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ΛΗΤΩ

Η έλευση κάθε νέου έτους συνήθως δημιουργεί συναισθήματα χαράς, προσδοκίες και αισιοδοξία 
για ένα καλύτερο μέλλον. Πόσο δε μάλλον για τα Νοσοκομεία ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, η αποστολή των 
οποίων είναι «να φροντίζουμε το μέλλον», που καθημερινά... «γεννιέται εδώ».
Το 2008 ήταν για τη Γενική, Μαιευτική/Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και το 
Μαιευτήριο ΛΗΤΩ μια ξεχωριστή χρονιά.
Προστέθηκαν νέες υπηρεσίες, με κορυφαία τη δημιουργία της Παιδο-Καρδιοχειρουργικής Κλινι-
κής στο ΜΗΤΕΡΑ, που κάλυψε ένα μεγάλο κενό στον χώρο της Υγείας στη χώρα μας. Κίνηση που 
αναδεικνύει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του Ομίλου, η οποία βρήκε την έκφρασή της και σε 
άλλες εκδηλώσεις μέσα στο 2008.
Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, πετύχαμε τη διεύρυνση του Ομίλου μας, που υπό την ε-
πωνυμία Όμιλος ΥΓΕΙΑ εκτός από τα δύο προαναφερθέντα Νοσοκομεία συμπεριλαμβάνει και το 
Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ, τα κυπριακά Νοσοκομεία ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ Λεμε-
σού και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Πάφου, το Hygeia Hospital Tirana, τον τουρκικό Όμιλο SAFAK, την Εται-
ρεία Φύλαξης Βλαστοκυττάρων StemHealth, το Πολυϊατρείο LetoLAB στον Πειραιά και τις εται-
ρείες προμήθειας ιατροτεχνολογικού και φαρμακευτικού Υλικού Y-Logimed και Y-Pharma.
Παράλληλα, ξεπεράσαμε τους στόχους που είχαμε θέσει για την ουσιαστική βελτίωση της ποιότη-
τας την οποία παρέχουμε στους νοσηλευομένους και στην κοινωνία γενικότερα.
Το νέο έτος κληροδότησε δυστυχώς για όλο τον κόσμο μια βαθιά οικονομική κρίση. Για μας το 2009 
είναι χρονιά μεγάλων προκλήσεων και σκληρής δουλειάς. Για το ΜΗΤΕΡΑ έχουν προγραμματιστεί 
η ανακατασκευή των ορόφων νοσηλείας, η δημιουργία νέων εξωτερικών ιατρείων, η αναβάθμιση 
της Κλινικής μίας Ημέρας (Day Clinic) και των υποδομών - υπηρεσιών της Παιδιατρικής Κλινικής. 
Στο ΛΗΤΩ θα ολοκληρωθεί η ανακαίνιση των ορόφων νοσηλείας και της κουζίνας και θα ακολου-
θήσει η αναβάθμιση της αίθουσας τοκετών.
Κι όλα αυτά όχι μόνο διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, αλλά 
δημιουργώντας και 100 επιπλέον, σε μια προσπάθεια ανάδειξης του προσωπικού ως βασικού 
μοχλού ανάπτυξης των Νοσοκομείων και του Ομίλου μας.
Για τις δραστηριότητες του προσωπικού μας, το οποίο καθημερινά στέκεται δίπλα στους νοση-
λευόμενους, συμμετέχοντας στις χαρές και στις αγωνίες τους, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα 
από τις σελίδες του περιοδικού που κρατάτε στα χέρια σας. Το «Art of Life & Health» θα απο-
τελέσει και για το 2009 έναν δίαυλο επικοινωνίας των Νοσοκομείων μας μαζί σας και ένα βήμα 
για τους επιστήμονές μας, που και σε αυτό το τεύχος έρχονται να απαντήσουν σε επίκαιρα επι-
στημονικά θέματα.
Σας ευχόμαστε ολόψυχα μια δημιουργική χρονιά, με ευτυχία και πάνω απ’ όλα με ΥΓΕΙΑ!

Καλωσορίζοντας το 2009 

Αλέξης Κομνηνός Λεωνίδας  Παπαδόπουλος



3 Editorial

6 News

25 Σάκης Ρουβάς - Κάτια 
Ζυγούλη: «Ευχαριστούμε 
από την καρδιά μας 
τους ανθρώπους του ΛΗΤΩ»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
28 Στ. Λαζάρου - Τίγκα, 
Α. Καμένου, Αντ. Μελιδώνη: 
Mια γυναίκα μπορεί να 
καταφέρει τα πάντα! 

WOMAN
32 Προγαμιαίος - προγεννητικός έλεγχος: 
    Για να αποκτούμε με ασφάλεια γερά παιδιά!

36 Λαπαροσκοπική χειρουργική: Πολύτιμη λύση      
    στη γυναικολογία
38  Επαναλαμβανόμενες αποβολές: 
     Οι μύθοι και η πραγματικότητα
40 Φυσιολογικός τοκετός: Η καισαρική τομή 
     δεν είναι εμπόδιο
42  Υστεροσαλπιγγογραφία: Πολύτιμο όπλο κατά 

της στειρότητας
44 Θυρεοειδής και κύηση: 
     Τι πρέπει να προσέχουμε

CHILD
46 Νεανικός διαβήτης: Υποστηρίξτε σωστά 
    το παιδί σας
50 Εμβολιασμός: Για ακόμα πιο υγιή παιδιά!

52 Υπνική άπνοια στα παιδιά: Γιατί επιβάλλεται επαγρύπνηση
54 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση στα βρέφη:  
     Γιατί δεν πρέπει να μας τρομάζει
57 Μαγνητική τομογραφία εμβρύου: 
     Ολοκληρωμένος προγεννητικός   
     έλεγχος

FAMILY
58 Η διατροφή στην εγκυμοσύνη: 
     Οι υγιείς επιλογές 
     για τη μητέρα και το μωρό

CARE
61 Οσφυαλγία στην εγκυμοσύνη: 
     Πώς μπορούμε να την   
     αντιμετωπίσουμε καλύτερα
63 Botox: Νικήστε τις ρυτίδες    
    εύκολα και με ασφάλεια

34

Υπεύθυνη Έκδοσης Περιοδικού
& Commercial Management

Ευαγγελία Ματθαίου
(lmattheou@leto.gr)

Υπεύθυνος Ύλης ΜΗΤΕΡΑ
Γιάννης Σταθόπουλος

(gstathopoulos@mitera.gr)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

media2day ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Παπανικολή 50, Χαλάνδρι 15232

τηλ.: 210 6856120/Fax: 210 6843704

Υπεύθυνος: Χρήστος Ζαρίφης (zarifis@media2day.gr)

Creative Art Director: Άντζελα Σοφιανοπούλου 

Δημιουργικό: Χριστίνα Παπαγεωργίου

Επιμέλεια ύλης: Χρήστος Γαδ

Επιμέλεια κειμένων: Δήμητρα Κεφάλα, Ευθυμία Παυλάτου

Υποδοχή διαφήμισης: Μίνα Ανωγιάτη (manogiati@euro2day.gr)

Διεύθυνση παραγωγής: Πέτρος Μαρίνης

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή, 
ολική ή μερική, περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του 
περιεχομένου του περιοδικού, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, 

χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη και του ιδιοκτήτη.
Η άποψη των συντακτών των άρθρων δεν εκφράζει απαραίτητα και 

την επίσημη άποψη του εκδότη και του ιδιοκτήτη. 

T O  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Δ Ι Α Τ Ι Θ Ε Τ Α Ι  Δ Ω Ρ Ε Α Ν

46

Ιδιοκτήτες

Γενική, Μαιευτική, 
Γυναικολογική 

& Παιδιατρική Κλινική 
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

Ερυθρού Σταυρού 6, 15123,
Μαρούσι,

τηλ.: 210 6869000
fax: 210 6831077

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

ΛΗΤΩ
Μαιευτικό 

Γυναικολογικό 
Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε.

Μουσών 7-13, 11524
Αθήνα

τηλ.: 210 6902000
fax: 210 6902417
URL: www.leto.gr

e-mail: info@leto.gr

60

Tε ύ χο ς  1 1  •   Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 0 9

index



Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Νο-
σοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», κ. 
Γεώργιος Χρούσος.
«Στην Ελλάδα, παρόλο που το 95% 
των μητέρων θηλάζει κατά την πα-
ραμονή στο μαιευτήριο τις πρώτες 
ημέρες μετά τον τοκετό, μόλις το 
13% - 16% κατορθώνει να θηλάσει 
αποκλειστικά τους πρώτους 6 μήνες 
ή και περισσότερο». Αυτό σημείωσε 
η Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημό-
νων Μαιών - Μαιευτών Αθηνών, κ. 
Καλλιόπη Μάλφα - Νικολοπούλου, 
επισημαίνοντας ότι «οι γυναίκες που 
θηλάζουν μειώνουν σημαντικά τις 
πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου 
μαστών και ωοθηκών». 
Η UNICEF σε συνεργασία με την 
ΠΟΥ προτείνει αποκλειστικό μητρικό 
θηλασμό για τους πρώτους 6 μήνες 

ζωής του βρέφους. «Σύμφωνα με τα 
στοιχεία, επιτυγχάνεται μείωση έως 
και 13% του αριθμού των θανάτων 
στα παιδιά κάτω των 5 ετών. Ο μητρι-
κός θηλασμός είναι το κλειδί για τη 
βελτίωση της παιδικής επιβίωσης», 
δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εθνικής Επιτροπής της UNICEF,  
κ. Λάμπρος Κανελλόπουλος.
«Στο ΛΗΤΩ έχουμε εξαιρετικά υψηλά 
ποσοστά των μητέρων που θηλάζουν 
αποκλειστικά στη διάρκεια της παρα-
μονής τους στο μαιευτήριο. Το 34% 
συνεχίζει τον αποκλειστικό θηλασμό 
για διάστημα 3 μηνών, το 26% για δι-
άστημα 6 μηνών και το 10% για διά-
στημα πάνω από 6 μήνες. Η επιτυχία 
αυτή», όπως δήλωσε η Διευθύνουσα 
- Μαία του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, κ. Ευ-
τυχία Κωνσταντινίδου, «οφείλεται 

στην πολυετή προσπάθεια για την 
προώθηση και στήριξη του μητρι-
κού θηλασμού και στην πιστοποι-
ημένη εξειδίκευση των μαιών που 
τους επιτρέπει, σε συνεργασία με του 
παιδιάτρους, να εφαρμόζουν ενιαία 
πολιτική. Οι λεχωίδες ενημερώνονται 
για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη 
του μητρικού θηλασμού και διδάσκο-
νται την τέχνη του θηλασμού. Επίσης, 
τους δίνεται η δυνατότητα πρόσβα-
σης σε 24ωρη γραμμή επικοινωνί-
ας μετά την αποχώρησή τους από το 
μαιευτήριο».
Κατά τη διάρκεια της τελετής βρα-
βεύτηκαν οι μαθητές και οι δάσκα-
λοι της 5ης και 6ης Τάξης του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νερών 
Αττικής, στο οποίο απευθύνθηκαν η 
Διευθύνουσα και οι μαίες του Μαιευ-

H πολυετής προσπάθεια που γίνεται 
στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ για την προσπά-
θεια και στήριξη του Μητρικού Θηλα-
σμού, συμπληρώθηκε το 2008 με τη 
διοργάνωση του 1ου Μετεκπαιδευτι-
κού Σεμιναρίου Μητρικού Θηλασμού. 
Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών - 
Μαιευτών Αθηνών (ΣΕΜΜΑ), ανα-
γνωρίζοντας τη συμβολή και το έργο 
του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ σ’ αυτή τη 
μεγάλη προσπάθεια, αποφάσισε τη 
διοργάνωση του 1ου Μετεκπαιδευτι-
κού Σεμιναρίου Μητρικού Θηλασμού 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, 
με το μήνυμα «Μητρικός Θηλασμός: 
Απόλυτη Προτεραιότητα!», αφιερω-
μένο στον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού.
Το Σεμινάριο διεξήχθη από τις 3 έως 
τις 7 Νοεμβρίου 2008 στην Αίθουσα 
Διαλέξεων του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 
και ήταν βασισμένο στις προτάσεις 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 
(ΠΟΥ). Απευθυνόταν σε επαγγελμα-
τίες του κλάδου της υγείας (Μαίες - 
Μαιευτές, Παιδιάτρους και Μαιευτή-
ρες) με απώτερο σκοπό τη δημιουργία 
στελεχών εκπαίδευσης στον μητρικό 
θηλασμό.
Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε απ' 
όλη την Ελλάδα και την Κύπρο ήταν 
πολύ μεγάλο και, ενώ αρχικά είχε απο-
φασιστεί η συμμετοχή 35 συνέδρων, 
ο αριθμός αυξήθηκε και το Σεμινάριο 
παρακολούθησαν 50 σύνεδροι.
«Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ είναι το πρώ-
το ιδιωτικό μαιευτήριο στην Ελλάδα 
που έχει κατορθώσει να εφαρμόζει 
πιστά τα 7 από τα 10 βήματα που ο-
ρίζονται από την ΠΟΥ και τη UNICEF 
για τον μητρικό θηλασμό. Στα υπό-
λοιπα 3 βήματα έχει σημειωθεί ση-

μαντική πρόοδος. Εκτιμώ ότι σύντομα 
θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε 
σε διαδικασία πιστοποίησης του ΛΗ-
ΤΩ ως “Baby Friendly Hospital” (Νο-
σοκομείο Φιλικό προς τα Βρέφη)», 
ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Μαιευτηρίου, κ. Θεοφάνης Στάθης, 
στην τελετή έναρξης του Σεμιναρίου 
που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 
Νοεμβρίου στο ΛΗΤΩ.

«Στόχος του Σεμιναρίου είναι, άλλω-
στε, η εκπαίδευση των επαγγελματι-
ών της υγείας και η ευαισθητοποίη-
ση του κοινού στην κατεύθυνση της 
ανάπτυξης ενιαίας πολιτικής για την 
προαγωγή, προώθηση και υποστήρι-
ξη του μητρικού θηλασμού στη χώρα 
μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Εθνι-
κής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού 
και Καθηγητής της Α΄ Παιδιατρικής 

Μητρικός Θηλασμός: Απόλυτη Προτεραιότητα!
1ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

1: Η Διευθύνουσα Μαία του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, κ. Ευτυχία Κωνσταντινίδου.
2: Κατά τη διεξαγωγή του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου - εκπαίδευση επαγγελματιών του κλάδου της υ-
γείας. Διακρίνονται ο Επίτιμος Πρόεδρος του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, κ. Επαμεινώνδας Μεγαπάνος, και ο κ. Γεώρ-
γιος Χρούσος, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού και Καθηγητής της Α΄ Παιδιατρικής Κλι-
νικής Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Φωτογραφίες από 
την Έκθεση με θέμα 
«Μητρικός Θηλασμός 
την πρώτη ώρα 
της ζωής».
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τηρίου ΛΗΤΩ, για να ευαισθητοποιή-
σουν τα παιδιά να ζωγραφίσουν «Τα 
10 βήματα του μητρικού θηλασμού». 
Έγινε παρουσίαση της αφίσας που 
δημιουργήθηκε, η οποία θα αναρτη-
θεί στα δωμάτια των λεχωίδων, ως 
γραπτή πολιτική για τον μητρικό θη-
λασμό. Μάλιστα, η ευαισθησία των 
παιδιών για το θέμα εκφράστηκε και 
με ένα ποίημα για τον μητρικό θηλα-
σμό, το οποίο συνέγραψαν μαζί με 
τους δασκάλους τους! 
Παράλληλα, στο κεντρικό σαλόνι του 
Μαιευτηρίου, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού, 
πραγματοποιήθηκε Έκθεση Φωτο-
γραφίας με θέμα «Μητρικός Θηλα-
σμός την πρώτη ώρα της ζωής». Το 

φωτογραφικό υλικό ήταν ευγενική 
προσφορά της κ. Αριστέας Προκο-
πίου, Μαιευτήρα-Γυναικολόγου, και 

της κ. Ιωάννας Βασιλάκη, Μαίας, και 
την παρουσίασή του επιμελήθηκε ο κ. 
Βαγγέλης Τσάμης.

Οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νε-
ρών παρουσιάζουν την αφίσα που δημιούργησαν με 
«Τα 10 βήματα του μητρικού θηλασμού».

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών - 
Μαιευτών Αθηνών (ΣΕΜΑ), κ. Καλλιόπη Μάλφα.

Θερμή συμμετοχή και πολλές εκπλήξεις
στη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
των Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ
Τo Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διορ-
γάνωσε στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο τη γιορτή για τα 
παιδιά των εργαζομένων στα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕ-
ΡΑ και ΛΗΤΩ.
Η συμμετοχή των εργαζομένων των τριών Νοσοκομείων 
ήταν μεγάλη, ακόμα μεγαλύτερη όμως ήταν η συμμετοχή 
των παιδιών, που πραγματικά «γέμισαν» το Ολυμπιακό 
Ποδηλατοδρόμιο με τις φωνές και τα γέλια τους. Ο ειδικά 
διαμορφωμένος με παιχνίδια χώρος ήταν ασφυκτικά γε-
μάτος από μικρούς φίλους, που «φόρεσαν» τα καλύτερά 
τους χαμόγελα για να υποδεχτούν τον Αϊ-Βασίλη και να 
διασκεδάσουν με τις εκπλήξεις, οι οποίες φέτος ήταν 
περισσότερες από ποτέ: budgie jumping, carousel, ζο-
γκλέρ, τραμπολίνο, ηλεκτροκίνητα ζωάκια, ροντέο, χει-
ροτεχνίες, κατασκευές ζαχαροπλαστικής, κατασκευές 
κοσμημάτων και αντικείμενων, ζωγραφική-τατουάζ, 
κατασκευές με κερί-αποτύπωμα παλάμης και διάφορα φουσκωτά παιχνί-
δια για παιδάκια μικρής ηλικίας. Την ψυχαγωγία των παρευρισκομένων είχε 
αναλάβει το μουσικό γκρουπ «Μαγικές Σβούρες». 
Και φυσικά, στο τέλος της γιορτής, κανένας μικρός μας φίλος δεν έμεινε 
παραπονεμένος, αφού μοιράστηκαν πλούσια δώρα σε όλους!  Και του χρόνου 
με υγεία!

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008, το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ διοργάνωσε στην αί-
θουσα διαλέξεων ημερίδα ανοικτή για το κοινό με θέμα «Μητρικός Θηλα-
σμός: Εκπαίδευση – ενημέρωση νέων μητέρων», στο πλαίσιο του εορτα-
σμού για την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, που τιμάται στο δι-
άστημα 1-7 Νοεμβρίου.  Η ημερίδα διοργανώθηκε για μέλλουσες μητέρες, 
με στόχο την εκπαίδευσή τους στον μητρικό θηλασμό με τον πλέον έγκυρο 
και κατατοπιστικό τρόπο.
Στόχος της ημερίδας ήταν, επίσης, να διδάξει, να ενδυναμώσει και να προα-
γάγει τον μητρικό θηλασμό, καθώς και για να στηρίξει  τις νέες μητέρες σε 
αυτήν τους την επιλογή και προσπάθεια.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από τη Διευθύνουσα και το έμπειρο προσω-
πικό του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, οι οποίοι ενημέρωσαν για τα πλεονεκτήματα 
του μητρικού θηλασμού τόσο για τη μητέρα όσο και για το μωρό, εστιάζοντας 
στην ανάγκη για παροχή υποστήριξης στη θηλάζουσα μητέρα. Παράλληλα, 
οι ειδικοί έδωσαν οδηγίες για τον σωστό θηλασμό και ήταν στη διάθεση των 
συμμετεχόντων ώστε να απαντήσουν στα ερωτήματά τους.
Η ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε με την ευγενική χορηγία των εταιρει-
ών Pampers και Vivartia, 
στέφθηκε από απόλυτη επι-
τυχία, με τη συμμετοχή του 
κόσμου να ξεπερνά κάθε 
προσδοκία.

ΗΜΕΡΙΔΑ 8/11/2008

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ
Εκπαίδευση – ενημέρωση νέων μητέρων

Μαζί στο ταξίδι πάμε, μαμά,

Ήλιος μου γίνεσαι, ζεστή αγκαλιά.

Τροφή μου δίνεις, γάλα σωστό

«Ρίζες» να γίνω παιδί γερό.

Ικανοποίηση νιώθω, χαρά μεγάλη

Καθώς θηλάζω στο στήθος σου πάλι.

Όταν ακούω για ξένη τροφή

Σ' το λέω, αισθάνομαι αποστροφή.

Θέλω το γάλα σου, μαμά,

Ηρεμία, γαλήνη, ζωντάνια, χαρά.

Λάμπεις μαζί μου τώρα κι εσύ

Αγάπη μου δίνεις εκτός από τροφή.

Στήνεις γερά θεμέλια ζωής

Μεγαλώνω σωστά, όπως ποθείς.

Ο στόχος μου είναι τώρα να πεις

Σ' όλες τις μάνες: «Θηλάστε κι εσείς!»

Χρυσού Σγουρώ
Παιδαγωγός
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Δύο νέα, καινοτόμα προϊόντα παρουσίασε η Marfin Egnatia 
Bank: την πιστωτική κάρτα «MARFIN Προσφέρω Visa» 
και τον μοναδικό λογαριασμό wστική συνεργασία με τον 
Όμιλο ΥΓΕΙΑ.

Με τη νέα κάρτα «MARFIN ΠΡΟΣΦΕΡΩ VISA», μέσα από τις 
καθημερινές σας αγορές, η Marfin Egnatia Bank ενισχύει οι-
κονομικά το πολύτιμο έργο πέ-
ντε κοινωφελών οργανώσεων, 
προσφέροντας από τα έσοδά 
της το 1% της συνολικής αξίας 
των αγορών σας, χωρίς καμία 
δική σας επιβάρυνση. Μπορείτε να επιλέξετε έναν ή και πε-
ρισσότερους φορείς, στους οποίους η τράπεζα θα αποδίδει το 
1% της αξίας των συνολικών αγορών σας, από τους εξής:

• Γιατροί του Κόσμου
• Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών 
    Αθηνών
• Όμιλος Φίλων του Δάσους
• Χατζηπατέρειο - Κέντρο Αποκατάστασης 
    Σπαστικών Παιδιών
• Σύλλογος Προστασίας, Ενημέρωσης και Βοήθειας 
   Καρδιοπαθών παιδιών «Η Καρδιά του Παιδιού».

Επιπλέον, η «MARFIN Προσφέρω Visa» παρέχει προνομια-
κό επιτόκιο αγορών, δωρεάν πρόσθετες κάρτες στα ενήλικα 
μέλη της οικογένειάς σας, χαμηλή μηνιαία καταβολή (2,5% 
του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου), άτοκη περίοδο 
χάριτος έως και 55 μέρες, μεταφορά υπολοίπου με 
προνομιακό επιτόκιο και υπηρεσία άμεσης ειδοποί-
ησης για τον εντοπισμό περιπτώσεων ύποπτων συ-
ναλλαγών και τον περιορισμό μη εξουσιοδοτημένης 
χρήσης της κάρτας σας. 

Ο λογαριασμός «MARFIN ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ + ΥΓΕΙΑ» α-
ποτελεί ένα καινοτόμο προϊόν που προσφέρει σε εσάς 
και την οικογένειά σας:
•  δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε πλήθος  

επιλεγμένων ιατρικών ειδικοτήτων, 
•  δωρεάν προληπτικές εξετάσεις (ένα τεστ κοπώ-

σεως για τους άνδρες και μία μαστογραφία   για 
τις γυναίκες), 

• πολύ σημαντικές εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις, 
•  δωρεάν χρήση του τηλεφωνικού κέντρου όλο το 24ωρο για 

ιατρικές συμβουλές, στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και στα συ-
νεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (ΔΘΚΑ 
ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ Lab).

