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Nέα Χρονιά, Nέα Eποχή...

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.

Κωνσταντίνος Σταύρου

Θεοφάνης Στάθης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΜΗΤΕΡΑ

Πρόεδρος Δ.Σ. ΛΗΤΩ
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Θεοφάνης Στάθης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΛΗΤΩ

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.
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Κωνσταντίνος Σταύρου

Πρόεδρος Δ.Σ. ΜΗΤΕΡΑ

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.
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Περιοδική Έκδοση για τον Όμιλο ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ

Γενική, Μαιευτική,
Γυναικολογική
& Παιδιατρική Κλινική
ΜΗΤΕΡΑ
Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23,
Μαρούσι
Τηλ.: 210-6869000,
fax: 210-6831077
URL: www.mitera.gr
e-mail: info@mitera.gr

ΛΗΤΩ Μαιευτικό
Γυναικολογικό
Χειρουργικό
Κέντρο Α.Ε.
Μουσών 7-13, 115 24,
Αθήνα
Τηλ.: 210-6902000,
fax: 210-6984162
URL: www.leto.gr
e-mail: info@leto.gr

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Σταύρου

Πρόεδρος
Θεοφάνης Στάθης

Διευθύνοντες Σύμβουλοι
Θεοφάνης Στάθης
Παύλος Παπακώστας

Διευθύνοντες Σύμβουλοι
Γεώργιος Πολίτης
Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Διευθύντρια Marketing
και Επικοινωνίας
Ρεγγίνα Λουκέρη

Προϊσταμένη Δημοσίων
Σχέσεων
Ευαγγελία Ματθαίου

Υπεύθυνη Έκδοσης Περιοδικού: Ευαγγελία Ματθαίου
Υπεύθυνος Ύλης ΜΗΤΕΡΑ: Γιάννης Σταθόπουλος
Συνεργάτες Τεύχους: Μαριάνθη Αποστολούδη, Λίνα Φλωρεντίν-Αράρ,
Βασίλης Βενιζέλος, Θεολόγος Δημητριάδης, Γεράσιμος Ζερβός,
Ιωάννης Κανάριος, Καρολίνα Κολιοπούλου, Ευτυχία Κωνσταντινίδου,
Σάββας Μακρής, Ιωάννης Α. Μωυσίδης, Αθηνά Πετρομιχελάκη,
Κωνσταντίνος Σαμαράς, Μαρίνα Σκευοφύλαξ, Ελένη Τασιούλα,
Γεώργιος Χαρμάνης, Έφη Χρονοπούλου
Commercial Management: Ευαγγελία Ματθαίου
e-mail: lmattheou@leto.gr
Παραγωγή-Έκδοση: IMAKO MEDIA S.A.
Γενικός Διευθυντής: Μιχάλης Καρής
Εντεταλμένος Σύμβουλος: Δημήτρης Αργυρόπουλος
Σύμβουλος Επικοινωνίας: Αναστασία Παρετζόγλου
Δημιουργικός Σχεδιασμός - Επιμέλεια Έκδοσης:
Customer Publishing Division
Διευθυντής: Νικόλαος Παπαβασιλείου
Μαρίνου Αντύπα 41-45, 141 21, Νέο Ηράκλειο,
τηλ.: 210-2705300, fax: 210-2705199
Creative Art Director: Μαρκέλλα Κοττάκη
Art Directors: Σέβη Κοττάκη, Παντελής Σιδερίδης
Δημιουργικό: Αλέκα Βαλσαμάκη, Βίκυ Κουμπαρέλου,
Ήρα Λάζου, Κατερίνα Νίκα, Γρηγορία Σκουρλή
Επιμέλεια Ύλης – Υπεύθυνη Επιμέλειας Κειμένων:
Μαράια Γαλιατσάτου
Επιμέλεια Κειμένων: Ελένη Καλογερά, Βασιλική Παππά
Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Μπαντίνογλου,
IML image group, VISUAL HELLAS, APEIRON
Photo Research Editor: Ειρήνη Γουρουνά
Υποδοχή Διαφήμισης: Μελίνα Πετρουλά, τηλ.: 210-2705370
Διεύθυνση Παραγωγής: Αντώνης Σταυρίδης
Συντονισμός Παραγωγής - Διεύθυνση Εικόνας: Αλέξης Βαλούρδος
Υπεύθυνη Παραγωγής: Ελίνα Κορκατζή
Παραγωγή: Μάκης Κουτσανδρέας
Ποιοτικός Έλεγχος Παραγωγής:
Βασίλης Γαβαλάς, Λευτέρης Νικόπουλος
Διεκπεραίωση Παραγωγής: Νένα Καλλία, Νίκος Κόλλιας,
Θάνος Τσάγγος, Αγγελική Φούντα
Υπεύθυνοι Τμήματος Επεξεργασίας Εικόνας:
Λία Πρίντεζη, Χρήστος Σιμίτας
Ειδικές Επεξεργασίες: Γιώργος Κλαρομένος
Διαχωρισμοί Εικόνας: Στέλιος Σοφιανός, Γιάννης Σπαθούλας
Επεξεργασία Εικόνας: Στέλιος Δημητροκάλλης, Χριστίνα Μάνου,
Μαρία Μπακούτη, Ηλιάνα Μποβολή, Αίμη Μπουσίου, Δάφνη Παπαδάκη,
Μαρία Ροκά, Μαρία Χασάπη, Αλέξανδρος Χαλόουπκα
Υπεύθυνος Τελικού Ελέγχου Μακέτας: Βασίλης Δρανδάκης
Τελικός Έλεγχος Μακέτας: Αλέξης Μούγιος,
Μιχάλης Μπαξεβάνης, Αγγελίνα Νικολάου
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικού Μοντάζ & Φιλμογράφησης:
Αντώνης Αρμάος
Ηλεκτρονικό Μοντάζ & Φιλμογράφηση:
Γιάννης Μούγιος, Βασίλης Νάκος
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή, ολική ή μερική,
περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή, του περιεχομένου του περιοδικού,
με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη και του
ιδιοκτήτη. Η άποψη των συντακτών των άρθρων δεν εκφράζει απαραίτητα
και την επίσημη άποψη του εκδότη και του ιδιοκτήτη.

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

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ δίπλα
1
στους πυροπαθείς του Nομού
Ηλείας
Αποστολή βοήθειας στους πληγέντες
Τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ
βρέθηκαν στο πλευρό των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του νομού Ηλείας, προσφέροντας 23 γεννήτριες παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος σε χωριά 6
δήμων, ενώ ομάδα εθελοντών ιατρών και νοσηλευτών με ασθενοφόρα (κινητές μονάδες) εξέτασαν
κατοίκους των περιοχών, προσφέροντας παράλληλα ιατροφαρμακευτικό υλικό.
Στόχος της πρώτης επίσκεψης
ήταν η ανακούφιση των πυρόπληκτων, η καταγραφή των αναγκών
και η διερεύνηση της αναγκαιότητας περαιτέρω βοήθειας.
Συγκεκριμένα, απεστάλησαν 3 κινητές μονάδες με 6 γιατρούς, 14
νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό, καθώς και 23 γεννήτριες που παραδόθηκαν σε απομονωμένα χωριά των δήμων
Ζαχάρως, Φιγαλείας, Ανδρίτσαινας, Αλίφειρας, Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης.
Από μία μεγάλη γεννήτρια παρέλαβαν ο δήμος Ζαχάρως και τα
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δημοτικά διαμερίσματα Αρτέμιδος και Καλιδόνης-Κοσταμέρας,
ενώ οι 20 μικρότερες γεννήτριες
παραδόθηκαν αντίστοιχα στα χωριά Μάκιστος, Χρυσοχώρι, Μίνθη

και Άγ. Ηλίας του δήμου Ζαχάρως,
Περιβόλια, Πετράλωνα, Στόμιο και
Αρχαία Φιγαλεία του δήμου Φιγαλείας, Καυκανιά, Κρυονέρι και Χελιδόνι του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας,

Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
μεγάλος χορηγός στη συναυλία
για τους πυροπαθείς
Μια μαγική βραδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στα «Αστέρια» της Γλυφάδας
την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου, για να παρακολουθήσουν τη συναυλία της Μίλβα, μίας από τις μεγαλύτερες 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 πυροπαθείς 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 αμέσως στο κάλεσμα του Αναπτυξιακού Οργανισμού Γλυφάδας, ήταν ένας εκ των
μεγάλων χορηγών της προσπάθειας, προσφέροντας 7.000 ευρώ.

Δούκα και Μηλιές του δήμου Φολόης, Αμυγδαλιές και Λειβαδάκια του
δήμου Αλίφειρας.
Την Πέμπτη 30/08 και την Παρασκευή 31/08 η ομάδα επισκέφθηκε περισσότερα από 30 χωριά των
προαναφερθέντων δήμων του νομού Ηλείας, εγκατέστησε τις γεννήτριες 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 παρακολούθηση για όσο χρειαστεί
από τους ιατρούς του Ομίλου.
Στο εγχείρημα αυτό συνεισέφερε και ο Σύλλογος Εργαζομένων
του ΜΗΤΕΡΑ αποστέλλοντας είδη
πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, ρουχισμό).
Μετά την πρώτη αποστολή βοήθειας, που είχε παράλληλα διερευνητικό χαρακτήρα, θα ακολουθήσουν
κι άλλες με προσανατολισμό την
κάλυψη των αναγκών που έχουν
καταγραφεί.

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 Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης (20 Οκτωβρίου), το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ συμμετείχε με
χορηγία στην ημερίδα με θέμα «Οστεοπόρωση: Η αθόρυβη επιδημία – Πρόληψη και θεραπεία», που διοργανώθηκε από το περιοδικό Vita στο Μέγαρο Μουσικής στις 27 Οκτωβρίου 2007. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, το Μαιευτήριο
ΛΗΤΩ παρείχε 100 δωρεάν μετρήσεις οστικής μάζας σε αντίστοιχο αριθμό παρευρισκομένων γυναικών. Μετά από κλήρωση που διεξήχθη, οι γυναίκες 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 Γεωργιάδης, Διευθυντής του Τμήματος Οστεοπόρωσης του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, έτυχε της ένθερμης υποδοχής των παρευρισκομένων και στέφθηκε με επιτυχία.

ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ & Εstée Lauder
ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Συνολική παροχή 200 μαστογραφιών
της εταιρείας, που περιέλαβαν,
μεταξύ άλλων, πρόγραμμα φωταγώγησης κτηρίων, σχηματισμό
ανθρώπινης κορδέλας και οικονομική ενίσχυση του Πανελλήνιου
Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο
Μαστού «Άλμα Ζωής», προστέθηκε η δράση των ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ.
Τα δύο νοσοκομεία προσέφεραν 200 συνολικά μαστογραφίες στην Εstée
Lauder, η οποία με τη σειρά της διοχέτευσε
την προσφορά μέσω ραδιοφωνικού σταθμού σε αντίστοιχο αριθμό γυναικών που επιθυμούσαν να υποβληθούν στην εν λόγω εξέταση. Γιατί η μαστογραφία σημαίνει έγκαιρη
διάγνωση – και η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί στην
αποτελεσματικότερη θεραπεία. Τα ΜΗΤΕΡΑΛΗΤΩ θα μάχονται πάντα, αδιάλειπτα και με
κάθε τρόπο, για το σκοπό αυτό.
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Ο Οκτώβριος ήταν ο μήνας
ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού – μια νόσο της
οποίας η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση πραγματικά σώζει ζωές.
Τα δύο μεγάλα νοσοκομεία
ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, ευαισθητοποιημένα 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 καρκίνου του μαστού. Η Εstée Lauder, κάθε Οκτώβριο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκστρατείας
Ενημέρωσης για τον καρκίνο του Μαστού, πραγματοποιεί μία σειρά από δράσεις ενημέρωσης
του κοινού για τη σπουδαιότητα της πρόληψης,
με στόχο την ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν
περισσότερων γυναικών. Στις δραστηριότητες

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ μαζί για τα παιδιά
με ειδικές ανάγκες

Στηρίζοντας τη δράση του Ραδιομαραθωνίου της Marfin
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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

χειρουργικών περιστατικών παιδιών με ειδικές
ανάγκες μέχρι του ποσού
των 50.000 ευρώ.
Επιπλέον, συμμετείχε σε
όλες τις εκδηλώσεις που
έγιναν στο κέντρο της Αθήνας για την ενίσχυση του σκοπού αυτού, ενώ προέβη και
σε αγορά σημαντικής πο-

❝

Tα ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, πάντα
δίπλα στα παιδιά που χρήζουν
υποστήριξης και συμπαράστασης, βρέθηκαν στο πλευρό της Marfin Egnatia Bank, η
οποία διοργάνωσε τον Ραδιομαραθώνιο 2007 για τα παιδιά
με ειδικές ανάγκες. Έτσι, τα
δύο νοσοκομεία, πέρα από
το συμβολικό ποσό χορηγίας που προσέφεραν, διέθεσαν τους χώρους τους
για την τοποθέτηση ενημερωτικών περιπτέρων και
stands του Ραδιομαραθωνίου. Στα stands, το προσωπικό
της Marfin είχε αναλάβει την
πώληση διαφόρων ειδών, τα
έσοδα από τα οποία διετέθησαν για τις ανάγκες του Ραδιομαραθωνίου. Μεγάλη ήταν
η ευαισθητοποίηση και η
συμμετοχή των εργαζομένων των δύο νοσοκομείων
και του κοινού, που έσπευσαν να συνδράμουν την εκδήλωση.
H Παιδιατρική Κλινική
ΜΗΤΕΡΑ υπήρξε από τους
πρώτους που έθεσαν εαυτόν υποστηρικτή όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας προσφέροντας, μέσω
του πανελληνίου συντονιστικού οργάνου των Συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ΠΟΣΓΚΑμεΑ, τη δωρεάν κάλυψη παθολογικών και

σότητας λούτρινων σκύλων με το μήνυμα του Ραδιομαραθωνίου, που μοίρασε
σε σχολεία των όμορων δήμων, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά.
Όλα τα παιδιά χρειάζονται
την αγάπη μας. Κάποια χρειάζονται κάτι παραπάνω. Τη
στήριξή μας.

Ο Ραδιομαραθώνιος, 18 χρόνια τώρα, από το 1990 που ξεκίνησε στην Κύπρο, τους την
προσφέρει. Στη διάρκεια των
ετών που διεξάγεται, έχουν διατεθεί παγκοσμίως πάνω από
25 εκ. ευρώ για την ενίσχυση
των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
Ο Ραδιομαραθώνιος, που
διοργανώνεται από τη
Marfin Egnatia Bank στην
Ελλάδα, αποτελεί ένα από
τα πιο σημαντικά φιλανθρωπικά και κοινωνικά γεγονότα, που λαμβάνει και
παγκόσμιες διαστάσεις,
μια και διεξάγεται ταυτόχρονα στην Κύπρο, στη Μ. Βρετανία και στην Αυστραλία, χώρες όπου έχει παρουσία ο
Όμιλος Marfin Popular Bank.
Ο θεσμός έχει συμπεριληφθεί
στην ελληνική έκδοση του βιβλίου Γκίνες ως μεγάλο φιλανθρωπικό επίτευγμα.
Στόχοι του Ραδιομαραθωνίου είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του
κοινωνικού συνόλου για τα
θέματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες, η βελτίωση
της διαβίωσης, εκπαίδευσης και θεραπείας τους, η
συγκέντρωση πόρων για
ιδρύματα και σωματεία που
τα στηρίζουν και η αλλαγή
νοοτροπίας σχετικά με τον
τρόπο αντιμετώπισής τους.

Με τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συμμετοχή αθλητών και
αθλητριών από δεκάδες χώρες και βέβαια από την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία ο 25ος Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Χιλιάδες δρομείς (ξεπέρασαν συνολικά τους 7.000) τόσο στο
Μαραθώνιο όσο και στους
Λαϊκούς Αγώνες Δρόμου 5
και 10 χλμ. αγωνίστηκαν στην
κλασική διαδρομή και στο κέντρο της Αθήνας, με τον κόσμο να τους καταχειροκροτά,
τόσο κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής, όπου συμμετείχαν οι δήμοι με διάφορες
εκδηλώσεις που προετοίμασαν, όσο και στον τερματισμό.
Από τις ομορφότερες στιγμές
του Μαραθωνίου ήταν η σκυ-

ταλοδρομία παιδιών με νεανικό διαβήτη, από τον Τύμβο του
Μαραθώνα μέχρι το Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Η Παιδιατρική
Κλινική ΜΗΤΕΡΑ ήταν εκεί
με ασθενοφόρο, διασώστη
και εξειδικευμένη νοσηλεύτρια, που ακολουθούσαν τα παιδιά καθ’ όλη τη
διάρκεια της σκυταλοδρομίας. Η συμβολή τους ήταν καθοριστική, καθώς χρειάστηκε
να επέμβουν σε δύο περιπτώσεις κρίσης υπογλυκαιμίας και
σε μία περίπτωση λιποθυμικού
επεισοδίου. Η Παιδιατρική
Κλινική ΜΗΤΕΡΑ είναι πάντα κοντά σε όλες τις εκείνες τις δραστηριότητες των
παιδιών που συμβάλλουν
στη σωματική και πνευματική τους ανάπτυξη.

Τα παιδιά κατά τον τερματισμό τους στο Καλλιμάρμαρο, υπό τα βλέμματα
και την αρωγή των ανθρώπων της Οργανωτικής Επιτροπής και του ΜΗΤΕΡΑ.

