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Παιδική
Παχυσαρκία:
«Ρίξτε το βάρος
στο παιδί»

Καλημέρα,

μητρότητα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
για το α’ τρίμηνο της κύησης

Αφιέρωμα:
Καρκίνος Μαστού

editorial

Καλωσορίζοντας
την Άνοιξη
Φτάσαμε αισίως στην άνοιξη. Την ομορφότερη, κατά πολλούς,
εποχή του χρόνου.

Κωνσταντίνος Σταύρου

Πρόεδρος Δ.Σ.
ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ

Για το ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ έχει ήδη ανοίξει μια νέα εποχή
στη μακρόχρονη πορεία τους, καθώς, ως μέλη του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ, του μεγαλύτερου Ομίλου παροχής
υπηρεσιών υγείας, διαρκώς εξελίσσονται με νέες υποδομές,
τμήματα και υπηρεσίες. Η έναρξη της λειτουργίας του
Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της Παιδιατρικής
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ και η ανάπτυξη του Διαγνωστικού Κέντρου
ΛητώLab σηματοδοτούν αυτήν τη νέα εποχή.
Μέσα από τις σελίδες του Art of Life & Health σάς
ενημερώνουμε για τα νέα και τις δραστηριότητες του Ομίλου
και των εργαζομένων μας.

Τέλος, μέσα από τις ενότητες Woman, Child, Care, οι
επιστήμονες του Ομίλου κομίζουν τις γνώσεις τους σε όλους
εσάς, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για τη γυναίκα, το
παιδί, την οικογένεια.
Καλή ανάγνωση

Κωνσταντίνος Σταύρου

Θεοφάνης Στάθης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ

Πρόεδρος Δ.Σ. ΛΗΤΩ
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Πρόεδρος Δ.Σ. ΛΗΤΩ

Το 2008 είναι μια Ολυμπιακή Χρονιά. Η Φλόγα από την Αρχαία
Ολυμπία έχει ήδη μεταλαμπαδευθεί στην Κινεζική Ολυμπιακή
Επιτροπή και ταξιδεύει ανά τον κόσμο, με προορισμό το
Πεκίνο. Ανέκαθεν ήμασταν δίπλα στους Έλληνες αθλητές
και στους ωραίους αγώνες τους παρέχοντάς τους έμπρακτη
υποστήριξη και αρωγή. Έτσι, μέσα από τις στήλες του Art of
Life & Health, τόσο σ’ αυτό το τεύχος όσο και στα επόμενα, θα
συνεχίσουμε να είμαστε κοντά τους, με άρθρα, συνεντεύξεις
και αφιερώματα.
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Άκου

την καρδιά σου..
Δωρεάν καρδιολογικοί έλεγχοι
από τα ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛητώLab

Συνεχίζοντας τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ συμμετείχε σε μία ακόμη ενέργεια στο κέντρο της Αθήνας, για να τονίσει την αξία της πρόληψης.
Όπως πέρσι, έτσι και φέτος ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας και με το σύνθημα «Κάντε την Πρόληψη Στάση Ζωής», προσέφερε
στις γυναίκες ένα πολύτιμο δώρο ζωής. Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το γνωστό
πολυκατάστημα Public Συντάγματος και την ευγενική χορηγία της Folli Follie, o Όμιλος,
το Σάββατο 8 Μαρτίου 2008, προσέφερε 1.600 δωρεάν μαστογραφίες και υπερήχους
μαστού, που μπορούν να πραγματοποιηθούν στα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ
και στο συνεργαζόμενο Πολυϊατρείο ΛητώLab.

Αιμοδοσία ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ:

Συνεχίζοντας με ευαισθησία την κοινωνική προσφορά
2
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1. Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση ιατρών και εργαζομένων στην αιμοδοσία του ΛΗΤΩ. 2. Τα μέλη του Σωματείου των
εργαζομένων του ΜΗΤΕΡΑ έδωσαν το παράδειγμα προσφέροντας πρώτοι το αίμα τους στην αιμοδοσία του νοσοκομείου.

Τα νοσοκομεία ΜΗΤΕΡΑ και
ΛΗΤΩ, παραμένοντας σταθερά στο στόχο τους για κοινωνική
προσφορά, συνεχίζουν να στηρίζουν το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας. Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, σε συνεργασία με
το Β’ Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας του Λαϊκού Νοσοκομείου, διοργανώνει κάθε χρόνο δύο αιμοδοσίες, η πρώτη εκ
των οποίων πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2008. Η
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άμεση ανταπόκριση προσωπικού, ιατρών αλλά και εθελοντών ξεπέρασε κάθε προσδοκία δικαιώνοντας τον αγώνα
ανθρωπιάς του μαιευτηρίου.
Την αιμοδοσία του ΛΗΤΩ διαδέχθηκε η αιμοδοσία της Γενικής,
Μαιευτικής/Γυναικολογικής &
Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ. Η αιμοδοσία διοργανώθηκε
από το Σωματείο Εργαζομένων
του ΜΗΤΕΡΑ και πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2008 στο

Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του νοσοκομείου,
με την υποστήριξη κινητής μονάδας αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Όπως και
στο ΛΗΤΩ, έτσι και στο ΜΗΤΕΡΑ, η προσέλευση ιατρών
και εργαζομένων ήταν αθρόα
και εντυπωσιακή.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους όσοι προσήλθαν, για την
ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή τους.

Ασφάλεια
υγείας στους
εργαζομένους
του ΛΗΤΩ
Με γνώμονα το
ενδιαφέρον και
τη φροντίδα για το
προσωπικό του, το
Μαιευτήριο ΛΗΤΩ
προέβη σε αναβάθμιση
μίας εκ των παροχών
για τους εργαζομένους
του.
Από την 1η Ιανουαρίου
2008, σε συνεργασία
με την Εθνική
Ασφαλιστική, το
μαιευτήριο παρέχει στο
προσωπικό ασφάλεια
υγείας, η οποία
καλύπτει εξετάσεις
και νοσηλεία στους
εργαζομένους.

Εκδήλωση για
το παιδί &
το περιβάλλον

1

1. Μία από τις πολλές καρδιές της υπαίθριας έκθεσης Hearts in Athens.
2. Υπάλληλος του ΛητώLab, στην Πλατεία Συντάγματος, κατά τη
διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτών για την αξία της πρόληψης.

2

Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος
«O Λυκαβηττός» διοργάνωσαν ένα πολύ όμορφο street event
το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2007 στην πλατεία Κολωνακίου, με
θέμα «Παιδί και Περιβάλλον».
Η ανταπόκριση του κοινού ήταν πολύ μεγάλη και η πλατεία
γέμισε από κόσμο που ενημερώθηκε για ένα θέμα που μας
αφορά όλους και είχε να κάνει με το τι περιβάλλον θα παραδώσουν οι «μεγάλοι» στις νεότερες
γενιές, στα παιδιά
τους. Ο κ. Γιάννης
Μωυσίδης, Αλλεργιολόγος-Ανοσολόγος,
συνεργάτης των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και
ΜΗΤΕΡΑ ήταν ένας
εκ των βασικών ομιλητών της εκδήλωσης και αναφέρθηκε
Η νεαρά ταλαντούχα τραγουδίστρια Δήμητρα
εκτενώς στις επιΔουμένη με τους ανθρώπους της Παιδιατριπτώσεις της μόλυνκής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ στην εκδήλωση για το
παιδί και το περιβάλλον.
σης του περιβάλλοντος στην υγεία των
παιδιών, όσον αφορά την πρόκληση αλλεργιών και άσθματος.
Τα παιδιά που είχαν την τύχη να παρευρεθούν στην εκδήλωση διασκέδασαν με την ψυχή τους, καθώς οι οργανωτές είχαν φροντίσει να υπάρχουν παιχνίδια, διαγωνισμοί και πολλά δώρα, ενώ όλοι μαγεύτηκαν από τις υπέροχες φωνές της
Μαριάννας Τόλη και της μικρής Δήμητρας Δουμένη, που τραγούδησαν αφιλοκερδώς για τους σκοπούς της εκδήλωσης.
Την προσπάθεια αυτή της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ και
του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Λυκαβηττός» πλαισίωσαν με
την παρουσία τους ο ραδιοφωνικός σταθμός 9,84, το «Χαμόγελο του Παιδιού», η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
κ.ά. Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ θα συνεχίσει να είναι
αρωγός σε κάθε προσπάθεια που έχει ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.


life&

OF

Δώρο ζωής από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ

Η υπαίθρια έκθεση τέχνης Ηearts in Athens ’08, με την υποστήριξη
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ, προσέφερε, με αφορμή την Ημέρα
του Αγίου Βαλεντίνου, έναν προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο (καρδιολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα) εντελώς δωρεάν.
Το μήνυμα της ημέρας ήταν «Άκου την καρδιά σου...» και ο σκοπός
της να παροτρύνει όλους αυτούς, των
οποίων η καρδιά χτυπά δυνατά και θέλουν να ξέρουν το γιατί.
Ο Όμιλος, ανταποκρινόμενος στο
συμβολισμό της καρδιάς, υπηρετεί με σεβασμό, αξιοπρέπεια και ευαισθησία αυτήν την πολύ σημαντική
πρωτοβουλία. Έτσι, ομάδα στελεχών και
εργαζομένων των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και
ΜΗΤΕΡΑ καθώς και του συνεργαζόμενου Πολυϊατρείου ΛητώLab, βρέθηκε στην Πλατεία Συντάγματος την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2008 και ενημέρωσε τους Αθηναίους πολίτες σχετικά με την αξία της
πρόληψης, προσφέροντας παράλληλα σχετικά φυλλάδια με κουπόνια
δωρεάν για καρδιολογικές εξετάσεις.
Ο Όμιλος θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα σε ενέργειες που συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της πρόληψης,
γιατί «κάλλιον του θεραπεύειν, το προλαμβάνειν».

ART

Ημέρα της Γυναίκας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
δίπλα στους μαθητές των σχολείων
και στους αθλητές των αθλητικών
ακαδημιών της Αττικής.
1
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1. O
 ιατρός εργασίας του ΜΗΤΕΡΑ
και του ΛΗΤΩ ενώ ενημερώνει
τους μαθητές του Προτύπου Αθηνών σχετικά με τις Α' Βοήθειες.
2. Η Παιδο-Ενδοκρινολόγος κυρία
Μαρία Καράντζα-Χαρώνη, ενώ
ενημερώνει τους γονείς των
αθλητών των ποδοσφαιρικών ακαδημιών Soccer Station σχετικά με
τις συνέπειες της χρήσης αναβολικών από τους αθλητές.
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Την Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ επιλέγουν ολοένα και περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και αθλητικές ακαδημίες, για να
επωφεληθούν των υπηρεσιών της τόσο σε νοσηλευτικό επίπεδο
όσο και σε επίπεδο επιμόρφωσης και υποστήριξης των δραστηριοτήτων των παιδιών.
Μερικά από τα εκπαιδευτήρια τα οποία έτυχαν των υπηρεσιών και
της υποστήριξης της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ είναι η Ελληνογερμανική Αγωγή, τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια ACS, η Σχολή
Ξενόπουλου, το Αρσάκειο Εκάλης, η Ελληνογαλλική Σχολή Saint
Joseph και τα Εκπαιδευτήρια Κωστέας-Γείτονας, ενώ από τις αθλητικές ακαδημίες το Family Sports Club των Βριλησσίων και οι Ποδοσφαιρικές Ακαδημίες «Κένταυρος» ζήτησαν τη συνδρομή της
Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ για τις δραστηριότητες των αθλητών τους.
Έτσι και το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών στη Βάρη, με αφορμή την ολοένα παρατηρούμενη αύξηση περιστατικών παιδικής
παχυσαρκίας, νεανικού διαβήτη, νευρικής ανορεξίας καθώς και
των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε σπίτι και σχολείο, ζήτησε τη
συνεργασία της Κλινικής για τη διενέργεια σχετικών επιμορφωτικών ομιλιών στους μαθητές του.
Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, ανταποκρινόμενη στο αίτημά
τους, με τη συνδρομή του ιατρού εργασίας κ. Ηλία Μπέλλου, της
ψυχολόγου κ. Ελίνας Γκίκα και της διαιτολόγου κ. Μελίνας Καριπίδου, βρέθηκαν στο σχολείο και ενημέρωσαν αναλυτικά όχι μόνο
τους μαθητές αλλά και τους δασκάλους, εστιάζοντας στην αξία της
έγκαιρης πρόληψης.
Την Κυριακή 2 Μαρτίου διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» ενημερωτική ομιλία από επιστήμονες της Παιδιατρικής
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ στους γονείς των Ποδοσφαιρικών Ακαδημιών
Soccer Station. Τα θέματα της συνάντησης αυτής ήταν «Αναβολικά
και Άθληση» και «Διατροφή και Άθληση», τα οποία ανέπτυξαν η Παιδο-Ενδοκρινολόγος κ. Μαρία Καράντζα-Χαρώνη και η Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος κυρία Μελίνα Καριπίδου αντίστοιχα. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι συμβουλές και οι παρατηρήσεις των
δύο επιστημόνων προς τους γονείς των παιδιών, ενόψει μάλιστα
του επικείμενου τουρνουά στο γήπεδο της Barcellona.

Ο Όμιλος
ΥΓΕΙΑΜΗΤΕΡΑ
-ΛΗΤΩ
στηρίζει
τις εκστρατείες
προληπτικής
ιατρικής
της
Ανοικτής
Αγκαλιάς

news

Συμπληρώθηκαν τέσσερις
μήνες επιτυχούς λειτουργίας
Με την ανταπόκριση των ιατρών του Ομίλου, το Διαγνωστικό Πολυΐατρείο ΛητώLab έκλεισε ήδη τέσσερις
μήνες επιτυχούς λειτουργίας. Το ΛητώLab εξυπηρετεί δεκάδες ενδιαφερόμενους από τον Πειραιά αλλά
και τις γύρω περιοχές μέσω ενός μεγάλου φάσματος
εξετάσεων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και
με την υποστήριξη του εξειδικευμένου ιατρικού, επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται χρησιμοποιώντας και ασφαλιστικούς οργανισμούς όπως το Δημόσιο, ο Ο.Α.Ε.Ε, ο Οίκος
Ναύτου, η ΔΕΗ, το Τ.Σ.Μ.ΕΔ.Ε, το ΤΥΔΚΥ και η
ΕΥΔΑΠ. Έπεται η σύναψη συμβάσεων και με τα
υπόλοιπα δημόσια ταμεία.
Αξίζει να τονιστεί ότι το ΛητώLab σύντομα θα προσθέσει στον τεχνολογικό του εξοπλισμό ψηφιακό
μαστογράφο.
Το Διαγνωστικό Πολυϊατρείο ΛητώLab 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

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

Έλεγχος
Κληρονομικών
Νοσημάτων
Νεογνών
Το νοσοκομεία ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, στο
πλαίσιο της παροχής των βέλτιστων
υπηρεσιών υγείας και εναρμονιζόμενα
με τις επιστημονικές εξελίξεις και την
πρόοδο της ιατρικής παγκοσμίως, δίνουν στους γονείς το δικαίωμα επιλογής για περαιτέρω προληπτικό έλεγχο
κληρονομικών νοσημάτων στα νεογνά
τους. Mε τον συγκεκριμένο έλεγχο –ο
οποίος συνιστάται θερμά χωρίς ωστόσο
να είναι υποχρεωτικός– ανιχνεύονται
45 νοσήματα επιπλέον αυτών που υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Ο σκοπός
του προληπτικού ελέγχου είναι ο εντοπισμός των νεογνών που έχουν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν
κάποια από αυτά τα νοσήματα. Τα οφέλη
του τεράστια, αφού συντελεί στην αποφυγή σοβαρών προβλημάτων. Ο προληπτικός έλεγχος κληρονομικών νοσημάτων έρχεται τόσο να συμπληρώσει όσο
και να προσθέσει εξετάσεις εξασφαλίζοντας έγκαιρη διάγνωση.

H πορεία της Νέας Καρδιοχειρουργικής
Μονάδας της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
1

2

Μετά την απόκτηση της επίσημης άδειας λειτουργίας της, η νέα Παιδοκαρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα, η Παιδοκαρδιολογική-Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική και το Παιδιατρικό Αιμοδυναμικό Εργαστήριο είναι
έτοιμα, τόσο από πλευράς εξοπλισμού όσο και από πλευράς ανθρώπινου
δυναμικού, να υποδεχθούν και να φιλοξενήσουν τα πρώτα περιστατικά,
ενώ τα Παιδοκαρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν ήδη και παρέχουν
υπηρεσίες διάγνωσης και πρόληψης στους μικρούς μας φίλους. Στο επόμενο
τεύχος του Art of Life & Health θα υπάρξει εκτενές αφιέρωμα για την έναρξη
λειτουργίας, καθώς και συνεντεύξεις με τους διευθυντές της Μονάδας.

Διαρκής ανανέωση

& εκσυγχρονισμός στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ

Συνεπές στο επιχειρηματικό
του σχέδιο για διαρκή ανανέωση, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των χώρων του, το
Μαιευτήριο ΛΗΤΩ προέβη
σε περαιτέρω ανακαινίσεις,
στοχεύοντας στην καλύτερη
δυνατή παροχή υπηρεσιών
υγείας. Έτσι, μετά την ανακαίνιση των διακεκριμένων θέσεων νοσηλείας με την ανακατασκευή των lux δωματίων και τη
δημιουργία σουίτας αρίστων
προδιαγραφών, ανακαινίσθηκαν η παραλαβή ασθενών
και επιτόκων και τα μονόκλινα δωμάτια νοσηλείας.
Η ανακαίνιση της παραλαβής
ασθενών και επιτόκων είχε ως
στόχο την αύξηση των λειτουργικών χώρων και τη δημιουργία
δύο νέων εξεταστηρίων, ενώ
ανακαινίσθηκαν και οι χώροι

αναμονής, οι οποίοι επεκτάθηκαν και αναπλάστηκαν αρχιτεκτονικά.
Στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος που διαρκώς εξελίσσεται,
ανακαινίσθηκαν και τα μονόκλινα δωμάτια νοσηλείας, στα
οποία, πέρα από την αισθητική ανανέωση, έγινε και αλλαγή του εξοπλισμού τους που
εναρμονίστηκε με τις πιο σύγχρονες και λειτουργικές προδι-

αγραφές στο χώρο της υγείας.
Η βελτίωση των χώρων του
ΛΗΤΩ δεν σταματά εδώ. Στο
πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών
του έπεται και συνέχεια: η
ανακαίνιση ακόμη περισσότερων τμημάτων του, με
στόχο το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα και την εύρυθμη λειτουργία του μαιευτηρίου.

Η ανακαίνιση των μονόκλινων
δωματίων νοσηλείας (πάνω) και
της παραλαβής ασθενών και επιτόκων (κάτω) δεν έχει ως στόχο
μόνον την αισθητική ανάπλαση των
χώρων του μαιευτηρίου ΛΗΤΩ,
αλλά και την εύρυθμη λειτουργία
του μέσα από τις πιο σύγχρονες
και άρτιες προδιαγραφές στο
χώρο της υγείας.

1.Τα νέα Παιδοκαρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ.
2. Όροφος νοσηλείας: χαρούμενα χρώματα που προδιαθέτουν ευχάριστα τους μικρούς
μας ασθενείς.

11 life&
OF

10

ART

ART

OF

life&

Σημαντικές εκδηλώσεις στο Συνεδριακό
Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ
Επιστημονικές Εκδηλώσεις Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Ημερίδα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Ημερίδα με θέμα
«Νεότερα για
τον ιό HPV»
H Επιστημονική Ένωση Ιατρών ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Γενικής, Μαιευτικής/Γυναικολογικής
& Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Vianex, διοργάνωσαν από κοινού στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος», την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2008, μία σημαντική ημερίδα με θέμα «Νεότερα
για τον ιό HPV» και κεντρικό ομιλητή τον Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Αριστείδη Αντζακλή. Πλήθος ιατρών και νοσηλευτών του ΥΓΕΙΑ και
του ΜΗΤΕΡΑ, καθώς και πολλών σπουδαστών από διάφορες σχολές νοσηλευτικής, γέμισαν το συνεδριακό κέντρο,
καθώς το θέμα είναι επίκαιρο και πολύ ευαίσθητο. Με το τέλος της ημερίδας προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας.
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συμπεράσματα της ημερίδας μπορείτε να βρείτε στην 1η σελίδα του
www.mitera.gr στην ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις», ενώ για να παρακολουθήσετε το βίντεο ολόκληρης της ημερίδας, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.miteralive.gr και να κάνετε κλικ στο «Αρχείο Παλαιότερων
Εκδηλώσεων».

Τα εγκαίνια
του νέου
ανοικτού
μαγνητικού
τομογράφου
του ΜΗΤΕΡΑ
1. Ο Καθηγητής Ακτινολογίας κ. Δ.
Κελέκης παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα του νέου ανοικτού μαγνητικού
τομογράφου. Διακρίνονται ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου
του ΜΗΤΕΡΑ κ. Γ. Καλλιπολίτης και
ο Διευθυντής του Τμήματος κ. Η.
Καμπάς. 2. Ο Πρόεδρος των Δ.Σ. του
ΥΓΕΙΑ και του ΜΗΤΕΡΑ κ. Κ. Σταύρου ανάμεσα από τον Πρόεδρο της
Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων
Ελλάδος κ. Γ. Ζερβό και τον Δήμαρχο
Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλη.

Από αριστερά προς τα
δεξιά: Ο Διευθύνων
Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ
κ. Γιώργος Πολίτης, ο
Πρόεδρος της ημερίδας κ.
Γιάννης Χριστόπουλος και ο
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου κ. Γιώργος
Καλλιπολίτης σε ένα από τα
πάνελ της ημερίδας.

Η Γενική, Μαιευτική/Γυναικολογική &
Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ προχώρησε πρόσφατα στην εγκατάσταση και
λειτουργία του μοναδικού στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια ανοικτού μαγνητικού τομογράφου υψηλού πεδίου 1.0
Τ., με περιβάλλον Ambient Experience,
ο οποίος αποτελεί κορυφαίο επίτευγμα της τεχνολογίας ιατρικής απεικόνισης και ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής τομογραφίας που
διατίθενται σήμερα στον κόσμο.
Το υψηλό πεδίο του τομογράφου και η
ανοιχτή του σχεδίαση εξασφαλίζουν:
1. Τη λήψη εικόνων μαγνητικής τομογραφίας πολύ υψηλής ευκρίνειας, με
τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για
τον εξεταζόμενο.
2. Χαμηλούς χρόνους εξέτασης.
3. Τη διενέργεια της εξέτασης σε ένα
πραγματικά ανοικτό περιβάλλον, φιλι-

κό προς τον εξεταζόμενο, διότι εξαλείφει την κλειστοφοβική αίσθηση
των γνωστών κυλινδρικών συστημάτων με το μακρύ «τούνελ».
Έτσι, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2007
διοργανώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» εκδήλωση
εγκαινίων του νέου μαγνητικού τομογράφου, την οποία τίμησε με την
παρουσία του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης και στην
οποία παρευρέθησαν οι Διοικήσεις
των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και
ΛΗΤΩ. Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν η ζωντανή τηλεοπτική παρουσίαση των χώρων όπου στεγάζονται ο μαγνητικός τομογράφος και ο
παιδικός προσομοιωτής, από τον Καθηγητή Ακτινολογίας κ. Δημήτρη Κελέκη και τον Διευθυντή του Τμήματος
κ. Ηλία Καμπά.