Τα προνόμια ιατρικής περίθαλψης μπορείτε να τα αποκτήσετε 
για έναν χρόνο, με το ελάχιστο κόστος των 60 ευρώ για κάθε 

ενήλικο μέλος της οικογένειας 
και 40 ευρώ για κάθε παιδί ως 
14 ετών. Το ποσό αυτό θα επι-
στραφεί στον λογαριασμό σας 
μετά τη λήξη του έτους, εάν το 

μέσο ετήσιο υπόλοιπο καταθέσεων στον λογαριασμό είναι 
τουλάχιστον 2.500 ευρώ.
Τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού είναι:

• Κλιμακωτό επιτόκιο 0,25% για τα πρώτα 1.000
    ευρώ και 0,50% για το υπόλοιπο ποσό.
• Εξαμηνιαία απόδοση τόκων.
• Τριμηνιαίο αντίγραφο λογαριασμού.
• Δωρεάν έξοδα εξυπηρέτησης.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης κατά το άνοιγμα του λογαρια-
σμού είναι 100 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη MARFIN 
EGNATIA BANK στο 210 9304400.

Δύο νέα, καινοτόμα προϊόντα
από τη Marfin Egnatia Bank
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Τρίτη 10 Μαρτίου 2009, ώρα 12:15
Θέμα: Πανόραμα περιστατικών με Μαστογραφία 
 και Υπερηχογράφημα
Εισηγητής: Πέτρος Μαλακάσης, Ειδικός Ακτινοδιαγνωστής Μαστού,   
 Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου Λητώ 
Προεδρείο: Δρ. Στέφανος Ζερβούδης, Χειρουργός, Μαστολόγος 
 – Γυναικολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου C.  
 Davila & Montpellier Γαλλίας 

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Η παθολογία της κύησης στην καθημερινή πράξη 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Πολέμης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος 
Προεδρείο: Γιάννης Καραντάνης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος 

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Κύηση και Ρινίτιδα 
Εισηγητής: Δημήτριος Χατζής, Αλλεργιολόγος – Παίδων και Ενηλίκων,  
 Diplomate ABP & ABAI, Ass. Professor Columbia University,  
 NY, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Προεδρείο: Ιάκωβος Πετμεζάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ, Υπεύθυνος  
 Τμήματος ΩΡΛ ΜΗΤΕΡΑ 

Τρίτη 24 Μαρτίου 2009, ώρα 12:15
Θέμα: Ινομυώματα και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 
Εισηγητής: Αλέξανδρος Τζεφεράκος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, 
 Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής Λητώ 
Προεδρείο: Δρ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος,  
 Υπεύθυνος Τμήματος Παθολογίας Κατώτερου Γεννητικού 

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Υπερτασικές καταστάσεις κύησης 
Εισηγητής: Γιάννης Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής –  
 Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 
Προεδρείο: Γεράσιμος Ζερβός, Ειδικός Καρδιολόγος 

Πέμπτη 2 Απριλίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Αυτόματες Αποβολές 
Εισηγητές: Γιώργος Μπαγετάκος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος & Γρηγόρης  
 Σωτηρόπουλος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος 
Προεδρείο: Δημήτριος Λουτράδης, Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας 
 Πανεπιστημίου Αθηνών 

Τρίτη 7 Απριλίου 2009, ώρα 12:15
Θέμα: Συμβάματα στην επισκληρίδιο αναισθησία 
Εισηγήτρια: Ελένη Μαυρογιαννάκη, Αναισθησιολόγος,  
 Υπεύθυνη Αναισθησιολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου Λητώ 
Προεδρείο: Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος 

Πέμπτη 9 Απριλίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Αθλητιατρική: «Όχι άλλα φάρμακα στην άθληση» 
Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουδάρος, Καρδιολόγος – Αθλητίατρος 
 – Επιστημονικός Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ 
Προεδρείο: Καλομοίρα Κωνσταντινίδη, Ορθοπαιδικός – Χειρουργός &   
 Νικόλαος Κράλλης, Ορθοπαιδικός – Χειρουργός 
  
Τρίτη 28 Απριλίου 2009, ώρα 12:15 
Θέμα: Η οσφυαλγία της εγκυμοσύνης 
Εισηγητής:  Δρ. Αναστάσιος Δάρας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός 
Προεδρείο: Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος

 

Πέμπτη 30 Απριλίου 2009, ώρα 11:00
Θέμα: Ουρολοιμώξεις στα νεογνά: νέες προσεγγίσεις 
Εισηγητές: Ανδρέας Κόμης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος – Υπεύθυνος   
 Ιατρικής Εμβρύου & Υπερήχων Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, 
 Ελένη Αντωνιάδου, Παιδίατρος – Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
 Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ & Ν. Θωμάς, Παιδίατρος 
Προεδρείο: Νικόλαος Βουδούρης, Παιδίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου  
 Αθηνών – Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ, Ειδικός  
 Γραμματέας Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Πέμπτη 7 Μαΐου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
Εισηγητές: Γεώργιος Χρόνης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος & Μιχάλης   
 Αβατάγγελος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος 
Προεδρείο: Παρασκευάς Κοσμίδης, Ογκολόγος 

Σάββατο 9 Μαΐου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΜΗΤΕΡΑ: 
 30 χρόνια προσφοράς 
Εισηγητές: Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΜΗΤΕΡΑ

Τρίτη 12 Μαΐου 2009, ώρα 12:15
Θέμα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
Εισηγητές: Παναγιώτης Οικονομίδης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος,   
 Συνεργάτης Μαιευτηρίου Λητώ «Ενδιαφέροντα περιστατικά  
 Μαιευτικής – Γυναικολογίας του Μαιευτηρίου Λητώ» 
 & Δημήτρης Πολύζος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, 
 Συνεργάτης  Μαιευτηρίου Λητώ «Διαγνωστική 
 και Επεμβατική Υστεροσκόπηση» 
Προεδρείο: Αντώνιος Νικολουδάκης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, 
 Υπεύθυνος Τμήματος Επαναλαμβανόμενων Αποβολών 
 Μαιευτηρίου Λητώ 

Πέμπτη 14 Μαΐου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Γενετικές Δερματοπάθειες 
Εισηγητές: Γεώργιος Ζαραφωνίτης, Δερματολόγος & Πηνελόπη 
 Τυμπανίδου, Δερματολόγος 
Προεδρείο: Χρήστος Μπαρτσόκας, Διευθυντής Παιδιατρικής 
 Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Πέμπτη 21 Μαΐου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπίκας, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος, Διδάκτωρ  
 Πανεπιστημίου Αθηνών 
Προεδρείο: Σταύρος Μπούσμπουλας, Πρόεδρος Ελληνικής 
 Διαβητολογικής Εταιρείας - Αναπληρωτής 
 Διευθυντής Γ΄ Παθολογικού  Τμήματος & Υπεύθυνος 
 Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας
   
Τρίτη 26 Μαΐου 2009, ώρα 12:15
Θέμα: Η θέση της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία 
Εισηγητής: Δρ. Κωνσταντίνος Μαυρέλος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος,   
 Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής 
 Ενδοσκόπησης 
Προεδρείο: Δρ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος,  
 Υπεύθυνος Τμήματος Παθολογίας Κατώτερου Γεννητικού 

Πέμπτη 28 Μαΐου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Λειτουργική και αισθητική προσθετική σήμερα 
Εισηγητές: Θεόδωρος Βουκύδης, Πλαστικός Χειρουργός, 
 Διευθυντής Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής ΜΗΤΕΡΑ &  
 Κωνσταντίνος Ρόκας, Ουρολόγος – Ανδρολόγος 
Προεδρείο: Βασίλης Αναστασίου, Διδάκτωρ Μαιευτικής – Γυναικολογίας  
 Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Επιστημονικού  
 Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ

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, επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα www.mitera.gr και στην ενότητα «Επιμόρ-
φωση Κοινού» κλικάρετε το πεδίο «Επιστημονικές Ημερίδες». 
Για πληροφορίες για το Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος», 
επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση  www.miteralive.gr

Eνημέρωση
              Επιμόρφωση

Live Broadcast...

www.miteralive.gr
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Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Συγγενείς ανωμαλίες μήτρας και κόλπου αποφρακτικού τύπου 
Εισηγητής: Γεώργιος Κρεατσάς, Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας  
 Πανεπιστημίου Αθηνών 
Προεδρείο: Γεώργιος Καλλιπολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής  
 – Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 
 Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009, ώρα 12:15
Θέμα: Αγγειοκινητικοί παράγοντες και κύηση 
Εισηγητής: Δρ. Γεώργιος Γαλάζιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής  
 – Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου 
 Πανεπιστημίου Θράκης 
Προεδρείο: Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος 

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Στεροειδή & γυναικολογικός καρκίνος 
Εισηγητής: Ευγένιος Κουμαντάκης, Καθηγητής Μαιευτικής 
 – Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 
Προεδρείο: Γεώργιος Καλλιπολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής  
 – Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 
 Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
Εισηγητές: Γιώργος Χρόνης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος & Μιχάλης   
 Αβατάγγελος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2009, ώρα 12:15
Θέμα: Ο μαστός κατά τη διάρκεια της κύησης και της λοχείας 
Εισηγήτρια: Ελένη Φαλιάκου, MD, Χειρουργός Μαστού 
Προεδρείο: Δρ. Βασίλειος Βενιζέλος, MD, Mphil (UK) Χειρουργός 
 Μαστολόγος, Διευθυντής Τμήματος Μαστού «Ευρωκλινικής»,  
 συνεργάτης κέντρου μαστού Μαιευτηρίου Λητώ

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Ατοπική δερματίτιδα: διάγνωση & νέες θεραπευτικές επιλογές 
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσίδης, MD, Διπλωματούχος American Board 
 of Allergy / Immunology & American Board of Pediatrics 
Προεδρείο: Γιώργος Ζαραφωνίτης, Δερματολόγος

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Ψυχοκοινωνική ταυτότητα της μητρότητας και της Ελληνίδας  
 μητέρας σήμερα 
Εισηγήτρια: Αναστασία Βαλεντίνη Ρήγα, Καθηγήτρια Κοινωνικής –   
 Κλινικής Ψυχολογίας, Διευθύντρια Μεταπτυχιακού 
 Προγράμματος Σπουδών Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο
Προεδρείο: Γεώργιος Καλλιπολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής  
 – Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,  
 Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ 
 & Γιάννης Σουλιώτης, Πρέσβης

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 12:15
Θέμα: Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία και στη μετεγχειρητική   
 παρακολούθηση γυναικών με CIN τραχήλου μήτρας 
Εισηγητής: Δρ. Ευάγγελος Παρασκευαΐδης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος,  
 Καθηγητής, Διευθυντής Μαιευτικής – Γυναικολογικής 
 Κλινικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Προεδρείο: Δρ. Στέφανος Ζερβούδης, Χειρουργός,  
 Μαστολόγος – Γυναικολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 Πανεπιστημίου C. Davila & Montpellier Γαλλίας

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Χρησιμοποίηση των λιποκυττάρων πέραν της λιποαναρρόφησης 
Εισηγητής: Θεόδωρος Βουκύδης, Πλαστικός Χειρουργός, Διευθυντής   
 Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής ΜΗΤΕΡΑ 
Προεδρείο: Νικόλαος Λινάρδος, Διδάκτωρ Μαιευτικής – Γυναικολογίας  
 Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Μεσεγχυματικά κύτταρα, από το εργαστήριο στη θεραπευτική
Εισηγητές: Θεόδωρος Χατζής, Αιματολόγος, Διευθυντής του Τμήματος 
 Αιματολογίας ΜΗΤΕΡΑ & David Bevan, Professor of 
 Haematology, St. Thomas Hospital, London, UK 
Προεδρείο: Αικατερίνη Σταυροπούλου – Γκιώκα, Καθηγήτρια Ανοσολογίας,  
 Διευθύντρια Τράπεζας Σατελεχιαίων Κυττάρων και Ακαδημίας  
 Αθηνών 

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 12:15
Θέμα: Η αντισύλληψη το 2008 
Εισηγητής: Δρ. Γεώργιος Μαστοράκος, Ενδοκρινολόγος, Επίκουρος 
 Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 
 – Αρεταίειο Νοσοκομείο 
Προεδρείο: Δρ. Κωνσταντίνος Σαμαράς, MPhD Μαιευτήρας – Χειρουργός –  
 Γυναικολόγος 

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα: Ομιλία Πατέρα Γεώργιου Μεταλληνού 
Εισηγητής: Πατέρας Γεώργιος Μεταλληνός, Ομότιμος Καθηγητής 
 Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Προεδρείο: Νικόλαος Στρίντζης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2009, ώρα 12:00 
Θέμα: Ανάνηψη νεογνών – νεότερα δεδομένα 
Εισηγήτριες Μαρίνα Παναγοπούλου – Δανιηλίδου, Παιδίατρος – Νεογνολόγος 
 & Ανδριανή Ανδρικοπούλου, Παιδίατρος – Νεογνολόγος 
Προεδρείο: Μελπομένη Σακλαμάκη – Κοντού, Παιδίατρος – Νεογνολόγος,
 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ 
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Με το πρόγραμμα της φετινής χρονιάς, σας καλούμε ακόμη μία φορά να παρακολουθήσετε 
τις ομιλίες που πραγματοποιούνται πάνω από 15 χρόνια στο ΜΗΤΕΡΑ με θέματα τόσο Μαι-
ευτικής - Γυναικολογίας όσο και γενικότερου επιστημονικού και πνευματικού ενδιαφέρο-
ντος. Οι ομιλίες πραγματοποιούνται στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του ΜΗΤΕ-
ΡΑ. Θερμά ευχαριστούμε τους διακεκριμένους ομιλητές μας αλλά και τους συναδέλφους που 
μας βοήθησαν στον καταρτισμό του προγράμματος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου   
Κωνσταντίνος Σταύρου   

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου
Γεώργιος Καλλιπολίτης

Συνεχίζονται οι επιστημονικές εκδηλώσεις μας για την ακαδημαϊκή χρονιά 2008 - 2009, 
που διοργανώνονται κάθε δεύτερη Τρίτη, και ώρα 12:15, στην Αίθουσα Διαλέξεων του 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ. Η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση είναι αναγκαία για την επιτυχή 
άσκηση της ιατρικής. Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά, μαζί με τη συμμε-
τοχή σας στις συζητήσεις που ακολουθούν, και θα αποτελέσει κίνητρο για την περαιτέρω 
αναβάθμιση του προγράμματος. 

Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
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Κοπή Πίτας 2009 σε ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ
Την Παρασκευή 30/1/2009 πραγματο-
ποιήθηκε εκδήλωση για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΜΗΤΕΡΑ 
στο Συνεδριακό Κέντρο του, στην ο-
ποία παρευρέθηκαν πλήθος ιατρών 
και εργαζομένων του νοσοκομείου 
καθώς και στελέχη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
και της Μarfin Ιnvestment Group. Την 
εκδήλωση, επίσης, τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, 
κ. Γιώργος Πατούλης, και ο Αντιπρόεδρος της MIG και του Υ-
ΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, οι οποίοι απηύθυναν σύντομο 

χαιρετισμό, εκφράζοντας τις ευχές τους 
για υγεία και δημιουργικότητα.
Στον χαιρετισμό του, ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Αλέξιος Κομνη-
νός, έκανε έναν σύντομο απολογισμό πε-

πραγμένων, παρουσίασε τα σχέδια 
και έθεσε τους στόχους για τη νέα 
χρονιά, ενώ τόνισε το σημαντικό 
έργο που προσφέρουν οι ιατροί και 
οι νοσηλευτές μας σε καθημερινή 
βάση.

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, παράλληλα με τη διαδικασία κο-
πής της πίτας, διοργανώθηκε ηλεκτρονική κλήρωση, με τους τυ-
χερούς να κερδίζουν πλούσια δώρα, όπως ταξίδια στο εξωτερικό 
και στο εσωτερικό, ηλεκτρονικές συσκευές, δωροεπιταγές κ.ά. 
Ο Πρόεδρος 
του διοικη-
τικού συμ-
βουλίου του 
ΜΗΤΕΡΑ, κ. 
Κωνσταντί-
νος Σταύρου, συντόνισε την όλη διαδικασία, δημιουργώντας την 
κατάλληλη ατμόσφαιρα προσμονής και αγωνίας, που ενθουσία-
σε όλους τους παρευρισκομένους. Και του χρόνου!

1. Ο Αντιπρόεδρος της MIG και του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Βγενόπουλος. 2. Ο Δήμαρχος Α-
μαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης, με τον Πρόεδρο του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνο Σταύ-
ρου. 3. Από αριστερά, Ανδρέας Βγενόπουλος, Αλέξιος Κομνηνός (Διευθύνων Σύμβου-
λος ΜΗΤΕΡΑ) και Νίκος Παπαδημητρίου (Γενικός Διευθυντής ΜΗΤΕΡΑ). 4. Ο Πρόε-
δρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Θεμιστοκλής Χαραμής, με τον 
κ. Κ. Σταύρου. 5. Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Ελίνα Αποστολάτου, και ο 
Αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, κ. Γιώργος Πάλλας, προσφέρουν κομμάτια 
από την πίτα στο προσωπικό που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση.
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Τη Δευτέρα 2/2/09 πραγματοποιήθηκε η 39η τελετή 
για την κοπή της πίτας του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, καθώς 
και ο Αγιασμός για το νέο έτος, στην αίθουσα διαλέξε-
ων του Μαιευτηρίου, σε κλίμα χαράς, αλλά και μεγάλης 
συγκίνησης. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν το 
προσωπικό και οι συνεργάτες ιατροί του νοσοκομείου, 
καθώς και η Διοίκηση και τα Στελέχη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. 
Χαιρετισμό απεύθυνε προς το προσωπικό ο κ. Θεοφά-
νης Στάθης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΛΗΤΩ. Φέτος, το φλουρί της βασιλόπιτας -το οποίο αντι-
στοιχούσε σε μια χρυσή λίρα- κέρδισε η Διευθύνουσα 
Μαία του ΛΗΤΩ, κ. Ευτυχία Κωνσταντίδου, η οποία την 
επόμενη μέρα έκανε δεύτερη κλήρωση στο Νοσηλευ-
τικό Προσωπικό, με τυχερή την κ. Γεωργία Γκίκα από 
την Αίθουσα Τοκετών. Στην εκδήλωση για την κοπή της 
πίτας πραγματοποιήθηκε κλήρωση πλούσιων δώρων, 
όπως ταξίδια, συσκευές κινητών τηλεφώνων, επιτα-
γές κ.ά. Στη συνέχεια ακολούθησε, σε κλίμα ιδιαίτερης 
συγκίνησης, η αποχαιρετιστήρια τελετή προς τιμήν των 
εργαζομένων που έχουν συνταξιοδοτηθεί, αφού προ-
σέφεραν επί πολλά έτη τις πολύτιμες υπηρεσίες τους 
και την αφοσίωσή τους στο ΛΗΤΩ. Η τελετή έκλεισε 
με την απονομή αναμνηστικών δώρων από τον Επίτιμο 
Πρόεδρο του ΛΗΤΩ, κ. Επαμεινώνδα Μεγαπάνο. Μετά το 

τέλος των δύο εκδηλώ-
σεων παρατέθηκε δε-
ξίωση προς όλους τους 
εργαζομένους, σε κλίμα 
χαράς, συναδελφικότη-
τας, αλλά και ελπίδας 
για το νέο έτος.
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1. Στιγμιότυπο από την τελετή κοπής της πίτας και αγιασμού. 2.  Από αρι-
στερά, η κ. Αποστολάτου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, η κ. Ευ. 
Κωνσταντίδου, Διευθύνουσα Μαία, και ο κ. Λ. Παπαδόπουλος, Διευθύνων 
Σύμβουλος του ΛΗΤΩ. 3. Ο Επίτιμος Πρόεδρος του ΛΗΤΩ, κ. Επ. Μεγαπά-
νος, απένειμε αναμνηστικά δώρα σε εργαζόμενους του Μαιευτηρίου.

Χαρα, συγκίνηση καί πολλέσ έυΧέσ!
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Η Παιδιατρική 
Κλινική ΜΗΤΕΡΑ 
και οι εργαζόμενοί 
της ήταν και φέτος 
υποστηρικτές του 

Μαραθωνίου Αγάπης για το Παιδί, που 
διοργάνωσε η Marfin-Egantia Bank και 
στόχο του είχε τη στήριξη παιδιών τα ο-
ποία πάσχουν από σοβαρές ασθένειες 
και χρειάζονται τη συμπαράστασή μας. 

Μεταξύ άλλων ενεργειών, την Κυριακή 
14 Δεκεμβρίου 2008, διοργανώθηκε 
bazaar στο Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ 
από τους εργαζόμενους των εταιρειών 
του Ομίλου της Marfin Investment 
Group, με τα στελέχη και τους υπαλλή-
λους της Παιδιατρικής Κλινικής να δί-
νουν κι εκεί το «παρών». Η προσέλευ-
ση του κοινού ήταν εντυπωσιακή και 
για τα παιδιά συγκεντρώθηκε το ποσό 
των 53.165 ευρώ. Μία από τις τελευ-
ταίες ενέργειες του Μαραθωνίου της 
Marfin-Egnatia Bank πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2009, 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Αττικό 
Μετρό, στον σταθμό του Συντάγματος, 
όπου διοργανώθηκε bazaar από κοι-
νωφελή ιδρύματα τα οποία στηρίζουν 
τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια. 
Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ ήταν 

και πάλι εκεί με το προσωπικό της να 
μοιράζει δώρα αλλά και να συμβάλλει 
στην ψυχαγωγία των παιδιών.

η παιδιατρική κλινική ΜηΤέρα
στον Μαραθώνιο αγάπης για το παιδί

Η Διοικητική Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινι-
κής ΜΗΤΕΡΑ, κ. Δήμητρα Βερροιοπούλου, μαζί με 
τον Διευθυντή Οργάνωσης και Ανάπτυξης του Ομί-
λου ΥΓΕΙΑ, κ. Αντώνη Ραππ, και τη μικρή Αθηνά στο 
bazaar που οργανώθηκε στο Ολυμπιακό Ποδηλατο-
δρόμιο.

Υπάλληλοι του ΜΗΤΕΡΑ κατά τη διάρκεια της ενέρ-
γειας του Μαραθωνίου στο Σύνταγμα.

Η έγκαιρη πρόληψη σώζει ζωές
Ο Οκτώβριος έχει θεσπιστεί διε-
θνώς ως μήνας ενημέρωσης για τον 
καρκίνο του μαστού. Τα δύο μεγάλα 
Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, κα-
θώς και το Πολυϊατρείο ΛΗΤΩ Lab 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, πρωτοστατούν 
επί σειρά ετών με μια σειρά ενέρ-
γειες υπέρ της πρόληψης και της 
ενημέρωσης πάντα στις υπηρεσίες 
της γυναίκας.
Η εταιρεία Estée Lauder, η οποία 
από το 1991 έχει καθιερώσει τη ροζ 
κορδέλα ως το σύμβολο αφύπνισης 
για τον καρκίνο του μαστού με στόχο τη συνεχή ενημέρω-
ση του κοινού, για ακόμα μία χρονιά, με την υποστήριξη 
των Μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ και του ΛΗΤΩ Lab του 

Ομίλου ΥΓΕΙΑ, προσέφερε συνολικά 
300 μαστογραφίες, οι οποίες διατέ-
θηκαν μέσω ραδιοφωνικών σταθμών 
σε όσες ακροάτριες άνω των 38 ετών 
επιθυμούσαν να υποβληθούν στην εν 
λόγω εξέταση. Το αισιόδοξο μήνυμα 
είναι ότι τα ποσοστά θνησιμότητας 
μειώνονται και αυτό είναι αποτέλε-
σμα της έγκαιρης διάγνωσης.
Κάνοντας πράξη το μήνυμα της κα-
μπάνιας «Η έγκαιρη πρόληψη σώζει 
ζωές», τα Νοσοκομεία ΜΗΤΕΡΑ και 
ΛΗΤΩ και το συνεργαζόμενο Πολυϊ-

ατρείο ΛΗΤΩ Lab του Ομίλου Υγεία θα βρίσκονται πάντα 
δίπλα σε ενέργειες που συμβάλλουν στην ενημέρωση 
του κοινού για τη σημασία της πρόληψης.



Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ έχουμε πλήρη 
συναίσθηση της ευαισθησίας του 
χώρου που υπηρετούμε, ενός χώρου 
όπου το αγαθό της υγείας είναι άμε-
σα συνδεδεμένο με το αίσθημα της 
ανθρωπιάς και της ευθύνης απέναντι 
στον συνάνθρωπο. Για τον λόγο αυ-
τόν, στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου 
Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης και σε μια προσπάθεια 
ανταπόκρισης στις ευθύνες μας α-

πέναντι στην κοινωνία, προσφέρου-
με καθημερινά δωρεάν υπηρεσίες 
υγείας σε φορείς και σε ιδιώτες που 
δεν διαθέτουν τους αναγκαίους οι-
κονομικούς πόρους.
Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, το 
ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, τα Μαιευτήρια ΜΗ-
ΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ και το Παιδιατρικό 
Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ ανέλαβαν τη 
δωρεάν διάγνωση και νοσηλεία ε-
κατοντάδων ασθενών. 

Ενδεικτικά, σε συνεργασία με διάφο-
ρους φορείς προσφέραμε δωρεάν: 
   

123 γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρι-
κού ρεύματος σε χωριά 6 δήμων 

των πληγέντων από τις καταστροφικές 
πυρκαγιές περιοχών του Νομού Ηλεί-
ας, ενώ ομάδες εθελοντών ιατρών και 
νοσηλευτών με ασθενοφόρα εξέτασαν 
κατοίκους, προσφέροντας παράλληλα 
ιατροφαρμακευτικό υλικό. 
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Το κοινωνικό πρόσωπο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

2 Δωρίστηκε στον Δήμο Αμαρουσίου 
ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενο-

φόρο, με στόχο την αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους 
δημότες του. 

3Πραγματοποιήθηκαν 500 διαβη-
τολογικοί έλεγχοι στα μέλη της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με 
Σακχαρώδη Διαβήτη και στους συμμε-
τέχοντες στα εκπαιδευτικά σεμινάρια 
που οργανώθηκαν από το Διαβητολο-
γικό Κέντρο του ΥΓΕΙΑ.

4 Δόθηκαν 1.600 ΠΑΠ τεστ και μα-
στογραφίες στον Δήμο Αθηναίων 

για το πρόγραμμα προληπτικής ιατρι-
κής που εφαρμόζει ο δήμος. 

5 Σε συνεργασία με το κατάστημα 
Public Αθήνας και με την αλυσίδα 

καταστημάτων Folli Follie διοργανώ-
θηκε μία ολοκληρωμένη ενημέρωση 
με θέμα την πρόληψη για τον καρκίνο 
του μαστού, στην οποία προσφέρθηκαν 
1.000 δωρεάν μαστογραφίες και υπέ-
ρηχοι μαστού. 

6 Δόθηκαν 300 μαστογραφίες στα 
πλαίσια της διεθνούς εκστρατείας 

ενημέρωσης για την πρόληψη του καρ-
κίνου του μαστού σε συνεργασία με την 
εταιρεία Estée Lauder Hellas και τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρ-
κίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ». 

7 Προσφέρθηκαν 250 δωρεάν καρ-
διολογικοί έλεγχοι σε συμπολίτες 

μας στο πλαίσιο της δημόσιας υπαίθρι-
ας έκθεσης «Ηearts in Athens ’08».

8 Σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργά-
νωση «Εκστρατεία για την Απαγό-

ρευση των Ναρκών» χειρουργήθηκε 
στο ΥΓΕΙΑ αλλοδαπός ασθενής που 
επέζησε από έκρηξη νάρκης το 2002 
στον Έβρο. 

9 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Νόσου Alzheimer, το Ιατρείο Μνή-

μης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ πρόσφερε 

δωρεάν τεστ μνήμης σε άτομα ηλικίας 
άνω των 60 ετών.

10  Το ΥΓΕΙΑ, ανταποκρινόμενο στο 
αίτημα του Συλλόγου Γονέων 

παιδιών με καρκίνο «ΦΛΟΓΑ», δίνει τη 
δυνατότητα δωρεάν ακτινοθεραπείας 
σε παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. 
Οι θεραπείες των παιδιών πραγματο-
ποιούνται στο Κέντρο Ακτινοθεραπευ-
τικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ. Επιπλέον, 
το νοσοκομείο αποφάσισε να παρέχει 
σε παιδιά που το έχουν ανάγκη τη δυ-
νατότητα δωρεάν θεραπείας με χρήση 
του προηγμένου ακτινοχειρουργικού 
εξοπλισμού γ-knife. 

11  Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο 
ΜΗΤΕΡΑ: 

• Προχώρησε σε ιατρική «υιοθεσία» 
δύο παιδιών του ιδρύματος «Κιβω-
τός» η οποία προβλέπει δωρεάν ια-
τρικές επισκέψεις και διαγνωστικές 
εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία του 
νοσοκομείου, μέχρι την ηλικία των 
14 ετών.
• Δεσμεύτηκε -με 
αφορμή τα ε-
γκαίνια της 
Παιδοκαρ-
δ ι ο χ ε ι -
ρ ο υ ρ -
γ ι κ ή ς 
Κλινικής 
Μ Η Τ Ε -
ΡΑ- για 
την ανά-
ληψη όλων 
των εξόδων 
νοσηλείας παι-
διών που δεν διαθέ-
τουν τους αναγκαίους οι-
κονομικούς πόρους σε συνεργασία 
με τους Συλλόγους Καρδιοπαθών 
Παιδιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
• Ανέλαβε το κόστος της επέμβασης 
στην Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλι-
νική ενός παιδιού από τη Σερβία.
• Διεξήγαγε σειρά φιλανθρωπικών 
ποδοσφαιρικών αγώνων, τα έσο-
δα των οποίων ενίσχυσαν το έργο 

παιδιατρικών - φιλανθρωπικών 
συλλόγων.
• Προέβη σε ελέγχους άσθματος και 
παχυσαρκίας σε μαθητές 5 σχολεί-
ων της Αττικής.
• Απέστειλε κλιμάκιο παιδιάτρων 
στα Ανώγεια της Κρήτης, το οποίο 
προέβη σε εξέταση όλων των παι-
διών και ενημέρωσε τους γονείς σε 
θέματα παιδικής παχυσαρκίας και 
διαβήτη.
• Πρόσφερε -συμμετέχοντας στον 
Ραδιομαραθώνιο Αγάπης της Marfin 
Egnatia Bank για τα παιδιά με ει-
δικές ανάγκες- δωρεάν νοσηλεία 
και διαγνωστικές εξετάσεις ύψους 
50.000 ευρώ στον Πανελλήνιο Σύλ-
λογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες.

12 Στο ίδιο διάστημα, ο Όμιλος Υ-
ΓΕΙΑ έχει αναλάβει τη δωρεάν 

διάγνωση και νοσηλεία εκατοντάδων 
ασθενών, ανταποκρινόμενος σε αιτή-
ματα κυβερνήσεων, δήμων, οργανώ-

σεων, συλλόγων και ιδιωτών.

Οι παραπάνω ενέργει-
ες δεν θα είχαν γίνει 

πραγματικότητα 
εάν δεν υπήρχε 
η αμέριστη και 
αφιλοκερδής 
συμμετοχή των 
ιατρών, καθώς 
και του ιατρικού 

και παραϊατρι-
κού προσωπικού 

των νοσοκομείων 
του Ομίλου μας, τους 

οποίους ευχαριστούμε ό-
λους θερμά για το έργο τους και 

την ανθρωπιά που έδειξαν και συνε-
χίζουν να δείχνουν σε ανθρώπους οι 
οποίοι τα έχουν ανάγκη. 
Eνισχύοντας την κοινωνική μας δρά-
ση, έχουμε σχεδιάσει για το 2009 σει-
ρά παρεμβάσεις και προσφορές στην 
κοινωνία με βασικές κατευθύνσεις 
την αγωγή πρόληψης και την έγκαιρη 
διάγνωση.
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Με μεγάλη επιτυχία έγινε η πρώτη προεμφυτευτική γε-
νετική διάγνωση (PGD) αιμορροφιλίας Α στην Ελλάδα 
από το ΑλφαLab Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Κυτ-
ταρογενετικής του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ και τη Μονάδα 
Αναπαραγωγικής Ιατρικής.
Η διαδικασία αυτή καθοδηγήθηκε και συντονίστηκε από 
τον μαιευτήρα γυναικολόγο κ. Αλέξανδρο Τζεφεράκο 
(Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής) και τη γενετίστρια 
κ. Λίνα Φλωρεντίν-Αράρ (ΑλφαLab Κέντρο Μοριακής 

Βιολογίας και Κυτταρογενετικής) με στενή συνεργασία 
των δύο επιστημονικών τους ομάδων.
Έπειτα από συντονισμένους και ιδιαίτερα λεπτούς επιστη-
μονικούς χειρισμούς γεννήθηκε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα ένα υγιές κοριτσάκι από μία οικογένεια με βε-
βαρημένο οικογενειακό ιστορικό αιμορροφιλίας Α.
Το υγιές κοριτσάκι -το οποίο δεν είναι φορέας αιμορρο-
φιλίας Α-γεννήθηκε έπειτα από εξωσωματική γονιμο-
ποίηση και προεμφυτευτική διάγνωση, κατά την οποία 
διακρίθηκαν εκείνα τα έμβρυα τα οποία ήταν αγόρια 
φορείς της νόσου -και άρα πάσχοντες- από τα αγόρια τα 
οποία δεν ήταν φορείς -άρα υγιή- και τα κορίτσια που 
ήταν φορείς ή μη φορείς του νοσήματος. Επίσης, κατόπιν 
επιθυμίας των γονέων και παρ’ όλο που δεν υπάρχουν 
ακόμη επιστημονικά δεδομένα, έγινε προσδιορισμός των 
εμβρύων που ήταν ιστοσυμβατά με το πάσχον παιδί το 
οποίο ήδη έχουν.
Επιθυμία των γονέων ήταν να κυοφορήσουν ένα υγιές, αλλά 
και ιστοσυμβατό προς το πάσχον παιδί έμβρυο και να φυ-
λαχτούν κύτταρα ομφαλίου λώρου, οπότε στην περίπτωση 
που μελλοντικά υπάρχει θεραπεία της αιμορροφιλίας Α με 
μεταμόσχευση κυττάρων ομφαλίου λώρου αυτό να είναι 
εφικτό. Τα κύτταρα ομφαλίου λώρου συλλέχθηκαν με ιδι-
αίτερη προσοχή και φυλάσσονται πλέον έπειτα από ειδική 
επεξεργασία στην τράπεζα βλαστοκυττάρων Stem Health 
των Μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, 
η οποία, λόγω της μοναδικότητας της συγκεκριμένης περί-
πτωσης, προσέφερε τις υπηρεσίες της αφιλοκερδώς. 

Η πρώτη προεμφυτευτική γενετική διάγνωση
αιμορροφιλίας Α στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ

Τα τελευταία χρόνια με την ιλιγγιώδη 
εξέλιξη της γενετικής, πολλά ζευγά-
ρια με ιστορικό γενετικών νοσημάτων 
προτιμούν να κάνουν εξωσωματική 
γονιμοποίηση και προεμφυτευτική δι-
άγνωση, με την οποία είναι δυνατόν να 
διακριθούν με ειδική γενετική ανάλυ-
ση τα έμβρυα τα οποία θα πάσχουν από 

το νόσημα της οικογένειας από αυτά τα 
οποία δεν θα πάσχουν (π.χ. αιμορρο-
φιλία, μεσογειακή αναιμία, ινοκυστι-
κή νόσος, κληρονομούμενες μορφές 
καρκίνου, καθώς και άλλα σπάνια γε-
νετικά νοσήματα, όπως Marfan κ.λπ.). 
Συγχρόνως είναι εφικτό να προσδιο-
ριστεί με τη μέθοδο αυτή και ποια έμ-

βρυα είναι ιστοσυμβατά με τον ή την 
πάσχουσα. Η πληροφορία αυτή είναι 
εξαιρετικά σημαντική ιδίως σε εκείνα 
τα νοσήματα όπου με μεταμόσχευση 
ένα ιστοσυμβατό έμβρυο μπορεί να 
σώσει τη ζωή ενός πάσχοντος αδελ-
φού (πάσχον παιδί από λευχαιμία ή 
από μεσογειακή αναιμία). 



Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης 
των υπηρεσιών και των χώρων του, το 
Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ την Παρασκευή 
19 Δεκεμβρίου 2008 εγκαινίασε, σε μια 
σεμνή τελετή, το ανακαινισμένο Εντευ-
κτήριο των Ιατρών, έναν χώρο στον οποίο 
οι ιατροί μπορούν να αποφορτιστούν από 
την ένταση της ημέρας, να χαλαρώσουν 
και να συζητήσουν επί επιστημονικών και 
άλλων θεμάτων. 
Όπως μάλιστα είχε δηλώσει παλαιότερα ο 
εμπνευστής της δημιουργίας του, κ. Ιωάν-
νης Ζερβός, «το Εντευκτήριο αποτελεί ένα 
θερμοκήπιο πολιτισμού».
Αμέσως μετά την τελετή των εγκαινίων 
και τον αγιασμό του ανακαινισμένου αυτού 

χώρου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική 
ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου του 
ΜΗΤΕΡΑ, κ. Αλέξη Κομνηνού, στην οποία 
έγινε πλήρης αναφορά των νέων έργων που 
έχουν υλοποιηθεί το τελευταίο διάστημα.
Επιπλέον, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για 
τις ανακαινίσεις των ορόφων νοσηλείας και 
τη δημιουργία νέων εξωτερικών ιατρείων 
της Γενικής και Μαιευτικής/Γυναικολογι-
κής Κλινικής, ώστε το ΜΗΤΕΡΑ, έπειτα από 
ένα διάστημα 14 μηνών, να αποτελεί το πιο 
σύγχρονο από άποψη υποδομών και φιλο-
ξενίας Νοσοκομείο. 
Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία των 
έργων θα λαμβάνετε στα επόμενα τεύχη 
του «Art of Life & Health».

νέα έργα στο ΜηΤέρα

Νέοι Γενικοί Διευθυντές 
στο ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση o Όμιλος ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε την 
προαγωγή του κ. Νίκου Παπαδημητρίου, μέχρι πρότινος Γε-
νικού Διευθυντή του ΛΗΤΩ, στη θέση του Γενικού Διευθυντή 
του ΜΗΤΕΡΑ, μετά την αποχώρηση του κ. Όμηρου Σμυρ-
λιάδη. Επίσης, ανακοινώνει την προαγωγή του κ. Γεωργίου 
Σκούρτη, μέχρι πρότινος Οικονομικού Διευθυντή του ΛΗΤΩ, 
στη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΛΗΤΩ.
Η πολύχρονη πείρα των δύο στελεχών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ σε 
διοικητικές και οικονομικές θέσεις του χώρου της υγείας 
θα συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών στο ΜΗΤΕΡΑ και 
στο ΛΗΤΩ και θα στηρίξει ενεργά την περαιτέρω ανάπτυξη 
του Ομίλου.  Ταυτόχρονα, η προαγωγή των δύο στελεχών μας 
επιβεβαιώνει και την πολιτική του Ομίλου για την ανάδειξη 
διευθυντικών στελεχών μέσα από τον ίδιο τον Όμιλο. 

Καλωσορίζουμε τους κ. Ν. Παπαδημητρίου και Γ. Σκούρτη 
στα νέα τους καθήκοντα και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο 
έργο τους. 

Ο κ. Νίκος Παπαδημητρίου. Ο κ. Γιώργος Σκούρτης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. 
Αλέξης Κομνηνός, ενώ παρουσιάζει τα 
πλάνα ανακαίνισης και νέων έργων που 
θα υλοποιηθούν στο Νοσοκομείο.

Aριστερά: Πλήθος κόσμου από τους ι-
ατρούς και τα στελέχη του ΜΗΤΕΡΑ 
παρευρέθηκε στα εγκαίνια και στον α-
γιασμό του ανακαινισμένου Εντευκτη-
ρίου. Δεξιά: Ο Πρόεδρος του ΜΗΤΕΡΑ, 
κ. Κωνσταντίνος Σταύρου (αριστερά), 
με τον Πρόεδρο της Ένωσης Μαιευτή-
ρων Γυναικολόγων Ελλάδος και ε-
μπνευστή της δημιουργίας του Εντευ-
κτηρίου του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Ιωάννη Ζερ-
βό, κατά τη διάρκεια του αγιασμού. 
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Πρωτοποριακή επέμβαση καρδιάς 
σε βρέφος τριών μηνών 
στην Παιδοκαρδιολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Πρωτοποριακή -για τα ελληνικά δεδομένα- και εξαιρετικά σπά-
νια -για τα διεθνή- επέμβαση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία στην Παιδοκαρδιολογική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ.
Βρέφος ηλικίας μόλις 3 μηνών, που έπασχε από ακατάπαυστες 
ταχυκαρδίες, ανθεκτικές σε κάθε συνδυασμό φαρμάκων, υπε-
βλήθη σε επεμβατική θεραπεία των αρρυθμιών με τη μέθοδο 
της ενδοκαρδιακής κατάλυσης (ablation) με καθετήρα ραδιο-
κυμάτων. Όπως δήλωσε ο θεράπων ιατρός του, παιδοκαρδιο-

λόγος κ. Ιωάννης Παπαγιάννης, «η επέμβαση γίνεται με ειδικό 
καθετήρα που εισάγεται στο εσωτερικό της καρδιάς από μία 
φλέβα (χωρίς εγχείρηση) και, έπειτα από χαρτογράφηση του η-
λεκτρικού συστήματος της καρδιάς, προωθείται στο σημείο απ’ 
όπου προέρχονται οι ταχυκαρδίες, όπου χορηγείται ρεύμα υψη-
λής συχνότητας». Η επέμβαση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία 
και ο μικρός ασθενής, που διέτρεχε άμεσο κίνδυνο της ζωής 
του, βρίσκεται τώρα στην αγκαλιά των γονέων του και έτοιμος 
να ξαναγυρίσει στο σπίτι του. Σημειωτέον ότι στην επέμβαση 
αυτή υποβάλλονται κυρίως μεγάλα παιδιά και ενήλικοι, ενώ 
στα βρέφη παγκοσμίως έχουν γίνει ελάχιστες τέτοιες επεμβά-
σεις. Το ΜΗΤΕΡΑ είναι 
το μοναδικό ιδιωτι-
κό νοσοκομείο στην 
Ελλάδα που διαθέτει 
εξειδικευμένο Παιδι-
ατρικό Αιμοδυναμικό 
και Ηλεκτροφυσιολο-
γικό Εργαστήριο στην 
Παιδοκαρδιολογική 
Κλινική του.

Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της, η αποστολή της Παιδιατρικής 
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, όπως ορίστηκε από τους ιδρυτές της, ήταν η παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και η συμπαράσταση στο άρρωστο παιδί. Έτσι, 
στην προσπάθειά μας να κάνουμε τη διαμονή των νοσηλευόμενων παιδιών 
πιο άνετη και ευχάριστη, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα απασχόλησής τους, 
στο οποίο έμπειρη παιδαγωγός κάνει συντροφιά σε όσα νοσηλευόμενα παι-

δάκια το επιθυμούν, διαβάζοντάς τους παραμύθια 
και απασχολώντας τα με διάφορες δραστηριότητες, 
ανάλογα με την ηλικία τους. Η Παιδιατρική Κλινική 
ΜΗΤΕΡΑ προγραμματίζει να αναπτύξει περαιτέρω 
το πρόγραμμα ψυχαγωγίας και δημιουργικής απα-
σχόλησης των μικρών ασθενών, ώστε το πέρασμά 
τους απ’ αυτήν να μην αποτελεί δυσάρεστη εμπειρία, 
αλλά απλή παρένθεση στην καθημερινότητά τους.

Ψυχαγωγία και απασχόληση για τα νοσηλευόμενα 
παιδιά της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ



Άνευ προηγουμένου ήταν η ανταπόκριση 
του κόσμου στο κάλεσμα του Συνδέσμου 
Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστα-
σία και Ανάπλαση του Πεντελικού. Η 
εξίσου μεγάλη ανταπόκριση των ερ-
γαζομένων του ΜΗΤΕΡΑ προήλθε από 
την πρωτοβουλία του νοσηλευτή του Α΄ 
Χειρουργείου, κ. Άγγελου Κοντοθάνου, ο 
οποίος είναι εδώ και χρόνια εθελοντής 
δασοπυροσβέστης και, έχοντας συμμε-
τάσχει σε ανάλογες ενέργειες κατά το 
παρελθόν, παρακίνησε τους συναδέλ-
φους του ενημερώνοντάς τους διεξοδι-
κά για το μέγεθος της καταστροφής που 

συντελέστηκε και για την αξία της ανα-
δάσωσης. Έτσι, αναδείχθηκαν για άλλη 
μια φορά το βαθύ αίσθημα και οι αρχές 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που 
διαπνέουν τόσο το ΜΗΤΕΡΑ ως εταιρεία 
όσο και -το σημαντικότερο- τους εργα-
ζομένους σ’ αυτό. Παράλληλα, εντός των 
τειχών του ΜΗΤΕΡΑ, όπως κάθε χρόνο, 
βρέθηκαν παιδιά από σχολεία της Αττι-
κής για να επιμορφωθούν σχετικά με θέ-
ματα επαγγελματικού προσανατολισμού 
και να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες 
από τους επιστήμονές μας για θέματα 
όπως η αξία και η σπουδαιότητα της α-

ντισύλληψης. Φέτος, και με αφορμή τη 
συμμετοχή των εργαζομένων του ΜΗΤΕ-
ΡΑ στη δενδροφύτευση του Πεντελικού, 
μέρος της θεματολογίας αποτέλεσε και 
η αναφορά στις αξίες του εθελοντισμού 
και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το τμήμα Μοριακής Ιστοπαθολογίας του ΜΗΤΕΡΑ 
συμμετείχε σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη που 
είχε στόχο τη διαγνωστική τεχνική ελέγχου του 
γονιδίου HER2 στον καρκίνο του μαστού. Η μελέτη 
αυτή έγινε με πρωτοβουλία του Παθολογοανατο-
μικού τμήματος του Royal Surrey County Hospital 
και συμμετείχαν νοσοκομειακά και πανεπιστημιακά εργαστήρια από τη 
Φινλανδία, την Αυστραλία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, ενώ την Ελ-
λάδα εκπροσώπησε το ΜΗΤΕΡΑ με τον παθολογοανατόμο κ. νικηφόρο 
καπράνο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η τεχνική του χρω-
μογόνου in situ υβριδισμού (CISH) έχει πολύ υψηλό ποσοστό επαναλη-
ψιμότητας, ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις, και επομένως μπορεί 
ιδιαίτερα να συμβάλλει στον αξιόπιστο έλεγχο του γονιδίου HER2 στον 
καρκίνο του μαστού. Ο έλεγχος αυτός παρουσιάζει αρκετά προβλήματα 
στην καθημερινή πρακτική παγκοσμίως, με αποτέλεσμα το σχετικό βιο-
λογικό φάρμακο Herceptin να μη χρησιμοποιείται πάντα σωστά. Τα απο-
τελέσματα της παραπάνω μελέτης, τα οποία ήταν εξαιρετικά επιτυχή, δη-
μοσιεύονται στο έγκυρο διεθνές ιατρικό περιοδικό «Journal of Clinical 
Pathology» και αναμένεται να συμβάλουν στη μελλοντική δημιουργία 
ευρωπαϊκού οργανισμού εργαστηριακού ελέγχου για την πιστοποίηση 
των εργαστηρίων που διενεργούν εξετάσεις στον έλεγχο του HER2.

