και ερεθισμό των ματιών.

Στο κυλικείο

Εάν το παιδί σας παρουσιάζει 
τροφικές αλλεργίες, ενθαρ-
ρύνετέ το να φέρνει το δικό 
του γεύμα στο σχολείο και 
υπενθυμίστε του να μη μοιρά-
ζεται ή να μην ανταλλάσσει 
φαγητό με φίλους. Τα τρόφι-
μα που ευθύνονται συχνότε-
ρα για το 90% των τροφικών 
αλλεργιών είναι: γάλα, αβγό, 
φιστίκι και ξηροί καρποί, σιτά-
ρι και σόγια.

Στο διάλειμμα ή στο γυμναστήριο

l Γύρη: Μικροσκοπικά κοκ-
κία, υπεύθυνα για την αναπα-
ραγωγή των φυτών. Ο μέσος 
όρος μεγέθους των σωματι-
δίων γύρης είναι μικρότερος 
από το μέγεθος μιας ανθρώ-
πινης τρίχας. Το φθινόπωρο 
είναι εποχή άνθισης πολλών 
άγριων φυτών, όπως το περ-
δικάκι, γι’ αυτό είναι σημα-
ντικό να δίνετε τα αλλεργικά 
φάρμακα στο παιδί σας περί-
που 30 λεπτά πριν από δρα-
στηριότητες σε εξωτερικούς 
χώρους. 

l Τσιμπήματα από υμενόπτε-
ρα: Σοβαρή αλλεργική αντί-
δραση σε τσιμπήματα εντό-
μων μπορεί να επηρεάσει 
πολλά όργανα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και να προ-
καλέσει αναφυλαξία. Τα συ-
μπτώματα περιλαμβάνουν 
γενικευμένο κνησμό, διόγκω-
ση στο λαιμό ή στη γλώσσα, 
δυσκολία αναπνοής, ναυτία 
και εμετό. Βεβαιωθείτε ότι 
το παιδί σας έχει διαθέσιμη 
μία δόση αδρεναλίνης σε συ-
σκευή έτοιμη για χορήγηση 
σε επείγουσες περιπτώσεις.  
l Άσθμα προκαλούμενο από 
άσκηση: Παιδιά με άσθμα συ-
χνά εκδηλώνουν συμπτώματα 
δυσκολίας αναπνοής και βήχα 
περίπου 6-8 λεπτά μετά την 
άσκηση. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν ένα βρογ-
χοδιασταλτικό εισπνεόμενο 
φάρμακο 15 λεπτά πριν από 
την άσκηση. Επίσης θα πρέπει 
να προθερμαίνονται σταδια-
κά για 6-10 λεπτά πριν ξεκινή-
σουν ένα πλήρες πρόγραμμα 
άσκησης, να είναι καλά ενυ-
δατωμένα, να σταματήσουν 
την άσκηση με την εμφάνιση 
των συμπτωμάτων και να μειώ-
σουν προοδευτικά την υπερέ-
νταση στο τέλος της άσκησης. 

Πώς μπορεί να 
βοηθήσει ένας 
αλλεργιολόγος ιατρός
Είναι πολύ σημαντικό να 
υπάρχει καλή επικοινωνία 
με το προσωπικό του σχολεί-
ου σχετικά με τα αλλεργικά 
προβλήματα του παιδιού σας. 
Είναι όμως εξίσου σημαντι-
κό να επισκεφθείτε έναν αλ-
λεργιολόγο κατά την έναρξη 
του σχολικού έτους. Ο αλλερ-
γιολόγος ιατρός θα εκτιμή-
σει τις τροφικές αλλεργίες, 
το άσθμα, την αλλεργική ρινί-
τιδα ή τα αλλεργικά εξανθή-
ματα του παιδιού σας και θα 
σας προτείνει τα κατάλληλα 
φάρμακα, καθώς και ένα σχέ-
διο δράσης για ένα επιτυχη-
μένο σχολικό έτος. Επιστημο-
νικές εργασίες έχουν δείξει 
ότι τα παιδιά που βρίσκονται 
υπό την επίβλεψη αλλεργιο-
λόγου επισκέπτονται λιγότε-
ρο τα επείγοντα περιστατικά 
και καταφέρνουν να θέτουν 
τα αλλεργικά τους συμπτώ-
ματα υπό διαρκή έλεγχο.

Εάν το παιδί 
σας παρουσιάζει 
τροφικές 
αλλεργίες, 
ενθαρρύνετέ το να 
φέρνει το δικό του  
γεύμα στο σχολείο 
και υπενθυμίστε 
του να μη 
μοιράζεται ή να 
μην ανταλλάσσει 
φαγητό με φίλους. 
Τα τρόφιμα 
που ευθύνονται 
συχνότερα για το 
90% των τροφικών 
αλλεργιών είναι: 
γάλα, αβγό, φιστίκι 
και ξηροί καρποί, 
σιτάρι και σόγια.
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Τα απογεύματα, όταν οδηγώ 
για το ιατρείο, υπάρχει πάντα 
μποτιλιάρισμα έξω από τα γή-
πεδα, όπου δεκάδες γονείς 
περιμένουν τους αναψοκοκ-
κινισμένους μικρούς αθλητές 
και αθλήτριες να βγουν από 
την προπόνηση.
Η άθληση είναι ουσιαστικά το 
παιχνίδι μιας εποχής κατά την 
οποία οι αλάνες έχουν εξαφα-
νιστεί και δεν υπάρχει πια χρό-
νος, ευκαιρία ή και ασφάλεια 
για ελεύθερο παιχνίδι στις 
γειτονιές. Γι’ αυτό δεν πρέ-
πει κανείς μας να ξεχνά ότι η 
άθληση θα πρέπει να αποτε-
λεί τόσο μια ευχάριστη δρα-
στηριότητα όσο και μια πολύτι-
μη εμπειρία για το παιδί.
Η συμμετοχή στα οργανωμέ-
να αθλήματα δίνει την ευκαι-
ρία στα παιδιά και στους νέ-
ους να βελτιώσουν τη φυσική 
τους κατάσταση και να συνηθί-
σουν σε έναν τρόπο ζωής και 
άσκησης που θα διατηρήσουν 
και στην ενήλικη ζωή τους. Ο 
αθλητισμός προστατεύει τα 
παιδιά από την παχυσαρκία 
και τη γνωστή παγίδα του τρί-
πτυχου καναπές - τηλεόραση 
- ψυγείο. Μειώνει τον κίνδυνο 
για προβλήματα υγείας στην 
πορεία της ζωής των παιδιών, 
όπως η καρδιαγγειακή νόσος 
και ο σακχαρώδης διαβήτης, 
και βοηθά στην απόκτηση υγι-

Όλο και περισσότερα παιδιά συμμετέχουν σε οργανωμένα αθλήματα και με αυτόν τον τρόπο 
έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να αναπτύξουν σωματικές 

και κοινωνικές δεξιότητες. Από την πλευρά μας, γονείς και γιατροί, πρέπει 
να διασφαλίσουμε ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό θα αποτελέσει μια ευχάριστη, 

ασφαλή και αποδοτική εμπειρία για τα παιδιά μας.

Παιδιά και Αθλητισμός

εινών συνηθειών στην άσκη-
ση και στη διατροφή. Επιπλέ-
ον, συμβάλλει στην ανάπτυξη 
κινητικών δεξιοτήτων και συ-
ντονισμού. 
Ο αθλητισμός δεν αφορά 
μόνο στη σωματική ανάπτυξη 
και υγεία, αλλά και στον τρό-
πο με τον οποίο το παιδί αρχί-
ζει να αντιλαμβάνεται τον κό-
σμο. Με τη συμμετοχή του 
στα αθλήματα, γίνεται μέλος 
μιας ομάδας και μαθαίνει να 
επικοινωνεί ισότιμα και με κα-
νόνες. Συμβάλλει σε μια κοι-

νή προσπάθεια με έναν κοι-
νό στόχο. Είναι μια ευκαιρία 
να κάνει νέους φίλους και να 
μάθει να συνεργάζεται μαζί 
τους. Εξίσου σημαντικό όμως 
είναι και το γεγονός ότι, μέσα 
από τον αθλητισμό, το παι-
δί αντιλαμβάνεται και αποδέ-
χεται τη διαφορετικότητα και 
καλλιεργεί την ιδέα του αλλη-
λοσεβασμού και της ανεκτι-
κότητας.
Αρκετές φορές, όμως, η λαν-
θασμένη επιλογή αθλήματος, 
οι πιεστικοί γονείς ή οι φιλόδο-

ξοι προπονητές μπορούν να 
μετατρέψουν τη χαρά του μι-
κρού αθλητή σε απογοήτευ-
ση. Το παιδί, και ειδικά το παι-
δί της προσχολικής ηλικίας, 
μπορεί να μην είναι ακόμη 
αναπτυξιακά έτοιμο να ασχο-
ληθεί με κάποιο άθλημα, ενώ 
άλλες φορές μπορεί να πιε-
σθεί να ακολουθήσει κάποιο 
άθλημα που δεν του ταιριάζει. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν 
αποδίδει καλά και, ειδικά αν 
αθλείται σε ανταγωνιστικό πε-
ριβάλλον, επηρεάζεται η αυ-

Από την κ. Αθηνά 
Πετρομιχελάκη, 
Παιδίατρο, Επιμελήτρια Παι-
διατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ



τοεκτίμησή του και βέβαια 
μειώνονται και οι πιθανότη-
τες να συνεχίσει να ασχολεί-
ται με τον αθλητισμό. Αλλά και 
οι προικισμένοι μικροί αθλη-
τές δυσκολεύονται να συνδυ-
άσουν τις συχνά αυξημένες 
απαιτήσεις του αθλήματος με 
τις υπόλοιπες σχολικές και 
κοινωνικές υποχρεώσεις τους 
και συχνά καταπονούνται ψυ-
χικά και σωματικά στην προ-
σπάθεια να επιτύχουν τη νίκη 
με κάθε κόστος. 
Η στάση των γονέων και άλ-
λων ενηλίκων μπορεί επί-
σης να επηρεάσει την εμπει-
ρία των παιδιών και να κάνει 
όλη τη διαφορά ανάμεσα στη 
χαρά της συμμετοχής ή στην 
πίκρα της ήττας. 
Σημαντική είναι η επιλογή του 
κατάλληλου αθλήματος, ανά-
λογα με τις επιθυμίες και τις 
δεξιότητες του παιδιού. Για 
παράδειγμα, τα περισσότερα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας 
δεν έχουν ακόμη τις κινητικές 
δεξιότητες και την απαραίτητη 
προσοχή για να ασχοληθούν με 
οργανωμένα αθλήματα. Αντί-
στοιχα, σε παιδιά που δεν συ-

μπαθούν τα σπορ, είναι σημα-
ντική η συζήτηση για τα οφέλη 
του αθλητισμού, η διερεύνηση 
των ανησυχιών τους και η προ-
σφορά εναλλακτικών επιλο-
γών άθλησης μέχρι να βρουν 
αυτό που τους ταιριάζει.
Οι γονείς μπορούν και πρέ-
πει να ενθαρρύνουν τη συμ-
μετοχή των παιδιών τους σε 
αθλητικές δραστηριότητες, 
να τις παρακολουθούν και να 
τις σχολιάζουν, καθώς και να 
αθλούνται μαζί τους. 
Καλό είναι να διατηρούν ρε-
αλιστικές προσδοκίες για την 
εξέλιξη και τις επιδόσεις τους 
και να δίνουν έμφαση στον 
ψυχαγωγικό χαρακτήρα του 
αθλήματος, να τα επαινούν για 
την προσπάθεια και να τα εν-
θαρρύνουν στην περίπτωση 
αποτυχίας. 
Επίσης, με το παράδειγμά 
τους, μπορούν να διδάξουν τη 
σωστή αθλητική συμπεριφο-
ρά, τη διατήρηση της ψυχραι-
μίας σε καλές και κακές στιγ-
μές και το σεβασμό προς τους 
αντιπάλους. Οι γονείς θα πρέ-
πει να επικοινωνούν με τους 
προπονητές και τους άλλους 
γονείς, για να διασφαλίζουν τις 
κατάλληλες συνθήκες άσκη-
σης και την αποφυγή υπερβο-
λικής πίεσης στα παιδιά. 
Ο παιδίατρος, με τη σειρά 
του, εκτιμά τη φυσική κατά-

σταση και την ανάπτυξη των 
μικρών αθλητών. Είναι μια ευ-
καιρία να διαγνώσει πιθανά 
προβλήματα υγείας ή παρά-
γοντες αυξημένου κινδύνου 
και να εξασφαλίσει την αθλη-
τική δραστηριότητα χωρίς κιν-
δύνους για την υγεία. Είναι 
επίσης μια καλή στιγμή για να 
συζητηθούν επικίνδυνες συ-
μπεριφορές, όπως κάπνισμα, 
χρήση ουσιών ή αναβολικών, 
διατροφικές συνήθειες, δια-
ταραχές κ.ά. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο 
γιατρός θα ρωτήσει για το ατο-
μικό και το οικογενειακό ιστο-
ρικό του παιδιού, με έμφαση 
στα καρδιαγγειακά νοσήμα-
τα και συμπτώματα (όπως φυ-
σήματα, πόνος στο στήθος ή 
λιποθυμία κατά την άσκηση, 
θάνατοι σε νεαρή ηλικία στην 
οικογένεια), αλλά και σε άλ-
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λες χρόνιες παθήσεις (άσθμα, 
μυοσκελετικές παθήσεις, 
δερματολογικά προβλήματα 
κ.ά.). Θα δώσει έμφαση στην 
καρδιολογική και ορθοπαιδική 
εξέταση και μπορεί να ζητή-
σει ηλεκτροκαρδιογράφημα 
και υπερηχοκαρδιογράφημα 
για τον αποκλεισμό υποκείμε-
νης καρδιοπάθειας. 
Τέλος, ο παιδίατρος μπορεί 
να βοηθήσει τους γονείς στην 
επιλογή του κατάλληλου αθλή-
ματος για το παιδί και να επι-
σημάνει τους πιθανούς κινδύ-
νους κάθε αθλήματος και τα 
μέτρα προστασίας που μπο-
ρεί να λάβει το παιδί για να 
τους αποφύγει. 
Κλείνοντας, θα λέγαμε: 
Ναι στην άθληση, ναι στη 
σωματική δραστηριότητα –
χωρίς υπερβολές– για υγιή 
και χαρούμενα παιδιά.

Από την κ. Αθηνά 
Πετρομιχελάκη, 
Παιδίατρο, Επιμελήτρια Παι-
διατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ



Η Χειρουργική Παίδων είναι 
μια ευρεία ειδικότητα που θε-
ραπεύει χειρουργικά προβλή-
ματα σε μικρούς ασθενείς 
(από έμβρυα –Εμβρυϊκή Χει-
ρουργική, εξειδίκευση της 
Παιδοχειρουργικής– μέχρι 14 
ετών και σε κάποιες χώρες 18 
ετών). Περιλαμβάνει ένα φά-
σμα νόσων από συγγενείς πα-
θήσεις, δηλαδή νόσοι με τις 
οποίες γεννιέται ο ασθενής 
και που αντιμετωπίζονται αμέ-

child

Χειρουργική Παίδων
Με ευαισθησία και ανθρωπιά πλάι στους μικρούς ασθενείς
Οι παιδικές παθήσεις που αντιμετωπίζονται χειρουργικά διαφέρουν από αυτές των ενηλίκων 
– όπως διαφέρει και ο ψυχισμός των παιδιών. Γι’ αυτόν το λόγο, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαιτερότητα και ευαισθησία. 

σως μετά τη γέννηση, όπως 
ατρησίες του πεπτικού σωλή-
να, ορθοπρωκτικές ανωμαλί-
ες, ανωμαλίες του θώρακα και 
των πνευμόνων και ανωμαλίες 
του ουροποιητικού (συγγενής 
υδρονέφρωση, κυστεο-ουρη-
τηρική παλινδρόμηση) και του 
γεννητικού συστήματος (υπο-
σπαδίας, επισπαδίας, κρυψορ-
χία), παθήσεις πλαστικής χει-
ρουργικής (σχιστίες) κ.λπ.
Στη Χειρουργική Παίδων επί-

σης αντιμετωπίζονται και πολ-
λές επίκτητες παθήσεις του 
πεπτικού, αναπνευστικού και 
ουροποιητικού συστήματος, 
όπως σκωληκοειδίτιδα, διάφο-
ροι όγκοι της παιδικής ηλικίας 
κ.ά. 
Οι περισσότερες από αυτές 
τις παθήσεις δεν συναντώνται 
στη χειρουργική των ενηλίκων, 
ενώ η αντιμετώπιση και η προ-
σέγγιση του μικρού ασθενούς 
διαφέρει ριζικά από αυτήν 
του ενήλικα. Το παιδί δεν εί-
ναι ένας «μικρός ενήλικας». 
Ο μικρός ασθενής πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ψυχικά και 

Κάποιες παθήσεις 
εμφανίζουν 
ιδιαιτερότητα 
και απαιτούν τη 
συνεργασία με 
άλλες ειδικότητες 
(παιδίατρους ή 
νεφρολόγους), 
για τον καθορισμό 
της σωστής 
παρακολούθησης 
αλλά και του 
χρόνου της 
επέμβασης.
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την κλινική εξέταση και ορι-
σμένα απαιτούν και παρακλι-
νικές εξετάσεις. Η νοσηλεία 
μετά το χειρουργείο, σε επι-
λεγμένες περιπτώσεις, έχει 
περιοριστεί σε λίγες ώρες. 
Ορισμένες παθήσεις δεν χρει-
άζονται άμεση χειρουργική 
επέμβαση, επειδή ένα μεγά-
λο ποσοστό αυτοϊάται, όπως, 
για παράδειγμα, η ομφαλοκή-
λη στα δύο πρώτα χρόνια της 
ζωής, ενώ άλλες, όπως τα νεο-
γνικά αιμαγγειώματα, χρειάζο-
νται μακρά παρακολούθηση. 
Κάποιες παθήσεις εμφανί-
ζουν ιδιαιτερότητα και απαι-
τούν τη συνεργασία με άλλες 
ειδικότητες, όπως παιδίατροι 
ή νεφρολόγοι, για τον καθορι-
σμό της σωστής παρακολού-
θησης αλλά και του χρόνου 
της επέμβασης, όπως η κυ-
στεο-ουρητηρική παλινδρόμη-
ση, όπου η συνεννόηση και η 
συνεργασία με ιατρούς άλλων 
ειδικοτήτων είναι απαραίτητη, 
ώστε να αποφεύγονται άσκο-
πες παρακλινικές εξετάσεις 
ή/και άκαιρες και μη αναγκαί-
ες επεμβάσεις. 

