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

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

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.

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.

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

Θεοφάνης Στάθης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΛΗΤΩ

Καλωσορίζοντας 
την Άνοιξη 
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ημέρα της Γυναίκας
Δώρο ζωής από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ
Συνεχίζοντας τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ συμμε-
τείχε 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.

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.

Τα νοσοκομεία ΜΗΤΕΡΑ και 
ΛΗΤΩ, παραμένοντας σταθε-
ρά στο στόχο τους για κοινωνική 
προσφορά, συνεχίζουν να στη-
ρίζουν το θεσμό της εθελοντι-
κής αιμοδοσίας. Το Μαιευτή-
ριο ΛΗΤΩ, σε συνεργασία με 
το Β’ Περιφερειακό Κέντρο Αι-
μοδοσίας του Λαϊκού Νοσοκο-
μείου, διοργανώνει κάθε χρό-
νο δύο αιμοδοσίες, η πρώτη εκ 
των οποίων πραγματοποιήθη-
κε στις 31 Ιανουαρίου 2008. Η 

άμεση ανταπόκριση προσωπι-
κού, ιατρών αλλά και εθελο-
ντών ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία δικαιώνοντας τον αγώνα 
ανθρωπιάς του μαιευτηρίου. 
Την αιμοδοσία του ΛΗΤΩ διαδέ-
χθηκε η αιμοδοσία της Γενικής, 
Μαιευτικής/Γυναικολογικής & 
Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕ-
ΡΑ. Η αιμοδοσία διοργανώθηκε 
από το Σωματείο Εργαζομένων 
του ΜΗΤΕΡΑ και πραγματοποι-
ήθηκε στις 2 Μαρτίου 2008 στο 

Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλα-
ος Λούρος» του νοσοκομείου, 
με την υποστήριξη κινητής μο-
νάδας αιμοδοσίας του Ιπποκρά-
τειου Νοσοκομείου. Όπως και 
στο ΛΗΤΩ, έτσι και στο ΜΗ-
ΤΕΡΑ, η προσέλευση ιατρών 
και εργαζομένων ήταν αθρόα 
και εντυπωσιακή.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 
όλους όσοι προσήλθαν, για την 
ευαισθητοποίηση και τη συμμε-
τοχή τους.  

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.
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Αιμοδοσία ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ: 
Συνεχίζοντας με ευαισθησία την κοινωνική προσφορά

1 2

Εκδήλωση για 
το παιδί & 
το περιβάλλον

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 πα-
ραδώσουν οι «μεγά-
λοι» στις νεότερες 
γενιές, στα παιδιά 
τους. Ο κ. Γιάννης 
Μωυσίδης, Αλλεργι-
ολόγος-Ανοσολόγος, 
συνεργάτης των νο-
σοκομείων ΥΓΕΙΑ και 
ΜΗΤΕΡΑ ήταν ένας 
εκ των βασικών ομι-
λητών της εκδήλω-
σης και αναφέρθηκε 
εκτενώς στις επι-
πτώσεις της μόλυν-
σης του περιβάλλο-
ντος στην υγεία των 
παιδιών, όσον αφορά την πρόκληση αλλεργιών και άσθματος.
Τα παιδιά που είχαν την τύχη να παρευρεθούν στην εκδήλω-
ση διασκέδασαν με την ψυχή τους, καθώς οι οργανωτές εί-
χαν φροντίσει να υπάρχουν παιχνίδια, διαγωνισμοί και πολ-
λά δώρα, ενώ όλοι μαγεύτηκαν από τις υπέροχες φωνές της 
Μαριάννας Τόλη και της μικρής Δήμητρας Δουμένη, που τρα-
γούδησαν 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 «Χαμόγε-
λο 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 προ-
στασία του περιβάλλοντος.

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.

1

2

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 (καρδι-
ολογική 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 θέ-
λουν να ξέρουν το γιατί.
Ο Όμιλος, ανταποκρινόμενος στο 
συμβολισμό της καρδιάς, υπηρε-
τεί με σεβασμό, αξιοπρέπεια και ευ-

αισθησία αυτήν την πολύ σημαντική 
πρωτοβουλία. Έτσι, ομάδα στελεχών και 

εργαζομένων των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και 
ΜΗΤΕΡΑ καθώς και του συνεργαζόμενου Πο-

λυϊατρείου ΛητώLab, βρέθηκε στην Πλατεία Συ-
ντάγματος την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2008 και ενη-

μέρωσε 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 συμβάλ-
λουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της πρόληψης, 
γιατί «κάλλιον του θεραπεύειν, το προλαμβάνειν».

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

Η νεαρά ταλαντούχα τραγουδίστρια Δήμητρα 
Δουμένη με τους ανθρώπους της Παιδιατρι-
κής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ στην εκδήλωση για το 
παιδί και το περιβάλλον.



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ 
δίπλα στους μαθητές των σχολείων

και στους αθλητές των αθλητικών 
ακαδημιών της Αττικής.

1.   O ιατρός εργασίας του ΜΗΤΕΡΑ 
και του ΛΗΤΩ ενώ ενημερώνει 
τους μαθητές του Προτύπου Αθη-
νών σχετικά με τις Α' Βοήθειες.

2.   Η Παιδο-Ενδοκρινολόγος κυρία 
Μαρία Καράντζα-Χαρώνη, ενώ 
ενημερώνει τους γονείς των 
αθλητών των ποδοσφαιρικών ακα-
δημιών Soccer Station σχετικά με 
τις συνέπειες της χρήσης αναβο-
λικών από τους αθλητές.

Την Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ επιλέγουν ολοένα και περισ-
σότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και αθλητικές ακαδημίες, για να 
επωφεληθούν των υπηρεσιών της τόσο σε νοσηλευτικό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο επιμόρφωσης και υποστήριξης των δραστη-
ριοτήτων των παιδιών.
Μερικά από τα εκπαιδευτήρια τα οποία έτυχαν των υπηρεσιών και 
της υποστήριξης της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ είναι η Ελ-
ληνογερμανική Αγωγή, τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια ACS, η Σχολή 
Ξενόπουλου, το Αρσάκειο Εκάλης, η Ελληνογαλλική Σχολή Saint 
Joseph και τα Εκπαιδευτήρια Κωστέας-Γείτονας, ενώ από τις αθλη-
τικές ακαδημίες το Family Sports Club των Βριλησσίων και οι Πο-
δοσφαιρικές Ακαδημίες «Κένταυρος» ζήτησαν τη συνδρομή της 
Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ για τις δραστηριότητες των αθλη-
τών τους.
Έτσι και το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών στη Βάρη, με αφορ-
μή 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 επιμορφω-
τικών 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 Καρι-
πίδου, 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 «Νικόλα-
ος 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 Παι-
δο-Ενδοκρινολόγος κ. Μαρία Καράντζα-Χαρώνη και η Κλινική Διαι-
τολόγος-Διατροφολόγος κυρία Μελίνα Καριπίδου αντίστοιχα. Ιδι-
αίτερα σημαντικές ήταν οι συμβουλές και οι παρατηρήσεις των 
δύο επιστημόνων προς τους γονείς των παιδιών, ενόψει μάλιστα 
του επικείμενου τουρνουά στο γήπεδο της Barcellona.
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στηρίζει 
τις εκστρα-
τείες 
προληπτικής 
ιατρικής 
της 
Ανοικτής 
Αγκαλιάς

1

2

Ο Όμιλος 
ΥΓΕΙΑ-
ΜΗΤΕΡΑ
-ΛΗΤΩ 
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Διαρκής ανανέωση 
& εκσυγχρονισμός στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ

Συνεπές στο επιχειρηματικό 
του σχέδιο για διαρκή ανα-
νέωση, ανάπτυξη και εκσυγ-
χρονισμό των χώρων του, το 
Μαιευτήριο ΛΗΤΩ προέβη 
σε περαιτέρω ανακαινίσεις, 
στοχεύοντας στην καλύτερη 
δυνατή παροχή υπηρεσιών 
υγείας. Έτσι, μετά την ανακαί-
νιση των διακεκριμένων θέσε-
ων νοσηλείας με την ανακατα-
σκευή των lux δωματίων και τη 
δημιουργία σουίτας αρίστων 
προδιαγραφών, ανακαινίσθη-
καν η παραλαβή ασθενών 
και επιτόκων και τα μονόκλι-
να δωμάτια νοσηλείας. 
Η ανακαίνιση της παραλαβής 
ασθενών και επιτόκων είχε ως 
στόχο την αύξηση των λειτουρ-
γικών χώρων και τη δημιουργία 
δύο νέων εξεταστηρίων, ενώ 
ανακαινίσθηκαν και οι χώροι 

αναμονής, οι οποίοι επεκτάθη-
καν και αναπλάστηκαν αρχιτε-
κτονικά.
Στο πλαίσιο ενός περιβάλλο-
ντος που διαρκώς εξελίσσεται, 
ανακαινίσθηκαν και τα μονό-
κλινα δωμάτια νοσηλείας, στα 
οποία, πέρα από την αισθητι-
κή ανανέωση, έγινε και αλλα-
γή του εξοπλισμού τους που 
εναρμονίστηκε με τις πιο σύγ-
χρονες και λειτουργικές προδι-

αγραφές στο χώρο της υγείας.
Η βελτίωση των χώρων του 
ΛΗΤΩ δεν σταματά εδώ. Στο 
πλαίσιο της συνεχούς ανα-
βάθμισης των υποδομών 
του έπεται και συνέχεια: η 
ανακαίνιση ακόμη περισ-
σότερων τμημάτων του, με 
στόχο το βέλτιστο αισθητι-
κό αποτέλεσμα και την εύ-
ρυθμη λειτουργία του μαιευ-
τηρίου. 

Η ανακαίνιση των μονόκλινων 
δωματίων νοσηλείας (πάνω) και 

της παραλαβής ασθενών και επι-
τόκων (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. 

Με την ανταπόκριση των ιατρών του Ομίλου, το Δια-
γνωστικό Πολυΐατρείο ΛητώLab έκλεισε ήδη τέσσερις 
μήνες επιτυχούς λειτουργίας. Το ΛητώLab εξυπηρε-
τεί 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, επι-
στημονικού και διοικητικού προσωπικού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να εξυπηρε-
τούνται χρησιμοποιώντας και ασφαλιστικούς ορ-
γανισμούς 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 προ-
σθέσει στον τεχνολογικό του εξοπλισμό ψηφιακό 
μαστογράφο.

Το Διαγνωστικό Πολυϊατρείο ΛητώLab λειτουργεί 
καθημερινά από τις 07:00 έως τις 21:00 και το Σάβ-
βατο από τις 07:30 έως τις 15:00. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 210-4228000

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

Συμπληρώθηκαν τέσσερις
μήνες επιτυχούς λειτουργίας

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, δί-
νουν στους γονείς το δικαίωμα επιλο-
γής 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 υπά-
γονται στον υποχρεωτικό έλεγχο του Ιν-
στιτούτου Υγείας του Παιδιού. Ο σκοπός 
του προληπτικού ελέγχου είναι ο εντο-
πισμός των νεογνών που έχουν περισ-
σότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν 
κάποια από αυτά τα νοσήματα. Τα οφέλη 
του τεράστια, αφού συντελεί στην απο-
φυγή σοβαρών προβλημάτων. Ο προλη-
πτικός έλεγχος κληρονομικών νοσημά-
των έρχεται τόσο να συμπληρώσει όσο 
και να προσθέσει εξετάσεις εξασφαλί-
ζοντας έγκαιρη διάγνωση.

Μετά την απόκτηση της επίσημης άδειας λειτουργίας της, η νέα Παιδοκαρ-
διοχειρουργική Εντατική Μονάδα, η Παιδοκαρδιολογική-Παιδοκαρδιο-
χειρουργική 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.

H πορεία της Νέας Καρδιοχειρουργικής 
Μονάδας της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ 

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

μας ασθενείς.

1 2
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Η Γενική, Μαιευτική/Γυναικολογική & 
Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ προχώ-
ρησε πρόσφατα στην εγκατάσταση και 
λειτουργία του μοναδικού στην Ελλά-
δα και στα Βαλκάνια ανοικτού μαγνη-
τικού τομογράφου υψηλού πεδίου 1.0 
Τ., με περιβάλλον Ambient Experience, 
ο οποίος αποτελεί κορυφαίο επίτευγ-
μα της τεχνολογίας ιατρικής απεικόνι-
σης και ένα από τα πιο εξελιγμένα συ-
στήματα μαγνητικής τομογραφίας που 
διατίθενται σήμερα στον κόσμο.
Το υψηλό πεδίο του τομογράφου και η 
ανοιχτή του σχεδίαση εξασφαλίζουν: 
1. Τη λήψη εικόνων μαγνητικής τομο-
γραφίας 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 εξα-
λείφει την κλειστοφοβική αίσθηση 
των γνωστών κυλινδρικών συστημά-
των με το μακρύ «τούνελ». 
Έτσι, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2007 
διοργανώθηκε στο Συνεδριακό Κέ-
ντρο «Νικόλαος Λούρος» εκδήλωση 
εγκαινίων του νέου μαγνητικού το-
μογράφου, την οποία τίμησε με την 
παρουσία του ο Δήμαρχος Αμαρου-
σίου κ. Γιώργος Πατούλης και στην 
οποία παρευρέθησαν οι Διοικήσεις 
των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και 
ΛΗΤΩ. Το αποκορύφωμα της εκδήλω-
σης ήταν η ζωντανή τηλεοπτική πα-
ρουσίαση των χώρων όπου στεγάζο-
νται ο μαγνητικός τομογράφος και ο 
παιδικός προσομοιωτής, από τον Κα-
θηγητή Ακτινολογίας κ. Δημήτρη Κε-
λέκη και τον Διευθυντή του Τμήματος 
κ. Ηλία Καμπά.

1. Ο Καθηγητής Ακτινολογίας κ. Δ. 
Κελέκης παρουσιάζει τα πλεονεκτή-
ματα του νέου ανοικτού μαγνητικού 
τομογράφου. Διακρίνονται ο Πρόε-
δρος 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. Σταύ-
ρου ανάμεσα από τον Πρόεδρο της 
Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων 
Ελλάδος κ. Γ. Ζερβό και τον Δήμαρχο 
Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλη.

Ημερίδα με θέμα 
«Νεότερα για 
τον ιό HPV»

H Επιστημονική Ένωση Ιατρών ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ και το Επιστη-
μονικό Συμβούλιο της Γενικής, Μαιευτικής/Γυναικολογικής 
& Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, με την ευγενική υποστή-
ριξη της εταιρείας Vianex, διοργάνωσαν από κοινού στο Συ-
νεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος», την Τετάρτη 23 Ια-
νουαρίου 2008, μία σημαντική ημερίδα με θέμα «Νεότερα 
για τον ιό HPV» και κεντρικό ομιλητή τον Καθηγητή Μαιευτι-
κής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Αριστεί-
δη Αντζακλή. Πλήθος ιατρών και νοσηλευτών του ΥΓΕΙΑ και 
του ΜΗΤΕΡΑ, καθώς και πολλών σπουδαστών από διάφο-
ρες σχολές νοσηλευτικής, γέμισαν το συνεδριακό κέντρο, 
καθώς το θέμα είναι επίκαιρο και πολύ ευαίσθητο. Με το τέ-
λος της ημερίδας προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετι-
κά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας.

Σημαντικές εκδηλώσεις στο Συνεδριακό
Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ

Τα εγκαίνια 
του νέου 
ανοικτού 
μαγνητικού 
τομογράφου 
του ΜΗΤΕΡΑ

Ο Καθηγητής Μαιευτικής/Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, κ. Αρ. Αντζακλής, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
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Επιστημονικές Εκδηλώσεις Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
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

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
 Ομιλητές:  κ. ΕΛEΝΗ ΑΝΤΩΝΙAΔΗ, Παιδία-

τρος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, κ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, Παιδίατρος

 Θέμα:  «Αντίδραση του νεογνού (και της 
εγκύου) στη λοίμωξη»

 Προεδρείο:  κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, Παι-
δίατρος-Νεογνολόγος

Πέμπτη 15/05/2008 – Ώρα έναρξης: 12:00
 Ομιλητές:  κ. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΑΚΛΑΜΑΚΗ-

ΚΟΝΤΟΥ, Παιδίατρος-Νεογνολό-
γος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθη-
νών, κ. ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, 
Παιδίατρος-Νεογνολόγος

 Θέμα:  «Νεότερα δεδομένα για τα πρόωρα 
(late preterm babies)»

 Προεδρείο:  κ. ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΜΕΖΑΚΗ, Παιδία-
τρος-Νεογνολόγος, Διδάκτωρ Πα-
νεπιστημίου Αθηνών

Πέμπτη 22/05/2008 – Ώρα έναρξης: 12:00
 Ομιλητής:  κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΗΣ, Μαιευτή-

ρας-Γυναικολόγος, Επιστημονικός 
Υπεύθυνος Τμήματος Υπερήχων & 
Ιατρικής Εμβρύου ΜΗΤΕΡΑ

 Θέμα:  «Η ευαισθησία των υπερήχων στην 
ανίχνευση συγγενών ανωμαλιών 
στο 2ο τρίμηνο»

 Προεδρείο:  κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΙΡΤΟΣ, Μαιευτή-
ρας-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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Ημερίδα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής
«Ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό των ιατρών και ασθενών φαίνεται να επιλέγει τη μέθο-

δο 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 διορ-

γανώθηκε στο συνεδριακό κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2008. «Πολ-

λά 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 Μαι-

ευτικής-Γυναικολογίας, κ. Γεώργιος Καλλιπολίτης, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβου-

λίου 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 αί-

ματος l Απαιτεί λιγότερη χρήση αντιβιοτικών και κυρίως l Έχει μικρότερο χρόνο νοση-

λείας (έξοδος την επόμενη ημέρα).

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 ολόκλη-
ρης της ημερίδας, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.miteralive.gr και να κάνετε κλικ στο «Αρχείο Παλαιότερων 
Εκδηλώσεων».