Απρίλιος - Μάιος 2008

Αγαπητέ Συνάδελφε,
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, οργανώνουμε και φέτος, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, επιστημονικές εκδηλώσεις. 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

Απρίλιος 2008
Τρίτη 1 Απριλίου 2008 – 12:15 μ.μ.
Θέμα:	«Αυτοάνοσες διαταραχές και κύηση»
Εισηγήτρια:	κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΟΙΦΑ, Ιατρός Αιματολόγος
Προεδρείο:	Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος
Με την ευγενική χορηγία της LEO Pharma Hellas

Τρίτη 15 Απριλίου 2008 – 12:15 μ.μ.
Θέμα:	«Παροδική οστεοπόρωση του ισχίου
στην εγκυμοσύνη»
Εισηγητής:	Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΡΑΣ, Ορθοπεδικός Χειρουργός

Προεδρείο:	Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ,
MPhD, Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος
Με την ευγενική χορηγία της Νοvartis

Μάιος 2008
Τρίτη 6 Μαΐου 2008 – 12:15 μ.μ.
Θέμα:	«Υπερηχογράφημα τετραδιάστατο
(4D) στο μαστό»
Εισηγητής:	κ. ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ, Ειδικός
Ακτινοδιαγνωστής, Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου
ΛΗΤΩ
Προεδρείο:	Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, MD,
Mphil (UK), Χειρουργός-Μαστολόγος, Διευθυντής Τμήματος Μαστού

Ευρωκλινικής, Συνεργάτης Κέντρου
Μαστού Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
Με την ευγενική χορηγία της GE Medical Systems Hellas S.A.

Τρίτη 20 Μαΐου 2008 – 12:15 μ.μ.
Θέμα:	«Πώς τα νεότερα δεδομένα διαφοροποιούν τη μορφή της Γυναικολογικής Κυτταρολογίας τον 21ο αιώνα»
Εισηγήτρια:	Δρ. ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΒΕΝΕΤΗ, Κυτταρολόγος, Διευθύντρια Κυτταρολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
Προεδρείο:	Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος,
Υπεύθυνος Τμήματος Παθολογίας
Κατώτερου Γεννητικού

Πρόγραμμα Επιστημονικής Δραστηριότητας Μητερα
Mάιος 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 στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ.
Θερμά ευχαριστούμε τους διακεκριμένους ομιλητές μας, αλλά και τους συναδέλφους που μας βοήθησαν στον καταρτισμό του προγράμματος.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου,
Κωνσταντίνος Σταύρου
Γεώργιος Καλλιπολίτης

Πέμπτη 08/05/2008 – Ώρα έναρξης: 12:00

Πέμπτη 15/05/2008 – Ώρα έναρξης: 12:00

Πέμπτη 22/05/2008 – Ώρα έναρξης: 12:00

Ομιλητές: κ
 . ΕΛEΝΗ ΑΝΤΩΝΙAΔΗ, Παιδίατρος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, κ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, Παιδίατρος
Θέμα:	«Αντίδραση του νεογνού (και της
εγκύου) στη λοίμωξη»
Προεδρείο:	κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, Παιδίατρος-Νεογνολόγος

Ομιλητές: κ
 . ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΚΟΝΤΟΥ, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ,
Παιδίατρος-Νεογνολόγος
Θέμα:	«Νεότερα δεδομένα για τα πρόωρα
(late preterm babies)»
Προεδρείο:	κ. ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΜΕΖΑΚΗ, Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ομιλητής:	κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΗΣ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Επιστημονικός
Υπεύθυνος Τμήματος Υπερήχων &
Ιατρικής Εμβρύου ΜΗΤΕΡΑ
Θέμα:	«Η ευαισθησία των υπερήχων στην
ανίχνευση συγγενών ανωμαλιών
στο 2ο τρίμηνο»
Προεδρείο:	κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΙΡΤΟΣ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Για να ενημερωθείτε τόσο για το πρόγραμμα των ημερίδων
που διοργανώνει το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΜΗΤΕΡΑ
όσο και για τις ομιλίες που διοργανώνει η Νοσηλευτική
Διεύθυνση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mitera.gr
και στην ενότητα «Επιμόρφωση Κοινού» κλικάρετε στο πεδίο
«Επιστημονικές Ημερίδες».
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Ο Καθηγητής Μαιευτικής/Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών, κ. Αρ. Αντζακλής, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

«Ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό των ιατρών και ασθενών φαίνεται να επιλέγει τη μέθοδο της λαπαροσκόπησης έναντι της κλασικής ανοιχτής χειρουργικής μεθόδου» ανέφερε
στην ομιλία του ο κ. Γεώργιος Πολίτης, μαιευτήρας-γυναικολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος
του Δ.Σ. του ΜΗΤΕΡΑ, στο πλαίσιο της Ημερίδας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής που διοργανώθηκε στο συνεδριακό κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2008. «Πολλά τα οφέλη της λαπαροσκόπησης για τον ασθενή, τον ιατρό, την οικονομία της υγείας και
μικρό το ποσοστό των επιπλοκών, όταν αυτή διενεργείται σε οργανωμένα κέντρα και από
έμπειρους χειρουργούς» τόνισε στα συμπεράσματα της ημερίδας ο Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κ. Γεώργιος Καλλιπολίτης, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΜΗΤΕΡΑ. Συγκεκριμένα, οι ομιλητές παρουσίασαν τα οφέλη της μεθόδου για τον
ασθενή. Τόνισαν ότι η λαπαροσκόπηση:
l Αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική πράξη l Απαιτεί μικρότερη τομή (μέχρι 1 εκ.), άρα
και μικρότερες συμφύσεις και ουλές l Έχει καλύτερο κοσμητικό-αισθητικό αποτέλεσμα
l Παρουσιάζει μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο l Διακρίνεται για μικρότερη απώλεια αίματος l Απαιτεί λιγότερη χρήση αντιβιοτικών και κυρίως l Έχει μικρότερο χρόνο νοσηλείας (έξοδος την επόμενη ημέρα).
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Ιδιαίτερη σημασία έχει δώσει
ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑΛΗΤΩ στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη διάγνωση
και στην πρόληψη κληρονομικών νοσημάτων, στον προσδιορισμό γενετικής προδιάθεσης σε πολυπαραγοντικά
νοσήματα, καθώς και προ και
περι-γενετικών ανωμαλιών που
οφείλονται σε λοιμογόνους παράγοντες.
Εδώ και 10 χρόνια λειτουργούν στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ τα εργαστήρια Μοριακής
Βιολογίας και Κυτταρογενετικής, τα οποία έχουν οργανωθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα, για να ανταποκρίνονται
σε μια σειρά εξειδικευμένων
εξετάσεων που σχετίζονται
με τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων.
Η παρουσία τους, εντός του
ΜΗΤΕΡΑ, απέναντι από το Τμήμα της Ιατρικής Εμβρύου, επι-

Η επιστημονική
δραστηριότητα
του Τμήματος Γενετικής και
Μοριακής Βιολογίας του ΜΗΤΕΡΑ
τρέπει την άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση των συνεργατών
ιατρών και των ασθενών, ενώ ο
μεγάλος αριθμός εξετάσεων
που έχουν πραγματοποιηθεί με
επιτυχία (20.000 προγεννητικές
διαγνώσεις για χρωμοσωματικές ανωμαλίες και 1.000 για μονογονιδιακά νοσήματα) καθι-

στούν το Τμήμα Γενετικής &
Μοριακής Βιολογίας του ΜΗΤΕΡΑ ένα από τα καλύτερα
στην Ελλάδα και διεθνώς.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα και
τις υπηρεσίες που προσφέρει
μπορείτε να βρείτε στα «Διαγνωστικά Τμήματα» του δια-

δικτυακού τόπου του ΜΗΤΕΡΑ www.mitera.gr και στα νέα
ενημερωτικά έντυπα που πρόσφατα εκδόθηκαν.
Το τμήμα είναι στελεχωμένο
από έμπειρους, καταξιωμένους γενετιστές, που έχουν
να παρουσιάσουν αξιόλογη
ερευνητική δραστηριότητα.
Tις πρόσφατες δημοσιεύσεις
τους μπορείτε να βρείτε επίσης στο www.mitera.gr, στα
πεδία «Ενημέρωση Ιατρών και
Ενημέρωση Φοιτητών».
Επιπλέον, η εκπρόσωπος των
Γενετιστών Ελλάδος στην
ECA (European Cytogenetists
Association) και Διευθύντρια
του Τμήματος Γενετικής και
Μοριακής Βιολογίας του ΜΗΤΕΡΑ, Δρ. Βούλα Βελισσαρίου, πρόσφατα οργάνωσε και
συντόνισε ημερίδα με θέμα τη
διαπίστευση των εξετάσεων
Kυτταρογενετικής και τον ποιοτικό έλεγχο.

Τιμητική διάκριση
στον Καθηγητή ΩΡΛ
κ. Ιάκωβο Πετμεζάκη

Ο Επ. Καθηγητής κ. Ιάκωβος Πετμεζάκης ενώ παραλαμβάνει τιμητική
πλακέτα από τον Δήμαρχο Ν. Ιωνίας κ. Γ. Χαραλάμπους και την Πρόεδρο
της Εστίας Ν. Ιωνίας κ. Α. Αϊβατίδου.
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Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2008, ένας δικός μας άνθρωπος, ο Διευθυντής του ΩΡΛ Τμήματος του ΜΗΤΕΡΑ, Επ. Καθηγητής κ. Ιάκωβος Πετμεζάκης, τιμήθηκε
στην Αίθουσα Διαλέξεων της Εστίας Ν. Ιωνίας για την
προσφορά του στην ιατρική και στην πόλη του, παρουσία του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Σ.
Ρηγάκη, Βουλευτών και Πολιτευτών της Β’ Περιφέρειας
Αθηνών κ.ά. Για τον κ. Πετμεζάκη μίλησε με θερμά λόγια ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Γ. Χαραλάμπους, ενώ ιδιαίτερα συγκινητικός στην ομιλία του ήταν ο Μητροπολίτης
Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος.

news
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1.Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Ομίλου κ. Θεμιστοκλής Χαραμής.
2.Οι ιατροί και τα στελέχη των
εταιρειών του Ομίλου ΥΓΕΙΑΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ.
3.Ο Πρόεδρος των Δ.Σ. του
ΥΓΕΙΑ και του ΜΗΤΕΡΑ κ. Κωνσταντίνος Σταύρου.
4.Ο Αντιπρόεδρος της ΜΙG κ.
Ανδρέας Βγενόπουλος.
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Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου
2007, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ διοργάνωσε στο
Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο
τη γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων και των τριών νοσοκομείων. Ήταν η πρώτη
φορά που ο όμιλος διοργάνωσε από κοινού την εκδήλωση,
η οποία υπήρξε εξαιρετικά
επιτυχημένη, αφού μεγάλος
αριθμός εργαζομένων μαζί
με τα παιδιά τους κατέκλυσαν από νωρίς το χώρο.
Οι μικροί μας φίλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους, μια και
η εκδήλωση τους επιφύλασσε πολλές εκπλήξεις και αναρίθμητα παιχνίδια, με τη συντροφιά ταχυδακτυλουργών,
ζογκλέρ και κλόουν. Ο ενθουσιασμός έφτασε στο αποκορύφωμά του όταν στο τέλος της
εκδήλωσης μοιράστηκαν υπέροχα δώρα σε όλα παιδιά!
Την επιτυχία της πρωινής εκδήλωσης διαδέχθηκε η επιτυχία της εκδήλωσης γνωριμίας των ιατρών του ομίλου,
που πραγματοποιήθηκε το
βράδυ της ίδιας μέρας, επίσης στο χώρο του Ολυμπιακού Ποδηλατοδρομίου.
Την εκδήλωση συντόνιζε η
Διευθύντρια Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας του ΜΗΤΕΡΑ
κυρία Ρεγγίνα Λουκέρη, η
οποία αρχικά έδωσε το λόγο

Τα παιδιά των εργαζομένων
των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑΛΗΤΩ κατέκλυσαν το Ολυμπιακό
Ποδηλατοδρόμιο και διασκέδασαν
με την ψυχή τους.

στον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ
κ. Π. Κοσμίδη και στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συμβουλίου του νοσοκομείου Αχίλλειον
της Κύπρου κ. Χ. Χριστοφίδη.
Ακολούθως χαιρέτισαν την
εκδήλωση ο πρόεδρος του
Δ.Σ. του ΛΗΤΩ κ. Θ. Στάθης
και ο πρόεδρος των Δ.Σ. του
ΥΓΕΙΑ και του ΜΗΤΕΡΑ κ. Κ.
Σταύρου.
Οι προσκεκλημένοι ιατροί και
τα στελέχη των τριών νοσοκομείων είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν για πρώτη
φορά μέσω βίντεο την παρουσίαση όλων των εταιρειών που
ανήκουν στον όμιλο. Η παρουσίαση έγινε από τον Πρόεδρο
της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ομίλου, κ. Θ. Χαραμή.
Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε
η ομιλία του Αντιπροέδρου
της MIG, κ. Ανδρέα Βγενόπουλου, ο οποίος, μιλώντας
για την πορεία του ομίλου
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων, τόνισε:
«Μέσα σε 22 μήνες καταφέραμε τόσα πολλά και έπεται
συνέχεια...».
Στη δεξίωση που ακολούθησε
οι ιατροί των τριών νοσοκομείων είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να
διασκεδάσουν σε μιαν ατμόσφαιρα κεφάτη και γιορτινή.
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Σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό
κλίμα πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008,
η κοπή πίτας του ΛΗΤΩ στην Αίθουσα Διαλέξεων του μαιευτηρίου.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν το προσωπικό, οι συνεργάτες ιατροί, οι διοικήσεις και
τα στελέχη του Ομίλου ΥΓΕΙΑΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ. Το φλουρί της
βασιλόπιτας –μια χρυσή λίρα–
κέρδισε το Διαγνωστικό Πολυϊατρείο ΛητώLab. To φλουρί
παρέλαβε η Διοικητική Διευθύντρια του Πολυϊατρείου, κυρία
Χριστίνα Καψαλάκη. Τις καλύτερες ευχές μας στο ΛητώLab,
που ήδη συμπλήρωσε τέσσερις
μήνες επιτυχούς λειτουργίας.
Tη διαδικασία κοπής της πίτας
ακολούθησε, σε κλίμα χαράς
και συγκίνησης, η ανακήρυξη
του κ. Επαμεινώνδα Μεγαπάνου
ως Επίτιμου Προέδρου του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, σε αναγνώριση
του πολύτιμου έργου του. Ο κ.
Μεγαπάνος υπήρξε ένα από τα
1. Ο κ. Θεοφάνης Στάθης αποιδρυτικά στελέχη, καθώς και ο
νέμει τιμητική πλακέτα στον κ.
Επαμεινώνδα Μεγαπάνο.
μακροβιότερος Πρόεδρος του
2. Ο κ. Επαμεινώνδας Μεγαπάμαιευτηρίου, με αξιόλογο έργο
νος παραλαμβάνει αναμνηστικό
και σημαντική προσφορά. Στον
δώρο από τον κ. Λεωνίδα Παπακ. Μεγαπάνο απενεμήθη τιμηδόπουλο.
3. Η στιγμή κατά την οποία η κυρία
τική πλακέτα από τον εν ενερΧριστίνα Καψαλάκη, Διευθύντρια
γεία Πρόεδρο κ. Θεοφάνη Στάτου Πολυϊατρείου ΛητώLab, βρίθη και αναμνηστικό δώρο από
σκει το φλουρί της βασιλόπιτας.
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.
Λεωνίδα Παπαδόπουλο.
Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Προέδρου και του Διευθύνοντος
Συμβούλου, κυρίων Στάθη και Παπαδόπουλου αντίστοιχα, καθώς και
του κ. Κωνσταντίνου Σταύρου, Προέδρου του Ομίλου ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ. Η κοπή της πίτας του μαιευτηρίου φέτος είχε έναν ακόμη
πιο εορταστικό χαρακτήρα σε σχέση με άλλες χρονιές: επεφύλασσε
εκπλήξεις και δώρα πιο πλούσια από ποτέ. Η διαδικασία κλήρωσης
που για πρώτη φορά έγινε φέτος ηλεκτρονικά ανέδειξε πολλούς τυχερούς που πλημμύρισαν από ενθουσιασμό κερδίζοντας υπέροχα
δώρα, μεταξύ των οποίων ταξίδια, τηλεοράσεις, laptops κ.ά.

Την Τρίτη 29/01/2008, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
κοπής της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του ΜΗΤΕΡΑ, στο Συνεδριακό του Κέντρο. Στην
εκδήλωση παρευρέθησαν
πλήθος ιατρών και εργαζομένων του νοσοκομείου, καθώς και στελέχη του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ και
της Μarfin Ιnvestment Group.
Για πρώτη φορά φέτος, παράλληλα με τη διαδικασία
της κοπής της πίτας, πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική
κλήρωση με πλούσια δώρα
(αυτοκίνητο, ταξίδια, ηλεκτρονικά σκεύη κ.ά.), που
ενθουσίασε όλους τους παρευρισκόμενους.
Κατά τη διάρκεια της κοπής
της πίτας του ΜΗΤΕΡΑ, την
οποία τίμησε με την παρουσία
του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου
κ. Γιώργος Πατούλης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Σταύρου ανήγγειλε τα
σχέδια και τους στόχους της
εταιρείας για το 2008, ενώ η
Πρόεδρος του Σωματείου των
Εργαζομένων δήλωσε τη στήριξη των εργαζομένων και την
αφοσίωσή τους στο έργο που
καθημερινά επιτελείται. Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, τέλος, ιατρός και ο ίδιος στο επάγγελμα,
ευχήθηκε Χρόνια Πολλά σε ιατρούς, προσωπικό και νοσηλευόμενους. Ευχόμαστε και του
χρόνου, με υγεία σε όλους.

1

2

3
1. Κατάμεστο το Συνεδριακό
Κέντρο κατά την εκδήλωση της
κοπής της πίτας του ΜΗΤΕΡΑ.
2. O Πρόεδρος του Δ.Σ. του
ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνος
Σταύρου, μαζί με τη Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας, κ. Ρεγγίνα Λουκέρη, κατά
τη διαδικασία της ηλεκτρονικής
κλήρωσης. 3. Η μεγάλη τυχερή
της ηλεκτρονικής κλήρωσης,
κ. Έφη Τζιγκιτζέλα, γραμματέας του Α’ Χειρουργείου του
ΜΗΤΕΡΑ, ενώ παραλαμβάνει
το καινούριο της αυτοκίνητο,
μάρκας Peugeot 207, από τον
Διευθυντή της αντιπροσωπίας,
κ. Μαυρίδη.
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στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ

Φαντασμαγορική
εκδήλωση για την κοπή
της πίτας του ΜΗΤΕΡΑ

ART

Θερμή συμμετοχή
κι αμέτρητες εκπλήξεις

Συγκίνηση και
ενθουσιασμός στην
κοπή πίτας του ΛΗΤΩ

news

2o Πρωτάθλημα Οργανισμών
και Φορέων Υγείας 7x7

Αποχωρήσεις αγαπημένων
συναδέλφων
λόγω συνταξιοδότησης

Αποτελεσματική διαχείριση
κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας
Κατά την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και την Ελλάδα γενικότερα, όλες οι υπηρεσίες τόσο του ΜΗΤΕΡΑ όσο και του
ΛΗΤΩ κινήθηκαν άμεσα και συντονισμένα, με αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία των δύο νοσοκομείων. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν
σε όλους τους εργαζόμενους, διότι ο καθένας από τη θέση του συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε τα νοσοκομεία να παραμείνουν αδιάλειπτα ανοικτά και να εξυπηρετήσουν, ως συνήθως, τους νοσηλευόμενους και τους επισκέπτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Πρωταθλήματος Οργανισμών και Φορέων Υγείας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
3 Μαρτίου 2008 στο Συνεδριακό Κέντρο
«Νικόλαος Λούρος» του Νοσοκομείου
ΜΗΤΕΡΑ.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι αρχηγοί
όλων των ομάδων είχαν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν ευχές και να κουβεντιάσουν
για θέματα που αφορούν το Πρωτάθλημα
και όχι μόνο.
Στους χαιρετισμούς τους οι αρχηγοί των
ομάδων τόνισαν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη της καλής συμπεριφοράς των παικτών των ομάδων για τη διασφάλιση της
καλής φήμης των εταιρειών τους, ακόμη και μέσα από τους αγωνιστικούς χώρους.
Μάλιστα, για την επίτευξη του στόχου αυτού η διοργανώτρια Αρχή του Πρωταθλήματος ανακοίνωσε τη σύσταση 7μελούς
Πειθαρχικής Επιτροπής η οποία θα πραγ-

1

2
1. Ο διοργανωτής του Πρωταθλήματος Γιάννης
Σταθόπουλος ανάμεσα στα ηγετικά στελέχη της
ομάδας του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, κ. Χρήστο Πούμπουρα και Γιώργο Αβραάμ.
2. Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του ΕΠΟΦΥ.

Ολυμπισμός, Πρωταθλητισμός και Μητρότητα
1

2

1. Εμφανώς συγκινημένη η Ιωάννα Βούλγαρη ανάμεσα στη Διευθύνουσα
και την Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, καθώς και τα υπόλοιπα
στελέχη της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του ΜΗΤΕΡΑ.
2. Ο Νάκης στην αποχαιρετιστήρια γιορτή που του ετοίμασαν οι συνάδελφοί του, στα πλυντήρια του ΜΗΤΕΡΑ στη Νέα Ιωνία.

3

Ετήσιος Χορός
Σωματείου
Εργαζομένων
ΜΗΤΕΡΑ
ART
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ματεύεται τις δύσκολες περιπτώσεις και
θα λαμβάνει από κοινού, κατά το δυνατόν,
δίκαιες αποφάσεις.
Επιπλέον ανακοινώθηκε η σύσταση της
Μικτής Ομάδας του ΕΠΟΦΥ, η οποία θα
απαρτίζεται από τους καλύτερους παίκτες του Πρωταθλήματος και θα συμμετέχει ή θα οργανώνει φιλανθρωπικά τουρνουά, και παρουσιάστηκε το νέο site του
Πρωταθλήματος: www.everygame.gr
Στην όμορφη διαδικασία της κοπής της
πίτας –την οποία έφτιαξε ο σεφ του Μαιευτηρίου
ΛΗΤΩ και παίκτης της ποδο1
σφαιρικής του ομάδας, κ. Ηλίας Μπαλοδήμας– η τυχερή ομάδα ήταν εκείνη της
Roche Diagnostics που κέρδισε το φλουρί, το οποίο αντιστοιχεί σ’ έναν επιπλέον
βαθμό στον βαθμολογικό πίνακα.
Με τη λήξη της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες ευχήθηκαν καλό υπόλοιπο της αγωνιστικής χρονιάς και ανανέωσαν το ραντεβού τους μέσα στα γήπεδα.

Ένα κεφάτο πρόγραμμα στο Νυχτερινό Κέντρο Ιερά Οδός, παρέα με τον Πασχάλη Τερζή και την Πέγκυ Ζήνα, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι εργαζόμενοι της Γενικής, Μαιευτικής/Γυναικολογικής και Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, την Κυριακή 23/03/2008, στον ετήσιο χορό που διοργανώνει το Σωματείο τους. Το κέφι άναψε γρήγορα με ηγετικές φυσιογνωμίες την Πρόεδρο του Σωματείου κ. Φρειδερίκη Πανταζή και τον Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο Πάλλα, οι οποίοι έσυραν το χορό.
Και του χρόνου, με υγεία.