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

Την Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ επιλέγουν ολοένα και περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για να επωφεληθούν των υπηρεσιών της τόσο σε νοσηλευτικό 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 άσθματος, 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 εξειδικευμένου Αλλεργιολόγου κ. Ιωάννη Μωυσίδη, της Ψυχολόγου κ. Ελίνας Γκίκα, 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 συμπτώματα 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, συγκεκριμένα, η έγκαιρη πρόληψη. Ακόμη, τη συνδρομή της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ 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 πιθανές παθήσεις στα παιδιά που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία
τους κατά τη διάρκεια της αθλητικής τους δραστηριότητας.
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Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
στη σκυταλοδρομία των διαβητικών παιδιών

Η Παιδιατρική Κλινική
ΜΗΤΕΡΑ πλάι στους μαθητές
των σχολείων της Αττικής

ART

25ος Κλασικός
Μαραθώνιος Αθήνας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
στο πλευρό των παιδιών της περιφέρειας

H αποστολή της Παιδιατρικής
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, η οποία αποτελούνταν από εργαζόμενους
του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ,
κατά την άφιξή της
στην Κρήτη.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
εξορμά στην περιφέρεια
για να ενισχύσει ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες.
Έτσι, μετά τους πυρόπληκτους
του Νομού Ηλείας, 30μελής
αποστολή της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, αποτελούμενη από ιατρικό, νοσηλευτικό και
διοικητικό προσωπικό, επισκέφθηκε τα Ανώγεια Κρήτης από
τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 2
Σεπτεμβρίου, προκειμένου να
προσφέρει διαγνωστικές υπηρεσίες σε όλα τα παιδιά της πόλης και να αναδείξει τη συνεισφορά του αθλητισμού στην
παιδική ηλικία. Συγκεκριμένα,
εξετάστηκαν 200 περίπου παι-
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διά, πολλά εκ των οποίων βρέθηκαν 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 Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής
ΜΗΤΕΡΑ, Καθηγητή κ. Χρήστο Μπαρτσόκα, σχετικά με
την παιδική παχυσαρκία.
Παράλληλα, ο υπεύθυνος του

Ορθοπαιδικού Τμήματος της
Κλινικής ενημέρωσε τους κατοίκους για ορθοπαιδικά θέματα παίδων και ενηλίκων. Το
τριήμερο εκδηλώσεων στα
Ανώγεια Κρήτης έκλεισε με
ποδοσφαιρικό τουρνουά, όπου
συμμετείχαν η ομάδα των εργαζομένων του Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ, ο Αετός Ανωγείων
(Δ’ Εθνική), ο Άρης Ρεθύμνου
και η Ένωση Αθλητικών Συντακτών Κρήτης. Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ θα
συνεχίσει τις εξορμήσεις
προληπτικής ιατρικής με
απώτερο στόχο την παροχή
υπηρεσιών υγείας και ενημέρωσης στα παιδιά της περιφέρειας, που την έχουν
ανάγκη.

news

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

Οκτώβριος 2007

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2007 – 12:15 μ.μ.

Επιστημονική εκδήλωση
αφιερωμένη στον Δρ. Εμμανουήλ Κορκόνδειλα
Θέμα:	«Η υπερηχογραφική μέτρηση του
μήκους του τραχήλου ως προγνωστικός δείκτης για πρόωρο τοκετό –
νεότερα δεδομένα»
Εισηγήτρια:	Δρ. ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΚΑ, ΜαιευτήραςΓυναικολόγος, Συνεργάτις Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
Προεδρείο:	Δρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Παρισίων

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2007 – 12:15 μ.μ.

Θέμα: « Ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού»
Εισηγητής:	κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ,
ΜD, Ph.D., Πλαστικός Χειρουργός,
Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών
Προεδρείο: κ . ΕΛΕΝΗ ΦΑΛΙΑΚΟΥ, MD, Xειρουργός Μαστού
Με την ευγενική χορηγία της «Διονύσης Αντζουλάτος – Υλικά
πλαστικής χειρουργικής»

Νοέμβριος 2007

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007 – 12:15 μ.μ.

Θέμα: « Γενετικοί προδιαθεσικοί παράγοντες θρομβοφιλίας και άλλων καρδιαγγειακών νοσημάτων»
Εισηγήτρια:	Δρ. ΛΙΝΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ-ΑΡΑΡ, B.Sc.,
Ph.D., Μοριακή Βιολόγος - Κυτταρογενετίστρια, Διευθύντρια Άλφα Lab
Προεδρείο:	κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ,
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Υπεύθυνος 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»
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Εισηγητές:	Δρ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου
Αθηνών: «Η άποψη του ΜαιευτήραΓυναικολόγου»
Δρ. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών: «Αστική & Ηθική Ευθύνη»
Προεδρείο:	Δρ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ, 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 θεραπευτική προσέγγιση του συνδρόμου των
πολυκυστικών ωοθηκών».
Εισηγητής:	Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ,
Ενδοκρινολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών – Αρεταίειο Νοσοκομείο
Προεδρείο: Δ ρ. ΘΕΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ, Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιανουάριος 2008

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2008 – 12:15 μ.μ.
Θέμα:	«Υδροσάλπιγγα και εξωσωματική
γονιμοποίηση»
Εισηγητής: κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ,
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής
ΛΗΤΩ
Προεδρείο: Δ ρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος,
Υπεύθυνος Τμήματος Παθολογίας
Κατώτερου Γεννητικού

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2008 – 12:15 μ.μ.
Θέμα: « Παράταση Κύησης – Πρόκληση Τοκετού»
Εισηγητής:	Δρ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ,
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Προεδρείο:	Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΨΙΔΑΣ, Χειρουργός, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Φεβρουάριος 2008

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2008 – 12:15 μ.μ.

Θέμα: « Τα νέα δεδομένα στον καρκίνο του
μαστού»
Εισηγητής:	Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ, Χειρουργός, Μαστολόγος-Γυναικολόγος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου
C. Davila & Montpellier Γαλλίας
Προεδρείο:	κ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΛΙΑΚΟΥ, MD, Χειρουργός 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, ΜαιευτήραςΓυναικολόγος, Συνεργάτις Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαιευτηρίου 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. ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ, Ακαδημαϊκός
Προεδρείο: Δρ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Τρίτη 18 Μαρτίου 2008 – 12:15 μ.μ.

Θέμα:	«Οι κυριότερες ορμονικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της κύησης –
Πλακούντας, ένας σπουδαίος ενδοκρινής αδένας»
Εισηγήτρια:	Δρ. ΘΕΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ, Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Προεδρείο: Δρ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ,
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Το Μαιευτήριο
ΛΗΤΩ τίμησε
τον βετεράνο της Υπερηχογραφίας,
Δρ. Εμμανουήλ Κορκόνδειλα
Στις 16 Οκτωβρίου, στην εκδήλωση με θέμα «Η υπερηχογραφική μέτρηση του μήκους του τραχήλου ως προγνωστικός δείκτης
για πρόωρο τοκετό – νεότερα δεδομένα», με την οποία ξεκίνησε το

Ο Δρ. Εμ
μανουήλ
Κορκόνδ
λας με το
ειυς
Δουράτσ κ.κ. Ελπιδοφόρο
ο (επάνω
)κ
δα Παπα
δόπουλο αι Λεωνί(κάτω).

πρόγραμμα των επιστημονικών ομιλιών του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ για το
έτος 2007-2008, τιμήθηκε ο βετεράνος της Υπερηχογραφίας, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Παρισίων, Δρ. Εμμανουήλ Κορκόνδειλας. Στον κ. Κορκόνδειλα, που
διετέλεσε Διευθυντής του Τμήματος Υπερήχων του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ από την έναρξη της λειτουργίας του, απενεμήθη τιμητική πλακέτα από τους κ.κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο, Διευθύνοντα
Σύμβουλο, και Ελπιδοφόρο Δουράτσο, Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ. Μετά την απονομή,
που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα φορτισμένο από συγκίνηση,
ακολούθησε δεξίωση προς τιμήν του Δρ. Εμμανουήλ Κορκόνδειλα.

10ο Λαπαροσκοπικό Σεμινάριο
Μαιευτηρίου Λητώ
Στοχεύοντας στην αδιάλειπτη ιατρική εκπαίδευση
κριμένων ξένων και Ελλήνων
ομιλητών, περιελάμβανε εξάσκηση σε προσομοιωτές, on
line χειρουργικές επεμβάσεις,
συμμετοχή σε χειρουργικές
επεμβάσεις και εξάσκηση στα
εργαστήρια της ELPEN σε θηλυκούς χοίρους.
Το σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ και της Ελ-

ληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, με την
υλικοτεχνική υποστήριξη της
Damplaid - storz, είχε ιδιαίτερη απήχηση στους συμμετέχοντες και σ’ αυτό συνέτεινε και η θεματική του,
καθώς, ως γνωστόν, η λαπαροσκοπική αποτελεί στις
μέρες μας την «αιχμή του
δόρατος» στην ιατρική.
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νε το 10ο κατά σειρά Λαπαροσκοπικό Σεμινάριο με θέμα
«Ινομυώματα - Συρραφές»
στην Αίθουσα Διαλέξεων του
μαιευτηρίου.
Το 10ο Λαπαροσκοπικό Σεμινάριο, το οποίο οργανώθηκε από τους κ.κ. Κωνσταντίνο
Μαυρέλο, Λεωνίδα Παπαδόπουλο και Απόστολο Παπαλόη, με τη συμμετοχή διακε-

ART

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

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,
Γεώργιος Καλλιπολίτης
Κωνσταντίνος Σταύρου									

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ART
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Πέμπτη 04/10/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

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

«Ουρογυναικολογία»

Γεώργιος Κουρούνης, Kαθηγητής
Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Πέμπτη 11/10/2007
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, ΜαιευτήραςΓυναικολόγος

Σάββατο 13/10/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

Ημερiδα ΠαιδιατρικHς ΚλινικHς & Ελληνικοy Τμhματος του Διεθνοyς Ιδρyματος Eρευνας Νεανικοy Διαβhτη

Πέμπτη 18/10/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

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

«Μητρικός θηλασμός: ό,τι νεότερο»

Σοφία Πετμεζάκη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέμπτη 25/10/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

Ευγένιος Κουμαντάκης, Kαθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

«Παράταση κύησης»

Σπυρίδων Μηλίγκος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέμπτη 01/11/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

Ημερiδα γυναικολογικησ ενδοκρινολογιασ

Πέμπτη 08/11/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

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

«Νεότερες εξελίξεις στην προγεννητική διάγνωση των χρωμοσωματικών
ανωμαλιών του εμβρύου»

Αριστείδης Αντσακλής, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέμπτη 15/11/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

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

«Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική
σε παιδιά»

Τριαντάφυλλος Φωκαεύς, Χειρουργ. Παίδων, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημ.Υπεύθυνος
Χειρουργ. Τομέα Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Πέμπτη 22/11/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

Γεώργιος Ζαραφωνίτης, Δερματολόγος

«Ειδικές δερματοπάθειες στην κύηση»

Νικόλαος Λινάρδος, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Σάββατο 24/11/2007
Ώρα Έναρξης: 12:00

ετησια ΠαιδιατρικH Ημερiδα

Πέμπτη 13/12/2007
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 ζευγαριών με πολλαπλές αποτυχίες στην IVF
– Προοπτικές βελτίωσης»

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

Πέμπτη 20/12/2007
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 10/01/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

Ελένη Αντωνιάδου, Παιδίατρος, Αναπληρώτρια
Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, Ιωάννα Φούντζουλα, Παιδίατρος, Διαγόρας Ζαργάνης, Παιδίατρος,
Αναπληρωτής Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

«Νεότερα αντιβιοτικά»

Βασίλειος Αναστασίου, Διδάκτωρ Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέμπτη 24/01/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

Ιωάννης Ανδρέου, Διδάκτωρ Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

«Εμβολή αμνιακού υγρού»

Γεώργιος Αναγνώστου, Ειδικός Αιματολόγος

Πέμπτη 31/01/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

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

«Νεότερες εξελίξεις στη μαιευτική
αναισθησία»

Αχιλλέας Καραθάνος, Διευθ. Αναισθησιολογικού Τμήματος Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Πέμπτη 07/02/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

Λουκάς Κλέντζερης, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Sheffield της Αγγλίας

«30 χρόνια IVF: τι θα δούμε στο μέλλον»

Δημήτριος Λουτράδης, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέμπτη 21/02/2008
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 28/02/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

Εμμανουήλ Σουβατζόγλου, Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, PhD, M.D., Μελίνα Καριπίδου, Κλινική ΔιαιτολόγοςΔιατροφολόγος, MSc

«Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης»

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

Πέμπτη 06/03/2008
Ώρα Έναρξης: 12:00

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

«Κύηση επιπλεκόμενη με καρκίνο»

Αλέξανδρος Ροδολάκης, Επίκουρος
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

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

ΗμερΙδα EνδοσκοπικΗς ΧειρουργικΗς

Πέμπτη 20/03/2008
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 27/03/2008
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

14

Νέες υπηρεσίες
Διαγνωστικό Κέντρο ΛΗΤΩLAB
Το ΛΗΤΩLAB στον Πειραιά
έρχεται να καλύψει τις
ανάγκες όλων αυτών που
επιθυμούν την αξιοπιστία
στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα νότια προάστια.
Το ΛΗΤΩLAB έχει τη δυνατότητα, μέσω των εξειδικευμένων του τμημάτων, να υποστηρίξει τις ανάγκες όλης της
οικογένειας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω του
μεγάλου φάσματος ιατρικών
υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και του εξειδικευμένου ιατρικού, επιστημονικού
και διοικητικού προσωπικού.
Τα βασικά τμήματα που λειτουργούν στο ΛΗΤΩLAB είναι
τα εξής:
❏ Μικροβιολογικό
❏ Ακτινοδιαγνωστικό
❏ Παθολογικό
❏ Καρδιολογικό
❏ Παιδιατρικό
❏ Γυναικολογικό
- Κολποσκοπήσεων
❏ Γενικών Υπερήχων
❏ Εμβρυομητρικής Ιατρικής

Το ΛΗΤΩLAB στεγάζεται επί της
οδού Αγ. Σπυρίδωνος 13 στον
Πειραιά, σε ένα σύγχρονο και
πλήρως ανακαινισμένο τετραώροφο κτήριο υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής.

Το Διαγνωστικό ΚέντροΠολυϊατρείο ΛΗΤΩLAB
λειτουργεί καθημερινά από
τις 07:00 έως τις 21:00 και
το Σάββατο από τις 07:30
έως τις 15:00. Τηλ. επικοινωνίας: 210-4228000

Πιο αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΛΗΤΩLAB είναι:
❏ Μικροβιολογικές
εξετάσεις
❏ Εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρογενετικής
❏ Ακτινολογικές – ακτινοσκοπικές 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 διαδικασία σύναψης συμβάσεων
με όλα τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία, η οποία σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί.

Νέα
Καρδιοχειρουργική
Μονάδα
στην Παιδιατρική
Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
Έτοιμη να λειτουργήσει θα είναι στις αρχές του 2008 και η νέα Καρδιοχειρουργική Μονάδα στην Παιδιατρική Κλινική
ΜΗΤΕΡΑ. Οι διαδικασίες τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, τα μηχανήματα έχουν
παραγγελθεί, τα χειρουργεία είναι σχεδόν έτοιμα και από τον Ιανουάριο η μονάδα θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει τα
πρώτα περιστατικά.
Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ιδιωτική καρδιοχειρουργική μονάδα για παιδιά
μετά από αυτές που διαθέτουν το Ωνάσειο
και το Παίδων. Επικεφαλής στη νέα μονάδα είναι ο καθηγητής κ. Σαρρής, ο οποίος
και προέρχεται από το Ωνάσειο, όπου είχε
ουσιαστικά οργανώσει την αντίστοιχη πτέρυγα, ενώ έχει πλούσια εμπειρία από αντίστοιχες μονάδες στο εξωτερικό.
Αναλυτική ενημέρωση και σχετικό αφιέρωμα θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος του Αrt of Life & Health.

Εκσυγχρονισμός του Συνεδριακού Κέντρου του ΜΗΤΕΡΑ
H Γενική, Μαιευτική/Γυναικολογική
& Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, στο
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού όλων
των λειτουργικών της χώρων, προχώρησε σε εργασίες αναβάθμισης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού της Αίθουσας Διαλέξεων
«Νικόλαος Λούρος», καθιστώντας την ένα πλήρες, υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο, στο οποίο μπορούν να διεξάγονται κάθε είδους εκδηλώσεις, όπως ημερίδες και συνέδρια, συνεντεύξεις Τύπου, 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, υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά, on line, ορισμένες από τις
παραπάνω εκδηλώσεις, πάντοτε με
την έγκριση των εμπλεκόμενων και τηρώντας την ιατρική δεοντολογία και το
απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Το Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος 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

www.miteralive.gr
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news
Διασφάλιση ποιότητας στον τομέα σίτισης του ΛΗΤΩ
Πιστοποιητικά ISΟ και HACCP στη Newrest Hellas, που έχει αναλάβει το Catering του ΛΗΤΩ
Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, με στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας των παροχών
του, επιλέγει πάντα διακεκριμένους 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 εκπαιδευμένο προσωπικό, έχει αναλάβει την
οργάνωση και τον προγραμματισμό
καθημερινής σίτισης σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες, τη
λειτουργία 5 εστιατορίων του διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, το σωστό σχεδιασμό και τη διαχείριση ποιοτικού φα-

Μοναδικά
προνόμια από
τις κάρτες
της Marfin
Egnatia Bank
Marfin Blue Visa
Gold Visa

γητού του προσωπικού και των ασθενών σε νοσοκομεία,
κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, καθώς και τη διαχείριση και το σχεδιασμό καθημερινής διατροφής σε σχολεία
και εκπαιδευτήρια κάθε βαθμίδας. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 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 δυνατότητα να εξακολουθεί να προσφέρει ποιοτικές και υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες και στον
τομέα της διατροφής.