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

Απρίλιος 2008
Τρίτη 1 Απριλίου 2008 – 12:15 μ.μ.
 Θέμα:   «Αυτοάνοσες διαταραχές και κύη-

ση»
 Εισηγήτρια:  κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΟΙΦΑ, Ιατρός Αι-

ματολόγος
 Προεδρείο:  Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΕ-

ΛΟΣ, 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, Ορθο-

πεδικός 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 Ακτι-
νολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου 
ΛΗΤΩ

 Προεδρείο:  Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, MD, 
Mphil (UK), Χειρουργός-Μαστολό-
γος, 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 διαφο-

ροποιούν τη μορφή της Γυναικολο-
γικής Κυτταρολογίας τον 21ο αιώ-
να»

 Εισηγήτρια:  Δρ. ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΒΕΝΕΤΗ, Κυττα-
ρολόγος, Διευθύντρια Κυτταρολογι-
κού Τμήματος Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

 Προεδρείο:  Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, 
Υπεύθυνος Τμήματος Παθολογίας 
Κατώτερου Γεννητικού
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Ιδιαίτερη σημασία έχει δώσει 
ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-
ΛΗΤΩ στην παροχή υπηρεσι-
ών που αφορούν στη διάγνωση 
και στην πρόληψη κληρονομι-
κών νοσημάτων, στον προσ-
διορισμό γενετικής προδιά-
θεσης σε πολυπαραγοντικά 
νοσήματα, καθώς και προ και 
περι-γενετικών ανωμαλιών που 
οφείλονται σε λοιμογόνους πα-
ράγοντες.
Εδώ και 10 χρόνια λειτουρ-
γούν στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕ-
ΡΑ τα εργαστήρια Μοριακής 
Βιολογίας και Κυτταρογενετι-
κής, τα οποία έχουν οργανω-
θεί με βάση τα διεθνή πρότυ-
πα, για να ανταποκρίνονται 
σε μια σειρά εξειδικευμένων 
εξετάσεων που σχετίζονται 
με τη διάγνωση γενετικών νο-
σημάτων. 
Η παρουσία τους, εντός του 
ΜΗΤΕΡΑ, απέναντι από το Τμή-
μα της Ιατρικής Εμβρύου, επι-

τρέπει την άμεση και υπεύθυ-
νη ενημέρωση των συνεργατών 
ιατρών και των ασθενών, ενώ ο 
μεγάλος αριθμός εξετάσεων 
που έχουν πραγματοποιηθεί με 
επιτυχία (20.000 προγεννητικές 
διαγνώσεις για χρωμοσωματι-
κές ανωμαλίες και 1.000 για μο-
νογονιδιακά νοσήματα) καθι-

στούν το Τμήμα Γενετικής & 
Μοριακής Βιολογίας του ΜΗ-
ΤΕΡΑ ένα από τα καλύτερα 
στην Ελλάδα και διεθνώς.
Περισσότερες πληροφορί-
ες σχετικά με το Τμήμα και 
τις υπηρεσίες που προσφέρει 
μπορείτε να βρείτε στα «Δια-
γνωστικά Τμήματα» του δια-

δικτυακού τόπου του ΜΗΤΕ-
ΡΑ www.mitera.gr και στα νέα 
ενημερωτικά έντυπα που πρό-
σφατα εκδόθηκαν.
Το τμήμα είναι στελεχωμένο 
από έμπειρους, καταξιωμέ-
νους γενετιστές, που έχουν 
να παρουσιάσουν αξιόλογη 
ερευνητική δραστηριότητα. 
Tις πρόσφατες δημοσιεύσεις 
τους μπορείτε να βρείτε επί-
σης 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 ΜΗ-
ΤΕΡΑ, Δρ. Βούλα Βελισσαρί-
ου, πρόσφατα οργάνωσε και 
συντόνισε ημερίδα με θέμα τη 
διαπίστευση των εξετάσεων 
Kυτταρογενετικής και τον ποι-
οτικό έλεγχο.

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2008, ένας δικός μας άν-
θρωπος, ο Διευθυντής του ΩΡΛ Τμήματος του ΜΗΤΕ-
ΡΑ, Επ. Καθηγητής κ. Ιάκωβος Πετμεζάκης, τιμήθηκε 
στην Αίθουσα Διαλέξεων της Εστίας Ν. Ιωνίας για την 
προσφορά του στην ιατρική και στην πόλη του, παρου-
σία 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 λό-
για ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Γ. Χαραλάμπους, ενώ ιδιαί-
τερα συγκινητικός στην ομιλία του ήταν ο Μητροπολίτης 
Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος.

Τιμητική διάκριση 
στον Καθηγητή ΩΡΛ 
κ. Ιάκωβο Πετμεζάκη

Η επιστημονική 
δραστηριότητα 

του Τμήματος Γενετικής και 
Μοριακής Βιολογίας του ΜΗΤΕΡΑ

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 Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 
2007, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ-ΜΗ-
ΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ διοργάνωσε στο 
Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο 
τη γιορτή για τα παιδιά των ερ-
γαζομένων και των τριών νο-
σοκομείων. Ήταν η πρώτη 
φορά που ο όμιλος διοργάνω-
σε από κοινού την εκδήλωση, 
η οποία υπήρξε εξαιρετικά 
επιτυχημένη, αφού μεγάλος 
αριθμός εργαζομένων μαζί 
με τα παιδιά τους κατέκλυ-
σαν από νωρίς το χώρο.
Οι μικροί μας φίλοι διασκέδα-
σαν με την ψυχή τους, μια και 
η εκδήλωση τους επιφύλασ-
σε πολλές εκπλήξεις και ανα-
ρίθμητα παιχνίδια, με τη συ-
ντροφιά ταχυδακτυλουργών, 
ζογκλέρ και κλόουν. Ο ενθου-
σιασμός έφτασε στο αποκορύ-
φωμά του όταν στο τέλος της 
εκδήλωσης μοιράστηκαν υπέ-
ροχα δώρα σε όλα παιδιά! 
Την επιτυχία της πρωινής εκ-
δήλωσης διαδέχθηκε η επι-
τυχία της εκδήλωσης γνωρι-
μίας των ιατρών του ομίλου, 
που πραγματοποιήθηκε το 
βράδυ της ίδιας μέρας, επί-
σης στο χώρο του Ολυμπια-
κού Ποδηλατοδρομίου.
Την εκδήλωση συντόνιζε η 
Διευθύντρια Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας του ΜΗΤΕΡΑ 
κυρία Ρεγγίνα Λουκέρη, η 
οποία αρχικά έδωσε το λόγο 

Θερμή συμμετοχή 
κι αμέτρητες εκπλήξεις 

στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ

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

στον Πρόεδρο του Επιστημο-
νικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ 
κ. Π. Κοσμίδη και στον Πρόε-
δρο του Ιατρικού Συμβουλί-
ου 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 νοσοκο-
μείων είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν για πρώτη 
φορά μέσω βίντεο την παρου-
σίαση όλων των εταιρειών που 
ανήκουν στον όμιλο. Η παρου-
σίαση έγινε από τον Πρόεδρο 
της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του ομίλου, κ. Θ. Χαραμή.
Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε 
η ομιλία του Αντιπροέδρου 
της MIG, κ. Ανδρέα Βγενό-
πουλου, ο οποίος, μιλώντας 
για την πορεία του ομίλου 
στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό, μεταξύ άλλων, τόνισε: 
«Μέσα σε 22 μήνες καταφέ-
ραμε τόσα πολλά και έπεται 
συνέχεια...».
Στη δεξίωση που ακολούθησε 
οι ιατροί των τριών νοσοκομεί-
ων είχαν την ευκαιρία να γνω-
ριστούν μεταξύ τους και να 
διασκεδάσουν σε μιαν ατμό-
σφαιρα κεφάτη και γιορτινή.
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1.  Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Ομίλου κ. Θεμι-
στοκλής Χαραμής.

2.  Οι ιατροί και τα στελέχη των 
εταιρειών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ-
ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ.

3.  Ο Πρόεδρος των Δ.Σ. του 
ΥΓΕΙΑ και του ΜΗΤΕΡΑ κ. Κων-
σταντίνος Σταύρου.

4.  Ο Αντιπρόεδρος της ΜΙG κ. 
Ανδρέας Βγενόπουλος. 

Φαντασμαγορική 
εκδήλωση για την κοπή 
της πίτας του ΜΗΤΕΡΑ
Την Τρίτη 29/01/2008, πραγ-
ματοποιήθηκε η εκδήλωση 
κοπής της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του ΜΗΤΕΡΑ, στο Συ-
νεδριακό του Κέντρο. Στην 
εκδήλωση παρευρέθησαν 
πλήθος ιατρών και εργαζο-
μένων του νοσοκομείου, κα-
θώς και στελέχη του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ και 
της Μarfin Ιnvestment Group.  
Για πρώτη φορά φέτος, πα-
ράλληλα με τη διαδικασία 
της κοπής της πίτας, πραγ-
ματοποιήθηκε ηλεκτρονική 
κλήρωση με πλούσια δώρα 
(αυτοκίνητο, ταξίδια, ηλε-
κτρονικά σκεύη κ.ά.), που 
ενθουσίασε όλους τους πα-
ρευρισκόμενους.
Κατά τη διάρκεια της κοπής 
της πίτας του ΜΗΤΕΡΑ, την 
οποία τίμησε με την παρουσία 
του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου 
κ. Γιώργος Πατούλης, ο Πρό-
εδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντί-
νος Σταύρου ανήγγειλε τα 
σχέδια και τους στόχους της 
εταιρείας για το 2008, ενώ η 
Πρόεδρος του Σωματείου των 
Εργαζομένων δήλωσε τη στή-
ριξη των εργαζομένων και την 
αφοσίωσή τους στο έργο που 
καθημερινά επιτελείται. Ο Δή-
μαρχος Αμαρουσίου, τέλος, ια-
τρός και ο ίδιος στο επάγγελμα, 
ευχήθηκε Χρόνια Πολλά σε ια-
τρούς, προσωπικό και νοσηλευ-
όμενους. Ευχόμαστε και του 
χρόνου, με υγεία σε όλους.

Συγκίνηση και 
ενθουσιασμός στην 
κοπή πίτας του ΛΗΤΩ

Σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό 
κλίμα πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008, 
η κοπή πίτας του ΛΗΤΩ στην Αί-
θουσα Διαλέξεων του μαιευτη-
ρίου. 
Στην εκδήλωση παρευρέθη-
σαν το προσωπικό, οι συνερ-
γάτες ιατροί, οι διοικήσεις και 
τα στελέχη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ-
ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ. Το φλουρί της 
βασιλόπιτας –μια χρυσή λίρα– 
κέρδισε το Διαγνωστικό Πο-
λυϊατρείο ΛητώLab. To φλουρί 
παρέλαβε η Διοικητική Διευθύ-
ντρια του Πολυϊατρείου, κυρία 
Χριστίνα Καψαλάκη. Τις καλύ-
τερες 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 Μαι-
ευτηρίου ΛΗΤΩ, σε αναγνώριση 
του πολύτιμου έργου του. Ο κ. 
Μεγαπάνος υπήρξε ένα από τα 
ιδρυτικά στελέχη, καθώς και ο 
μακροβιότερος Πρόεδρος του 
μαιευτηρίου, με αξιόλογο έργο 
και σημαντική προσφορά. Στον 
κ. Μεγαπάνο απενεμήθη τιμη-
τική πλακέτα από τον εν ενερ-
γεία Πρόεδρο κ. Θεοφάνη Στά-
θη και αναμνηστικό δώρο από 
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-ΜΗΤΕ-
ΡΑ-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 τυ-
χερούς που πλημμύρισαν από ενθουσιασμό κερδίζοντας υπέροχα 
δώρα, μεταξύ των οποίων ταξίδια, τηλεοράσεις, laptops κ.ά.

1

2

1. Ο κ. Θεοφάνης Στάθης απο-
νέμει τιμητική πλακέτα στον κ. 
Επαμεινώνδα Μεγαπάνο. 
2. Ο κ. Επαμεινώνδας Μεγαπά-
νος παραλαμβάνει αναμνηστικό 
δώρο από τον κ. Λεωνίδα Παπα-
δόπουλο. 
3. Η στιγμή κατά την οποία η κυρία 
Χριστίνα Καψαλάκη, Διευθύντρια 
του Πολυϊατρείου ΛητώLab, βρί-
σκει το φλουρί της βασιλόπιτας.

3
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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 Διευθύ-
ντρια Marketing & Επικοινωνί-
ας, κ. Ρεγγίνα Λουκέρη, κατά 
τη διαδικασία της ηλεκτρονικής 
κλήρωσης. 3. Η μεγάλη τυχερή 
της ηλεκτρονικής κλήρωσης, 
κ. Έφη Τζιγκιτζέλα, γραμμα-
τέας 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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Ολυμπισμός, Πρωταθλητισμός και Μητρότητα

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
Πρωταθλήματος Οργανισμών και Φορέ-
ων 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 ανά-
γκη της καλής συμπεριφοράς των παι-
κτών των ομάδων για τη διασφάλιση της 
καλής φήμης των εταιρειών τους, ακό-
μη και μέσα από τους αγωνιστικούς χώ-
ρους.
Μάλιστα, για την επίτευξη του στόχου αυ-
τού η διοργανώτρια Αρχή του Πρωταθλή-
ματος ανακοίνωσε τη σύσταση 7μελούς 
Πειθαρχικής Επιτροπής η οποία θα πραγ-

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 παί-
κτες του Πρωταθλήματος και θα συμμε-
τέχει ή θα οργανώνει φιλανθρωπικά τουρ-
νουά, και παρουσιάστηκε το νέο site του 
Πρωταθλήματος: www.everygame.gr 
Στην όμορφη διαδικασία της κοπής της 
πίτας –την οποία έφτιαξε ο σεφ του Μαι-
ευτηρίου ΛΗΤΩ και παίκτης της ποδο-
σφαιρικής του ομάδας, κ. Ηλίας Μπαλο-
δήμας– η τυχερή ομάδα ήταν εκείνη της 
Roche Diagnostics που κέρδισε το φλου-
ρί, το οποίο αντιστοιχεί σ’ έναν επιπλέον 
βαθμό στον βαθμολογικό πίνακα.
Με τη λήξη της εκδήλωσης οι συμμετέχο-
ντες ευχήθηκαν καλό υπόλοιπο της αγωνι-
στικής χρονιάς και ανανέωσαν το ραντε-
βού τους μέσα στα γήπεδα.

2o Πρωτάθλημα Οργανισμών 
και Φορέων Υγείας 7x7 
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

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 από-
σταση 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.

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 φί-
λες του ΜΗΤΕΡΑ, η Χρυσή Ολυμπιονίκης του 2004 στην ιστιοπλοΐα, Αιμιλία Τσουλφά, και 
οι Αργυρές Ολυμπιονίκες της υδατοσφαίρισης, Γεωργία Ελληνάκη και Ευτυχία Καραγι-
άννη, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της προσφοράς τους, επιλέχθηκαν να συμμετά-
σχουν στη Λαμπαδηδρομία της Φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, που κα-
τέληξε 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 αφι-
χθέντων στον κόσμο παιδιών τους έδωσε ένα ξεχωριστό χρώμα και «πάντρεψε» με τον 
ιδανικότερο τρόπο τις αξίες του Ολυμπισμού και της Μητρότητας.
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1. Ο διοργανωτής του Πρωταθλήματος  Γιάννης 
Σταθόπουλος ανάμεσα στα ηγετικά στελέχη της 
ομάδας του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, κ. Χρήστο Πού-
μπουρα και Γιώργο Αβραάμ.
2. Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του ΕΠΟΦΥ.

Αποχωρήσεις αγαπημένων 
συναδέλφων 

λόγω συνταξιοδότησης
Μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, στις 
αρχές Ιανουαρίου 2008 αποχαιρετήσαμε δύο πολύ αγαπημέ-
νους συναδέλφους, λόγω συνταξιοδότησής τους.
Η Προϊσταμένη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας κυρία Ιω-
άννα Βούλγαρη και ο μοναδικός Κομνηνός Λιζάρδος, ευρύτε-
ρα 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.

Αποτελεσματική διαχείριση 
κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας

Κατά την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και την Ελ-
λάδα γενικότερα, όλες οι υπηρεσίες τόσο του ΜΗΤΕΡΑ όσο και του 
ΛΗΤΩ κινήθηκαν άμεσα και συντονισμένα, με αποτέλεσμα την ομα-
λή λειτουργία των δύο νοσοκομείων. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν 
σε όλους τους εργαζόμενους, διότι ο καθένας από τη θέση του συ-
νέβαλε τα μέγιστα, ώστε τα νοσοκομεία να παραμείνουν αδιάλει-
πτα ανοικτά και να εξυπηρετήσουν, ως συνήθως, τους νοσηλευό-
μενους και τους επισκέπτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο χορός των εργαζομένων
του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Ο ετήσιος χορός του ΛΗΤΩ αποτελεί πλέον παράδο-
ση και θεσμό στην ιστορία του μαιευτηρίου.
Φέτος πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέ-
μπτη, 6 Μαρτίου, στο χώρο του REX, που φιλοξενεί τις με-
γάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, Ελευθερία Αρ-
βανιτάκη και Δήμητρα Γαλάνη. Στο χορό, στον οποίο οι 
παρευρισκόμενοι είχαν και τη δυνατότητα της μασκέ αμ-
φίεσης, επικράτησαν το κέφι, το τραγούδι και ο χορός σε 
ένταση και ρυθμό που δύσκολα περιγράφονται με λόγια. 
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η Δήμητρα Γαλάνη μάγε-
ψαν με τις εξαίσιες φωνές τους σε αγαπημένα τρα-
γούδια, παρασύροντας τους εργαζομένους και τους 
συνεργάτες του μαιευτηρίου σε ένα υπέροχο γλέντι 
που θα μείνει σε όλους αξέχαστο.

Ετήσιος Χορός 
Σωματείου  

Εργαζομένων 
ΜΗΤΕΡΑ

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

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 συνάδελ-
φοί του, στα πλυντήρια του ΜΗΤΕΡΑ στη Νέα Ιωνία.