Είναι Ολυμπιονίκες με σπουδαίες διακρίσεις στην αθλητική τους καριέρα. Είναι γυναίκες
αγωνίστριες, που τίμησαν τα ελληνικά χρώματα στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.
Αλλά πάνω απ’ όλα είναι μαμάδες… Τρεις δικοί μας πλέον άνθρωποι και αγαπημένες φίλες του ΜΗΤΕΡΑ, η Χρυσή Ολυμπιονίκης του 2004 στην ιστιοπλοΐα, Αιμιλία Τσουλφά, και
οι Αργυρές Ολυμπιονίκες της υδατοσφαίρισης, Γεωργία Ελληνάκη και Ευτυχία Καραγιάννη, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της προσφοράς τους, επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στη Λαμπαδηδρομία της Φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, που κατέληξε το Σάββατο 29 Μαρτίου 2008 στο Καλλιμάρμαρο, για να την παραλάβει η Κινεζική
Ολυμπιακή Επιτροπή.
Όμορφες στιγμές για τρεις σπουδαίες γυναίκες! Η συμπαρουσία των προσφάτως αφιχθέντων στον κόσμο παιδιών τους έδωσε ένα ξεχωριστό χρώμα και «πάντρεψε» με τον
ιδανικότερο τρόπο τις αξίες του Ολυμπισμού και της Μητρότητας.
1. Η εγκυμονούσα Αιμιλία Τσουλφά –θα γεννήσει σε λίγο καιρό το δεύτερο παιδί
της στο ΜΗΤΕΡΑ– με την κόρη της Νάνσυ, με την οποία κάλυψαν μαζί μια απόσταση 200 μέτρων στη Λεωφόρο Αμαλίας στο Σύνταγμα.
2. Η Ευτυχία Καραγιάννη με τον μόλις δύο μηνών γιο της Γιάννη, αμέσως μετά τη
διαδρομή που κάλυψε στη Βασιλίσσης Σοφίας.
3. Η Γεωργία Ελληνάκη, η οποία κάλυψε μια απόσταση 200 μ. στον Παρθενώνα,
με τη 15 μηνών κόρη της Ιωάννα.
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Ο ετήσιος χορός του ΛΗΤΩ αποτελεί πλέον παράδοση και θεσμό στην ιστορία του μαιευτηρίου.
Φέτος πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη, 6 Μαρτίου, στο χώρο του REX, που φιλοξενεί τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, Ελευθερία Αρβανιτάκη και Δήμητρα Γαλάνη. Στο χορό, στον οποίο οι
παρευρισκόμενοι είχαν και τη δυνατότητα της μασκέ αμφίεσης, επικράτησαν το κέφι, το τραγούδι και ο χορός σε
ένταση και ρυθμό που δύσκολα περιγράφονται με λόγια.
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η Δήμητρα Γαλάνη μάγεψαν με τις εξαίσιες φωνές τους σε αγαπημένα τραγούδια, παρασύροντας τους εργαζομένους και τους
συνεργάτες του μαιευτηρίου σε ένα υπέροχο γλέντι
που θα μείνει σε όλους αξέχαστο.

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

ART

Ο χορός των εργαζομένων
του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, στις
αρχές Ιανουαρίου 2008 αποχαιρετήσαμε δύο πολύ αγαπημένους συναδέλφους, λόγω συνταξιοδότησής τους.
Η Προϊσταμένη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας κυρία Ιωάννα Βούλγαρη και ο μοναδικός Κομνηνός Λιζάρδος, ευρύτερα γνωστός ως Νάκης, αποχαιρέτισαν το ΜΗΤΕΡΑ μετά από 26
και άνω χρόνια συνεργασίας και προσφοράς.
Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη ζωή τους και να ξέρουν
ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στο δεύτερο σπίτι τους.

Όταν λέμε πρόληψη, εννοούμε την προσπάθεια μείωσης του καρκίνου του μαστού.
Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να αναγνωριστούν οι αιτιολογικοί παράγοντες και να
γίνει προσπάθεια τροποποίησής τους.
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Πώς εκτιµάται ο
κίνδυνος του καρκίνου
του μαστού;
Υπάρχουν διάφορα στατιστικά μοντέλα στα οποία, μετά
από προσεκτική λήψη του
ιστορικού (από εξειδικευμένο
άτοµο), λαμβάνονται υπ’ όψιν
διάφοροι παράγοντες (ανάλογα µε το μοντέλο) και µας
δίνουν το μέγεθος κινδύνου
για το συγκεκριμένο άτοµο.
Τα μοντέλα Gail & Claus είναι γνωστότερα και εκτιµούν
τον κίνδυνο σε γυναίκες μέσου κινδύνου, ενώ άλλα,
όπως τα BRCaPRO, Frank &
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Αφιέρωμα: Καρκίνος Μαστού

για τον καρκίνο
του μαστού;

αµφοτερόπλευρα, καρκίνο
µαστού και ωοθηκών ή καρκίνο µαστού σε άνδρες (BrCa2).
Η ιστολογική διάγνωση ατυπίας αυξάνει τον κίνδυνο 2-10 φορές ανάλογα µε
τη βλάβη και είναι μεγαλύτερος όταν συνυπάρχει οικογενειακό ιστορικό.
Ακριβής συσχέτιση μεταξύ διατροφής και καρκίνου
µαστού δεν είναι εύκολο να
αποδειχθεί. Κάποιες μελέτες δείχνουν σχέση µε την
κατανάλωση κόκκινου κρέατος, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται σταθερά ως παράγοντας κινδύνου. Επίσης
η αύξηση του βάρους από τη
νεαρή ηλικία (18 ετών) έως
την εμμηνόπαυση περισσότερο από τα 25 κιλά αναγνωρίστηκε ως παράγων κινδύνου. Στην περίπτωση του
αλκοόλ φαίνεται ότι αυξάνονται τα επίπεδα των κυκλοφορούντων οιστρογόνων,
ενώ η μείωσή τους σε γυναίκες που γυμνάζονται συστηματικά μειώνει τον κίνδυνο.
Τα τελευταία χρόνια, μετά
τη μελέτη WHI (Women’s
Health lnitiative), φάνηκε αύ-

ξηση του καρκίνου µαστού
σε γυναίκες που έπαιρναν
συνδυασµό οιστρογόνωνπρογεστερόνης για περίπου
5 χρόνια. Η χορήγηση μόνον οιστρογόνων σε γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε
υστερεκτομή δεν αύξησε
τον κίνδυνο. Η μελέτη αυτή
παρουσιάζει αρκετές στατιστικές ιδιαιτερότητες, οπότε
γίνονται επιπλέον αναλύσεις.

OF

Υπάρχει
πρόληψη

Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος
και δεύτερος σε θνησιμότητα στις γυναίκες. Η ακριβής
αιτιολογία του είναι άγνωστη,
καθώς οι αλλαγές σε κυτταρικό-µοριακό επίπεδο που οδηγούν στην καρκινογένεση δεν
είναι ακόµη πλήρως γνωστές.
Έχουν αναγνωριστεί διάφοροι
παράγοντες που σχετίζονται
επιδημιολογικά µε αυξημένο
κίνδυνο. Η κλινική εξέταση
και η µαστογραφία βοηθούν
στην έγκαιρη διάγνωση και
όχι στην αποτροπή (πρόληψη) του καρκίνου µαστού.
Από τους επιδημιολογικούς
παράγοντες, σημαντικός είναι το οικογενειακό ιστορικό.
Τις περισσότερες φορές οι
καρκίνοι αυτοί είναι σποραδικοί ή τυχαίοι και ο κίνδυνος είναι περίπου διπλάσιος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.
Μόνο 1-2% των οικογενειών καρκίνων είναι κληρονομικοί, οφείλονται δηλαδή σε
μετάλλαξη αυτοσωµατικών
γονιδίων που μεταβιβάζονται
από τη µία γενιά στην άλλη.
Τα πιο γνωστά γονίδια είναι
τα BrCa1 & BrCa2. Οι οικογένειες, άτομα των οποίων φέρουν τα μεταλλαγμένα αυτά
γονίδια, παρουσιάζουν πολλά
περιστατικά καρκίνου µαστού
σε νεαρή ηλικία (<35)

Ακριβής συσχέτιση
μεταξύ διατροφής
και καρκίνου
µαστού δεν
είναι εύκολο
να αποδειχθεί.
Κάποιες μελέτες
δείχνουν σχέση µε
την κατανάλωση
κόκκινου κρέατος,
ενώ η κατανάλωση
αλκοόλ φαίνεται
σταθερά ως
παράγοντας
κινδύνου. Επίσης
η αύξηση του
βάρους από τη
νεαρή ηλικία (18
ετών) έως την
εμμηνόπαυση
περισσότερο
από τα 25 κιλά
αναγνωρίστηκε
ως παράγων
κινδύνου.
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Από την
κ. Χριστίνα Τσιώνου,
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο,
Χειρουργό Μαστού,
Επιστημονική Συνεργάτιδα
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ
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πολύ υψηλό κίνδυνο, που φέρουν τη μετάλλαξη των γovιδίων BRCa1 ή BRCa2. Μειώνει
δραστικά τον κίνδυνο σε λιγότερο από 10% του αρχικού
(µέχρι 95%). Αν και ακολουθείται από άµεση αποκατάσταση,
επηρεάζει ψυχολογικά τις περισσότερες γυναίκες. Σε µια
πρόσφατη µελέτη στις ΗΠΑ,
όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν τη λύση αυτή.
Η προφυλακτική ωοθη κεκτομή σε γυναίκες που
έχουν τεκνοποιήσει και είναι στην αρχή της 4ης δεκαετίας μειώνει τον κίνδυνο
του καρκίνου μαστού κατά
60%. Είναι λύση για γυναίκες
που έχουν γovιδιακή προδιάθεση και κίνδυνο για καρκίνου
µαστού και καρκίνου ωοθηκών.
Λόγω του ότι μειώνεται κυρί-

Παράγοντες
κινδύνου
Σχετικός κίνδυνος <2
• Πρόωρη εµµηναρχή <11 ετών
• Ατοκία
• Ηλικία κατά τον πρώτο
τοκετό >35
• Ορμονική υποκατάσταση
• Παχυσαρκία
• Αλκοόλ
• Θηλασµός (>1 έτους σε
σχέση με μη θηλασµό)
• Υπερπλαστική βλάβη σε
βιοψία χωρίς ατυπία
Σχετικός κίνδυνος 2-4 φορές
• Μία α’ βαθµού συγγενής µε
καρκίνο µαστού
• Έκθεση σε ακτινοβολία
• Πυκνοί µαστοί στη μαστογραφία
Σχετικός κίνδυνος >4
• Δύο α’ βαθµού συγγενείς µε
καρκίνο µαστού
• Ατυπία σε βιοψία µαστού
DCIS, ALH, LCIS

Μύθοι & Αλήθειες

για τον καρκίνο του μαστού
Αρκετές πληροφορίες σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού έχουν
μεταφερθεί λανθασμένα σε μεγάλη μερίδα του γυναικείου πληθυσμού. Για να αποσαφηνίσετε ό,τι γνωρίζετε για τη νόσο διαβάστε το
άρθρο που ακολουθεί και ξεχωρίστε τις αλήθειες από τους μύθους.

Μύθος Το στήθος μου δεν με

φία εκπέμπει 30% λιγότερη
ακτινοβολία και προσφέρει
ακόμη καλύτερη απεικόνιση.

ενοχλεί καθόλου. Αν με πονέσει, τότε αμέσως θα τρέξω στο
γιατρό – δεν θα το αμελήσω.

Αλήθεια

Ο καρκίνος του
μαστού συνήθως δεν πονάει
καθόλου. Εμφανίζεται ξαφνικά και μεγαλώνει ύπουλα και χωρίς συμπτώματα.
Μην περιμένετε να σας ενοχλήσει το στήθος σας για να
πάτε στο γιατρό. Πηγαίνετε προληπτικά και τακτικά.

Μύθος

Η μαστογραφία
μου είναι εντάξει, άρα το
στήθος μου δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Του
χρόνου θα την επαναλάβω.

Αλήθεια Το 5-10% των
καρκίνων του μαστού δεν είναι ορατοί στη μαστογραφία.
Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε
νέες γυναίκες –γιατί ο μαστός τους είναι σφριγηλός και
πυκνός–, αλλά και στις περιπτώσεις που ο όγκος βρίσκεται σε πολύ ακραίες θέσεις
του μαστού (προς τη μασχάλη,
την κλείδα ή το στέρνο), οπότε είναι πιθανόν να μην απεικονιστεί καθόλου στη μαστογραφία. Συνεπώς απαιτείται
συνδυασμός της μαστογραφίας με την κλινική εξέταση
μαστών (ψηλάφηση) από τον

Μύθος
ειδικό μαστολόγο, για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να
ξεφύγει αδιάγνωστος ένας
καρκίνος μαστού. Μόνον
η μαστογραφία δεν αρκεί.

Μύθος Δεν κάνω κάθε χρόνο μαστογραφία γιατί έχει
βλαπτική ακτινοβολία. Προτιμώ το υπερηχογράφημα.

Αλήθεια

Η δόση της ακτινοβολίας από μια μαστογραφία
είναι ελάχιστη και αντιστοιχεί μόνο στο 1/4 της ακτινοβολίας μιας απλής ακτινογραφίας θώρακος. Αν είστε πάνω
από 40 ετών, μια μαστογραφία το χρόνο, συνδυασμένη
πάντα με εξειδικευμένη μαστολογική εξέταση, θα μπορούσε να σας σώσει τη ζωή.
Το υπερηχογράφημα συνήθως χρησιμοποιείται: α) Για
να ελέγξουμε και από άλλη
σκοπιά κάποιο ύποπτο ψηλαφητό ή μαστογραφικό εύρημα. Δεν αρκεί το υπερηχογράφημα, ως υποκατάστατο
της μαστογραφίας. β) Στις
μικρές ηλικίες, όπου η μαστογραφία αποφεύγεται. Σήμερα η ψηφιακή μαστογρα-

Καμία συγγενής
μου δεν είχε καρκίνο μαστού.
Άρα δεν κινδυνεύω και δεν
χρειάζεται να «ψάχνομαι».

Αλήθεια Μόνο 3 στους 10
καρκίνους μαστού εμφανίζονται σε γυναίκες που είχαν
κάποιον κληρονομικό επιβαρυντικό παράγοντα. Επομένως, οι 7 στους 10 είναι τυχαίοι, σποραδικοί, εκτός λογικής
και μπορεί να εμφανισθούν
οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Μύθος Εξετάζω κάθε
μήνα τους μαστούς μου. Αν
εντοπίσω κάτι ύποπτο, θα
πάω αμέσως στον ειδικό.
Η ακτινοβολία από
μια μαστογραφία
είναι ελάχιστη
και αντιστοιχεί
μόνο στο 1/4 της
ακτινοβολίας
μιας απλής
ακτινογραφίας.

Αλήθεια Αυτοεξεταστείτε,
αλλά μην παρακάμπτετε την
κανονική ιατρική μαστολογική εξέταση θεωρώντας ότι η
εξέτασή σας είναι επαρκής.
Συνήθως, κι από τα δεδομένα που έχουμε, για να μπορέσει μια γυναίκα να ψηλαφίσει
έναν όγκο θα πρέπει αυτός να
έχει φθάσει σε μέγεθος καρυδιού, ενώ ένας έμπειρος
μαστολόγος θα τον είχε εντοπίσει δύο με τρία χρόνια νωρίτερα, όταν ακόμη ήταν ογκίδιο
σε μέγεθος αρακά. Έχουν χαθεί έτσι πολύτιμα χρόνια. Γιατί, αν και ο μαστός είναι όργανο ευπρόσιτο, η εξέτασή του
δεν είναι καθόλου εύκολη διαδικασία. Ακόμη και πολύπειροι
γιατροί που έχουν εξετάσει δεκάδες χιλιάδες γυναικών, συχνά «τα βρίσκουν σκούρα» σε
δύσκολους οζώδεις μαστούς.
Συνεπώς καλό είναι η αυτοεξέταση να γίνεται όχι για να
αντικαταστήσει την προληπτική ετήσια εξέταση μαστών
από τον ειδικό μαστολόγο,
αλλά ως αφορμή για το κλείσιμο εκτάκτου ραντεβού σε περίπτωση ύποπτου ευρήματος.
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Αφιέρωμα: Καρκίνος Μαστού

Οι επιλογές που έχουµε
ως τώρα περιλαμβάνουν αλλαγή του τρόπου
ζωής, στενή παρακολούθηση, χηµειοπροφύλαξη µε
ταµοξιφαίνη ή ραλοξιφαίνη,
προφυλακτική µαστεκτοµή ή
προφυλακτική ωοθηκεκτοµή.
Η αλλαγή των συνηθειών
έγκειται σε μείωση ή σταθεροποίηση του βάρους, άσκηση, μείωση του αλκοόλ και
του κόκκινου κρέατος. Θεραπεία υποκατάστασης δίνεται
μόνον από το γιατρό και μόνον
όταν χρειάζεται και συνυπολογίζονται παράγοντες όπως
η µαστογραφική πυκνότητα.
Στενή παρακολούθηση γίνεται
µε κλινική εξέταση κάθε 6µηνο,
μαστογραφία κάθε χρόνο –
κατά προτίµηση ψηφιακή– και
μαγνητική τοµογραφία µαστών
σε γυναίκες υψηλού κινδύνου.
Η προφυλακτική μαστεκτομή συνιστάται σε γυναίκες µε

Από τον
Δρ. Γιάννη Π. Φύσσα,
Γενικό Χειρουργό και Μαστολόγο,
Συνεργάτη Τμήματος Μαστού
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
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Πώς γίνεται η
πρόληψη;

ως ο ορµονοεξαρτώµενος
καρκίνος και οι γυναίκες αυτές κινδυνεύουν από µη
ορµονοεξαρτώµενο, χρειάζεται προσεκτική συζήτηση για να αναγνωρισθούν αυτές στις οποίες ενδείκνυται η
προφυλακτική μαστεκτοµή.
Η ταµοξιφαίνη και η ραλοξιφαίνη ανήκουν στους SERMS
(εκλεκτικοί ρυθµιστές oιστρoγονικών υποδοχέων). Η
ταµοξιφαίνη χρησιμοποιείται
ως ορμονοθεραπεία σε γυναίκες µε ορµονοεξαρτώμενο
καρκίνο μαστού ανεξαρτήτως
ηλικίας, ενώ η ραλοξιφαίνη είναι φάρµακο κατά της οστεοπόρωσης. Σε µια µελέτη της
STAR που συνέκρινε τις δύο
αυτές ουσίες για τη μείωση
του καρκίνου µαστού, βρέθηκε ότι και οι δύο μειώνουν τον
διηθητικό ορµονοεξαρτωµενο
καρκίνο κατά περίπου 50% –
η ταµοξιφαίνη και τον προδιηθητικό–, ενώ η ραλοξιφαίνη είναι αποτελεσματική µόνο
σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Η ραλοξιφαίνη (Evista)
δεν παρουσιάζει αυξημένο
καρκίνο ενδομητρίου όπως
η ταµοξιφαίνη, ενώ μειώνει τα θροµβωτικά επεισόδια
και τον καταρράκτη.
Συμπερασματικά: ΝΑΙ,
υπάρχει πρόληψη. Όλες
οι γυναίκες, ανεξαρτήτως
κινδύνου, πρέπει να εξετάζονται τακτικά και να υιοθετήσουν έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής. Οι γυναίκες
υψηλότερου κινδύνου πρέπει να συμβουλεύονται τον ειδικό ιατρό, ώστε να αποφασίζεται η καλύτερη µέθοδος,
ανάλογα και με την ψυχοσύνθεση της κάθε γυναίκας.
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Couch ενδείκνυνται για γυναίκες υψηλότερου κινδύνου
και προβλέπουν την πιθανότητα γενετικής μετάλλαξης.
Νεότερες μέθοδοι εκτίµησης
του κινδύνου είναι η αναρρόφηση κυττάρων από τη θηλή
του μαστού (duct lavage) και
η τυχαία κυτταρολογική µε
λεπτή βελόνα (FNA). Η εύρεση ατυπίας βάζει τη γυναίκα
σε οµάδα υψηλού κινδύνου.
Όµως οι μέθοδοι αυτές δεν
έχουν μεγάλη πρακτική αξία
και χρειάζονται περισσότερες προοπτικές μελέτες που
θα απαντήσουν σε διάφορα
ερωτήματα και θα είναι κλινικά ευρέως εφαρμόσιμες.

Αφιέρωμα: Καρκίνος Μαστού
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Ακολουθώντας τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις δυτικές κοινωνίες,
οι περισσότερες γυναίκες, με την επιθυμία της επαγγελματικής καταξίωσης, παντρεύονται και τεκνοποιούν μεγαλύτερες, με αποτέλεσμα
η μέση ηλικία για την πρώτη εγκυμοσύνη να είναι τα 30,7 έτη. Ποιο
είναι όμως το τίμημα και ποια η επίδραση της ηλικίας στη διαδικασία της τεκνοποίησης;

επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας, το 2006 είχαμε
3.531 γεννήσεις, 24,4% περισσότερες από το 2005 και 29,9%
περισσότερες από το 2000!

Εξωσωματική
γονιμοποίηση
Η γονιμότητα της γυναίκας
ελαττώνεται μετά τα 35 έτη
και αυτή η πτώση επιταχύνεται
μετά τα 40. Σ’ αυτό συντελούν
πολλοί παράγοντες:
Η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών ελαττώνεται
με την ηλικία, κατά συνέπεια
ελαττώνεται και η πιθανότητα
σύλληψης.
Γυναίκες μεγαλύτερης
ηλικίας έχουν σημαντικές
διαταραχές του κύκλου. Τα ποσοστά των κύκλων όπου δεν
γίνεται σωστή ωορρηξία είναι 16-30% στις γυναίκες 41-45
ετών και διπλάσια σε γυναίκες
46-50 ετών.
Ο κίνδυνος αποβολών και
γενετικών παθήσεων αυξάνεται σημαντικά μετά τα 40. Πιθανότατα αυτό οφείλεται στην
επίδραση τοξικών παραγόντων
από το περιβάλλον στο ωάριο.
Επίσης η συχνότης του συνδρόμου Down αυξάνεται σημαντικά μετά τα 40.