Διεθνής επιτυχία 
του τμήματος Μοριακής 
Ιστοπαθολογίας 
του ΜΗΤΕΡΑ

1. Ο εθελοντής δασοπυροσβέστης και νοσηλευτής 
του ΜΗΤΕΡΑ, Άγγελος Κοντοθάνος, ενώ μάχεται τις 
φλόγες το περασμένο καλοκαίρι.
2. Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου α-
πό την πρόσφατη επίσκεψή τους στο ΜΗΤΕΡΑ.

Δενδροφύτευση στο πεντελικό
και επιμόρφωση μαθητών
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Το ΜΗΤΕΡΑ βρίσκεται κοντά σε όλες εκείνες τις 
δραστηριότητες που αναδεικνύουν την πνευματική 
πολυμέρεια των γιατρών και το πολυδιάστατο της 
προσωπικότητάς τους. Έτσι ο πλαστικός χειρουρ-
γός Θόδωρος Βουκύδης, υπεύθυνος του Τμήμα-
τος Πλαστικής Χειρουργικής, της Γενικής Κλινι-

κής του ΜΗΤΕΡΑ, γνωστός 
για την αγάπη του για τον 
μηχανοκίνητο αθλητισμό 
(αυτοκίνητα αντίκες, μο-
τοσικλέτες), αναδείχτηκε 
3ος Παγκόσμιος Πρωτα-
θλητής στον Αγώνα Πεκί-
νο - Παρίσι με Αυτοκίνητο 
Αντίκα. Ειδικότερα, στον Α-
γώνα Αυτοκινήτου Αντίκας 

Πεκίνο - Παρίσι, που διοργάνωσε η Federation 
International Automobile, με τη συμμετοχή 132 
αθλητών από 40 χώρες, ο Θόδωρος Βουκύδης, 
αγωνιζόμενος με τα ελληνικά χρώματα και με αυ-
τοκίνητο Itala 1920, αναδείχτηκε 3ος Παγκόσμιος 
Πρωταθλητής, δίνοντας μεγάλη χαρά στη χώρα του 
και σε όλους εμάς. Και εις ανώτερα!

Αθλητική Διάκριση 
για τον κ. Θ. Βουκύδη

Συνεχίζεται 
η ανάπτυξη του ΛΗΤΩ

Στον τομέα του εξοπλισμού εστιάστηκε το Μαι-
ευτήριο ΛΗΤΩ, με την αγορά του νέου, υπερσύγ-
χρονου μηχανήματος υπερήχων της General 
Electric, E8, με το οποίο εμπλουτίστηκε η υλι-
κή-τεχνική οργάνωση του Τμήματος Υπερήχων 
Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Το GE E8 χαρακτηρί-
ζεται από πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα, 
όπως η υψηλή συχνότητα στην οποία λειτουργεί, 
που προσφέρει πολύ μεγάλη ευκρίνεια ιδιαίτερα 
σε εξετάσεις στο α΄ τρίμηνο της κύησης, καθώς 
και η τετραδιάστατη απεικόνιση.
Με το νέο μηχάνημα το Τμήμα Υπερήχων Εμβρυ-
ομητρικής Ιατρικής αναβαθμίζει σημαντικά το 
επίπεδο των διαγνωστικών εξετάσεων που προ-
σφέρει, οι οποίες ήδη κατατάσσονταν στις πλέον 
σύγχρονες και αξιόπιστες.

Παράλληλα, σε συνέχεια του 
προγράμματος ανακαίνισης και 
αναβάθμισης των δωματίων νο-
σηλείας, αντικαταστάθηκαν και 
ανανεώθηκαν τα στρώματα στις 
κλίνες όλων των κατηγοριών, 
σε όλα τα δωμάτια νοσηλείας 
του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ. Τα νέα 
στρώματα είναι της γνωστής ε-
ταιρείας Cocomat και πληρούν τα κριτήρια ποιότητας του ΛΗΤΩ.
Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, συνεπές στη στρατηγική του να παρέχει περισσό-
τερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους νοσηλευομένους του, καθώς 
και τη δυνατότητα στους συνεργάτες - ιατρούς του να εργάζονται και 
να χρησιμοποιούν τα πλέον σύγχρονα ιατρικά μέσα, θα συνεχίσει με 
αντίστοιχες κινήσεις ανάπτυξης και το επόμενο διάστημα.

Ο κ. Ν. Καπράνος
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Με αφορμή τη διεξαγωγή του Διε-
θνούς Συνεδρίου με θέμα «Καρκί-
νος του Προστάτη» στο Συνεδριακό 
Κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ, πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη live broadcast παρα-
κολούθηση εγχείρησης μεταξύ των 
Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ. 
Συγκεκριμένα, κατά τη δεύτερη ημέ-
ρα του συνεδρίου, που διοργανώθηκε 
από την Α΄ Ουρολογική Κλινική και το 
Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολο-
γίας και Βραχυθεραπείας Προστάτη 
του ΥΓΕΙΑ, οι σύνεδροι, που βρίσκο- νταν εντός του υπερσύγχρονου Συνε-

δριακού Κέντρου «Νικόλαος Λούρος» 
του ΜΗΤΕΡΑ, είχαν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν ζωντανά εγχείριση 
Ριζικής Ρομποτικής Προστατεκτομής 
και να συνομιλήσουν απευθείας με 
τους επικεφαλής Έλληνες και ξένους 

χειρουργούς στο ΥΓΕΙΑ.
Η επιτυχής έκβαση της εκδήλωσης 
και τα θετικά αποτελέσματα που προ-
έκυψαν αφήνουν σημαντική παρακα-
ταθήκη για τη διοργάνωση ανάλογων 
εκδηλώσεων μεταξύ των δύο νοσοκο-
μείων στο μέλλον.

Στιγμιότυπο από το Control Room του Συνεδριακού Κέντρου του ΜΗΤΕΡΑ με το Κεντρικό Σύστημα Δια-
χείρισης των Εικόνων από τους συνέδρους και τα χειρουργεία.

Το πρώτο Live Broadcast μεταξύ 
των Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ
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Πριν από περίπου δύο μήνες το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ είχε τη χαρά και την 
τιμή να φιλοξενήσει το ωραιότερο ζευγάρι της χώρας.
Τόσος καιρός έχει περάσει από τότε που ήρθε στον κόσμο το πανέμορ-
φο κοριτσάκι του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη. 
Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου γεννήθηκε ένα υγιέστατο κοριτσάκι που ζύ-
γιζε 3.600 κιλά και είχε ύψος 55 πόντους. Η Κάτια Ζυγούλη πρόσφερε 
στον Σάκη Ρουβά το καλύτερο δώρο της ζωής του και τον έκανε έναν 
ευτυχισμένο πατέρα! 
«Ήταν η σημαντικότερη στιγμή της ζωής μου. Η γέννηση της κόρης 
μου είναι θείο δώρο», δήλωσε ο Σάκης Ρουβάς πλημμυρισμένος από 
ευτυχία!
Ο μπαμπάς Σάκης, που βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό της αγαπημένης 
του Κάτιας και της κρατούσε το χέρι, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του τη 
στιγμή που αντίκρισε για πρώτη φορά την κόρη του. Ήταν ο πρώτος που 
πήρε στα χέρια του το μωρό και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να χάσει 
αυτή τη μοναδική εμπειρία. 
Όταν τον ρωτήσαμε αν αγχώθηκε εκείνη τη στιγμή, ο Σάκης μας είπε 

Σάκης Ρουβάς 

Κάτια Ζυγούλη

«Eυχαριστούμε 
από την καρδιά μας  
τους ανθρώπους 
του ΛΗΤΩ»
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Π Ρ ΩΤΑΘΛ Η Μ Α  Ο Ρ ΓΑ Ν Ι Σ Μ Ω Ν  &  Φ Ο Ρ Ε Ω Ν  Υ Γ Ε Ι Α Σ  7 Χ 7

Μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια στον 
τομέα του εργασιακού αθλητισμού α-
ποτελεί το Πρωτάθλημα Οργανισμών 
& Φορέων Υγείας 7Χ7, το οποίο διε-
ξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 
Το πρωτάθλημα θεσμοθετήθηκε από 
την ανάγκη για τη δημιουργική αξιο-
ποίηση του ελεύθερου χρόνου και τη 
σύσφιγξη των σχέσεων όλων όσοι α-
σχολούνται με τον κλάδο της παροχής 
υπηρεσιών υγείας. 
Στο πρώτο πρωτάθλημα του ΕΠΟ-
ΦΥ πρωταθλήτρια ομάδα στέφθηκε η ομάδα των εργαζομένων 
του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, ενώ το δεύτερο πρωτάθλημα κατέκτη-
σε η ομάδα της APIVITA. Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του 
τρίτου πρωταθλήματος, ο ΕΠΟΦΥ τίμησε βετεράνους αθλητές-
εργαζομένους από όλες τις εταιρείες του ποδοσφαιρικού πρωτα-
θλήματος που διοργανώνει, σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο 
Συνεδριακό Κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ, απονέμοντάς τους «Βραβείο 
Συνολικής Προσφοράς στον Εργασιακό Αθλητισμό».
Μεταξύ των τιμώμενων προσώπων ήταν και εργαζόμενοι που 
διετέλεσαν, σε νεότερη ηλικία, παίκτες εθνικών 
πρωταθλημάτων της ΕΠΟ και που τώρα, ως παί-

κτες των ομάδων των εταιρειών 
τους, ενισχύουν τα μέγιστα στην 
ανάπτυξη του εργασιακού αθλητι-
σμού. Από το ΜΗΤΕΡΑ τιμήθηκαν 
ο Νοσηλευτής του Γ΄ Χειρουργεί-
ου, κ. Χριστόφορος Μπούρας και 
ο μαιευτήρας-γυναικολόγος, κ. 
Γιώργος Χρήστου, ενώ από το 
ΛΗΤΩ τιμήθηκε ο Νοσηλευτής 
κ. Γιώργος Αβραάμ.
Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλε-
σε η προβολή βιντεοαφιερώ-
ματος και η απονομή τιμητικών 

βραβείων σε 4 γυναίκες Ολυμπιονίκες του 2004 και 
«εργάτριες του αθλητισμού», που είναι παράλληλα 
και μητέρες, ως ένδειξη αναγνώρισης και ευγνωμο-
σύνης για τις αξίες που πρεσβεύουν και εμπνέουν 
σε όλους μας.
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1: Ο βραβευθείς για τη συνολική του προσφορά στον εργασιακό αθλητισμό ιατρός μαιευ-
τήρας-γυναικολόγος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Γιώργος Χρήστου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. 
2: Ο κ. Χριστόφορος Μπούρας, Νοσηλευτής του Γ’ Χειρουργείου του ΜΗΤΕΡΑ, έχοντας 
παραλάβει τιμητικό βραβείο από τη Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού των ΜΗΤΕΡΑ 
και ΛΗΤΩ, κ. Ελίνα Αποστολάτου, και τον υπεύθυνο διοργάνωσης του Πρωταθλήματος του 
ΕΠΟΦΥ, κ. Γιάννη Σταθόπουλο. 3: Η κ. Σωτηρία Σταυρακούδη του Τμήματος Δημοσίων 
Σχέσεων του ΛΗΤΩ παραδίδει τιμητική πλακέτα στον Νοσηλευτή του Μαιευτηρίου, κ. 
Γιώργο Αβραάμ, για την προσφορά του.  4: Οι τέσσερις σπουδαίες Ολυμπιονίκες-μητέρες 
και τιμώμενες προσκεκλημένες της εκδήλωσης τιμής για τον εργασιακό αθλητισμό: από 
αριστερά Αθανασία Τσουμελέκα του βάδην (με την κορούλα της Στεφανία), Αιμιλία Τσουλ-
φά της ιστιοπλοΐας, Ευτυχία Καραγιάννη και Γεωργία Ελληνάκη της υδατοσφαίρισης.
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Ένας άξιος εκπρόσωπος 
του εργασιακού αθλητισμού στο Mini Soccer!



news news
πως δεν αγχώθηκε καθόλου: «Δεν ήταν αυτό το συναί-
σθημα που είχα. Υπήρχε ενθουσιασμός και προσμονή, 
αλλά όχι άγχος. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει ένας 
άντρας πώς νιώθει όταν γίνεται πατέρας. Νιώθεις συναι-
σθήματα που δεν μπορούν να αποδοθούν με λέξεις».
Η όμορφη μαμά Κάτια συμπληρώνει :«Δεν υπάρχει πιο 
όμορφο πράγμα από τη γλυκιά προσμονή να γεννηθεί το 
παιδί σου»!
Ο ποπ σταρ φανερά συγκινημένος κέρασε αμέσως όλο 
το μαιευτήριο γλυκά, όπως και όλους τους δημοσιογρά-
φους και τα τηλεοπτικά συνεργεία που είχαν κατακλύσει 
την είσοδο του ΛΗΤΩ. 
Ευχαρίστησε αμέτρητες φόρες όλους τους ανθρώπους 
που ήταν δίπλα στο ζευγάρι και ιδιαίτερα τον γιατρό της 
Κάτιας Ζυγούλη, κ. Ελπιδοφόρο Δουράτσο. 
Πλήθος δώρα έφτασε αμέσως για το ζευγάρι, που δεν 
έκρυψε στους στενούς φίλους και συγγενείς που έσπευ-

σαν να τους συγχαρούν ότι ζουν την πιο ευτυχισμένη πε-
ρίοδο της ζωής τους. 
Ο Σάκης όχι μόνο το δήλωνε αλλά το έδειχνε επιπλέον με 
κάθε χάδι στην κόρη του και με κάθε αγκαλιά στη γυναί-
κα που του χάρισε το ωραιότερο δώρο της ζωής του.
Αυτήν τη στιγμή οι δύο γονείς δηλώνουν πως βιώνουν 
την καλύτερη φάση της ζωής τους και παρότι ο Σάκης 
Ρουβάς έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις που του επι-
βάλλουν ένα έντονο πρόγραμμα περνάει όσο περισσότε-
ρο χρόνο μπορεί με τη νεογέννητη κόρη του. Όπως μας 
αναφέρει, «το πρώτο πράγμα που κάνω μόλις γυρίσω 
σπίτι μου είναι να αγκαλιάσω την κόρη μου και να παίξω 
μαζί της».
«Θα θέλαμε και οι δύο να ευχαριστήσουμε μέσα από την 
καρδιά μας τους ανθρώπους του ΛΗΤΩ που στάθηκαν δί-
πλα μας και μας βοήθησαν σε αυτήν τη μοναδική στιγμή 
μας. Η φιλοξενία τους ήταν εξαιρετική!».

Ο Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, ο γιατρός που έφερε στον κόσμο την κορούλα του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη, 
μας έδωσε μια άλλη διάσταση αυτού του όμορφου γεγονότος: 
«Είχα τη χαρά να παρακολουθήσω την εγκυμοσύνη της κ. Ζυγούλη επί 9 μήνες. Την κυρία Ζυγούλη τη γνωρίζω πολλά 
χρόνια, αλλά τον κύριο Ρουβά είχα τη χαρά να τον γνωρίσω επ’ ευκαιρία του ευτυχούς γεγονότος της εγκυμοσύνης.
Η εμπειρία μου ήταν πρωτόγνωρη, γιατί οι άνθρωποι που είναι προβεβλημένοι από τα ΜΜΕ έχουν ιδιαιτερότητες. Η 
κύηση εξελίχθηκε ομαλότατα, η Κάτια ήταν πολύ πειθαρχημένη και οι δυο τους πολύ τρυφεροί και προσγειωμένοι. 
Τους ευχαριστώ για την τιμή που μου έκαναν να με εμπιστευθούν ως ιατρό τους.
Θα ήθελα τέλος να τους ευχηθώ υγεία, τύχη και κάθε ευτυχία με την κορούλα τους!».

Από αριστερά: ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρέλος, ο οποίος συμμετείχε στον τοκετό, ο κ. Σάκης 
Ρουβάς, ο ιατρός του ζεύγους Ρουβά - Ζυγούλη, κ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, και ο κ. Λεω-
νίδας Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ.

Ο Σάκης Ρουβάς με Νοσηλεύτριες και Μαίες του χειρουργείου 
του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, μετά τον τοκετό.
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Μια γυναίκα μπορεί
να καταφέρει τα πάντα!
Συνεντεύξεις & Επιμέλεια Ύλης 

Γιάννης Σταθόπουλος (gstathopoulos@mitera.gr) 

Μέσα από τις στήλες κάθε τεύχους του «Art of Life & Health» προσπαθούμε να επιμορφώσουμε το κοινό σε θέματα 

υγείας, που αφορούν τη γυναίκα, το παιδί και την οικογένεια. Μέσα από τις συνεντεύξεις που μας παραχωρούν ση-

μαντικοί άνθρωποι, αυξημένης αναγνωρισιμότητας, από όλους τους τομείς της επαγγελματικής και κοινωνικής δρα-

στηριότητας, προσπαθούμε να αναδείξουμε αξίες και να κοινοποιήσουμε μηνύματα που μας αφορούν όλους. Οι γυ-

ναίκες του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης (ΝΟΒ) που φιλοξενούμε σε αυτό το τεύχος εκφράζουν με τον καλύτερο 

τρόπο τις αξίες του αθλητισμού, του ολυμπιακού πνεύματος και της μητρότητας. Παράλληλα, μας δείχνουν τον τρόπο 

μιας αρμονικής ισορροπίας μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στέλνοντας το μήνυμα ότι η μητρότητα 

μπορεί να γίνει νέο εφαλτήριο για δημιουργικότητα. Βρεθήκαμε στις εγκαταστάσεις του ΝΟΒ, ενός εκ των κορυφαί-

ων ναυταθλητικών ομίλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και κουβεντιάσαμε με την πρόεδρο του Ομίλου, κ. Στέλλα Λαζάρου, 

με την κ. Αλεξία Καμένου, προπονήτρια της πλέον πολυνίκους γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης στην Ελλάδα, και 

με την κ. Αντιόπη Μελιδώνη, αρχηγό της ομάδας και Αργυρή Ολυμπιονίκη του 2004.

Οικογένεια, αθλητισμός, διοίκηση, καριέρα Στέλλα Λαζάρου - Τίγκα
Πρόεδρος Δ.Σ. Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης (ΝΟΒ)

Η ενασχολούμενη με τα ναυτιλιακά, κ. Στέλλα Λαζάρου - Τίγκα, είναι η πρώτη 
γυναίκα στην ιστορία του 70χρονου Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης που βρίσκε-
ται στη θέση του προέδρου, καταθέτοντας σε αυτόν το μεράκι, τη δημιουργικό-
τητά, τον ελεύθερο χρόνο και την αγάπη της. Όλα αυτά μάλιστα, ενώ είναι μητέ-
ρα τεσσάρων παιδιών, τα τρία εκ των οποίων είδαν το φως της ζωής στα Μαιευ-
τήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Κυρία Λαζάρου, πείτε μας λίγα λόγια 
για την ιστορία και τις δραστηριότητες 
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.
Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης ιδρύ-
θηκε το 1937 και μέχρι σήμερα δραστη-
ριοποιείται και καλλιεργεί τα σημαντικά 
αθλήματα του νερού όπως θαλάσσιο σκι, 
ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, κλασική, τεχνι-
κή και συγχρονισμένη κολύμβηση, κα-
θώς και την υδατοσφαίριση. Με αφετη-
ρία το θαλάσσιο σκι, οι αθλητές μας κα-
τακτούν πανευρωπαϊκά και παγκόσμια 
μετάλλια και από το 1980 δίνουμε το 
«παρών» στις διοργανώσεις των Ολυμπι-
ακών Αγώνων. Σήμερα αριθμεί 1.800 
περίπου μέλη με τις οικογένειές τους.

Είστε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του 
Ομίλου. Παράλληλα, είστε καταξιωμέ-
νη επαγγελματίας στον χώρο της ναυτι-
λίας. Οφείλω να σημειώσω πως είστε 
μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις του 
κανόνα...
Δεν νομίζω ότι αποτελώ εξαίρεση πλέον. 
Οι περισσότερες γυναίκες ζουν και κι-
νούνται σε ταχείς ρυθμούς πλέον. Για 
μένα, αυτό ήρθε φυσιολογικά μια και δεν 
θα μπορούσα να είμαι ισορροπημένη α-
φαιρώντας το κομμάτι της δουλειάς από 
τη στιγμή που έγινα μητέρα. Σίγουρα υ-
πήρξαν και υπάρχουν δυσκολίες, αλλά 
πιστεύω ότι ο συνδυασμός αυτός κάνει 
εμάς τις γυναίκες πιο δημιουργικές.

Προσωπικός χρόνος;
Δεν υπάρχει καθόλου ελεύθερος χρόνος, 
όμως με την κατανόηση συγγενών και 

φίλων, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. 
Το 24ωρο είναι γεμάτο πλέον από Όμιλο, 
δουλειά, αλλά και από όμορφες στιγμές 
που ζω μέσα από τους αθλητικούς αγώ-
νες, καθώς αγαπώ τον αθλητισμό.

Κι όλα αυτά ενώ είστε έγγαμη και μητέ-
ρα 4 παιδιών.
Σίγουρα δεν υπάρχει συνταγή για το πώς 
μπορείς να διαχειριστείς δουλειά και πο-
λυμελή οικογένεια. Ασφαλώς όταν είσαι 
οργανωμένος τα πράγματα γίνονται πιο 
εύκολα, ειδικά όταν τα παιδιά είναι μικρά 
και χρειάζεται η μητέρα να οργανώσει 
τον χρόνο και το πρόγραμμά τους. Νομί-
ζω πως μ'αυτόν τον τρόπο και εκείνα εί-
ναι πιο ήρεμα και μπαίνουν οι βάσεις για 
να δημιουργήσουν αργότερα μόνα τους το 
δικό τους πρόγραμμα. Ανάλογα πάντα με 
τις περιόδους και τις συνθήκες μπορεί να 
δώσεις μεγαλύτερη βαρύτητα σε καριέρα 
ή οικογένεια, αξιολογώντας τις ανάγκες.

Γεννήσατε δύο παιδιά σας στο ΛΗΤΩ, 
ένα στο ΜΗΤΕΡΑ και ένα στο Μαιευτή-
ριο Έλενα. Σας πάω μερικά χρόνια πίσω 
και σας ζητάω να θυμηθείτε εκείνες τις 
στιγμές του τοκετού και της λοχείας.
Ευτυχώς σε μένα όλα πήγαν καλά με ε-
γκυμοσύνες και τοκετούς. Δούλευα καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου 
και είχα συνειδητοποιήσει αυτό που μου 
είχε πει ο γιατρός μου ότι η εγκυμοσύνη 
δεν είναι ασθένεια. 
Αυτό που θυμάμαι με τρυφερότητα, α-
ναπολώ και εκείνο στο οποίο παροτρύ-
νω τις νέες κοπέλες, είναι οι στιγμές 

του θηλασμού. Όσο κουρασμένη κι αν 
αισθανόμουν τις νύχτες, θυμάμαι τη λα-
χτάρα μου να πάρω αγκαλιά το μικρό 
που έκλαιγε και να δω την έκφρασή του 
να αλλάζει και να γαληνεύει σε δευτε-
ρόλεπτα. Για μένα δεν υπήρχε πιο ευτυ-
χισμένη στιγμή. 

Θα είχε ιδιαίτερη αξία η συμβουλή σας 
προς τις νέες και, κατά κανόνα, σκληρά 
εργαζόμενες μητέρες.
Όσο δύσκολα και αν φαίνονται τα πράγ-
ματα τον πρώτο καιρό για τις νέες μαμά-
δες όλα μαθαίνονται και οργανώνονται. 
Και κάτι ακόμη: η πολυμελής οικογένεια 
δεν είναι ωραία μόνο για τους έξω που 
την καμαρώνουν, αλλά και για τα παιδιά 
που ζουν μέσα σε αυτή.