Ο καρκίνος του µαστού εί-
ναι ο συχνότερος καρκίνος 
και δεύτερος σε θνησιµότη-
τα στις γυναίκες. Η ακριβής 
αιτιολογία του είναι άγνωστη, 
καθώς οι αλλαγές σε κυτταρι-
κό-µοριακό επίπεδο που οδη-
γούν 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 (πρόλη-
ψη) του καρκίνου µαστού. 
Από τους επιδηµιολογικούς 
παράγοντες, σηµαντικός εί-
ναι το οικογενειακό ιστορικό. 
Τις περισσότερες φορές οι 
καρκίνοι αυτοί είναι σποραδι-
κοί ή τυχαίοι και ο κίνδυνος εί-
ναι περίπου διπλάσιος σε σχέ-
ση µε τον γενικό πληθυσµό. 
Μόνο 1-2% των οικογενει-
ών καρκίνων είναι κληρονο-
μικοί, οφείλονται δηλαδή σε 
μετάλλαξη αυτοσωματικών 
γονιδίων που μεταβιβάζονται 
από τη μία γενιά στην άλλη.
Τα πιο γνωστά γονίδια είναι 
τα BrCa1 & BrCa2. Οι οικογέ-
νειες, άτοµα των οποίων φέ-
ρουν τα µεταλλαγµένα αυτά 
γονίδια, παρουσιάζουν πολλά  
περιστατικά καρκίνου µαστού 
σ ε  ν ε α ρ ή  η λ ι κ ί α  ( < 3 5 ) 

αµφοτερόπλευρα, καρκίνο 
µαστού και ωοθηκών ή καρκί-
νο µαστού σε άνδρες (BrCa2). 
Η ιστολογική διάγνωση ατυ-
πίας αυξάνει τον κίνδυ-
νο 2-10 φορές ανάλογα με 
τη βλάβη και είναι μεγα-
λύτερος όταν συνυπάρ-
χει οικογενειακό ιστορικό. 
Ακριβής συσχέτιση µετα-
ξύ διατροφής και καρκίνου 
µαστού δεν είναι εύκολο να 
αποδειχθεί. Κάποιες µελέ-
τες δείχνουν σχέση µε την 
κατανάλωση κόκκινου κρέα-
τος, ενώ η κατανάλωση αλκο-
όλ φαίνεται σταθερά ως πα-
ράγοντας κινδύνου. Επίσης 
η αύξηση του βάρους από τη 
νεαρή ηλικία (18 ετών) έως 
την εµµηνόπαυση περισσό-
τερο από τα 25 κιλά αναγνω-
ρίστηκε ως παράγων κιν-
δύνου. Στην περίπτωση του 
αλκοόλ φαίνεται ότι αυξάνο-
νται τα επίπεδα των κυκλο-
φορούντων οιστρογόνων, 
ενώ η µείωσή τους σε γυναί-
κες που γυµνάζονται συστη-
µατικά µειώνει τον κίνδυνο. 
Τα τελευταία χρόνια, µετά 
τη µελέτη WHI (Women’s 
Health lnitiative), φάνηκε αύ-

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. 

ξηση του καρκίνου µαστού 
σε γυναίκες που έπαιρναν 
συνδυασµό οιστρογόνων-
προγεστερόνης για περίπου 
5 χρόνια. Η χορήγηση μό-
νον οιστρογόνων σε γυναί-
κες που είχαν υποβληθεί σε 
υστερεκτομή δεν αύξησε 
τον κίνδυνο. Η µελέτη αυτή 
παρουσιάζει αρκετές στατι-
στικές ιδιαιτερότητες, οπότε 
γίνονται επιπλέον αναλύσεις. 

Πώς εκτιμάται ο 
κίνδυνος του καρκίνου 
του μαστού; 
Υπάρχουν διάφορα στατιστι-
κά µοντέλα στα οποία, µετά 
από προσεκτική λήψη του 
ιστορικού (από εξειδικευµένο 
άτοµο), λαµβάνονται υπ’ όψιν 
διάφοροι παράγοντες (ανά-
λογα µε το µοντέλο) και µας 
δίνουν το µέγεθος κινδύνου 
για το συγκεκριµένο άτοµο. 
Τα µοντέλα Gail & Claus εί-
ναι γνωστότερα και εκτιµούν 
τον κίνδυνο σε γυναίκες µέ-
σου κινδύνου, ενώ άλλα, 
όπως τα BRCaPRO, Frank & 

Όταν λέμε πρόληψη, εννοούμε την προ-
σπάθεια μείωσης του καρκίνου του μαστού. 

Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να αναγνω-
ριστούν οι αιτιολογικοί παράγοντες και να 

γίνει προσπάθεια τροποποίησής τους.

Από την 
κ. Χριστίνα Τσιώνου,
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, 
Χειρουργό Μαστού, 
Επιστημονική Συνεργάτιδα 
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

feature
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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 μαστο-
γραφία 
Σχετικός κίνδυνος >4 
• Δύο α’ βαθμού συγγενείς με 
καρκίνο μαστού
• Ατυπία σε βιοψία μαστού 
DCIS, ALH, LCIS 

Couch ενδείκνυνται για γυ-
ναίκες υψηλότερου κινδύνου 
και προβλέπουν την πιθανό-
τητα γενετικής µετάλλαξης. 
Νεότερες µέθοδοι εκτίµησης 
του κινδύνου είναι η αναρρό-
φηση κυττάρων από τη θηλή 
του µαστού (duct lavage) και 
η τυχαία κυτταρολογική µε 
λεπτή βελόνα (FNA). Η εύρε-
ση ατυπίας βάζει τη γυναίκα 
σε οµάδα υψηλού κινδύνου. 
Όµως οι µέθοδοι αυτές δεν 
έχουν µεγάλη πρακτική αξία 
και χρειάζονται περισσότε-
ρες προοπτικές µελέτες που 
θα απαντήσουν σε διάφορα 
ερωτήµατα και θα είναι κλι-
νικά ευρέως εφαρµόσιµες. 

Πώς γίνεται η 
πρόληψη; 
Οι επιλογές που έχουµε 
ω ς  τ ώ ρ α  π ε ρ ι λ α µ β ά -
νουν αλλαγή του τρόπου 
ζωής, στενή παρακολούθη-
ση, χηµειοπροφύλαξη µε 
ταµοξιφαίνη ή ραλοξιφαίνη, 
προφυλακτική µαστεκτοµή ή 
προφυλακτική ωοθηκεκτοµή. 
Η αλλαγή των συνηθειών 
έγκειται σε μείωση ή σταθε-
ροποίηση του βάρους, άσκη-
ση, μείωση του αλκοόλ και 
του κόκκινου κρέατος. Θε-
ραπεία υποκατάστασης δίνεται 
µόνον από το γιατρό και µόνον 
όταν χρειάζεται και συνυπο-
λογίζονται 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 µαστεκτο-
µή συνιστάται σε γυναίκες µε 

πολύ υψηλό κίνδυνο, που φέ-
ρουν τη µετάλλαξη των γovιδί-
ων BRCa1 ή BRCa2. Μειώνει 
δραστικά τον κίνδυνο σε λι-
γότερο από 10% του αρχικού 
(µέχρι 95%). Αν και ακολουθεί-
ται από άµεση αποκατάσταση, 
επηρεάζει ψυχολογικά τις πε-
ρισσότερες γυναίκες. Σε µια 
πρόσφατη µελέτη στις ΗΠΑ, 
όλο και περισσότερες γυναί-
κες επιλέγουν τη λύση αυτή. 
Η προφυλακτική ωοθη-
κεκτομή σε γυναίκες που 
έχουν τεκνοποιήσει και εί-
ναι στην αρχή της 4ης δεκα-
ετίας μειώνει τον κίνδυνο 
του καρκίνου μαστού κατά 
60%. Είναι λύση για γυναίκες 
που έχουν γovιδιακή προδιά-
θεση και κίνδυνο για καρκίνου 
µαστού και καρκίνου ωοθηκών. 
Λόγω του ότι µειώνεται κυρί-

feature

ως ο ορµονοεξαρτώµενος 
καρκίνος και οι γυναίκες αυ-
τές κινδυνεύουν από µη 
ορµονοεξαρτώµενο, χρει-
άζεται προσεκτική συζήτη-
ση για να αναγνωρισθούν αυ-
τές στις οποίες ενδείκνυται η 
προφυλακτική µαστεκτοµή. 
Η ταµοξιφαίνη και η ραλοξι-
φαίνη ανήκουν στους SERMS 
(εκλεκτικοί ρυθµιστές oι-
στρoγονικών υποδοχέων). Η 
ταµοξιφαίνη χρησιµοποιείται 
ως ορµονοθεραπεία σε γυναί-
κες µε ορµονοεξαρτώµενο 
καρκίνο µαστού ανεξαρτήτως 
ηλικίας, ενώ η ραλοξιφαίνη εί-
ναι φάρµακο κατά της οστεο-
πόρωσης. Σε µια µελέτη της 
STAR που συνέκρινε τις δύο 
αυτές ουσίες για τη µείωση 
του καρκίνου µαστού, βρέθη-
κε ότι και οι δύο µειώνουν τον 
διηθητικό ορµονοεξαρτωµενο 
καρκίνο κατά περίπου 50% –
η ταµοξιφαίνη και τον προδι-
ηθητικό–, ενώ η ραλοξιφαί-
νη είναι αποτελεσµατική µόνο 
σε εµµηνοπαυσιακές γυναί-
κες. Η ραλοξιφαίνη (Evista) 
δεν παρουσιάζει αυξηµένο 
καρκίνο ενδοµητρίου όπως 
η ταµοξιφαίνη, ενώ µειώ-
νει τα θροµβωτικά επεισόδια 
και τον καταρράκτη.   
Συμπερασματικά: ΝΑΙ, 
υπάρχει πρόληψη. Όλες 
οι γυναίκες, ανεξαρτήτως 
κινδύνου, πρέπει να εξε-
τάζονται τακτικά και να υι-
οθετήσουν έναν υγιεινότε-
ρο τρόπο ζωής. Οι γυναίκες 
υψηλότερου κινδύνου πρέ-
πει να συµβουλεύονται τον ει-
δικό ιατρό, ώστε να αποφα-
σίζεται η καλύτερη µέθοδος, 
ανάλογα και µε την ψυχο-
σύνθεση της κάθε γυναίκας. 

Μύθος Το στήθος µου δεν µε 
ενοχλεί καθόλου. Αν µε πονέ-
σει, τότε αµέσως θα τρέξω στο 
γιατρό – δεν θα το αµελήσω.

Αλήθεια  Ο καρκίνος του 
µαστού συνήθως δεν πονάει 
καθόλου. Εµφανίζεται ξαφ-
νικά και µεγαλώνει ύπου-
λα και χωρίς συµπτώµατα. 
Μην περιµένετε να σας ενο-
χλήσει το στήθος σας για να 
πάτε στο γιατρό. Πηγαίνε-
τε προληπτικά και τακτικά.

Μύθος Η µαστογραφία 
µου είναι εντάξει, άρα το 
στήθος µου δεν χρειάζε-
ται κάτι περισσότερο. Του 
χρόνου θα την επαναλάβω.

Αλήθεια  Το 5-10% των 
καρκίνων του µαστού δεν εί-
ναι ορατοί στη µαστογραφία. 
Αυτό συµβαίνει ιδιαίτερα σε 
νέες γυναίκες –γιατί ο µα-
στός τους είναι σφριγηλός και 
πυκνός–, αλλά και στις περι-
πτώσεις που ο όγκος βρίσκε-
ται σε πολύ ακραίες θέσεις 
του µαστού (προς τη µασχάλη, 
την κλείδα ή το στέρνο), οπό-
τε είναι πιθανόν να µην απει-
κονιστεί καθόλου στη µαστο-
γραφία. Συνεπώς απαιτείται 
συνδυασµός της µαστογρα-
φίας µε την κλινική εξέταση 
µαστών (ψηλάφηση) από τον 

ειδικό µαστολόγο, για να ελα-
χιστοποιηθεί η πιθανότητα να 
ξεφύγει αδιάγνωστος ένας 
καρκίνος µαστού. Μόνον 
η µαστογραφία δεν αρκεί.

Μύθος Δεν κάνω κάθε χρό-
νο µαστογραφία γιατί έχει 
βλαπτική ακτινοβολία. Προ-
τιµώ το υπερηχογράφηµα. 

Αλήθεια  Η δόση της ακτινο-
βολίας από µια µαστογραφία 
είναι ελάχιστη και αντιστοι-
χεί µόνο στο 1/4 της ακτινοβο-
λίας µιας απλής ακτινογραφί-
ας θώρακος. Αν είστε πάνω 
από 40 ετών, µια µαστογρα-
φία το χρόνο, συνδυασµένη 
πάντα µε εξειδικευµένη µα-
στολογική εξέταση, θα µπο-
ρούσε να σας σώσει τη ζωή. 
Το υπερηχογράφημα συνή-
θως χρησιμοποιείται: α) Για 
να ελέγξουμε και από άλλη 
σκοπιά κάποιο ύποπτο ψηλα-
φητό ή μαστογραφικό εύρη-
μα. Δεν αρκεί το υπερηχο-
γράφημα, ως υποκατάστατο 
της μαστογραφίας. β) Στις 
μικρές ηλικίες, όπου η μα-
στογραφία αποφεύγεται. Σή-
µερα η ψηφιακή µαστογρα-

Αλήθεια  Αυτοεξεταστείτε, 
αλλά µην παρακάµπτετε την 
κανονική ιατρική µαστολογι-
κή εξέταση θεωρώντας ότι η 
εξέτασή σας είναι επαρκής. 
Συνήθως, κι από τα δεδοµέ-
να που έχουµε, για να µπορέ-
σει µια γυναίκα να ψηλαφίσει 
έναν όγκο θα πρέπει αυτός να 
έχει φθάσει σε µέγεθος κα-
ρυδιού, ενώ ένας έµπειρος 
µαστολόγος θα τον είχε εντο-
πίσει δύο µε τρία χρόνια νωρί-
τερα, όταν ακόµη ήταν ογκίδιο 
σε µέγεθος αρακά. Έχουν χα-
θεί έτσι πολύτιµα χρόνια. Για-
τί, αν και ο µαστός είναι όργα-
νο ευπρόσιτο, η εξέτασή του 
δεν είναι καθόλου εύκολη δια-
δικασία. Ακόµη και πολύπειροι 
γιατροί που έχουν εξετάσει δε-
κάδες χιλιάδες γυναικών, συ-
χνά «τα βρίσκουν σκούρα» σε 
δύσκολους οζώδεις µαστούς. 
Συνεπώς καλό είναι η αυτο-
εξέταση να γίνεται όχι για να 
αντικαταστήσει την προληπτι-
κή ετήσια εξέταση μαστών 
από τον ειδικό μαστολόγο, 
αλλά ως αφορμή για το κλείσι-
μο εκτάκτου ραντεβού σε πε-
ρίπτωση ύποπτου ευρήματος. 

Μύθοι & Αλήθειες
για τον καρκίνο του µαστού

Από τον 
Δρ. Γιάννη Π. Φύσσα,
Γενικό Χειρουργό και Μαστολόγο, 
Συνεργάτη Τμήματος Μαστού 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

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

Η ακτινοβολία από 
μια μαστογραφία 
είναι ελάχιστη 
και αντιστοιχεί 
μόνο στο 1/4 της 
ακτινοβολίας 
μιας απλής 
ακτινογραφίας. 

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

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

Αλήθεια  Μόνο 3 στους 10 
καρκίνους µαστού εµφανίζο-
νται σε γυναίκες που είχαν 
κάποιον κληρονοµικό επιβα-
ρυντικό παράγοντα. Εποµέ-
νως, οι 7 στους 10 είναι τυχαί-
οι, 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.
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Ακολουθώντας τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις δυτικές κοινωνίες, 
οι περισσότερες γυναίκες, με την επιθυμία της επαγγελματικής κατα-
ξίωσης, 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 διαδι-
κασία της τεκνοποίησης;

Η γονιμότητα της γυναίκας 
ελαττώνεται μετά τα 35 έτη 
και αυτή η πτώση επιταχύνεται 
μετά τα 40. Σ’ αυτό συντελούν 
πολλοί παράγοντες:

1Η συχνότητα των σεξουαλι-
κών επαφών ελαττώνεται 

με την ηλικία, κατά συνέπεια 
ελαττώνεται και η πιθανότητα 
σύλληψης.

2     Γυναίκες μεγαλύτερης 
ηλικίας έχουν σημαντικές 

διαταραχές του κύκλου. Τα πο-
σοστά των κύκλων όπου δεν 
γίνεται σωστή ωορρηξία εί-
ναι 16-30% στις γυναίκες 41-45 
ετών και διπλάσια σε γυναίκες 
46-50 ετών. 

3Ο κίνδυνος αποβολών και 
γενετικών παθήσεων αυξά-

νεται σημαντικά μετά τα 40. Πι-
θανότατα αυτό οφείλεται στην 
επίδραση τοξικών παραγόντων 
από το περιβάλλον στο ωάριο. 
Επίσης η συχνότης του συν-
δρόμου Down αυξάνεται ση-
μαντικά μετά τα 40.

επίσης, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ελληνικής στατιστι-
κής υπηρεσίας, το 2006 είχαμε 
3.531 γεννήσεις, 24,4% περισ-
σότερες από το 2005 και 29,9% 
περισσότερες από το 2000!