1
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Τα ινομυώματα και η αδενομύωση είναι δύο συχνά
προβλήματα σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, που μπορεί
να επηρεάζουν αρνητικά την
πιθανότητα κύησης.
Η ανδρική γονιμότητα
ελαττώνεται επίσης με την
ηλικία. Το σπέρμα ανδρών
άνω των 45 ετών παρουσιάζει γενετικές ανωμαλίες
στο 16%, σε σύγκριση με το
4% ανδρών 20 ετών.
Παρ’ όλα αυτά, οι κυήσεις στις
γυναίκες άνω των 40 φτάνουν
σε επίπεδα ρεκόρ: η στατιστική υπηρεσία της Αγγλίας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των γυναικών ηλικίας άνω των 40 που
έμειναν έγκυοι το 2006 ήταν
25.400, δηλαδή 6,4% περισσότερες από το 2005 και 150% σε
σχέση με το 1991. Στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση βοηθά ουσιαστικά
στην τεκνοποίηση τις γυναίκες άνω των 40 ετών. Όμως
τα ποσοστά επιτυχίας μειώνονται σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας και η απώλεια χρόνου με θεραπείες
λιγότερο αποτελεσματικές
είναι καταστροφική.
Επιβάλλεται η τάχιστη ολοκλήρωση όλων των διαγνωστικών τεστ και στη συνέχεια
η αιτιολογική θεραπεία του
προβλήματος. Επίσης, ας μη
λησμονούμε ότι ένα οφθαλμοφανές πρόβλημα του ενός συντρόφου (π.χ., πτωχό σπέρμα)
δεν αποκλείει την ύπαρξη προβλημάτων στον άλλο σύντροφο
(π.χ., ενδομητρίωση).
Παρακάτω θα δείτε στοιχεία
από όλους τους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης στην
Αμερική το 2005, όπου χρησιμοποιήθηκαν φρέσκα ωάρια
της ίδιας γυναίκας. Είναι εμφανής η δραματική πτώση της

πιθανότητας γέννησης ζώντος
εμβρύου για κάθε χρόνο αύξησης της ηλικίας (βλ. πίνακα).
Αντίθετα, τα ποσοστά κυήσεων
με έμβρυα από ωάρια δότριας είναι θεαματικά, πάνω από
50%, και τα ποσοστά γεννήσεων πάνω από 30%

Ηλικία
		
40
41
42
43
44
>44

Ποσοστά
κυήσεων %
23
19,5
15,1
11
8,3
2,5

Γεννήσεις ζώντος
εμβρύου
16,1
12,3
8,4
5,6
2,6
0,8

Προετοιμασία
και παρακολούθηση
της κύησης
Η προετοιμασία αρχίζει πριν
ακόμη μείνετε έγκυος. Σταματήστε το κάπνισμα, ελαττώστε
τα οινοπνευματώδη και τους
καφέδες. Τρώτε φρούτα και
λαχανικά. Ξεκινήστε τη λήψη
φολικού οξέος που είναι η μοναδική βιταμίνη που βοηθά να
ελαττωθούν οι γενετικές ανωμαλίες. Συμβουλευθείτε το γιατρό σας για το πόσο μπορείτε
να ασκείστε.
Όλες οι κυήσεις γυναικών άνω
των 40 ετών θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Είναι απαραίτητο
να γίνει βιοψία τροφοβλάστης ή
αμνιοπαρακέντηση για να αποκλείσουμε το Σύνδρομο Down
και άλλες γενετικές παθήσεις.
Η υπέρταση και ο διαβήτης είναι
οι επιπλοκές που εμφανίζονται
συχνότερα σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας και χρειάζονται
προσεκτική αντιμετώπιση.
Τα λιποβαρή έμβρυα είναι συχνότερα στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, πιθανόν λόγω
υπέρτασης ή κακής κυκλοφορίας του αίματος στη μήτρα. Είναι πιθανόν να κάνετε περισσότερα υπερηχογραφήματα κατά
την κύηση και να χρειαστεί να
ξεκουράζεστε περισσότερο.
Τέλος, η πιθανότητα καισαρικής τομής είναι αυξημένη.
Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών μετά τα
40 μπορεί να έχει μια φυσιολογική κύηση. Επιπλέον, γυναίκες που πριν μερικά χρόνια
δεν είχαν ελπίδα να συλλάβουν, σήμερα βοηθιούνται
αποτελεσματικά να εκπληρώσουν την επιθυμία τους και να
αποκτήσουν ένα υγιές παιδί.
25 life&
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Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Η απώλεια
πολύτιμου
χρόνου στις
γυναίκες άνω
των 40 ετών
μπορεί να έχει
σημαντικές
συνέπειες.
Συνιστούμε να
συμβουλευθούν
έγκαιρα το
γιατρό τους
αν δεν έχουν
συλλάβει μέσα
σε έξι μήνες.
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Εγκυμοσύνη
μετά τα 40

Από τον
κ. Ιάκωβο Σούση,
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο,
Συνεργάτη Μαιευτηρίου
ΛΗΤΩ
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Από τον
κ. Nάσατ Τζιμπάρα,
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο,
Συνεργάτη Μαιευτηρίου
ΛΗΤΩ

Φυσιολογικές Μεταβολές
κατά τη διάρκεια της κύησης

Η εγκυμοσύνη αποτελεί πρωτίστως ένα ευχάριστο γεγονός.
Κατά τη διάρκειά της, όμως, παρατηρούνται ορισμένες
φυσιολογικές μεταβολές σε διάφορα όργανα του σώματος.
Ας δούμε σε ποια σημεία εντοπίζονται οι αλλαγές αυτές:

1. Μεταβολές εξωτερικών γεννητικών οργάνων
Χαρακτηρίζονται από υπεραιμία (αύξηση της ποσότητας αίματος), που σε συνδυασμό με μεταβολές του βλεννογόνου επιτρέπουν τη διάταση που χρειάζεται κατά τον τοκετό.

2. Μήτρα Η μήτρα παρουσιάζει διάφορες μεταβολές
στη διάρκεια της κύησης, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του προοδευτικά αυξανόμενου όγκου
του περιεχομένου (έμβρυο - πλακούντας - αμνιακό υγρό).

3. Μαστοί Οι μαστοί στη διάρκεια της κύησης διογκώνονται
κατά 1/3 του αρχικού τους μεγέθους και γίνονται πιο ευαίσθητοι.

4. Δέρμα Μεταβολές επίσης παρουσιάζει το δέρμα, με την αύξηση της μελαγχρωστικής (πιο σκούρο χρώμα). Επίσης, η περιοχή γύρω από τον ομφαλό χρωματίζεται έντονα. Τα σημεία
γύρω από τις θηλές, το μέτωπο και τη μύτη γίνονται σκουρόχρωμα. Μία άλλη μεταβολή του δέρματος είναι οι ραβδώσεις (ραγάδες) που εμφανίζονται γύρω στον 5ο-6ο μήνα και αυτό λόγω της
αύξησης της τάσης του δέρματος, λόγω διόγκωσης της μήτρας.

5. Άκρα - Πρόσωπο Άλλη μεταβολή που παρουσιάζεται κατά
την εγκυμοσύνη είναι η ύπαρξη οιδήματος στα άνω ή κάτω άκρα
και στο πρόσωπο. Θεωρείται φυσιολογική εκδήλωση της κύησης (εφόσον είναι περιορισμένου βαθμού και χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα, π.χ., υπέρταση, λεύκωμα, καρδιοπάθεια).

6. Γαστρεντερικό σύστημα Το γαστρεντερικό σύστημα παρουσιάζει πολλές μεταβολές κι έτσι οι έγκυοι παρουσιάζουν ναυτία, δυσπεψία και δυσκοιλιότητα. Λόγω ελαττωμένης κινητικότητας του εντέρου, η όρεξη πολλές φορές αυξάνεται και υπάρχει
μεταβολή στην προτίμηση των τροφίμων ή και βουλιμία. Όλα αυτά
συμβαίνουν λόγω της άμβλυνσης της γεύσης κατά την κύηση.
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Το δέρμα παρουσιάζει σημαντικές αλλοιώσεις στη
διάρκεια της κύησης, εξαιτίας πολυάριθμων μεταβολικών, ενδοκρινολογικών και ανοσολογικών
αλλαγών. Δείτε ποιες είναι και πού εντοπίζονται
οι φυσιολογικές αυτές αλλοιώσεις και ενημερωθείτε για την πρόληψη και τη θεραπεία τους.
Οι φυσιολογικές αλλαγές του
δέρματος κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης περιλαμβάνουν
τις παρακάτω περιπτώσεις:

Γενικευμένη
υπερμελάγχρωση
Απαντά σε ποσοστό 90% των
εγκύων. Η αλλοίωση αυτή είναι εμφανέστερη σε ασθενείς
με σκούρο χρώμα δέρματος. Η
συχνότερη μελάγχρωση είναι
αυτή που εμφανίζεται κεντρικά στην επιφάνεια της κάτω
κοιλίας. Στην πρώτη κύηση αργεί να εμφανιστεί, αλλά στις
επόμενες εγκυμοσύνες εμφανίζεται νωρίτερα. Επίσης πιο
έντονα σκούρο χρώμα δέρματος παρουσιάζουν τόσο οι θηλές των μαστών όσο και τα εξωτερικά γεννητικά όργανα και
οι μασχάλες. Υπάρχει επιπλέον μια σκούρα απόχρωση στο
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Κιρσοειδείς φλέβες
(κιρσοί)
Είναι πολύ συνηθισμένες στην
εγκυμοσύνη και εμφανίζονται
κυρίως στα κάτω άκρα, αλλά
και γύρω από τον πρωκτό (αιμορροΐδες). Υπάρχει ταυτόχρονα και οίδημα στα κάτω άκρα.
Στις ασθενείς συνιστώνται ελαστικές κάλτσες με παράλληλη
ανύψωση των κάτω άκρων, κα-

θώς και αποφυγή τόσο ορθοστασίας όσο και παραμονής στην
καθιστή θέση. Μια διαφορετικού τύπου αγγειακή αλλοίωση
είναι τα αραχνοειδή αιμαγγειώματα. Αυτά παρουσιάζονται
σαν μικρές κόκκινες γραμμές
που διατάσσονται ακτινωτά ξεκινώντας από ένα κεντρικό σημείο και εμφανίζονται τόσο στο
πρόσωπο όσο και στο σώμα. Τα
αραχνοειδή αιμαγγειώματα
παρουσιάζονται στο α’ και στο
β’ τρίμηνο της κύησης. Υποχωρούν συνήθως μετά από τον
τοκετό – σε περίπτωση που
επιμένουν αντιμετωπίζονται
με λέιζερ.

κρέμες, ενώ για τη θεραπεία
τους δοκιμάζονται διάφορες
μέθοδοι, π.χ., λέιζερ.

τηρείται αύξηση του ιδρώτα
προς το τέλος της κύησης, που
μπορεί να οδηγήσει σε υπεριδρωσία καθώς και να συμβάλει
σε μια μορφή εκζέματος που
λέγεται δυσιδρωσικό. Η αιτία
αυτής της υπεριδρωσίας είναι
άγνωστη, ενώ αντιμετωπίζεται
τοπικά με ειδικά διαλύματα.
Όσον αφορά στους σμηγματογόνους αδένες δεν έχουμε σημαντικές αλλαγές στη δραστηριότητά τους, αλλά οι έγκυες
συχνά παρατηρούν ότι το δέρμα τους είναι πιο λιπαρό από
ό,τι πριν την εγκυμοσύνη.

Ραγάδες
εγκυμοσύνης

Άλλες αλλοιώσεις

Εμφανίζονται σε όλες τις εγκύους, κυρίως μετά το α’ τρίμηνο.
Πρόκειται για ροζ χρώματος
ραβδώσεις που εντοπίζονται
στην κοιλιά, στους μαστούς,
στους γλουτούς, στους μηρούς. Η αρχική ροζ απόχρωση
εξασθενεί με την πάροδο του
χρόνου. Για την πρόληψη της
εμφάνισής τους χρησιμοποιούμε τοπικά διαφόρων ειδών

Η πιο χαρακτηριστική αλλοίωση
τριχώματος είναι η πτώση των
μαλλιών, που εμφανίζεται από
έναν έως πέντε μήνες μετά τον
τοκετό και μπορεί να διαρκέσει έως ένα έτος. Οι ασθενείς
χρειάζονται διαβεβαίωση και
ενθάρρυνση ότι θα επανέλθουν
τα μαλλιά, ενώ για γρηγορότερη αποκατάσταση χορηγούνται
τόσο τοπικά σκευάσματα όσο

Εγκυμοσύνη & Δέρμα

Φυσιολογικές Αλλοιώσεις

λαιμό, που σε ορισμένες εγκύους είναι ιδιαίτερα ενοχλητική,
αλλά υποχωρεί μετά τον τοκετό σταδιακά, όπως και οι παραπάνω μελαγχρωματικές αλλοιώσεις.
Χαρακτηριστικού τύπου μελάγχρωση είναι το μέλασμα,
στο πρόσωπο της εγκύου. Παρουσιάζεται σαν καφέ χρώματος κηλίδες (πανάδες) και
εντοπίζεται κυρίως στο μέτωπο, στις παρειές, στο άνω χείλος, στη μύτη και στο πιγούνι.
Εμφανίζεται πιο έντονα στο β’
τρίμηνο της εγκυμοσύνης και
επιδεινώνεται με την έκθεση
στον ήλιο. Συνήθως υποχωρεί
μέσα σε έναν χρόνο από τον τοκετό. Για την αντιμετώπισή του,
εκτός από τα αντηλιακά με υψηλό δείκτη προστασίας, εφαρμόζουμε ειδικές λευκαντικές
ουσίες τοπικά, όπου υπάρχει
το μέλασμα, καθώς επίσης και
επεμβατικές μεθόδους (χημικό
πίλινγκ, λέιζερ).

και συμπληρώματα διατροφής
που περιέχουν ψευδάργυρο
και βιταμίνες.
Οι όνυχες στην εγκυμοσύνη γίνονται εύθραυστοι και λιγότερο σκληροί και μπορεί να εμφανίζουν εγκάρσιες γραμμές.
Αλλοιώσεις από τους βλεννογόνους είναι η υπερτροφία των
ούλων και η ουλίτιδα της εγκυμοσύνης, ενώ ο βλεννογόνος
του στόματος γίνεται εξέρυθρος και εύθραυστος.
Τέλος, όσον αφορά στη δραστηριότητα των αδένων, παρα-
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Εγκυμοσύνη
& Δέρμα

Η ενημέρωση
σε σχέση με
τις δερματικές
μεταβολές είναι
πολύ σημαντική,
γιατί συμβάλλει
στην αντιμετώπιση
των ψυχολογικών
επιπτώσεων,
με αποτέλεσμα
την καλύτερη
προσαρμογή της
εγκύου.

ART

Από τον
κ. Γιώργο Ζαραφωνίτη,
Δερματολόγο, Επιστημονικό
Συνεργάτη Νοσοκομείου
ΜΗΤΕΡΑ

Εγκυμοσύνη & Δέρμα

woman

woman

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

& σεξουαλική
δυσλειτουργία
Ενημερωθείτε
και χαρείτε τη ζωή

Το σεξ παίζει αναμφισβήτητα μεγάλο ρόλο στη ζωή της προεμμηνοπαυσιακής και ιδιαίτερα
της μετεμμηνοπαυσιακής γυναίκας. Ωστόσο, μετά την εμμηνόπαυση παρατηρείται μια
σειρά συμπτωμάτων που δυσχεραίνουν τη σεξουαλική δραστηριότητα. Η αντιμετώπισή
τους είναι αναγκαία τόσο για οργανικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους.
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Θεραπευτική
αντιμετώπιση
– Συμπεράσματα
Η χορήγηση οιστρογόνων δρα
μερικώς στην επιθυμία και στη
σεξουαλική δραστηριότητα,
αλλά η κύρια δράση τους επικεντρώνεται στη λίπανση του
κόλπου και στην εξάλειψη του
πόνου της επαφής.
Αντίθετα, η χορήγηση ανδρογόνων δρα περισσότερο στην
ψυχική σφαίρα της γυναίκας
αυξάνοντας τη διέγερση της
φαντασίας και της σεξουαλι-

Η σεξουαλική
δυσλειτουργία
αποτελεί ένα από
τα πιο σημαντικά
συμπτώματα μετά
την εμμηνόπαυση.
Γι’ αυτόν το
λόγο, σε καμία
περίπτωση δεν
είναι ντροπή
να ζητούν οι
εμμηνοπαυσιακές
γυναίκες την
ανάλογη ιατρική
συμβουλή και
θεραπεία που θα
τις βοηθήσει να
αποκαταστήσουν
την επιθυμία και τη
σεξουαλική τους
δραστηριότητα.

κότητας, ενώ ελάχιστα δρα
στη λίπανση και στην εξαφάνιση του πόνου της επαφής.
Λαμβάνοντας κανείς υπ’ όψιν
τα ανωτέρω, μπορεί να καταλήξει στα εξής συμπεράσματα:
1. Ο συνδυασμός ανδρογόνων και οιστρογόνων αποδίδει τα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα
από τις υπάρχουσες θεραπείες.
2. Σε περίπτωση φόβου λήψεως οιστρογόνων συνιστάται εναλλακτική θεραπεία και όχι αποχή
από θεραπευτική αγωγή.
3. Η μετεμμηνοπαυσιακή σεξουαλική δυσλειτουργία
είναι ένα από τα πιο σημαντικά συμπτώματα των
εμμηνοπαυσιακών γυναικών και σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή να ζητούν την ανάλογη ιατρική
συμβουλή και θεραπεία.
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Εμμηνόπαυση

Τα κλασικά συμπτώματα από
ανεπάρκεια οιστρογόνων στην
εμμηνόπαυση είναι: εξάψεις,
φουντώματα, κατάθλιψη, νυχτερινοί ιδρώτες, κολπική ξηρότητα, δυσπαρευνία (πόνος
κατά την επαφή), συρρίκνωση
της εισόδου του κόλπου (γίνεται κοντύτερος και στενότερος), ενώ ατροφούν το δέρμα,
οι βλεννογόνοι και τα μεγάλα
και μικρά χείλη του αιδοίου.
Τα συμπτώματα από την ανεπάρκεια ανδρογόνων είναι:
έλλειψη πρωινής ενέργειας
και ατονία, διαταραχές διαθέσεως, ελάττωση ερωτικής διάθεσης και διέγερσης.
Άλλα μετεμμηνοπαυσιακά συμπτώματα που επιτείνουν τη σεξουαλική δυσλειτουργία είναι τα εξής:
•Η α λ λ α γ ή τ ο υ σ χ ή μ α τος του σώματος με εναπόθεση τοπικού πάχους στη
μέση και ταυτόχρονη αύξηση βάρους λόγω εξάλειψης
των οιστρογόνων και υπερίσχυσης των ανδρογόνων.

ART

Μετεμμηνοπαυσιακά
συμπτώματα και άλλα
αίτια σεξουαλικής
δυσλειτουργίας

• Οι επαναλαμβανόμενες
κολπικές λοιμώξεις λόγω
ελαττωμένης αντίστασης
του κολπικού βλεννογόνου.
Εκτός όμως από τα ορμονικά αίτια, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δυσχεραίνουν
τη σεξουαλική λειτουργία:
• 10% έλλειψη ερωτικής
επιθυμίας του συντρόφου.
• 45% απουσία συντρόφου.
•Α ρ κ ε τ έ ς γ υ ν α ί κ ε ς π ι στεύουν ότι μετεμμηνοπαυσιακά η ερωτική επιθυμία είναι μη φυσιολογική.
•Ά λ λ ε ς γ υ ν α ί κ ε ς ε π η ρεάζονται τόσο αρνητικά
από τις αλλαγές στο σχήμα του σώματός τους, με
αποτέλεσμα να εκλείπει
η ερωτική τους επιθυμία.
• Πολλές γυναίκες χρησιμοποιούν την εμμηνόπαυση ως
αίτιο αποχής από το σεξ, επειδή πλέον δεν έλκονται σεξουαλικά από το σύντροφό τους.

woman

Aπό τον
κ. Ευστράτιο Κιρμουτσέλη,
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο,
Συνεργάτη Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Πρόπτωση Μήτρας

Σύγχρονη και αποτελεσματική θεραπεία
Η πρόπτωση της μήτρας είναι η κάθοδος του τραχήλου και του σώματος
της μήτρας μέσα στον κόλπο. Ακολουθεί η διαβάθμιση της πάθησης ανάλογα με τη βαρύτητα των περιπτώσεων, καθώς και τα αίτια, η συμπτωματολογία και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά.

Πώς δημιουργείται και
πού οφείλεται η πρόπτωση
της μήτρας
Υπάρχουν τρεις βαθμοί πρόπτωσης: 1ου βαθμού, πρώτο τριτημόριο κόλπου, 2ου βαθμού, προβολή του τραχήλου στην είσοδο του
κόλπου, και 3ου βαθμού, όπου ολόκληρη η μήτρα και τμήμα του κόλπου βρίσκονται έξω. Σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει
αύξηση του μήκους του τραχήλου, μια κατάσταση που πολύ συχνά συγχέεται με τη μερική πρόπτωση της μήτρας (1ου βαθμού).
Πρόπτωση της μήτρας μπορεί
να επέλθει όταν εξασθενήσουν
οι υποστηρικτικοί ιστοί, με αποτέλεσμα απώλεια της ικανότητας συγκράτησης της μήτρας.
Τα αίτια ποικίλλουν. Γενικότερα, είναι αποτέλεσμα πυελικής χαλάρωσης, κατά την
οποία μπορεί να συνυπάρχουν ουρηθροκήλη, κυστεοκήλη, εντεροκήλη και ορθοκήλη.
Επειδή στη στήριξη της μήτρας συμβάλλουν οι σύνδεσμοί
της και το πυελικό έδαφος, πρόπτωση μπορεί να συμβεί με κάκωση ή εξασθένηση του πυελικού εδάφους και χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακης πίεσης.
Στην κάκωση ή εξασθένηση
του πυελικού εδάφους μπορεί να συμβάλλουν ιδιοσυστατικοί παράγοντες ή τραύματα κατά τον τοκετό. Είναι πιART
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θανόν ακόμη να οφείλεται στην
ύπαρξη πυελικών όγκων ή διαταραχών του ιερού νεύρου.
Χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης μπορεί να προκαλέσουν παθήσεις όπως η παχυσαρκία, η χρόνια βρογχίτιδα, η
βρογχεκτασία, το άσθμα και η

Τα συμπτώματα της
πάθησης και
η αντιμετώπισή της

δυσκοιλιότητα. Επιπλέον, κατά την εμμηνόπαυση παρατηρείται ατροφία, η οποία συμβάλλει στη χαλάρωση του πυελικού εδάφους και συνεπώς
στην πρόπτωση της μήτρας.
Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες συγγενής πυελική χαλάρωση μπορεί να έχει ως επακόλουθο την πρόπτωση της μήτρας.

κωμένες περιοχές της μήτρας
ή του κολπικού τοιχώματος.
Επιπλέον, μπορεί να παρουσιάζουν δυσουρία, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, ακράτεια
από υπερπλήρωση, ενώ ως σύμπτωμα αναφέρεται και η συχνουρία. Η διάγνωση βασίζεται
στην κλινική εξέταση. Η αντιμετώπιση του 2ου και 3ου βαθμού
της πρόπτωσης της μήτρας είναι

Η γυναίκες που παρουσιάζουν
πρόπτωση συνήθως διαμαρτύρονται για αίσθημα πλήρωσης και
πίεσης στον κόλπο, πόνο στη μέση και αιμορραγία από τις εξελ-

κυρίως χειρουργική, με πιο συνηθισμένη χειρουργική επέμβαση την κολπική υστερεκτομή με
προσθιοπισθία κολποπερινεορραφία. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να γίνει και λαπαροσκοπικά
υποβοηθούμενη κολπική υστερεκτομή, όπου μπορεί να αντιμετωπισθούν και άλλες καταστάσεις.
Και στις δύο μεθόδους μπορεί
να αντιμετωπισθεί και η τυχούσα ακράτεια των ούρων. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει
μόνο επιμήκυνση του τραχήλου
και η γυναίκα επιθυμεί μελλοντική κύηση, διατηρείται η μήτρα και
αφαιρείται τμήμα του τραχήλου.
Η συντηρητική θεραπεία συνίσταται συνήθως στην πρόληψη,
με την αποφυγή ή τη θεραπεία
όλων εκείνων των προδιαθεσικών παραγόντων που έχουν ως
συνέπεια τη χαλάρωση του πυελικού εδάφους. Ιδιαιτέρως βοηθούν οι ασκήσεις αποκατάστασης πυελικού εδάφους συνήθως μετά τον τοκετό, καθώς και
οι θεραπείες αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης.
Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης ενδείκνυται σε γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας, ενώ σε περιπτώσεις αντενδείξεως χειρουργικής θεραπείας (μεγάλη ηλικία ή επιβαρυμένη κατάσταση) ενδείκνυται η τοποθέτηση κολπικών πεσσών.