Οι συνηθέστερες 
περιπτώσεις
Από τον μεγάλο αριθμό των 
χειρουργικών παθήσεων της 
παιδικής ηλικίας οι συχνότε-
ρες είναι:
• Βουβωνοκήλη: Διαγιγνώσκε-
ται εύκολα και αντιμετωπίζε-
ται χωρίς ιδιαίτερη καθυστέ-
ρηση με προγραμματισμένο 
χειρουργείο, γιατί υπάρχει ο 
κίνδυνος της περίσφιξης, μιας 
κατάστασης αρκετά επικίνδυ-
νης, που χρειάζεται επείγου-
σα επέμβαση.
• Υδροκήλη: Διαγιγνώσκε-

ται εύκολα και αντιμετωπίζε-
ται με προγραμματισμένο χει-
ρουργείο μετά το πρώτο έτος 
ζωής.
• Ομφαλοκήλη: Διαγιγνώσκε-
ται εύκολα και αντιμετωπίζε-
ται με προγραμματισμένο χει-
ρουργείο μετά το δεύτερο 
έτος ζωής.
• Κήλη λευκής γραμμής: Δια-
γιγνώσκεται εύκολα και αντι-
μετωπίζεται άμεσα με προ-
γραμματισμένο χειρουργείο.
• Κρυψορχία: Διαγιγνώσκε-
ται εύκολα και αντιμετωπίζε-
ται με προγραμματισμένο χει-
ρουργείο μετά τον 18ο μήνα 
ζωής, για να εκλείψει ο κίνδυ-
νος υπογονιμότητας.
• Συστροφή όρχεως: Έχει 
έντονη κλινική εικόνα και χρει-
άζεται άμεση επέμβαση, γιατί Χ
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σωματικά με ιδιαιτερότητα, γι’ 
αυτό και για τη θεραπεία του 
έχει ανάγκη από εξειδικευμέ-
νους ιατρούς παίδων και για τη 
νοσηλεία του ιδιωτικά ή δημό-
σια νοσηλευτήρια με εξειδι-
κευμένο νοσηλευτικό και πα-
ραϊατρικό προσωπικό, όπως η 
Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ.
Ο προεγχειρητικός έλεγχος, 
οι χειρουργικές τεχνικές, η με-
τεγχειρητική αγωγή, οι δόσεις 
των φαρμάκων, η ρύθμιση των 
υγρών και, τέλος, ο έλεγχος 
του πόνου διαφέρουν σημαντι-
κά από αυτά των ενηλίκων.
Από το σύνολο των χειρουρ-
γικών προβλημάτων που ανα-
λαμβάνει ο χειρουργός παίδων 
εξαιρούνται τα νευροχειρουρ-
γικά, τα οφθαλμολογικά, οι πα-
θήσεις ρινός και ρινοφάρυγ-
γα, οι καρδιοχειρουργικές και 
οι ορθοπεδικές παθήσεις.
Τα συνήθη χειρουργικά προ-
βλήματα που συναντά ο παι-
δοχειρουργός στην καθ’ ημέ-
ρα πράξη διαγιγνώσκονται με 

μπορεί να νεκρωθεί ο όρχις.
• Σ υ σ τ ρ ο φ ή  κ ύ σ τ ε ω ς 
Morgani: Έχει ηπιότερη κλι-
νική εικόνα από τη συστροφή 
του όρχεως και αρχικά αντιμε-
τωπίζεται συντηρητικά.
• Φίμωση: Αντιμετωπίζεται με 
περιτομή.
•  Κιρσοκήλη: Διαγιγνώσκεται 
εύκολα και επιβεβαιώνεται με 
ειδικές εξετάσεις. Στην παι-
δική ηλικία αντιμετωπίζεται 
αρχικά συντηρητικά. Η εγχεί-
ρηση γίνεται σε επιλεγμένες 
περιπτώσεις και αποφασίζε-
ται μετά από εργαστηριακό 
έλεγχο. 
• Βραχύς χαλινός γλώσσης: 
Διατέμνεται εύκολα τους πρώ-
τους μήνες ζωής. 
• Κύστεις οφρύος, υπεράριθ-
μα ωτία: Αφαιρούνται εύκολα 
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Από τον κ. Γεώργιο 
Χαρμάνη,
Χειρουργό Παίδων, 
Επιμελητή Παιδοχειρουρ-
γικού Τμήματος Παιδιατρι-
κής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ



τους πρώτους μήνες ζωής, για 
αισθητικούς λόγους.
• Κύστεις και συρίγγια τράχη-
λου: Διαγιγνώσκονται εύκολα 
και αντιμετωπίζονται με προ-
γραμματισμένο χειρουργείο. 
Στις περισσότερες από τις 
παραπάνω περιπτώσεις πρέ-
πει να λαμβάνουμε υπ’ όψιν 
απλές οδηγίες για την εγ-
χείρηση. Ο μικρός ασθενής 
ακολουθεί ελεύθερη δίαιτα 
μέχρι το προηγούμενο βρά-
δυ όσον αφορά στερεή τρο-
φή και γάλα, ενώ μπορεί να 
πιει υγρά μέχρι και 5 ώρες 
προ του προγραμματισμένου 
χειρουργείου. Για τα νεογνά 
και τα βρέφη αυτό ισχύει για 
αραιωμένο γάλα. Το πρωινό 
του χειρουργείου γίνονται οι 
απαραίτητες εξετάσεις του 
προεγχειρητικού ελέγχου 

από κλινικό και εργαστηριακό 
έλεγχο.
• Υποπλαστικός νεφρός: Δι-
αγιγνώσκεται εργαστηριακά 
και η αντιμετώπιση αποφασί-
ζεται μετά από κλινικό και ερ-
γαστηριακό έλεγχο.
• Κυστεοουρητηρική παλιν-
δρόμηση: Το συνηθέστερο 
υπόστρωμα ουρολοίμωξης 
στα παιδιά. Διαγιγνώσκεται 
εργαστηριακά και η αντιμε-
τώπιση αποφασίζεται μετά 
από κλινικό και εργαστηριακό 
έλεγχο, ενώ συχνά χρειάζε-
ται μακροχρόνια παρακολού-
θηση.
• Εγκολεασμός εντέρου: 
Έντονη κλινική εικόνα εμφανί-
ζεται συνήθως περί τον όγδοο 
μήνα της ζωής και χρειάζεται 
επείγουσα αντιμετώπιση μετά 
από εργαστηριακό έλεγχο, 
ενώ μπορεί να αναταχθεί με 
ειδική τεχνική σε κάποιες πε-
ριπτώσεις και να αποφευχθεί 
το χειρουργείο.
• Σκωληκοειδίτις: Έντονη κλι-
νική εικόνα εμφανίζεται σε 
όλες τις ηλικίες και χρειάζε-
ται επείγον χειρουργείο μετά 
από εργαστηριακό έλεγχο.
Οι χειρουργικές επεμβάσεις 
σε παιδιά είναι από τα πλέον 
δυσάρεστα προβλήματα που 
έχει να αντιμετωπίσει ένας 
γονιός. Όμως η έγκαιρη διά-
γνωση ενός προβλήματος και 
η χειρουργική αντιμετώπισή 
του βοηθούν στο να αποφευ-
χθούν χειρότερες καταστά-
σεις στο μέλλον. Γι’ αυτό και 
ο ιατρός καλείται να αντιμε-
τωπίζει την κάθε περίπτωση 
με ανθρωπιά και συμπόνια, 
συμβάλλοντας στην ίαση του 
παιδιού και στην ψυχολογική 
υποστήριξη του γονιού.

για ασφαλή αναισθησία και 
ο ασθενής οδηγείται στο χει-
ρουργείο. Ο χρόνος της επέμ-
βασης διαφέρει, αλλά γενι-
κά είναι σύντομος. Ο ασθενής 
οδηγείται στην ανάνηψη μέ-
χρι να συνέλθει από την αναι-
σθησία και στη συνέχεια στο 
δωμάτιό του, όπου παραμένει 
για λίγες ώρες μέχρι να φύγει 
για το σπίτι του με οδηγίες από 
τον παιδοχειρουργό και τον 
αναισθησιολόγο.
Άλλες συχνές παθήσεις που 
χρειάζονται νοσηλεία, διαφο-
ρετικού χρόνου η κάθε μία, 
είναι:
• Υποσπαδίας: Η διάγνωση γί-
νεται κλινικά. Χειρουργείται 
μετά τον πρώτο χρόνο ζωής 
και απαιτεί μεγάλη εμπειρία 
και εξειδίκευση για καλό λει-
τουργικό και αισθητικό αποτέ-
λεσμα.
• Στένωση πυελο-ουρητηρι-
κής συμβολής: Διαγιγνώσκε-
ται εργαστηριακά και η αντι-
μετώπιση αποφασίζεται μετά 

Η υποβολή 
ενός παιδιού 
σε χειρουργική 
επέμβαση μπορεί 
να μην είναι μια 
τόσο ευχάριστη 
διαδικασία, όμως 
η έγκαιρη 
διάγνωση και 
η χειρουργική 
αντιμετώπιση 
αποτρέπουν 
από χειρότερες  
καταστάσεις 
στο μέλλον.  

child
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Ο σκηνοθέτης 
των επιτυχιών

Είναι ένας από τους πιο σημαντι-

κούς σκηνοθέτες της γενιάς του. Οι 

τηλεοπτικές σειρές που επιμελεί-

ται και σκηνοθετεί συγκεντρώνουν 

το ενδιαφέρον χιλιάδων τηλεθεατών 

κάθε χρόνο. Από τα έργα του έχει 

αναδειχθεί μια πλειάδα νέων ηθοποι-

ών, καθώς πρώτος αυτός τους έδωσε 

ευκαιρίες σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. 