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 δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπων από άλλες πιστωτικές 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 κάρτας. 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 ειδικές παροχές και εκπτώσεις στους κατόχους
των πιστωτικών καρτών.
• Ταξιδιωτικές παροχές
Οι κάτοχοι, χρησιμοποιώντας την κάρτα για τα
ταξίδια τους, επωφελούνται από τις προσφοART
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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 κινήσεις 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 συστήματος ελέγχου για τον εντοπισμό ύποπτων
συναλλαγών.
Ενημερωθείτε σήμερα για τις πιστωτικές κάρτες
Marfin Visa με μια επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα της Marfin Egnatia Bank ή επικοινωνήστε
στο τηλέφωνο: 210-9304400.

news

Πρωτάθλημα Οργανισμών
& Φορέων Υγείας 7x7

Πανελλήνιο
Φθινοπωρινό
Πρωτάθλημα
Τένις Ιατρών 2007

Εκδήλωση με έπαθλα και βραβεύσεις των διακριθέντων

Το ΜΗΤΕΡΑ χορηγός
του πρωταθλήματος

1

2

1. Ο κ. Νείλος Βαρλόκωστας του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ,
ενώ παραλαμβάνει το βραβείο συνολικής προσφοράς από τη Διευθύνουσα Μαία του ΛΗΤΩ κ. Ευτυχία
Κωνσταντινίδου, τον αρχηγό της ποδοσφαιρικής ομάδας κ. Χρήστο Πούμπουρα και τον υπεύθυνο διοργάνωσης 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 διοργανώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ.

To ΜΗΤΕΡΑ βρίσκεται κοντά
σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αναδεικνύουν
την πνευματική πολυμέρεια
των ιατρών και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της προσωπικότητάς τους.
Έτσι, το ΜΗΤΕΡΑ ήταν ο
μόνος χορηγός του Πανελληνίου Φθινοπωρινού
Πρωταθλήματος Τένις Ιατρών, που διεξήχθη στις
Αθλητικές Εγκαταστάσεις

3
Στο πλαίσιο της σύσφιγξης των σχέσεων μεταξύ όλων εκείνων που ασχολούνται με την παροχή
υπηρεσιών υγείας και τη δημιουργική αξιοποίηση
του ελεύθερου χρόνου τους, διεξήχθη με επιτυχία το 1ο Πρωτάθλημα Οργανισμών & Φορέων
Υγείας 7x7, που οργανώθηκε με επιτυχία από
την ΕΠΟΦΥ (Επιτροπή Πρωταθλήματος Οργανισμών και Φορέων Υγείας) και ανέδειξε Πρωταθλήτρια την ομάδα του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ.
Στο 2ο Πρωτάθλημα Οργανισμών & Φορέων
Υγείας 7x7 θα συμμετέχουν οι παρακάτω ομάδες: Γενική, Μαιευτική/Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, Αpivita,
Glaxo Smith Kline, Περιοδικό Vita, Elpen, Roche
Diagnostics, Βayer, Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, Νycomed, UCB Group, Numil, Velti (ως χορηγός πληροφορικής).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε 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
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λόγω πρωτάθλημα, διοργανώθηκε μια φαντασμαγορική εκδήλωση τη Δευτέρα 22/10/2007, στο Συνεδριακό Κέντρο του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος».
Μεταξύ άλλων, βραβεύθηκαν η Πρωταθλήτρια
Ομάδα του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ και ο τροπαιούχος
του καλοκαιρινού τουρνουά Νycomed, ενώ απονεμήθηκαν έπαθλα για τον mvp, τον καλύτερο επιθετικό, αμυντικό και τερματοφύλακα, τον καλύτερο
ξένο παίκτη, βραβείο τεχνικής κατάρτισης και βραβείο ήθους και fair play.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η απονομή τιμητικών βραβείων σε παίκτες-εργαζόμενους, για τη συνολική προσφορά τους στο
άθλημα του ποδοσφαίρου (ορισμένοι εξ αυτών έχουν παίξει και σε ομάδες Α' Εθνικής) και
ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισμού, μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Δάρας,
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος του ΜΗΤΕΡΑ, και ο
ιδαίτερα αγαπητός σε όλους μας στον Όμιλο
ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ Νείλος Βαρλόκωστας, υπάλληλος εξωτερικών εργασιών του ΛΗΤΩ.

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

Quaba στο Μαρκόπουλο Αττικής, με συμμετοχές ιατρών
από όλη την Ελλάδα.
Από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος ήταν ο Μαιευτήρας-Γυναικολόγος του ΜΗΤΕΡΑ, κ.
Ανδρέας Φωκάς, ο οποίος
κέρδισε την πρώτη θέση στο
μονό και τη δεύτερη θέση
στο διπλό ανδρών, στην κατηγορία Master.
Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

feature

Από την κ. Λίνα
Φλωρεντίν-Αράρ,
Μοριακή Βιολόγο - Κυτταρογενετίστρια, Διευθύντρια Κέντρου
Μοριακής Βιολογίας &
Κυτταρογενετικής Άλφα LAB

Μοριακή Βιολογία
& Κυτταρογενετική

Ραγδαίες εξελίξεις που δυναμώνουν την ελπίδα
Η θεαματική εξέλιξη των κλάδων της Μοριακής Βιολογίας και της Κυτταρογενετικής 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 εκπαιδευμένους επιστήμονες που παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Στο
αφιέρωμα που ακολουθεί, η Διευθύντρια του Κέντρου, κυρία Λίνα Φλωρεντίν-Αράρ μάς μιλά για την ανάπτυξη της Μοριακής Βιολογίας και της
Κυτταρογενετικής στον αγώνα κατά του καρκίνου, στη μελέτη της ανδρικής υπογονιμότητας και στην προεμφυτευτική διάγνωση.
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ζεται με καλή πρόγνωση, οπότε,
εκτός από την πληροφορία που
δίνεται στον ιατρό και τον διευκολύνει στη σωστή επιλογή της
θεραπευτικής προσέγγισης, δίνει και στην οικογένεια την ελπίδα ότι το παιδί τους θα θεραπευτεί. Άλλο παράδειγμα είναι η
ανίχνευση της γνωστής μετάθεσης 9;22, η οποία σχετίζεται με
διαφορετικού τύπου λευχαιμίες
και η παρουσία της οποίας θεωρείται υψίστης σημασίας τόσο

στον ιατρό να διαλέξει εκείνο το
θεραπευτικό σχήμα που θα οδηγήσει σε θεραπεία και θα ελαχιστοποιήσει την επανεμφάνιση
της νόσου.
Με την ανάπτυξη δε της Φαρμακογενετικής η επιστήμη μιλά
ήδη για την επιλογή φαρμάκου
σύμφωνα με τον γονότυπο του
ασθενούς, δηλαδή για εξατομικευμένα φάρμακα στα οποία ο
συγκεκριμένος ασθενής ανταποκρίνεται καλύτερα.

Μοριακή Βιολογία & Κυτταρογενετική

τική προσέγγιση. Παραδείγματος χάριν, από το 1978, ο καρυότυπος του μυελού των οστών
θεωρείται απαραίτητος προκειμένου να προβλεφθεί η πορεία της εξέλιξης της νόσου
στις οξείες λεμφοβλαστικές
λευχαιμίες (ΟΛΛ). Η ΟΛΛ, πιο
συχνή στα παιδιά, σχετίζεται με
συγκεκριμένες χρωμοσωματικές ανωμαλίες, όπως η μετάθεση μεταξύ των χρωμοσωμάτων
12;21. Η μετάθεση αυτή σχετί-

Μοριακή Βιολογία & Κυτταρογενετική

σωματική ανακατάταξη, η πληροφορία αυτή θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική. Η γνώση της
ακριβούς ανακατάταξης που
συσχετίζεται με τη νόσο έχει
αποδειχθεί ότι είναι μείζονος
σημασίας για τον ασθενή, διότι συνδέεται με την ακριβή διάγνωση του τύπου της νόσου,
την πρόγνωση και τη θεραπευ-
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Μέχρι τον Ιανουάριο του 2005
είχε διαπιστωθεί με κυτταρογενετική ανάλυση η παρουσία
χρωμοσωματικών ανωμαλιών
σε τουλάχιστον 47.000 κακοήθειες. Η ανάπτυξη των τεχνικών
της Μοριακής Κυτταρογενετικής FISH, καθώς και οι συνδυασμένες προσπάθειες των κυτταρογενετιστών και των μοριακών
βιολόγων πάνω από δύο δεκαετίες οδήγησαν στην αναγνώριση τουλάχιστον 275 ανακαταταγμένων γονιδίων, αποτέλεσμα
των χρωμοσωματικών ανωμαλιών που ανιχνεύονται στις κακοήθειες, και επέτρεψαν τη βαθύτερη μελέτη και κατανόηση του
καρκίνου.
Το βασικό συμπέρασμα από τη
σύγχρονη Κυτταρογενετική του
καρκίνου είναι η συνειδητοποίηση ότι κάθε όγκος ο οποίος
έχει επαρκώς μελετηθεί, ώστε
να διεξαχθούν σαφή συμπεράσματα, χαρακτηρίζεται από
συγκεκριμένη χρωμοσωματική
ανωμαλία. Προς το παρόν, τουλάχιστον 500 ισοζυγισμένες χρωμοσωματικές ανακατατάξεις,
οι οποίες συσχετίζονται με νεοπλασίες και εμφανίζονται επανειλημμένα, έχουν εντοπιστεί
και χαρακτηριστεί. Παραμένει
όμως ένας μεγάλος αριθμός κακοηθειών που δεν έχει ακόμη συσχετιστεί με συγκεκριμένες περιοχές χρωμοσωμάτων, όμως με
την εξέλιξη της επιστήμης της
Κυτταρογενετικής και της Μοριακής Βιολογίας αυτό θα καταστεί εφικτό.
Στις περιπτώσεις που η νόσος
έχει συσχετιστεί με τη χρωμο-

για την πρόγνωση όσο και για την
επιλογή θεραπευτικής προσέγγισης με φαρμακευτική αγωγή ή μεταμόσχευση. Η ανίχνευση όμως μίας χρωμοσωματικής
ανακατάταξης που σχετίζεται
με την αιματολογική κακοήθεια
θεωρείται μείζονος σημασίας
όχι μόνο για τη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπευτική προσέγγιση, 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 σημαντική για την πλήρη ίαση από
τη νόσο. Η γνώση της ελάχιστης
υπολειπόμενης νόσου επιτρέπει
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Η Κυτταρογενετική και η Μοριακή
Βιολογία μάχονται τον καρκίνο

Η ανάπτυξη
της Μοριακής
Κυτταρογενετικής
FISH και
οι συνδυασμένες
προσπάθειες των
κυτταρογενετιστών και των
μοριακών
βιολόγων
οδήγησαν στην
αναγνώριση
τουλάχιστον 278
ανακαταταγμένων
γονιδίων.
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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 ανεξέλεγκτη «αυτοκτονία»; Γιατί άνδρες
με φυσιολογικές παραμέτρους
σπέρματος (συγκέντρωση, κινητικότητα, μορφολογία) παρουσιάζουν ανεξήγητη υπογονιμότητα; 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 διάρκεια της ζωής ενός άνδρα.
Κατά τη διαδικασία αυτή, ο αριθμός των σπερματοζωαρίων
υποδιπλασιάζεται από 46 χρωμοσώματα σε 23, όμως ακόμη
και σε έναν γενετικά φυσιολογικό και γόνιμο άνδρα μπορεί να
γίνουν λάθη, με αποτέλεσμα να
υπάρχουν λιγότερα ή περισσότερα χρωμοσώματα (ανευπλοειδία) σε κάποια σπερματοζωάριά του. Σε υπογόνιμους όμως
άνδρες το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που έχουν παθολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων
έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ
υψηλότερο. Σύμφωνα με μελέτες, η ύπαρξη ανευπλοειδιών στο σπέρμα μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες για μια
επιτυχημένη εγκυμοσύνη και
σχετίζεται με επαναλαμβανόμενες αποβολές.
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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.

Για το λόγο αυτό, ασθενείς με
υπογονιμότητααγνώστουαιτιολογίας –ακόμη και όταν οι παράμετροι σπέρματος είναι φυσιολογικές–, πολλαπλές αποτυχημένες
προσπάθειες εξωσωματικής και
μικρογονιμοποίησης (ICSI), αλλά
και καθ’ έξιν αποβολές είναι δυνατόν να ωφεληθούν κάνοντας
την εξέταση αυτή. Η ανάλυση
περιλαμβάνει τη μελέτη εκατοντάδων σπερματοζωαρίων
με χρήση ειδικών φθοριζόντων
ανιχνευτών για κάθε χρωμόσωμα ξεχωριστά. Εάν το ποσοστό
ανευπλοειδιών βρεθεί ότι είναι
μεγαλύτερο από ένα κρίσιμο
ποσοστό, υποδεικνύονται τρόποι αντιμετώπισης.
Ανάλυση απόπτωσης σπέρματος

Η απόπτωση ή, διαφορετικά, ο
προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός «αυτοκτονίας» των κυττάρων, ο οποίος
εξασφαλίζει τη σωστή ανάπτυξη του οργανισμού και διατηρεί
την ομοιόστασή του. Τα κύτταρα που υφίστανται απόπτωση
εμφανίζουν διάφορες δομικές
αλλοιώσεις κυρίως στον πυρήνα τους, όπως ο κατακερματισμός του γενετικού τους υλικού

(DNA), το σπάσιμο, δηλαδή, της
αλυσίδας του DNA τους σε μικρότερου μήκους τμήματα.
Στην περίπτωση του σπέρματος, εάν ο μηχανισμός της απόπτωσης 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, ανωμαλίες στα νεογνά κ.ά.
Ως εκ τούτου, ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα, καθ’ έξιν
αποβολές, πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης (IUI/IVF/ICSI),
διακοπή εμβρυϊκής ανάπτυξης
ή ανελλιπή ανάπτυξη βλαστοκύστης, καθώς και άνδρες προχωρημένης ηλικίας ή εκείνοι που
εκτέθηκαν σε βλαβερές ουσίες
θα μπορούσαν να ωφεληθούν με
την εξέταση των σπερματοζωαρίων για απόπτωση.
Κατά την ανάλυση, το σπέρμα
«βάφεται» με φθορίζουσα ουσία η οποία αντιδρά με το κατακερματισμένο DNA, έτσι ώστε
τα αποπτωτικά σπερματοζωάρια να αποκτούν διαφορετική χρώση από τα μη αποπτωτικά. Η απάντηση στο κρίσιμο
ερώτημα για το αν η απόπτωση του σπέρματος θεραπεύεται είναι ευτυχώς θετική σε
αρκετές περιπτώσεις. Η χορήγηση αντιοξειδωτικών ουσιών και η αλλαγή του τρόπου
ζωής φέρνουν θετικά αποτελέσματα. Η αντιμετώπιση πιθανών λοιμώξεων και η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου
εξωσωματικής γονιμοποίησης αυξάνουν επίσης σημαντικά τις πιθανότητες για μια
επιτυχημένη εγκυμοσύνη.