Προγεννητικός
έλεγχος
Σε περίπτωση εγκυμοσύνης,
η επικοινωνία με το γιατρό
σας κρίνεται απαραίτητη. Ο
ίδιος θα σας κατατοπίσει και
θα οδηγήσει τα βήματά σας,
θα λύσει τις απορίες σας και
θα καταρτίσει ένα πρόγραμμα
παρακολούθησης της κύησης
με τις απαραίτητες εξετάσεις.
Η συντέλεση του θαύματος –
σύλληψη, εγκυμοσύνη, τοκετός– παρουσιάζει διάφορα
στάδια. Εμείς θα μιλήσουμε
για το α’ τρίμηνο της κύησης.
Αμέσως μετά τη διάγνωση της
εγκυμοσύνης γίνονται εξετάσεις αίματος και ούρων,
ο λεγόμενος προγεννητικός
έλεγχος, που θα δείξει την κλινική κατάσταση της εγκύου.
Στη λήξη του α’ τριμήνου,
μεταξύ 12ης και 13ης εβδομάδας, γίνεται το υπερηχογράφημα της αυχενικής διαφάνειας, στο οποίο μετράται
το πάχος του υγρού στον αυART
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χένα του εμβρύου, και σε συνδυασμό με τη λήψη αίματος
από την έγκυο για τον προσδιορισμό της ποσότητας της
πρωτεΐνης PAPP-A και της βχοριακής γοναδοτροπίνης,
αποτελούν ουσιαστικά τον
πρώτο έλεγχο για την αποφυγή γενετικών ανωμαλιών.

Τα συμπτώματα
της εγκυμοσύνης
Η μέλλουσα μητέρα αρχίζει να
αντιλαμβάνεται ορισμένα σημάδια, των οποίων η παρουσία
δεν είναι απαραίτητη σε όλες
τις εγκύους. Παρουσιάζεται
γενικότερα εύκολη κόπωση
λόγω της ανόδου της στάθμης των ορμονών στο αίμα,
καθώς και υπνηλία. Ακόμη και
απλές καθημερινές δραστηριότητες φαίνεται να χρειάζονται πολύ περισσότερη ενέργεια και κόπο από ό,τι πριν την
κύηση, οδηγώντας την έγκυο
σε εξάντληση στο τέλος της
ημέρας. Είναι απαραίτητο να
κοιμάται αρκετές ώρες κατά
τη διάρκεια της νύχτας και να
εκμεταλλεύεται κάποια χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να ξεκουράζεται.
Οι πρωινές και όχι μόνο αδια-

H έγκυος αλλάζει
τόσο σωματικά
όσο και ψυχικά.
Έχει λοιπόν
περισσότερη
ανάγκη από
τρυφερότητα,
σιγουριά και
αυτοπεποίθηση.

θεσίες με κύρια χαρακτηριστικά τη ναυτία και την τάση
προς έμετο παρουσιάζονται
στις περισσότερες εγκύους.
Το στήθος γίνεται πιο ευαίσθητο, πρήζεται, και πέριξ της
θηλής εμφανίζονται οι πρώτες διογκωμένες φλέβες αλλάζοντας σιγά σιγά το χρώμα
της περιοχής. Η όσφρηση και
η γεύση αλλάζουν και ίσως να
υπάρχει η έντονη επιθυμία ή
απέχθεια για συγκεκριμένες

τροφές. Δεδομένου του ότι η
έγκυος αλλάζει όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά, έχει
περισσότερη ανάγκη από τρυφερότητα, καθώς κι από αισθήματα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης – γι’ αυτόν το λόγο ο
σύντροφος πρέπει να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο. Το χάδι,
η τρυφερή κουβέντα και η διαβεβαίωση «είμαι δίπλα σου
για ό,τι συμβεί και ό,τι θελήσεις» είναι εκφράσεις ζωτικής σημασίας.
Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της εγκυμοσύνης σχηματίζεται το έμβρυο και συντελείται η οργανογένεση,
έτσι ώστε με τη λήξη του τριμήνου να είναι ένας σχεδόν
φυσιολογικός άνθρωπος – σε
μινιατούρα βέβαια. Εδώ είναι
που οι «θυσίες» σας πιάνουν
τόπο. Θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση σε βλαπτικές
ουσίες (τσιγάρο, αλκοόλ)
και η λήψη φαρμάκων χωρίς
συμβουλή του γυναικολόγου.
Ο γιατρός σας, πάντα δίπλα
σας, είναι έτοιμος για κάθε τι
που μπορεί να προκύψει ειδικά σ’ αυτήν την κρίσιμη περίοδο σχηματισμού του εμβρύου,
το οποίο είναι καθαρά ορατό
στο υπερηχογράφημα, ενώ εί-

Καλημέρα, μητρότητα

Οι ημέρες καθυστέρησης αυξάνονται. Γίνεστε σκεπτικές, παρουσιάζετε άγχος
και νευρικότητα. Ίσως μερικές καθημερινές σας συνήθειες αρχίζουν να αλλάζουν.
Η αρχική φευγαλέα σκέψη σάς απασχολεί έντονα και σταθερά πλέον: «Είμαι έγκυος;».
Οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις με το τεστ κυήσεως από το φαρμακείο. Τι ακολουθεί;

ναι διακριτή και η λειτουργία
της καρδιάς του.
Η κοιλίτσα της εγκύου γίνεται
πλέον εμφανής, το πρόσωπό
της γλυκαίνει, οι σκέψεις κι η
γλυκιά αναμονή διαπνέουν την
καθημερινότητά της. Το ταξίδι
της εγκυμοσύνης συνεχίζεται...
Το Art of Life & Health θα συνεχίσει την ενημέρωση στα επόμενα
τεύχη του με όλα όσα πρέπει να
γνωρίζετε για το β’ και γ΄ τρίμηνο
της εγκυμοσύνης.
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το α’ τρίμηνο της κύησης

ART

Καλημέρα, μητρότητα

Από τον
κ. Παναγιώτη Νικολάρα,
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο,
Συνεργάτη Μαιευτηρίου
ΛΗΤΩ

Καλημέρα, μητρότητα

woman

child

Οι εισαγωγές των παιδιών στο νοσοκομείο είναι συχνότερες από
αυτές των ενηλίκων, αλλά βραχύτερες. Η έκβαση είναι σχεδόν πάντα η πλήρης ίαση, αντίθετα από
ό,τι συμβαίνει στους ενήλικες, όπου
έχουμε νοσήματα φθοράς που δεν
θεραπεύονται πλήρως. Ποιες είναι όμως οι συνηθέστερες αιτίες
που οδηγούν στην εισαγωγή των
παιδιών μας στο νοσοκομείο;
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και Διαγόρα Ζαργάνη,

Παιδίατρο, Αναπληρωτή Διευθυντή
Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Η φυσιολογική ανάπτυξη του
παιδικού οργανισμού περιλαμβάνει και την ωρίμανση
του αμυντικού συστήματος,
της ανοσίας. Δυστυχώς, το
«κτίσιμο» της ανοσίας απαιτεί νόσηση. Έχει υπολογιστεί
ότι κάθε παιδί νοσεί περίπου
90 φορές μέχρι την ηλικία των
10 ετών. Οι 9 στις 10 νοσήσεις
αφορούν ιώσεις και μόνο 1
στις 10 οφείλεται σε παθογόνα μικρόβια.
Τις περισσότερες φορές οι
ασθένειες των παιδιών είναι απλές ιώσεις που χρειάζονται κυρίως υπομονή
και υποστήριξη. Σε σπανιότερες περιπτώσεις επιβάλλεται θεραπεία ή ακόμη και
εισαγωγή στο νοσοκομείο.
Ένα παιδί μπορεί να εισα-

χθεί στο νοσοκομείο ακόμη
και για απλές θεραπευτικές
παρεμβάσεις, που όμως δεν
μπορούν να πραγματοποιηθούν διαφορετικά.

Εισαγωγή
στο νοσοκομείο
λόγω αφυδάτωσης

ρα, αλλά δυστυχώς σπάνια
μπορούν να ενυδατωθούν
αποτελεσματικά με χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών
από το στόμα. Η ενδοφλέβια
χορήγηση των υγρών είναι
ίσως μία από τις μεγαλύτερες προσφορές της σύγχρονης παιδιατρικής. Δυστυχώς,
υποτιμάται συχνά η αξία της
πρόσβασης που έχουν τα
παιδιά μας σε τέτοιου είδους
θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Αρκεί να αναφέρουμε ότι
στην Ινδία πεθαίνουν 5 εκατομμύρια παιδιά από αφυδάτωση κάθε χρόνο, επειδή
δεν τους χορηγήθηκαν υγρά
ενδοφλεβίως!

Μία από τις συχνότερες αιτίες εισαγωγής στο νοσοκομείο είναι η αφυδάτωση.
Για ένα βρέφος αρκεί ένα
24ωρο με πυρετό και μειωμένη σίτιση για να αφυδατωθεί. Τα μεγαλύτερα παιδιά
αφυδατώνονται δυσκολότε-
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Οι συνηθέστερες
περιπτώσεις

Ομότιμο Καθηγητή Παιδιατρικής, Διευθυντή Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ,

Η ενδοφλέβια
χορήγηση των
υγρών είναι
ίσως μία από τις
μεγαλύτερες
προσφορές
της σύγχρονης
Παιδιατρικής.
Δυστυχώς,
υποτιμάται
συχνά η αξία
της πρόσβασης
που έχουν τα
παιδιά μας σε
τέτοιου είδους
θεραπευτικές
παρεμβάσεις.

ART

Πότε χρήζει νοσηλείας
το παιδί μας;

Από τους κυρίους
Χρήστο Σπ. Μπαρτσόκα,

child
Ατυχήματα και
αλλεργικές αντιδράσεις

Η μικρή ηλικία είναι σαφώς
ένας από τους πλέον επιβαρυντικούς παράγοντες που
επηρεάζουν την απόφαση
του γιατρού να παραπέμψει
ένα παιδί στο νοσοκομείο.
Νεογνά και μικρά βρέφη με
πυρετό σχεδόν πάντα πρέπει
να εισάγονται για έναν ολοκληρωμένο έλεγχο και θεραπεία. Τα μικρά βρέφη δεν
έχουν αντοχές και αποθέματα ύδατος και ηλεκτρολυτών.
Ο γιατρός πρέπει να δράσει
με ακρίβεια και ταχύτητα για
να τα προστατέψει. Πολλές
φορές, μάλιστα, χρειάζονται
τη βοήθεια και άλλων παιδιατρικών υποειδικοτήτων. Η
συστηματική δουλειά που
απαιτείται μπορεί να γίνει
μόνο μέσα στο νοσοκομείο.

Νοσηλεία λόγω
λοιμώξεων
Οι λοιμώξεις στα παιδιά συνήθως οφείλονται σε ιούς
και χρειάζονται μόνον απλή
συντηρητική και υποστηρικτική θεραπεία. Οι μικροβιακές λοιμώξεις είναι σπανιότερες αλλά σοβαρότερες.
Παραδόξως, οι πρωτοπαθείς μικροβιακές λοιμώξεις
οδηγούν σπανιότερα στο νοσοκομείο από ό,τι οι ιογενείς
λοιμώξεις. Στα παιδιά οι επιπλοκές είναι συχνές, γιατί το
ανοσοποιητικό τους σύστημα
δεν είναι ολοκληρωμένο και
απολύτως επαρκές. Ακόμη
και απλές ιώσεις μπορούν να
επιπλακούν με μικροβιακές
δευτεροπαθείς λοιμώξεις
και να χρειαστούν ενδοφλέβια θεραπευτική αγωγή. Τα
διαθέσιμα για τα παιδιά αντιβιοτικά για χορήγηση από το
στόμα δεν επαρκούν πάντα.
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Μάλιστα, η άσκοπη και αλόγιστη χορήγησή τους τα έχει
αχρηστεύσει σε τέτοιο βαθμό, που χρειάζονται πλέον
τεράστιες δόσεις για να είναι αποτελεσματικά. Έτσι,
η αποτελεσματική θεραπεία
από το στόμα πολλές φορές
είναι αδύνατη ή επισφαλής
και το παιδί οδηγείται στο
νοσοκομείο για ενδοφλέβια
αντιβίωση.

Ακόμη και στις
περιπτώσεις που
ένα παιδί πάσχει
από κάτι σοβαρό
για τη ζωή του,
η προσφορά της
Παιδιατρικής
σήμερα είναι
τεράστια:
σώζει ζωές
εξασφαλίζοντας
ένα καλύτερο και
υγιές μέλλον για
τα παιδιά.

Τα ατυχήματα, οι λήψεις ουσιών καθώς και οι αλλεργικές αντιδράσεις ευθύνονται
για μεγάλο αριθμό εισαγωγών κάθε χρόνο. Μάλιστα, οι
αλλεργικές αντιδράσεις και
οι καταστάσεις που τις συνοδεύουν γίνονται ολοένα
και συχνότερες. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση που παρουσιάζουν οι αλλεργίες λόγω του σύγχρονου
τρόπου ζωής. Παράλληλα,
ολοένα περισσότερες νοσολογικές οντότητες αναγνωρίζονται πλέον ως αλλεργικής αιτιολογίας. Το άσθμα,
οι τροφικές δυσανεξίες, ορισμένες παθήσεις του πεπτικού, παθήσεις του δέρματος
και των βλεννογόνων εντάσσονται στο φάσμα των αλλεργικών νοσημάτων. Η πλειονότητα των καταστάσεων
αυτών απαιτεί μακροχρόνια
αντιμετώπιση και οι εξάρσεις τους οδηγούν συχνά σε
εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οι
αλλεργικές αντιδράσεις, αν
αφεθούν χωρίς θεραπεία,
μπορεί να έχουν άσχημη έκβαση. Οι αναφυλαξίες, για
παράδειγμα, οδηγούν συχνά
σε έντονη αναπνευστική δυσχέρεια που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε οργανωμένο νοσοκομείο με μονάδα
εντατικής θεραπείας.
Δεν λείπουν όμως και οι περιπτώσεις που ένα παιδί πάσχει από κάτι σοβαρό για τη
ζωή του. Η Παιδιατρική σήμερα προσφέρει τα μέγιστα
σώζοντας παιδικές ζωές,
εξασφαλίζοντας έτσι ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά,
ως υγιείς ενήλικες.

child

Παιδικός Στραβισμός
Aπό την κ. Γεωργία Δ. Χρούσου,
M.D., Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Georgetown Ουάσινγκτον, Διευθύντρια Τμήματος Παιδο-Οφθαλμολογίας και Στραβισμού Παιδιατρικής
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

χάσει την όραση από το μάτι
που στραβίζει – ένα πρόβλημα που θα το συνοδεύει σε
όλη του τη ζωή εάν δεν αντιμετωπισθεί εγκαίρως.

Συγγενής
στραβισμός
Στραβισμός είναι η κατάσταση κατά την οποία τα μάτια δεν βρίσκονται στην ευθεία: το ένα βλέπει ίσια και
το άλλο στρέφεται προς μία
άλλη κατεύθυνση. Τα παιδιά
με στραβισμό δεν βλέπουν
διπλά, γιατί ο παιδικός εγκέφαλος απορρίπτει την εικόνα
που έρχεται από το μάτι που
στραβίζει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη χρησιμοποιείται το μάτι αυτό και να γίνεται
αμβλυωπικό (τεμπέλικο). Με
άλλα λόγια, το παιδί με στραβισμό στερείται διοφθάλμου
οράσεως (βλέπει με το ένα
μάτι) και έχει τον κίνδυνο να
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Ο συγγενής στραβισμός, αυτός δηλαδή που υπάρχει από
τη γέννηση ή εμφανίζεται
στους πρώτους 6 μήνες της
ζωής είναι η πιο συνηθισμένη
μορφή στραβισμού και απαντά σε ένα ποσοστό 2%. Η
κληρονομικότητα φαίνεται να
παίζει σημαντικό ρόλο στην
εμφάνιση του συγγενούς
στραβισμού, αφού, εάν ένας
από τους γονείς παρουσιάζει
την πάθηση, η πιθανότητα εμφάνισής της στα παιδιά του
είναι 30%.
Τα πρόωρα παιδιά έχουν γενικώς μεγαλύτερες πιθανότητες ανάπτυξης συγγενούς
στραβισμού. Συγκεκριμέ-

Ακόμη και με
την υποψία
στραβισμού
είναι απαραίτητη
η εξέταση από
ειδικό, ώστε
να διαγνωσθεί
η ύπαρξη ή μη
της πάθησης
και να γίνει όσο το
δυνατόν νωρίτερα
η διόρθωση.

να, εάν το βάρος γέννησης
του προώρου είναι κάτω των
2.500 γραμμαρίων, ο κίνδυνος
στραβισμού αυξάνεται κατά
4 φορές και εάν είναι κάτω
των 1.500 γραμμαρίων κατά
7 φορές. Εάν η μητέρα καπνίζει κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης ή καταναλώνει οινόπνευμα ή ναρκωτικά,
επίσης αυξάνονται οι πιθανότητες στραβισμού.
Η απόκλιση στον συγγενή
στραβισμό είναι κατά κανόνα συγκλίνουσα και μεγάλη.
Η αντιμετώπιση είναι σχεδόν
πάντα χειρουργική και πρέπει να ευθειαστούν επιτυχώς
τα μάτια πριν την ηλικία των 2
ετών. Συνήθως χειρουργούμε αυτά τα παιδιά μεταξύ 612 μηνών. Ένα στα 5 παιδιά
θα χρειασθεί επαναχειρουργείο και αυτό γίνεται επίσης
έγκαιρα, πριν την ηλικία των
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Ο στραβισμός στα
παιδιά, είτε συγγενής είτε
επίκτητος, αποτελεί ένα
πρόβλημα που πρέπει
να διαγιγνώσκεται και
να διορθώνεται έγκαιρα,
ώστε να αποφευχθούν
δυσάρεστες εξελίξεις στην
πορεία της ζωής τους.

ART

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

child

Πότε πρέπει να
εξετασθεί ένα παιδί
με στραβισμό;

2 ετών. Οι πιθανότητες απόκτησης διοφθάλμου οράσεως είναι σχεδόν 100% εάν η
διόρθωση γίνει πριν την ηλικία των 2 ετών και πέφτει
στο 44% ή και χαμηλότερα
εάν γίνει μετά την ηλικία
αυτή. Οι πιθανότητες απόκτησης κάποιας στερεοσκοπικής
όρασης είναι επίσης μεγάλες
όταν η χειρουργική διόρθωση
γίνει νωρίς.

Επίκτητος
στραβισμός
Εμφανίζεται σε οποιοδήποτε
έτος μετά τους πρώτους 6 μήνες της ζωής, συνήθως μεταξύ 2 και 7 ετών. Μπορεί να είναι εμφανής συνεχώς ή μόνο
μερικές στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μερικοί
συγκλίνοντες επίκτητοι στραβισμοί συνοδεύονται από
υπερμετρωπία και ελέγχονται με γυαλιά, ενώ είναι λιγόART
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τεροι εκείνοι που χρειάζονται
χειρουργική διόρθωση. Άλλοι
επίκτητοι στραβισμοί, όπως οι
αποκλίνοντες, διορθώνονται
μόνο με χειρουργείο. Η διόρθωση με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο είναι αναγκαία, για να
αποφύγουμε απώλεια οράσεως και να επαναφέρουμε τη
συνεργασία των δύο ματιών.

Εκτός από την
αποκατάσταση της
λειτουργικότητας
και της
συνεργασίας των
δύο οφθαλμών,
η διόρθωση
του στραβισμού
αποκαθιστά
την αισθητική
εμφάνιση του
παιδιού και
αποφεύγονται
τυχόν
ψυχολογικές
επιπτώσεις.

Ακόμη και με την υποψία
στραβισμού είναι απαραίτητη η εξέταση απο ειδικό.
Κατ’ αρχάς θα χρειασθεί να
διαγνωσθεί σωστά η ύπαρξη ή μη στραβισμού. Συχνά,
βρέφη αλλά και νήπια έχουν
τον λεγόμενο «ψευδοστραβισμό». Η βάση της μύτης είναι πλατιά γιατί δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως σε αυτήν την
ηλικία και υπάρχουν πλάγιες
πτυχές των βλεφάρων ρινικά (επίκανθος), που δημιουργούν την ψευδή εντύπωση
ότι το παιδάκι έχει συγκλίνοντα στραβισμό. Με την πάροδο της ηλικίας το πρόβλημα εξαφανίζεται. Ο ειδικός
επίσης θα αποκλείσει τυχόν
οφθαλμικές παθήσεις που
μπορούν να δημιουργήσουν
στραβισμό. Τέλος, θα αντιμετωπίσει την πάθηση ανάλογα με τον τύπο της, την
ύπαρξη ή μη αμβλυωπίας και
τη συχνότητα με την οποία ο
στραβισμός είναι εμφανής.
Το σημαντικό είναι να γίνει
έγκαιρα η διόρθωση.

child

Από τον κ. Ιάκωβο Πετμεζάκη,
Επ. Καθηγητή
Ωτορινολαρυγγολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντή Τμήματος
ΩΡΛ Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Η παιδική βαρηκοΐα αποτελεί συχνό και σοβαρό πρόβλημα που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε εγκαίρως. Ειδικοί εκτιμούν ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να προλάβει πιθανή καθυστέρηση στην ομιλία και στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού.
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Ενδείξεις
φυσιολογικής ακοής
Ένα βρέφος με φυσιολογική
ακοή πρέπει να έχει την ακόλουθη ανάπτυξη:
•	Περίπου 2 μηνών ξαφνιάζεται όταν ακούει έντονους
ήχους. Αναγνωρίζει τη φωνή
των οικείων του. Μουρμουρίζει σιγά και ευτυχισμένα.

Ενδείξεις βαρυκοΐας
Βασικό ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοΐας παίζουν οι γονείς, οι οποίοι πολλές φορές επιμένουν ότι
υπάρχει κάποιο πρόβλημα και
ζητούν τη γνώμη του ειδικού.
Ορισμένες αντιδράσεις παι-

Στο ΜΗΤΕΡΑ
εφαρμόζεται
από οκταετίας
η μέθοδος
ωτοακουστικών
εκπομπών
σχεδόν σε όλα τα
παιδιά, με άριστα
αποτελέσματα.
Αν το βρέφος δεν
ανταποκριθεί,
υποβάλλεται σε
λεπτομερέστερη
εξέταση, ώστε να
διερευνηθεί εάν
υπάρχει πρόβλημα
σε βάθος.