Ο ίδιος είναι απλός, φιλικός, εξαιρετικά δη-

μοφιλής και με αστείρευτο χιούμορ. Τον συ-

ναντήσαμε στο δωμάτιο 736 του ΜΗΤΕΡΑ κατά 

τα γυρίσματα της νέας τηλεοπτικής δου-

λειάς του Φάρος και, μεταξύ άλλων, του 

ζητήσαμε να μοιραστεί μαζί μας τα συ-

ναισθήματα που ένιωσε στο ωραιότερο 

έργο της ζωής του – έστω κι αν δεν το 

σκηνοθετούσε ο ίδιος: τη γέννηση του 

γιου του στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ.
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Μανούσος 
Μανουσάκης

Συνέντευξη στον Γιάννη Σταθόπουλο 
(gstathopoulos@mitera.gr)



«ΜΗΤΕΡΑ: Δωμάτιο 736…» Θα μπορούσε να είναι τίτλος κάποιας τηλεοπτικής σειράς.

Είναι εξαιρετικός τίτλος και για δράμα και για θρίλερ και για κωμωδία. Αν μου είχατε δώσει την 
ιδέα νωρίτερα, ίσως να άλλαζα τον τίτλο της σειράς μας. Τώρα είναι αργά, την άλλη φορά, στην 
επόμενη συνεργασία μας. (γέλια)
Κύριε Μανουσάκη, το ευρύ κοινό σάς γνώρισε από τις δουλειές που έχετε κάνει για την τηλεόραση. Θα 
θέλατε να μας περιγράψετε την επαγγελματική σας πορεία;

Η «επαγγελματική» μου πορεία ξεκίνησε στο γυμνάσιο, όταν αποφάσισα ότι ήθελα να γίνω σκηνοθέτης 
και τίποτε άλλο. Η πρώτη μου μικρού μήκους ταινία ήταν ασπρόμαυρη και έγινε στο γυμνάσιο, με πολύ 
κέφι και πολύ γέλιο, με τους συμμαθητές μου. Μετά το λύκειο σπούδασα στο Λονδίνο και τελειώνοντας 
έκανα την πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία, τον Βαρθολομαίο. Ακολούθησαν οι Άρχοντες, Η Σκιάχτρα, 
Ο Κόκκινος Δράκος. Συγχρόνως όμως δούλευα και στο θέατρο. Είχαμε ιδρύσει ένα παιδικό θέατρο με 
τη Γωγώ Κώνστα και εκεί έκανα επιθεώρηση, δράματα, κωμωδίες. Ενδεικτικά αναφέρω το Παραμύθι με 
τα Αινίγματα, το Μαγικό Ταξίδι, Το Καφενείο η Ελλάς, Ένας Βλάκας και Μισός, Ποντικοπαγίδα, Τα Νεύ-
ρα μου, τα Χάπια μου κι ένα Ταξί να Φύγω, Οκτώ Γυναίκες Κατηγορούνται, Ρούμι, Λεμόνι και Λευκό Κρα-
σί. Συγχρόνως όμως δούλευα και στην τηλεόραση. 
Οι πρώτες μου δουλειές ήταν στην κρατική τηλεόραση, γιατί δεν υπήρχε ιδιωτική. Ντοκιμαντέρ, όπου τα-
ξίδευα σε όλη την Ελλάδα, μέσα σε καΐκια για εβδομάδες ολόκληρες, μουσικές εκπομπές όπου για μια 
σκηνή ταξιδέψαμε μέχρι τη Μακρόνησο, κωμικές σειρές, δραματικές σειρές... Από την κρατική συνέχι-
σα στην ιδιωτική.
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι από την εμφάνιση της ιδιωτικής τηλεόρασης συμπορεύεστε μαζί της και κάνετε 
δουλειές μόνο γι’ αυτήν. Αλήθεια, ποια είναι η γοητεία που ασκεί αυτό το μέσο σε εσάς;

Κοιτάξτε, για μένα η τηλεόραση είναι ο κινηματογράφος σε μικρότερη οθόνη και με άλλο υλικό εγ-
γραφής. Είναι δύσκολη, εντατική, σκληρή δουλειά. Είναι πρόκληση. Όταν την υπηρετείς, σου επι-
τρέπει να μεγαλώνεις, να ωριμάζεις και να διατηρείς έναν ενθουσιασμό γι’ αυτό το υπέροχο ταξί-
δι που λέγεται ζωή.
Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω μια δουλειά που με κάνει να ζω την κάθε στιγμή της μέρας μου... 
Η ιδιωτική τηλεόραση είναι γρήγορη στις αποφάσεις που παίρνει. Και γι’ αυτό συμπορεύομαι μαζί 
της πολλά χρόνια. Όταν πήγα με την πρώτη πρότασή μου, το Τμήμα Ηθών, δεν χρειάστηκαν επιτρο-
πές επί των επιτροπών. Μου είπαν «βάλε μπρος». Και έβαλα. 
Μετά από το Τμήμα Ηθών, οι σειρές σας συνήθως πραγματεύονται δραματικές ερωτικές ιστορίες μεταξύ 
ανθρώπων από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα και τάξεις. Ποια είναι τα μηνύματα που θέλετε να 
περάσετε μέσα από αυτές τις ιστορίες και ποιο το 
μήνυμα της φετινής σας δουλειάς, του Φάρου;

Να σας πω… Δεν ξεκινάω καμία σειρά θέλο-
ντας να περάσω κάποιο μήνυμα. Ξεκινάω με 
κάποια αναζήτηση δική μου – όχι τόσο υπαρ-
ξιακή όσο κοινωνική, αν αυτά μπορούν να δια-
χωριστούν.  Παραδείγματος χάριν, οι Ψίθυροι 
Καρδιάς, η σειρά με τους Τσιγγάνους, δημι-
ουργήθηκε όταν όλοι οι γύρω μας έλεγαν ότι 
γινόμαστε μια ομοιόμορφη μαζική κοινωνία. 
Δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε σε μακρινές 
χώρες για να συμμετάσχουμε στο διαφορετι-
κό, να το μάθουμε και να το αγαπήσουμε. Εί-
ναι δίπλα μας. 
Το Άγγιγμα Ψυχής, πάλι, γεννήθηκε όταν πο-
λύς κόσμος διερευνούσε τις διάφορες θρη-
σκείες. Τότε συνειδητοποίησα πόσο λίγο γνώ-
ριζα την Ορθοδοξία. 

«Δεν ξεκινάω καμία 
σειρά θέλοντας 

να περάσω 
κάποιο μήνυμα. 

Ξεκινάω με 
κάποια αναζήτηση 

δική μου – όχι 
τόσο υπαρξιακή 

όσο κοινωνική. 
Παραδείγματος 

χάριν, οι Ψίθυροι 
Καρδιάς, η 

σειρά με τους 
Τσιγγάνους, 

δημιουργήθηκε 
όταν όλοι οι γύρω 

μας έλεγαν ότι 
γινόμαστε μια 
ομοιόμορφη, 

αταξική κοινωνία. 
Δεν χρειάζεται να 

ταξιδέψουμε σε 
μακρινές χώρες 

για να μάθουμε και 
να αγαπήσουμε το 
διαφορετικό. Είναι 

δίπλα μας».
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Ο Μανούσος Μανουσάκης, με τις χαρακτηριστικές τιράντες του, κατά τη διάρκεια 
των γυρισμάτων του Φάρου στο δωμάτιο 736 του ΜΗΤΕΡΑ, με την πρωταγωνίστριά 
του Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Γιάννη Σταθόπουλο.
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Πόσες φορές έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους που δουλεύουν στον κήπο μας ή κάνουν μερεμέ-
τια στα σπίτια μας, για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους που τα συντηρούν με τα μεροκάμα-
τά τους; Ο οικονομικός μετανάστης, αυτός ο νέος ή και ο μεγάλος, που το απόγευμα τον βλέπουμε 
να πίνει μια μπίρα με τους άλλους άνδρες καθισμένος στην άκρη ενός δρόμου, έχει μεγάλους κα-
ημούς. Έτσι γεννήθηκε το Η Αγάπη Ήρθε από Μακριά.
Είναι δυνατόν, μετά από τόσους πολέμους που έχουν γίνει στο όνομα του Θεού, να ταυτίζουμε σή-
μερα μια θρησκευτική ομάδα με τρομοκράτες; Ήρθε στα χέρια μου το βιβλίο της Αναστασίας Καλ-
λιοντζή Μη Μου Λες Αντίο την πιο κατάλληλη στιγμή. Φύγαμε για την Κομοτηνή και την Ξάνθη και 
γνωρίσαμε έναν κόσμο που μέχρι τότε μας ήταν άγνωστος. Εκεί βιώσαμε κάτι το καταπληκτικό. 
Μια κοινωνία μουσουλμάνων και χριστιανών να συμβιώνουν μέσα από τη διαφορετικότητά τους με 
έναν τρόπο που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλον τον κόσμο. 
Φέτος, στο Φάρο, μέσα από ένα ερωτικό δράμα μυστηρίου πραγματεύομαι την απληστία. Τα πλού-
τη ως μέσο εξουσίας του ενός ανθρώπου πάνω στον άλλο. Η απληστία που μας φτάνει στο σημείο 
να εκμεταλλευόμαστε τον/τη σύντροφό μας, να απαρνούμαστε τα παιδιά μας και να μην έχουμε 
την παραμικρή αναστολή. 
Στη σειρά Για μια Γυναίκα και ένα Αυτοκίνητο επιχειρήσατε με μεγάλη επιτυχία την κωμωδία. Σκέφτεστε να 
το επαναλάβετε στο μέλλον;