«Η οικογένεια μας κάνει πιο δημιουργικές»

Κατά τη διάρκεια 
βράβευσης 
στον εορτασμό 
των 70 χρόνων.

interview

Συζητώντας με την προπονήτρια 
υδατοσφαίρισης του ΝΟΒ, 

κ. Αλεξία Καμένου (αριστερά) και 
με την Ολυμπιονίκη και αρχηγό 

της γυναικείας ομάδας water polo 
του ΝΟΒ, κ. Άντυ Μελιδώνη 

(στο μέσο, με το «Art of Life & 
Health» ανά χείρας).

Με νεαρούς αθλητές κατά τη 
διάρκεια εορτασμού εθνικής 

επετείου που διοργάνωσε 
ο Δήμος Βουλιαγμένης.
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Αλεξία Καμένου 
Προπονήτρια Γυναικείας Ομάδας Υδατοσφαίρισης του ΝΟΒ

Αντιόπη Μελιδώνη
Αρχηγός Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης, Αργυρή Ολυμπιονίκης 2004

Αλεξία, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε 
πως η ζωή σου είναι η υδατοσφαίριση. 
Μάλιστα, είσαι παντρεμένη με τον εν 
ενεργεία πολίστα του Πανιώνιου, Κώ-
στα Κοκκινάκη.
Η ζωή μου ολόκληρη είναι το πόλο. Υπήρ-
ξα επί σειρά ετών παίκτρια της Εθνικής 
Ομάδας και του ΝΟΒ, του οποίου εδώ και 
3 χρόνια έχω την τιμή να προπονώ τη γυ-
ναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης. Είμαι 
παντρεμένη με τον πολίστα Κώστα Κοκ-
κινάκη, με τον οποίο έχουμε μία κόρη, 
την Ηλιάννα, 8 χρονών, η οποία γεννήθη-
κε στο ΜΗΤΕΡΑ και είναι αθλήτρια του 
ΝΟΒ στη συγχρονισμένη κολύμβηση.

Αθλητικό γέννημα-θρέμμα 
του ΝΟΒ, λοιπόν.
Ουσιαστικά, ο ΝΟΒ αποτελεί 

μέρος της ψυχής μου καθώς έζησα, με-
γάλωσα, καταξιώθηκα μέσα σε αυτόν. 

Οι περισσότεροι γονείς προγραμματί-
ζουν να κατευθύνουν τα παιδιά τους από 
νωρίς σε κάποιο άθλημα και συχνά ανα-
ρωτιούνται ποιο θα πρέπει να είναι αυ-
τό. Ποια είναι η άποψή σου;
Θεωρώ πως όλα τα παιδιά θα πρέπει να 
ξεκινήσουν από νωρίς με την κολύμβηση, 
καθώς αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη 
της κινησιολογίας τους και βοηθάει στην 
ανάπτυξη του αναπνευστικού και του μυ-
ϊκού τους συστήματος. Παράλληλα, δεν 
νοείται σήμερα να υπάρχει παιδί στην Ελ-
λάδα που να μη γνωρίζει κολύμπι. Κατό-
πιν, ανάλογα με την ψυχοσύνθεση και τα 
σωματικά του προσόντα, θα πρέπει να ε-
πιλέξει το άθλημα που του ταιριάζει.

Ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηρι-
στικά ενός παιδιού που θέλει να ασχο-
ληθεί σοβαρά με την υδατοσφαίριση 
και τι εν τέλει του προσφέρει;
Όπως σε όλα τα πράγματα, σημαντικό εί-
ναι το παιδί να αγαπά αυτό που κάνει. Ό-
πως σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, θα 
πρέπει να διακατέχεται από ομαδικό 
πνεύμα. Η πειθαρχία και ο αυτοέλεγχος 
είναι σημαντικά στοιχεία. Επίσης, το να 
μην αντιμιλάς σε προπονητές και συμπαί-
κτες, αλλά να εκτελείς με ζήλο και αυτα-
πάρνηση τις οδηγίες. Και τέλος, το καλώς 
εννοούμενο πάθος είναι εκείνο που προ-

τρέπει τον αθλητή να αγωνιστεί για την 
επίτευξη του στόχου. Όσον αφορά στο τι 
προσφέρει η υδατοσφαίριση, εκτός των 
υπέροχων αθλητικών στιγμών και εμπει-
ριών, η συμμετοχή σε μια καλά οργανω-
μένη ομάδα υδατοσφαίρισης όπως του 
ΝΟΒ δίνει στον παίκτη ή στην παίκτρια 
την αίσθηση ότι ανήκει σε μια οικογένεια. 
Δημιουργεί φιλίες και δεσμούς ζωής.

Αλήθεια, πώς μπορεί να συνδυαστεί η 
μητρότητα με την προπονητική;
Όχι πολύ εύκολα. Μια προπονήτρια μπο-
ρεί να είναι τρυφερή και στοργική σαν 
μάνα στις παίκτριές της. Τους λέω π.χ. 
έπειτα από κάθε προπόνηση να ντύνο-
νται για να μην κρυώσουν, να οδηγούν 
προσεκτικά, με ενδιαφέρει να έχω γνώ-
ση της ψυχολογικής τους κατάστασης. 
Στην προπόνηση, όμως, εφαρμόζω όπο-
τε χρειάζεται σκληρή γραμμή και ενίοτε 
είμαι πιεστική, καθώς ο στόχος είναι συ-
γκεκριμένος και τα κορίτσια συνειδητά 
έχουν επιλέξει να τον ακολουθήσουν. 
Από την άλλη, μια μάνα δεν μπορεί να 
εφαρμόζει με την ίδια ένταση μεθόδους 
που εφαρμόζονται στην προπόνηση. Η 
πειθαρχία είναι φυσικά βασικό συστατι-
κό, όμως πρέπει κατά τη γνώμη μου ο 
γονιός να αφήσει κάποια στιγμή το παιδί 
λίγο λάσκα, που λένε οι ιστιοπλόοι, προ-
κειμένου να βρει μόνο του τη θέση του 
στη ζωή επιλέγοντας τους κατάλληλους 
ανθρώπους που θα το πλαισιώσουν.

Άντυ, πώς ξεκίνησες το πόλο;

Από μικρό παιδί είχα μια μαγική σχέση με 

το νερό. Περνούσα ατέλειωτες ώρες μέσα 

στη θάλασσα. Έτσι, και με την παρότρυνση 

της οικογένειας Αφρουδάκη, που διαθέτει 

αυτήν τη στιγμή τρεις εν ενεργεία πολίστες 

κορυφαίου επιπέδου, ξεκίνησα σε ηλικία 

14 χρονών το πόλο στον ΝΟΒ. Το πόλο κα-

θόρισε την πορεία της ζωής μου και συνέ-

βαλε στη διαμόρφωση της προσωπικότη-

τας και του χαρακτήρα μου.

Ο μεγάλος πολίστας της Βουλιαγμένης 

και της Εθνικής Ανδρών, ο Γιώργος Μαυ-

ρωτάς, μου είχε πει κάποτε ότι «με τον 

αθλητισμό στρώνεις χαρακτήρα».

Συμφωνώ απολύτως! Και επιπλέον, θεω-

ρώ πως μόνο ένας σωστός χαρακτήρας 

μπορεί να σε οδηγήσει στη διάκριση και 

στις επιτυχίες. Το ταλέντο δεν φτάνει. 

Φαντάζομαι πως η πιο σημαντική διά-

κριση της αθλητικής σου καριέρας ήταν 

η κατάκτηση του Ολυμπιακού Μεταλλίου 

με την Εθνική Ομάδα το 2004. Αλήθεια, 

πώς βίωσες όλη εκείνη την περίοδο;

Με τη Βουλιαγμένη όλα αυτά τα χρόνια 

κερδίσαμε σχεδόν τα πάντα. Πράγματι, ό-

μως, η πιο μεγάλη αθλητική στιγμή που 

έζησα ήταν η κατάκτηση του Αργυρού Με-

ταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της 

Αθήνας το 2004 με την Εθνική. Η ηθική 

και υλική αναγνώριση που λάβαμε τόσο 

από την Πολιτεία όσο και από άλλους φο-

ρείς ήταν το επιστέγασμα μιας επίπονης 

προσπάθειας ετών. Οφείλω να σημειώσω 

ότι η παροχή που λάβαμε από το ΜΗΤΕΡΑ 

ως αναγνώριση της προσφοράς μας, για 

εμάς τις γυναίκες ιδιαίτερα, είναι από τις 

πλέον σημαντικές.

Η θέση όπου παίζεις είναι αμυντικός. 

Για τα περισσότερα παιδιά, σε όλα τα ο-

μαδικά αθλήματα, η επίθεση είναι πιο 

ελκυστική.

Εγώ είμαι της άποψης και της φιλοσοφίας 

«τις νίκες τις φέρνει η επίθεση και τα 

πρωταθλήματα η άμυνα».

Πολλοί, όμως, πιστεύουν ότι η καλύτερη 

άμυνα είναι η επίθεση.

Δεν με εκφράζει καθόλου αυτή η ρήση. 

Μπορεί να ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις 

στον αθλητισμό, αλλά στην καθημερινότη-

τά μας, όταν αποδεδειγμένα έχεις σφάλει, 

όταν αποδεδειγμένα είσαι λάθος, δεν μπο-

ρείς να βγαίνεις επιθετικά για να το καλύ-

ψεις. Πρέπει να αναγνωρίσεις το λάθος, να 

υποστείς τις συνέπειες και να συνεχίσεις. 

Είναι το πιο έντιμο.

Ως βετεράνος πλέον του αθλήματος, τι 

συμβουλές θα έδινες στα παιδιά που 

ετοιμάζονται να ασχοληθούν με την υ-

δατοσφαίριση και τον αθλητισμό γενι-

κότερα;

Να δομήσουν τον χαρακτήρα τους κοντά 

σε ανθρώπους που θα τους μεταφέρουν 

τις σωστές αξίες. Να είναι πειθαρχημένα 

και σοβαρά. Να βάζουν στόχους και να 

είναι προσηλωμένα σε αυτούς αν θέλουν 

να πετύχουν. Και, τέλος, να μείνουν μα-

κριά από τα αναβολικά. Μη καθαρός α-

θλητισμός δεν είναι αθλητισμός. Είναι 

κάτι άλλο.

Η προπονητική είναι μέσα στα πλάνα σου 

για το μέλλον;

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις με εν-

διαφέρει πάρα πολύ να ασχοληθώ με την 

προπονητική.

Άντυ, σ' ευχαριστούμε και σου ευχόμα-

στε ό,τι καλύτερο...

Είναι από τις ελάχιστες γυναίκες προπονητές υδατοσφαίρισης επαγγελματικού επι-
πέδου και η μοναδική Ελληνίδα που έχει κατακτήσει το Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρι-
σης Γυναικών ως παίκτρια και ως προπονήτρια. Και πάντα για τη Βουλιαγμένη. Πα-
ράλληλα είχε σημαντικές διακρίσεις και με την Εθνική Ομάδα. Οι παίκτριές της τη 
σέβονται και τη θαυμάζουν, καθώς μεταδίδει το πάθος που τη χαρακτήριζε ως αθλή-
τρια, συνδυάζοντάς το με πειθαρχία. Μητέρα και η ίδια μιας 8χρονης κόρης, γνωρίζει 
καλά τους τρόπους επικοινωνίας με τους νέους ανθρώπους.

Η ενασχόλησή της με την  υδατοσφαίριση ξεκινά στα 14 της χρόνια. Από τα 16 αγω-
νίζεται στην πρώτη ομάδα της γυναικείας υδατοσφαίρισης του ΝΟΒ, με τον οποίο 
έχει κερδίσει σχεδόν τα πάντα. Μεγαλύτερη στιγμή της 31χρονης Αξιωματικού του 
Λιμενικού Σώματος ήταν η κατάκτηση του Αργυρού Ολυμπιακού Μεταλλίου το 2004 
με τα χρώματα της Εθνικής μας Ομάδας. Τώρα που βρίσκεται στο τέλος της αθλητι-
κής της καριέρας, η έμπειρη αμυντικός μας κάνει έναν μίνι απολογισμό. 

«Οι μητέρες είναι και... προπονήτριες» «Η καλύτερη άμυνα είναι η… άμυνα»

Συμβουλές και οδηγίες στις πολίστριες του ΝΟΒ 
κατά τη διάρκεια αγώνα.

«Ο προπονητής θα πρέπει να βγάζει 
στην επιφάνεια τον καλύτερο εαυτό 
κάθε παίκτη».

Η κορυφαία στιγμή της κατάκτησης του Αργυρού 
Μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Οι Ολυμπιονίκες του 
ΝΟΒ, Άντυ Μελιδώνη και 

Γιούλη Λαρά βραβεύο-
νται στο ΜΗΤΕΡΑ, σε ει-
δική εκδήλωση που δι-

οργάνωσε το Νοσοκομείο 
προς τιμή των Ελλήνων 

Ολυμπιονικών.
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Για να αποκτούμε με ασφάλεια υγιή παιδιά!

 

Η κύηση αποτελεί ένα φυσιολογικό και κορυφαίο γεγονός στη ζωή της 
γυναίκας, το οποίο μπορεί να επιπλακεί με παθολογικές καταστάσεις 
που ίσως αποβούν επικίνδυνες για τη μητέρα και το έμβρυο σε ποσοστό 
5-20%. Πλέον, όμως, οι τεχνολογικές πρόοδοι στην ιατρική την τελευταία 
εικοσαετία δίνουν τη δυνατότητα να περιοριστούν οι κίνδυνοι αυτοί, 
αρκεί οι μέλλοντες γονείς να προετοιμαστούν σωστά και να 
παρακολουθούν με ορθό τρόπο την εγκυμοσύνη.

Μαιευτήρα Γυναικολόγο - Διδάκτορα 
Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου 
του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τον δρ 

Ελπιδοφόρο Δουράτσο

Προγαμιαίος - 
προγεννητικός έλεγχος
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Σκοπός του άρθρου είναι να ενημερώ-
σει και να ευαισθητοποιήσει τα ζευ-
γάρια για την κατεύθυνση που πρέπει 
να έχει τη σημερινή εποχή η σωστή 
προετοιμασία και η παρακολούθηση 
της εγκυμοσύνης. 
Στόχος του προγεννητικού ελέγχου 
και της σωστής παρακολούθησης της 
εγκυμοσύνης είναι η όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη εξασφάλιση μιας κύησης 
χωρίς επιπλοκές και η γέννηση ενός 

ζώντος και υγιούς νεογνού.
Ξεκινώντας έναν στοιχειώδη προγα-
μιαίο έλεγχο, θα πρέπει το ζευγάρι 
να ελέγξει με ηλεκτροφόρηση αιμο-
σφαιρίνης την πιθανότητα στίγματος 
μεσογειακής αναιμίας. Εάν έχουν 
στίγμα και οι δύο γονείς, είναι απα-
ραίτητος ο προγεννητικός έλεγχος 
στη 12η εβδομάδα της κύησης με βι-
οψία τροφοβλάστης.
Ο αιματολογικός έλεγχος της γυναί-
κας χρειάζεται να περιλαμβάνει ε-
πίσης εξετάσεις για ηπατίτιδα Β και 
C, αντισώματα ερυθράς, αντισώματα 

τοξοπλάσματος, κυτταρομεγαλοϊού 
και αντισώματα HIV (AIDS).
Το ιστορικό του ζεύγους είναι πολύ 
σημαντικό για τη διάγνωση κληρονο-
μικών νοσημάτων ή νοσημάτων της 
μέλλουσας μητέρα όπως διαβήτης, 
υπέρταση και αυτοάνοσα νοσήματα.
Ο προγεννητικός έλεγχος αφορά σε 
διαγνωστικές μεθόδους που σκοπό 
έχουν να ανιχνεύσουν και να διαγνώ-
σουν ύπαρξη νοσημάτων στο έμβρυο. 
Χωρίζονται σε μη επεμβατικές και 
επεμβατικές. Η μεγάλη «ομπρέλα» 
του προγεννητικού ελέγχου είναι η 
υπερηχογραφία, η οποία ανήκει στις 
μη επεμβατικές μεθόδους. Άλλες μη 
επεμβατικές μέθοδοι είναι το τεστ της 
αυχενικής διαφάνειας του εμβρύου 
με τους βιοχημικούς δείκτες, που α-
νιχνεύει έγκυες υψηλού κινδύνου για 
χρωμοσωμιακό νόσημα του εμβρύου. 
Διενεργείται από την 11η έως τη 14η 
εβδομάδα της κύησης και είναι συν-
δυασμός υπερηχογραφήματος και αι-
μοληψίας της μητέρας και το υπερηχο-
γράφημα β΄ επιπέδου (ανατομικό) που 
διενεργείται στην 21η - 22η εβδομάδα 
της κυήσεως.
Οι επεμβατικές μέθοδοι είναι η αμνι-
οπαρακέντηση και η βιοψία τροφο-
βλάστης (CVS).

Η  υ γ ε ί α  τ η ς  μ η τ έ ρ α ς
Η προγεννητική φροντίδα είναι όλη η 
διαδικασία της παρακολούθησης της 
εγκυμοσύνης και αφορά κυρίως στην 
υγεία της μητέρας και εμμέσως του 
κυοφορουμένου εμβρύου. Η ευθύνη 
του μαιευτήρα είναι να παρακολουθεί 
την έγκυο στενά για να μπορέσει να 
διαγνώσει καταστάσεις που χρειάζο-
νται περαιτέρω έλεγχο και θεραπεία. 
Καθήκον της εγκύου είναι να πειθαρ-
χεί στις οδηγίες του γιατρού. Κατά την 
παρακολούθηση της κύησης μπορούν 
να διαγνωστούν: 
1. Ήπια υπέρταση, η έγκαιρη διάγνω-
ση της οποίας αποτρέπει περαιτέρω 

επιδείνωση με σοβαρότερες συνέ-
πειες όπως προεκλαμψία και λοιπά 
σύνδρομα.
2. Αιματολογικές διαταραχές, από α-
πλή αναιμία μέχρι διαταραχές πηκτι-
κότητας που μπορεί να οδηγήσουν σε 
σοβαρότερα προβλήματα.
3. Λοιμώξεις της εγκύου, που σε κά-
ποιο ποσοστό υπάρχει περίπτωση να 
προσβάλουν το έμβρυο όπως: τοξο-
πλάσμωση, ερυθρά, κυτταρομεγαλο-
ϊός, παρβοϊός.
4. Διαβήτης της κυήσεως, από ήπι-
ος που αντιμετωπίζεται με ειδική 
διατροφή, όταν είναι οριακά διατα-
ραγμένη η καμπύλη σακχάρου, μέχρι 
την παθολογική καμπύλη κατά την ο-
ποία η έγκυος θα χρειαστεί να λάβει 
ινσουλίνη.

Ο ι  ε ξ ε τ ά σ ε ι ς    
γ ι α  τ ο  έ μ β ρ υ ο
Στο πλαίσιο του προγεννητικού ελέγ-
χου οι εξετάσεις που διενεργούνται 
σε μία εξελισσόμενη κύηση είναι:
1. Υπερηχογράφημα α΄ τριμήνου: Γίνε-
ται μεταξύ 11ης και 14ης εβδομάδας 
της κύησης, καλύτερα στη 12η εβδο-
μάδα και υπολογίζεται η αυχενική 
διαφάνεια του εμβρύου. Ακολουθεί 
αιμοληψία της εγκύου για μέτρηση 
δύο βιοχημικών δεικτών (B-HCG και 
PAPP-A). Τα αποτελέσματα αναλύο-
νται με συγκεκριμένο αλγόριθμο σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή και από την 
επεξεργασία αυτή έχουμε ένα κλάσμα 
που αφορά στην πιθανότητα που έχει 
η συγκεκριμένη έγκυος να κυοφορεί 
έμβρυο με τρισωμίες 21 (σύνδρομο 
DOWN), 18 και 13. Παράλληλα, ελέγ-
χεται όλη η ανατομία του εμβρύου 
(εγκέφαλος - πεπτικό - καρδιά - ου-
ροποιητικό - σκελετός). Το ποσοστό 
ανίχνευσης των χρωμοσωμιακών 
ανωμαλιών με το παραπάνω τεστ αγ-
γίζει το 95%. Γίνεται σε έγκυες όλων 
των ηλικιών. Εάν το ποσοστό κινδύνου 
είναι υψηλό συστήνεται επεμβατικός 

προγεννητικός έλεγχος με βιοψία 
τροφοβλάστης (CVS) ή αμνιοπαρα-
κέντηση για έλεγχο του καρυοτύπου 
του εμβρύου. Η απόφαση ανήκει στο 
ζευγάρι, αφού λάβουν υπόψη ότι το 
ποσοστό κινδύνου αποβολής κατά την 
αμνιοπαρακέντηση ή το CVS είναι 1% 
διεθνώς. Η διαδικασία του ελέγχου ο-
λοκληρώνεται σε 1½ ώρα περίπου και 
τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται ά-
μεσα στην έγκυο.
2. Υπερηχογράφημα β΄ επιπέδου ή ανα-
τομικό: Διενεργείται μεταξύ 20ής και 
22ης εβδομάδας της κύησης. Σε αυτήν 
την εξέταση που διαρκεί περίπου 40 
λεπτά έως 1 ώρα εξετάζεται από ειδι-
κούς ιατρούς η ανατομία του εμβρύου. 
Επίσης ελέγχεται ο τράχηλος για την 
επάρκεια του και ελέγχεται η ροή του 
αίματος στις μητριαίες αρτηρίες με 
doppler. Τα ποσοστά ανεύρεσης μορ-
φολογικών ανωμαλιών του εμβρύου 
αγγίζουν το 70% του συνόλου. 

Ο  ε π ε μ β α τ ι κ ό ς   
έ λ ε γ χ ο ς
Εάν χρειαστεί επεμβατικός προγεν-
νητικός έλεγχος, ακολουθεί λεπτο-
μερής ενημέρωση του ζεύγους από 
τον ειδικό ιατρό σε συνεργασία με 
τον θεράποντα και η απόφαση που 
θα ληφθεί ανήκει στο ζεύγος.
Η βιοψία της τροφοβλάστης (CVS) δι-
ενεργείται συνήθως τη 12η εβδομά-
δα της κύησης. Με λεπτή βελόνα και 
με τοπική αναισθησία, κάτω από υπε-
ρηχογραφικό έλεγχο και υπό συνεχή 
αναρρόφηση, λαμβάνεται ποσότητα 
χοριακών λαχνών που αντιπροσω-
πεύει δείγμα του πλακούντα 
και αντικατοπτρίζει τη 
χρωμοσωμιακή σύν-
θεση του εμβρύου.
Η αμνιοπαρακέ-
ντηση διενεργείται 
περίπου τη 17η ε-
βδομάδα της κύη-
σης. Γίνεται λήψη 

15 cc αμνιακού υγρού με λεπτή βελόνα 
που οδηγείται από το γιατρό μέσα στην 
αμνιακή κοιλότητα, κάτω από υπερη-
χογραφική παρακολούθηση, οπότε 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια της επέμ-
βασης. Η ενόχληση είναι ελάχιστη και 
τα αποτελέσματα είναι έτοιμα κατ’ αρ-
χάς σε 2 ημέρες για τα πιο συχνά χρω-
μοσωμιακά νοσήματα, με μια μέθοδο 
που λέγεται PCR. Εντός 20 ημερών 
είναι έτοιμο και το αποτέλεσμα της 
λεπτομερούς χαρτογράφησης όλου 
του καρυοτύπου του εμβρύου. 
Στις μηνιαίες επισκέψεις της ε-
γκύου γίνεται έλεγχος του βά-
ρους της, της αρτηριακής 
της πίεσης, των αιμα-
τολογικών εξετάσεων 
και της γενικής εξέ-

τασης ούρων. Στις 27 - 28 εβδομάδες 
διενεργείται καμπύλη σακχάρου της 
μητέρας .
Μεταξύ 32ης και 33ης εβδομάδος δι-
ενεργείται doppler υπερηχογράφημα 
για να διαπιστωθεί αν η ροή του αίμα-
τος στις μητριαίες και στις ομφαλικές 
αρτηρίες τροφοδοτούν το έμβρυο ε-
παρκώς, έμμεσος δείκτης της καλής 
του οξυγόνωσης. 
Προς το τέλος πια της κύησης μπορεί 
να γίνει αξιολόγηση του βιοφυσικού 
προφίλ του εμβρύου που έχει σχέση 
με τη γενική του κατάσταση και τις 
εφεδρείες του πλακούντα. Περιλαμ-
βάνει έλεγχο των κινήσεων του κορ-
μού, των αναπνευστικών κινήσεων, 
του τόνου και της ποσότητας του α-
μνιακού υγρού. Η τελική βαθμολογία 
περιλαμβάνει καρδιοτοκογράφημα 
ηρεμίας και doppler. Όλες οι παρα-
πάνω διαγνωστικές μέθοδοι είναι το 
απόσταγμα της τεχνολογικής προ-
όδου στην ιατρική την τελευταία ει-
κοσαετία και συμβάλλουν στη σημα-
ντική βελτίωση της περιγεννητικής 
νοσηρότητας και θνησιμότητας. 