διών ηλικίας 6 μηνών έως 2
ετών, ενδεχομένως ύποπτες
για βαρηκοΐα είναι οι εξής:
•	Αν συνηθισμένοι θόρυβοι,
όπως το γάβγισμα του σκύλου, το τικ-τακ του ρολογιού, η μουσική, δεν το αποσπούν από το παιχνίδι του.
•	Αν δεν στρίβει το κεφάλι του
στο κτύπημα ενός κουταλιού στο φλιτζάνι, στο κτύπημα μιας κουδουνίστρας, στο
τσαλάκωμα ενός χαρτιού
(εφόσον δεν σας βλέπει).
•	Αν δεν το ενθουσιάζουν τα
παιχνίδια που κάνουν θόρυβο, όπως η ροκάνα.
•	Αν δεν αντιδρά όταν φωνάζουν το όνομά του από απόσταση ενός ή δύο μέτρων.
•	Αν δεν προσπαθεί να μιμηθεί τη φωνή που ακούει.
•	Α ν δεν εμπλουτίζει συνεχώς το λεξιλόγιό του (οι λέξεις «μαμά» και «μπαμπάς»
δεν είναι αρκετές).
Εάν οι γονείς έχουν κάποια
αμφιβολία για την ακοή του
παιδιού τους πρέπει να επισκεφθούν τον ειδικό γιατρό.
Όσο γρηγορότερα διαπιστώσει την ενδεχόμενη βαρηκοΐα, τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι και η βοήθεια
που θα παράσχει στο παιδί.
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Απαραίτητη η εξέταση ακοής στα νεογέννητα

•	Περίπου 4 μηνών φτιάχνει μονοσύλλαβους ήχους, αρχίζει
να ψελλίζει, βγάζει μια σειρά
από ήχους και χαμογελά.
•	Π ερίπου 6 μηνών γυρίζει
το κεφάλι προς την κατεύθυνση από την οποία άκουσε τους ήχους. Αρχίζει
να μιμείται ό,τι ακούει και
μουρμουρίζει δισύλλαβους
ήχους, π.χ., μπα-μπα, μα-μα.
•	Περίπου 9 μηνών μιμείται
την ομιλία των άλλων. Κατανοεί τη σημασία των λέξεων, όπως «όχι», «γεια»
κ.λπ.
•	Περίπου 12 μηνών προφέρει σωστά μεμονωμένες
λέξεις, όπως «μαμά» ή «νταντά» και τις κατανοεί. Δίνει
ένα παιχνίδι όταν του ζητηθεί, ανταποκρίνεται στο κάλεσμα για τραγούδι ή στη
μουσική. Γυρνά αμέσως
προς την κατεύθυνση από
την οποία άκουσε τον ήχο.

ART

Παιδική Βαρυκοΐα

Στις ΗΠΑ, 3 στα 1.000 μωρά
έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα ακοής, ενώ το 90% των παιδιών αυτών γεννήθηκαν από
γονείς που δεν είχαν κανένα
πρόβλημα ακοής.
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας συνετέλεσε ώστε
να μπορούμε σήμερα, από
το δεύτερο 24ωρο μετά τον
τοκετό, να διαπιστώνουμε
αν υπάρχει C βαρηκοΐα, με
τη μέθοδο των ωτοακουστικών εκπομπών. Πρόκειται για
εξέταση που μετρά την ανταπόκριση στον ήχο από το εσωτερικό του αυτιού, υπολογίζοντας
τις ωτοακουστικές εκπομπές.
Ο εξεταστής τοποθετεί στο αυτί
ένα μικρό βύσμα συνδεδεμένο
με μία συσκευή, η οποία μπορεί
ταυτόχρονα να εκπέμπει ήχους
και να καταγράφει τις ωτοακουστικές εκπομπές που επιστρέφουν. Οι εκπομπές μετρώνται
και καταγράφονται σε μόνιτορ.
Η μέθοδος αυτή είναι απλή,
αντικειμενική, μη επεμβατική, διαρκεί ένα έως δύο λεπτά και έχει χαμηλό κόστος.

1. Διαβήτης τύπου 2
Ο διαβήτης τύπου 2 είναι γνωστός και ως διαβήτης των
ενηλίκων. Ένα σημαντικό ποσοστό των νεοδιαγνωσμένων
περιπτώσεων διαβήτη στην
παιδική ηλικία είναι πλέον ο
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2. Υπέρταση
Τουλάχιστον το 1/3 των παχύσαρκων παιδιών παρουσιάζει
υπέρταση, της οποίας η έγκαιρη ανίχνευση είναι απαραίτητη, ώστε να ελαττωθεί ο κίνδυνος νοσηρότητας κατά την
ενήλικο ζωή.

3. Παράγοντες
κινδύνου
καρδιαγγειακής
νόσου
Είναι γνωστό ότι το μεταβολικό σύνδρομο (υπερινσουλιναιμία, υπέρταση, υπερτριγλυκεριδαιμία, χαμηλή HDL) απαντά
σε σημαντικά υψηλότερη συχνότητα σε υπέρβαρους (≈7%)
και παχύσαρκους (≈30%) έφηβους, σε σχέση με τους συνομήλικούς τους με φυσιολογικό
βάρος. Επίσης η παχυσαρκία
σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα υπερχοληστεριναιμίας (ολική και LDL χοληστερόλη) – άρα αυξάνει σημαντικά
τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου ήδη από την
παιδική ηλικία.

4. Λιπώδες ήπαρ
H αλλιώς αποκαλούμενη και ως
«μη αλκοολική νόσος του ήπατος» απαντά σε περίπου το 1/3

των παχύσαρκων παιδιών και
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή
ηπατική δυσλειτουργία, ίνωση
ή ακόμη και κίρρωση. Η νόσος
είναι συνήθως ασυμπτωματική
και εργαστηριακά εντοπίζεται
με αύξηση των ηπατικών ενζύμων (τρανσαμινασών). Με το
υπερηχογράφημα ήπατος ανιχνεύεται η λιπώδης διήθηση
και είναι απαραίτητη η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπισή
του ώστε να αναστραφεί η πορεία της νόσου.

5. Αναπνευστικά
προβλήματα
Πολλά παχύσαρκα παιδιά παρουσιάζουν διαταραχές της
αναπνοής κατά τη διάρκεια
του ύπνου, είτε ως έντονο ροχαλητό είτε ως παροδικές
παύσεις της αναπνοής (άπνοιες). Το αποτέλεσμα των δια-

Παρέμβαση στην παιδική παχυσαρκία

Τουλάχιστον 10% των παιδιών
παγκοσμίως και 20% των παιδιών στην Ευρώπη έχουν επιπλέον βάρος, εκ των οποίων τα 3/4
είναι υπέρβαρα και το 1/4 παχύσαρκα. Ως υπέρβαρα χαρακτηρίζονται τα παιδιά με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
μεταξύ της 85ης-95ης εκατοστιαίας θέσης και ως παχύσαρκα τα παιδιά με ΔΜΣ άνω
της 95ης εκατοστιαίας θέσης
για το φύλο και την ηλικία τους.
Τα παιδιά αυτά έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για την
εμφάνιση πολλαπλών επιπλοκών σε διάφορα όργανα του
σώματός τους, οι οποίες δύναται να εμφανιστούν ακόμη και
από την παιδική ή εφηβική ηλικία. Οι επιπλοκές αυτές ενέχουν τον κίνδυνο μακροχρόνιων διαταραχών στην υγεία
και επηρεάζουν σημαντικά
τόσο το προσδόκιμο επιβίωσης όσο και την ποιότητα της
ζωής. Οι συχνότερες επιπλοκές που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα υπέρβαρο παιδί είναι:

Ο ακρογωνιαίος
λίθος της
παρέμβασης
στην παιδική
παχυσαρκία είναι
η πρώιμη εντόπιση
και αντιμετώπισή
της. Οι αλλαγές
στη διατροφή και
στον τρόπο ζωής
συμβάλλουν τα
μέγιστα ώστε να
αποφευχθούν οι
σοβαρότατες και
μακροχρόνιες
επιπλοκές της.

ταραχών αυτών είναι η αυξημένη κόπωση του παιδιού με
διαταραχή στις καθημερινές
δραστηριότητες, μεταξύ των
οποίων και η πτώση στην σχολική απόδοση. Ταυτόχρονα είναι
γνωστό ότι τα υπέρβαρα παιδιά παρουσιάζουν σημαντικά
αυξημένη συχνότητα άσθματος σε σχέση με παιδιά φυσιολογικού σωματικού βάρους.

6. Διαταραχές της
εφηβείας και της
εμμήνου ρύσεως

Στις διαταραχές αυτές περιλαμβάνονται η πρώιμη εμμηναρχή και αδρεναρχή, καθώς
και το σύνδρομο πολυκυστικών
ωοθηκών. Το αυξημένο σωματικό βάρος σχετίζεται με
πρωιμότερη έναρξη της εμμήνου ρύσεως, η οποία και
οδηγεί σε ανάστημα χαμηλότερο του αναμενόμενου, καθώς και σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ψυχολογικών
προβλημάτων όπως η κατάθλιψη. Επίσης η παχυσαρκία
σχετίζεται συχνά και με την
πρώιμη εμφάνιση τριχοφυΐας
στα γεννητικά όργανα (αδρεναρχή), καθώς και με την εμφάνιση του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών.

7. Ψυχολογικά
προβλήματα

Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα
παιδιά συχνά υποφέρουν από
χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές
(π.χ., βουλιμία) και δυσαρέσκεια
για την εικόνα του σώματός τους.
Επίσης γίνονται συχνότερα αντικείμενα κακόβουλων πειραγμάτων και θύματα «bullying» στο
σχολικό περιβάλλον.
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Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα φαινόμενο που έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις
στην εποχή μας, με τα Ελληνόπουλα να κατέχουν δυστυχώς την πρώτη θέση
στην Ευρώπη. Ποιες και πόσο σοβαρές είναι οι επιπλοκές της;

μη ινσουλινοεξαρτώμενος,
μη αυτοάνοσος διαβήτης τύπου 2, ιδιαίτερα σε παιδιά με
συγκεκριμένη οικογενειακή και φυλετική προδιάθεση,
που είναι παχύσαρκα. Επιπλέον, ακόμη συχνότερα απαντούν υπερινσουλιναιμία και
αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης, οι οποίες μπορεί να
χαρακτηριστούν ως «προδιαβητικές» καταστάσεις.

ART

Η παιδική παχυσαρκία
και οι επιπλοκές της

Από την
κ. Μαρία Καράντζα-Χαρώνη,
MD, FAAP, Παιδίατρο-Ενδοκρινολόγο, Υπεύθυνη Τμήματος ΠαιδοΕνδοκρινολογίας και Παιδικής
Παχυσαρκίας Παιδιατρικής
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
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ποια εξωσχολική δραστηριότητα που να το ευχαριστεί – η
γυμναστική του σχολείου συνήθως δεν είναι αρκετή για τον
έλεγχο του βάρους. Ρωτήστε
τα παιδιά σας τι τους αρέσει
και προτείνετέ τους κάποιες επιλογές. Μην ξεχνάτε ότι
υπάρχει πάντα και το περπάτημα που, όταν γίνεται συστηματικά, αποτελεί καλή άσκηση.

Διατροφικές
συμβουλές

Καθιερώστε τη σαλάτα σε
κάθε γεύμα και ξεκινήστε με
αυτήν.
l Στο εβδομαδιαίο μενού έχετε τουλάχιστον 1 φορά την
εβδομάδα όσπρια, 1 φορά
ψάρι και 1 φορά λαδερά.
l Δίνετε στα παιδιά σας δεκατιανό από το σπίτι και μεσημεριανό εάν γυρνούν αργά και
δεν τρώνε κανονικό γεύμα
στην τραπεζαρία του σχολείου. Έτσι, θα αποφεύγεται η
συχνή κατανάλωση φαγητών
και σνακ από το κυλικείο.
l Μείωση της ταχυφαγίας (fast
food) σε ≤1 φορά το μήνα.
l Μείωση του έτοιμου φαγητού
σε ≤1 φορά την εβδομάδα.
l Ν α τρώει όλη η οικογένεια
μαζί όσο συχνότερα γίνεται.
l Αν το παιδί ζητήσει περισσότερη ποσότητα, να ενθαρρύνεται για επιπλέον σαλάτα ή
κάποιο φρούτο.
l Περιορισμός ή απαγόρευση
των γευμάτων ή σνακ μπροστά από την τηλεόραση. Η
προσοχή του παιδιού στρέφεται στην τηλεόραση και
όχι στο αίσθημα κορεσμού.
l

3 ετών, διότι τα πλήρη αυξάνουν τη χοληστερίνη.
Στην κορυφή της πυραμίδας,
εκτός από τα γλυκά, βρίσκονται και τα επεξεργασμένα
δημητριακά, όπως το άσπρο
ψωμί, τα κορνφλέικς με ζάχαρη, οι πατάτες και οι χυμοί. Ειναι τροφές με υψηλό
γλυκαιμικό δείκτη και φορτίο:
αυξάνουν δηλαδή απότομα τη
ζάχαρη στο αίμα και μετά από
κάποιες ώρες τη μειώνουν
πολύ, με αποτέλεσμα να πεινάμε συχνότερα και να τρώμε περισσότερο. Για καλύτερο έλεγχο της όρεξης καλό
είναι να μειώσουμε την ποσότητα και τη συχνότητα και να
τα αντικαταστήσουμε με προϊόντα ολικής άλεσης που είναι
υγιεινότερα.
Όσον αφορά την άσκηση, καλό
είναι να ξεκινήσει το παιδί κά-
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Η προσπάθεια για έναν υγιεινό τρόπο ζωής απευθύνεται
σε όλα τα μέλη της οικογένειας, ώστε το παιδί να μη νιώσει
«απομονωμένο». Με το φορτωμένο πρόγραμμα της οικογένειας η σωστή διατροφή και
η άσκηση έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Όταν λοιπόν το παιδί μας ή και εμείς έχουμε παραπάνω βάρος είναι καιρός
για αναδιοργάνωση προτεραιοτήτων.
Ο συνιστώμενος ρυθμός απώλειας βάρους στα υπέρβαρα
ή παχύσαρκα παιδιά και εφήβους πρέπει να εξατομικεύεται με βάση την ηλικία, το βάρος και το ύψος του παιδιού.
Γενικότερα, για τα μικρά σε
ηλικία υπέρβαρα ή λίγο παχύσαρκα παιδιά και εφήβους η
διατήρηση του βάρους ενώ
ψηλώνουν είναι αρκετή, ώστε
να επιστρέψουν στα φυσιολογικά επίπεδα. Για ιδιαίτερα
παχύσαρκα παιδιά και εφήβους ένας ρυθμός απώλειας
βάρους 0,5 κιλού την εβδομάδα είναι αποδεκτός, με ταυτόχρονη παρακολούθηση του
ύψους. Καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι η κάθε περίπτωση
είναι ξεχωριστή και αντιμετωπίζεται αναλόγως.

Είναι σημαντικό τα παιδιά να
τρώνε ποικιλία τροφών, για να
προσλαμβάνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την
ανάπτυξή τους.
Τα φρούτα, τα λαχανικά και
τα όσπρια βρίσκονται στη
βάση της νέας διατροφικής
πυραμίδας κατά τους επιστήμονες στο Νοσοκομείο Παίδων του Harvard Medical
School της Βοστώνης. Αποτελούν κύριες πηγές βιταμινών
Α και C, βιταμινών Β και φυτικών ινών, που είναι απαραίτητες για την καλή ανάπτυξη και
τον έλεγχο του βάρους.
Στο επόμενο επίπεδο βρίσκονται τα υγιεινά λιπαρά
όπως το ελαιόλαδο, το καλαμποκέλαιο, το ηλιέλαιο,
οι μαργαρίνες χωρίς υδρογονωμένα λιπαρά, οι ελιές
και το αβοκάντο – πάντα με
μέτρο. Τα προϊόντα ολικής
άλεσης βρίσκονται στο ίδιο
επίπεδο και συνιστάται η κατανάλωσή τους σε κάθε γεύμα
– επίσης με μέτρο. Παρέχουν
περισσότερο μαγνήσιο και
ψευδάργυρο από το άσπρο
ψωμί ή τα δημητριακά και χορταίνουν περισσότερο.
Στο τρίτο επίπεδο βρίσκονται οι πρωτεΐνες, όπως το
κρέας (άπαχο), το ψάρι, τα
αβγά, το τυρί, τα άλλα γαλακτοκομικά και οι ξηροί καρποί. Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη
του μυϊκού συστήματος και οι
απαιτήσεις αυξάνονται ανάλογα με την ηλικία. Προτιμούμε προϊόντα με χαμηλότερα
λιπαρά σε ηλικίες πάνω από

Στο Τμήμα Παιδικής
Παχυσαρκίας
στο ΜΗΤΕΡΑ,
λαμβάνοντας υπ'
όψιν την ηλικία, το
φύλο, το βάρος
και το στάδιο
ανάπτυξης του
παιδιού, μπορούμε
να σας βοηθήσουμε
θέτοντας μαζί
τους στόχους για
τη βελτίωση της
διατροφής και για
τον έλεγχο του
βάρους του παιδιού
σας.
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Η αύξηση του ποσοστού παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους είναι γεγονός.
Οι βασικοί παράγοντες που συντελούν στην πρόληψή της είναι η υγιεινή διατροφή
και η άσκηση – έχοντας βέβαια αποκλείσει άλλα ορμονολογικά αίτια.

Διατροφική πυραμίδα
– H σημασία της
άσκησης

ART

Υγιεινή διατροφή
και παιδική παχυσαρκία

Από την
κ. Νίκη Φίλιππα,
Κλινική Διαιτολόγο,
Επιστημονική Συνεργάτιδα
Τμήματος Παιδικής Παχυσαρκίας
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ
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Ένας «μαέστρος» της αθλητικής δημοσιογραφίας

Ένας «μαέστρος» της
αθλητικής δημοσιογραφίας
Συνέντευξη στον Γιάννη Σταθόπουλο
(gstathopoulos@mitera.gr)
Είναι ορισμένες φορές που κάποια μαγικά συναισθήματα μας πλημμυρίζουν και μας κάνουν να πεταγόμαστε από τους καναπέδες μας, για να πανηγυρίσουμε και να εκφράσουμε το θαυμασμό μας για
μια ομαδική προσπάθεια. Είναι ορισμένες φωνές
που μας ξεσηκώνουν σ’ αυτήν τη χαρά και, καταγράφοντας την αθλητική ιστορία του τόπου, «γράφουν ιστορία» με τις ατάκες τους.
Ο Βασίλης Σκουντής, χρόνια τώρα στην πρώτη
γραμμή της αθλητικής δημοσιογραφίας, είναι μία
από αυτές τις φωνές, την οποία ο περισσότερος κόσμος έχει ταυτίσει –όχι άδικα– με τη μετάδοση αγώνων μπάσκετ, καθώς έχει συμβάλει κι αυτός τα μέγιστα στην ανάπτυξη του αθλήματος. Συναντηθήκαμε
σ’ έναν αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού,
όπου είχε την επιμέλεια της περιγραφής για την
τηλεόραση της ΕΡΤ. Με δύο μόνιτορ στατιστικών
μπροστά του, μία οθόνη για τα replay, αναρίθμητες σημειώσεις, καθώς και με το συντονισμό των
δύο ρεπόρτερ στους πάγκους των ομάδων και τη
συνεχή επικοινωνία του με το βαν των εξωτερικών
μεταδόσεων της ΕΡΤ και το στούντιο της εκπομπής
Μπασκετούπολη, μου έδινε περισσότερο την εικόνα ενός μαέστρου ορχήστρας, απ’ ό,τι ενός απλού
δημοσιογράφου. Γέννημα-θρέμμα Κρήτης, με τον
Βασίλη συζητήσαμε για πολλά θέματα…
Μεταξύ άλλων τού ζητήσαμε να μας περιγράψει
τόσο τις σημαντικότερες αθλητικές στιγμές που έχει
ζήσει από κοντά, όσο και τα συναισθήματά του την
ημέρα της γέννησης του γιου του, τον περασμένο
Νοέμβρη, στο ΜΗΤΕΡΑ.

ART

OF

life&

50

Η αθλητική δημοσιογραφία φαντάζει σε όλους εμάς ως η πλέον ενδιαφέρουσα και συναρπαστική μορφή δημοσιογραφίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την ειδησεογραφία. Είναι έτσι;

Δεν διαφωνώ, διότι το αθλητικό ρεπορτάζ συνδυάζει στοιχεία σχεδόν απ’ όλους τους τομείς και απαιτεί εξάσκηση και αδιάκοπη λειτουργία όλων των αισθήσεων. Όπως
σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα: έχεις τη δυνατότητα να ασχολείσαι με
κάτι που εκ προοιμίου σε ευχαριστεί και σε γεμίζει, ενώ
παράλληλα αποτελεί ένα καθημερινό θέμα συζήτησης σε
όλες τις κοινωνικές τάξεις. Στον αντίποδα, πολλές φορές
καλείσαι να αποδείξεις ότι «δεν είσαι ελέφαντας» και να
φροντίζεις να μένεις όχι απλώς αποστασιοποιημένος από
τα γεγονότα, αλλά και εντελώς αναίσθητος, για να μη δώσεις αφορμή για παρεξηγήσεις.
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Γιατί λοιπόν εσύ επέλεξες να κάνεις αθλητική δημοσιογραφία;

Όπως όλα τα παιδιά της γενιάς μου, αντιμετώπισα το
κλασικό δίλημμα επαγγελματικού προσανατολισμού: «γιατρός ή δικηγόρος;». Μολονότι πέρασα και μάλιστα μεταξύ των πρώτων στη Νομική, την παράτησα στο τρίτο
έτος, διότι ήδη από τη Β’ Λυκείου είχα μαγευτεί από τη
γοητεία της δημοσιογραφίας – μάλιστα, εξέδιδα εφημερίδα στο σχολείο και επειδή εκείνη την εποχή οι συνθήκες στα σχολεία ήταν πολύ αυστηρότερες, την «πλήρωσα» με πενθήμερη αποβολή και κοσμία διαγωγή. Εν τω
μεταξύ κουβαλούσα «παιδικές ασθένειες» και εννοώ την
αγάπη μου για το μπάσκετ. Έπαιζα στο σχολείο και για
ένα διάστημα σε μικρές ομάδες, έριχνα μπαλίτσες φτιαγμένες από χαρτί στα… κουρτινόξυλα και επειδή μου
έμεινε το απωθημένο της χαμένης καριέρας, παίρνω αλλιώς την εκδίκησή μου. Πέρα από την πλάκα, το μπάσκετ
είναι, κατά τη γνώμη μου, το συναρπαστικότερο άθλημα.
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1. Μαδρίτη, Eurobasket 2007. Δίπλα
στην αποστολή της Εθνικής Μπάσκετ
και τον ομοσπονδιακό τεχνικό,
Παναγιώτη Γιαννάκη.
2. Δηλώσεις από τον Πρωταθλητή
Ευρώπης, προπονητή του
Παναθηναϊκού, Βελιμίρ Ομπράντοβιτς,
λίγο μετά τον τελικό
του Final Four 2007 της Αθήνας.

Είσαι μέγας ατακαδόρος. Στο Eurobasket 2005, στον συγκλονιστικό ημιτελικό με τη Γαλλία, η κραυγή-ατάκα σου «Βάλ’ το,
αγόρι μου» στο εύστοχο σουτ τριών πόντων του Διαμαντίδη έγινε
σλόγκαν. Θα μπορούσες να μας αναλύσεις τη σκοπιμότητα της
χρήσης ατακών από τους sportscasters; Αυθορμήτως παρασύρονται κι αυτοί από την εξέδρα ή χρησιμοποιούν
ατάκες για να αυξηθεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων;

Αν προγραμματίζεις μια ατάκα, το παιχνίδι είναι χαμένο. Οι ατάκες βγαίνουν αυθόρμητα, βλέπεις
μια εικόνα να εξελίσσεται μπροστά σου, αισθάνεσαι όχι απλά συμμέτοχος, αλλά ακόμη και συνένοχος και παράλληλα ότι αποτελείς μέρος της υπόθεσης και της ιστορίας. Προσπαθείς να βάλεις τους
τηλεθεατές στην ατμόσφαιρα –που απλώς μεταφέρεται στα σπίτια τους– και είσαι το όχημά τους.
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Σκουντής

Οι παλιοί δημοσιογράφοι υποστήριζαν ότι είναι πρωτίστως λειτούργημα, αλλά νομίζω ότι στην εποχή μας αυτή η διάσταση έχει υποχωρήσει αρκετά. Στη συνέχεια, για τους δημοσιογράφους της γενιάς μου, ακουγόταν πολύ ελκυστική η άποψη ότι «κάναμε το χόμπι μας επάγγελμα» και αυτό νομίζω
ότι είναι ένα προνόμιο που δεν το απεμπολήσαμε ακόμη. Ασφαλώς υπάρχουν τα στοιχεία της τέχνης, της επιστήμης και της πνευματικής λειτουργίας, αλλά η βασική προϋπόθεση της δημοσιογραφίας είναι το μεράκι.