Έχω κάνει και άλλες κωμωδίες στο παρελθόν –Τα Καλύτερά μας Χρόνια, Ταύρος και Τοξότης– 
και στο θέατρο, αλλά όχι τόσο συχνά όσο δραματικές σειρές. Σίγουρα κάποια στιγμή στο μέλλον θα 
κάνω και πάλι κωμωδία. 
Είναι σίγουρο, πάντως, ότι στις χιλιάδες ώρες γυρισμάτων που έχετε στο ενεργητικό σας θα έχουν υπάρξει 
πολλές κωμικές καταστάσεις. Ποια είναι για εσάς η πιο χαρακτηριστική;
Ένα βράδυ γυρίζαμε στο Ψυχικό μια πολύ «φασαριόζικη» σκηνή με κυνηγητά αυτοκινήτων, πυρο-
βολισμούς κ.λπ. Μαζί μας ήταν και κομπάρσοι ντυμένοι αστυνομικοί. Κατά τις τρεις το πρωί ένας 
έξαλλος γείτονας βγαίνει στο μπαλκόνι του φωνάζοντας: «Θα ειδοποιήσω την αστυνομία, τελειώ-
νετε επιτέλους». Βλέποντας τους αστυνόμους κομπάρσους, απογοητευμένος συνεχίζει: «Αλλά τι 
μπορώ να σας κάνω, ακόμη και η αστυνομία είναι μαζί σας». (γέλια)
Μέσα από τις δουλειές σας έχετε δώσει ευκαιρίες για πρωταγωνιστικούς ρόλους σε νέους ηθοποιούς, 
βοηθώντας τους να αναδειχθούν και να εξελιχθούν στο χώρο του θεάματος. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, 
που οι νεότεροι ηθοποιοί σάς αποκαλούν δάσκαλο. Ακόμη κι ο δημοφιλής σήμερα τραγουδιστής Μιχάλης 
Χατζηγιάννης έγινε γωστός στο ευρύ κοινό από την ερμηνεία των τραγουδιών της σειράς Άγγιγμα Ψυχής.

Η αισιοδοξία, η ενέργεια κι ο αυθορμητισμός 
που εκπέμπει ένας νέος ηθοποιός είναι τα 
καλύτερα συστατικά για τη δουλειά μας. Συγ-
χρόνως είναι πολλή η δουλειά που πρέπει να 
κάνει και πολλή η εμπειρική γνώση που πρέ-
πει να αποκτήσει. Όταν έχω ηθοποιούς με 
ζήλο και εργατικότητα, πετάω εγώ και πε-
τάνε κι αυτοί. Είναι μια σχέση πάρε-δώσε. 
Εφόσον μου δίνουν τόσα πολλά, τους δίνω κι 
εγώ με το παραπάνω. Αυτό σημαίνει να έχεις 
«επάγγελμα», να πηγαίνεις στη δουλειά και 
να πετάς.
Για μένα, οποιοδήποτε επάγγελμα κι αν δια-
λέξει κανείς πρέπει να το θέλει. Να ονειρεύ-
εται πηγαίνοντας στη δουλειά, να του αρέσει 
η δουλειά, τα κάτω της, τα πάνω της. Όποιος 
δουλεύει περιμένοντας να περάσουν οι ώρες 
να πάει σπίτι του χαραμίζει τα δύο τρίτα της 

«Μου αρέσει όταν 
άγνωστοι άνθρωποι 

στο δρόμο, στο 
χώρο δουλειάς, 

στα εστιατόρια, με 
χαιρετούν και μου 
αφιερώνουν λίγα 
λεπτά κουβέντας. 

Η θερμότατη 
υποδοχή που 

είχα στο ΜΗΤΕΡΑ 
μάλλον οφείλεται 
στο προσωπικό, 
που ήταν ζεστό, 

με διάθεση να 
προσφέρει βοήθεια 

– και όχι μόνο σ’ 
εμάς. Έβλεπα με 
πόση πραγματική 

φροντίδα και 
ευγένεια φέρονταν 

σε όλους όσοι 
βρίσκονταν 

στην κλινική. Τα 
“μπράβο” πάνε στο 

προσωπικό».

Ο Μανούσος Μανουσάκης με δύο 
από τους βασικούς πρωταγωνιστές του σίριαλ, 
τον Μέμο Μπεγνή και τον Γιάννη Αϊβάζη.
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«Για μένα, 
οποιοδήποτε 

επάγγελμα 
κι αν διαλέξει 
κανείς πρέπει 

να το θέλει. 
Να ονειρεύεται 

πηγαίνοντας στη 
δουλειά, να του 

αρέσει η δουλειά, 
τα κάτω της, 
τα πάνω της. 

Όποιος δουλεύει 
περιμένοντας 

να περάσουν οι 
ώρες να πάει 

σπίτι του, 
χαραμίζει τα δύο 

τρίτα της 
ζωής του».

ζωής του. Η ηθοποιία είναι ένα επάγγελμα που επιλέγει κανείς, όπως θα έπρεπε να ισχύει για όλα 
τα επαγγέλματα. Πιστεύω ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αποτρέψει έναν άνθρωπο από το 
πάθος του. Είναι σαν να του κόβει τα φτερά. Πώς να πετάξει ψηλά χωρίς φτερά;
Είστε εξαιρετικά δημοφιλής. Τη θερμή υποδοχή που είχατε τόσο από το προσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ όσο και 
από τους επισκέπτες και τους συνοδούς για τα γυρίσματα του Φάρου προσωπικά δεν την έχω ξαναδεί με 
άλλον καλλιτέχνη ή συνάδελφό σας. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται όλο αυτό;

Εγώ το μόνο που γνωρίζω είναι ότι μου αρέσει όταν άγνωστοι άνθρωποι στο δρόμο, στο χώρο δου-
λειάς, στα εστιατόρια, σε χρόνο ξεκούρασης με χαιρετούν και μου αφιερώνουν λίγα λεπτά κουβέ-
ντας. Πράγματι, η θερμότατη υποδοχή που είχα στο ΜΗΤΕΡΑ μάλλον οφείλεται στο προσωπικό, 
που ήταν ζεστό, με διάθεση να προσφέρει βοήθεια – και όχι μόνο σε εμάς. Έβλεπα με πόση πραγ-
ματική φροντίδα και ευγένεια φέρονταν σε όλους όσοι βρίσκονταν στην κλινική. Τα «μπράβο» πάνε 
στο προσωπικό.
Στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ γεννήθηκε πριν από 32 χρόνια ο γιος σας Μανώλης. Πώς βίωσε ο Μανούσος Μανου-
σάκης εκείνες τις στιγμές;

Μία λέξη μπορεί να εκφράσει αυτήν την εμπειρία. Δέος! Αγκάλιασα μια καινούρια ζωή που πριν 
λίγα λεπτά δεν υπήρχε εκεί για να την αγκαλιάσω. Και ήταν ο γιος μου! Δέος!
Ως γονιός και ως επαγγελματίας που συνεργάζεται με νέους ανθρώπους, ποια είναι η συμβουλή που έχετε 
να δώσετε στους νέους γονείς αναγνώστες μας;

Θα τους έλεγα αυτό που έλεγα και λέω στα δικά μου παιδιά, που είναι νέοι επαγγελματίες. Χαράξ-
τε το δικό σας δρόμο και ακολουθήστε τον. Κάποιες φορές θα είναι ανηφόρα και άλλες κατηφόρα. 
Μην τον περπατάτε μόνοι. Κάντε παιδιά νέοι. Ο επιτυχημένος επαγγελματικός δρόμος πάει χέρι 
χέρι με την οικογενειακή ευτυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ κι εγώ.
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Επί τω έργω, μαζί με την ομάδα παραγωγής του Φάρου.
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Η επιθυμία μου να δημοσιευθεί αυτό το κείμενο οφείλεται στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια 
και σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει, η υπνική άπνοια αφορά όλες τις ηλικίες, αλλά η 
μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου υπολογίζεται στο 25% των ανδρών και στο 
20% των γυναικών, ηλικίας 40 έως 70 ετών. Οι επιπτώσεις στην υγεία είναι πολύ σοβαρές.