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

μειώνεται ο κίνδυνος
σύλληψης παθολογικών
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,

απαραίτητος είναι ο
σχεδιασμός ειδικού
πρωτοκόλλου για κάθε
νόσημα και για κάθε
οικογένεια ξεχωριστά,
οπότε αυτό πρέπει να γίνει
τουλάχιστον 1-2 μήνες πριν
από την προγραμματισμένη
εξωσωματική και
προεμφυτευτική γενετική
διάγνωση.
Βεβαίως η ανάλυση μόνο ενός
κυττάρου για κάθε έμβρυο
δεν έχει την ίδια ασφάλεια

αποτελέσματος όπως όταν
γίνεται προγεννητικός
έλεγχος στο α’ ή το β’
τρίμηνο. Το ποσοστό λάθους
της προεμφυτευτικής
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.
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Η προεμφυτευτική γενετική
διάγνωση είναι μια διαδικασία
κατά την οποία είναι εφικτή
η ανίχνευση 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
γονείς είναι φορέας
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
υπερδιέγερση με
ορμόνες, προκειμένου
να δημιουργηθούν
πολλά ωάρια που στη
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.
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Προεμφυτευτική Διάγνωση

Αφιέρωμα

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

Τα πλεονεκτήματα
του μητρικού
θηλασμού
Μειωμένη πιθανότητα καρκίνου
μαστού και ενδομητρίου
Η θηλάζουσα μητέρα προστατεύεται από την οστεοπόρωση
Το υποκατάστατο γάλακτος είναι νεκρή τροφή – η βιομηχανική επεξεργασία καταστρέφει τα
ζωντανά κύτταρα και τα αντισώματά 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 τροφή και υγρά
Σημαντικά λιγότερες γαστρεντερικές διαταραχές
Θερμοκρασία τροφής πάντα σωστή και σταθερή
Η καλύτερη αρχή για τη ζωή ενός
παιδιού και αναφαίρετο δικαίωμα
Λιγότερες πιθανότητες ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια του θηλασμού
Αντισώματα, ανοσοποίηση ενάντια στις κυριότερες λοιμώδεις
νόσους
Συναισθηματικό δέσιμο μητέραςπαιδιού
Μειώνει τις πιθανότητες αλλεργιών, όπως άσθμα και έκζεμα
Οικονομικό: δεν κοστίζει στην οικογένεια και στο κράτος
Σημαντική αύξηση του δείκτη νοημοσύνης
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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 μπορούσαν 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.
Οικονομικά οφέλη
του θηλασμού:
εξοικονομώντας
χρήματα για την υγεία
Με τον μητρικό θηλασμό εξοικονομούνται τα χρήματα που
θα ξοδεύονταν σε γάλα του

εμπορίου, αλλά και σε φάρμακα για τις πιθανές ασθένειες που θα προκαλούνταν στο
βρέφος ακριβώς εξαιτίας αυτού του λόγου. Ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, το κόστος του τεχνητού γάλακτος

είναι πολύ συχνά δυσβάσταχτο
για το πενιχρό εισόδημα των οικογενειών.
Από τον μητρικό θηλασμό
κερδίζει και το κράτος:
• Το νοσοκομείο Jose Fabella
των Φιλιππινών εξοικονόμησε περισσότερα από 100.000
δολάρια – δηλαδή το 8% του
ετήσιου προϋπολογισμού
του, προωθώντας και εφαρμόζοντας αποκλειστικά τον
μητρικό θηλασμό.
• Στη Βραζιλία οι υπεύθυνοι
του νοσοκομείου Acari εκτιμούν ότι πάνω από 20.000 δολάρια 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.

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.

Επίπεδες και εισέχουσες θηλές

Οι επίπεδες και εισέχουσες θηλές αποτελούν εμπόδιο στο θηλασμό. Η προετοιμασία από την
εγκυμοσύνη δεν έχει πάντα τα
επιθυμητά αποτελέσματα. Η τεχνητή θηλή που εφαρμόζει στο
μαστό, η υπομονή και η επιμονή της μητέρας βοηθούν σε
μεγάλο βαθμό στη λύση του
προβλήματος και στην επιτυχία του θηλασμού.

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

Ερεθισμένες θηλές

Οι βασικές αρχές
του θηλασμού

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

Συμβαίνει το δεύτερο προς
τρίτο εικοσιτετράωρο. Η πρόωρη έναρξη του θηλασμού και
ο ελεύθερος θηλασμός σε διάρκεια και συχνότητα περιορίζουν το πρόβλημα.

Η μαστίτιδα είναι μια μόλυνση των μαστών που οφείλεται
σε μικρόβια. Προκαλεί οίδημα,
θερμότητα και πόνο σε ένα μαστό συνήθως ή σε τμήμα του. Αν
διαπιστώσετε κάποιο από αυτά
τα συμπτώματα, ενημερώστε
αμέσως το γιατρό σας. Η κατάσταση αντιμετωπίζεται με
φαρμακευτική αγωγή, ενώ ο
θηλασμός συνεχίζεται από
τον άλλο μαστό. Στον πάσχοντα μαστό αφαιρούμε το γάλα
είτε με το χέρι είτε με θήλαστρο έως ότου αποθεραπευτεί, οπότε και συνεχίζουμε το
θηλασμό.

Συμφόρηση

Θηλασμός ύστερα από πλαστική
εγχείρηση μαστών

Αν το μωρό σας δεν θηλάζει
συχνά και αποτελεσματικά,

Η πλαστική εγχείρηση αυξητικής των μαστών δεν παρε-

Σπαργάνωση (πέτρωμα) των μαστών

τε, τόσο περισσότερο έχετε.
Το γάλα σας είναι το ιδανικό
για το δικό σας παιδί.
Και να θυμάστε: ο θηλασμός δεν δημιουργεί υπέρβαρα παιδιά. Δημιουργεί
γερά και έξυπνα παιδιά.
l

Η φύση σάς έχει προικίσει
με την ικανότητα να μεγαλώσετε τα παιδιά σας. «Οδηγίες χρήσεως» ΔΕΝ υπάρχουν.
Κανείς δεν γνωρίζει το παιδί
σας καλύτερα από εσάς.
Υπάρχουν όμως κάποιες βασικές αρχές στις οποίες
μπορείτε να στηριχθείτε:
Θηλάστε το παιδί σας
ελεύθερα και απεριόριστα, όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορείτε.
Το μωρό γνωρίζει τις ανάγκες του. Τρώει όποτε θέλει
και όσο θέλει.
Το γάλα σας παράγεται
όταν θηλάζετε. Όσο
περισσότερο θηλάζεl

l

l
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Για πολλά μωρά και τις μητέρες τους ο θηλασμός μπορεί
να προχωρά ομαλά και χωρίς προβλήματα από την πρώτη κιόλας στιγμή. Ενδέχεται
όμως να παρουσιαστούν κάποιες δυσκολίες, ιδιαίτερα
στην αρχή. Ευτυχώς οι περισσότερες μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα εάν γνωρίζετε
πώς να τις αντιμετωπίσετε.

από τις πρώτες ημέρες που
θα έρθει το γάλα σας πιθανότατα οι μαστοί σας να πάθουν
έντονη συμφόρηση. Η κατάσταση αντιμετωπίζεται με συχνά γεύματα του μωρού σας.

ART

Οι κυριότερες
δυσκολίες και η
αντιμετώπισή τους

Μητρικός Θηλασμός

Μικρά μυστικά
για επιτυχή θηλασμό

Μητρικός Θηλασμός

Από την κ. Ευτυχία
Κωνσταντινίδου,
Διευθύνουσα Μαία
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

woman

Εργασία & Εγκυμοσύνη

Τι πρέπει να γνωρίζει η μέλλουσα μαμά
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;
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Η έγκυος μπορεί
να ασκείται έως
τον έβδομο
μήνα της κύησης
– εάν βέβαια
δεν υπάρχει
κίνδυνος πτώσης
ή κάκωσης.

μικρότερης διάρκειας τοκετό. Έτσι, προτείνεται
φυσική άσκηση, όπως κολύμβηση, ποδηλασία, περπάτημα και μέτρια αεροβική δραστηριότητα μέχρι
τον έβδομο μήνα, με την
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος πτώσης ή κάκωσης στην κοιλιακή χώρα.
Μάλιστα, σύμφωνα με
μία μελέτη, η σωματική άσκηση μέχρι το
τέλος της κύησης μείωσε την πιθανότητα πρόωρης εγκυμοσύνης. Αντίθετα, παρατηρήθηκε ότι
έγκυες με μειωμένη σωματική δραστηριότητα, που
παρακολουθούσαν πολλές
ώρες τηλεόραση, παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο
πρόωρου τοκετού και μαιευτικών επιπλοκών.
Επομένως, η εργασία που
απαιτεί αυξημένη σωματική δραστηριότητα της εγκύου είναι
ωφέλιμη. Εξάλλου,
σήμερα γνωρίζουμε ότι άτομα με
μειωμένη δρα27 life&
OF

Τα τελευταία χρόνια έχουν
αλλάξει αρκετά κοινωνικά
δεδομένα. Οι περισσότερες έγκυες είναι εργαζόμενες, κυοφορούν για πρώτη φορά σε μεγαλύτερες
ηλικίες απ’ ό,τι παλαιότερα,
και πολύ συχνά διατυπώνονται 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 παλαιότερες απόψεις που
πρότειναν αποφυγή της εργασίας και ανάπαυση δεν
ανταποκρίνονται σήμερα

στις περισσότερες περιπτώσεις.
Πράγματι, στη σύγχρο νη εποχή, θεωρούμε ότι η
εργασία όχι μόνο δεν επηρεάζει αρνητικά, αλλά ευνοεί την καλή έκβαση της
κύησης. Αυτό στηρίζεται
στο γεγονός ότι η εργασία
συνήθως προκαλεί καλή
ψυχική κατάσταση στην
έγκυο και ταυτόχρονα αυξάνει τη φυσική της δραστηριότητα.
Παλαιότερες απόψεις
θεωρούσαν επιβλαβή
τη σωματική δραστηριότητα ή την άσκηση κατά
την κύηση, καθιστώντας τις
υπαίτιες για την πρόκληση υποξίας, υπερθερμίας
ή μη φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού στο έμβρυο.
Πρόσφατες όμως μελέτες δεικνύουν ότι τα
παραπάνω δεν ισχύουν – αντίθετα η
σωματική άσκηση σχετίζεται με
λιγότερες μαιευτικές επιπλοκές, μικρότερο
κίνδυνο για προεκλαμψία, καλύτερη ψυχολογική κατάσταση
της εγκύου και
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Από την κ. Μαριάνθη
Αποστολούδη,
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο,
Συνεργάτιδα
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
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στηριότητα και κίνηση κινδυνεύουν περισσότερο από
θρομβοεμβολικά επεισόδια,
παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη και αρτηριακή υπέρταση. Επίσης είναι γνωστό
ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, 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 ανθυγιεινές συνθήκες, όπως το παθητικό κάπνισμα. Επιπλέον,
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συνθήκες εργασίας που
δημιουργούν άγχος στην
έγκυο μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της αρτηριακής πίεσης, καθώς και
αύξηση της πιθανότητας
εμφάνισης προεκλαμψίας. Τέλος, εργασιακό περιβάλλον με πυρηνικά, τοξικά
(όπως μόλυβδος) και χημικά (όπως εντομοκτόνα ή
άλλα γεωργικά φάρμακα
ή χημικά βιομηχανικά ή τυπογραφείου) είναι επιβλαβές για την έγκυο και το έμβρυο.
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.

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 βελτιώνει την έκβαση της εγκυμοσύνης. Σε μεγάλη μελέτη
που περιέλαβε 5.875 έγκυες διαπιστώθηκε ότι εργαζόμενες γυναίκες είχαν καλύτερη έκβαση στην κύησή
τους σε σχέση με αυτές
που έπαιρναν αναρρωτικές
άδειες ή ήταν άνεργες.
Σε παρόμοιο συμπέρασμα
καταλήγει και η μεγαλύτερη στη βιβλιογραφία μελέτη, που περιέλαβε 5.145
μονήρεις κυήσεις που κατέληξαν σε πρόωρο τοκετό
και 7.911 μονήρεις κυήσεις
που κατέληξαν σε τελειόμηνο τοκετό από 16 ευρωπαϊκές χώρες. Η μελέτη
αυτή κατέληξε στο ότι η εργασία κατά τη διάρκεια της
κύησης δεν επέφερε αύξηση της προωρότητας ούτε
άλλες επιπλοκές, παρά
μόνο σε περιπτώσεις που
η εργασία ήταν πολύ επίπονη – ξεπερνούσε δηλαδή τις 42 ώρες την εβδομάδα, απαιτούσε ορθοστασία
για περισσότερες από έξι
ώρες ημερησίως ή προκαλούσε έντονη δυσαρέσκεια
και άγχος στην έγκυο.

woman

Καρκίνος

Μαστού

Έγκαιρη διάγνωση
και θεραπεία
Για χρόνια ο καρκίνος του μαστού
αποτελούσε έναν από τους μεγαλύτερους φόβους των γυναικών. Σήμερα, η έγκαιρη διάγνωση και οι αποτελεσματικότερες
θεραπείες συντελούν στην αντιμετώπιση και –σε αρκετές περιπτώσεις– στην ίαση της νόσου.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μία από τις κυριότερες
αιτίες θανάτου στη σύγχρονη
εποχή. Tα τελευταία χρόνια,
όμως, και με την πρόοδο της
επιστήμης, υπάρχουν ακριβέστερες μέθοδοι έγκαιρης
διάγνωσης, περισσότερο
στοχευμένες χημειοθεραπείες, πιο αποτελεσματικά φάρμακα, καλύτερες και
λιγότερο επεμβατικές χειρουργικές μέθοδοι, καλύτερα 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 καθημερινή πρακτική με στόχο
να αλλάξουν προς το καλύτερο την αντιμετώπιση του καρκίνου μαστού.
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Η μαστογραφία αποτελεί το
«gold standard» για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
του μαστού. Η Αμερικανική
Εταιρεία Καρκίνου συστήνει
ετήσια μαστογραφία όλων των
γυναικών που έχουν περάσει
τα 40 χρόνια ηλικίας. Τη δεκαετία του ’80, ο μέσος όρος
της διαμέτρου των όγκων που
εντοπίστηκαν στον προληπτικό
πληθυσμιακό έλεγχο ήταν περίπου 3 εκ. Μετά από είκοσι
χρόνια, στο τέλος της δεκαετίας του ’90, ο μέσος όγκος μειώθηκε και έφτασε σχεδόν στο
1,5 εκ., ενώ έχουν αυξηθεί τα
μη ψηλαφητά ευρήματα, γεγονός που αποτελεί σημαντικότατη πρόοδο και βελτίωση
στην επιβίωση, διότι, όσο πιο
μεγάλος είναι ο όγκος, τόσο
περισσότερες πιθανότητες
υπάρχουν να έχουν προσβληθεί οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες
ή ακόμη και να έχει εμφανιστεί βλάβη σε πιο απομακρυσμένα όργανα της ασθενούς,
όπως στους πνεύμονες ή στο
ήπαρ. Αυτό, βέβαια, είναι ο γενικός 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 ιδιαίτερο ογκολογικό κίνδυνο και
με παραμονή στο νοσοκομείο
που διαρκεί από μερικές ώρες
έως το πολύ μία νύχτα με εξιτήριο την επόμενη μέρα (όταν γίνεται και αφαίρεση λεμφαδένα
φρουρού).

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

Χειρουργική
αντιμετώπιση
μικρών όγκων
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 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 εκτομή του όγκου (ογκεκτομή), περιλαμβάνοντας και φυσιολογικό
μαζικό αδένα γύρω από αυτόν,
έτσι ώστε να αφαιρεθεί «επί
υγιών ορίων». Η διατήρηση του
υπόλοιπου μαστού έχει πολύ ση-

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

σης για καρκίνο μαστού, γιατί
είναι παρά πολύ σημαντικό να
γνωρίζουμε εάν καρκινικά κύτταρα έχουν επεκταθεί στους μασχαλιαίους λεμφαδένες ή όχι.
Τα τελευταία χρόνια μια καινούρια μέθοδος έχει έρθει να
αντικαταστήσει την επέμβαση του ριζικού λεμφαδενικού
καθαρισμού. Η νέα αυτή μέθοδος εφαρμόζεται με στόχο τον
εντοπισμό του πρώτου λεμφαδένα της μασχάλης, ο οποίος
δέχεται όλη τη λέμφο από την
περιοχή της κακοήθειας.
Τα βασικά πλεονεκτήματα της
μεθόδου είναι:
• Είναι σχεδόν ανώδυνη και γίνεται προεγχειρητικά με έγχυση ραδιοϊσοτοπικής ουσίας και
χρωστικής πέριξ του όγκου,
υποδόρια, με πολύ λεπτή βελόνα.
• 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 πρώτη ημέρα και είναι φυσιολογική,
δίχως καθόλου πόνο.
• Είναι σχεδόν ανύπαρκτη η
πιθανότητα σχηματισμού λεμφοιδήματος.
Εάν σε αυτόν το λεμφαδένα
δεν βρεθούν κατά τη μικροσκοπική εξέταση καρκινικά κύτταρα, 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.
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Η σημασία της
έγκαιρης διάγνωσης
– Μαστογραφία

πάντα αναγνωρίζει την κακοήθεια; Η απάντηση είναι όχι.
Υπάρχει ένα ποσοστό γύρω
στο 5-7% στο οποίο η μαστογραφία δίνει ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται είτε στο γεγονός ότι η
κακοήθεια δεν ανιχνεύεται,
όπως, π.χ., οι λοβιακού τύπου
κακοήθειες, είτε γιατί ο μαστός είναι πάρα πολύ πυκνός.
Γι’ αυτόν το λόγο επιβάλλεται
πολλές φορές να γίνονται διάφορες επιπλέον εξετάσεις,
όπως το υπερηχογράφημα μαστών.
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα η μέθοδος
της ψηφιακής μαστογραφίας, η
οποία σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργεί καλύτερα αποτελέσματα. Στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ
υπάρχει ένας από τους πλέον
σύγχρονους, αν όχι ο πλέον σύγχρονος ψηφιακός μαστογράφος στη χώρα μας με αποτέλεσμα να έχουν εντοπιστεί πάρα
πολλές μικρές βλάβες, οι οποίες σε κλασική μαστογραφία δεν
εντοπίζονται.
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Από τον κ. Βασίλη Βενιζέλο,
Χειρουργό Μαστού, MD, MPhil
(UK), Διευθυντή Τμήματος
Μαστού Ευρωκλινικής Αθηνών,
Συνεργάτη Κέντρου Μαστού
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
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Ινομυώματα

Θεραπεία με αλματώδη βήματα
Τα ινομυώματα αποτελούν μια
συνήθη πάθηση που παρουσιάζεται συχνότατα σε έναν μεγάλο αριθμό γυναικών. Σήμερα,
οι εξελίξεις στη γυναικολογική
ενδοσκοπική ιατρική παρέχουν
ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
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Τα ινομυώματα είναι πολύ
συχνοί καλοήθεις όγκοι του
μυϊκού τοιχώματος της μήτρας, άγνωστης αιτιολογίας,
και παρατηρούνται συνηθέστερα σε γυναίκες άνω των
35 ετών.
Τα ινομυώματα χαρακτηρίζονται και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το μέγεθος
και κυρίως την εντόπισή τους
στο μυϊκό τοίχωμα της μήτρας. Έτσι, αναφερόμαστε
στα υπορρογόνια ινομυώματα 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).