Το ιστορικό του ζεύγους 

είναι πολύ σημαντικό για 

τη διάγνωση κληρονομικών 

νοσημάτων ή νοσημάτων 

της μέλλουσας μητέρας, 

όπως διαβήτης, υπέρταση 

και αυτοάνοσα νοσήματα.
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Πολύτιμη λύση στη γυναικολογία

Η πρώτη προσπάθεια ενδοσκόπησης 
αναφέρεται από τη σχολή της Κω (Ιπ-
ποκράτης) και περιγράφεται μια ορθο-
σκόπηση με μηχανήματα που δεν δια-
φέρουν στη σύλληψη από τα σημερινά. 
Στις αρχές του αιώνα έγιναν οι πρώτες 
προσπάθειες λαπαροσκόπησης (Δου-
γλασιοσκόπησης), ενώ γύρω στο 1910 
από τον Kelling και τον Jacabaeus πε-
ριγράφηκαν οι πρώτες λαπαροσκοπή-
σεις και στην ονοματολογία της διαδι-
κασίας επικράτησε ο όρος λαπαροσκό-
πηση και λιγότερο κοιλιοσκόπηση.
Τα επόμενα χρόνια η λαπαροσκόπηση 
έγινε αντικείμενο ευρύτερης μελέτης 
και χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες 
περιπτώσεις. «Σταθμός» για τη μέ-
θοδο θεωρείται το 1989, όταν ο Harry 
Reich πραγματοποίησε την πρώτη ο-
λική υστερεκτομία λαπαροσκοπικά. 
Έκτοτε οι γυναικολόγοι αντιλήφθηκαν 
ότι ήταν δυνατόν να διενεργείται σχε-
δόν κάθε γυναικολογική επέμβαση 
λαπαροσκοπικά, εκτός ίσως από ε-
κείνες του προχωρημένου καρκίνου. 

Τ α  π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α
Αναλυτικότερα, τα πλεονεκτήματα 
της λαπαροσκοπικής χειρουργικής 
(όπως παρουσιάζονται και στον πί-
νακα 1) είναι:

1 Καλύτερη όραση. Τα σύγχρονα 
μηχανήματα ενδοσκόπησης και 

καταγραφής επιτρέπουν να σχηματί-
ζεται εξαιρετική εικόνα των οργάνων 
της πυέλου τόσο για τον χειρουργό 
όσο και για τα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας, βοηθούς, εργαλειοδότρι-
ες κ.λπ. Εξάλλου, η μεγέθυνση που 
φτάνει περίπου τις 8 φορές επιτρέπει 
τη λεπτομερή παρατήρηση και διά-
γνωση των ανατομικών βλαβών, είτε 
από φλεγμονές είτε από ενδομητρίω-
ση. Βέβαια η μεγέθυνση δεν φτάνει 
εκείνη των χειρουργικών μικροσκο-
πίων, τα οποία όμως είναι πολύ πιο 
δύσχρηστα. 

2 Κατά την εκτέλεση διαγνωστικών 
λαπαροσκοπήσεων είναι δυνατόν, 

εφόσον υπάρχει η κατάλληλη προε-
τοιμασία, να γίνεται και ταυτόχρονη 
θεραπευτική αντιμετώπιση. Αυτό α-
φορά κυρίως τις διάσπαρτες μικρές 
εστίες ενδομητρίωσης ή συμφύσεις 
των σαλπίγγων και των ωοθηκών, ό-
που συχνά απαιτείται είτε συντηρητι-
κή θεραπεία είτε δεύτερη επέμβαση. 
Κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής 
λαπαροσκόπησης, επεμβαίνοντας, ε-
πιτυγχάνουμε τα ίδια αποτελέσματα, 
σε μικρότερο χρόνο, με λιγότερα έξο-

δα και λιγότερες παρενέργειες.

3Μικρότερο τραύμα ιστών. Η κοι-
λιακή κοιλότητα δεν διανοίγεται 

στην ξηρή ατμόσφαιρα του χειρουρ-
γείου και έτσι προστατεύονται οι ιστοί 

τόσο από την ξηρότητα όσο και από τη 
λοίμωξη. Με την έκπλυση δεν χρει-
άζεται να τοποθετούνται σπληνία, 
συνεπώς αποφεύγονται οι μικρο-
τραυματισμοί των βλεννογόνων, ενώ 
οι ιστοί δεν έρχονται σε επαφή με talk 
ή με χειρουργικά εργαλεία, και έτσι 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της εκ 
νέου δημιουργίας συμφύσεων. Αυτά 
τα πλεονεκτήματα γίνονται ακόμα πιο 
εμφανή όταν η βλάβη βρίσκεται στον 
Δουγλάσειο ή στον ωοθηκικό βόθρο.

4Μικρότερη πιθανότητα συμφύσε-
ων. Είναι πιθανόν ότι η χειρουρ-

γική λαπαροσκόπηση υπερέχει της 
λαπαροτομίας αναφορικά με τον σχη-
ματισμό συμφύσεων, χωρίς αυτό να 
έχει αποδειχτεί για τη λύση των συμ-
φύσεων που προϋπήρχαν, ενώ, όπως 
προαναφέρθηκε, είναι συνηθέστερος 
ο de novo σχηματισμός συμφύσεων 
κατά τη συμβατική λαπαροτομία πα-
ρά κατά τη λαπαροσκόπηση. Αυτό 
ερμηνεύεται, εκτός από το μικρότερο 
τραύμα ιστών, 
όπως ειπώ-
θηκε, και από 
το γεγονός ότι 
μικροσκοπικές 
α ιμορρ αγίες 
σταματούν α-
μέσως από το 
αυτόματο τα-
μπονάρισμα λό-
γω αυξημένης 
ενδοκοιλιακής 
πίεσης. Ακόμη, 
δεν υπάρχει 
μετεγχειρητικός ειλεός και η άμεση 
κινητοποίηση του εντέρου αποτρέπει 
τη δημιουργία συμφύσεων.

5Διευκόλυνση άλλων θεραπευ-
τικών επεμβάσεων. Η ασθενής 

δέχεται πολύ ευκολότερα την επα-
νεκτίμηση με λαπαροσκόπηση της 
κατάστασης των σαλπίγγων της έ-
πειτα από πλαστική και τη λύση των 
συμφύσεων που ενδεχομένως έχουν 
ξανασχηματιστεί, παρά την εκ νέου 
λαπαροτομία για να λυθούν οι παρα-
μένουσες συμφύσεις. Επίσης, είναι 

εύκολη η τοποθέτηση υλικών που 
προστατεύουν από τις συμφύσεις και 
υπάρχει η δυνατότητα να γίνει έγχυ-
ση μεθοτρεξάτης επί εξωμητρίου ή 
να εφαρμοστούν οι γνωστές τεχνικές 
της υποβοηθούμενης γονιμότητας. 

Η αφαίρεση σο-
κολατοειδών κύ-
στεων ή οζιδίων 
ενδομητρίωσης 
βελτιώνει την α-
ποτελεσματικό-
τητα της χρήσης 
αναλόγων. Η α-
φαίρεση υδρο- ή 
πυοσαλπίγγων 
μειώνει τον χρό-
νο θεραπείας 
και βελτιώνει τα 
αποτελέσματα 

της εξωσωματικής γονιμοποίησης. 
Επιπλέον, στη θέση της second look 
λαπαροτομίας μετά χημειοθεραπεία 
για καρκίνο ωοθηκών η λαπαροσκό-
πηση καταλαμβάνει όλο και μεγα-
λύτερη θέση. Τέλος, σήμερα πλέον 
η λαπαροσκόπηση έχει αρχίσει να 
καταλαμβάνει θέση στη θεραπεία 
του αρχόμενου γυναικολογικού 
καρκίνου.

6Μικρότερη πιθανότητα επιπλο-
κών. Η συχνότητα επιπλοκών 

κατά τη χειρουργική λαπαροσκοπική 

είναι μικρή. Αναφέρονται ποσοστά 
που κυμαίνονται περί το 1% - 2%.

7Πλεονεκτήματα τόσο για την α-
σθενή όσο και για το σύστημα 

υγείας. Τα πλεονεκτήματα της επεμ-
βατικής λαπαροσκοπικής σχετίζονται 
με τον μικρό χρόνο νοσηλείας και την 
ταχύτερη επαναδραστηριοποίηση της 
ασθενούς. Είναι δυνατόν να φύγουν 
από το νοσοκομείο αυθημερόν ή την 
επόμενη ημέρα και να επιστρέψουν 
στη δουλειά τους μέσα σε 2 - 3 μέρες 
αντί των 4 εβδομάδων. Οι περισσό-
τερες αισθάνονται πιο ασφαλείς και 
έχουν πολύ λιγότερο άγχος πριν και 
μετά την επεμβατική λαπαροσκό-
πηση σε σχέση με τη λαπαροτομία. 
Οι τομές είναι μικρότερες, λιγότερο 
επώδυνες, με μικρότερη πιθανότητα 
για φλεγμονή. Ο κίνδυνος για χηλο-
ειδή είναι μηδαμινός και η ανάνηψη 
των ασθενών είναι ταχύτατη.
Βέβαια, υπάρχουν και μειονεκτήμα-
τα, τα οποία παρουσιάζονται στον πί-
νακα 2. Συμπερασματικά, η σημασία 
της διαγνωστικής λαπαροσκόπησης 
είναι αδιαμφισβήτητη. Η επεμβατική 
λαπαροσκόπηση στα χέρια χειρουρ-
γών συνετών, αλλά και τολμηρών, με 
γνώση και εξειδίκευση είναι ένα ερ-
γαλείο που θα αλλάξει τη χειρουργι-
κή προσέγγιση των γυναικολογικών 
παθήσεων.

Τα πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής 
χειρουργικής αναμένεται ότι θα αλλάξουν την προσέγγιση των 
γυναικολογικών παθήσεων που χρειάζονται επέμβαση. Ποια είναι, 
όμως, αυτά τα πλεονεκτήματα και τι μπορούν να προσφέρουν;

Χειρουργό - Γυναικολόγο, 
Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών

Από τον 
Γεώργιο 
Κ. Καλλιπολίτη

Λαπαροσκοπική 
χειρουργική

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής

1. Καλύτερη όραση

2. Ταυτόχρονη διάγνωση και θεραπεία

3. Μικρότερο τραύμα 

4. Ελαττωμένη πιθανότητα συμφύσεων

5. Διευκόλυνση άλλων θεραπευτικών αγωγών

6. Μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών

7. Καλύτερη υγεία της ασθενούς

Τα μειονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής

1. Όραση δύο διαστάσεων αντί τριών

2. Η ψηλάφηση των οργάνων με τα δάχτυλα δίνει καλύτερη αίσθηση παρά 
με τα μηχανήματα

3. Απαιτείται λίαν πεπειραμένος βοηθός του χειρουργού

4. Μεγαλύτερος χρόνος της επέμβασης

5. Μεγαλύτερη κόπωση του χειρουργού

Με τη λαπαροσκοπική 

επέμβαση έχουμε μικρό χρόνο 

νοσηλείας, ταχεία 

αποκατάσταση της υγείας, 

λιγότερες συμφύσεις και 

μικρότερη νοσηρότητα, 

μειωμένη χρήση φαρμάκων και 

μικρότερο χειρουργικό τραύμα.
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Οι μύθοι και η πραγματικότητα

Αποβολή έχουμε όταν μια εγκυμοσύ-
νη χάνεται πριν από την 23η εβδομάδα 
κύησης. Όταν το δυσάρεστο αυτό γε-
γονός επαναληφθεί τρεις φορές, τότε 
λέμε ότι η γυναίκα έχει επαναλαμβα-
νόμενες αποβολές. Το ζευγάρι βιώνει 
την αποβολή ως μια απώλεια μέσα 
στην οικογένεια. Όταν μάλιστα αυτό 
επαναλαμβάνεται, ο πόνος και η ψυχο-
λογική επιβάρυνση είναι τόσο μεγάλοι 
που το ζευγάρι αρχίζει να σκέφτεται 

να σταματήσει κάθε επόμενη προσπά-
θεια τεκνοποίησης. Εδώ, λοιπόν, πρέ-
πει να διατυπωθεί μια πρώτη αλήθεια: 
οι πιθανότητες του ζευγαριού με τρεις 
αποβολές να έχει μία επόμενη επιτυχή 
εγκυμοσύνη είναι περίπου 70%. Αυτό 
σημαίνει ότι, παρ’ όλες τις ατυχίες, τα 
7 στα 10 ζευγάρια θα έχουν ευτυχή 
συνέχεια.
Γεγονός, βέβαια, παραμένει ότι στα 
ζευγάρια που αποβάλλουν με συχνότη-
τα μεγαλύτερη από εκείνη του γενικού 
πληθυσμού κρύβεται κάποιο ιατρικό 
αίτιο. Εδώ πρέπει να διατυπώσουμε 
μια δεύτερη αλήθεια: περίπου στα μι-
σά από τα ζευγάρια με καθ’ έξιν απο-
βολές δεν θα μπορέσουμε να βρούμε 
την αιτία τους και να συμφωνήσουμε 
όλοι σε αυτήν. Λόγω των ελλιπών ακό-
μα γνώσεων της ιατρικής κοινότητας 
σχετικά με το ιδιαίτερα πολύπλοκο 
θέμα των αποβολών, εμφανίζονται 
διάφορες απόψεις, ιατρών και ερευ-
νητικών κέντρων, που προτείνουν τις 
δικές τους διερευνήσεις και θεραπεί-
ες. Πιθανόν στο μέλλον κάποιες από 
αυτές να υιοθετηθούν από την ιατρική 
κοινότητα. Όμως, σήμερα η πραγματι-
κότητα είναι διαφορετική.

Ας τη δούμε διατυπώνοντας μερικές 
ακόμα αλήθειες για τα αίτια των επα-
ναλαμβανόμενων αποβολών:

ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Πε-
ρίπου το 3% - 5% των ζευγαριών με 
περισσότερες από τρεις αποβολές πα-
ρουσιάζει κάποια ανωμαλία στα χρω-
μοσώματα. Πρώτο βήμα, λοιπόν, στη 
διερεύνηση των αιτιών είναι η εξέταση 
του καρυότυπου των γονέων και ακο-
λούθως η γενετική συμβουλή. Αν υ-
πάρχει πρόβλημα, εξίσου σημαντικός 
είναι ο καρυότυπος των προϊόντων της 
αποβολής. Αν είναι παθολογικός, κάτι 
που σε αρχόμενες αποβολές συμβαίνει 
σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80%, τότε 
έχουμε στα χέρια μας μια αδιάσειστη 
απόδειξη για το αίτιο των αποβολών 
και μπορούμε να πούμε στους γονείς 
ότι η επόμενη κύησή τους έχει πάρα 
πολλές πιθανότητες να πάει καλά, και 
αυτό είναι αλήθεια.

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: 
Πολλές φορές έρχονται στο ιατρείο 
επαναλαμβανόμενων αποβολών του 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ γυναίκες με πο-
λυκυστικές ωοθήκες, πεπεισμένες ότι 

Η εμπειρία της αποβολής είναι από τις δυσκολότερες για ένα ζευγάρι 
που θέλει να αποκτήσει παιδί, πόσο μάλλον όταν οι αποβολές είναι 
επαναλαμβανόμενες. Καθώς υπάρχουν αρκετές διαδεδομένες 
αναληθείς αντιλήψεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι 
επιβεβλημένο να εξετάσουμε την πραγματική φύση του και τις ιατρικές 
απαντήσεις. 

Μαιευτήρα - Γυναικολόγο
Συνεργάτη Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τον 
Αντώνιο Νικολουδάκη

Επαναλαμβανόμενες 
αποβολές

είναι ο λόγος των αποβολών τους. Αυ-
τό είναι ένας μεγάλος μύθος. Δεν έχει 
διαπιστωθεί συσχέτιση των δύο παθή-
σεων, όπως επίσης δεν έχει βρεθεί ότι 
μειώνοντας την lh, που είναι αυξημέ-
νη στις πολυκυστικές ωοθήκες, πριν 
από τη σύλληψη έχουμε λιγότερες 
αποβολές.

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ - ΘΥ-
ΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ: Επίσης είναι 
μύθος ότι ο σακ-
χαρώδης διαβήτης 
και η θυρεοειδο-
πάθεια προκαλούν 
επαναλαμβανόμε-
νες αποβολές. Η 
αλήθεια είναι ότι ο 
σακχαρώδης δια-
βήτης που ρυθμί-
ζεται και η δυσλει-
τουργία του θυρε-
οειδούς υπό θεραπεία δεν προκαλούν 
επαναλαμβανόμενες αποβολές.

ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ: Μια σοβαρή συστημα-
τική λοίμωξη ή μια έντονη φλεγμονή 
του κόλπου μπορούν να οδηγήσουν σε 
μία μεμονωμένη αποβολή ή σε πρόω-
ρο τοκετό. Δεν είναι όμως αίτιο επα-
ναλαμβανόμενων αποβολών.

ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: Εί-
ναι αλήθεια ότι ορισμένες ανατομικές 
ανωμαλίες της μήτρας, όπως το διά-
φραγμα, είναι αιτία επαναλαμβανό-

μενων αποβολών. Ο υστεροσκοπικός 
έλεγχος και η διόρθωση της ανατομι-
κής ανωμαλίας είναι η απάντηση στο 
πρόβλημα.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ Ή 
ΧΟΡΙΑΚΗΣ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗΣ: 
Είναι μύθος ότι η ορμονική θερα-
πεία προσφέρει οφέλη σε γυναίκες 
με επαναλαμβανόμενες αποβολές. Η 
ανεπάρκεια του ώχρου σωματίου δεν 

είναι γενικά παραδε-
κτό αίτιο αποβολών, 
πόσο μάλλον που η 
χαμηλή προγεστε-
ρόνη στην αρχή της 
εγκυμοσύνης οφεί-
λεται τις περισσότε-
ρες φορές σε κύηση 
η οποία έχει ήδη 
αποτύχει.

ΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ: Είναι α-
λήθεια ότι οι ανωμαλίες της πήξης 
προκαλούν επαναλαμβανόμενες α-
ποβολές. Γυναίκες με επαναλαμβα-
νόμενες αποβολές και αντιφωσφο-
λιπιδικό σύνδρομο ή κληρονομική 
θρομβοφιλία θα ωφεληθούν από τη 
χορήγηση ασπιρίνης και ηπαρίνης. 
Αλήθεια είναι επίσης ότι η θεραπευ-
τική αγωγή εξασφαλίζει καλύτερη 
πρόγνωση, αλλά όχι 100% μια τελει-
όμηνη εγκυμοσύνη χωρίς επιπλοκές

ΑΛΛΟΑΝΟΣΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Έχει 

προταθεί από ορισμένα ερευνητικά 
κέντρα ότι οι γυναίκες αποβάλλουν 
επαναλαμβανόμενα διότι το ανοσο-
λογικό τους σύστημα δεν είναι φιλικό 
και υποδεκτικό προς το έμβρυο. Πι-
θανόν, ισχυρίζονται, αυτό να οφείλε-
ται στη «μη συμβατότητα» των δύο 
συντρόφων μεταξύ τους. Αυτό καλεί-
ται αλλοάνοση αντίδραση. Η αλήθεια, 
όμως, είναι ότι δεν υπάρχουν επαρ-
κείς αποδείξεις που να στηρίζουν 
την υπόθεση ότι η παρουσία κοινών 
αντιγόνων ιστοσυμβατότητας και η 
απουσία «αντιπατρικών» αντισω-
μάτων είναι αίτιο αποβολών. Επίσης 
είναι αλήθεια ότι το FDA, η αυστηρή 
αμερικανική υπηρεσία τροφίμων και 
φαρμάκων, απαγόρευσε τη χορήγηση 
ανοσοθεραπείας (εμβόλια λεμφοκυτ-
τάρων, ανοσοσφαιρίνη) για θεραπεία 
επαναλαμβανόμενων αποβολών ως 
μη αποτελεσματική. Επιτρέπεται μό-
νο στο πλαίσιο αυστηρά ερευνητικών 
προγραμμάτων.

Το ιατρείο επαναλαμβανόμενων α-
ποβολών πρέπει να εξετάζει και να 
αξιολογεί τα ζευγάρια υπό το πρίσμα 
των νέων δεδομένων, με πρωταρχικό 
μέλημα τη σωστή αντιμετώπιση, την 
ασφάλεια της γυναίκας και τον σε-
βασμό της ιδιαίτερης ψυχολογίας του 
ζευγαριού. Οι γυναίκες με αποβολές 
χρειάζονται μια ζεστή ιατρική αγκα-
λιά, που να τους εμπνέει εμπιστοσύνη 
και αισιοδοξία.

Οι πιθανότητες του 

ζευγαριού με τρεις 

αποβολές να έχει 

μία επόμενη επιτυχή 

εγκυμοσύνη είναι 

περίπου 70%.
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Δυνατότητα, αλλά όχι αυτοσκοπός

Πολλές φορές έπειτα από μια και-
σαρική τομή ακολουθεί το ερώτημα: 
«Και τώρα θα μπορέσω να γεννήσω 
φυσιολογικά σε επόμενη εγκυμοσύ-
νη;». Ο προβληματισμός αυτός απα-
σχολεί τις μητέρες, το οικογενειακό 
περιβάλλον, αλλά και τους γιατρούς.  
Η απάντηση δεν είναι ένα «ναι» ή ένα 
«όχι», κι αυτό γιατί ο τρόπος διεξα-
γωγής κάθε τοκετού είναι ξεχωριστό 
γεγονός και πρέπει να εξετάζονται 
προσεκτικά οι συνθήκες της επιτό-
κου, αλλά και του εμβρύου.
Λαμβάνοντας υπόψη μας την παρα-
πάνω γενική αρχή και σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία, ποσοστό 65% των γυ-
ναικών με ιστορικό καισαρικής τομής 
είναι εφικτό να έχει έναν φυσιολογι-
κό τοκετό. Θετικές προϋποθέσεις για 
φυσιολογικό τοκετό έπειτα από και-
σαρική τομή θεωρούνται: 
 Να έχει προηγηθεί της καισαρικής 
τομής φυσιολογι-
κός τοκετός.
 Το προβλεπό-
μενο βάρος του 
εμβρύου να είναι 
μικρότερο των  
4.000 gr.
	Η απουσία επι-
πλοκών κατά ή με-
τά την καισαρική 
τομή.
 Η καλή γνώση 
του ιστορικού.
 Η απουσία σημείων δυσαναλογίας.