Εξωσωματική 
γονιμοποίηση
Δεν υπάρχει καμία αμφιβο-
λία ότι η εξωσωματική γονι-
μοποίηση βοηθά ουσιαστικά 
στην τεκνοποίηση τις γυναί-
κες άνω των 40 ετών. Όμως 
τα ποσοστά επιτυχίας μειώ-
νονται σημαντικά με την αύ-
ξηση της ηλικίας και η απώ-
λεια χρόνου με θεραπείες 
λιγότερο αποτελεσματικές 
είναι καταστροφική. 
Επιβάλλεται η τάχιστη ολο-
κλήρωση όλων των διαγνω-
στικών τεστ και στη συνέχεια 

η αιτιολογική θεραπεία του 
προβλήματος. Επίσης, ας μη 
λησμονούμε ότι ένα οφθαλμο-
φανές πρόβλημα του ενός συ-
ντρόφου (π.χ., πτωχό σπέρμα) 
δεν αποκλείει την ύπαρξη προ-
βλημάτων στον άλλο σύντροφο 
(π.χ., ενδομητρίωση).
Παρακάτω θα δείτε στοιχεία 
από όλους τους κύκλους εξω-
σωματικής γονιμοποίησης στην 
Αμερική το 2005, όπου χρησι-
μοποιήθηκαν φρέσκα ωάρια 
της ίδιας γυναίκας. Είναι εμ-
φανής η δραματική πτώση της 

woman

Εγκυμοσύνη 
μετά τα 40
Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα
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πιθανότητας γέννησης ζώντος 
εμβρύου για κάθε χρόνο αύξη-
σης της ηλικίας (βλ. πίνακα).
Αντίθετα, τα ποσοστά κυήσεων 
με έμβρυα από ωάρια δότρι-
ας είναι θεαματικά, πάνω από 
50%, και τα ποσοστά γεννήσε-
ων πάνω από 30%

Προετοιμασία 
και παρακολούθηση 
της κύησης
Η προετοιμασία αρχίζει πριν 
ακόμη μείνετε έγκυος. Σταμα-
τήστε το κάπνισμα, ελαττώστε 
τα οινοπνευματώδη και τους 
καφέδες. Τρώτε φρούτα και 
λαχανικά. Ξεκινήστε τη λήψη 
φολικού οξέος που είναι η μο-
ναδική βιταμίνη που βοηθά να 
ελαττωθούν οι γενετικές ανω-
μαλίες. Συμβουλευθείτε το γι-
ατρό σας για το πόσο μπορείτε 
να ασκείστε.
Όλες οι κυήσεις γυναικών άνω 
των 40 ετών θεωρούνται υψη-
λού κινδύνου. Είναι απαραίτητο 
να γίνει βιοψία τροφοβλάστης ή 
αμνιοπαρακέντηση για να απο-
κλείσουμε το Σύνδρομο Down 
και άλλες γενετικές παθήσεις. 
Η υπέρταση και ο διαβήτης είναι 
οι επιπλοκές που εμφανίζονται 
συχνότερα σε γυναίκες μεγαλύ-
τερης ηλικίας και χρειάζονται 
προσεκτική αντιμετώπιση.
Τα λιποβαρή έμβρυα είναι συ-
χνότερα στις γυναίκες μεγα-
λύτερης ηλικίας, πιθανόν λόγω 
υπέρτασης ή κακής κυκλοφο-
ρίας του αίματος στη μήτρα. Εί-
ναι πιθανόν να κάνετε περισσό-
τερα υπερηχογραφήματα κατά 
την κύηση και να χρειαστεί να 
ξεκουράζεστε περισσότερο. 
Τέλος, η πιθανότητα καισαρι-
κής τομής είναι αυξημένη. 
Σήμερα, η συντριπτική πλειο-
ψηφία των γυναικών μετά τα 
40 μπορεί να έχει μια φυσιο-
λογική κύηση. Επιπλέον, γυ-
ναίκες που πριν μερικά χρόνια 
δεν είχαν ελπίδα να συλλά-
βουν, σήμερα βοηθιούνται 
αποτελεσματικά να εκπληρώ-
σουν την επιθυμία τους και να 
αποκτήσουν ένα υγιές παιδί.

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

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.

 Ηλικία Ποσοστά  Γεννήσεις ζώντος
  κυήσεων % εμβρύου

 40 23 16,1
 41 19,5 12,3
 42 15,1 8,4
 43 11 5,6
 44 8,3 2,6
 >44 2,5 0,8

4 Τα ινομυώματα και η αδε-
νομύωση είναι δύο συχνά 

προβλήματα σε γυναίκες με-
γαλύτερης ηλικίας, που μπορεί 
να επηρεάζουν αρνητικά την 
πιθανότητα κύησης.
Η ανδρική γονιμότητα 
ελαττώνεται επίσης με την 
ηλικία. Το σπέρμα ανδρών 
άνω των 45 ετών παρουσι-
άζει 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 στατιστι-
κή υπηρεσία της Αγγλίας ανα-
κοίνωσε ότι ο αριθμός των γυ-
ναικών ηλικίας άνω των 40 που 
έμειναν έγκυοι το 2006 ήταν 
25.400, δηλαδή 6,4% περισσό-
τερες από το 2005 και 150% σε 
σχέση με το 1991. Στην Ελλάδα 
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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 ποσότη-
τας αίματος), που σε συνδυασμό με μεταβολές του βλεννογό-
νου επιτρέπουν τη διάταση που χρειάζεται κατά τον τοκετό.

2. Μήτρα  Η μήτρα παρουσιάζει διάφορες μεταβολές 
στη διάρκεια της κύησης, για να μπορεί να ανταποκρι-
θεί 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 αύ-
ξηση της μελαγχρωστικής (πιο σκούρο χρώμα). Επίσης, η πε-
ριοχή γύρω από τον ομφαλό χρωματίζεται έντονα. Τα σημεία 
γύρω από τις θηλές, το μέτωπο και τη μύτη γίνονται σκουρόχρω-
μα. Μία άλλη μεταβολή του δέρματος είναι οι ραβδώσεις (ραγά-
δες) 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 κύη-
σης (εφόσον είναι περιορισμένου βαθμού και χωρίς άλλα πα-
θολογικά ευρήματα, π.χ., υπέρταση, λεύκωμα, καρδιοπάθεια).

6. Γαστρεντερικό σύστημα Το γαστρεντερικό σύστημα πα-
ρουσιάζει πολλές μεταβολές κι έτσι οι έγκυοι παρουσιάζουν ναυ-
τία, δυσπεψία και δυσκοιλιότητα. Λόγω ελαττωμένης κινητικότη-
τας 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.

Φυσιολογικές Μεταβολές  

κατά τη διάρκεια της κύησης
Φυσιολογικές Μεταβολές  

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



λαιμό, που σε ορισμένες εγκύ-
ους είναι ιδιαίτερα ενοχλητική, 
αλλά υποχωρεί μετά τον τοκε-
τό σταδιακά, όπως και οι παρα-
πάνω μελαγχρωματικές αλλοι-
ώσεις.
Χαρακτηριστικού τύπου με-
λάγχρωση είναι το μέλασμα, 
στο πρόσωπο της εγκύου. Πα-
ρουσιάζεται σαν καφέ χρώ-
ματος κηλίδες (πανάδες) και 
εντοπίζεται κυρίως στο μέτω-
πο, στις παρειές, στο άνω χεί-
λος, 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 το-
κετό. Για την αντιμετώπισή του, 
εκτός από τα αντηλιακά με υψη-
λό δείκτη προστασίας, εφαρ-
μόζουμε ειδικές λευκαντικές 
ουσίες τοπικά, όπου υπάρχει 
το μέλασμα, καθώς επίσης και 
επεμβατικές μεθόδους (χημικό 
πίλινγκ, λέιζερ).

Κιρσοειδείς φλέβες 
(κιρσοί)
Είναι πολύ συνηθισμένες στην 
εγκυμοσύνη και εμφανίζονται 
κυρίως στα κάτω άκρα, αλλά 
και γύρω από τον πρωκτό (αι-
μορροΐδες). Υπάρχει ταυτόχρο-
να και οίδημα στα κάτω άκρα. 
Στις ασθενείς συνιστώνται ελα-
στικές κάλτσες με παράλληλη 
ανύψωση των κάτω άκρων, κα-

woman
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Το δέρμα παρουσιάζει σημαντικές αλλοιώσεις στη 
διάρκεια της κύησης, εξαιτίας πολυάριθμων με-
ταβολικών, ενδοκρινολογικών και ανοσολογικών 
αλλαγών. Δείτε ποιες είναι και πού εντοπίζονται 

οι φυσιολογικές αυτές αλλοιώσεις και ενημερω-
θείτε για την πρόληψη και τη θεραπεία τους.

τηρείται αύξηση του ιδρώτα 
προς το τέλος της κύησης, που 
μπορεί να οδηγήσει σε υπερι-
δρωσία 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 σμηγματο-
γόνους αδένες δεν έχουμε ση-
μαντικές αλλαγές στη δραστη-
ριότητά τους, αλλά οι έγκυες 
συχνά παρατηρούν ότι το δέρ-
μα τους είναι πιο λιπαρό από 
ό,τι πριν την εγκυμοσύνη.

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

θώς και αποφυγή τόσο ορθοστα-
σίας όσο και παραμονής στην 
καθιστή θέση. Μια διαφορετι-
κού τύπου αγγειακή αλλοίωση 
είναι τα αραχνοειδή αιμαγγει-
ώματα. Αυτά παρουσιάζονται 
σαν μικρές κόκκινες γραμμές 
που διατάσσονται ακτινωτά ξε-
κινώντας από ένα κεντρικό ση-
μείο και εμφανίζονται τόσο στο 
πρόσωπο όσο και στο σώμα. Τα 
αραχνοειδή αιμαγγειώματα 
παρουσιάζονται στο α’ και στο 
β’ τρίμηνο της κύησης. Υποχω-
ρούν συνήθως μετά από τον 
τοκετό – σε περίπτωση που 
επιμένουν αντιμετωπίζονται 
με λέιζερ.

Ραγάδες 
εγκυμοσύνης
Εμφανίζονται σε όλες τις εγκύ-
ους, κυρίως μετά το α’ τρίμηνο. 
Πρόκειται για ροζ χρώματος 
ραβδώσεις που εντοπίζονται 
στην κοιλιά, στους μαστούς, 
στους γλουτούς, στους μη-
ρούς. Η αρχική ροζ απόχρωση 
εξασθενεί με την πάροδο του 
χρόνου. Για την πρόληψη της 
εμφάνισής τους χρησιμοποι-
ούμε τοπικά διαφόρων ειδών 

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

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

και συμπληρώματα διατροφής 
που περιέχουν ψευδάργυρο 
και βιταμίνες.
Οι όνυχες στην εγκυμοσύνη γί-
νονται εύθραυστοι και λιγότε-
ρο σκληροί και μπορεί να εμ-
φανίζουν εγκάρσιες γραμμές. 
Αλλοιώσεις από τους βλεννο-
γόνους είναι η υπερτροφία των 
ούλων και η ουλίτιδα της εγκυ-
μοσύνης, ενώ ο βλεννογόνος 
του στόματος γίνεται εξέρυ-
θρος και εύθραυστος.
Τέλος, όσον αφορά στη δρα-
στηριότητα των αδένων, παρα-Φυσιολογικές Αλλοιώσεις 

Εγκυμοσύνη 
& Δέρμα

Εγκυμοσύνη 
& Δέρμα

Γενικευμένη 
υπερμελάγχρωση

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 εί-
ναι εμφανέστερη σε ασθενείς 
με σκούρο χρώμα δέρματος. Η 
συχνότερη μελάγχρωση είναι 
αυτή που εμφανίζεται κεντρι-
κά στην επιφάνεια της κάτω 
κοιλίας. Στην πρώτη κύηση αρ-
γεί να εμφανιστεί, αλλά στις 
επόμενες εγκυμοσύνες εμφα-
νίζεται νωρίτερα. Επίσης πιο 
έντονα σκούρο χρώμα δέρμα-
τος παρουσιάζουν τόσο οι θη-
λές των μαστών όσο και τα εξω-
τερικά γεννητικά όργανα και 
οι μασχάλες. Υπάρχει επιπλέ-
ον μια σκούρα απόχρωση στο 
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Από τον 
κ. Κωνσταντίνο Σαμαρά, 
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, 
Ειδικευμένο στη Γυναικολογική 
Ενδοκρινολογία, Συνεργάτη 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 

Μετεμμηνοπαυσιακά 
συμπτώματα και άλλα 
αίτια σεξουαλικής 
δυσλειτουργίας
Τα κλασικά συμπτώματα από 
ανεπάρκεια οιστρογόνων στην 
εμμηνόπαυση είναι: εξάψεις, 
φουντώματα, κατάθλιψη, νυ-
χτερινοί ιδρώτες, κολπική ξη-
ρότητα, δυσπαρευνία (πόνος 
κατά την επαφή), συρρίκνωση 
της εισόδου του κόλπου (γίνε-
ται κοντύτερος και στενότε-
ρος), ενώ ατροφούν το δέρμα, 
οι βλεννογόνοι και τα μεγάλα 
και μικρά χείλη του αιδοίου. 
Τα συμπτώματα από την ανε-
πάρκεια ανδρογόνων είναι: 
έλλειψη πρωινής ενέργειας 
και ατονία, διαταραχές δι-
αθέσεως, ελάττωση ερωτι-
κής διάθεσης και διέγερσης. 
Άλλα μετεμμηνοπαυσια-
κά συμπτώματα που επι-
τείνουν τη σεξουαλική δυ-
σλειτουργία είναι τα εξής: 
• Η  α λ λ α γ ή  τ ο υ  σ χ ή μ α -
τος του σώματος με εναπό-
θεση τοπικού πάχους στη 
μέση και ταυτόχρονη αύξη-
ση βάρους λόγω εξάλειψης 
των οιστρογόνων και υπε-
ρίσχυσης των ανδρογόνων.  

• Οι επαναλαμβανόμενες 
κολπικές λοιμώξεις λόγω 
ελαττωμένης αντίστασης 
του κολπικού βλεννογόνου. 
Εκτός όμως από τα ορμονι-
κά αίτια, υπάρχουν και άλ-
λοι λόγοι που δυσχεραίνουν 
τη σεξουαλική λειτουργία: 
• 10% έλλειψη ερωτικής 
επιθυμίας του συντρόφου. 
• 45% απουσία συντρόφου. 
• Αρκετές  γυνα ίκες  π ι -
στεύουν ότι  μετεμμηνο-
παυσιακά η ερωτική επιθυ-
μία είναι μη φυσιολογική. 
• Άλλες γυναίκες επη-
ρεάζονται τόσο αρνητικά 
από τις αλλαγές στο σχή-
μα του σώματός τους, με 
αποτέλεσμα να εκλείπει 
η ερωτική τους επιθυμία.
• Πολλές γυναίκες χρησιμο-
ποιούν την εμμηνόπαυση ως 
αίτιο αποχής από το σεξ, επει-
δή πλέον δεν έλκονται σεξου-
αλικά από το σύντροφό τους. 

Θεραπευτική 
αντιμετώπιση 
– Συμπεράσματα 
Η χορήγηση οιστρογόνων δρα 
μερικώς στην επιθυμία και στη 
σεξουαλική δραστηριότητα, 
αλλά η κύρια δράση τους επι-
κεντρώνεται στη λίπανση του 
κόλπου και στην εξάλειψη του 
πόνου της επαφής. 
Αντίθετα, η χορήγηση ανδρο-
γόνων δρα περισσότερο στην 
ψυχική σφαίρα της γυναίκας 
αυξάνοντας τη διέγερση της 
φαντασίας και της σεξουαλι-

κότητας, ενώ ελάχιστα δρα 
στη λίπανση και στην εξαφάνι-
ση του πόνου της επαφής. 
Λαμβάνοντας κανείς υπ’ όψιν 
τα ανωτέρω, μπορεί να καταλή-
ξει στα εξής συμπεράσματα: 
1.   Ο συνδυασμός ανδρογό-

νων και οιστρογόνων απο-
δίδει τα καλύτερα θερα-
πευτικά αποτελέσματα 
από τις υπάρχουσες θε-
ραπείες. 

2.   Σε περίπτωση φόβου λή-
ψεως οιστρογόνων συνι-
στάται εναλλακτική θε-
ραπεία  κα ι  όχ ι  αποχή 
από θεραπευτική αγωγή. 

3.   �Η μετεμμηνοπαυσιακή σε-
ξουαλική δυσλειτουργία 
είναι ένα από τα πιο ση-
μαντικά συμπτώματα των 
εμμηνοπαυσιακών γυναι-
κών και σε καμία περίπτω-
ση δεν είναι ντροπή να ζη-
τούν την ανάλογη ιατρική 
συμβουλή και θεραπεία. 

woman

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. 
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Εμμηνόπαυση 
& 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.

Εμμηνόπαυση 
& σεξουαλική 

δυσλειτουργία



Πώς δημιουργείται και 
πού οφείλεται η πρόπτωση 
της μήτρας
Υπάρχουν τρεις βαθμοί πρόπτω-
σης: 1ου βαθμού, πρώτο τριτημό-
ριο κόλπου, 2ου βαθμού, προβο-
λή του τραχήλου στην είσοδο του 
κόλπου, και 3ου βαθμού, όπου ολό-
κληρη η μήτρα και τμήμα του κόλ-
που βρίσκονται έξω. Σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει 
αύξηση του μήκους του τραχή-
λου, μια κατάσταση που πολύ συ-
χνά συγχέεται με τη μερική πρό-
πτωση της μήτρας (1ου βαθμού).
Πρόπτωση της μήτρας μπορεί 
να επέλθει όταν εξασθενήσουν 
οι υποστηρικτικοί ιστοί, με απο-
τέλεσμα απώλεια της ικανότη-
τας συγκράτησης της μήτρας.
Τα αίτια ποικίλλουν. Γενικό-
τερα, είναι αποτέλεσμα πυ-
ελικής χαλάρωσης, κατά την 
οποία μπορεί να συνυπάρ-
χουν ουρηθροκήλη, κυστεοκή-
λη, εντεροκήλη και ορθοκήλη. 
Επειδή στη στήριξη της μή-
τρας συμβάλλουν οι σύνδεσμοί 
της και το πυελικό έδαφος, πρό-
πτωση μπορεί να συμβεί με κά-
κωση ή εξασθένηση του πυελι-
κού εδάφους και χρόνια αύξη-
ση της ενδοκοιλιακης πίεσης.
Στην κάκωση ή εξασθένηση 
του πυελικού εδάφους μπο-
ρεί να συμβάλλουν ιδιοσυστα-
τικοί παράγοντες ή τραύμα-
τα κατά τον τοκετό. Είναι πι-

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 ανάλο-
γα με τη βαρύτητα των περιπτώσεων, καθώς και τα αίτια, η συμπτωματολο-
γία και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά.

κυρίως χειρουργική, με πιο συ-
νηθισμένη χειρουργική επέμβα-
ση την κολπική υστερεκτομή με 
προσθιοπισθία κολποπερινεορ-
ραφία. Υπάρχει επίσης η δυνατό-
τητα να γίνει και λαπαροσκοπικά 
υποβοηθούμενη κολπική υστερε-
κτομή, όπου μπορεί να αντιμετω-
πισθούν και άλλες καταστάσεις. 
Και στις δύο μεθόδους μπορεί 
να αντιμετωπισθεί και η τυχού-
σα ακράτεια των ούρων. Σε πε-
ρίπτωση κατά την οποία υπάρχει 
μόνο επιμήκυνση του τραχήλου 
και η γυναίκα επιθυμεί μελλοντι-
κή κύηση, διατηρείται η μήτρα και 
αφαιρείται τμήμα του τραχήλου.
Η συντηρητική θεραπεία συνί-
σταται συνήθως στην πρόληψη, 
με την αποφυγή ή τη θεραπεία 
όλων εκείνων των προδιαθεσι-
κών παραγόντων που έχουν ως 
συνέπεια τη χαλάρωση του πυε-
λικού εδάφους. Ιδιαιτέρως βοη-
θούν οι ασκήσεις αποκατάστα-
σης πυελικού εδάφους συνή-
θως μετά τον τοκετό, καθώς και 
οι θεραπείες αντιμετώπισης πα-
θολογικών καταστάσεων αυξη-
μένης ενδοκοιλιακής πίεσης.
Ορμονική θεραπεία υποκατά-
στασης ενδείκνυται σε γυναί-
κες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικί-
ας, ενώ σε περιπτώσεις αντεν-
δείξεως χειρουργικής θεραπεί-
ας (μεγάλη ηλικία ή επιβαρυμέ-
νη κατάσταση) ενδείκνυται η το-
ποθέτηση κολπικών πεσσών.