Η διάγνωση των ινομυωμάτων
γίνεται με κλινική εξέταση και
κυρίως με υπερηχογράφημα.
Πολλά ινομυώματα είναι ασυμπτωματικά και εντοπίζονται
τυχαία στον έλεγχο ρουτίνας.
Άλλα, όμως, προκαλούν ενοχλήσεις όπως έντονες κολπικές αιμορραγίες, πόνο,
πίεση στα παρακείμενα όργανα της πυέλου, αίσθημα
βάρους κ.λπ. Επίσης τα ινομυώματα μπορεί να συνδυάζονται με υπογονιμότητα και
αποβολές, είτε άμεσα είτε
έμμεσα. Υπάρχουν πρόσφατες μελέτες που δείχνουν
ότι η αφαίρεση ινομυωμάτων, ακόμη και όταν αυτά
βρίσκονται μακριά από την
κοιλότητα της μήτρας, βελτιώνει σημαντικά τα ποσοστά εγκυμοσύνης σε γυναίκες με πρόβλημα σύλληψης
και αποβολών.

Θεραπεία
Η θεραπεία είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική.
Η συντηρητική μπορεί να είναι απλή παρακολούθηση, χορήγηση ενέσεων που παροδικά σταματά την ανάπτυξή
τους διακόπτοντας την περίοδο της γυναίκας, καθώς και
εμβολισμός των βασικών τρο-

φοφόρων αγγείων τους από
επεμβατικούς ακτινολόγους.
Αυτή η μέθοδος, αν και παλιά,
δεν έχει τύχει μεγάλης αποδοχής και τείνει να εγκαταλειφθεί.
Στην εποχή μας η σωστότερη
αντιμετώπιση είναι η χειρουργική αφαίρεση, η οποία πλέον
γίνεται αποκλειστικά με τη λαπαροσκοπική ή και την υστεροσκοπική μέθοδο. Οι συγκεκριμένες επεμβάσεις είναι
μοντέρνες, φιλικές προς την

ασθενή, υψηλής τεχνολογίας, δίχως μετεγχειρητικό
πόνο, με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα και νοσηλεία
το πολύ μίας ημέρας.
Το εγχειρητικό αποτέλεσμα είναι σημαντικά καλύτερο από την κλασική ανοιχτή
ινομυωματεκτομή και τα ποσοστά κυήσεων φαίνεται να

είναι μεγαλύτερα με την ενδοσκοπική μέθοδο.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η αλματώδης εξέλιξη της γυναικολογικής ενδοσκοπικής χειρουργικής έχει αλλάξει την
ιατρική θεώρηση των ινομυωμάτων: αφενός ενισχύει την αναγκαιότητα της χειρουργικής θεραπείας και
αφετέρου παρέχει στις γυναίκες το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά σε γονιμότητα και ποιότητα ζωής.
33 life&
OF

Διάγνωση

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

ART

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

woman

Ορμόνες
Σύμμαχος ή εχθρός
της εγκυμοσύνης;
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ορμόνες είναι η απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχούς κύησης. Λίγοι
είναι, όμως, αυτοί που γνωρίζουν ότι ορισμένες
ορμονικές δυσλειτουργίες εμποδίζουν ή –ακόμη
χειρότερα– αναστέλλουν την εγκυμοσύνη.
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Η Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH)
Είναι απαραίτητη για τη ρήξη
του ωοθηλακίου και την απελευθέρωση του ωαρίου. Εντούτοις, μικρές, έκτοπες και ρυθμικές αυξήσεις της LH στο
πρώτο ήμισυ του κύκλου, πολλές φορές ως αποτέλεσμα
στρες, δημιουργούν κακής ποιότητας ωάρια τα οποία δεν
μεγαλώνουν και σπάνια γονιμοποιούνται. Με τα σημερινά δεδομένα, αυτή αποτελεί
αναμφισβήτητα μία από τις σημαντικότερεςαιτίεςτηςδυσκολίας συλλήψεως που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες γυναίκες.

Η Προλακτίνη
Παράγεται από το κέντρο του
εγκεφάλου (υπόφυση) και σε μεγάλες ποσότητες ασκεί έντονη
αντιοιστρογονική δράση με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται καλής
ποιότητας ωάριο ή ακόμη να δημιουργούνται προϋποθέσεις αποβολής. Και αυτής, όπως και της προηγούμενης 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 δημιουργούν κακής ποιότητας ωάρια, δι-

αταραχές κύκλου, ανωορρηξία
και πρόωρες αποβολές. Οι συνήθεις αιτίες αυτής της ανωμαλίας είναι οι θυρεοειδίτιδες, νοσήματα αυτοάνοσης αιτιολογίας,
που ελέγχονται με μετρήσεις
των αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων από τον θεράποντα ιατρό,
έχουν δε μακρύ χρόνο διαρκείας.

Τα Ανδρογόνα
Παράγονται σε μεγάλες ποσότητες στον άνδρα και σε μικρότερες στη γυναίκα σε φυσιολογικές καταστάσεις. Όταν
στη γυναίκα παράγονται σε μεγάλες ποσότητες είναι βλαπτικές για τη γονιμότητα με
διάφορους τρόπους και δημιουργούν προϋποθέσεις ανωορρηξίας και κακής ποιότητας ωαρίων. Επίσης προκαλούν
τριχοφυΐα, λιπαρότητα και αύξηση του σωματικού βάρους.
Η συνηθέστερη πηγή παραγωγής
τους στη γυναίκα είναι οι πολυκυστικές ωοθήκες, όπου έχουμε το
σύνδρομο μικροπολυκυστικών ωοθηκών, δηλαδή αύξηση των ανδρογόνων, διαταραχή μεταβολισμού
του σακχάρου αίματος με συνοδούς την παχυσαρκία, την ανωορρηξία και τη δυσκολία σύλληψης.

Αντιμετωπίζοντας
τις ορμονικές
δυσλειτουργίες
Αυξημένη & έκτοπη
παραγωγή της LH

Αποτελεί ένα πολύ δύσκολο και
σύνθετο θεραπευτικό πρόβλη-

μα και οδηγεί πολλές φορές σε
αποτυχημένες προσπάθειες επιτεύξεως της κύησης, ακόμη και
με εξωσωματική γονιμοποίηση.
Επειδή δε το αίτιο της αύξησης
της ορμόνης δεν είναι ξεκαθαρισμένο (κληρονομική προδιάθεση – εξωγενές στρες) υπάρχουν 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 δημιουργηθούν πολλά και καλής ποιότητας ωάρια για γονιμοποίηση.

Υπο ή υπερθυρεοειδισμός
Αντιμετωπίζεται εύκολα φαρμακευτικά από θεράποντα ιατρό, αλλά πρέπει να χορηγηθούν φαρμακευτικές ουσίες οι
οποίες να μη διαπερνούν τον
πλακούντα και να μην επηρεάζουν το αναπτυσσόμενο έμβρυο.

Υπερανδρογοναιμία
Και αυτή αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά, αφού πρώτα επιτευχθεί η
σωστή διάγνωση. Πρέπει απαραίτητα να γίνει με την ανάλογη προσοχή και εμπειρία, διότι οι θεραπείες αναστολής των ανδρογόνων
και πρόκλησης ωορρηξίας μπορούν να προκαλέσουν πολλαπλά
ωάρια και πολύδυμες κυήσεις.
Ανακεφαλαιώνοντας: Οι ορμόνες μπορούν να γίνουν
εχθρός ή σύμμαχος στην επιθυμία για την απόκτηση ενός
υγιούς παιδιού. Στον 21ο αιώνα οι κυήσεις είναι τόσο
πολύτιμες όσο και η υγεία
της γυναίκας. Η προάσπιση των παραπάνω αποτελεί και τον ύψιστο στόχο μας.

Υπερπρολακτιναιμία
Η αντιμετώπιση είναι φαρμακευτική και συνήθως συνεχίζεται και
στις πρώτες εβδομάδες εγκυμοσύνης, για να αποφευχθεί τυχόν πρόωρος αποβολή. Απαραίτητο μέτρο είναι ο λεπτομερής
έλεγχος με αξονική ή μαγνητική τομογραφία για αποκλεισμό
υπάρξεωςαδενώματοςτηςυποφύσεως, που μεγαλώνει πολύ
με την εγκυμοσύνη και μπορεί
να προκαλέσει πολλά σοβαρά νευρολογικά προβλήματα.
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Οι ορμόνες και
η λειτουργία τους

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

ART

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

woman

Όμορφη & λαμπερή
... και στην εγκυμοσύνη
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!
Από την κ. Ελένη
Τασιούλα,
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο,
Συνεργάτιδα
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Οι ορμονικές αλλαγές που προκύπτουν κατά την εγκυμοσύνη
είναι αυτές που δημιουργούν
τις τέλειες συνθήκες και το ιδανικό περιβάλλον για τη σωστή
ανάπτυξη του εμβρύου. Επηρεάζουν, όμως, εκτός από το
σώμα, και τη διάθεση της εγκύου. Ένας τρόπος για να διατηρήσει την καλή της διάθεση είναι
να περιποιείται τον εαυτό της.
Υπάρχουν γυναίκες που δείχνουν όμορφες σε όλη τη διάρκεια της κύησης. Για πολλές γυναίκες, όμως, οι αλλαγές
στο σώμα, στο δέρμα, στα μαλλιά, δεν είναι τόσο ευχάριστες.
Βεβαίως, κατά την περίοδο
της εγκυμοσύνης η φροντίδα
του σώματος αποτελεί πρωτίστως ζήτημα υγείας κι έπειτα
ομορφιάς. Ό,τι φάτε, εισπνεύσετε ή απλώσετε στο δέρμα σας δεν επιδρά μονάχα σ’
εσάς, αλλά και στο μωρό σας.
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Φρoντίδα για
το σώμα και
τον οργανισμό σας
• Ασκηθείτε. Η έγκυος γυναίκα όχι μόνο επιτρέπεται,
αλλά, όπως δείχνουν όλες οι
μελέτες, πρέπει να γυμνάζεται – αν φυσικά δεν υφίστανται λόγοι που να το απαγορεύουν. Ο ιατρικός έλεγχος
πριν είναι επιβεβλημένος.
• Επαγγέλματα ή ασχολίες που
προκαλούν έντονη σωματική κούραση πρέπει να αποφεύγονται.
•Επιτρέπονταιταταξίδιαεφόσον
η κύηση είναι χωρίς επιπλοκές.
• Οι έγκυες πρέπει να φορούν πρακτικά και άνετα ρούχα. Δεν απαγορεύονται τα
ψηλοτάκουνα παπούτσια.
• Στο σώμα σας, και ειδικά
στα σημεία της κοιλιάς, του
στήθους ή των γλουτών, πιθανόν να εμφανιστούν ραγάδες.
Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι
το δέρμα τεντώνει. Στο εμπόριο υπάρχουν ειδικά προϊόντα
για την ενίσχυση της ελαστικότητας της επιδερμίδας και
την πρόληψη των ραγάδων.
• Κάνετε υγιεινή διατροφή
και μην αυξάνετε απλώς τις
ποσότητες που καταναλώνετε καθημερινά. Συμβουλευθείτε το γιατρό σας σχετικά
με τις τροφές που έχετε ανάγκη για την ανάπτυξη του μωρού σας και για τον εαυτό σας.

• Οι έγκυες δεν θα πρέπει να
καταναλώνουν καθόλου αλκοόλ και η πρόσληψη της καφεΐνης κατά την κύηση θα
πρέπει να ελαχιστοποιηθεί.
• Μην παίρνετε κανένα φάρμακο αν δεν συμβουλευθείτε πριν το γιατρό σας.

Ομορφιά και υγεία
στο πρόσωπο
και στα μαλλιά
• Περιποιηθείτε το πρόσωπό σας με ένα απαλό γαλάκτωμα ή μια λοσιόν. Προϊόντα ενυδάτωσης όπως η
κρέμα ημέρας καλό είναι να
χρησιμοποιούνται καθημερινά.
• Είναι γεγονός πως πολλά
από τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι απολύτως ασφαλή. Παρ’ όλα αυτά,
υπάρχουν κάποια συστατικά που καλό είναι να αποφεύγετε. Ελέγχετε τις συσκευασίες πριν αγοράσετε ένα προϊόν
και αποφύγετε τα εξής: ρετινόλη και σαλικιλικό οξύ (χρησιμοποιούνται σε ορισμένα καλλυντικά για τη μείωση των ρυτίδων).
Οι μέλλουσες μαμάδες πρέπει

να αποφεύγουν τη χρήση τέτοιων προϊόντων, αφού, σύμφωνα
με μελέτες, μπορεί να αποδειχθούν βλαβερά για το έμβρυο.
• Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία.
Εκτός από τον κίνδυνο να εμφανίσετε καφέ κηλίδες στο πρόσωπό 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 συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
• Επιτρέπεται το πίλινγκ (απολέπιση), συστήνεται όμως,
για προληπτικούς λόγους, η
αποφυγή της χρήσης λέιζερ.
Δεν απαγορεύεται το μακιγιάζ και η βαφή των νυχιών.
• Κατά τη διάρκεια της κύησης
συστήνεται να αποφεύγονται η
βαφή και η περμανάντ των μαλλιών, αφού οι χημικές ουσίες
που χρησιμοποιούνται είναι πιθανό να περάσουν στο έμβρυο.
Κάθε γυναίκα οφείλει να φροντίζει τον εαυτό της. Στην περίοδο της εγκυμοσύνης αυτή
η φροντίδα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.
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Όμορφη & λαμπερή

Όμορφη & λαμπερή

woman

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών
Ένα μυστήριο εξιχνιάζεται

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.

Γνωρίζουμε την
αιτιολογία του ΣΠΩ;
Το ΣΠΩ αποτελεί έναν «μυστηριώδη» συνδυασμό ορμονικών ανωμαλιών. Αν και
φαίνεται ότι υπάρχει κληρονομική προδιάθεση, η πρωταρχική αιτία του ΣΠΩ δεν
έχει γίνει γνωστή. Θεωρείται, πάντως, ότι μία από τις
βασικές διαταραχές βρίσκεται στην έκκριση και λειτουργία της ινσουλίνης κι αυτός είναι ένας λόγος για τον
οποίο συχνά συνυπάρχει παχυσαρκία και η απώλεια βάρους καθίσταται δυσχερής.
Άλλη ορμονική διαταραχή 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) Α νωμαλίες στην έμμηνο
ρύση (συνήθως καθυστερήσεις)
2) Α νεπιθύμητη τριχοφυΐα
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στο πρόσωπο, κυρίως στο
άνω χείλος και στο σαγόνι,
ανάμεσα στους μαστούς,
στο κάτω μέρος της κοιλιάς και στο εσωτερικό των
μηρών
3) Ακμή, λιπαρότητα και πιο
σπάνια κροταφική αλωπεκία (απώλεια τριχών στο
τριχωτό της κεφαλής)
4) Μ ελαγχρωστική ακάνθωση (πεπαχυσμένο και
σκούρο δέρμα στον αυχένα και στις μασχάλες)

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.

Ποιες είναι οι
μακροπρόθεσμες
συνέπειες του ΣΠΩ;
1) Υπογονιμότητα, λόγω απουσίας ωορρηξίας
2) Αυξημένος κίνδυνος για διαβήτη και υπέρταση κατά την
εγκυμοσύνη
3) Σακχαρώδης διαβήτης
4) Υψηλή χοληστερίνη και τριγλυκερίδια στο αίμα
5) Υψηλή αρτηριακή πίεση
6) Καρδιαγγειακή νόσος
7) Καρκίνος του ενδομητρίου

Από την κ. Καρολίνα
Κολιοπούλου,
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο
Μαιευτικής/Γυναικολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Φυσιολογική ωοθήκη

Πολυκυστική ωοθήκη

Πώς αντιμετωπίζεται
θεραπευτικά μια
γυναίκα με ΣΠΩ;
Το είδος της θεραπείας
εξαρτάται από τα συμπτώματα και από την επιθυμία της
γυναίκας να μείνει έγκυος.
Η καθημερινή άσκηση, τουλάχιστον 30 λεπτών την ημέρα, και η απώλεια βάρους
στις παχύσαρκες ασθενείς
βελτιώνουν το μεταβολισμό
της ινσουλίνης και πιθανόν να
οδηγήσουν σε ύφεση των συμπτωμάτων και στην αποκατάσταση της ωορρηξίας.
Αν το προέχον σύμπτωμα ειναι οι ανωμαλίες της εμμηνορρυσίας, ο γιατρός σας
μπορεί να σας χορηγήσει
προγεστερόνη ή αντισυλληπτικά δισκία. Γυναίκες που
δεν εμφανίζουν ωορρηξία
και επιθυμούν εγκυμοσύνη, λαμβάνουν ωορρηκτικά
σκευάσματα, όπως κιτρική κλομιφαίνη ή γοναδοτροπίνες. Σε άλλες γυναίκες με
ΣΠΩ θα χορηγηθούν υπογλυκαιμικοί παράγοντες για
τη βελτίωση των διαταραχών
του μεταβολισμού της ινσουλίνης, που έχουν ευεργετικά
αποτελέσματα και στην υπογονιμότητα και στις ανωμαλί-

ες της εμμήνου ρύσεως. Για
την αντιμετώπιση της υπερτρίχωσης και της ακμής χορηγούνται αντισυλληπτικά
δισκία και αντιανδρογόνα,
των οποίων όμως τα αποτελέσματα στον περιορισμό
εμφάνισης νέων τριχών θα

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 πολλούς μήνες. Διάφορες μέθοδοι αποτρίχωσης θα απομακρύνουν την ήδη υπάρχουσα
τριχοφυΐα. Αν η ασθενής παρουσιάζει σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση ή
υπερχοληστερολαιμία, θα λάβει την ανάλογη θεραπευτική αγωγή.