Ο ι  α ν τ ε ν δ ε ί ξ ε ι ς
Αντενδείξεις για φυσιολογικό τοκετό 
αποτελούν η κάθετη τομή στη μήτρα, 
το εγκάρσιο σχήμα του εμβρύου και 
φυσικά ο προδρομικός πλακούντας 
και η ανώμαλη προβολή εμβρύ-
ου, καθώς επίσης και το ιστορικό 
ινομυωματεκτομής. 
Πρέπει να εκτιμώνται με ιδιαίτερη 
προσοχή η δυνατότητα για έγκαιρη 
και επιτυχή διάγνωση των επιπλο-

κών που πιθανώς να παρουσιαστούν 
κατά τη διάρκεια ενός φυσιολογικού 

τοκετού μετά την 
καισαρική τομή, 
γεγονός που προϋ-
ποθέτει αυξημένη 
φροντίδα κατά τον 
τοκετό. Τέτοιες ε-
πιπλοκές είναι η 
ρήξη μήτρας, η ο-
ποία είναι δυνατόν 
να περιοριστεί σε 
υποκλινική ρήξη 
- διάνοιξη ουλής 
χωρίς αιμορραγία 

που διαπιστώνεται με δακτυλική ε-
ξέταση της ουλής μετά τον τοκετό.
Η ρήξη μήτρας με κλινικά συμπτώ-
ματα, όμως, είναι γεγονός που μπο-
ρεί να απειλήσει τη ζωή της γυναίκας 
και του εμβρύου, καθώς παρουσιά-
ζεται οξεία εμβρυϊκή βραχυκαρδία 
στο 70% των περιπτώσεων, έντονος 
κοιλιακός πόνος, κολπική αιμορρα-
γία, αιμοδυναμική αστάθεια και συ-
χνά απεμπέδωση της προβάλλουσας 
μοίρας του εμβρύου. Πολλές φορές 
η επισκληρίδιος αναισθησία είναι 

πιθανό να καλύψει μερικά από αυτά 
τα συμπτώματα.

Ο  π ρ α γ μ α τ ι κ ό ς 
σ κ ο π ό ς
Είναι σαφώς δυνατόν, επομένως, να 
ακολουθήσει ένας φυσιολογικός το-
κετός μια καισαρική τομή, αλλά πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια της επιτόκου και του εμβρύ-
ου. Σημαντικός παράγοντας είναι η 
ψυχολογική κατάσταση της γυναίκας 
και ο σεβασμός της επιθυμίας της να 
ακολουθήσει τη φύση και να βιώσει 
έναν φυσιολογικό τοκετό, που θα την 
ακολουθεί ως αξέχαστη εμπειρία.
Έτσι, ο τρόπος διεξαγωγής του το-
κετού πρέπει να αποφασιστεί έπειτα 
από συζήτηση με τον μαιευτήρα της, 
αφού ληφθούν υπόψη όλες οι κλινι-
κές και επιστημονικές συνθήκες.
Δεν αποτελεί, λοιπόν, ταμπού ο 
φυσιολογικός τοκετός έπειτα α-
πό καισαρική τομή, ούτε όμως και 
αυτοσκοπό. 
Αυτοσκοπός είναι ένα υγιές μωρό 
και μία υγιής μητέρα!

Αρκετές γυναίκες που έχουν γεννήσει με καισαρική τομή τις απασχολεί 
το ερώτημα αν την επόμενη φορά θα μπορέσουν να έχουν έναν 
φυσιολογικό τοκετό. Η απάντηση για την πλειονότητά τους είναι 
καταφατική, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, να ελεγχθούν 
όλες οι παράμετροι που εξασφαλίζουν 
την υγεία της μητέρας και του μωρού.

Μαιευτήρα - Γυναικολόγο, 
Υπεύθυνο Tμήματος Παθολογίας 
Κατώτερου Γεννητικού Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τον δρ 

Λεωνίδα Παπαδόπουλο

Φυσιολογικός τοκετός 
μετά από καισαρική τομή

Ο τρόπος διεξαγωγής 

του τοκετού πρέπει να 

αποφασιστεί έπειτα 

από συζήτηση με τον 

μαιευτήρα, αφού 

ληφθούν υπόψη 

όλες οι κλινικές και 

επιστημονικές συνθήκες.
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Τι πρέπει να προσέχουμε

Ο θυρεοειδής μας έχει σχήμα πετα-
λούδας, βάρος λίγο μεγαλύτερο από 
ένα βερίκοκο και βρίσκεται στη μέση 
του λαιμού. Παράγει τις θυρεοειδικές 
ορμόνες Τ3 και Τ4 που έχουν άμεση 
επίδραση στη φυσιολογική ανάπτυξη 
του οργανισμού, στην ωρίμανση του 
σκελετού, στο βάρος του σώματος, 
στην έμμηνο ρύση της γυναίκας, στη 
σύλληψη και στη φυσιολογική εξέλι-
ξη της εγκυμοσύνης.

Η λειτουργία του ρυθμίζεται από τον 
εγκέφαλο με τη βοήθεια της θυρεο-
τρόπου ορμόνης TSH που παράγεται 
από την υπόφυση, έναν μικρό αδένα 
στη βάση του εγκεφάλου. Έτσι, μόλις 
τα επίπεδα των ορμονών μειωθούν, ο 
θυρεοειδής δέχεται την εντολή να αυ-
ξήσει την παραγωγή τους και το αντί-
θετο. Η δυσλειτουργία του καταστρέ-
φει αυτήν την υπέροχη ισορροπία, με 
αποτέλεσμα τα επίπεδα των ορμονών 

που παράγει στο αίμα να είναι είτε πο-
λύ χαμηλά (υποθυρεοειδισμός) είτε 
πολύ υψηλά (υπερθυρεοειδισμός).
Η αξιολόγηση των θυρεοειδικών 
ορμονών στην εγκυμοσύνη είναι πα-
ραπλανητική. Λόγω της μεγάλης αύ-
ξησης των οιστρογόνων στην κύηση 
παρουσιάζονται πλασματικά αυξημέ-
νες οι Τ3 και Τ4 στο αίμα της εγκύου, 
ενώ παραμένουν φυσιολογικές οι 
FT3, FT4. Επίσης, το 10% - 20% των 
φυσιολογικών γυναικών έχει χαμηλή 
TSH τους πρώτους τρεις μήνες της 
εγκυμοσύνης.

Τ α  σ η μ ε ί α  π ρ ο σ ο χ ή ς
Μια γυναίκα που εμφανίζει υπερθυ-
ρεοειδισμό πριν ή κατά την εγκυμο-
σύνη αναφέρει συνήθως ταχυκαρδία, 
απώλεια βάρους, εκνευρισμό και 
αϋπνία. 
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται για τη 
σωστή διάγνωση του υπερθυρεο-
ειδισμού και την έναρξη αγωγής. 
Απαραίτητη είναι η τακτική μηνιαία 
παρακολούθηση και αναπροσαρμο-
γή του θεραπευτικού σχήματος ώ-
στε η μητέρα να είναι ευθυρεοειδική 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
κρατώντας με τη χαμηλότερη δυνα-
τή δόση φαρμάκου τα επίπεδα της 
ελεύθερης θυροξίνης στα ανώτερα 
φυσιολογικά.

Μη ρυθμισμένος υπερθυρεοειδισμός 
στην κύηση σχετίζεται με αυξημένο 
κίνδυνο αποβολών και έχει δυσμενείς 
συνέπειες στην υγεία 
τόσο του εμβρύου όσο 
και της μητέρας. Ένα 
στα πέντε νεογέννητα 
μητέρων με υπερθυρε-
οειδισμό εμφανίζουν 
και αυτά παροδικό 
υπερθυρεοειδισμό.
Στο στάδιο της λοχεί-
ας υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα έξαρσης 
του ήδη υπάρχοντος ή 
επανεμφάνισης υπερθυρεοειδισμού στη 
μητέρα. 
Ο υποθυρεοειδισμός είναι η συχνότερη 
διαταραχή του θυρεοειδούς κατά τη δι-
άρκεια της εγκυμοσύνης και αφορά το 
3% των εγκύων (είτε με προϋπάρχοντα 
υποθυρεοειδισμό είτε πρωτοεμφανιζό-
μενο στην κύηση).

Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η 
σ τ η ν  ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η
Ο ορμονικός έλεγχος είναι απαραίτητος 
στην αρχή της εγκυμοσύνης και πρέπει 
να επαναλαμβάνεται ανά 4 - 6 εβδομά-
δες, γιατί η δόση υποκατάστασης μπορεί 
να αυξηθεί έως και 50% σε σχέση με την 
αρχική δόση με την πρόοδο της κύησης. 
Βαρύς υποθυρεοειδισμός σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο αποβολών πρώτου 
τριμήνου, ενδομήτριο θάνατο, τοκετό 
πριν από την 32η εβδομάδα, υπέρταση 
κύησης, προεκλαμψία. Ακόμη, τα νεογνά 
μητέρων με υποθυρεοειδισμό κατά τη δι-
άρκεια της εγκυμοσύνης αντιμετωπίζουν 
μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσουν νοητική 
καθυστέρηση.
Αν ανήκετε στις γυναίκες της γκρίζας 
ζώνης, όπου οι θυρεοειδικές ορμόνες 
είναι φυσιολογικές, αλλά ο τίτλος των 
αντισωμάτων είναι υψηλός, μπορεί να 
εκδηλώσετε θυρεοειδίτιδα μετά τον το-
κετό - παρουσιάζεται σε ποσοστό 10% 
των γυναικών 2 - 3 μήνες μετά τη γέννα. 

Συνήθως είναι αναστρέψιμη. Σε 
μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να 
εμφανιστεί μόνιμος υποθυρεοειδι-

σμός και να χρειάζε-
ται να χορηγηθεί αγωγή 
διά βίου.
Αν έχετε όζους στον 
θυρεοειδή σας, αυτοί 
πιθανόν να αυξηθούν 
λίγο σε μέγεθος. Τυχόν 
προβλήματα κατά κα-
νόνα αντιμετωπίζονται 
μετά τον τοκετό, ενώ, 
αν κρίνεται απαραίτη-
το, η παρακολούθηση 

των όζων γίνεται με υπερηχογράφημα. Αν 
χρειαστεί να πραγματοποιηθεί χειρουρ-
γική αφαίρεση (καρκίνος θυρεοειδούς), 
αυτό μπορεί να γίνει στο δεύτερο τρίμη-
νο της εγκυμοσύνης, ώστε να ελαχι-
στοποιηθεί ο κίνδυνος αποβολής.
Αν και δεν υπάρχουν επίσημες 
οδηγίες για το πότε πρέπει να 
γίνεται ο έλεγχος ρουτίνας 
στις εγκύους, καλό είναι ο 
αιματολογικός έλεγχος των 
θυρεοειδικών ορμονών 
να γίνεται στην αρχή της 
εγκυμοσύνης. Κατά τη 
διάρκεια των πρώτων 
10 - 12 εβδομάδων της 
κύησης το έμβρυο ε-
ξαρτάται αποκλειστικά 
από τη μητέρα του για 
την παραγωγή των θυ-
ρεοειδικών ορμονών, 
που συμβάλλουν στη 
νευρολογική του 
ανάπτυξη. Αν δια-
πιστωθεί κάποιο 
πρόβλημα στη λει-
τουργία του θυρε-
οειδούς, πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με 
τη λήψη των κατάλ-
ληλων φαρμάκων, τα 
οποία θα συστήσει ο 
ενδοκρινολόγος.

Ο ρόλος του θυρεοειδούς κατά την εγκυμοσύνη είναι σημαντικότατος, 
ιδιαίτερα στη διάρκεια των πρώτων 10 - 12 εβδομάδων της κύησης. 
Εύλογα, είναι απαραίτητος ο έλεγχος σε συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τυχόν προβλήματα που 
θα προκύψουν.

Ενδοκρινολόγο
Συνεργάτιδα Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τη 
Θένια Κουτσούμπα

Θυρεοειδής και κύηση
Στο στάδιο της λοχείας 

υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα έξαρσης 

του ήδη υπάρχοντος 

ή επανεμφάνισης 

υπερθυρεοειδισμού 

στη μητέρα.
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Από τη δρ 

Ελίνα Γκίκα

Κλινική Ψυχολόγο - Ψυχοθεραπεύτρια
Υπεύθυνη Τμήματος Ψυχολογικής Υποστήριξης
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Νεανικός διαβήτης
Υποστηρίξτε σωστά το παιδί σας

Όλο και περισσότερα βρέφη και παιδιά πλήττονται τα τελευταία χρόνια 
από τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Η ιδιαιτερότητα της ασθένειας 
σε αυτές τις ηλικίες έγκειται στο ότι προκαλεί επιπλέον προβλήματα 
που σχετίζονται με την ανάγκη να ανατραφεί το παιδί ορθά, χωρίς 
αισθήματα κατωτερότητας ή μειονεξίας. Ο ρόλος της οικογένειας, και 
σε αυτήν την περίπτωση, είναι καταλυτικός.

Η διάγνωση του διαβήτη τύπου 1, 
ευρέως γνωστού ως και νεανικού 
διαβήτη, προκαλεί σοκ τόσο στα ί-
δια τα παιδιά όσο και στους γονείς 
τους. Οι αλλαγές στην οικογενειακή 
ισορροπία είναι έντονες και γρήγο-
ρες, παρατηρούνται συναισθήματα 
κατάθλιψης και κατάρρευσης στους 
γονείς (κυρίως στη μητέρα), θυμός 
και άρνηση απέναντι στην ασθένεια, 
για να καταλήξει στη συνεργασία με 
τον θεράποντα γιατρό. Τέλος, η μο-
νιμότητα της ασθένειας επιφέρει 
αναδιοργάνωση της οικογενειακής 
οικονομίας. Η διάρκεια της ψυχικής 
διεργασίας «πένθους», προσαρμο-
γής και αποδοχής της ασθένειας υ-
πολογίζεται σε έναν χρόνο. 
Το παιδί ή ο έφηβος θα αποδεχτεί 
και θα αντιμετωπίσει τον διαβήτη με 
ρεαλισμό, με υπευθυνότητα και με 
αισιοδοξία μόνο αν και η οικογένειά 
του τον αντιμετωπίσει θετικά και τον 
αποδεχτεί. Βέβαια, υπάρχει και η πε-
ρίπτωση το παιδί να χρησιμοποιεί τον 
διαβήτη για να δικαιολογεί σκέψεις, 
συμπεριφορές και συναισθήματα του 
ιδίου, κυρίως, αλλά και των άλλων 
προς αυτό.
Για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο θα 
πρέπει, όσο είναι δυνατόν, να ελέγχο-
νται οι αντιδράσεις των γονιών και η 
ασθένεια να αντιμετωπίζεται με ρεα-
λισμό και ηρεμία. Θα χρειαστεί, λοι-
πόν, και οι δύο πλευρές σταδιακά:
• Να αποδεχτούν τη διάγνωση της α-
σθένειας και τις ιδιαιτερότητές της με 
ρεαλιστικό τρόπο.
• Να ελέγξουν τη δική τους ψυχολογι-
κή αντίδραση στη διάγνωση.
• Να υιοθετήσουν καινούργιες συ-
νήθειες σχετικά με τον έλεγχο του 
διαβήτη.
• Να μην επιτρέψουν στον διαβήτη 
να επηρεάσει την επίτευξη των φυ-
σιολογικών στόχων. Με απλά λόγια, 
να καταφέρουν να ελέγξουν αυτοί τον 
διαβήτη και όχι να ελέγξει αυτός τη 
ζωή τους.

Έ ν α  σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ο 
λ ά θ ο ς
Ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν 

οι γονείς, ιδίως η μητέρα, και ιδιαίτε-
ρα κατά την πρώτη περίοδο εμφάνι-
σης του διαβήτη, είναι η αντιμετώπι-
ση του παιδιού με λύπη και επιείκεια. 
Για να είναι ένα παιδί χαρούμενο, 
υγιές, με αυτοπεποίθηση και αρεστό 
σε όλους χρειάζεται να υπάρχει πει-
θαρχία στη ζωή του, η οποία έτσι κι 
αλλιώς είναι απαραίτητη για τη σωστή 
διαπαιδαγώγηση, και δεν θα πρέπει 
να τη συγχέουμε με την τιμωρία, αλλά 
με την οριοθέτη-
ση των σωστών 
κατευθυντήριων 
γραμμών
Είναι, λοιπόν, ση-
μαντικό οι γονείς 
να μην αγνοούν 
και να μην παρα-
βλέπουν την «κα-
κή» ή, πιο σωστά, 
την αποκλίνουσα 
ή λανθασμένη συμπεριφορά του παι-
διού. Σε κάθε περίπτωση, η διαπαιδα-
γώγηση του παιδιού με διαβήτη δεν θα 
πρέπει να διαφέρει σε τίποτα από αυτή 
ενός παιδιού δίχως την ασθένεια αυτή. 
Η σωστή εκπαίδευση από εξειδικευ-
μένη ομάδα και η καλή σχέση των γο-
νιών και του παιδιού με τον γιατρό του 
και με όλα τα μέλη της ομάδας είναι 

στοιχεία πολύ σημαντικά.

Ο  ρ ό λ ο ς  τ η ς  η λ ι κ ί α ς
Οι αντιδράσεις του παιδιού απέναντι 
στη διάγνωση του διαβήτη εξαρτώνται 
από την ηλικία του και από τον βαθ-
μό στον οποίο μπορεί να κατανοήσει 
την ασθένειά του. Πριν από την ηλικία 
των 3 - 4 χρόνων η ασθένεια δύσκολα 
γίνεται αντιληπτή αυτή καθεαυτήν α-
πό το παιδί. Κάθε επεισόδιο βιώνεται 

ξεχωριστά. Το 
παιδί είναι ευ-
αίσθητο στον α-
ποχωρισμό, στη 
νοσηλεία, στις 
« ε π ι θ έ σ ε ι ς » 
που υφίστα-
ται, όπως ίσως 
μπορεί να αντι-
λαμβάνεται και 
να θεωρεί τις 

ενέσεις ινσουλίνης. Ψυχολόγοι έχουν 
περιγράψει «το σύνδρομο του τρωτού 
παιδιού» για εκείνα που κατά τη δι-
άρκεια του πρώτου χρόνου της ζωής 
τους έχουν βιώσει μια δύσκολη περί-
οδο όσον αφορά στην υγεία τους. Αυτό 
το σύνδρομο χαρακτηρίζεται κυρίως 
από έντονη και διαρκή, παθητική προ-
σκόλληση στη μητέρα.

Η συναναστροφή με 

συνομήλικα παιδιά με την 

ίδια ιδιαιτερότητα δίνει στο 

παιδί τη δυνατότητα να 

γνωρίσει ότι υπάρχουν και 

άλλοι με τα ίδια βιώματα.

α΄ μέρος



child

48

Θα πρέπει, λοιπόν, να δίνονται εξηγή-
σεις κάθε φορά στο παιδί για τις κα-
θημερινές διαδικασίες των ενέσεων 
και των εξετάσεων, ούτως ώστε να 
μη λαμβάνονται από αυτό ως «επι-
θέσεις», αλλά ως φυσιολογικές και 
φιλικές διαδικασίες που είναι απαραί-
τητες για τη ζωή του. Επειδή σε αυτήν 
την ηλικία ο κόσμος του παιδιού περι-
ορίζεται και επικεντρώνεται συνήθως 
στην οικογένεια, η συναναστροφή με 
συνομήλικα παιδιά με την ίδια ιδιαιτε-
ρότητα δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να 
γνωρίσει ότι υπάρχουν και άλλοι με τα 
ίδια βιώματα. 

Δ ι α β ή τ η ς 
κ α ι  υ π ε υ θ υ ν ό τ η τ α
Στα παιδιά 4 - 10 χρόνων η ασθένεια 
αρχικά, όπως κάθε σφοδρό επεισό-
διο, είναι αιτία για παλινδρόμηση που 
μπορεί να ποικίλλει σε βάθος και σε 
διάρκεια. Απέναντι στην επιμονή της 
ασθένειας το παιδί αναπτύσσει αμυ-
ντικούς μηχανισμούς τους οποίους 
μπορούμε γενικά να κατηγοριοποιή-
σουμε σε τρεις περιπτώσεις: 

1Περίπτωση της αντίστασης: το παι-
δί αρνείται τα όρια που του επιβάλ-

λονται από την ίδια την ασθένεια ή τις 
φροντίδες της. 

2 Περίπτωση της υποταγής - υπακο-
ής και της μειονεξίας: η μειονεξία 

είτε εκφράζεται με παθητική στάση 
και αποδοχή της εξάρτησης, είτε, επι-
πλέον, συνδέεται και με νοητική μειο-
νεκτικότητα, καθώς το παιδί δεν μπο-
ρεί να κατανοήσει την ασθένειά του. 
Αυτό το αίσθημα μειονεξίας μπορεί να 
καταλήξει σε σχολική αποτυχία.

3Η εξύψωση και η συνεργασία: εί-
ναι οι πιο θετικοί αμυντικοί μηχα-

νισμοί που μπορούμε να συναντήσου-
με. Μπορεί να πρόκειται για ταύτιση 
με τον γιατρό, που είναι συχνή περί-

πτωση, ή με κάποιον γονιό ο οποίος 
έχει την ίδια πάθηση.
Όποιος κι αν είναι ο ψυχικός μηχα-
νισμός άμυνας που θα αναπτυχθεί, 
ο φαντασιακός κόσμος ενός παιδιού 
που έχει προσβληθεί από μια χρόνια 
ασθένεια κινδυνεύει να επικεντρωθεί 
στο τραυματικό γεγονός, κυρίως αν ο 
οικογενειακός περίγυρος επιβαρύνει 
τους ήδη υπάρχοντες περιορισμούς. 
Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι ο 
διαβήτης είναι εσωτερική ανεπάρκεια 

του οργανισμού ή, όπως χαρακτηριστι-
κά τον αποκαλούμε, μια «μη ορατή α-
νεπάρκεια», μπορούμε να μπούμε στη 
διαδικασία να σκεφτούμε λόγους για 
τους οποίους ένα παιδί δεν μπορεί να 
καταλάβει τι του συμβαίνει ακριβώς. 
Θα πρέπει, λοιπόν, ο διαβήτης να ε-
ξηγείται στα παιδιά με απλά λόγια από 
πολύ μικρή ηλικία. 
Αρκετές φορές η κακή συμπεριφορά 
και η ρύθμιση του διαβήτη λειτουρ-
γούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Συ-
γκεκριμένα, η συνεχής προσπάθεια 
για ρύθμιση με τις ενέσεις ινσουλίνης 

και με μετρήσεις σακχάρου αίματος 
αποτελεί μία επιπλέον αιτία της κα-
κής συμπεριφοράς των παιδιών, πιο 
έκδηλη αυτά της προσχολικής ηλικί-
ας. Καλό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις 
να δίνεται από τους γονείς στα παιδιά 
κάποια επιλογή, όποτε, βεβαίως, εί-
ναι δυνατόν. Για παράδειγμα, μπορεί 
το ίδιο το παιδί να αποφασίζει σε ποιο 
χέρι ή πόδι να κάνει την ένεση (υπό 
την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κα-
νόνες της κυκλικής εναλλαγής των 

σημείων των ενέσεων) ή ποιο δάχτυλο 
να τρυπήσει για να κάνει τη μέτρηση 
σακχάρου.
Το πιο σημαντικό που θα πρέπει να 
γνωρίζει κάθε γονιός είναι πως θα 
πρέπει να ενεργεί με συνέπεια, με ε-
πιμονή και υπομονή ώστε να επιτύχει 
στην προσπάθεια πειθάρχησης του 
παιδιού του. Είναι σημαντικό οι γονείς 
να θυμούνται να ενισχύουν τα παιδιά 
τους σε κάθε προσπάθειά τους.