Τα συμπτώματα της 
πάθησης και 
η αντιμετώπισή της
Η γυναίκες που παρουσιάζουν 
πρόπτωση συνήθως διαμαρτύρο-
νται για αίσθημα πλήρωσης και 
πίεσης στον κόλπο, πόνο στη μέ-
ση και αιμορραγία από τις εξελ-

θανόν ακόμη να οφείλεται στην 
ύπαρξη πυελικών όγκων ή δι-
αταραχών του ιερού νεύρου.
Χρόνια αύξηση της ενδοκοιλι-
ακής πίεσης μπορεί να προκα-
λέσουν παθήσεις όπως η παχυ-
σαρκία, η χρόνια βρογχίτιδα, η 
βρογχεκτασία, το άσθμα και η 

δυσκοιλιότητα. Επιπλέον, κα-
τά την εμμηνόπαυση παρατη-
ρείται ατροφία, η οποία συμ-
βάλλει στη χαλάρωση του πυ-
ελικού εδάφους και συνεπώς 
στην πρόπτωση της μήτρας. 
Σπάνιες είναι οι περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες συγγε-
νής πυελική χαλάρωση μπο-
ρεί να έχει ως επακόλου-
θο την πρόπτωση της μήτρας.

κωμένες περιοχές της μήτρας 
ή του κολπικού τοιχώματος. 
Επιπλέον, μπορεί να παρουσιά-
ζουν δυσουρία, υποτροπιάζου-
σες ουρολοιμώξεις, ακράτεια 
από υπερπλήρωση, ενώ ως σύ-
μπτωμα αναφέρεται και η συ-
χνουρία. Η διάγνωση βασίζεται 
στην κλινική εξέταση. Η αντιμε-
τώπιση του 2ου και 3ου βαθμού 
της πρόπτωσης της μήτρας είναι 
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H έγκυος αλλάζει 
τόσο σωματικά 
όσο και ψυχικά. 
Έχει λοιπόν 
περισσότερη 
ανάγκη από 
τρυφερότητα, 
σιγουριά και 
αυτοπεποίθηση.

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;

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

Κ
α
λη

μέ
ρ
α
, μ

ητ
ρ
ό
τη
τα

Κ
αλ

ημ
έρ

α,
 μ
ητ
ρό

τη
τα

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, τοκε-
τός– παρουσιάζει διάφορα 
στάδια. Εμείς θα μιλήσουμε 
για το α’ τρίμηνο της κύησης.
Αμέσως μετά τη διάγνωση της 
εγκυμοσύνης γίνονται εξε-
τάσεις αίματος και ούρων, 
ο λεγόμενος προγεννητικός 
έλεγχος, που θα δείξει την κλι-
νική κατάσταση της εγκύου. 
Στη λήξη του α’ τριμήνου, 
μεταξύ 12ης και 13ης εβδο-
μάδας, γίνεται το υπερηχο-
γράφημα της αυχενικής δια-
φάνειας, στο οποίο μετράται 
το πάχος του υγρού στον αυ-

χένα του εμβρύου, και σε συν-
δυασμό με τη λήψη αίματος 
από την έγκυο για τον προσ-
διορισμό της ποσότητας της 
πρωτεΐνης PAPP-A και της β-
χοριακής γοναδοτροπίνης, 
αποτελούν ουσιαστικά τον 
πρώτο έλεγχο για την απο-
φυγή γενετικών ανωμαλιών.

Τα συμπτώματα 
της εγκυμοσύνης
Η μέλλουσα μητέρα αρχίζει να 
αντιλαμβάνεται ορισμένα ση-
μάδια, των οποίων η παρουσία 
δεν είναι απαραίτητη σε όλες 
τις εγκύους. Παρουσιάζεται 
γενικότερα εύκολη κόπωση 
λόγω της ανόδου της στάθ-
μης των ορμονών στο αίμα, 
καθώς και υπνηλία. Ακόμη και 
απλές καθημερινές δραστη-
ριότητες φαίνεται να χρειάζο-
νται πολύ περισσότερη ενέρ-
γεια 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 χρο-
νικά διαστήματα κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας, προκει-
μένου να ξεκουράζεται.
Οι πρωινές και όχι μόνο αδια-

θεσίες με κύρια χαρακτηρι-
στικά τη ναυτία και την τάση 
προς έμετο παρουσιάζονται 
στις περισσότερες εγκύους. 
Το στήθος γίνεται πιο ευαί-
σθητο, πρήζεται, και πέριξ της 
θηλής εμφανίζονται οι πρώ-
τες διογκωμένες φλέβες αλ-
λάζοντας σιγά σιγά το χρώμα 
της περιοχής. Η όσφρηση και 
η γεύση αλλάζουν και ίσως να 
υπάρχει η έντονη επιθυμία ή 
απέχθεια για συγκεκριμένες 

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

τροφές. Δεδομένου του ότι η 
έγκυος αλλάζει όχι μόνο σω-
ματικά αλλά και ψυχικά, έχει 
περισσότερη ανάγκη από τρυ-
φερότητα, καθώς κι από αισθή-
ματα σιγουριάς και αυτοπε-
ποίθησης – γι’ αυτόν το λόγο ο 
σύντροφος πρέπει να αναλά-
βει ουσιαστικό ρόλο. Το χάδι, 
η τρυφερή κουβέντα και η δι-
αβεβαίωση «είμαι δίπλα σου 
για ό,τι συμβεί και ό,τι θελή-
σεις» είναι εκφράσεις ζωτι-
κής σημασίας.
Από τις πρώτες κιόλας εβδο-
μάδες της εγκυμοσύνης σχη-
ματίζεται το έμβρυο και συ-
ντελείται η οργανογένεση, 
έτσι ώστε με τη λήξη του τρι-
μήνου να είναι ένας σχεδόν 
φυσιολογικός άνθρωπος – σε 
μινιατούρα βέβαια. Εδώ είναι 
που οι «θυσίες» σας πιάνουν 
τόπο. Θα πρέπει να αποφεύ-
γεται 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 ειδι-
κά σ’ αυτήν την κρίσιμη περίο-
δο σχηματισμού του εμβρύου, 
το οποίο είναι καθαρά ορατό 
στο υπερηχογράφημα, ενώ εί-

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 συνεχί-
σει την ενημέρωση στα επόμενα 
τεύχη του με όλα όσα πρέπει να 
γνωρίζετε για το β’ και γ΄ τρίμηνο 
της εγκυμοσύνης.



36&life A
RT

 O
F

child

Η φυσιολογική ανάπτυξη του 
παιδικού οργανισμού περι-
λαμβάνει και την ωρίμανση 
του αμυντικού συστήματος, 
της ανοσίας. Δυστυχώς, το 
«κτίσιμο» της ανοσίας απαι-
τεί 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 παθογό-
να μικρόβια.
Τις περισσότερες φορές οι 
ασθένειες των παιδιών εί-
ναι απλές ιώσεις που χρει-
άζονται κυρίως υπομονή 
και υποστήριξη. Σε σπανιό-
τερες περιπτώσεις επιβάλ-
λεται 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 πραγματοποιη-
θούν διαφορετικά. 

Εισαγωγή 
στο νοσοκομείο 
λόγω αφυδάτωσης
Μία από τις συχνότερες αι-
τίες εισαγωγής στο νοσο-
κομείο είναι η αφυδάτωση. 
Για ένα βρέφος αρκεί ένα 
24ωρο με πυρετό και μειω-
μένη σίτιση για να αφυδατω-
θεί. Τα μεγαλύτερα παιδιά 
αφυδατώνονται δυσκολότε-

ρα, αλλά δυστυχώς σπάνια 
μπορούν να ενυδατωθούν 
αποτελεσματικά με χορήγη-
ση υγρών και ηλεκτρολυτών 
από το στόμα. Η ενδοφλέβια 
χορήγηση των υγρών είναι 
ίσως μία από τις μεγαλύτε-
ρες προσφορές της σύγχρο-
νης 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 εκα-
τομμύρια παιδιά από αφυ-
δάτωση κάθε χρόνο, επειδή 
δεν τους χορηγήθηκαν υγρά 
ενδοφλεβίως!

Οι εισαγωγές των παιδιών στο νο-
σοκομείο είναι συχνότερες από 

αυτές των ενηλίκων, αλλά βραχύ-
τερες. Η έκβαση είναι σχεδόν πά-
ντα η πλήρης ίαση, αντίθετα από 

ό,τι συμβαίνει στους ενήλικες, όπου 
έχουμε νοσήματα φθοράς που δεν 

θεραπεύονται πλήρως. Ποιες εί-
ναι όμως οι συνηθέστερες αιτίες 
που οδηγούν στην εισαγωγή των 

παιδιών μας στο νοσοκομείο;
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Πότε χρήζει νοσηλείας 
το παιδί μας;

Οι συνηθέστερες 
περιπτώσεις

Πότε χρήζει νοσηλείας 
το παιδί μας;

Από τους κυρίους 
Χρήστο Σπ. Μπαρτσόκα, 
Ομότιμο Καθηγητή Παιδιατρικής, Διευθυ-
ντή Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, 
και Διαγόρα Ζαργάνη,
Παιδίατρο, Αναπληρωτή 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.
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Η μικρή ηλικία είναι σαφώς 
ένας από τους πλέον επιβα-
ρυντικούς 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 ολο-
κληρωμένο έλεγχο και θε-
ραπεία. Τα μικρά βρέφη δεν 
έχουν αντοχές και αποθέμα-
τα ύδατος και ηλεκτρολυτών. 
Ο γιατρός πρέπει να δράσει 
με ακρίβεια και ταχύτητα για 
να τα προστατέψει. Πολλές 
φορές, μάλιστα, χρειάζονται 
τη βοήθεια και άλλων παιδι-
ατρικών υποειδικοτήτων. Η 
συστηματική δουλειά που 
απαιτείται μπορεί να γίνει 
μόνο μέσα στο νοσοκομείο.

Νοσηλεία λόγω 
λοιμώξεων
Οι λοιμώξεις στα παιδιά συ-
νήθως οφείλονται σε ιούς 
και χρειάζονται μόνον απλή 
συντηρητική και υποστηρι-
κτική θεραπεία. Οι μικροβι-
ακές λοιμώξεις είναι σπανι-
ότερες αλλά σοβαρότερες. 
Παραδόξως, οι πρωτοπα-
θείς μικροβιακές λοιμώξεις 
οδηγούν σπανιότερα στο νο-
σοκομείο από ό,τι οι ιογενείς 
λοιμώξεις. Στα παιδιά οι επι-
πλοκές 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 ενδοφλέ-
βια θεραπευτική αγωγή. Τα 
διαθέσιμα για τα παιδιά αντι-
βιοτικά για χορήγηση από το 
στόμα δεν επαρκούν πάντα. 

Μάλιστα, η άσκοπη και αλό-
γιστη χορήγησή τους τα έχει 
αχρηστεύσει σε τέτοιο βαθ-
μό, που χρειάζονται πλέον 
τεράστιες δόσεις για να εί-
ναι αποτελεσματικά. Έτσι, 
η αποτελεσματική θεραπεία 
από το στόμα πολλές φορές 
είναι αδύνατη ή επισφαλής 
και το παιδί οδηγείται στο 
νοσοκομείο για ενδοφλέβια 
αντιβίωση. 

Ατυχήματα και 
αλλεργικές αντιδράσεις 
Τα ατυχήματα, οι λήψεις ου-
σιών καθώς και οι αλλεργι-
κές αντιδράσεις ευθύνονται 
για μεγάλο αριθμό εισαγω-
γών κάθε χρόνο. Μάλιστα, οι 
αλλεργικές αντιδράσεις και 
οι καταστάσεις που τις συ-
νοδεύουν γίνονται ολοένα 
και συχνότερες. Αυτό οφεί-
λεται πρωτίστως στην αύξη-
ση που παρουσιάζουν οι αλ-
λεργίες λόγω του σύγχρονου 
τρόπου ζωής. Παράλληλα, 
ολοένα περισσότερες νοσο-
λογικές οντότητες αναγνω-
ρίζονται πλέον ως αλλεργι-
κής αιτιολογίας. Το άσθμα, 
οι τροφικές δυσανεξίες, ορι-
σμένες παθήσεις του πεπτι-
κού, παθήσεις του δέρματος 
και των βλεννογόνων εντάσ-
σονται στο φάσμα των αλ-
λεργικών νοσημάτων. Η πλει-
ονότητα των καταστάσεων 
αυτών απαιτεί μακροχρόνια 
αντιμετώπιση και οι εξάρ-
σεις τους οδηγούν συχνά σε 
εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οι 
αλλεργικές αντιδράσεις, αν 
αφεθούν χωρίς θεραπεία, 
μπορεί να έχουν άσχημη έκ-
βαση. Οι αναφυλαξίες, για 
παράδειγμα, οδηγούν συχνά 
σε έντονη αναπνευστική δυ-
σχέρεια που μπορεί να αντι-
μετωπιστεί μόνο σε οργανω-
μένο νοσοκομείο με μονάδα 
εντατικής θεραπείας.
Δεν λείπουν όμως και οι πε-
ριπτώσεις που ένα παιδί πά-
σχει από κάτι σοβαρό για τη 
ζωή του. Η Παιδιατρική σή-
μερα προσφέρει τα μέγιστα 
σώζοντας παιδικές ζωές, 
εξασφαλίζοντας έτσι ένα κα-
λύτερο μέλλον για τα παιδιά, 
ως υγιείς ενήλικες.

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.



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.

child

Στραβισμός είναι η κατά-
σταση κατά την οποία τα μά-
τια δεν βρίσκονται στην ευ-
θεία: το ένα βλέπει ίσια και 
το άλλο στρέφεται προς μία 
άλλη κατεύθυνση. Τα παιδιά 
με στραβισμό δεν βλέπουν 
διπλά, γιατί ο παιδικός εγκέ-
φαλος απορρίπτει την εικόνα 
που έρχεται από το μάτι που 
στραβίζει. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα να μη χρησιμοποιεί-
ται το μάτι αυτό και να γίνεται 
αμβλυωπικό (τεμπέλικο). Με 
άλλα λόγια, το παιδί με στρα-
βισμό στερείται διοφθάλμου 
οράσεως (βλέπει με το ένα 
μάτι) και έχει τον κίνδυνο να 

χάσει την όραση από το μάτι 
που στραβίζει – ένα πρόβλη-
μα που θα το συνοδεύει σε 
όλη του τη ζωή εάν δεν αντι-
μετωπισθεί εγκαίρως. 

Συγγενής 
στραβισμός
Ο συγγενής στραβισμός, αυ-
τός δηλαδή που υπάρχει από 
τη γέννηση ή εμφανίζεται 
στους πρώτους 6 μήνες της 
ζωής είναι η πιο συνηθισμένη 
μορφή στραβισμού και απα-
ντά 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 εμ-
φάνισής της στα παιδιά του 
είναι 30%. 
Τα πρόωρα παιδιά έχουν γε-
νικώς μεγαλύτερες πιθανό-
τητες ανάπτυξης συγγενούς 
στραβισμού. Συγκεκριμέ-

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. 
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Παιδικός Στραβισμός
Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Aπό την κ. Γεωργία Δ. Χρούσου, 
M.D., Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 

Georgetown Ουάσινγκτον, Διευθύ-

ντρια Τμήματος Παιδο-Οφθαλμολο-

γίας και Στραβισμού Παιδιατρικής 

Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ 

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 κα-
πνίζει κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης ή καταναλώ-
νει οινόπνευμα ή ναρκωτικά, 
επίσης αυξάνονται οι πιθα-
νότητες στραβισμού.
Η απόκλιση στον συγγενή 
στραβισμό είναι κατά κανό-
να συγκλίνουσα και μεγάλη. 
Η αντιμετώπιση είναι σχεδόν 
πάντα χειρουργική και πρέ-
πει να ευθειαστούν επιτυχώς 
τα μάτια πριν την ηλικία των 2 
ετών. Συνήθως χειρουργού-
με αυτά τα παιδιά μεταξύ 6-
12 μηνών. Ένα στα 5 παιδιά 
θα χρειασθεί επαναχειρουρ-
γείο και αυτό γίνεται επίσης 
έγκαιρα, πριν την ηλικία των 
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Πότε πρέπει να 
εξετασθεί ένα παιδί 
με στραβισμό; 
Ακόμη και με την υποψία 
στραβισμού είναι απαραί-
τητη η εξέταση απο ειδικό. 
Κατ’ αρχάς θα χρειασθεί να 
διαγνωσθεί σωστά η ύπαρ-
ξη ή μη στραβισμού. Συχνά, 
βρέφη αλλά και νήπια έχουν 
τον λεγόμενο «ψευδοστρα-
βισμό». Η βάση της μύτης εί-
ναι πλατιά γιατί δεν έχει ανα-
πτυχθεί πλήρως σε αυτήν την 
ηλικία και υπάρχουν πλάγιες 
πτυχές των βλεφάρων ρινι-
κά (επίκανθος), που δημιουρ-
γούν την ψευδή εντύπωση 
ότι το παιδάκι έχει συγκλίνο-
ντα στραβισμό. Με την πά-
ροδο της ηλικίας το πρόβλη-
μα εξαφανίζεται. Ο ειδικός 
επίσης θα αποκλείσει τυχόν 
οφθαλμικές παθήσεις που 
μπορούν να δημιουργήσουν 
στραβισμό. Τέλος, θα αντι-
μετωπίσει την πάθηση ανά-
λογα 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

2 ετών. Οι πιθανότητες από-
κτησης διοφθάλμου οράσε-
ως είναι σχεδόν 100% εάν η 
διόρθωση γίνει πριν την ηλι-
κία των 2 ετών και πέφτει 
στο 44% ή και χαμηλότερα 
εάν γίνει μετά την ηλικία 
αυτή. Οι πιθανότητες απόκτη-
σης κάποιας στερεοσκοπικής 
όρασης είναι επίσης μεγάλες 
όταν η χειρουργική διόρθωση 
γίνει νωρίς.