Μέχρι ποια ηλικία
συνεχίζεται η ιατρική
παρακολούθηση
της γυναίκας για το
ΣΠΩ;
Η ασθενής με ΣΠΩ, αφού
υποβληθεί σε μια εξατομικευμένη θεραπεία ανάλογα
με την παρουσία και το βαθμό των χαρακτηριστικών του
ΣΠΩ, θα συνεχίσει με συστηματική παρακολούθηση
για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των μακροπρόθεσμων
συνεπειών του συνδρόμου.
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Η διάγνωση βασίζεται στο
ιατρικό ιστορικό, στη φυσική εξέταση και στις εργαστηριακες εξετάσεις. Πρέπει να αποκλειστούν άλλες
παθολογικές καταστάσεις
που δίνουν παρόμοια συμπτώματα, όπως η συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων, το σύνδρομο Cushing,
όγκοι ωοθήκης, προλακτίνωμα, θυρεοειδοπάθειες. Ο γιατρός θα ρωτήσει για τα
χαρακτηριστικά του εμμηνορρυσιακού κύκλου. Κατά
την εξέταση θα διαπιστώσει αν υπάρχει ανεπιθύμητη
τριχοφυΐα στο σώμα ή ακμή,
θα καταμετρήσει την ΑΠ, το
ύψος και το βάρος της ασθενούς. Θα ζητήσει στη συνέχεια εξετάσεις αίματος
για να αξιολογηθούν τα επίπεδα των ανδρογόνων, της
χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων στο αίμα και πιθανά σημεία σακχαρώδους
διαβήτη. Τέλος θα γίνει ένα
υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων για να διαπιστωθεί αν οι ωοθήκες είναι μεγαλύτερες σε όγκο και
φέρουν διάσπαρτες πολλαπλές μικρές κύστεις, τα ωοθυλάκια, εικόνα τυπική για
τις πολυκυστικές ωοθήκες,

από την οποία έχει πάρει την
ονομασία του το σύνδρομο.

ART

Με ποια μέσα γίνεται
η διάγνωση του ΣΠΩ;
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Από τον κ. Ιωάννη
Κανάριο,
Παιδίατρο, Διευθυντή
Παιδιατρικού Τμήματος
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

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;

Οι κολικοί του πρώτου τριμήνου είναι όντως υπαρκτοί
και εκδηλώνονται με έντονη ανησυχία, συνήθως κατά
την ώρα του γεύματος. Το
βρέφος σταματά απότομα
να τρώει και μαζεύει τα πόδια του προς την κοιλιά του
αναζητώντας ανακουφιστική
θέση. Οι κολικοί παρουσιάζονται τόσο στη φυσική όσο
και στην τεχνητή διατροφή
και συνήθως παρατηρούνται στο πρώτο τρίμηνο της
ζωής, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις παρατείνονται και
μετά τον τρίτο μήνα. Εμφανίζονται σε οποιαδήποτε ώρα
του 24ώρου, είναι όμως συχνότεροι τις απογευματινές
και τις βραδινές ώρες (συνήθως μεταξύ 6:00-10:00 το
βράδυ). Η διάρκεια του κολικού είναι μικρή και συνήθως
το βρέφος μετά από λίγη ώρα
ησυχάζει και κοιμάται.
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Η διαπίστωση ότι η ανησυχία ενός βρέφους οφείλεται σε απλό κολικό δεν είναι
πάντοτε εύκολη. Στηρίζεται
κυρίως στον αποκλεισμό άλλων αιτίων ανησυχίας και κλάματος 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 συμβουλευτεί τον παιδίατρό της.
Ουσιαστική θεραπεία των
κολικών δεν υπάρχει. Συνιστάται η προσοχή στη σίτιση, ώστε να μην καταπίνει
αέρα το βρέφος και, αν η μητέρα θηλάζει, προσοχή στη
διατροφή της (αποφυγή πολλών φρούτων και λαχανικών,
οσπρίων και βαριάς κουζίνας).

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.

Επίσης συνιστάται η τοποθέτηση 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 εμφάνιση 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.

child

Αλλεργίες και άσθμα στα παιδιά
Συμβουλές για δράση και πρόληψη

Η περίοδος επιστροφής στο σχολείο είναι ένα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα συναρπαστικό διάστημα 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 γυμναστικές εκδηλώσεις, ακόμη και απειλητικές αντιδράσεις σε τροφικές αλλεργίες ή τσιμπήματα.
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Από τον κ. Ιωάννη
Α. Μωυσίδη,

Κοινά αλλεργιογόνα
– Παράγοντες
πρόκλησης που πρέπει
να αποφευχθούν

Αλλεργιολόγο-Ανοσολόγο,
Επιστημονικό Συνεργάτη
Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
και Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Στην τάξη

Ακάρεα οικιακής σκόνης: Μικροσκοπικά ζωύφια που μεγαλώνουν σε χώρους με μεγάλη υγρασία και
πολλή σκόνη. Τα εκκρίματα
των ακάρεων είναι τα πιο συχνά αίτια χρόνιας αλλεργίας
και συμπτωμάτων άσθματος.
Ελέγχετε εάν το σχολείο είναι αρκετά ευάερο, ώστε να
μειώνονται τα ακάρεα σκόνης.
l Κιμωλία: Μια ερεθιστική ουσία που μπορεί να προκαλέσει ασθματική κρίση. Μαθητές 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 πίνακα και την κιμωλία.
l Μύκητες: Βρίσκονται σε
σκοτεινά, θερμά και υγρά
μέρη. Σπόροι μυκήτων μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία
και άσθμα. Ευτυχώς, οι μύκηl

Προετοιμασία για την
αντιμετώπιση των
αλλεργιών
Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές και οι οικογένειές
τους να συνεργαστούν με
τους δασκάλους, τους προπονητές και τις σχολικές νοσοκόμες. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες βασικές

οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης πιθανών αλλεργικών προβλημάτων που μπορεί να επηρεάσουν τους
μαθητές.
l Πριν αρχίσει το σχολείο,
επιθεωρήστε τους σχολικούς
χώρους για την αναγνώριση
δυνητικών κινδύνων πρόκλησης αλλεργίας ή άσθματος
στις τάξεις.
l Οργανώστε συνάντηση με
τους καθηγητές και τη σχολική νοσοκόμα για να συζητήσετε να προβλήματα αλλεργίας του παιδιού σας.
l Ενθαρρύνετε το παιδί σας
να παίρνει τα φάρμακά του
όπως έχουν συνταγογραφηθεί.
l Αν το παιδί σας είναι αλλεργικό σε ορισμένες τροφές,
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Σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές, περισσότερα από
350.000 παιδιά κάτω των 18
ετών υποφέρουν από αλλεργίες και άσθμα. Αυτό σημαίνει πάνω από 500.000 χαμένες σχολικές ημέρες,
χιλιάδες ευρώ σε ιατρικά
έξοδα και χαμένες εργατοώρες για γονείς παιδιών με
αλλεργίες. Γι’ αυτόν το λόγο
είναι σημαντικό να υπάρχει
ένα σχέδιο δράσης και πρόληψης των αλλεργιών και του
άσθματος στα σχολεία.

πληροφορήστε το προσωπικό του σχολικού κυλικείου και
τους δασκάλους και προτείνετε 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 σοβαρή αλλεργία, που μπορεί να
χρειαστεί να λάβουν ενέσιμη αδρεναλίνη σε συσκευή
έτοιμη για χρήση, πρέπει να
έχουν οδηγίες αντιμετώπισης
αναφυλακτικής αντίδρασης.
l Πληροφορήστε τους γυμναστές και προπονητές
του σχολείου σχετικά με το
άσθμα και τα προειδοποιητικά σημεία που θα μπορούσαν
να προκαλέσουν άσθμα από
την εξάσκηση.

ART

Η συχνότητα των
αλλεργιών και του
άσθματος στα παιδιά

child
τες εσωτερικών χώρων μπορούν 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 σχηματισμός αποικίας μυκήτων.
l Ζωικό τρίχωμα: Επίσης, πρωτεΐνες που βρίσκονται στο σάλιο, στο τρίχωμα και στα ούρα
τριχωτών ζώων μπορεί να
προκαλέσουν αλλεργικά συμπτώματα όπως φτέρνισμα,
κνησμό, ρινική συμφόρηση
και ερεθισμό των ματιών.
Στο κυλικείο

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.
Στο διάλειμμα ή στο γυμναστήριο

Γύρη: Μικροσκοπικά κοκκία, υπεύθυνα για την αναπαραγωγή των φυτών. Ο μέσος
όρος μεγέθους των σωματιδίων γύρης είναι μικρότερος
από το μέγεθος μιας ανθρώπινης τρίχας. Το φθινόπωρο
είναι εποχή άνθισης πολλών
άγριων φυτών, όπως το περδικάκι, γι’ αυτό είναι σημαντικό να δίνετε τα αλλεργικά
φάρμακα στο παιδί σας περίπου 30 λεπτά πριν από δραστηριότητες σε εξωτερικούς
χώρους.
l
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Τσιμπήματα από υμενόπτερα: Σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε τσιμπήματα εντόμων μπορεί να επηρεάσει
πολλά όργανα σε σύντομο
χρονικό διάστημα και να προκαλέσει αναφυλαξία. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν
γενικευμένο κνησμό, διόγκωση στο λαιμό ή στη γλώσσα,
δυσκολία αναπνοής, ναυτία
και εμετό. Βεβαιωθείτε ότι
το παιδί σας έχει διαθέσιμη
μία δόση αδρεναλίνης σε συσκευή έτοιμη για χορήγηση
σε επείγουσες περιπτώσεις.
l Άσθμα προκαλούμενο από
άσκηση: Παιδιά με άσθμα συχνά εκδηλώνουν συμπτώματα
δυσκολίας αναπνοής και βήχα
περίπου 6-8 λεπτά μετά την
άσκηση. Γι’ αυτό θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουν ένα βρογχοδιασταλτικό εισπνεόμενο
φάρμακο 15 λεπτά πριν από
την άσκηση. Επίσης θα πρέπει
να προθερμαίνονται σταδιακά για 6-10 λεπτά πριν ξεκινήσουν ένα πλήρες πρόγραμμα
άσκησης, να είναι καλά ενυδατωμένα, να σταματήσουν
την άσκηση με την εμφάνιση
των συμπτωμάτων και να μειώσουν προοδευτικά την υπερένταση στο τέλος της άσκησης.
l

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.

Πώς μπορεί να
βοηθήσει ένας
αλλεργιολόγος ιατρός
Είναι πολύ σημαντικό να
υπάρχει καλή επικοινωνία
με το προσωπικό του σχολείου σχετικά με τα αλλεργικά
προβλήματα του παιδιού σας.
Είναι όμως εξίσου σημαντικό να επισκεφθείτε έναν αλλεργιολόγο κατά την έναρξη
του σχολικού έτους. Ο αλλεργιολόγος ιατρός θα εκτιμήσει τις τροφικές αλλεργίες,
το άσθμα, την αλλεργική ρινίτιδα ή τα αλλεργικά εξανθήματα του παιδιού σας και θα
σας προτείνει τα κατάλληλα
φάρμακα, καθώς και ένα σχέδιο δράσης για ένα επιτυχημένο σχολικό έτος. Επιστημονικές εργασίες έχουν δείξει
ότι τα παιδιά που βρίσκονται
υπό την επίβλεψη αλλεργιολόγου επισκέπτονται λιγότερο τα επείγοντα περιστατικά
και καταφέρνουν να θέτουν
τα αλλεργικά τους συμπτώματα υπό διαρκή έλεγχο.

child

Παιδιά και Αθλητισμός
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.
Τα απογεύματα, όταν οδηγώ
για το ιατρείο, υπάρχει πάντα
μποτιλιάρισμα έξω από τα γήπεδα, όπου δεκάδες γονείς
περιμένουν τους αναψοκοκκινισμένους μικρούς αθλητές
και αθλήτριες να βγουν από
την προπόνηση.
Η άθληση είναι ουσιαστικά το
παιχνίδι μιας εποχής κατά την
οποία οι αλάνες έχουν εξαφανιστεί και δεν υπάρχει πια χρόνος, ευκαιρία ή και ασφάλεια
για ελεύθερο παιχνίδι στις
γειτονιές. Γι’ αυτό δεν πρέπει κανείς μας να ξεχνά ότι η
άθληση θα πρέπει να αποτελεί τόσο μια ευχάριστη δραστηριότητα όσο και μια πολύτιμη εμπειρία για το παιδί.
Η συμμετοχή στα οργανωμένα αθλήματα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά και στους νέους να βελτιώσουν τη φυσική
τους κατάσταση και να συνηθίσουν 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 τρίπτυχου 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 υγιART
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εινών συνηθειών στην άσκηση και στη διατροφή. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη
κινητικών δεξιοτήτων και συντονισμού.
Ο αθλητισμός δεν αφορά
μόνο στη σωματική ανάπτυξη
και υγεία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Με τη συμμετοχή του
στα αθλήματα, γίνεται μέλος
μιας ομάδας και μαθαίνει να
επικοινωνεί ισότιμα και με κανόνες. Συμβάλλει σε μια κοι-

νή προσπάθεια με έναν κοινό 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 παιδί αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τη διαφορετικότητα και
καλλιεργεί την ιδέα του αλληλοσεβασμού και της ανεκτικότητας.
Αρκετές φορές, όμως, η λανθασμένη επιλογή αθλήματος,
οι πιεστικοί γονείς ή οι φιλόδο-

ξοι προπονητές μπορούν να
μετατρέψουν τη χαρά του μικρού αθλητή σε απογοήτευση. Το παιδί, και ειδικά το παιδί της προσχολικής ηλικίας,
μπορεί να μην είναι ακόμη
αναπτυξιακά έτοιμο να ασχοληθεί με κάποιο άθλημα, ενώ
άλλες φορές μπορεί να πιεσθεί να ακολουθήσει κάποιο
άθλημα που δεν του ταιριάζει.
Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν
αποδίδει καλά και, ειδικά αν
αθλείται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, επηρεάζεται η αυ-

Από την κ. Αθηνά
Πετρομιχελάκη,
Παιδίατρο, Επιμελήτρια Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

λες χρόνιες παθήσεις (άσθμα,
μυοσκελετικές παθήσεις,
δερματολογικά προβλήματα
κ.ά.). Θα δώσει έμφαση στην
καρδιολογική και ορθοπαιδική
εξέταση και μπορεί να ζητήσει ηλεκτροκαρδιογράφημα
και υπερηχοκαρδιογράφημα
για τον αποκλεισμό υποκείμενης καρδιοπάθειας.
Τέλος, ο παιδίατρος μπορεί
να βοηθήσει τους γονείς στην
επιλογή του κατάλληλου αθλήματος για το παιδί και να επισημάνει τους πιθανούς κινδύνους κάθε αθλήματος και τα
μέτρα προστασίας που μπορεί 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.
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σταση και την ανάπτυξη των
μικρών αθλητών. Είναι μια ευκαιρία να διαγνώσει πιθανά
προβλήματα υγείας ή παράγοντες αυξημένου κινδύνου
και να εξασφαλίσει την αθλητική δραστηριότητα χωρίς κινδύνους για την υγεία. Είναι
επίσης μια καλή στιγμή για να
συζητηθούν επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως κάπνισμα,
χρήση ουσιών ή αναβολικών,
διατροφικές συνήθειες, διαταραχές κ.ά.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο
γιατρός θα ρωτήσει για το ατομικό και το οικογενειακό ιστορικό του παιδιού, με έμφαση
στα καρδιαγγειακά νοσήματα και συμπτώματα (όπως φυσήματα, πόνος στο στήθος ή
λιποθυμία κατά την άσκηση,
θάνατοι σε νεαρή ηλικία στην
οικογένεια), αλλά και σε άλ-
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τοεκτίμησή του και βέβαια
μειώνονται και οι πιθανότητες να συνεχίσει να ασχολείται με τον αθλητισμό. Αλλά και
οι προικισμένοι μικροί αθλητές δυσκολεύονται να συνδυάσουν τις συχνά αυξημένες
απαιτήσεις του αθλήματος με
τις υπόλοιπες σχολικές και
κοινωνικές υποχρεώσεις τους
και συχνά καταπονούνται ψυχικά και σωματικά στην προσπάθεια να επιτύχουν τη νίκη
με κάθε κόστος.
Η στάση των γονέων και άλλων ενηλίκων μπορεί επίσης να επηρεάσει την εμπειρία 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, ανάλογα 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. Αντίστοιχα, σε παιδιά που δεν συ-

μπαθούν τα σπορ, είναι σημαντική η συζήτηση για τα οφέλη
του αθλητισμού, η διερεύνηση
των ανησυχιών τους και η προσφορά εναλλακτικών επιλογών άθλησης μέχρι να βρουν
αυτό που τους ταιριάζει.
Οι γονείς μπορούν και πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε
αθλητικές δραστηριότητες,
να τις παρακολουθούν και να
τις σχολιάζουν, καθώς και να
αθλούνται μαζί τους.
Καλό είναι να διατηρούν ρεαλιστικές 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 ενθαρρύνουν στην περίπτωση
αποτυχίας.
Επίσης, με το παράδειγμά
τους, μπορούν να διδάξουν τη
σωστή αθλητική συμπεριφορά, τη διατήρηση της ψυχραιμίας σε καλές και κακές στιγμές και το σεβασμό προς τους
αντιπάλους. Οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνούν με τους
προπονητές και τους άλλους
γονείς, για να διασφαλίζουν τις
κατάλληλες συνθήκες άσκησης και την αποφυγή υπερβολικής πίεσης στα παιδιά.
Ο παιδίατρος, με τη σειρά
του, εκτιμά τη φυσική κατά-

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.
Η Χειρουργική Παίδων είναι
μια ευρεία ειδικότητα που θεραπεύει χειρουργικά προβλήματα σε μικρούς ασθενείς
(από έμβρυα –Εμβρυϊκή Χειρουργική, εξειδίκευση της
Παιδοχειρουργικής– μέχρι 14
ετών και σε κάποιες χώρες 18
ετών). Περιλαμβάνει ένα φάσμα νόσων από συγγενείς παθήσεις, δηλαδή νόσοι με τις
οποίες γεννιέται ο ασθενής
και που αντιμετωπίζονται αμέ-
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σως μετά τη γέννηση, όπως
ατρησίες του πεπτικού σωλήνα, ορθοπρωκτικές ανωμαλίες, ανωμαλίες του θώρακα και
των πνευμόνων και ανωμαλίες
του ουροποιητικού (συγγενής
υδρονέφρωση, κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση) και του
γεννητικού συστήματος (υποσπαδίας, επισπαδίας, κρυψορχία), παθήσεις πλαστικής χειρουργικής (σχιστίες) κ.λπ.
Στη Χειρουργική Παίδων επί-

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.