«Το αθλητικό
ρεπορτάζ
συνδυάζει στοιχεία
σχεδόν απ’ όλους
τους τομείς και
απαιτεί εξάσκηση
και αδιάκοπη
λειτουργία όλων
των αισθήσεων.
Όπως σε όλα τα
επαγγέλματα,
υπάρχουν τα
πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα:
έχεις τη
δυνατότητα να
ασχολείσαι με κάτι
που εκ προοιμίου
σε ευχαριστεί
και σε γεμίζει,
ενώ παράλληλα
αποτελεί ένα
καθημερινό θέμα
συζήτησης σε
όλες τις κοινωνικές
τάξεις. Στον
αντίποδα, πολλές
φορές καλείσαι
να αποδείξεις
ότι “δεν είσαι
ελέφαντας” και να
μένεις όχι απλώς
αποστασιοποιημένος από τα
γεγονότα, αλλά
και εντελώς
αναίσθητος, για να
μη δώσεις αφορμή
για παρεξηγήσεις».
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Βασίλης

Βασίλη, η φωνή σου είναι μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αλήθεια, τι ακριβώς είναι η δημοσιογραφία; Τέχνη, επάγγελμα, επιστήμη, πνευματική λειτουργία;

Ένας «μαέστρος» της αθλητικής δημοσιογραφίας

συνέντευξη

Το «Βαλ’ το, αγόρι μου» στο τρίποντο του Διαμαντίδη βγήκε μέσα από τη δική μου αγωνία και ουσιαστικά ήταν η προσευχή μου, που την εισάκουσαν ο Διαμαντίδης και ο Θεός!
Το 1987, νεαρός ρεπόρτερ εσύ τότε, απέσπασες μια ιστορική κατά γενική ομολογία δήλωση από τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα Νίκο Γκάλη, ο οποίος, απαντώντας στην ερώτησή σου αν η νίκη επί της Ιταλίας
στους προημιτελικούς του Euro ’87 ήταν η μεγαλύτερη της Εθνικής Ομάδας, είπε: «Είναι, μέχρι την
επόμενη». Θυμάσαι να μας αναφέρεις άλλες μεγάλες δηλώσεις αθλητών ή προπονητών με τους οποίους
συνομίλησες;
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Στον φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα για τα παιδιά με την ονομασία
«Γκολ στην Καρδιά μας», όπου σε συναντήσαμε να κάνεις ρεπορτάζ για
την εφημερίδα σου, ο βασικός χορηγός ήταν η Παιδιατρική Κλινική του
ΜΗΤΕΡΑ. Πώς αξιολογείς τη συνδρομή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην
ανάπτυξη του αθλητισμού και του πολιτισμού;

Η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει βοηθήσει τα μέγιστα τον ελληνικό
αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα. Δεν τίθεται θέμα εμπορευματοποίησης, αλλά υποστήριξης και χορηγίας, που έρχεται να λειτουργήσει παράλληλα με τις κρατικές επιχορηγήσεις προς τις ομοσπονδίες. Γνωρίζοντας το εύρος των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει
το ΜΗΤΕΡΑ, νομίζω ότι οι παρεμβάσεις του είναι καίριες και
αποτελεσματικές, διότι «παίζει» σε ένα πολύ ευαίσθητο «γήπεδο»
και στέλνει πολυσήμαντα μηνύματα.

Είχα την ευκαιρία να είμαι παρών σε μερικές πολύ σπουδαίες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού και όχι μόνο στο μπάσκετ. Σε τέτοιες περιπτώσεις προσπαθείς με μια περίεργη ερώτηση
να «τσιγκλίσεις» τον παίκτη, που εκείνη τη στιγμή μπορεί να βρίσκεται στην «κοσμάρα» του από
την κούραση ή τον ενθουσιασμό. Στο Eurobasket του ’87, πάλι, θυμάμαι άλλη μια δήλωση του
Γκάλη, όταν τον ρώτησα πότε κατάλαβε ότι θα νικήσουμε την Ιταλία (στον προημιτελικό). Απάντησε: «Στην προθέρμανση, γιατί τότε είδα στα μάτια τους το φόβο της ήττας!».

Στη Μαιευτική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ γεννήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο
ο γιος σου.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι εκείνη η κατάκτηση του Eurobasket 1987 ήταν η αφορμή ώστε να αφυπνιστεί
Πολιτεία και κοινωνία και να έρθουν οι επιτυχίες των επόμενων χρόνων όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και σ’
άλλα αθλήματα.

Αυτό ισχύει απολύτως. Όπως είπε και ο καθηγητής Ανδρόνικος, «τέτοιοι πάνδημοι και ενωτικοί
πανηγυρισμοί είχαν να συμβούν στην Ελλάδα από την απελευθέρωση από τους Γερμανούς».
Το «έπος» του ’87 έχει καταλυτική συμβολή στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, διότι υπήρξε αφορμή και απόδειξη για όλα τα αθλήματα. Ουσιαστικά αποτέλεσε τον προάγγελο όλων των
επόμενων επιτυχιών.
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Το μπάσκετ εξελίχθηκε στο εθνικό μας σπορ. Στην Ιταλία, όμως, είναι σπορ για λίγους, καθώς το ευρύ κοινό
ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Στην Αγγλία και σε άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες δεν ασχολούνται καν, ενώ
σε χώρες όπως η Ινδία και το Πακιστάν το δημοφιλέστερο σπορ είναι το κρίκετ. Πώς εξηγείς την προτίμηση
διαφορετικών λαών σε συγκεκριμένα σπορ;

Το θεωρώ πολύ φυσιολογικό, διότι απορρέει από τις καταβολές, την κουλτούρα, τις κλιματολογικές
συνθήκες, το χαρακτήρα των λαών. Σε ό,τι αφορά στο μπάσκετ, είναι αποδεδειγμένο ότι ταιριάζει
στον Έλληνα, διότι είναι άθλημα που εξελίσσεται πολύ γρήγορα, απαιτεί ταχύτητα, ικανότητα και πονηριά και γενικώς ταιριάζει στο χαρακτήρα και στην ιδιοσυγκρασία μας.

Ναι, η 3η Νοεμβρίου είναι μια ημέρα που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μου. Ήταν η πρώτη φορά που έγινα πατέρας
και μόνο τότε συνειδητοποίησα πόσο συγκλονιστικό είναι το γεγονός αυτό – έτσι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τη σύζυγό μου,
Κατρίνα, όσο και το γιο μου, τον Δημητράκη, που μου χάρισαν αυτή
την εμπειρία: μια εμπειρία που αναδεικνύει το νόημα της ζωής
και αναβαθμίζει την ύπαρξή σου. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να
τονίσω ότι αποκόμισα τις καλύτερες εντυπώσεις από την αρτιότητα των υπηρεσιών και από τη συμπεριφορά του νοσηλευτικού
προσωπικού στο ΜΗΤΕΡΑ, όπως επίσης και από την τεράστια
επιστημονική και ηθική συμπαράσταση που μας παρείχε η γιατρός, κυρία Καρολίνα Κολιοπούλου.
Εκπομπή στην ΕΡΤ και αποστολές για λογαριασμό της, αρθρογραφία, ρεπορτάζ για τις εφημερίδες και τα περιοδικά που συνεργάζεσαι, σεμινάρια
αθλητισμού, διδασκαλία σε κέντρο ελευθέρων σπουδών, κοινωνικές και
οικογενειακές υποχρεώσεις. Η ζωή σου είναι γεμάτη. Πώς μπορεί ένας
γονιός να διαχειριστεί σωστά το χρόνο του;

Το 2008 είναι Ολυμπιακή χρονιά. Μπορούμε να αποτολμήσουμε προβλέψεις για την Ελληνική Αποστολή;

Δεν μπορούμε να έχουμε τόσες φιλοδοξίες όσες στο Σίδνεϊ και στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ πέρασαν τα χρόνια, πολλοί μεγάλοι αθλητές αποχώρησαν, οι συμμετοχές είναι λιγότερες και οι συνθήκες
εντελώς διαφορετικές. Ένας αισιόδοξος αλλά εφικτός στόχος είναι τα 7-8 μετάλλια.

1, 2. Βασικός παρουσιαστής των εκδηλώσεων
του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών. Εδώ κατά τη βράβευση της Ολυμπιονίκου
Πηγής Δεβετζή και του
προπονητή της Εθνικής
Ομάδας Ποδοσφαίρου
Ότο Ρεχάγκελ.
3. Ο Βασίλης Σκουντής
μαζί με το θρύλο του
NBA, Μάτζικ Τζόνσον.

Λάθος άνθρωπο βρήκες να ρωτήσεις, φίλε Γιάννη. Ομολογώ την
αδυναμία μου, ότι είμαι πολύ κακός στη διαχείριση του χρόνου,
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αλλά ο γιος μου με έβαλε σε μια διαφορετική διαδικασία και
προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα, χωρίς να παραμελώ την οικογένεια και τη δουλειά μου. Για να
συμβεί αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ η συνεργασία στο σπίτι και γι’ αυτό οφείλω πολλά στη σύζυγό μου, που είναι το… παλικάρι της οικογένειας!
Μέσα από το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών όπου διδάσκεις έχεις έρθει σε επαφή με πολλούς νέους. Μέσα
από τις στήλες του περιοδικού μας, θα ήθελες να δώσεις μια πατρική συμβουλή στα παιδιά που προσπαθούν
και αγωνίζονται σ’ όλους τους τομείς;

Να έχουν φαντασία, να είναι προσηλωμένοι και αφοσιωμένοι, να μη διαπραγματεύονται την ηθική
τους και να μη γίνονται δημοσιογράφοι με την προσδοκία ότι θα γίνουν γνωστοί και θα πλουτίσουν.
Όπως έλεγε και ο συχωρεμένος πια πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπάσκετ, ο Γάλλος Ρομπέρ Μπισνέλ, «Rien faire sans un peu d’ amour»: Τίποτε δεν γίνεται χωρίς λίγη αγάπη...
Όλο το παραπάνω με μια κρητική μαντινάδα;

«Χαλάλι σου, βασιλικέ, τόσο νερό που πίνεις, γιατί το κάνεις μυρωδιά και πίσω μού το δίνεις».
Βασίλη, σ’ ευχαριστώ πολύ.

ART
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Κι εγώ, Γιάννη. Τη χάρηκα πολύ αυτήν τη συνέντευξη, διότι ήταν όντως διαφορετική – άλλωστε έχω
συνηθίσει σε όλη μου τη ζωή να βρίσκομαι στην απέναντι πλευρά και να ρωτώ, όχι να απαντώ.
ART

Με τον Βασίλη Σκουντή στο Ολυμπιακό Στάδιο: Στον φιλανθρωπικό αγώνα για τα παιδιά «Γκολ στην Καρδιά μας», όπου βασικός χορηγός
ήταν η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, και στον αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, όπου είχε την επιμέλεια της εκφώνησης.

Ένας «μαέστρος» της αθλητικής δημοσιογραφίας

«Η ιδιωτική
πρωτοβουλία
έχει βοηθήσει
τα μέγιστα τον
ελληνικό αθλητισμό.
Δεν τίθεται θέμα
εμπορευματοποίησης, αλλά
υποστήριξης
και χορηγίας,
παράλληλα με
τις κρατικές
επιχορηγήσεις προς
τις ομοσπονδίες.
Γνωρίζοντας
το εύρος των
πρωτοβουλιών
που αναπτύσσει το
ΜΗΤΕΡΑ, νομίζω
ότι οι παρεμβάσεις
του είναι καίριες και
αποτελεσματικές, διότι
“παίζει” σε ένα
πολύ ευαίσθητο
“γήπεδο” και στέλνει
πολυσήμαντα
μηνύματα».

Ένας «μαέστρος» της αθλητικής δημοσιογραφίας

συνέντευξη

care

Σχέση

Στοργής

Από την
κ. Έλενα Δημαράκη,
Ψυχολόγο, Συνεργάτιδα
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

ART
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Είναι πολύ βασικό
να είναι ήρεμη
και χαλαρή η
μέλλουσα μητέρα
– να βιώνει την
κάθε στιγμή
έχοντας ως στόχο
την κατανόηση και
την εκπλήρωση
των αναγκών του
μωρού, ώστε
να του δώσει τα
εφόδια για μια υγιή
συναισθηματική και
ψυχική ζωή
στο μέλλον.

Σχέση Στοργής

μαντική για την επικοινωνία.
Ο πρώτος ήχος που ακούει
το έμβρυο είναι οι καρδιακοί παλμοί της μητέρας και
έπεται ο ήχος της φωνής
της. Καθώς το έμβρυο αποκτά σταδιακά την ικανότητα
της μάθησης και της μνήμης,
κατανοούμε γιατί εμφανίζει
σαφή προτίμηση στη φωνή
της μητέρας. Από έρευνες
έχει γίνει επίσης γνωστό ότι
τα έμβρυα αντιδρούν με μείωση της κινητικότητάς τους,
όταν ακούν κάτι για πολλοστή φορά.
Σημαντική επίδραση έχει
και η μουσική. Τα έμβρυα
αναγνωρίζουν ήχους που
ακούν και είναι πιο ήρεμα
και χαλαρά όταν εκτίθενται
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Η επικοινωνία ανάμεσα στη
μητέρα και το έμβρυο ξεκινά από την πρώτη εκείνη μαγική στιγμή της σύλληψης.
Στον εσωτερικό κόσμο του
εμβρύου, τη μήτρα της μητέρας, υπάρχει διάχυτο ένα
αίσθημα ασφάλειας. Το έμβρυο, από τις πρώτες ακόμη εβδομάδες της κύησης,
αντιλαμβάνεται τα χάδια
της μητέρας και γενικότερα
οποιοδήποτε άγγιγμα στην
περιοχή της κοιλιάς. Είναι η
πρωταρχική μορφή επικοινωνίας ανάμεσα στη μητέρα και το εν αναμονή μωρό
της, που προσφέρει ένα
αίσθημα πληρότητας στη
γυναίκα και μεγαλύτερη
ασφάλεια στο έμβρυο, που
ανταποκρίνεται κάνοντας
διάφορες κινήσεις ή αλλάζοντας θέση μέσα στη μήτρα. Οι κινήσεις του γίνονται
αντιληπτές μέσω των κραδασμών που νιώθει η έγκυος,
που της δίνουν την αίσθηση
ότι «το μωρό κλοτσάει».
Από τον τέταρτο μήνα της
κύησης αρχίζει η περαιτέρω ανάπτυξη του εγκεφάλου και των οργάνων ακοής,
μια ανάπτυξη ιδιαίτερα ση-

σε ήχους κλασικής μουσικής και ειδικότερα σε κομμάτια του Μότσαρτ. Σύμφωνα με μελέτες, υπάρχει
αλλαγή των καρδιακών παλμών και της κινητικότητας
των εμβρύων ανάλογα με
τη μουσική που ακούν.
Πολύ σημαντικά επίσης για
την ενίσχυση του συναισθηματικού δεσμού ανάμεσα
στη μητέρα και το παιδί είναι
η απαγγελία ποίησης, το τραγούδι και γενικότερα κάθε
ήχος που καθιστά τη φωνή
της μητέρας αναγνωρίσιμη.
Η εγκυμοσύνη είναι μια ιδιαίτερη περίοδος στη ζωή κάθε
γυναίκας και πολύ σημαντική
για την ανάπτυξη του νέου
ανθρώπου που θα έρθει στη
ζωή με τη γέννηση. Κάθε γυναίκα οφείλει να γνωρίζει
ότι το έμβρυο είναι ένας
ζωντανός οργανισμός που
δέχεται και αντιλαμβάνεται
τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τα βιώματά της. Είναι λοιπόν πολύ βασικό να είναι ήρεμη και χαλαρή – να
βιώνει την κάθε στιγμή έχοντας ως στόχο την κατανόηση και την εκπλήρωση των
αναγκών του μωρού, ώστε να
του δώσει τα εφόδια για μια
υγιή συναισθηματική και ψυχική ζωή στο μέλλον.
ART

Ο δυνατότερος δεσμός στη φύση είναι σίγουρα αυτός μεταξύ μητέρας και
παιδιού – είναι δεδομένο ότι είναι και
ο σημαντικότερος στη ζωή του κάθε
ανθρώπου. Όμως αυτό που αποτελεί
αντικείμενο συζήτησης και έρευνας
είναι το γεγονός ότι αυτό το δέσιμο
υφίσταται από την αρχή της κύησης.

Σχέση Στοργής

Ο δεσμός της μέλλουσας
μητέρας με το μωρό της

Αλλεργική ρινίτις
και ρινίτις της εγκυμοσύνης

η αντιμετώπισή τους
Από την
κ. Ειρήνη Λεντάρη,
Ιατρό ΩΡΛ, Συνεργάτιδα
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Αλλεργική ρινίτιδα είναι η κατάσταση κατά την οποία κάποιο
αλλεργιογόνο προκαλεί πρήξιμο και ερεθισμό στο εσωτερικό
της μύτης. Ρινίτιδα μπορεί να παρουσιαστεί και στην εγκυμοσύνη,
με διαφορετικά όμως αίτια που θα δούμε παρακάτω.
Αίτια, συμπτώματα και
θεραπεία
Συχνή αιτία της αλλεργικής
ρινίτιδας είναι οι γύρεις των
λουλουδιών και άλλα σωματίδια, όπως η οικιακή σκόνη
ή οι τρίχες ζώων. Ορισμένοι
άνθρωποι υποφέρουν από
αλλεργική ρινίτιδα μερικούς
μήνες, ενώ άλλοι όλον το
χρόνο. Η αλλεργική ρινίτις
ορισμένες φορές συνοδεύεται και από άλλες αλλεργικές καταστάσεις, όπως
αλλεργική επιπεφυκίτιδα,
δηλαδή ερεθισμό των ματιών. Τα συμπτώματά της είναι φταρνίσματα, ρινική καταρροή, φαγούρα στη μύτη
και δυσκολία στην αναπνοή
από τη μύτη. Πολλοί άνθρωποι έχουν ήπια συμπτώματα
που υποχωρούν εύκολα και
πλήρως. Υπάρχουν όμως και
ασθενείς που υποφέρουν
περισσότερο και έχουν προβλήματα με τον ύπνο ή και με
την καθημερινότητά τους.
Η ιδανική θεραπεία είναι
φυσικά η αποφυγή του αιτίου της αλλεργικής ρινίτιδας, το οποίο μπορεί να
γίνει γνωστό μετά από ειδικές δερματικές ή αιματολογικές εξετάσεις. Τις
περισσότερες φορές όμως
δεν γίνεται αναγνώριση του
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αιτίου και προχωρεί ο ασθενής σε φαρμακευτική αγωγή που αφορά κυρίως δύο
κατηγορίες φαρμάκων.
Αυτά είναι τα αντιισταμινικά,
που λαμβάνονται από το στόμα, και τα κορτικοειδή, που
χορηγούνται υπό τη μορφή
σπρέι ρινικά. Η κύρια παρενέργεια των πρώτων είναι η
υπνηλία και των δεύτερων η
ξηρότητα της μύτης και η αιμορραγία.
Τέλος υπάρχει και η απευαισθητοποίηση, που είναι η χορήγηση στον ασθενή σταδιακά
αυξανόμενης δόσης αλλεργιογόνου για διάστημα 2-3
ετών, με σκοπό να σταματήσει να αντιδρά «αλλεργικά» στην ουσία αυτή. Η
μέθοδος αυτή έχει τον πιθανό κίνδυνο της αναφυλακτικής αντίδρασης,
μιας κατάστασης που
μπορεί να απειλήσει
ακόμη και τη ζωή.

Ρινίτις της
εγκυμοσύνης
Μια άλλη κατάσταση
που μοιάζει με την αλλεργική ρινίτιδα και εμφανίζεται σε οποιοδήποτε τρίμηνο της εγκυμοσύνης είναι η
ρινίτις της εγκυμοσύνης. Οι
δύο καταστάσεις έχουν τα

ίδια συμπτώματα, αλλά το
αίτιο της δεύτερης είναι η
αύξηση κάποιων ορμονών
(οιστρογόνα) που παράγονται από τον πλακούντα,
κυκλοφορούν στο αίμα της
εγκύου και επιδρούν στον
βλεννογόνο (το εσωτερικό
κάλυμμα) της μύτης.

Μετά τον τοκετό τα συμπτώματα υποχωρούν τελείως. Στις
περιπτώσεις όμως που η έγκυος υποφέρει πολύ, μπορεί να
κάνει πλύσεις της μύτης με
ορό ή ακόμη και με κορτιζονούχα σπρέι που βοηθούν στη
μείωση της απόφραξης.

Αλλεργική ρινίτιδα
σε βρέφη και παιδιά
Το ποσοστό αλλεργικών νοσημάτων σε βρέφη και παιδιά
έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και φθάνει το 20-30%.
Παράλληλα, αυξάνεται και η βαρύτητα των νοσημάτων αυτών
με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Τα αλλεργικά νοσήματα συχνότερα εκδηλώνονται στην προσχολική και κυρίως στη βρεφική
ηλικία. Αν το παιδί έχει κληρονομήσει την αλλεργική προδιάθεση, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να ευαισθητοποιηθεί στη
βρεφική ηλικία, κι αυτό γιατί το
ανοσολογικό του σύστημα είναι
πιο ανώριμο, πιο ευάλωτο και λιγότερο αποτελεσματικό.

Αλλεργιογόνα – Mορφές
αλλεργικής νόσου
Κοινά αλλεργιογόνα είναι τo
ακάρι της οικιακής σκόνης, οι
γύρεις των δένδρων και των λουλουδιών, το τρίχωμα των ζώων
και τα φτερά των πουλιών, οι μύκητες και ορισμένες τροφές. Η
παρουσία αλλεργιών εξαρτάται συχνά και από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η
μόλυνση της ατμόσφαιρας, ο
καπνός του τσιγάρου, η υγρασία και ο κακός αερισμός.
Οι αλλεργικές αντιδράσεις που
εκδηλώνονται στη μύτη λέγονται ρινίτιδες και παρουσιάζουν
φτέρνισμα, φαγούρα, μπούκωμα και καταρροή. Μερικά παιδάκια όμως μπορεί να έχουν
μόνο μπουκωμένη μύτη και μελανούς κύκλους κάτω από τα
μάτια. Κάποια άλλα «ρουφούν»
συχνά τη μύτη τους, την ξύνουν ή έχουν κάποιο «τικ» στη

μύτη ή στα χείλη. Στα βρέφη η
τυπική ρινίτιδα δεν είναι ιδιαίτερα συχνή και συνήθως εκδηλώνεται με επίμονο μπούκωμα.
Έτσι, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί από το κοινό κρυολόγημα, το οποίο μάλιστα στην ηλικία αυτή είναι πολύ συχνό. Την
άνοιξη, η ρινίτιδα και η επιπεφυκίτιδα συχνά συνυπάρχουν και
ονομάζονται «εαρινός κατάρρους» – κάτι που συνήθως αρχίζει μετά τα έξι με επτά χρόνια
της ζωής του παιδιού. Τα παιδιά
που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν αλλεργία
είναι όσα έχουν οικογενειακό
ιστορικό αλλεργίας, όσα παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα αλλεργικών αντισωμάτων lgE στο αίμα
και όσα παρουσιάζουν θετικά
αποτελέσματα σε αλλεργικές
δοκιμασίες.