Επίκτητος 
στραβισμός 
Εμφανίζεται σε οποιοδήποτε 
έτος μετά τους πρώτους 6 μή-
νες της ζωής, συνήθως μετα-
ξύ 2 και 7 ετών. Μπορεί να εί-
ναι εμφανής συνεχώς ή μόνο 
μερικές στιγμές κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας. Μερικοί 
συγκλίνοντες επίκτητοι στρα-
βισμοί συνοδεύονται από 
υπερμετρωπία και ελέγχο-
νται με γυαλιά, ενώ είναι λιγό-

τεροι εκείνοι που χρειάζονται 
χειρουργική διόρθωση. Άλλοι 
επίκτητοι στραβισμοί, όπως οι 
αποκλίνοντες, διορθώνονται 
μόνο με χειρουργείο. Η διόρ-
θωση με τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο είναι αναγκαία, για να 
αποφύγουμε απώλεια οράσε-
ως 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.
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Από τον κ. Ιάκωβο Πετμεζάκη, 
Επ. Καθηγητή 
Ωτορινολαρυγγολογίας Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Δ/ντή Τμήματος 
ΩΡΛ Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ
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Στις ΗΠΑ, 3 στα 1.000 μωρά 
έχει κάποιο σοβαρό πρόβλη-
μα ακοής, ενώ το 90% των παι-
διών αυτών γεννήθηκαν από 
γονείς που δεν είχαν κανένα 
πρόβλημα ακοής.
Η ραγδαία εξέλιξη της τε-
χνολογίας συνετέλεσε ώστε 
να μπορούμε σήμερα, από 
το δεύτερο 24ωρο μετά τον 
τοκετό, να διαπιστώνουμε 
αν υπάρχει C βαρηκοΐα, με 
τη μέθοδο των ωτοακουστι-
κών εκπομπών. Πρόκειται για 
εξέταση που μετρά την αντα-
πόκριση στον ήχο από το εσωτε-
ρικό 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 ωτοακου-
στικές εκπομπές που επιστρέ-
φουν. Οι εκπομπές μετρώνται 
και καταγράφονται σε μόνιτορ. 
Η μέθοδος αυτή είναι απλή, 
αντικειμενική, μη επεμβατι-
κή, διαρκεί ένα έως δύο λε-
πτά και έχει χαμηλό κόστος.

 
Ενδείξεις 
φυσιολογικής ακοής
Ένα βρέφος με φυσιολογική 
ακοή πρέπει να έχει την ακό-
λουθη ανάπτυξη: 
•  Περίπου 2 μηνών ξαφνιά-

ζεται όταν ακούει έντονους 
ήχους. Αναγνωρίζει τη φωνή 
των οικείων του. Μουρμου-
ρίζει σιγά και ευτυχισμένα. 

•  Περίπου 4 μηνών φτιάχνει μο-
νοσύλλαβους ήχους, αρχίζει 
να ψελλίζει, βγάζει μια σειρά 
από ήχους και χαμογελά. 

•  Περίπου 6 μηνών γυρίζει 
το κεφάλι προς την κατεύ-
θυνση από την οποία άκου-
σε 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. Κα-
τανοεί τη σημασία των λέ-
ξεων, όπως «όχι», «γεια» 
κ.λπ. 

•  Περίπου 12 μηνών προφέ-
ρει σωστά μεμονωμένες 
λέξεις, όπως «μαμά» ή «ντα-
ντά» και τις κατανοεί. Δίνει 
ένα παιχνίδι όταν του ζητη-
θεί, ανταποκρίνεται στο κά-
λεσμα για τραγούδι ή στη 
μουσική. Γυρνά αμέσως 
προς την κατεύθυνση από 
την οποία άκουσε τον ήχο. 

Ενδείξεις βαρυκοΐας
Βασικό ρόλο στην έγκαιρη δι-
άγνωση της βαρηκοΐας παί-
ζουν οι γονείς, οι οποίοι πολ-
λές φορές επιμένουν ότι 
υπάρχει κάποιο πρόβλημα και 
ζητούν τη γνώμη του ειδικού. 
Ορισμένες αντιδράσεις παι-

διών ηλικίας 6 μηνών έως 2 
ετών, ενδεχομένως ύποπτες 
για βαρηκοΐα είναι οι εξής: 
•  Αν συνηθισμένοι θόρυβοι, 

όπως το γάβγισμα του σκύ-
λου, το τικ-τακ του ρολογι-
ού, η μουσική, δεν το απο-
σπούν από το παιχνίδι του. 

•  Αν δεν στρίβει το κεφάλι του 
στο κτύπημα ενός κουταλι-
ού στο φλιτζάνι, στο κτύπη-
μα μιας κουδουνίστρας, στο 
τσαλάκωμα ενός χαρτιού 
(εφόσον δεν σας βλέπει). 

•  Αν δεν το ενθουσιάζουν τα 
παιχνίδια που κάνουν θόρυ-
βο, όπως η ροκάνα. 

•  Αν δεν αντιδρά όταν φωνά-
ζουν το όνομά του από από-
σταση ενός ή δύο μέτρων. 

•  Αν δεν προσπαθεί να μιμη-
θεί τη φωνή που ακούει. 

•  Αν δεν εμπλουτίζει συνε-
χώς το λεξιλόγιό του (οι λέ-
ξεις «μαμά» και «μπαμπάς» 
δεν είναι αρκετές). 

Εάν οι γονείς έχουν κάποια 
αμφιβολία για την ακοή του 
παιδιού τους πρέπει να επι-
σκεφθούν τον ειδικό γιατρό. 
Όσο γρηγορότερα διαπιστώ-
σει την ενδεχόμενη βαρη-
κοΐα, τόσο αποτελεσματικό-
τερη θα είναι και η βοήθεια 
που θα παράσχει στο παιδί. 

Η παιδική βαρηκοΐα αποτελεί συχνό και σοβαρό πρόβλημα που οφείλουμε να αντι-
μετωπίσουμε εγκαίρως. Ειδικοί εκτιμούν ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να προ-

λάβει πιθανή καθυστέρηση στην ομιλία και στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού. 

Παιδική Βαρυκοΐα
Απαραίτητη η εξέταση ακοής στα νεογέννητα

Παιδική Βαρυκοΐα
Απαραίτητη η εξέταση ακοής στα νεογέννητα

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.
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Η παιδική παχυσαρκία 
και οι επιπλοκές της
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 τύ-
που 2, ιδιαίτερα σε παιδιά με 
συγκεκριμένη οικογενεια-
κή και φυλετική προδιάθεση, 
που είναι παχύσαρκα. Επιπλέ-
ον, ακόμη συχνότερα απα-
ντούν υπερινσουλιναιμία και 
αντίσταση στη δράση της ιν-
σουλίνης, οι οποίες μπορεί να 
χαρακτηριστούν ως «προδια-
βητικές» καταστάσεις.

2. Υπέρταση
Τουλάχιστον το 1/3 των παχύ-
σαρκων παιδιών παρουσιάζει 
υπέρταση, της οποίας η έγκαι-
ρη ανίχνευση είναι απαραίτη-
τη, ώστε να ελαττωθεί ο κίν-
δυνος νοσηρότητας κατά την 
ενήλικο ζωή.

3. Παράγοντες 
κινδύνου 
καρδιαγγειακής 
νόσου
Είναι γνωστό ότι το μεταβολι-
κό σύνδρομο (υπερινσουλιναι-
μία, υπέρταση, υπερτριγλυκε-
ριδαιμία, χαμηλή HDL) απαντά 
σε σημαντικά υψηλότερη συ-
χνότητα σε υπέρβαρους (≈7%) 
και παχύσαρκους (≈30%) έφη-
βους, σε σχέση με τους συνο-
μήλικούς τους με φυσιολογικό 
βάρος. Επίσης η παχυσαρκία 
σχετίζεται με αυξημένη συ-
χνότητα υπερχοληστεριναιμί-
ας (ολική και LDL χοληστερό-
λη) – άρα αυξάνει σημαντικά 
τους παράγοντες καρδιαγγει-
ακού κινδύνου ήδη από την 
παιδική ηλικία.

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

Τουλάχιστον 10% των παιδιών 
παγκοσμίως και 20% των παιδι-
ών στην Ευρώπη έχουν επιπλέ-
ον βάρος, εκ των οποίων τα 3/4 
είναι υπέρβαρα και το 1/4 πα-
χύσαρκα. Ως υπέρβαρα χαρα-
κτηρίζονται τα παιδιά με Δεί-
κτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 
μεταξύ της 85ης-95ης εκατο-
στιαίας θέσης και ως παχύ-
σαρκα τα παιδιά με ΔΜΣ άνω 
της 95ης εκατοστιαίας θέσης 
για το φύλο και την ηλικία τους. 
Τα παιδιά αυτά έχουν σημαντι-
κά αυξημένο κίνδυνο για την 
εμφάνιση πολλαπλών επιπλο-
κών σε διάφορα όργανα του 
σώματός τους, οι οποίες δύνα-
ται να εμφανιστούν ακόμη και 
από την παιδική ή εφηβική ηλι-
κία. Οι επιπλοκές αυτές ενέ-
χουν τον κίνδυνο μακροχρό-
νιων διαταραχών στην υγεία 
και επηρεάζουν σημαντικά 
τόσο το προσδόκιμο επιβίω-
σης όσο και την ποιότητα της 
ζωής. Οι συχνότερες επιπλο-
κές που μπορεί να αντιμετωπί-
σει ένα υπέρβαρο παιδί είναι:

1. Διαβήτης τύπου 2 
Ο διαβήτης τύπου 2 είναι γνω-
στός και ως διαβήτης των 
ενηλίκων. Ένα σημαντικό πο-
σοστό των νεοδιαγνωσμένων 
περιπτώσεων διαβήτη στην 
παιδική ηλικία είναι πλέον ο 

Από την 
κ. Μαρία Καράντζα-Χαρώνη, 
MD, FAAP, Παιδίατρο-Ενδοκρινο-
λόγο, Υπεύθυνη Τμήματος Παιδο-
Ενδοκρινολογίας και Παιδικής 
Παχυσαρκίας Παιδιατρικής 
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

ταραχών αυτών είναι η αυξη-
μένη κόπωση του παιδιού με 
διαταραχή στις καθημερινές 
δραστηριότητες, μεταξύ των 
οποίων και η πτώση στην σχολι-
κή απόδοση. Ταυτόχρονα είναι 
γνωστό ότι τα υπέρβαρα παι-
διά παρουσιάζουν σημαντικά 
αυξημένη συχνότητα άσθμα-
τος σε σχέση με παιδιά φυσι-
ολογικού σωματικού βάρους.

6. Διαταραχές της 
εφηβείας και της 
εμμήνου ρύσεως
Στις διαταραχές αυτές περι-
λαμβάνονται η πρώιμη εμμη-
ναρχή και αδρεναρχή, καθώς 
και το σύνδρομο πολυκυστικών 
ωοθηκών. Το αυξημένο σω-
ματικό βάρος σχετίζεται με 
πρωιμότερη έναρξη της εμ-
μήνου ρύσεως, η οποία και 
οδηγεί σε ανάστημα χαμηλό-
τερο του αναμενόμενου,  κα-
θώς και σε αυξημένο κίνδυ-
νο εμφάνισης ψυχολογικών 
προβλημάτων όπως η κατά-
θλιψη. Επίσης η παχυσαρκία 
σχετίζεται συχνά και με την 
πρώιμη εμφάνιση τριχοφυΐας 
στα γεννητικά όργανα (αδρε-
ναρχή), καθώς και με την εμ-
φάνιση του συνδρόμου πολυκυ-
στικών ωοθηκών.

7. Ψυχολογικά 
προβλήματα
Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα 
παιδιά συχνά υποφέρουν από 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλι-
ψη, διατροφικές διαταραχές 
(π.χ., βουλιμία) και δυσαρέσκεια 
για την εικόνα του σώματός τους. 
Επίσης γίνονται συχνότερα αντι-
κείμενα κακόβουλων πειραγμά-
των και θύματα «bullying» στο 
σχολικό περιβάλλον.
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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.

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 ενζύ-
μων (τρανσαμινασών). Με το 
υπερηχογράφημα ήπατος ανι-
χνεύεται η λιπώδης διήθηση 
και είναι απαραίτητη η έγκαι-
ρη ανίχνευση και αντιμετώπισή 
του ώστε να αναστραφεί η πο-
ρεία της νόσου.

5. Αναπνευστικά 
προβλήματα
Πολλά παχύσαρκα παιδιά πα-
ρουσιάζουν διαταραχές της 
αναπνοής κατά τη διάρκεια 
του ύπνου, είτε ως έντονο ρο-
χαλητό είτε ως παροδικές 
παύσεις της αναπνοής (άπνοι-
ες). Το αποτέλεσμα των δια-
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Από την 
κ. Νίκη Φίλιππα, 
Κλινική Διαιτολόγο, 
Επιστημονική Συνεργάτιδα 
Τμήματος Παιδικής Παχυσαρκίας 
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Διατροφική πυραμίδα 
– H σημασία της 
άσκησης
Είναι σημαντικό τα παιδιά να 
τρώνε ποικιλία τροφών, για να 
προσλαμβάνουν τα απαραίτη-
τα θρεπτικά συστατικά για την 
ανάπτυξή τους. 
Τα φρούτα, τα λαχανικά και 
τα όσπρια βρίσκονται στη 
βάση της νέας διατροφικής 
πυραμίδας κατά τους επιστή-
μονες στο Νοσοκομείο Παί-
δων του Harvard Medical 
School της Βοστώνης. Αποτε-
λούν κύριες πηγές βιταμινών 
Α και C, βιταμινών Β και φυτι-
κών ινών, που είναι απαραίτη-
τες για την καλή ανάπτυξη και 
τον έλεγχο του βάρους. 
Στο επόμενο επίπεδο βρί-
σκονται τα υγιεινά λιπαρά 
όπως το ελαιόλαδο, το κα-
λαμποκέλαιο, το ηλιέλαιο, 
οι μαργαρίνες χωρίς υδρο-
γονωμένα λιπαρά, οι ελιές 
και το αβοκάντο – πάντα με 
μέτρο. Τα προϊόντα ολικής 
άλεσης βρίσκονται στο ίδιο 
επίπεδο και συνιστάται η κα-
τανάλωσή τους σε κάθε γεύμα 
– επίσης με μέτρο. Παρέχουν 
περισσότερο μαγνήσιο και 
ψευδάργυρο από το άσπρο 
ψωμί ή τα δημητριακά και χορ-
ταίνουν περισσότερο. 
Στο τρίτο επίπεδο βρίσκο-
νται οι πρωτεΐνες, όπως το 
κρέας (άπαχο), το ψάρι, τα 
αβγά, το τυρί, τα άλλα γαλα-
κτοκομικά και οι ξηροί καρ-
ποί. Οι πρωτεΐνες είναι απα-
ραίτητες για την ανάπτυξη 
του μυϊκού συστήματος και οι 
απαιτήσεις αυξάνονται ανά-
λογα με την ηλικία. Προτιμού-
με προϊόντα με χαμηλότερα 
λιπαρά σε ηλικίες πάνω από 

Η προσπάθεια για έναν υγιει-
νό τρόπο ζωής απευθύνεται 
σε όλα τα μέλη της οικογένει-
ας, ώστε το παιδί να μη νιώσει 
«απομονωμένο». Με το φορ-
τωμένο πρόγραμμα της οικο-
γένειας η σωστή διατροφή και 
η άσκηση έρχονται σε δεύτε-
ρη μοίρα. Όταν λοιπόν το παι-
δί μας ή και εμείς έχουμε πα-
ραπάνω βάρος είναι καιρός 
για αναδιοργάνωση προτεραι-
οτήτων.
Ο συνιστώμενος ρυθμός απώ-
λειας βάρους στα υπέρβαρα 
ή παχύσαρκα παιδιά και εφή-
βους πρέπει να εξατομικεύε-
ται με βάση την ηλικία, το βά-
ρος και το ύψος του παιδιού. 
Γενικότερα, για τα μικρά σε 
ηλικία υπέρβαρα ή λίγο παχύ-
σαρκα παιδιά και εφήβους η 
διατήρηση του βάρους ενώ 
ψηλώνουν είναι αρκετή, ώστε 
να επιστρέψουν στα φυσιο-
λογικά επίπεδα. Για ιδιαίτερα 
παχύσαρκα παιδιά και εφή-
βους ένας ρυθμός απώλειας 
βάρους 0,5 κιλού την εβδομά-
δα είναι αποδεκτός, με ταυ-
τόχρονη παρακολούθηση του 
ύψους. Καλό είναι να μην ξε-
χνάμε ότι η κάθε περίπτωση 
είναι ξεχωριστή και αντιμετω-
πίζεται αναλόγως.

ποια εξωσχολική δραστηριό-
τητα που να το ευχαριστεί – η 
γυμναστική του σχολείου συνή-
θως δεν είναι αρκετή για τον 
έλεγχο του βάρους. Ρωτήστε 
τα παιδιά σας τι τους αρέσει 
και προτείνετέ τους κάποι-
ες επιλογές. Μην ξεχνάτε ότι 
υπάρχει πάντα και το περπάτη-
μα που, όταν γίνεται συστημα-
τικά, αποτελεί καλή άσκηση.

Διατροφικές 
συμβουλές 
l  Καθιερώστε τη σαλάτα σε 

κάθε γεύμα και ξεκινήστε με 
αυτήν. 

l  Στο εβδομαδιαίο μενού έχε-
τε τουλάχιστον 1 φορά την 
εβδομάδα όσπρια, 1 φορά 
ψάρι και 1 φορά λαδερά.

l  Δίνετε στα παιδιά σας δεκατι-
ανό από το σπίτι και μεσημε-
ριανό εάν γυρνούν αργά και 
δεν τρώνε κανονικό γεύμα 
στην τραπεζαρία του σχολεί-
ου. 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  Να τρώει όλη η οικογένεια 
μαζί όσο συχνότερα γίνεται.

l  Αν το παιδί ζητήσει περισσό-
τερη ποσότητα, να ενθαρρύ-
νεται για επιπλέον σαλάτα ή 
κάποιο φρούτο. 

l  Περιορισμός ή απαγόρευση 
των γευμάτων ή σνακ μπρο-
στά από την τηλεόραση. Η 
προσοχή του παιδιού στρέ-
φεται στην τηλεόραση και 
όχι στο αίσθημα κορεσμού. 