Υπνική Άπνοια
Αποτελεσματική και ανώδυνη αντιμετώπιση

A
RT

 O
F

56life &



Περιγραφή 
και συμπτώματα 
του συνδρόμου
Υπνική άπνοια είναι η διακο-
πή της αναπνοής για διαστή-
ματα μεγαλύτερα των 10 δευ-
τερολέπτων κατά τη διάρκεια 
του ύπνου. Η πλειονότητα των 
ασθενών με υπνική άπνοια δεν 
έχει διαγνωσθεί.
Κατά τη διάρκεια του ύπνου οι 
μύες χαλαρώνουν, με αποτέ-
λεσμα τα τοιχώματα του φά-
ρυγγα να υποχωρούν και σε 
μερικές περιπτώσεις να απο-
φράσσουν τη δίοδο του αέρα 
προς τους πνεύμονες.
Με την απώλεια της φυσιολο-
γικής αναπνοής μειώνεται το 
οξυγόνο στο αίμα, με αποτέλε-
σμα να διεγείρεται ο εγκέφα-
λος και να διακόπτει τον βαθύ 
ύπνο, προκειμένου να επανέλ-
θει ο τόνος των μυών και να 
επιτραπεί εκ νέου η αναπνοή. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
καταργείται η ρυθμιστική λει-
τουργία του βαθέως ύπνου.
Οι ασθενείς με υπνική άπνοια 
παρουσιάζουν:
• Καρδιαγγειακά προβλήματα
• Υψηλή αρτηριακή πίεση
• Κατάθλιψη
• Μειωμένη λίμπιντο
• Διαταραχή συμπεριφοράς

• Απώλεια μνήμης και συγκέ-
ντρωσης
Οι ασθενείς με υπνική άπνοια 
διατρέχουν έως και δέκα φο-
ρές μεγαλύτερο κίνδυνο να 
προκαλέσουν τροχαίο ή εργα-
τικό ατύχημα. Στις περισσό-
τερες περιπτώσεις οι ίδιοι οι 
ασθενείς δεν έχουν επίγνωση 
της υπνικής τους διαταραχής 
και εκτιμούν ότι τα συμπτώμα-
τά τους οφείλονται σε κάποια 
τυπική πάθηση ή είναι αποτέ-
λεσμα της κακής φυσικής κα-
τάστασης ή ηλικίας.
Ανατομικές ιδιαιτερότητες, 
αυξημένο σωματικό βάρος, 
κάπνισμα και χρήση αλκοόλ 
συντελούν στην εκδήλωση 
του συνδρόμου.
Εάν σας αφορούν κάποια από 
τα παρακάτω συμπτώματα, εί-
ναι αναγκαίο να συμβουλευθεί-
τε τον γιατρό σας:
• Μου έχουν πει ότι ροχαλίζω 
έντονα
• Μου έχουν πει ότι σταματώ 
να αναπνέω όταν κοιμάμαι
• Έχω υψηλή πίεση
• Υποφέρω από πρωινούς πο-
νοκεφάλους
• Ακόμη και μετά από 7-8 ώρες 
ύπνου, νυστάζω κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας
• Ξεχνώ και δεν μπορώ να συ-
γκεντρωθώ εύκολα
• Έχω νυχτερινή συχνοουρία
• Συχνά νιώθω κουρασμένος/η 
χωρίς λόγο
• Κοιμάμαι μπροστά στην τηλεό-
αση και νυστάζω όταν οδηγώ

Ανίχνευση απνοιών 
κατά τον ύπνο
Το πρώτο βήμα για την αντιμε-
τώπιση του συνδρόμου είναι η 
διάγνωσή του. Η αρχική αξιολό-
γηση γίνεται από τον ιατρό με 
τη χρήση: α) ερωτηματολογίου 
και β) ειδικής συσκευής.
Το ερωτηματολόγιο περιέχει 
ερωτήσεις που αφορούν τόσο 
στη συμπεριφορά κατά τον 
ύπνο (ροχαλητό, εφίδρωση, συ-
χνοουρία), όσο και στη συμπερι-
φορά κατά την ημέρα (υπνηλία, 
απώλεια μνήμης, αίσθημα κού-
ρασης). Η συσκευή ανίχνευσης 
μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα 

πριν από τον ύπνο, ενώ δεν επι-
βαρύνει τον εξεταζόμενο αφού 
φοριέται στον καρπό με υφα-
σμάτινο περικάρπιο.
Τα αποτελέσματα της εξέτα-
σης αναλύονται και παρουσιά-
ζονται στον ιατρό, για να τα εκτι-
μήσει. Εάν κριθεί αναγκαίο, ο 
ασθενής παραπέμπεται για πλή-
ρη πολυπαραμετρική μελέτη σε 
κατάλληλο εργαστήριο ύπνου.

Τρόποι αντιμετώπισης
Στην αντιμετώπιση του προβλή-
ματος βοηθούν:
• Η απώλεια βάρους
• Η διακοπή του καπνίσματος
• Η αλλαγή διατροφικών συνη-
θειών (μικρά και ελαφρά γεύ-
ματα, κυρίως το βράδυ)
• Η αποφυγή κατανάλωσης αλ-
κοόλ, ειδικά πριν τον ύπνο
Προσθετικά ενδοστοματικά 
βοηθήματα διευκολύνουν την 
αναπνοή σε ορισμένες περι-
πτώσεις. Δεν αναφέρεται απο-
τελεσματική φαρμακευτική 
αγωγή.
Η χειρουργική επέμβαση κρί-
νεται χρήσιμη σε ασθενείς με 
ανατομικά προβλήματα στη 
μύτη (π.χ., διάφραγμα) και στο 
στοματοφάρυγγα (π.χ., υπερ-
μεγέθης υπερώα). Στις πε-
ριπτώσεις απόφραξης του 
φάρυγγα, η χειρουργική επέμ-
βαση αποδείχθηκε ότι δεν προ-
σφέρει αποτελέσματα και οι 
ασθενείς υποτροπιάζουν.
Η χρήση θετικής πίεσης αέρα, 
μέσω της μύτης, για να διατη-
ρείται η ανώτερη αναπνευστι-
κή οδός ανοικτή (CPAP), είναι 
ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος 
αντιμετώπισης, με ικανοποιητι-
κά αποτελέσματα. Προϋποθέ-
τει τη χρήση συσκευής υποβο-
ήθησης της αναπνοής κατά τη 
διάρκεια του ύπνου.
Το σύνδρομο της άπνοιας 
κατά τον ύπνο και οι συνέ-
πειές του αντιμετωπίζονται 
πλέον αποτελεσματικά και 
ανώδυνα.

Από τον κ. Σάββα Μακρή, 
Παθολόγο, Επιστημονικό 
Υπεύθυνο Παθολογικού 
Τομέα Γενικής Κλινικής 
ΜΗΤΕΡΑ

Φυσιολογική αναπνευστική οδός

Αποφραγμένη αναπνευστική οδός
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Από βάθους καρδιάς
Όλες οι ειδικότητες πιστεύουν ότι το όργανο ή το σύστημα με το οποίο 
ασχολούνται είναι το σπουδαιότερο. Εν μέρει έχουν δίκιο. Όταν, όμως, 
φθάσει η στιγμή κατά την οποία το συγκεκριμένο όργανο χρειαστεί κά-
ποια ιατρική παρέμβαση προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί απρό-
σκοπτα, η πρώτη ερώτηση που τίθεται είναι: «Θα αντέξει η καρδιά;».
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Πριν από μερικά χρόνια υπήρ-
χε σαφής υπεροχή στην εμφά-
νιση Σ.Ν. στους άνδρες (ηλι-
κίας 40-60 ετών) σε σχέση με 
τις γυναίκες. Όπως, όμως, τεί-
νουν να καταργηθούν οι διαφο-
ρές ανάμεσα στα δύο φύλα, 
έτσι και η επίπτωση της Σ.Ν. 
έχει αυξηθεί στις γυναίκες. O 
λόγος –πολύ συνοπτικά– είναι 
ότι πλέον οι γυναίκες ακολου-
θούν παρόμοιους ρυθμούς με 
αυτούς των ανδρών, τόσο στην 
κοινωνική ζωή όσο και στην 
επαγγελματική δραστηριότητά 
τους. Επιπλέον η Σ.Ν. εμφανί-
ζεται πια και σε άτομα πολύ μι-
κρότερης ηλικίας.