Mέτρα πρόληψης
• Τοποθετήστε στο κρεβάτι του
μωρού στρώμα από βινύλιο ή
σκεπάστε το υπάρχον στρώμα με
ειδικό κάλυμμα.
• Απομακρύνετε τα χαλιά από το
δωμάτιο του μωρού και διαλέξτε
κουρτίνες κοντές, που μπορούν
να πλένονται με καυτό νερό, σε
θερμοκρασίες άνω των 55°C
ώστε να απολυμαίνονται από τα
ακάρεα.
• Αποφεύγετε τη χρήση χνουδωτών ή πάνινων παιχνιδιών.
Αλλιώς φροντίστε να πλένονται σε καυτό νερό μαζί με τα
σεντόνια ή να μπαίνουν στην
κατάψυξη (για 3 μέρες) μία
φορά την εβδομάδα.
• Πλένετε τα σκεπάσματα και
τις κουβέρτες μία φορά
την εβδομάδα σε θερμοκρασία άνω των

55°C, ώστε να απολυμαίνονται
από ακάρεα. Επίσης το μαξιλάρι
φροντίστε να πλένεται σε καυτό
νερό.
• Αερίζετε το δωμάτιο καλά
και βγάζετε τα σκεπάσματα
και τις κουβέρτες στον ήλιο. Η
θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο
του μωρού πρέπει να είναι μεταξύ 16°C και 18°C.
• Χρησιμοποιείτε υγρό πανί όταν
ξεσκονίζετε.
• Καθαρίζετε με ηλεκτρική
σκούπα τα δωμάτια τουλάχιστον
μία φορά την εβδομάδα όταν
απουσιάζει το βρέφος.
• Μην επιτρέπετε το κάπνισμα
στο σπίτι.
• Καλύτερα να μην έχετε κανένα κατοικίδιο ζώο. Αλλιώς, μην του επιτρέπετε να μπαίνει
στο δωμάτιο του
μωρού.
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Από τον
κ. Βασίλειο Ντρίνια,
Ιατρό ΩΡΛ, Συνεργάτη
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Οι αλλεργίες &
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Από την
κ. Ιωάννα Γεωργαντίδου,
Certified Yoga Birth Teacher,
Συνεργάτιδα Τμήματος Γιόγκα
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Μαθήματα Γιόγκα
Πριν και μετά τον τοκετό

Η λέξη γιόγκα σημαίνει ένωση: την ένωση του σώματος, της αναπνοής και του νου. Οι ρίζες της βρίσκονται στην Ινδία, 4.000 χρόνια πριν.
Ο θαυμάσιος αυτός τρόπος άσκησης ενδείκνυται ιδιαίτερα κατά την
περίοδο της εγκυμοσύνης αλλά και μετά τον τοκετό, με ευεργετικά
αποτελέσματα για τη μητέρα και το παιδί της.
Κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης
Μέσα από τα μαθήματα γιόγκα η έγκυος επωφελείται
σημαντικά, αφού μειώνονται
οι συνηθισμένες ενοχλήσεις
που εμφανίζονται κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης:
κράμπες, πονοκέφαλοι, πόνοι στη μέση, δύσπνοια, πρήξιμο στα κάτω άκρα κ.λπ. Οι
ασκήσεις προσαρμόζονται
στις ανάγκες της κάθε εγκύου ξεχωριστά και ανάλογα
με το τρίμηνο στο οποίο βρίσκεται.
Η ικανότητα συγκέντρωσης
στην αναπνοή θα τη βοηθήσει να ηρεμήσει ο νους και να
ελαττωθεί η μυϊκή ένταση, με
συνέπεια την καλύτερη οξυγόνωση της ίδιας και κατ’ επέκταση του εμβρύου.
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Η σημασία της γιόγκα
μετά τον τοκετό
Η γιόγκα δρα ευεργετικά και
στα τέσσερα συστήματα του
οργανισμού: στο μυοσκελετικό, στο αναπνευστικό, στο ενδοκρινές και τέλος στο νευρικό σύστημα.
Η έγκυος μπορεί να ξεκινήσει
τα μαθήματα γιόγκα από την
αρχή της κύησης – αφού, φυσικά, πάρει τη σχετική άδεια
από το γιατρό της. Η συγκεκριμένη μέθοδος θα πρέπει
να αποφεύγεται μόνο σε κυήσεις υψηλού κινδύνου, που
χρήζουν ακινησίας. Ακόμη και
τότε όμως (και πάντα σε συνεννόηση με το γιατρό) μπορεί να πραγματοποιηθεί με
ειδικές ασκήσεις και μεγαλύτερη έμφαση στην αναπνοή.
Σε καμία περίπτωση η γιόγκα
δεν είναι αιτία κακού – αντιθέτως: με την κατάλληλη καθοδήγηση βοηθά να εξομαλυνθούν αλλά και να εξαλειφθούν
προβλήματα που παρουσιάζονται στην εγκυμοσύνη.

Η μητέρα μπορεί να ξεκινήσει με
πολύ ήπιες κινήσεις που θα την ανακουφίσουν από τους πόνους της
πλάτης, του αυχένα και της μέσης.
Μετά από περίπου 4-5 βδομάδες,
μπορεί να ενταχθεί σε κανονικό
πρόγραμμα γιόγκα (postnatal – μετά
τον τοκετό) μαζί με το μωρό της.
Οι νέες μητέρες περνούν ευχάριστα κατά τη διάρκεια της άσκησης,
βοηθώντας το σώμα τους, σταδιακά και με ασφάλεια, να ανακτήσει τη φυσική και μυϊκή του αντοχή.
Επιπλέον, όταν η μητέρα κάνει γιόγκα μαζί με το μωρό της, δημιουργείται ένας ισχυρότερος δεσμός
μεταξύ τους, ενώ στο μάθημα προτείνονται διάφορες ασκήσεις και
τεχνική μασάζ που βοηθούν το μυοσκελετικό σύστημα του παιδιού.
Τα ευεργετικά αποτελέσματα της
γιόγκα στη μητέρα συνοψίζονται
στα εξής:
•	Δυναμώνει τους κοιλιακούς
μυς και τη μέση.
•	Διεγείρει τους αδένες στην έκκριση προλακτίνης που αυξάνει
την παραγωγή γάλακτος.
•	Συντελεί στην επαναφορά των
οστών της λεκάνης και της
σπονδυλικής στήλης.
•	Τέλος, οι ασκήσεις αναπνοής
(pranayama) μαζί με τη χαλάρωση οξυγονώνουν και ξεκουράζουν το νευρικό σύστημα.

Ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης παρουσιάζεται σε ένα ποσοστό 5-10% των κυήσεων.
Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισής του; Ποιοι οι κίνδυνοι για τη μητέρα και το μωρό και ποια η θεραπεία του; Ιδού οι απαντήσεις σε αυτά και
άλλα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με τη συγκεκριμένη νόσο κατά την εγκυμοσύνη.
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κατευθύνουν κατάλληλα την
έγκυο. Πέρα από αυτό, η διάγνωση τίθεται με τρίωρη σακχαραιμική καμπύλη μετά από
φόρτιση με γλυκόζη. Σε αυτήν θα πρέπει να υποβάλλονται όλες οι γυναίκες για τις
οποίες ισχύει έστω και ένα
από τα ακόλουθα κριτήρια:
• Α΄ βαθμού συγγενής με
σακχαρώδη διαβήτη
• Ηλικία άνω των 25 ετών
• Παχυσαρκία
• Πρότερη κύηση με ΣΔΚ
• Τοκετός μωρού βαρύτερου από 4.500 γρ.
• Ύπαρξη «προδιαβήτη», δηλαδή διαταραχής μεταβολισμού γλυκόζης πριν από την
εγκυμοσύνη.

Ποια είναι η θεραπεία της
νόσου;
Η δίαιτα, η οποία όμως έχει
ορισμένες ιδιαιτερότητες,
μια και πρόκειται για εγκυμοσύνη. Επίσης η ασθενής θα
πρέπει να παρακολουθεί τακτικά το σάκχαρό της με πολλαπλές μετρήσεις ημερησίως. Εάν δεν επαρκεί η τήρηση
δίαιτας, χορηγείται ινσουλίνη. Τα αντιδιαβητικά χάπια
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κύηση. Ελεγχόμενη
άσκηση, εφόσον το επιτρέπει
η γενική κατάσταση της εγκύου, όπως περπάτημα, ποδήλατο, κολύμπι, μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των επιπέδων
του σακχάρου.
Μετά την εγκυμοσύνη παραμένουν οι υψηλές τιμές
σακχάρου;
Στο μεγαλύτερο ποσοστό των
γυναικών όχι. Πρέπει όμως να
γίνει αντιληπτό ότι η παρουσία
διαβήτη κύησης αυξάνει –και
μάλιστα σημαντικά– την πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 στο
μέλλον. Έτσι, θα πρέπει η γυναίκα να βρίσκεται σε τακτική
παρακολούθηση, να αποφεύγει την παχυσαρκία και να γυμνάζεται τακτικά.

Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης

Τι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης;
Είναι ο διαταραγμένος μεταβολισμός γλυκόζης που πρωτοεμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό
πρακτικά σημαίνει για την
έγκυο αυξημένες τιμές σακχάρου νηστείας ή και μετά
από γεύμα. Ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης (ΣΔΚ) εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και οι τιμές του
σακχάρου επιστρέφουν –συνήθως– στα φυσιολογικά επίπεδα μετά τον τοκετό.
Πόσο συχνά εμφανίζεται;
Περίπου στο 5%-10% του συνόλου των κυήσεων. Ωστόσο,
υπάρχουν περιπτώσεις που
η πιθανότητα μεγαλώνει και
αφορά γυναίκες με αυξημένους παράγοντες κινδύνου,
όπως θετικό οικογενειακό
ιστορικό (ιδιαίτερα σε α’ βαθμού συγγενείς), ηλικία άνω
των 25 ετών, προηγούμενες
ανεξήγητες αποβολές, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, παχυσαρκία, προηγούμενη κύηση με ΣΔΚ.
Ποιοι οι κίνδυνοι για τη μητέρα και το έμβρυο;
Οι υψηλές τιμές σακχάρου
συνδέονται, ιδιαίτερα όταν εί-

ναι πολύ υψηλές, με διαταραχές που αφορούν το έμβρυο
και τη μητέρα, όπως αρτηριακή υπέρταση, προεκλαμψία,
πολυδράμνιο, μακροσωμία,
περιγεννητικές επιπλοκές,
καθώς και σειρά μεταβολικών επιπλοκών που αφορούν
στο νεογέννητο. Πρόσφατες
μελέτες δείχνουν ότι αν δεν
αντιμετωπισθεί ο ΣΔΚ, η πιθανότητα, όταν ενηλικιωθεί το
παιδί, να εμφανίσει παχυσαρκία ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αυξάνεται σημαντικά.
Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει
μεγάλη σημασία ο έλεγχος
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενδεχομένως όμως
και πριν από αυτήν.
Γιατί πριν από την εγκυμοσύνη;
Ένα ποσοστό των γυναικών
έχουν πιθανώς διαταραγμένο
μεταβολισμό γλυκόζης πριν
την εγκυμοσύνη, ιδιαίτερα γυναίκες παχύσαρκες ή μεγαλύτερης ηλικίας με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
Εδώ η ασθένεια δεν ονομάζεται σακχαρώδης διαβήτης κύησης, αφού προϋπάρχει και
χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση.
Ποιες έγκυες θα πρέπει να
ελέγχονται για διαβήτη κύησης;
Έλεγχος πρέπει να γίνεται σε
όλες τις γυναίκες. Ο μαιευτήρας ή ο ενδοκρινολόγος θα
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Μέριμνα & Παρακολούθηση

Είναι σημαντικό
να αντιληφθούμε
ότι η παρουσία
διαβήτη
κύησης αυξάνει
–και μάλιστα
σημαντικά– την
πιθανότητα
εμφάνισης
σακχαρώδους
διαβήτη τύπου
2 στο μέλλον.
Έτσι, θα πρέπει
η γυναίκα
να βρίσκεται
σε τακτική
παρακολούθηση,
να φροντίζει τη
διατροφή της
προλαμβάνοντας
την παχυσαρκία
και να ασκείται
τακτικά.

ART

Σακχαρώδης
Διαβήτης Κύησης

Από τον Δρ. Εμμανουήλ
Σουβατζόγλου,
Ενδοκρινολόγο-Διαβητολόγο,
Τμήμα Ενδοκρινολογίας
- Διαβήτη - Μεταβολισμού
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης
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care

ART

OF

life&

62

Οι λοιμώξεις αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερη σοβαρότητα, καθότι δύναται να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την
ποιότητα ζωής της γυναίκας.
Το πρώτο επεισόδιο χλαμυδιακής λοίμωξης συνδέεται με
σαλπιγγικό παράγοντα υπογονιμότητας σε ποσοστό 20%.

Καλοκαιρινές
λοιμώξεις και κύηση
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως η κύηση δεν αποτελεί αντένδειξη για κολύμπι,
είτε σε θάλασσα ή σε πισίνα.
Έρευνες έχουν δείξει πως το
κολύμπι, όπως και οποιαδήποτε άλλη ήπια σωματική δραστηριότητα, ωφελεί την έγκυο χωρίς να βλάπτει το έμβρυο. Αυτά
όμως που ισχύουν για την οποιαδήποτε γυναίκα ισχύουν και
για την έγκυο. Έτσι, λοιμώξεις
όπως κολπίτιδες, τραχηλίτιδες
και δερματίτιδες της γεννητικής περιοχής, καθώς και λοιμώξεις του ουροποιητικού παρουσιάζουν έξαρση στις έγκυες
γυναίκες κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Πείτε όχι στις λοιμώξεις

Η ζέστη και η υγρασία κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες
έχουν ως αποτέλεσμα την έντονη εφίδρωση και άρα τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για
την ανάπτυξη λοιμώξεων στις
ουρογεννητικές περιοχές, στο
δέρμα και τους βλεννογόνους.
Αίτιο των λοιμώξεων είναι συνήθως οι μύκητες, τα κολοβακτηρίδια, διάφορα αερόβια κι
αναερόβια μικρόβια, παράσιτα
όπως η τριχομονάδα κ.τ.λ.
Η κατάχρηση αλκοόλ κατά τη
διασκέδαση τις καλοκαιρινές νύχτες επιφέρει έκπτωση του ανοσοποιητικού συστήματος ευνοώντας επίσης
την ανάπτυξη λοιμώξεων. Η
έντονη αφυδάτωση λόγω της
μεγάλης ζέστης, της ηλιοθεραπείας, της αλμύρας του θαλασσινού νερού και της μειωμένης
πρόσληψης υγρών προδιαθέτει στην ανάπτυξη λοιμώξεων
του ουροποιητικού.
Το καλοκαίρι είναι και η εποχή της ελευθεριότητας και της
αντισυμβατικής συμπεριφοράς. Κατά τους μήνες αυτούς
σημειούται έξαρση και των
σεξουαλικώς μεταδιδομένων
νοσημάτων. Οι χλαμυδιακές
λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος, ιδιαίτερα στις νεότερες γυναίκες, παρουσιάζουν
σημαντική έξαρση. Άλλες λοιμώξεις, όπως ο έρπης των γεννητικών οργάνων, έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες.

Πριν μιλήσουμε για προφύλαξη θα πρέπει πρώτα να πούμε
πως, όπως και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου, έτσι και το καλοκαίρι η γυναίκα θα πρέπει να
χαίρεται τη ζωή της. Απλές συμβουλές όπως η σχολαστική υγιεινή της γεννητικής περιοχής –χωρίς όμως υπερβολές–, η τακτική
λήψη υγρών, η συχνή αλλαγή των
βρεγμένων ρούχων, η αποφυγή
της υπερβολικής έκθεσης στον
ήλιο και η χρήση προφυλακτικού,
θα κάνουν τη ζωή της γυναίκας
καλύτερη και θα τη βοηθήσουν
να απολαύσει το καλοκαίρι δίχως
προβλήματα.
Αν, παρ’ όλα αυτά, τελικά η
γυναίκα νοσήσει, καλό θα είναι να επικοινωνήσει με το γυναικολόγο της και να ακολουθήσει τη συμβουλή του. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα για τις εγκύους,
στις οποίες κάποιες αντιμικροβιακές-αντιμυκητιασικές
θεραπείες αντενδείκνυνται, επειδή μπορεί να
προκαλέσουν
βλάβες στο έμβρυο.

Πείτε όχι στις λοιμώξεις

Οι λοιμώξεις του ουρογεννητικού
συστήματος της γυναίκας εμφανίζονται
με μεγαλύτερη συχνότητα το καλοκαίρι
σε σχέση με τις υπόλοιπες εποχές.
Η αυξημένη συχνότητα οφείλεται
τόσο στις περιβαλλοντικές και
καιρικές συνθήκες όπως η αυξημένη
υγρασία και η ζέστη, όσο και
στις διαφορετικές συνήθειες
που υιοθετεί η γυναίκα
τους καλοκαιρινούς
μήνες.

Προφύλαξη
και θεραπεία

63 life&
OF

Για ένα ξέγνοιαστο και χαρούμενο καλοκαίρι

Η σχολαστική
υγιεινή της
γεννητικής
περιοχής –χωρίς
όμως υπερβολές–,
η τακτική λήψη
υγρών, η συχνή
αλλαγή των
βρεγμένων
ρούχων, η
αποφυγή της
υπερβολικής
έκθεσης στον
ήλιο και η χρήση
προφυλακτικού
είναι ορισμένες
συμβουλές για
την αποφυγή των
λοιμώξεων που
προκύπτουν το
καλοκαίρι.

ART

Πείτε όχι στις λοιμώξεις

Από τον
κ. Δημήτρη Γιάνναρη,
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο,
Συνεργάτη Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

care

Η λιπογλυπτική αποτελεί
εξέλιξη της λιποαναρρόφησης
και έχει ως στόχο τη μόνιμη
αφαίρεση ανεπιθύμητου
λίπους από μεμονωμένες
περιοχές του σώματος.
Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν
απαλλάσσει όμως μόνον από
το τοπικό πάχος – έχει εν γένει
τη δυνατότητα να προσφέρει
στο σώμα μιαν αρμονικότερη
και νεανικότερη φόρμα.
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Λιπογλυπτική επομένως μπορεί
να κάνει και μια γυναίκα που δεν
έχει τοπικό πάχος, αλλά το σώμα
της έχει χάσει τη φόρμα του
μετά την εγκυμοσύνη ή λόγω ηλικίας. Η συγκεκριμένη επέμβαση
φτάνει σε σημεία όπου δεν φτάνει η λιποαναρρόφηση και βελτιώνει την ποιότητα του δέρματος
τοπικά. Μπορεί να εφαρμοσθεί
στο στήθος, στην κοιλιά, στην περιφέρεια, στη μέση, στους γλουτούς, στα γόνατα, στην έσω επιφάνεια των μηρών, στις γάμπες,
στα μπράτσα, στην πλάτη, ακόμη
και κάτω από το πιγούνι και στο
λαιμό. Δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει τα ευεργετικά αποτελέσματα της δίαιτας και της
γυμναστικής – δεν αποτελεί επομένως μέθοδο αδυνατίσματος.
Η λιπογλυπτική υπερτερεί της
λιποαναρρόφησης, διότι:
l Ε ίναι ατραυματική και τα
σημάδια εξαφανίζονται
πολύ γρήγορα.
l Ο γιατρός, χάρη στα λεπτά και
ευέλικτα εργαλεία, επεμβαίνει όχι μόνο στον λιπώδη ιστό,
αλλά και σε σημεία πιο ψηλά,
βελτιώνοντας ακόμη και την
κυτταρίτιδα τοπικά.
l Μ ε τεχνικές όπως η μικροδικτυωτή τεχνική, η λιποπλαστική και η χρήση υπερήχων
επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη αφαίρεση λίπους και
η διέγερση του δέρματος εκ

Ανάρρωση –
Αποτελέσματα
Μετά την επέμβαση –που
διαρκεί από μία έως τρεις
ώρες– εμφανίζονται κάποιοι μώλωπες που εξαφανίζονται σε 2-3 εβδομάδες. Για
2 έως 6 εβδομάδες (ανάλογα με το σημείο όπου έγινε η
επέμβαση) θα πρέπει να φοριέται ένας ειδικός κορσές
πρωί-βράδυ. Αν το πρόβλημα είναι μικρής έκτασης, ένα
Σαββατοκύριακο αρκεί για
να επιστρέψει το άτομο στις
δραστηριότητές του. Σε μεγαλύτερες εφαρμογές απαιτείται συνήθως έως και μία
εβδομάδα αποχή από τις υπο-

Κατά τη
διαδικασία της
λιπογλυπτικής
δεν υπάρχουν
επιπλοκές,
τηρουμένων
βεβαίως των
προϋποθέσεων
ασφαλείας:
πραγματοποίηση
της επέμβασης
από πλαστικό
χειρουργό, σε
συνεργασία με
αναισθησιολόγο
σε οργανωμένη
κλινική.

χρεώσεις. Το πολύ σε έναν
μήνα εξαφανίζονται οι τομές
και δεν μένει κανένα σημάδι.
Επειδή με την επέμβαση καταστρέφεται μέρος των λιποκυττάρων, τα αποτελέσματα
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μόνιμα. Αν πάρετε
κιλά μετά την επέμβαση, στα
σημεία που έχετε κάνει λιπογλυπτική δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα – ή τουλάχιστον
το πρόβλημα που αντιμετωπίζατε πριν. Επιπλοκές δεν
υπάρχουν, τηρουμένων βεβαίως των προϋποθέσεων
ασφαλείας: πραγματοποίηση
της επέμβασης από πλαστικό
χειρουργό, σε συνεργασία με
αναισθησιολόγο σε οργανωμένη κλινική.

Τι πρέπει να γνωρίζετε
πριν κάνετε
την επέμβαση
α) Οι καλύτεροι υποψήφιοι είναι κάτω των 60 ετών, το
δέρμα τους έχει καλή ελαστικότητα, το βάρος τους
δεν ξεπερνά τα 15 κιλά του
ιδανικού τους βάρους, είναι
υγιείς και κάνουν ισορροπημένη διατροφή.
β) Η λιπογλυπτική μπορεί να
βελτιώσει την κυτταρίτιδα,
όμως δεν συστήνεται απλώς
για την αντιμετώπισή της.
γ) Η ισορροπημένη διατροφή
και η άσκηση βοηθούν σημαντικά μετά την επέμβαση.
δ) Α σφαλώς και οι άνδρες
μπορούν να κάνουν λιπογλυπτική, συνήθως γύρω
από την κοιλιά και τη μέση,
καθώς και κάτω από το πιγούνι. Ενδείκνυται επίσης
σε περιπτώσεις γυναικομαστίας.
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Για σωματική αρμονία και ομορφιά

των έσω, με αποτέλεσμα τη
σύσφιγξη και την επαναφορά.
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Λιπογλυπτική

Από τον
κ. Αναστάσιο Τσεκούρα,
Πλαστικό Χειρουργό, Διευθυντή Α’ Πλαστικής Χειρουργικής
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
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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
ή στείλτε fax στο 210-6902417
Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε
στο τηλ. 210-6902411
Μπορείτε να αναζητήσετε το κουπόνι
συνδρομής και διαδικτυακά, στα www.
mitera.gr και www.leto.gr, όπου θα
βρείτε και τις σελίδες του περιοδικού

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

life&health
Στοιχεία Αποστολής
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