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. 

3 ετών, διότι τα πλήρη αυξά-
νουν τη χοληστερίνη. 
Στην κορυφή της πυραμίδας, 
εκτός από τα γλυκά, βρίσκο-
νται και τα επεξεργασμένα 
δημητριακά, όπως το άσπρο 
ψωμί, τα κορνφλέικς με ζά-
χαρη, οι πατάτες και οι χυ-
μοί. 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 πει-
νάμε συχνότερα και να τρώ-
με περισσότερο. Για καλύτε-
ρο έλεγχο της όρεξης καλό 
είναι να μειώσουμε την ποσό-
τητα και τη συχνότητα και να 
τα αντικαταστήσουμε με προ-
ϊόντα ολικής άλεσης που είναι 
υγιεινότερα. 
Όσον αφορά την άσκηση, καλό 
είναι να ξεκινήσει το παιδί κά-

Υγιεινή διατροφή 
και παιδική παχυσαρκία
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.
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Βασίλη, η φωνή σου είναι μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αλή-
θεια, τι ακριβώς είναι η δημοσιογραφία; Τέχνη, επάγγελμα, επιστήμη, πνευματική λειτουργία;

Οι παλιοί δημοσιογράφοι υποστήριζαν ότι είναι πρωτίστως λειτούργημα, αλλά νομίζω ότι στην επο-
χή μας αυτή η διάσταση έχει υποχωρήσει αρκετά. Στη συνέχεια, για τους δημοσιογράφους της γε-
νιάς 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 τέ-
χνης, της επιστήμης και της πνευματικής λειτουργίας, αλλά η βασική προϋπόθεση της δημοσιογρα-
φίας είναι το μεράκι. 
Η αθλητική δημοσιογραφία φαντάζει σε όλους εμάς ως η πλέον ενδιαφέρουσα και συναρπαστική μορφή δημοσιο-
γραφίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την ειδησεογραφία. Είναι έτσι; 

Δεν διαφωνώ, διότι το αθλητικό ρεπορτάζ συνδυάζει στοι-
χεία σχεδόν απ’ όλους τους τομείς και απαιτεί εξάσκη-
ση 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 δώ-
σεις αφορμή για παρεξηγήσεις. 
Γιατί λοιπόν εσύ επέλεξες να κάνεις αθλητική δημοσιογραφία;

Όπως όλα τα παιδιά της γενιάς μου, αντιμετώπισα το 
κλασικό δίλημμα επαγγελματικού προσανατολισμού: «γι-
ατρός ή δικηγόρος;». Μολονότι πέρασα και μάλιστα με-
ταξύ των πρώτων στη Νομική, την παράτησα στο τρίτο 
έτος, διότι ήδη από τη Β’ Λυκείου είχα μαγευτεί από τη 
γοητεία της δημοσιογραφίας – μάλιστα, εξέδιδα εφημε-
ρίδα στο σχολείο και επειδή εκείνη την εποχή οι συνθή-
κες στα σχολεία ήταν πολύ αυστηρότερες, την «πλήρω-
σα» 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 φτι-
αγμένες από χαρτί στα… κουρτινόξυλα και επειδή μου 
έμεινε το απωθημένο της χαμένης καριέρας, παίρνω αλ-
λιώς την εκδίκησή μου. Πέρα από την πλάκα, το μπάσκετ 
είναι, κατά τη γνώμη μου, το συναρπαστικότερο άθλημα.
Είσαι μέγας ατακαδόρος. Στο Eurobasket 2005, στον συγκλο-
νιστικό 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 συνένο-
χος 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. 

«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 

αποστασιοποιη-
μένος από τα 

γεγονότα, αλλά 
και εντελώς 

αναίσθητος, για να 
μη δώσεις αφορμή 
για παρεξηγήσεις».   

συνέντευξη

&life A
RT

 O
F

51A
RT

 O
F

50&

Είναι ορισμένες φορές που κάποια μαγικά συναι-
σθήματα μας πλημμυρίζουν και μας κάνουν να πε-
ταγόμαστε από τους καναπέδες μας, για να πανη-
γυρίσουμε και να εκφράσουμε το θαυμασμό μας για 
μια ομαδική προσπάθεια. Είναι ορισμένες φωνές 
που μας ξεσηκώνουν σ’ αυτήν τη χαρά και, κατα-
γράφοντας την αθλητική ιστορία του τόπου, «γρά-
φουν 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 κό-
σμος έχει ταυτίσει –όχι άδικα– με τη μετάδοση αγώ-
νων μπάσκετ, καθώς έχει συμβάλει κι αυτός τα μέγι-
στα 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, αναρίθμη-
τες 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 εικό-
να 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.

Βασίλης 
Σκουντής
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Συνέντευξη στον Γιάννη Σταθόπουλο 
(gstathopoulos@mitera.gr)

life 

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.

1

2

Ένας «μαέστρος» της 
αθλητικής δημοσιογραφίας
Ένας «μαέστρος» της 
αθλητικής δημοσιογραφίας



Το «Βαλ’ το, αγόρι μου» στο τρίποντο του Διαμαντίδη βγήκε μέσα από τη δική μου αγωνία και ουσια-
στικά 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 κορυ-
φαίο 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;

Είχα την ευκαιρία να είμαι παρών σε μερικές πολύ σπουδαίες στιγμές του ελληνικού αθλητι-
σμού 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). Απά-
ντησε: «Στην προθέρμανση, γιατί τότε είδα στα μάτια τους το φόβο της ήττας!». 
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 υπήρ-
ξε αφορμή και απόδειξη για όλα τα αθλήματα. Ουσιαστικά αποτέλεσε τον προάγγελο όλων των 
επόμενων επιτυχιών. 
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 πο-
νηριά και γενικώς ταιριάζει στο χαρακτήρα και στην ιδιοσυγκρασία μας.
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 πέρα-
σαν 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.

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 εμπορευματοποί-
ησης, αλλά υποστήριξης και χορηγίας, που έρχεται να λειτουργή-
σει παράλληλα με τις κρατικές επιχορηγήσεις προς τις ομοσπον-
δίες. 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. 
Στη Μαιευτική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ γεννήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο 
ο γιος σου.
Ναι, η 3η Νοεμβρίου είναι μια ημέρα που θα μείνει ανεξίτηλα χα-
ραγμένη στη μνήμη μου. Ήταν η πρώτη φορά που έγινα πατέρας 
και μόνο τότε συνειδητοποίησα πόσο συγκλονιστικό είναι το γεγο-
νός 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 αρτιό-
τητα 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 για-
τρός, κυρία Καρολίνα Κολιοπούλου. 
Εκπομπή στην ΕΡΤ και αποστολές για λογαριασμό της, αρθρογραφία, ρε-
πορτάζ 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;
Λάθος άνθρωπο βρήκες να ρωτήσεις, φίλε Γιάννη. Ομολογώ την 
αδυναμία μου, ότι είμαι πολύ κακός στη διαχείριση του χρόνου, 
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 σύ-
ζυγό 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 Ρο-
μπέρ 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.

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.

«Η ιδιωτική 
πρωτοβουλία 
έχει βοηθήσει 
τα μέγιστα τον 

ελληνικό αθλητισμό. 
Δεν τίθεται θέμα 

εμπορευματο-
ποίησης, 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 
αποτελεσμα-

τικές, διότι 
“παίζει” σε ένα 

πολύ ευαίσθητο 
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1, 2. Βασικός παρουσια-
στής των εκδηλώσεων 
του Πανελληνίου Συνδέ-
σμου Αθλητικών Συντα-
κτών. Εδώ κατά τη βρά-
βευση 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.

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.

1

2

3

συνέντευξη
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Η επικοινωνία ανάμεσα στη 
μητέρα και το έμβρυο ξεκι-
νά από την πρώτη εκείνη μα-
γική στιγμή της σύλληψης. 
Στον εσωτερικό κόσμο του 
εμβρύου, τη μήτρα της μη-
τέρας, υπάρχει διάχυτο ένα 
αίσθημα ασφάλειας. Το έμ-
βρυο, από τις πρώτες ακό-
μη εβδομάδες της κύησης, 
αντιλαμβάνεται τα χάδια 
της μητέρας και γενικότερα 
οποιοδήποτε άγγιγμα στην 
περιοχή της κοιλιάς. Είναι η 
πρωταρχική μορφή επικοι-
νωνίας ανάμεσα στη μητέ-
ρα και το εν αναμονή μωρό 
της, που προσφέρει ένα 
αίσθημα πληρότητας στη 
γυναίκα και μεγαλύτερη 
ασφάλεια στο έμβρυο, που 
ανταποκρίνεται κάνοντας 
διάφορες κινήσεις ή αλλά-
ζοντας θέση μέσα στη μή-
τρα. Οι κινήσεις του γίνονται 
αντιληπτές μέσω των κραδα-
σμών που νιώθει η έγκυος, 
που της δίνουν την αίσθηση 
ότι «το μωρό κλοτσάει».
Από τον τέταρτο μήνα της 
κύησης αρχίζει η περαιτέ-
ρω ανάπτυξη του εγκεφά-
λου και των οργάνων ακοής, 
μια ανάπτυξη ιδιαίτερα ση-

μαντική για την επικοινωνία. 
Ο πρώτος ήχος που ακούει 
το έμβρυο είναι οι καρδια-
κοί παλμοί της μητέρας και 
έπεται ο ήχος της φωνής 
της. Καθώς το έμβρυο απο-
κτά 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 μεί-
ωση της κινητικότητάς τους, 
όταν ακούν κάτι για πολλο-
στή φορά. 
Σημαντική επίδραση έχει 
και η μουσική. Τα έμβρυα 
αναγνωρίζουν ήχους που 
ακούν και είναι πιο ήρεμα 
και χαλαρά όταν εκτίθενται 

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

care
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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.    

σε ήχους κλασικής μουσι-
κής και ειδικότερα σε κομ-
μάτια του Μότσαρτ. Σύμ-
φωνα με μελέτες, υπάρχει 
αλλαγή των καρδιακών παλ-
μών και της κινητικότητας 
των εμβρύων ανάλογα με 
τη μουσική που ακούν. 
Πολύ σημαντικά επίσης για 
την ενίσχυση του συναισθη-
ματικού δεσμού ανάμεσα 
στη μητέρα και το παιδί είναι 
η απαγγελία ποίησης, το τρα-
γούδι και γενικότερα κάθε 
ήχος που καθιστά τη φωνή 
της μητέρας αναγνωρίσιμη. 
Η εγκυμοσύνη είναι μια ιδιαί-
τερη περίοδος στη ζωή κάθε 
γυναίκας και πολύ σημαντική 
για την ανάπτυξη του νέου 
ανθρώπου που θα έρθει στη 
ζωή με τη γέννηση. Κάθε γυ-
ναίκα οφείλει να γνωρίζει 
ότι το έμβρυο είναι ένας 
ζωντανός οργανισμός που 
δέχεται και αντιλαμβάνεται 
τα συναισθήματα, τις σκέ-
ψεις και τα βιώματά της. Εί-
ναι λοιπόν πολύ βασικό να εί-
ναι ήρεμη και χαλαρή – να 
βιώνει την κάθε στιγμή έχο-
ντας ως στόχο την κατανό-
ηση και την εκπλήρωση των 
αναγκών του μωρού, ώστε να 
του δώσει τα εφόδια για μια 
υγιή συναισθηματική και ψυ-
χική ζωή στο μέλλον.    

Ο δυνατότερος δεσμός στη φύση εί-
ναι 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. 

 Ο δεσμός της μέλλουσας 
μητέρας με το μωρό της 

Σχέση 
Στοργής

Σχέση 
Στοργής



Αλλεργική ρινίτις 
και ρινίτις της εγκυμοσύνης

        Οι αλλεργίες &     η αντιμετώπισή τους
Αλλεργική ρινίτιδα
σε βρέφη και παιδιά 

Από τον 
κ. Βασίλειο Ντρίνια,
Ιατρό ΩΡΛ, Συνεργάτη 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

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.

αιτίου και προχωρεί ο ασθε-
νής σε φαρμακευτική αγω-
γή που αφορά κυρίως δύο 
κατηγορ ίες  φαρμάκων . 
Αυτά είναι τα αντιισταμινικά, 
που λαμβάνονται από το στό-
μα, και τα κορτικοειδή, που 
χορηγούνται υπό τη μορφή 
σπρέι ρινικά. Η κύρια παρε-
νέργεια των πρώτων είναι η 
υπνηλία και των δεύτερων η 
ξηρότητα της μύτης και η αι-
μορραγία.
Τέλος υπάρχει και η απευαι-
σθητοποίηση, που είναι η χο-
ρήγηση στον ασθενή σταδιακά 
αυξανόμενης δόσης αλλερ-
γιογόνου για διάστημα 2-3 
ετών, με σκοπό να σταμα-
τήσει να αντιδρά «αλλερ-
γικά» στην ουσία αυτή. Η 
μέθοδος αυτή έχει τον πι-
θανό κίνδυνο της αναφυ-
λακτικής αντίδρασης, 
μιας κατάστασης που 
μπορεί να απειλήσει 
ακόμη και τη ζωή.

Ρινίτις της 
εγκυμοσύνης  
Μια άλλη κατάσταση 
που μοιάζει με την αλλερ-
γική ρινίτιδα και εμφανίζε-
ται σε οποιοδήποτε τρίμη-
νο της εγκυμοσύνης είναι η 
ρινίτις της εγκυμοσύνης. Οι 
δύο καταστάσεις έχουν τα 

Αίτια, συμπτώματα και 
θεραπεία
Συχνή αιτία της αλλεργικής 
ρινίτιδας είναι οι γύρεις των 
λουλουδιών και άλλα σωμα-
τίδια, 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 συνοδεύ-
εται και από άλλες αλλερ-
γικές καταστάσεις, όπως 
αλλεργική επιπεφυκίτιδα, 
δηλαδή ερεθισμό των ματι-
ών. Τα συμπτώματά της εί-
ναι φταρνίσματα, ρινική κα-
ταρροή, φαγούρα στη μύτη 
και δυσκολία στην αναπνοή 
από τη μύτη. Πολλοί άνθρω-
ποι έχουν ήπια συμπτώματα 
που υποχωρούν εύκολα και 
πλήρως. Υπάρχουν όμως και 
ασθενείς που υποφέρουν 
περισσότερο και έχουν προ-
βλήματα με τον ύπνο ή και με 
την καθημερινότητά τους.  
Η ιδανική θεραπεία είναι 
φυσικά η αποφυγή του αι-
τίου της αλλεργικής ρινί-
τιδας, το οποίο μπορεί να 
γίνει γνωστό μετά από ει-
δικές δερματικές ή αιμα-
τολογικές εξετάσεις. Τις 
περισσότερες φορές όμως 
δεν γίνεται αναγνώριση του 
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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 χνου-
δωτών ή πάνινων παιχνιδιών. 
Αλλιώς φροντίστε να πλένο-
νται 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 θερ-
μοκρασία άνω των 

Τα αλλεργικά νοσήματα συχνό-
τερα εκδηλώνονται στην προ-
σχολική και κυρίως στη βρεφική 
ηλικία. Αν το παιδί έχει κληρο-
νομήσει την αλλεργική προδιά-
θεση, έχει μεγαλύτερη πιθανό-
τητα να ευαισθητοποιηθεί στη 
βρεφική ηλικία, κι αυτό γιατί το 
ανοσολογικό του σύστημα είναι 
πιο ανώριμο, πιο ευάλωτο και λι-
γότερο αποτελεσματικό. 

Αλλεργιογόνα – Mορφές 
αλλεργικής νόσου
Κοινά αλλεργιογόνα είναι τo 
ακάρι της οικιακής σκόνης, οι 
γύρεις των δένδρων και των λου-
λουδιών, το τρίχωμα των ζώων 
και τα φτερά των πουλιών, οι μύ-
κητες και ορισμένες τροφές. Η 
παρουσία αλλεργιών εξαρτά-
ται συχνά και από περιβαλλο-
ντικούς παράγοντες, όπως η 
μόλυνση της ατμόσφαιρας, ο 
καπνός του τσιγάρου, η υγρα-
σία και ο κακός αερισμός.
Οι αλλεργικές αντιδράσεις που 
εκδηλώνονται στη μύτη λέγο-
νται ρινίτιδες και παρουσιάζουν 
φτέρνισμα, φαγούρα, μπούκω-
μα και καταρροή. Μερικά παι-
δάκια όμως μπορεί να έχουν 
μόνο μπουκωμένη μύτη και με-
λανούς κύκλους κάτω από τα 
μάτια. Κάποια άλλα «ρουφούν» 
συχνά τη μύτη τους, την ξύ-
νουν ή έχουν κάποιο «τικ» στη 

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.

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 με-
ταξύ 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 κανέ-

να κατοικίδιο ζώο. Αλλι-
ώς, μην του επιτρέ-

πετε να μπαίνει 
στο δωμάτιο του 
μωρού.

μύτη ή στα χείλη. Στα βρέφη η 
τυπική ρινίτιδα δεν είναι ιδιαί-
τερα συχνή και συνήθως εκδη-
λώνεται με επίμονο μπούκωμα. 
Έτσι, δεν μπορεί να διαφορο-
ποιηθεί από το κοινό κρυολόγη-
μα, το οποίο μάλιστα στην ηλι-
κία αυτή είναι πολύ συχνό. Την 
άνοιξη, η ρινίτιδα και η επιπεφυ-
κίτιδα συχνά συνυπάρχουν και 
ονομάζονται «εαρινός κατάρ-
ρους» – κάτι που συνήθως αρχί-
ζει μετά τα έξι με επτά χρόνια 
της ζωής του παιδιού. Τα παιδιά 
που έχουν μεγαλύτερη πιθανό-
τητα να εμφανίσουν αλλεργία 
είναι όσα έχουν οικογενειακό 
ιστορικό αλλεργίας, όσα παρου-
σιάζουν υψηλά επίπεδα αλλερ-
γικών αντισωμάτων lgE στο αίμα 
και όσα παρουσιάζουν θετικά 
αποτελέσματα σε αλλεργικές 
δοκιμασίες. 
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ίδια συμπτώματα, αλλά το 
αίτιο της δεύτερης είναι η 
αύξηση κάποιων ορμονών 
(οιστρογόνα) που παράγο-
νται από τον πλακούντα, 
κυκλοφορούν στο αίμα της 
εγκύου και επιδρούν στον 
βλεννογόνο (το εσωτερικό 
κάλυμμα) της μύτης.