Προδιαθεσικοί 
παράγοντες 
Κάποιοι έχουν περισσότερες 
πιθανότητες από άλλους να 
εμφανίσουν Σ.Ν. Η εξήγηση 
είναι απλή. Υπάρχουν οι λεγό-
μενοι προδιαθεσικοί παράγο-
ντες. Από αυτούς οι σημαντι-
κότεροι είναι: 
❤ Το κάπνισμα
❤ Η κληρονομικότητα 
❤ Ο σακχαρώδης διαβήτης 
❤ Η δυσλιπιδαιμία 
❤ Η αρτηριακή υπέρταση
❤ Ο τύπος προσωπικότητας 
❤ Το είδος εργασίας
❤ Η παχυσαρκία 
Ας δούμε λίγα πράγματα για 
τον καθένα από αυτούς τους 
παράγοντες: Τι προκαλούν, 
αν και πώς μπορούμε να τους 
επηρεάσουμε και τι πρέπει 
να κάνουμε, ώστε να μειώ-
σουμε τον κίνδυνο για την 
καρδιά μας.
Ως προς την κληρονομικότη-
τα δυστυχώς δεν μπορούμε 
να αλλάξουμε τίποτα απολύ-
τως. Το θέμα είναι καθαρά 
γενετικό. Ίσως στο μέλλον η 
έρευνα του γονιδιώματος να 
κάνει θαύματα.
Το κάπνισμα προκαλεί αγ-
γειόσπασμο και προάγει την 
ανάπτυξη της αθηρωματικής 
πλάκας με πολλούς τρόπους. 
Καταλαβαίνετε ότι μόνο δια-
κόπτοντας το κάπνισμα εξα-
λείφουμε αυτόν τον κίνδυνο.
Σε τι ευθύνεται το είδος της 
εργασίας μας; Έχει αποδει-
χθεί ότι οι ασχολούμενοι σε 
δουλειές γραφείου έχουν πε-
ρισσότερες πιθανότητες από 
τους χειρώνακτες να εμφανί-

Από τον κ. Γεράσιμο Ζερβό, 
Καρδιολόγο, Επιστημονικό 
Υπεύθυνο Καρδιολογικού 
Τμήματος Γενικής Κλινικής 
ΜΗΤΕΡΑ

Η αρτηριακή 
υπέρταση 
αντιμετωπίζεται 
με δίαιτα χωρίς 
αλάτι, με απώλεια 
σωματικού βάρους, 
με σωματική 
άσκηση και, αν 
χρειαστεί, με 
φαρμακευτική 
αγωγή.

Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος 
μπορεί να ζήσει και να λειτουρ-
γήσει, για παράδειγμα, δίχως το 
ένα μάτι, ύστερα από αφαίρε-
ση της μήτρας ή των ωοθηκών, 
μετά από εκτομή τμήματος του 
εντέρου – όμως δεν μπορεί να 
επιζήσει δίχως καρδιά. 
Τι κάνουμε, λοιπόν, για να διατη-
ρούμε την καρδιά μας σε πλήρη 
υγεία; Τι πρέπει να προσέχουμε 
για να μην έχουμε προβλήματα 
με την καρδιά μας; Από τι κινδυ-
νεύει η καρδιά; 
Είναι κατανοητό ότι μπορού-
με να ξεχωρίσουμε συγγενείς 
και επίκτητες καρδιοπάθειες. 
Οι συγγενείς είναι αυτές που 
υπάρχουν ήδη από τη γέννη-
ση, ενώ επίκτητες είναι αυτές 
που δημιουργούνται στη διάρ-
κεια της ζωής μας. Η γνωστό-
τερη και συχνότερη πλέον εί-
ναι η στεφανιαία νόσος. 
Ως στεφανιαία νόσος ορίζε-
ται η στένωση ή η πλήρης από-
φραξη μίας ή περισσότερων 
στεφανιαίων αρτηριών από κά-
ποιο αίτιο. Μπορεί να προκλη-
θεί από θρόμβο, από αθηρωμα-
τική πλάκα, από σπασμό κ.λπ. 
Οι πιο συχνές εκδηλώσεις της 
είναι το έμφραγμα μυοκαρ-
δίου, η στηθάγχη, ο αιφνίδιος 
θάνατος, κάποια αρρυθμία, η 
καρδιακή ανεπάρκεια κ.ά.

Φυσιολογική 
αρτηρία

Στένωση αρτηρίας από 
αθηροσκλήρωση

Αθηρωματική
πλάκα

Κυκλοφορία αίματος
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σουν Σ.Ν. Η εξήγηση είναι ότι 
κάποιος αγρότης ή οικοδόμος 
αναπτύσσει ταχύτερα παρά-
πλευρη κυκλοφορία του αίμα-
τος σε σχέση με έναν υπάλλη-
λο γραφείου.
Όσον αφορά τον τύπο της 
προσωπικότητας, αναφέρεται 
ότι οι αγχώδεις και εσωστρε-
φείς άνθρωποι παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη συχνότητα εμφά-
νισης Σ.Ν. Βεβαίως ο σύγχρο-
νος τρόπος ζωής δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια καταπολέμη-
σης του στρες. Αξίζει, όμως, 
να το προσπαθήσουμε.
Η παχυσαρκία είναι μία από 
τις μάστιγες της εποχής μας. 
Παρουσιάζεται κυρίως στις 
ανεπτυγμένες χώρες και συ-
νήθως είναι αποτέλεσμα του 
«γρήγορου φαγητού». Επί-
σης, σημαντικός παράγοντας 
για την αύξηση του σωματικού 
βάρους είναι η κατάργηση των 
παραδοσιακών διατροφών 
και μαγειρικών προτιμήσεων 
λόγω του σύγχρονου τρόπου 
ζωής. Η επίπτωση της Σ.Ν. 
σε παχύσαρκα άτομα είναι 
σαφώς μεγαλύτερη.
Ο σακχαρώδης διαβήτης απο-
τελεί ο ίδιος σημαντική νόσο. 
Αποτελεί, όμως, και έναν από 
τους πιο επικίνδυνους και 
«ύπουλους» παράγοντες κιν-
δύνου για εμφάνιση Σ.Ν. Μα-
κροπρόθεσμα επηρεάζονται 
και καταστρέφονται τα διά-
φορα αγγεία. Οι στεφανιαίες 
αρτηρίες δεν μένουν ανέπα-
φες. Όσο πιο καλά ρυθμισμέ-
νο είναι το σάκχαρο, τόσο μει-
ώνονται οι πιθανότητες Σ.Ν. 
Στους τρόπους θεραπείας 
περιλαμβάνονται η δίαιτα, τα 
αντιδιαβητικά δισκία (χάπια) 
και η ινσουλίνη. 

κανόνες που βοηθούν στην 
πρόληψη:
❤  Ελέγξτε το σωματικό βά-

ρος σας
❤ Κόψτε το κάπνισμα
❤  Περιορίστε, όσο το δυνατόν 

περισσότερο, το άγχος σας
❤  Κρατήστε την αρτηριακή 

σας πίεση σε φυσιολογικά 
επίπεδα

❤  Μειώστε την κατανάλωση 
λιπαρών

❤  Ελέγχετε τακτικά το σάκχα-
ρο στο αίμα σας

❤  Μην καταναλώνετε πολύ 
αλάτι

❤  Κάντε ένα τσεκάπ κάθε 
χρόνo

Η δυσλιπιδαιμία είναι ένας 
γενικός όρος που αναφέρε-
ται στις διαταραχές και κυ-
ρίως στην αύξηση της χολη-
στερίνης, των τριγλυκεριδίων 
και των λιπιδίων. Μπορεί να 
οφείλεται σε διατροφικούς 
παράγοντες, σε παρενέργεια 
φαρμάκων και σε συγγενή έλ-
λειψη ενζύμου που μεταβολί-
ζει τη χοληστερίνη. Πρόκειται 
ίσως για τον πιο ενοχοποιημέ-
νο παράγοντα για τη δημιουρ-
γία της αθηρωματικής πλάκας 
στα αγγεία, με αποτέλεσμα τη 
στένωση ή την απόφραξη του 
αγγείου. Μπορεί να καταπο-
λεμηθεί με την κατάλληλη δί-
αιτα και βεβαίως με φάρμα-
κα, τα οποία όμως μπορεί να 
προκαλέσουν διάφορες πα-
ρενέργειες.
Η αρτηριακή υπέρταση, δη-
λαδή η αυξημένη αρτηρια-
κή πίεση, προκαλεί βλάβες 
σε διάφορα όργανα-στόχους 

(νεφρούς, εγκέφαλο, οφθαλ-
μούς και καρδιά). Οι ζημιές 
αυτές προκαλούνται από μα-
κροπρόθεσμη καταστροφή 
των αγγείων. Στην αντιμετώ-
πισή της βοηθά η δίαιτα χωρίς 
αλάτι, η απώλεια σωματικού 
βάρους, η σωματική άσκηση 
και, αν χρειάζεται, η κατάλλη-
λη φαρμακευτική αγωγή.
Διαβάζοντας κανείς όλα τα 
παραπάνω, είναι πολύ πιθα-
νόν να τρομοκρατηθεί. Υπάρ-
χουν, όμως, κάποιοι απλοί 

Η επίπτωση 
της στεφανιαίας 
νόσου έχει 
αυξηθεί
στις γυναίκες, 
επειδή πλέον 
ακολουθούν 
ρυθμούς 
παρόμοιους 
με αυτούς των 
ανδρών, τόσο 
στην κοινωνική 
όσο και στην 
επαγγελματική 
δραστηριότητά 
τους.
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Βιταμίνες και Διατροφή
Η διατροφή, η άσκηση και τα επίπεδα ενέργειας αλλάζουν ανάλογα με την εποχή. 
Καθώς, λοιπόν, διανύουμε το χειμώνα, πρέπει να προσαρμόσουμε τη διατροφή μας 
ώστε να δημιουργήσουμε ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα.

Θωρακίστε τον οργανισμό σας για το χειμώνα!
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Βιταμίνες και Διατροφή



 

Σε έναν υγιή 
οργανισμό, η 
ισορροπημένη 
διατροφή είναι 
ικανή να καλύψει 
τις ανάγκες 
του ατόμου σε 
βιταμίνες, μέταλλα 
και ιχνοστοιχεία. 
Μεγάλη μερίδα 
όμως του 
πληθυσμού δεν 
τρέφεται σωστά.