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

Από τον μεγάλο αριθμό των
χειρουργικών παθήσεων της
παιδικής ηλικίας οι συχνότερες είναι:
• Βουβωνοκήλη: Διαγιγνώσκεται εύκολα και αντιμετωπίζεται χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση με προγραμματισμένο
χειρουργείο, γιατί υπάρχει ο
κίνδυνος της περίσφιξης, μιας
κατάστασης αρκετά επικίνδυνης, που χρειάζεται επείγουσα επέμβαση.
• Υδροκήλη: Διαγιγνώσκε-

Χειρουργική
Παίδων
Χειρουργική Παίδων

Οι συνηθέστερες
περιπτώσεις

ται εύκολα και αντιμετωπίζεται με προγραμματισμένο χειρουργείο μετά το πρώτο έτος
ζωής.
• Ομφαλοκήλη: Διαγιγνώσκεται εύκολα και αντιμετωπίζεται με προγραμματισμένο χειρουργείο μετά το δεύτερο
έτος ζωής.
• Κήλη λευκής γραμμής: Διαγιγνώσκεται εύκολα και αντιμετωπίζεται άμεσα με προγραμματισμένο χειρουργείο.
• Κρυψορχία: Διαγιγνώσκεται εύκολα και αντιμετωπίζεται με προγραμματισμένο χειρουργείο μετά τον 18ο μήνα
ζωής, για να εκλείψει ο κίνδυνος υπογονιμότητας.
• Συστροφή όρχεως: Έχει
έντονη κλινική εικόνα και χρειάζεται άμεση επέμβαση, γιατί

μπορεί να νεκρωθεί ο όρχις.
•Σ υ σ τ ρ ο φ ή κ ύ σ τ ε ω ς
Morgani: Έχει ηπιότερη κλινική εικόνα από τη συστροφή
του όρχεως και αρχικά αντιμετωπίζεται συντηρητικά.
• Φίμωση: Αντιμετωπίζεται με
περιτομή.
• Κιρσοκήλη: Διαγιγνώσκεται
εύκολα και επιβεβαιώνεται με
ειδικές εξετάσεις. Στην παιδική ηλικία αντιμετωπίζεται
αρχικά συντηρητικά. Η εγχείρηση γίνεται σε επιλεγμένες
περιπτώσεις και αποφασίζεται μετά από εργαστηριακό
έλεγχο.
• Βραχύς χαλινός γλώσσης:
Διατέμνεται εύκολα τους πρώτους μήνες ζωής.
• Κύστεις οφρύος, υπεράριθμα ωτία: Αφαιρούνται εύκολα
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σωματικά με ιδιαιτερότητα, γι’
αυτό και για τη θεραπεία του
έχει ανάγκη από εξειδικευμένους ιατρούς παίδων και για τη
νοσηλεία του ιδιωτικά ή δημόσια νοσηλευτήρια με εξειδικευμένο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, όπως η
Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ.
Ο προεγχειρητικός έλεγχος,
οι χειρουργικές τεχνικές, η μετεγχειρητική αγωγή, οι δόσεις
των φαρμάκων, η ρύθμιση των
υγρών και, τέλος, ο έλεγχος
του πόνου διαφέρουν σημαντικά από αυτά των ενηλίκων.
Από το σύνολο των χειρουργικών προβλημάτων που αναλαμβάνει ο χειρουργός παίδων
εξαιρούνται τα νευροχειρουργικά, τα οφθαλμολογικά, οι παθήσεις ρινός και ρινοφάρυγγα, οι καρδιοχειρουργικές και
οι ορθοπεδικές παθήσεις.
Τα συνήθη χειρουργικά προβλήματα που συναντά ο παιδοχειρουργός στην καθ’ ημέρα πράξη διαγιγνώσκονται με

την κλινική εξέταση και ορισμένα απαιτούν και παρακλινικές εξετάσεις. Η νοσηλεία
μετά το χειρουργείο, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, έχει
περιοριστεί σε λίγες ώρες.
Ορισμένες παθήσεις δεν χρειάζονται άμεση χειρουργική
επέμβαση, επειδή ένα μεγάλο ποσοστό αυτοϊάται, όπως,
για παράδειγμα, η ομφαλοκήλη στα δύο πρώτα χρόνια της
ζωής, ενώ άλλες, όπως τα νεογνικά αιμαγγειώματα, χρειάζονται μακρά παρακολούθηση.
Κάποιες παθήσεις εμφανίζουν ιδιαιτερότητα και απαιτούν τη συνεργασία με άλλες
ειδικότητες, όπως παιδίατροι
ή νεφρολόγοι, για τον καθορισμό της σωστής παρακολούθησης αλλά και του χρόνου
της επέμβασης, όπως η κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση, όπου η συνεννόηση και η
συνεργασία με ιατρούς άλλων
ειδικοτήτων είναι απαραίτητη,
ώστε να αποφεύγονται άσκοπες παρακλινικές εξετάσεις
ή/και άκαιρες και μη αναγκαίες επεμβάσεις.

ART

Από τον κ. Γεώργιο
Χαρμάνη,
Χειρουργό Παίδων,
Επιμελητή Παιδοχειρουργικού Τμήματος Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

child
τους πρώτους μήνες ζωής, για
αισθητικούς λόγους.
• Κύστεις και συρίγγια τράχηλου: Διαγιγνώσκονται εύκολα
και αντιμετωπίζονται με προγραμματισμένο χειρουργείο.
Στις περισσότερες από τις
παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψιν
απλές οδηγίες για την εγχείρηση. Ο μικρός ασθενής
ακολουθεί ελεύθερη δίαιτα
μέχρι το προηγούμενο βράδυ όσον αφορά στερεή τροφή 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
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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.

για ασφαλή αναισθησία και
ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο. Ο χρόνος της επέμβασης διαφέρει, αλλά γενικά είναι σύντομος. Ο ασθενής
οδηγείται στην ανάνηψη μέχρι να συνέλθει από την αναισθησία 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, διαφορετικού χρόνου η κάθε μία,
είναι:
• Υποσπαδίας: Η διάγνωση γίνεται κλινικά. Χειρουργείται
μετά τον πρώτο χρόνο ζωής
και απαιτεί μεγάλη εμπειρία
και εξειδίκευση για καλό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.
• Στένωση πυελο-ουρητηρικής συμβολής: Διαγιγνώσκεται εργαστηριακά και η αντιμετώπιση αποφασίζεται μετά

από κλινικό και εργαστηριακό
έλεγχο.
• Υποπλαστικός νεφρός: Διαγιγνώσκεται εργαστηριακά
και η αντιμετώπιση αποφασίζεται μετά από κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο.
• Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση: Το συνηθέστερο
υπόστρωμα ουρολοίμωξης
στα παιδιά. Διαγιγνώσκεται
εργαστηριακά και η αντιμετώπιση αποφασίζεται μετά
από κλινικό και εργαστηριακό
έλεγχο, ενώ συχνά χρειάζεται μακροχρόνια παρακολούθηση.
• Εγκολεασμός εντέρου:
Έντονη κλινική εικόνα εμφανίζεται συνήθως περί τον όγδοο
μήνα της ζωής και χρειάζεται
επείγουσα αντιμετώπιση μετά
από εργαστηριακό έλεγχο,
ενώ μπορεί να αναταχθεί με
ειδική τεχνική σε κάποιες περιπτώσεις και να αποφευχθεί
το χειρουργείο.
• Σκωληκοειδίτις: Έντονη κλινική εικόνα εμφανίζεται σε
όλες τις ηλικίες και χρειάζεται 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 διάγνωση ενός προβλήματος και
η χειρουργική αντιμετώπισή
του βοηθούν στο να αποφευχθούν χειρότερες καταστάσεις στο μέλλον. Γι’ αυτό και
ο ιατρός καλείται να αντιμετωπίζει την κάθε περίπτωση
με ανθρωπιά και συμπόνια,
συμβάλλοντας στην ίαση του
παιδιού και στην ψυχολογική
υποστήριξη του γονιού.

family

Μανούσος

Μανουσάκης

Ο σκηνοθέτης
των επιτυχιών
Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες της γενιάς του. Οι
τηλεοπτικές σειρές που επιμελείται και σκηνοθετεί συγκεντρώνουν
το ενδιαφέρον χιλιάδων τηλεθεατών
κάθε χρόνο. Από τα έργα του έχει
αναδειχθεί μια πλειάδα νέων ηθοποιών, καθώς πρώτος αυτός τους έδωσε
ευκαιρίες σε πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Ο ίδιος είναι απλός, φιλικός, εξαιρετικά δημοφιλής και με αστείρευτο χιούμορ. Τον συναντήσαμε στο δωμάτιο 736 του ΜΗΤΕΡΑ κατά
τα γυρίσματα της νέας τηλεοπτικής δουλειάς του Φάρος και, μεταξύ άλλων, του
ζητήσαμε να μοιραστεί μαζί μας τα συναισθήματα που ένιωσε στο ωραιότερο
έργο της ζωής του – έστω κι αν δεν το
σκηνοθετούσε ο ίδιος: τη γέννηση του
γιου του στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ.

Συνέντευξη στον Γιάννη Σταθόπουλο
(gstathopoulos@mitera.gr)
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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 Νεύρα μου, τα Χάπια μου κι ένα Ταξί να Φύγω, Οκτώ Γυναίκες Κατηγορούνται, Ρούμι, Λεμόνι και Λευκό Κρασί. Συγχρόνως όμως δούλευα και στην τηλεόραση.
Οι πρώτες μου δουλειές ήταν στην κρατική τηλεόραση, γιατί δεν υπήρχε ιδιωτική. Ντοκιμαντέρ, όπου ταξίδευα 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 συνέχισα 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 εγγραφής. Είναι δύσκολη, εντατική, σκληρή δουλειά. Είναι πρόκληση. Όταν την υπηρετείς, σου επιτρέπει να μεγαλώνεις, να ωριμάζεις και να διατηρείς έναν ενθουσιασμό γι’ αυτό το υπέροχο ταξίδι 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 επιτροπές 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;

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.
OF
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Να σας πω… Δεν ξεκινάω καμία σειρά θέλοντας να περάσω κάποιο μήνυμα. Ξεκινάω με
κάποια αναζήτηση δική μου – όχι τόσο υπαρξιακή όσο κοινωνική, αν αυτά μπορούν να διαχωριστούν. Παραδείγματος χάριν, οι Ψίθυροι
Καρδιάς, η σειρά με τους Τσιγγάνους, δημιουργήθηκε όταν όλοι οι γύρω μας έλεγαν ότι
γινόμαστε μια ομοιόμορφη μαζική κοινωνία.
Δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε σε μακρινές
χώρες για να συμμετάσχουμε στο διαφορετικό, να το μάθουμε και να το αγαπήσουμε. Είναι δίπλα μας.
Το Άγγιγμα Ψυχής, πάλι, γεννήθηκε όταν πολύς κόσμος διερευνούσε τις διάφορες θρησκείες. Τότε συνειδητοποίησα πόσο λίγο γνώριζα 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».

Ο σκηνοθέτης των επιτυχιών

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)

Ο σκηνοθέτης των επιτυχιών

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

family

«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».

Πόσες φορές έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους που δουλεύουν στον κήπο μας ή κάνουν μερεμέτια στα σπίτια μας, για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους που τα συντηρούν με τα μεροκάματά 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 καημούς. Έτσι γεννήθηκε το Η Αγάπη Ήρθε από Μακριά.
Είναι δυνατόν, μετά από τόσους πολέμους που έχουν γίνει στο όνομα του Θεού, να ταυτίζουμε σήμερα μια θρησκευτική ομάδα με τρομοκράτες; Ήρθε στα χέρια μου το βιβλίο της Αναστασίας Καλλιοντζή 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 πλούτη 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, πυροβολισμούς 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, τελειώνετε 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.

Ο Μανούσος Μανουσάκης με δύο
από τους βασικούς πρωταγωνιστές του σίριαλ,
τον Μέμο Μπεγνή και τον Γιάννη Αϊβάζη.
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Η αισιοδοξία, η ενέργεια κι ο αυθορμητισμός
που εκπέμπει ένας νέος ηθοποιός είναι τα
καλύτερα συστατικά για τη δουλειά μας. Συγχρόνως είναι πολλή η δουλειά που πρέπει να
κάνει και πολλή η εμπειρική γνώση που πρέπει να αποκτήσει. Όταν έχω ηθοποιούς με
ζήλο και εργατικότητα, πετάω εγώ και πετάνε 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 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. 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 δουλειάς, στα εστιατόρια, σε χρόνο ξεκούρασης με χαιρετούν και μου αφιερώνουν λίγα λεπτά κουβέντας. 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 πραγματική 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 Μανουσάκης 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. Χαράξτε 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.

Ο σκηνοθέτης των επιτυχιών

Ο σκηνοθέτης των επιτυχιών

Επί τω έργω, μαζί με την ομάδα παραγωγής του Φάρου.
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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».

family

Υπνική Άπνοια

Αποτελεσματική και ανώδυνη αντιμετώπιση
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.
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Ανίχνευση απνοιών
κατά τον ύπνο

Υπνική άπνοια είναι η διακοπή της αναπνοής για διαστήματα μεγαλύτερα των 10 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια
του ύπνου. Η πλειονότητα των
ασθενών με υπνική άπνοια δεν
έχει διαγνωσθεί.
Κατά τη διάρκεια του ύπνου οι
μύες χαλαρώνουν, με αποτέλεσμα τα τοιχώματα του φάρυγγα να υποχωρούν και σε
μερικές περιπτώσεις να αποφράσσουν τη δίοδο του αέρα
προς τους πνεύμονες.
Με την απώλεια της φυσιολογικής αναπνοής μειώνεται το
οξυγόνο στο αίμα, με αποτέλεσμα να διεγείρεται ο εγκέφαλος και να διακόπτει τον βαθύ
ύπνο, προκειμένου να επανέλθει ο τόνος των μυών και να
επιτραπεί εκ νέου η αναπνοή.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
καταργείται η ρυθμιστική λειτουργία του βαθέως ύπνου.
Οι ασθενείς με υπνική άπνοια
παρουσιάζουν:
• Καρδιαγγειακά προβλήματα
• Υψηλή αρτηριακή πίεση
• Κατάθλιψη
• Μειωμένη λίμπιντο
• Διαταραχή συμπεριφοράς

Φυσιολογική αναπνευστική οδός

Αποφραγμένη αναπνευστική οδός

πριν από τον ύπνο, ενώ δεν επιβαρύνει τον εξεταζόμενο αφού
φοριέται στον καρπό με υφασμάτινο περικάρπιο.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης αναλύονται και παρουσιάζονται στον ιατρό, για να τα εκτιμήσει. Εάν κριθεί αναγκαίο, ο
ασθενής παραπέμπεται για πλήρη πολυπαραμετρική μελέτη σε
κατάλληλο εργαστήριο ύπνου.