Μετά τον τοκετό τα συμπτώ-
ματα υποχωρούν τελείως. Στις 
περιπτώσεις όμως που η έγκυ-
ος υποφέρει πολύ, μπορεί να 
κάνει πλύσεις της μύτης με 
ορό ή ακόμη και με κορτιζο-
νούχα σπρέι που βοηθούν στη 
μείωση της απόφραξης.

care

life 



Μαθήματα Γιόγκα

care

Η λέξη γιόγκα σημαίνει ένωση: την ένωση του σώματος, της αναπνο-
ής 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.

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

Η γιόγκα δρα ευεργετικά και 
στα τέσσερα συστήματα του 
οργανισμού: στο μυοσκελετι-
κό, στο αναπνευστικό, στο εν-
δοκρινές και τέλος στο νευρι-
κό σύστημα.
Η έγκυος μπορεί να ξεκινήσει 
τα μαθήματα γιόγκα από την 
αρχή της κύησης – αφού, φυ-
σικά, πάρει τη σχετική άδεια 
από το γιατρό της. Η συγκε-
κριμένη μέθοδος θα πρέπει 
να αποφεύγεται μόνο σε κυ-
ήσεις υψηλού κινδύνου, που 
χρήζουν ακινησίας. Ακόμη και 
τότε όμως (και πάντα σε συ-
νεννόηση με το γιατρό) μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί με 
ειδικές ασκήσεις και μεγαλύ-
τερη έμφαση στην αναπνοή. 
Σε καμία περίπτωση η γιόγκα 
δεν είναι αιτία κακού – αντι-
θέτως: με την κατάλληλη κα-
θοδήγηση βοηθά να εξομαλυν-
θούν αλλά και να εξαλειφθούν 
προβλήματα που παρουσιάζο-
νται στην εγκυμοσύνη.

Η σημασία της γιόγκα 
μετά τον τοκετό
Η μητέρα μπορεί να ξεκινήσει με 
πολύ ήπιες κινήσεις που θα την ανα-
κουφίσουν 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 ευχάρι-
στα κατά τη διάρκεια της άσκησης, 
βοηθώντας το σώμα τους, σταδι-
ακά και με ασφάλεια, να ανακτή-
σει τη φυσική και μυϊκή του αντοχή. 
Επιπλέον, όταν η μητέρα κάνει γιό-
γκα μαζί με το μωρό της, δημιουρ-
γείται ένας ισχυρότερος δεσμός 
μεταξύ τους, ενώ στο μάθημα προ-
τείνονται διάφορες ασκήσεις και 
τεχνική μασάζ που βοηθούν το μυο-
σκελετικό σύστημα του παιδιού.
Τα ευεργετικά αποτελέσματα της 
γιόγκα στη μητέρα συνοψίζονται 
στα εξής:
•  Δυναμώνει τους κοιλιακούς 

μυς και τη μέση.
•  Διεγείρει τους αδένες στην έκ-

κριση 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 χαλά-
ρωση οξυγονώνουν και ξεκου-
ράζουν το νευρικό σύστημα.

Κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης
Μέσα από τα μαθήματα γι-
όγκα η έγκυος επωφελείται 
σημαντικά, αφού μειώνονται 
οι συνηθισμένες ενοχλήσεις 
που εμφανίζονται κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης: 
κράμπες, πονοκέφαλοι, πό-
νοι στη μέση, δύσπνοια, πρή-
ξιμο στα κάτω άκρα κ.λπ. Οι 
ασκήσεις προσαρμόζονται 
στις ανάγκες της κάθε εγκύ-
ου ξεχωριστά και ανάλογα 
με το τρίμηνο στο οποίο βρί-
σκεται.
Η ικανότητα συγκέντρωσης 
στην αναπνοή θα τη βοηθή-
σει να ηρεμήσει ο νους και να 
ελαττωθεί η μυϊκή ένταση, με 
συνέπεια την καλύτερη οξυ-
γόνωση της ίδιας και κατ’ επέ-
κταση του εμβρύου.

Πριν και μετά τον τοκετό
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Ποια είναι η θεραπεία της 
νόσου; 
Η δίαιτα, η οποία όμως έχει 
ορισμένες ιδιαιτερότητες, 
μια και πρόκειται για εγκυμο-
σύνη. Επίσης η ασθενής θα 
πρέπει να παρακολουθεί τα-
κτικά το σάκχαρό της με πολ-
λαπλές μετρήσεις ημερησί-
ως. Εάν δεν επαρκεί η τήρηση 
δίαιτας, χορηγείται ινσουλί-
νη. Τα αντιδιαβητικά χάπια 
δεν μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν στην κύηση. Ελεγχόμενη 
άσκηση, εφόσον το επιτρέπει 
η γενική κατάσταση της εγκύ-
ου, όπως περπάτημα, ποδήλα-
το, κολύμπι, μπορεί να βοηθή-
σει στη ρύθμιση των επιπέδων 
του σακχάρου.
Μετά την εγκυμοσύνη πα-
ραμένουν 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 πι-
θανότητα εμφάνισης σακχα-
ρώδους διαβήτη τύπου 2 στο 
μέλλον. Έτσι, θα πρέπει η γυ-
ναίκα να βρίσκεται σε τακτική 
παρακολούθηση, να αποφεύ-
γει την παχυσαρκία και να γυ-
μνάζεται τακτικά.

Τι είναι ο σακχαρώδης δια-
βήτης κύησης;
Είναι ο διαταραγμένος μετα-
βολισμός γλυκόζης που πρω-
τοεμφανίζεται κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει για την 
έγκυο αυξημένες τιμές σακ-
χάρου νηστείας ή και μετά 
από γεύμα. Ο σακχαρώδης δι-
αβήτης κύησης (ΣΔΚ) εμφα-
νίζεται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και οι τιμές του 
σακχάρου επιστρέφουν –συ-
νήθως– στα φυσιολογικά επί-
πεδα μετά τον τοκετό. 
Πόσο συχνά εμφανίζεται; 
Περίπου στο 5%-10% του συ-
νόλου των κυήσεων. Ωστόσο, 
υπάρχουν περιπτώσεις που 
η πιθανότητα μεγαλώνει και 
αφορά γυναίκες με αυξημέ-
νους παράγοντες κινδύνου, 
όπως θετικό οικογενειακό 
ιστορικό (ιδιαίτερα σε α’ βαθ-
μού συγγενείς), ηλικία άνω 
των 25 ετών, προηγούμενες 
ανεξήγητες αποβολές, σύν-
δρομο πολυκυστικών ωοθη-
κών, παχυσαρκία, προηγού-
μενη κύηση με ΣΔΚ.
Ποιοι οι κίνδυνοι για τη μητέ-
ρα και το έμβρυο; 
Οι υψηλές τιμές σακχάρου 
συνδέονται, ιδιαίτερα όταν εί-

Μέριμνα & Παρακολούθηση

care
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Σακχαρώδης 
Διαβήτης Κύησης

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 κίν-

δυνοι 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.

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.

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

ναι πολύ υψηλές, με διαταρα-
χές που αφορούν το έμβρυο 
και τη μητέρα, όπως αρτηρι-
ακή υπέρταση, προεκλαμψία, 
πολυδράμνιο, μακροσωμία, 
περιγεννητικές επιπλοκές, 
καθώς και σειρά μεταβολι-
κών επιπλοκών που αφορούν 
στο νεογέννητο. Πρόσφατες 
μελέτες δείχνουν ότι αν δεν 
αντιμετωπισθεί ο ΣΔΚ, η πιθα-
νότητα, όταν ενηλικιωθεί το 
παιδί, να εμφανίσει παχυσαρ-
κία ή σακχαρώδη διαβήτη τύ-
που 2, αυξάνεται σημαντικά. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει 
μεγάλη σημασία ο έλεγχος 
κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης, ενδεχομένως όμως 
και πριν από αυτήν. 
Γιατί πριν από την εγκυμο-
σύνη; 
Ένα ποσοστό των γυναικών 
έχουν πιθανώς διαταραγμένο 
μεταβολισμό γλυκόζης πριν 
την εγκυμοσύνη, ιδιαίτερα γυ-
ναίκες παχύσαρκες ή μεγα-
λύτερης ηλικίας με σύνδρο-
μο πολυκυστικών ωοθηκών. 
Εδώ η ασθένεια δεν ονομάζε-
ται σακχαρώδης διαβήτης κύ-
ησης, αφού προϋπάρχει και 
χρειάζεται διαφορετική αντι-
μετώπιση. 
Ποιες έγκυες θα πρέπει να 
ελέγχονται για διαβήτη κύ-
ησης; 
Έλεγχος πρέπει να γίνεται σε 
όλες τις γυναίκες. Ο μαιευ-
τήρας ή ο ενδοκρινολόγος θα 

κατευθύνουν κατάλληλα την 
έγκυο. Πέρα από αυτό, η διά-
γνωση τίθεται με τρίωρη σακ-
χαραιμική καμπύλη μετά από 
φόρτιση με γλυκόζη. Σε αυ-
τήν θα πρέπει να υποβάλλο-
νται 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 βαρύτε-
ρου από 4.500 γρ.
• Ύπαρξη «προδιαβήτη», δη-
λαδή διαταραχής μεταβολι-
σμού γλυκόζης πριν από την 
εγκυμοσύνη.
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Η ζέστη και η υγρασία κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες 
έχουν ως αποτέλεσμα την έντο-
νη εφίδρωση και άρα τη δημι-
ουργία ευνοϊκών συνθηκών για 
την ανάπτυξη λοιμώξεων στις 
ουρογεννητικές περιοχές, στο 
δέρμα και τους βλεννογόνους. 
Αίτιο των λοιμώξεων είναι συ-
νήθως οι μύκητες, τα κολοβα-
κτηρίδια, διάφορα αερόβια κι 
αναερόβια μικρόβια, παράσιτα 
όπως η τριχομονάδα κ.τ.λ. 
Η κατάχρηση αλκοόλ κατά τη 
διασκέδαση τις καλοκαιρι-
νές νύχτες επιφέρει έκπτω-
ση του ανοσοποιητικού συ-
στήματος ευνοώντας επίσης 
την ανάπτυξη λοιμώξεων. Η 
έντονη αφυδάτωση λόγω της 
μεγάλης ζέστης, της ηλιοθερα-
πείας, της αλμύρας του θαλασ-
σινού νερού και της μειωμένης 
πρόσληψης υγρών προδιαθέ-
τει στην ανάπτυξη λοιμώξεων 
του ουροποιητικού. 
Το καλοκαίρι είναι και η επο-
χή της ελευθεριότητας και της 
αντισυμβατικής συμπεριφο-
ράς. Κατά τους μήνες αυτούς 
σημειούται έξαρση και των 
σεξουαλικώς μεταδιδομένων 
νοσημάτων. Οι χλαμυδιακές 
λοιμώξεις του γεννητικού συ-
στήματος, ιδιαίτερα στις νεό-
τερες γυναίκες, παρουσιάζουν 
σημαντική έξαρση. Άλλες λοι-
μώξεις, όπως ο έρπης των γεν-
νητικών οργάνων, έχουν μεγα-
λύτερες επιπτώσεις κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες. 

Οι λοιμώξεις αυτές παρου-
σιάζουν ιδιαίτερη σοβαρότη-
τα, καθότι δύναται να επηρε-
άσουν μακροπρόθεσμα την 
ποιότητα ζωής της γυναίκας. 
Το πρώτο επεισόδιο χλαμυδι-
ακής λοίμωξης συνδέεται με 
σαλπιγγικό παράγοντα υπογο-
νιμότητας σε ποσοστό 20%.

Καλοκαιρινές 
λοιμώξεις και κύηση
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να ξεκα-
θαριστεί πως η κύηση δεν απο-
τελεί αντένδειξη για κολύμπι, 
είτε σε θάλασσα ή σε πισίνα. 
Έρευνες έχουν δείξει πως το 
κολύμπι, όπως και οποιαδήπο-
τε άλλη ήπια σωματική δραστη-
ριότητα, ωφελεί την έγκυο χω-
ρίς να βλάπτει το έμβρυο. Αυτά 
όμως που ισχύουν για την οποι-
αδήποτε γυναίκα ισχύουν και 
για την έγκυο. Έτσι, λοιμώξεις 
όπως κολπίτιδες, τραχηλίτιδες 
και δερματίτιδες της γεννητι-
κής περιοχής, καθώς και λοιμώ-
ξεις του ουροποιητικού παρου-
σιάζουν έξαρση στις έγκυες 
γυναίκες κατά την καλοκαιρι-
νή περίοδο.
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Προφύλαξη 
και θεραπεία
Πριν μιλήσουμε για προφύλα-
ξη θα πρέπει πρώτα να πούμε 
πως, όπως και τις υπόλοιπες επο-
χές του χρόνου, έτσι και το κα-
λοκαίρι η γυναίκα θα πρέπει να 
χαίρεται τη ζωή της. Απλές συμ-
βουλές όπως η σχολαστική υγιει-
νή της γεννητικής περιοχής –χω-
ρίς 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 εί-
ναι να επικοινωνήσει με το γυ-
ναικολόγο της και να ακολου-
θήσει τη συμβουλή του. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τις εγκύους, 
στις οποίες κάποιες αντιμικρο-

βιακές-αντιμυκητιασικές 
θεραπείες αντεν-

δείκνυνται, επει-
δή μπορεί να 
προκαλέσουν 
βλάβες στο έμ-

βρυο. 

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. 

Για ένα ξέγνοιαστο και χαρούμενο καλοκαίρι 

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

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.
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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 ηλι-
κίας. Η συγκεκριμένη επέμβαση 
φτάνει σε σημεία όπου δεν φτά-
νει η λιποαναρρόφηση και βελτι-
ώνει την ποιότητα του δέρματος 
τοπικά. Μπορεί να εφαρμοσθεί 
στο στήθος, στην κοιλιά, στην πε-
ριφέρεια, στη μέση, στους γλου-
τούς, στα γόνατα, στην έσω επι-
φάνεια των μηρών, στις γάμπες, 
στα μπράτσα, στην πλάτη, ακόμη 
και κάτω από το πιγούνι και στο 
λαιμό. Δεν μπορεί όμως να αντι-
καταστήσει τα ευεργετικά απο-
τελέσματα της δίαιτας και της 
γυμναστικής – δεν αποτελεί επο-
μένως μέθοδο αδυνατίσματος. 
Η λιπογλυπτική υπερτερεί της 
λιποαναρρόφησης, διότι:
l   Είναι ατραυματική και τα 

σημάδια εξαφανίζονται 
πολύ γρήγορα.

l   Ο γιατρός, χάρη στα λεπτά και 
ευέλικτα εργαλεία, επεμβαί-
νει όχι μόνο στον λιπώδη ιστό, 
αλλά και σε σημεία πιο ψηλά, 
βελτιώνοντας ακόμη και την 
κυτταρίτιδα τοπικά. 

l   Με τεχνικές όπως η μικρο-
δικτυωτή τεχνική, η λιποπλα-
στική και η χρήση υπερήχων 
επιτυγχάνεται η αποτελεσμα-
τικότερη αφαίρεση λίπους και 
η διέγερση του δέρματος εκ 

Από τον 
κ. Αναστάσιο Τσεκούρα, 
Πλαστικό Χειρουργό, Διευθυ-
ντή Α’ Πλαστικής Χειρουργικής 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 

χρεώσεις. Το πολύ σε έναν 
μήνα εξαφανίζονται οι τομές 
και δεν μένει κανένα σημάδι. 
Επειδή με την επέμβαση κα-
ταστρέφεται μέρος των λιπο-
κυττάρων, τα αποτελέσματα 
θα μπορούσαν να χαρακτη-
ριστούν μόνιμα. Αν πάρετε 
κιλά μετά την επέμβαση, στα 
σημεία που έχετε κάνει λιπο-
γλυπτική δεν θα αντιμετωπίσε-
τε πρόβλημα – ή τουλάχιστον 
το πρόβλημα που αντιμετω-
πίζατε πριν. Επιπλοκές δεν 
υπάρχουν, τηρουμένων βε-
βαίως των προϋποθέσεων 
ασφαλείας: πραγματοποίηση 
της επέμβασης από πλαστικό 
χειρουργό, σε συνεργασία με 
αναισθησιολόγο σε  οργανω-
μένη κλινική.

Τι πρέπει να γνωρίζετε 
πριν κάνετε 
την επέμβαση
α)  Οι καλύτεροι υποψήφιοι εί-

ναι κάτω των 60 ετών, το 
δέρμα τους έχει καλή ελα-
στικότητα, το βάρος τους 
δεν ξεπερνά τα 15 κιλά του 
ιδανικού τους βάρους, είναι 
υγιείς και κάνουν ισορροπη-
μένη 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 σημα-
ντικά μετά την επέμβαση.

δ)  Ασφαλώς και οι άνδρες 
μπορούν να κάνουν λιπο-
γλυπτική, συνήθως γύρω 
από την κοιλιά και τη μέση, 
καθώς και κάτω από το πι-
γούνι. Ενδείκνυται επίσης 
σε περιπτώσεις γυναικο-
μαστίας.

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.

των έσω, με αποτέλεσμα τη 
σύσφιγξη και την επαναφορά.

Ανάρρωση – 
Αποτελέσματα
Μετά την επέμβαση –που 
διαρκεί από μία έως τρεις 
ώρες– εμφανίζονται κάποι-
οι μώλωπες που εξαφανίζο-
νται σε 2-3 εβδομάδες. Για 
2 έως 6 εβδομάδες (ανάλο-
γα με το σημείο όπου έγινε η 
επέμβαση) θα πρέπει να φο-
ριέται ένας ειδικός κορσές 
πρωί-βράδυ. Αν το πρόβλη-
μα είναι μικρής έκτασης, ένα 
Σαββατοκύριακο αρκεί για 
να επιστρέψει το άτομο στις 
δραστηριότητές του. Σε με-
γαλύτερες εφαρμογές απαι-
τείται συνήθως έως και μία 
εβδομάδα αποχή από τις υπο-
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Λιπογλυπτική
Για σωματική αρμονία και ομορφιά

Λιπογλυπτική
Για σωματική αρμονία και ομορφιά

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.

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.



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

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

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

Στοιχεία Αποστολής

Σημειώσατε        στο κουτάκιΔωρεαν αποΣΤολη
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