ανάγκες του ατόμου σε βι-
ταμίνες, μέταλλα και ιχνο-
στοιχεία. Μεγάλη μερίδα 
όμως του γενικού πληθυσμού 
δεν διατρέφεται σωστά. Ηλι-
κιωμένοι, φυτοφάγοι, εγκυ-
μονούσες, ασθενείς (κυ-
ρίως με χρόνια νοσήματα) 
χρειάζονται ιδιαίτερη προ-
σοχή. Ένα καλό πολυβιτα-
μινούχο συμπλήρωμα μπο-
ρεί να καλύψει τις ανάγκες 
του οργανισμού χωρίς να 
επιφέρει κάποια επιβάρυν-
ση. 

Η σημασία της 
σωστής διατροφής
Κατά τη διάρκεια του χειμώ-
να έχουμε ανάγκη από μια δι-
ατροφή που να παράγει πε-
ρισσότερη ενέργεια, λόγω 
του κρύου, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι πρέπει να αυξή-
σουμε υπερβολικά την κατα-
νάλωση τροφής. 

l Ο ψευδάργυρος είναι ένα 
από τα πολυτιμότερα μέ-
ταλλα. Ενισχύει την κυτταρι-
κή μεμβράνη και εμποδίζει 
την είσοδο και ανάπτυξη των 
πρωτεϊνών των ιών στα κύτ-
ταρα. Ανακουφίζει από τα 
συμπτώματα του κρυολογή-
ματος.
l Τέλος, τα προβιοτικά δι-
εγείρουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα και προφυλάσσουν 
από μολύνσεις, διότι συνα-
γωνίζονται με τους παθογό-
νους μικροοργανισμούς για 
να καταλάβουν θέση μέσα 
στη γαστρεντερική οδό και 
στα επιθηλιακά κύτταρα. 
Σε έναν υγιή οργανισμό, η 
ισορροπημένη διατροφή εί-
ναι ικανή να καλύψει τις 

Ο ρόλος των 
βιταμινών και των 
μετάλλων 
Το ανοσοποιητικό σύστημα 
είναι ένα από τα σημαντικό-
τερα συστήματα του ανθρώ-
πινου οργανισμού. Όταν εί-
ναι αδύναμο, γινόμαστε πιο 
ευαίσθητοι σε κρυολογήμα-
τα, γρίπη, ιούς και άλλες, σο-
βαρότερες ασθένειες. Καθο-
ριστικό ρόλο στη λειτουργία 
και στην ενίσχυση του ανο-
σοποιητικού μας συστήματος 
έχουν πολλές βιταμίνες και 
μέταλλα.
l Η βιταμίνη C είναι η «μα-
γική» βιταμίνη! Θεωρείται 
ίσως η πιο σημαντική βιτα-
μίνη για το αμυντικό μας σύ-
στημα. Αποτελεί μεγάλο αντι-
οξειδωτικό παράγοντα που 
προστατεύει τον οργανισμό 
από τις ελεύθερες ρίζες. 
Προάγει την υγιή ανάπτυξη 
των κυττάρων, βοηθά τη φυ-
σιολογική αύξηση των ιστών 
και την ανάπλασή τους. 
l Η βιταμίνη Α είναι μια 
αντιμολυσματική βιταμίνη 
και είναι πολύ σημαντική για 
το αμυντικό σύστημα. 
l Επίσης σημαντική είναι η 
βιταμίνη Ε, η οποία, αλληλε-
πιδρώντας με τις βιταμίνες 
Α και C, δρα ως ένας ακό-
μη αντιοξειδωτικός παράγο-
ντας.
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Από την κ. Μαρίνα 
Σκευοφύλαξ, 
Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, 
Συνεργάτιδα Μαιευτηρίου 
ΛΗΤΩ



Επίσης είναι σημαντικό να 
καταναλώνουμε τρόφιμα 
εποχής. Τρόφιμα που δεν 
παράγονται με φυσικό τρό-
πο στερούνται βιταμινών και 
ιχνοστοιχείων. Η φύση από 

Παραδείγματα 
διατροφής για 
το χειμώνα
l Οι σούπες είναι εύπεπτες 
και κυρίως θρεπτικές. 
l Οι ξηροί καρποί (με μέ-
τρο), κυρίως τα ωμά αμύγδα-
λα και τα καρύδια, είναι εξαί-
σιο σνακ.
l Τα όσπρια περιέχουν φυτι-
κές πρωτεΐνες, είναι νόστιμα, 
ζεστά και θρεπτικά.
l Καλό θα ήταν να χρησιμο-
ποιούμε αγνό παρθένο ελαι-
όλαδο.
l Συστήνουμε κυρίως ψάρι, 
πουλερικά και κόκκινο κρέ-
ας. Ειδικά στην περίοδο της 
εγκυμοσύνης, το κόκκινο 
κρέας ενεργοποιεί την καρ-
διά και το αίμα και είναι πλού-
σιο σε σίδηρο.
Είναι απαραίτητο να αντιλη-
φθούμε τις άμεσες επιδρά-
σεις της διατροφής στην 
υγεία μας. Η ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού μας συστή-
ματος είναι το μοναδικό μας 
«όπλο» για να αντιμετωπί-
σουμε το χειμώνα με όλα τα 
παρελκόμενά του. Ας χρη-
σιμοποιήσουμε λοιπόν όσα 
μας προσφέρει η φύση σαν 
ασπίδα…

μόνη της ξέρει τι χρειαζό-
μαστε την κάθε εποχή και 
το παράγει. Η διατροφή μας, 
λοιπόν, θα πρέπει να είναι 
ελαφριά, να καταναλώνου-
με τις τροφές με μέτρο και 

ανά τρεις ώρες περίπου. Να 
συνίσταται από ψάρια, μα-
γειρεμένα λαχανικά, όσπρια, 
δημητριακά, ωμούς ξηρούς 
καρπούς και φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά. Τέλος, να λαμ-
βάνουμε πολλά υγρά (νερό, 
ροφήματα βοτάνων ή χυμούς) 
για τη σωστή ενυδάτωση του 
οργανισμού. Επιπλέον, ένας 
καλός συνδυασμός άσκησης 
(3 φορές την εβδομάδα) και  
ξεκούρασης είναι αναγκαίος. 
Επτά έως εννέα ώρες ύπνου 
ημερησίως είναι αρκετές για 
την ισχυροποίηση του οργα-
νισμού. Ευεργετικά μπορεί 
επίσης να αποδειχθούν ορι-
σμένα βότανα που συνεπι-
κουρούν στη βελτίωση του 
ανοσοποιητικού συστήμα-
τος. Το χειμώνα χρειαζόμα-
στε θερμαντικά βότανα, όπως 
η ρίζα τζίντζερ που θερμαίνει 
το σώμα και βοηθά στην κυκλο-
φορία του αίματος. Το τσάι από 
θυμάρι είναι ένα καλό βότανο 
για τον καθαρισμό των βλεννών 
και για την καλή κατάσταση 
των βρογχιολίων των πνευμό-
νων. Το βότανο τζίνσενγκ είναι 
καλό φυσικό τονωτικό, ενώ το 
λευκό και το πράσινο τσάι είναι 
θαυμάσια αντιοξειδωτικά. 

Αντιοξειδωτικά Ψευδάργυρος Προβιοτικά Λιπαρά οξέα
Βρίσκουμε στο καρότο, 
στις χρωματιστές 
πιπεριές, στο μπρόκολο, 
στο ελαιόλαδο, στα 
εσπεριδοειδή κ.ά.

Βρίσκεται 
στο κρέας 
και στα όσπρια

Βρίσκονται 
στα ζυμούμενα 
γαλακτοκομικά 
προϊόντα

Βρίσκονται 
στο ελαιόλαδο, στα 
ψάρια, 
στα φιστίκια, 
στο σουσάμι κ.ά.

Λαχανικά εποχής Φρούτα εποχής
Λάχανο, μαρούλι, σπανάκι, 
κρεμμύδια, αρακάς, σπαράγ-
για, ραπανάκια, σέλινο, σκόρ-
δο, πράσο, όσπρια

Πορτοκάλια, μανταρίνια, 
αχλάδια, μήλα

64&life A
RT

 O
F

care





&life healthA
RT

 O
F

Αποκτήστε εντελώς δωρεάν 
το περιοδικό του Ομίλου 

ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ στο σπίτι σας.

Συμπληρώστε το κουπόνι 
με τα στοιχεία σας και ταχυδρομήστε 

το στη διεύθυνση:

Μαιευτήριο ΛΗΤΩ 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

υπ’ όψιν κυρίας Ευαγγελίας Ματθαίου
Μουσών 7-13, 115 24, Αθήνα 

Για οποιαδήποτε πληροφορία 
καλέστε στο τηλ.: 210-6902411

Ναι, επιθυμώ να λαμβάνω στο μέλλον δωρεάν το περιοδικό Art of Life & Health  στην παρακάτω διεύθυνση

Δεν επιθυμώ να λαμβάνω στο μέλλον ενημερωτικό υλικό του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ

Στοιχεία Αποστολής

Όνομα  .............................................Επώνυμο ...............................................

Οδός  ..................................................Αριθμός  ............................................Τ.Κ.  ..................................

Πόλη  ................................................Τηλέφωνο  ................................ Υπογραφή ..........................

Σημειώσατε        στο κουτάκιΔωρεαν αποΣΤολη

δωρεάν αποστολή&life healthA
RT
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