Τρόποι αντιμετώπισης
Στην αντιμετώπιση του προβλήματος βοηθούν:
• Η απώλεια βάρους
• Η διακοπή του καπνίσματος
• Η αλλαγή διατροφικών συνηθειών (μικρά και ελαφρά γεύματα, κυρίως το βράδυ)
• Η αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ, ειδικά πριν τον ύπνο
Προσθετικά ενδοστοματικά
βοηθήματα διευκολύνουν την
αναπνοή σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν αναφέρεται αποτελεσματική φαρμακευτική
αγωγή.
Η χειρουργική επέμβαση κρίνεται χρήσιμη σε ασθενείς με
ανατομικά προβλήματα στη
μύτη (π.χ., διάφραγμα) και στο
στοματοφάρυγγα (π.χ., υπερμεγέθης υπερώα). Στις περιπτώσεις απόφραξης του
φάρυγγα, η χειρουργική επέμβαση αποδείχθηκε ότι δεν προσφέρει αποτελέσματα και οι
ασθενείς υποτροπιάζουν.
Η χρήση θετικής πίεσης αέρα,
μέσω της μύτης, για να διατηρείται η ανώτερη αναπνευστική οδός ανοικτή (CPAP), είναι
ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος
αντιμετώπισης, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Προϋποθέτει τη χρήση συσκευής υποβοήθησης της αναπνοής κατά τη
διάρκεια του ύπνου.
Το σύνδρομο της άπνοιας
κατά τον ύπνο και οι συνέπειές του αντιμετωπίζονται
πλέον αποτελεσματικά και
ανώδυνα.
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Περιγραφή
και συμπτώματα
του συνδρόμου

• Απώλεια μνήμης και συγκέντρωσης
Οι ασθενείς με υπνική άπνοια
διατρέχουν έως και δέκα φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να
προκαλέσουν τροχαίο ή εργατικό ατύχημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ίδιοι οι
ασθενείς δεν έχουν επίγνωση
της υπνικής τους διαταραχής
και εκτιμούν ότι τα συμπτώματά τους οφείλονται σε κάποια
τυπική πάθηση ή είναι αποτέλεσμα της κακής φυσικής κατάστασης ή ηλικίας.
Ανατομικές ιδιαιτερότητες,
αυξημένο σωματικό βάρος,
κάπνισμα και χρήση αλκοόλ
συντελούν στην εκδήλωση
του συνδρόμου.
Εάν σας αφορούν κάποια από
τα παρακάτω συμπτώματα, είναι αναγκαίο να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας:
• Μου έχουν πει ότι ροχαλίζω
έντονα
• Μου έχουν πει ότι σταματώ
να αναπνέω όταν κοιμάμαι
• Έχω υψηλή πίεση
• Υποφέρω από πρωινούς πονοκεφάλους
• Ακόμη και μετά από 7-8 ώρες
ύπνου, νυστάζω κατά τη διάρκεια της ημέρας
• Ξεχνώ και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ εύκολα
• Έχω νυχτερινή συχνοουρία
• Συχνά νιώθω κουρασμένος/η
χωρίς λόγο
• Κοιμάμαι μπροστά στην τηλεόαση και νυστάζω όταν οδηγώ

Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του συνδρόμου είναι η
διάγνωσή του. Η αρχική αξιολόγηση 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, συχνοουρία), όσο και στη συμπεριφορά κατά την ημέρα (υπνηλία,
απώλεια μνήμης, αίσθημα κούρασης). Η συσκευή ανίχνευσης
μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα

ART

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

care

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 κάποια ιατρική παρέμβαση προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα, η πρώτη ερώτηση που τίθεται είναι: «Θα αντέξει η καρδιά;».
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Φυσιολογική
αρτηρία
Στένωση αρτηρίας από
αθηροσκλήρωση

Κυκλοφορία αίματος
Αθηρωματική
πλάκα

Από βάθους καρδιάς

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

59 life&
OF

Πριν από μερικά χρόνια υπήρχε σαφής υπεροχή στην εμφάνιση Σ.Ν. στους άνδρες (ηλικίας 40-60 ετών) σε σχέση με
τις γυναίκες. Όπως, όμως, τείνουν να καταργηθούν οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα,
έτσι και η επίπτωση της Σ.Ν.
έχει αυξηθεί στις γυναίκες. O
λόγος –πολύ συνοπτικά– είναι
ότι πλέον οι γυναίκες ακολουθούν παρόμοιους ρυθμούς με
αυτούς των ανδρών, τόσο στην
κοινωνική ζωή όσο και στην
επαγγελματική δραστηριότητά
τους. Επιπλέον η Σ.Ν. εμφανίζεται πια και σε άτομα πολύ μικρότερης ηλικίας.

ART

Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος
μπορεί να ζήσει και να λειτουργήσει, για παράδειγμα, δίχως το
ένα μάτι, ύστερα από αφαίρεση της μήτρας ή των ωοθηκών,
μετά από εκτομή τμήματος του
εντέρου – όμως δεν μπορεί να
επιζήσει δίχως καρδιά.
Τι κάνουμε, λοιπόν, για να διατηρούμε την καρδιά μας σε πλήρη
υγεία; Τι πρέπει να προσέχουμε
για να μην έχουμε προβλήματα
με την καρδιά μας; Από τι κινδυνεύει η καρδιά;
Είναι κατανοητό ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε συγγενείς
και επίκτητες καρδιοπάθειες.
Οι συγγενείς είναι αυτές που
υπάρχουν ήδη από τη γέννηση, ενώ επίκτητες είναι αυτές
που δημιουργούνται στη διάρκεια της ζωής μας. Η γνωστότερη και συχνότερη πλέον είναι η στεφανιαία νόσος.
Ως στεφανιαία νόσος ορίζεται η στένωση ή η πλήρης απόφραξη μίας ή περισσότερων
στεφανιαίων αρτηριών από κάποιο αίτιο. Μπορεί να προκληθεί από θρόμβο, από αθηρωματική πλάκα, από σπασμό κ.λπ.
Οι πιο συχνές εκδηλώσεις της
είναι το έμφραγμα μυοκαρδίου, η στηθάγχη, ο αιφνίδιος
θάνατος, κάποια αρρυθμία, η
καρδιακή ανεπάρκεια κ.ά.

Κάποιοι έχουν περισσότερες
πιθανότητες από άλλους να
εμφανίσουν Σ.Ν. Η εξήγηση
είναι απλή. Υπάρχουν οι λεγόμενοι προδιαθεσικοί παράγοντες. Από αυτούς οι σημαντικότεροι 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 μειώσουμε τον κίνδυνο για την
καρδιά μας.
Ως προς την κληρονομικότητα δυστυχώς δεν μπορούμε
να αλλάξουμε τίποτα απολύτως. Το θέμα είναι καθαρά
γενετικό. Ίσως στο μέλλον η
έρευνα του γονιδιώματος να
κάνει θαύματα.
Το κάπνισμα προκαλεί αγγειόσπασμο και προάγει την
ανάπτυξη της αθηρωματικής
πλάκας με πολλούς τρόπους.
Καταλαβαίνετε ότι μόνο διακόπτοντας το κάπνισμα εξαλείφουμε αυτόν τον κίνδυνο.
Σε τι ευθύνεται το είδος της
εργασίας μας; Έχει αποδειχθεί ότι οι ασχολούμενοι σε
δουλειές γραφείου έχουν περισσότερες πιθανότητες από
τους χειρώνακτες να εμφανί-

Από βάθους καρδιάς

Προδιαθεσικοί
παράγοντες

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

care

σουν Σ.Ν. Η εξήγηση είναι ότι
κάποιος αγρότης ή οικοδόμος
αναπτύσσει ταχύτερα παράπλευρη κυκλοφορία του αίματος σε σχέση με έναν υπάλληλο γραφείου.
Όσον αφορά τον τύπο της
προσωπικότητας, αναφέρεται
ότι οι αγχώδεις και εσωστρεφείς άνθρωποι παρουσιάζουν
μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης Σ.Ν. Βεβαίως ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν αφήνει
πολλά περιθώρια καταπολέμησης του στρες. Αξίζει, όμως,
να το προσπαθήσουμε.
Η παχυσαρκία είναι μία από
τις μάστιγες της εποχής μας.
Παρουσιάζεται κυρίως στις
ανεπτυγμένες χώρες και συνήθως είναι αποτέλεσμα του
«γρήγορου φαγητού». Επίσης, 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 αποτελεί ο ίδιος σημαντική νόσο.
Αποτελεί, όμως, και έναν από
τους πιο επικίνδυνους και
«ύπουλους» παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση Σ.Ν. Μακροπρόθεσμα επηρεάζονται
και καταστρέφονται τα διάφορα αγγεία. Οι στεφανιαίες
αρτηρίες δεν μένουν ανέπαφες. Όσο πιο καλά ρυθμισμένο είναι το σάκχαρο, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες Σ.Ν.
Στους τρόπους θεραπείας
περιλαμβάνονται η δίαιτα, τα
αντιδιαβητικά δισκία (χάπια)
και η ινσουλίνη.
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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.

Η δυσλιπιδαιμία είναι ένας
γενικός όρος που αναφέρεται στις διαταραχές και κυρίως στην αύξηση της χοληστερίνης, των τριγλυκεριδίων
και των λιπιδίων. Μπορεί να
οφείλεται σε διατροφικούς
παράγοντες, σε παρενέργεια
φαρμάκων και σε συγγενή έλλειψη ενζύμου που μεταβολίζει τη χοληστερίνη. Πρόκειται
ίσως για τον πιο ενοχοποιημένο παράγοντα για τη δημιουργία της αθηρωματικής πλάκας
στα αγγεία, με αποτέλεσμα τη
στένωση ή την απόφραξη του
αγγείου. Μπορεί να καταπολεμηθεί με την κατάλληλη δίαιτα και βεβαίως με φάρμακα, τα οποία όμως μπορεί να
προκαλέσουν διάφορες παρενέργειες.
Η αρτηριακή υπέρταση, δηλαδή η αυξημένη αρτηριακή πίεση, προκαλεί βλάβες
σε διάφορα όργανα-στόχους

(νεφρούς, εγκέφαλο, οφθαλμούς και καρδιά). Οι ζημιές
αυτές προκαλούνται από μακροπρόθεσμη καταστροφή
των αγγείων. Στην αντιμετώπισή της βοηθά η δίαιτα χωρίς
αλάτι, η απώλεια σωματικού
βάρους, η σωματική άσκηση
και, αν χρειάζεται, η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.
Διαβάζοντας κανείς όλα τα
παραπάνω, είναι πολύ πιθανόν να τρομοκρατηθεί. Υπάρχουν, όμως, κάποιοι απλοί

κανόνες που βοηθούν στην
πρόληψη:
❤ Ε λέγξτε το σωματικό βάρος σας
❤ Κόψτε το κάπνισμα
❤ Περιορίστε, όσο το δυνατόν
περισσότερο, το άγχος σας
❤ Κ ρατήστε την αρτηριακή
σας πίεση σε φυσιολογικά
επίπεδα
❤ Μειώστε την κατανάλωση
λιπαρών
❤ Ελέγχετε τακτικά το σάκχαρο στο αίμα σας
❤ Μ ην καταναλώνετε πολύ
αλάτι
❤ Κ άντε ένα τσεκάπ κάθε
χρόνo

Βιταμίνες και Διατροφή

Θωρακίστε τον οργανισμό σας για το χειμώνα!

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.

Βιταμίνες και Διατροφή
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Από την κ. Μαρίνα
Σκευοφύλαξ,
Διαιτολόγο-Διατροφολόγο,
Συνεργάτιδα Μαιευτηρίου
ΛΗΤΩ

Ο ρόλος των
βιταμινών και των
μετάλλων

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.

Η σημασία της
σωστής διατροφής
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε ανάγκη από μια διατροφή που να παράγει περισσότερη ενέργεια, λόγω
του κρύου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσουμε υπερβολικά την κατανάλωση τροφής.
63 life&
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Ο ψευδάργυρος είναι ένα
από τα πολυτιμότερα μέταλλα. Ενισχύει την κυτταρική μεμβράνη και εμποδίζει
την είσοδο και ανάπτυξη των
πρωτεϊνών των ιών στα κύτταρα. Ανακουφίζει από τα
συμπτώματα του κρυολογήματος.
l Τέλος, τα προβιοτικά διεγείρουν το ανοσοποιητικό
σύστημα και προφυλάσσουν
από μολύνσεις, διότι συναγωνίζονται με τους παθογόνους μικροοργανισμούς για
να καταλάβουν θέση μέσα
στη γαστρεντερική οδό και
στα επιθηλιακά κύτταρα.
Σε έναν υγιή οργανισμό, η
ισορροπημένη διατροφή είναι ικανή να καλύψει τις
l

ανάγκες του ατόμου σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Μεγάλη μερίδα
όμως του γενικού πληθυσμού
δεν διατρέφεται σωστά. Ηλικιωμένοι, φυτοφάγοι, εγκυμονούσες, ασθενείς (κυρίως με χρόνια νοσήματα)
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Ένα καλό πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες
του οργανισμού χωρίς να
επιφέρει κάποια επιβάρυνση.

ART

Το ανοσοποιητικό σύστημα
είναι ένα από τα σημαντικότερα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Όταν είναι αδύναμο, γινόμαστε πιο
ευαίσθητοι σε κρυολογήματα, γρίπη, ιούς και άλλες, σοβαρότερες ασθένειες. Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία
και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος
έχουν πολλές βιταμίνες και
μέταλλα.
l Η βιταμίνη C είναι η «μαγική» βιταμίνη! Θεωρείται
ίσως η πιο σημαντική βιταμίνη για το αμυντικό μας σύστημα. Αποτελεί μεγάλο αντιοξειδωτικό παράγοντα που
προστατεύει τον οργανισμό
από τις ελεύθερες ρίζες.
Προάγει την υγιή ανάπτυξη
των κυττάρων, βοηθά τη φυσιολογική 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, αλληλεπιδρώντας με τις βιταμίνες
Α και C, δρα ως ένας ακόμη αντιοξειδωτικός παράγοντας.
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Επίσης είναι σημαντικό να
καταναλώνουμε τρόφιμα
εποχής. Τρόφιμα που δεν
παράγονται με φυσικό τρόπο στερούνται βιταμινών και
ιχνοστοιχείων. Η φύση από

Αντιοξειδωτικά

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

Ψευδάργυρος

Βρίσκουμε στο καρότο, Βρίσκεται
στις χρωματιστές
στο κρέας
πιπεριές, στο μπρόκολο, και στα όσπρια
στο ελαιόλαδο, στα
εσπεριδοειδή κ.ά.
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Λαχανικά εποχής

Φρούτα εποχής

Λάχανο, μαρούλι, σπανάκι,
κρεμμύδια, αρακάς, σπαράγγια, ραπανάκια, σέλινο, σκόρδο, πράσο, όσπρια

Πορτοκάλια, μανταρίνια,
αχλάδια, μήλα

ανά τρεις ώρες περίπου. Να
συνίσταται από ψάρια, μαγειρεμένα λαχανικά, όσπρια,
δημητριακά, ωμούς ξηρούς
καρπούς και φρέσκα φρούτα
και λαχανικά. Τέλος, να λαμβάνουμε 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 οργανισμού. Ευεργετικά μπορεί
επίσης να αποδειχθούν ορισμένα βότανα που συνεπικουρούν στη βελτίωση του
ανοσοποιητικού συστήματος. Το χειμώνα χρειαζόμαστε θερμαντικά βότανα, όπως
η ρίζα τζίντζερ που θερμαίνει
το σώμα και βοηθά στην κυκλοφορία του αίματος. Το τσάι από
θυμάρι είναι ένα καλό βότανο
για τον καθαρισμό των βλεννών
και για την καλή κατάσταση
των βρογχιολίων των πνευμόνων. Το βότανο τζίνσενγκ είναι
καλό φυσικό τονωτικό, ενώ το
λευκό και το πράσινο τσάι είναι
θαυμάσια αντιοξειδωτικά.

Προβιοτικά

Λιπαρά οξέα

Βρίσκονται
στα ζυμούμενα
γαλακτοκομικά
προϊόντα

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

Παραδείγματα
διατροφής για
το χειμώνα
l Οι

σούπες είναι εύπεπτες
και κυρίως θρεπτικές.
l Οι ξηροί καρποί (με μέτρο), κυρίως τα ωμά αμύγδαλα και τα καρύδια, είναι εξαίσιο σνακ.
l Τα όσπρια περιέχουν φυτικές πρωτεΐνες, είναι νόστιμα,
ζεστά και θρεπτικά.
l Καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε αγνό παρθένο ελαιόλαδο.
l Συστήνουμε κυρίως ψάρι,
πουλερικά και κόκκινο κρέας. Ειδικά στην περίοδο της
εγκυμοσύνης, το κόκκινο
κρέας ενεργοποιεί την καρδιά και το αίμα και είναι πλούσιο σε σίδηρο.
Είναι απαραίτητο να αντιληφθούμε τις άμεσες επιδράσεις της διατροφής στην
υγεία μας. Η ενίσχυση του
ανοσοποιητικού μας συστήματος είναι το μοναδικό μας
«όπλο» για να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα με όλα τα
παρελκόμενά του. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όσα
μας προσφέρει η φύση σαν
ασπίδα…

life&health
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δωρεάν αποστολή

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

δωρεαν αποστολη

Σημειώσατε

στο κουτάκι

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
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Όνομα ..............................................Επώνυμο................................................
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Οδός ...................................................Αριθμός ............................................Τ.Κ. ..................................
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