Η συνέχεια για σχολική  ηλικία 
και εφηβεία στο επόμενο τεύχος



Για ακόμα πιο υγιή παιδιά!

Η λέξη-κλειδί για την ιατρική αλλά και για όλους μας είναι η «πρόληψη», 
για την οποία έχουν γίνει ίσως οι σημαντικότερες επιστημονικές 
έρευνες. Το αποτέλεσμά τους ήταν τα εμβόλια, τα οποία έχουν βοηθήσει 
να περιοριστούν ή και να εξαλειφθούν πολλές ασθένειες. Είναι 
σημαντικό, λοιπόν, να κατανοήσουμε την αξία του εμβολιασμού και να 
μάθουμε μερικές απλές αρχές.

Παιδίατρο, Επιμελητή Παιδιατρικής 
Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Από τον 

Αναστάσιο Κυριφίδη

Εμβολιασμός

 Τα εμβόλια αποτελούν σε παγκόσμια 
κλίμακα βασικούς εκφραστές της 
Προληπτικής Ιατρικής. Η επινόηση 
και η ευρεία εφαρμογή τους αποτέ-
λεσαν ισχυρότατο όπλο στη μάχη για 
την εξάλειψη πολλών λοιμωδών νό-
σων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από 
το 1977 δεν έχει αναφερθεί ούτε μία 
περίπτωση ευλογιάς στον κόσμο, ενώ 
και η πολιομυελίτιδα έχει καταστεί, 
επίσης, ιστορική νόσος!
Τα εμβόλια είναι ειδικά αντιγόνα που 
διεγείρουν τους αμυντικούς μηχα-
νισμούς του οργανισμού, έτσι ώστε 
αυτός να αναπτύσσει αντίστοιχα αντι-
σώματα και να προφυλάσσεται ολικά 
ή μερικά, μόνιμα ή παροδικά, από τη 
νόσηση που προκαλούν οι λοιμογόνοι 
παράγοντες οι οποίοι αντιστοιχούν 
στα αντιγόνα αυτά. 
Ιδιαίτερα σημαντικό, επίσης, είναι να 
γνωρίζουμε ότι ακόμη και όταν με το 
εμβόλιο δεν καταστεί δυνατή η πρό-
ληψη της λοίμωξης, είναι δυνατόν να 
αποφευχθεί ή να προκύψει εξαιρετι-
κά ήπια η κλινική νόσος, χάρη στην 
αυξημένη ταχύτητα αντίδρασης του 
ανοσοποιητικού μας συστήματος.

Τ ι  π ρ έ π ε ι  ν α  ξ έ ρ ε τ ε
Υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία 

που και οι ίδιοι οι γονείς πρέπει να 
γνωρίζουν για τα εμβόλια και τη χο-
ρήγησή τους:
  Ήπια ιογενή νοσήματα ακόμη και 

με χαμηλό πυρετό (<38ºC) δεν πρέ-
πει να ανα-
βάλλουν τον 
εμβολιασμό.

  Οι εμβολι-
ασμοί χρει-
άζεται  να 
γίνονται με 
βάση το πρό-
γραμμα της 
Ε λ λ η ν ι κ ή ς 
Παιδιατρικής 
Εταιρείας.

�Πρέπει να ελέγχεται η ημερομηνία 
λήξεως του εμβολίου.

�Όλα τα εμβόλια είναι αναγκαίο να 
διατηρούνται σε θερμοκρασία 2º - 
8ºC και όχι απλώς σε ψυγείο.

�Τα ενδομυϊκά εμβόλια δεν θα πρέ-
πει να γίνονται στον γλουτό, αλλά 
στην πρόσθια έξω επιφάνεια του 
μηρού ή στην άνω μοίρα του δελτο-
ειδή μυός, σε διαφορετικές θέσεις 
κάθε φορά.

�Τα πρόωρα βρέφη εμβολιάζονται 
σύμφωνα με τη χρονολογική τους 
ηλικία.

�Ποτέ δεν χάνεται μια δόση εμβολί-
ου ανεξάρτητα από το πότε έγινε.

�Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υ-
πάρχει στον εμβολιασμό ανοσοκα-
τεσταλμένων ατόμων, εγκύων και 
ατόμων που έχουν κάνει προσφά-
τως μετάγγιση αίματος ή παραγώ-
γων αίματος.

�Ιδιαίτερη αναφορά, τέλος, θα πρέ-
πει να γίνει στον εμβολιασμό των ε-
φήβων, οι οποίοι χρειάζεται να εμ-
βολιάζονται για τον κοκίτη (ΤdaP) 
και κατά του ιού των ανθρώπινων 
θηλωμάτων (HPV).

Η  ε π α ν ά σ τ α σ η
Στον τομέα των εμβολίων επανάστα-

ση έφερε η ανακάλυψη των πολυδύ-
ναμων εμβολίων, λόγω της ταυτόχρο-
νης ανοσοποίησης σε μία επίσκεψη 
ακόμη και για 6, π.χ., διαφορετικούς 
λοιμογόνους παράγοντες (διφθερί-

τιδα, τέτανος, 
κοκίτης, πο-
λιομυελίτιδα, 
αιμόφιλος ιν-
φλουέντσας, ιός 
Ηπατίτιδας Β).
Πρέπει, βέβαια, 
να επισημανθεί 
ότι η έρευνα για 
την ανακάλυψη 
νέων εμβολίων 
αποτελεί αέναη 

διαδικασία. 
Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη αναφορά 
χρειάζεται να γίνει στα 
νέα εμβόλια τα 
οποία είτε 
έ χ ο υ ν 
κυκλο-
φ ο ρ ή -
σει είτε 
πρόκει-
ται να 
κ υ κ λ ο -
φορήσουν 
στις ΗΠΑ, 
όπως είναι 
το 10-δύναμο 
κ α ι  1 3 -
δύναμο έναντι 
του πνευμο-
νόκοκκου, το 
MMR-V (ιλα-
ράς, ερυθράς, 
παρωτίτιδας-
ανεμοβλογιάς), 
το εμβόλιο έ-
ναντι του έρπητα 
ζωστήρα για τους 
ενήλικες άνω των 
60 ετών, καθώς και τα 
εμβόλια για το κάπνι-
σμα (NicVAX) και για την 

υπέρταση (CYT006-AngQb).

Ε ν ε ρ γ ή  σ υ μ μ ε τ ο χ ή
Τέλος, έμφαση πρέπει να δοθεί στη 
σημασία που έχει ο εμβολιασμός για 
την υγεία όλων μας. 
Ο υπερτονισμός των ανεπιθύμητων 
ενεργειών και η ακατανόητη ευ-
θυνοφοβία μερικών γιατρών απο-
τελούν τροχοπέδη στον καθολικό 
εμβολιασμό. 
Η τροχοπέδη αυτή χρειάζεται να ε-
κλείψει. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο οι 
γιατροί όσο και οι γονείς πρέπει να 
αναλογιστούν τις επιπτώσεις που έ-
χει για κάθε παιδί χωριστά αλλά και 
για ολόκληρη την κοινωνία η πα-
ραμέληση των εμβολι-
ασμών και να γίνουν 
ένθερμοι υποστη-
ρικτές τους.

Ακόμη και όταν με το 

εμβόλιο δεν καταστεί 

δυνατή η πρόληψη 

της λοίμωξης, είναι δυνατόν 

να αποφευχθεί η κλινική 

νόσος ή να προκύψει 

εξαιρετικά ήπια.
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Γιατί επιβάλλεται επαγρύπνηση

Μπορεί το σύνδρομο υπνικής άπνοιας να εμφανίζεται μόλις στο 3% των 
παιδιών ηλικίας 2 - 8 ετών, όμως χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση καθώς 
επηρεάζει την αύξηση των καρδιοαγγειακών και ενδοκρινολογικών 
νοσημάτων και την ποιότητα ζωής. 

Πνευμονολόγο,
Υπεύθυνο Τμήματος Μελέτης 
Διαταραχών Ύπνου Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Από τον 
Γιάννη Παπαϊωάννου

Υπνική άπνοια στα παιδιά

Ο ύπνος στα παιδιά κυμαίνεται από 10 
έως 12 ώρες, ενώ στα νεογνά μπορεί 
να φτάσει και τις 16 ώρες. Πρόσφα-
τες μελέτες απέδειξαν ότι διαταρα-
χές του ύπνου όπως ο περιορισμός 
(sleep restriction) και η στέρησή του 
(sleep deprivation) διαταράσσουν την 
αποκατάσταση της μνήμης και αυξά-
νουν τον επιπολασμό του σακχαρώ-
δη διαβήτη και της παχυσαρκίας. Η 
υπνική άπνοια είναι μία άλλη συχνή 
διαταραχή του ύπνου που σχετίζεται 
με τον σακχαρώδη διαβήτη και την 
παχυσαρκία και χαρακτηρίζεται από 
επαναλαμβανόμενη απόφραξη του 
ανώτερου αεραγωγού, έχοντας ως 
συνέπεια την παύση (άπνοια) ή τη μεί-
ωση (υπόπνοια) της αναπνοής. Γιατί, 
όμως, η υπνική άπνοια παρατηρείται 
μόνο όταν κοιμόμαστε; 
Οι φυσιολογικές λειτουργίες του 
ανθρώπινου οργανισμού κατά τη δι-
άρκεια του ύπνου διαφοροποιούνται 
σε σχέση με την εγρήγορση. Πιο συ-
γκεκριμένα, στα παιδιά η αναπνευ-
στική προσπάθεια (ventilatory drive) 
μειώνεται σε σημαντικό βαθμό κατά 
τον ύπνο λόγω και της αυξανόμενης 
αντίστασης του ανώτερου αεραγωγού 
(φάρυγγας, λάρυγγας). Οι φυσιολογι-
κές αυτές μεταβολές κατά τον ύπνο, 
σε συνδυασμό με ανατομικούς πα-
ράγοντες (υπερτροφία αμυγδαλών), 
προδιαθέτουν στην επαναλαμβανό-
μενη απόφραξη του ανώτερου αερα-

γωγού και στην ανάπτυξη της υπνικής 
άπνοιας. 

Π ο ι α  π α ι δ ι ά
ε π η ρ ε ά ζ ο ν τ α ι 
κ α ι  π ό σ ο
Το 10% των παιδιών, με την ίδια συ-
χνότητα στα δύο φύλα, εμφανίζει ρο-
χαλητό, όμως μόνο το 3% αναπτύσσει 
υπνική άπνοια. Πρέπει να υποψιαζό-
μαστε τη διάγνωση κυρίως στην προ-
σχολική και σχολική ηλικία σε παιδιά 
από 2 έως 8 ετών. Παρ’ όλα αυτά, μια 
μελέτη έδειξε ότι το 13% των παιδιών 
που είχαν θεραπευτεί εμφάνισε εκ νέ-
ου υπνική άπνοια κατά την εφηβεία. 
Η βαρύτητα της υπνικής άπνοιας στα 
παιδιά καθορίζεται από τον δείκτη ά-
πνοιας - υπόπνοιας που εκφράζει τον 
αριθμό των απνοιών - υποπνοιών ανά 
ώρα ύπνου. Αν ο δείκτης είναι ανώτε-
ρος του 10, δείχνει διαταραχή σοβα-
ρού βαθμού. Οι άπνοιες ταξινομούνται 
σε κεντρικού τύπου (άπνοια με απου-
σία αναπνευστικής προσπάθειας) και 
αποφρακτικού τύπου (άπνοια παρά 

την αναπνευστική προσπάθεια). Στα 
παιδιά, ανεξαρτήτως της διάρκειάς 
τους, οι άπνοιες είναι παθολογικές, 
ειδικά όταν συνδυάζονται με πτώση 
του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης 
στο αίμα ή αν συνοδεύονται από α-
φυπνίσεις. Συνεπώς, λαμβάνονται υ-
πόψη και άπνοιες μικρότερες των 10 
δευτερολέπτων.

Π ρ ο δ ι α θ ε σ ι κ ο ί 
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς 
κ α ι  σ υ μ π τ ώ μ α τ α
Οι σημαντικότεροι προδιαθεσικοί πα-
ράγοντες για την ανάπτυξη της υπνι-
κής άπνοιας στα παιδιά είναι η υπερ-
τροφία των αμυγδαλών και οι αδενο-
ειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια). Εν 
αντιθέσει με τους ενηλίκους, μόνο το 
20% των παιδιών με υπνική άπνοια εί-
ναι παχύσαρκα. Καθώς ο επιπολασμός 
της παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία 
αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα 
χρόνια, αυτό θα έχει ως συνέπεια την 
αύξηση της υπνικής άπνοιας, οπότε 
είναι πολύ σημαντικό να διαγνωστεί 

και να θεραπευτεί έγκαιρα.
Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι το ρο-
χαλητό, ο ανήσυχος ύπνος, οι εφιδρώ-
σεις και η ημερήσια υπνηλία, η οποία 
εμφανίζεται μόνο στο 20% - 40% των 
περιπτώσεων και συνδυάζεται με κα-
κή σχολική απόδοση και με απώλεια 
συγκέντρωσης. Σπανιότερα, σε ηλικί-
ες μικρότερες των 3 ετών μπορεί να 
παρατηρηθεί καθυστέρηση στην ανά-
πτυξη σε ποσοστό 5% - 10%.
Η υπνική άπνοια στην παιδική ηλικία 
διακρίνεται σε τύπου Ι και τύπου ΙΙ α-
νάλογα με την κλινική εικόνα:
• Η υπνική άπνοια τύπου Ι χαρακτηρί-
ζεται από υπερδραστηριότητα, διατα-
ραχή συγκέντρωσης, από υπερτροφία 
των αμυγδαλών και από αδενοειδείς 
εκβλαστήσεις.
•Αντιθέτως, τα παιδιά με υπνική ά-
πνοια τύπου ΙΙ είναι παχύσαρκα, πα-
ρουσιάζουν υπνηλία, μπορεί να ανα-
πτύξουν κατάθλιψη, διαταραχές του 
καρδιοαγγειακού συστήματος (υπερ-
τροφία της αριστερής κοιλίας, υπέρ-
ταση) και σακχαρώδη διαβήτη. 

Υ π ν ι κ ή  ά π ν ο ι α 
κ α ι  ά λ λ α  ν ο σ ή μ α τ α
Η υπνική άπνοια επηρεάζει την αύ-
ξηση των καρδιοαγγειακών και εν-
δοκρινολογικών νοσημάτων και την 
ποιότητα ζωής. 
•Καρδιοαγγειακά νοσήματα: Τα παι-
διά με υπνική άπνοια έχουν αυξημέ-
νη αρτηριακή πίεση και διαταραχή 
της λειτουργίας της δεξιάς και αρι-
στερής κοιλίας. Το κλάσμα εξώθησης 

της δεξιάς κοιλίας είναι μειωμένο 
σε ποσοστό 37% και το 7% των πε-
ριπτώσεων αναπτύσσει πνευμονική 
υπέρταση. 
•Ενδοκρινολογικά νοσήματα: Το 
μεταβολικό σύνδρομο (αντίσταση 
στην ινσουλίνη, μειωμένη ανοχή στη 
γλυκόζη, υπέρταση, υπερχοληστερι-
ναιμία) και ο σακχαρώδης διαβήτης 
παρατηρούνται συχνά στην υπνική 
άπνοια, ειδικά όταν συνυπάρχει πα-
χυσαρκία (τύπου ΙΙ). 
•Ποιότητα ζωής: Οι διαταραχές συ-
γκέντρωσης και μνήμης, η κακή σχο-
λική απόδοση και λιγότερο συχνά η 
κατάθλιψη επηρεάζουν αρνητικά την 
ποιότητα ζωής. 

Ε υ ρ ή μ α τ α 
σ τ η  μ ε λ έ τ η  ύ π ν ο υ 
Ο ύπνος διαιρείται σε 4 στάδια (Ι, ΙΙ, 
ΙΙΙ, ΙV), που αποτελούν τον ύπνο NREM 
(non-rapid eye 
m o v e m e n t ) 
και το στάδιο 
REM (rapid eye 
movement). Η 
υπνική άπνοια 
στα παιδιά δεν 
επηρεάζει την 
αρχιτεκτονική 
ούτε τα στάδια 
του ύπνου.
Στα παιδιά οι 
άπνοιες κε-
ντρικού τύπου 
παρατηρούνται πιο συχνά από τις ά-
πνοιες αποφρακτικού τύπου και συμ-

βαίνουν συνήθως κατά τον ύπνο REM 
(rapid eye movement). Γι’ αυτόν τον 
λόγο η υπνική άπνοια στα παιδιά θε-
ωρείται REM-related νόσημα. Επί-
σης, οι αφυπνίσεις παρατηρούνται σε 
ποσοστό κάτω του 50% των απνοιών 
και αυτό εξηγεί το μικρό ποσοστό υ-
πνηλίας (20% - 40%) στα παιδιά.

Η  δ ι ά γ ν ω σ η 
κ α ι  η  θ ε ρ α π ε ί α
Η διάγνωση γίνεται με τη μελέτη ύ-
πνου (πολυυπνογραφία) που είναι 
μια απλή καταγραφή φυσιολογικών 
και βιολογικών παραμέτρων, όπως η 
αναπνευστική προσπάθεια, ο κορε-
σμός της αιμοσφαιρίνης στο αίμα και 
το εγκεφαλογράφημα. Οι ενδείξεις 
για τη μελέτη ύπνου (πολυυπνογρα-
φία) είναι οι ακόλουθες:
1. Έντονο ροχαλητό με συνοδά συ-
μπτώματα, όπως υπνηλία, καθυ-

σ τ έ ρ η σ η 
ανάπτυξης.
2. Κλινική έν-
δειξη σοβα-
ρού βαθμού 
υπνικής ά-
πνοιας (ειδικά 
στην τύπου ΙΙ), 
καθότι σχετί-
ζεται με επι-
πλοκές του α-
ναπνευστικού 
συστήματος 
σε ποσοστό 

16% - 27% (οίδημα του ανώτερου α-
εραγωγού). Πιο συγκεκριμένα, ένας 
δείκτης πάνω από 19 άπνοιες την 

ώρα προδιαθέτει για μειωμένη 
ανταπόκριση στη χειρουρ-

γική θεραπεία. 
Η χειρουργική αντιμε-
τώπιση εξαλείφει την 

υπνική άπνοια τύ-
που Ι. Αντιθέτως, η 

υπνική άπνοια τύ-
που ΙΙ σε ποσο-

στό πάνω από 
20% δεν 
βελτιώνεται 
μετεγχειρη-
τικά.

Τα πιο συχνά συμπτώματα της 

υπνικής άπνοιας είναι το 

ροχαλητό, ο ανήσυχος ύπνος, 

οι εφιδρώσεις και η ημερήσια 

υπνηλία, η οποία παρουσιάζεται 

μόνο στο 20% - 40% των 

περιπτώσεων και συνδυάζεται 

με κακή σχολική απόδοση και 

απώλεια συγκέντρωσης.

Mικρό σαγόνι

Oυρανίσκος

Σταφυλή

Γλώσσα
Επιγλωττίδα

Σαγόνι Μύτη

Γλώσσα

Λαιμός

Αποφραγμένος αεραγωγός
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Γιατί δεν πρέπει να μας τρομάζει

Σχεδόν τα μισά βρέφη ταλαιπωρούνται από τη γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση. Όμως, είναι μια ασθένεια που κατά κανόνα υποχωρεί 
αυτόματα ή με απλά θεραπευτικά μέτρα και κυρίως με την εκπαίδευση 
των γονιών σε θέματα όπως η συχνότητα των γευμάτων και η θέση του 
σώματος του βρέφους.

Παιδίατρο, Επιστημονικό Συνεργάτη 
Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ 
Ειδικό Γραμματέα
Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ

Από τον 
Νικόλαο Βουδούρη

Γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση στα βρέφη

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 
(ΓΟΠ) ονομάζεται η ακούσια επιστρο-
φή του περιεχομένου του στομάχου 
στον οισοφάγο λόγω δυσλειτουργίας 
του κατώτερου οισοφαγικού σφι-
γκτήρα (ΚΟΣ).
Η παλινδρόμηση είναι ένα συχνό φαι-
νόμενο που παρατηρείται στο 40% 

- 65% των βρεφών. Εκδηλώνεται 
κυρίως με αναγωγές και σπανιότερα 
με εμετούς και συνήθως υποχωρεί 
αυτόματα ή με απλά θεραπευτικά μέ-
τρα μέχρι την ηλικία των 12 - 18 μη-
νών, λόγω της ωρίμανσης του ΚΟΣ, 
της εισαγωγής στερεών τροφών στη 
διατροφή και της συχνότερης όρθιας 

στάσης του μεγαλύτερου βρέφους.
Σπάνια, όταν η φυσιολογική παλιν-
δρόμηση δεν υποχωρήσει αυτόματα, 
μέχρι την ηλικία των 2 ετών, και εκ-
δηλωθούν επιπλοκές, όπως η οισο-
φαγίτιδα, η καθυστέρηση της σωμα-
τικής αύξησης ή συμπτώματα από το 
ανώτερο ή το κατώτερο αναπνευστικό 



Στην αναγκαιότητα της μαγνητικής το-
μογραφίας εμβρύου οδήγησαν τόσο η 
πρόοδος της εμβρυϊκής ιατρικής όσο 
και η τεχνολογική εξέλιξη του μαγνη-
τικού τομογράφου. 
Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας 
στην απεικόνιση των συστημάτων του 
εμβρύου επικεντρώνεται αρχικά στην 
επιβεβαίωση και στον χαρακτηρισμό 
ανωμαλιών που εντοπίζονται από τον 
προγεννητικό υπερηχογραφικό έλεγ-
χο ρουτίνας και στη συνέχεια στην 
αναζήτηση άλλων, υπερηχογραφικά 
αμυδρών ανωμαλιών ανάπτυξης. Με-
λέτες έχουν δείξει ότι η Μαγνητική 
Τομογραφία Εμβρύου επηρεάζει την 
κλινική λήψη αποφάσεων κατά την ε-
γκυμοσύνη τουλάχιστον στο 50% των 
περιπτώσεων. Η κύρια, αλλά όχι απο-
κλειστική, εφαρμογή της μαγνητικής 
τομογραφίας εμβρύου είναι η μελέτη 
του Εμβρυϊκού Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος (ΚΝΣ), η οποία δεν επη-
ρεάζεται από τη θέση - προβολή του 
εμβρύου, ενώ επιτρέπει πιο λεπτομε-
ρή αξιολόγηση της φάσης ανάπτυξης 
του εμβρυϊκού εγκεφάλου. 
Οι ενδείξεις της μαγνητικής τομογρα-
φίας του ΚΝΣ του εμβρύου μπορεί να 
είναι:
  Κοιλιομεγαλία (η οποία αποτε-

λεί και τη συνηθέστερη αιτία 
παραπομπής).

  Ανωμαλίες μεσολοβίου και σκώλη-

κα της παρεγκεφαλίδας.
  Επιπλοκές σε μονοχοριονικές δι-

δύμους κυήσεις.
  Προηγούμενο οικογενειακό ιστορι-

κό παιδιού με ανωμαλία του ΚΝΣ.
 Μείζων μητρική νόσος. 
  Τεχνικά δυσχερής υπερηχοτομο-

γραφική απεικόνιση. 
Οι μη νευρολογικές ενδείξεις μαγνη-
τικής τομογραφίας εμβρύου: 
  Καταστάσεις που επηρεάζουν τους 

εμβρυϊκούς πνεύμονες (συγγε-
νής διαφραγματο-
κήλη, πνευμονικό 
απόλυμα, κυστική 
αδενοματώδης δυ-
σπλασία, απόφρα-
ξη αεραγωγών από 
λεμφαγγείωμα ή 
τεράτωμα).

  Μορφώματα κοιλίας (συγγενής ομ-
φαλοκήλη, κυστικές μάζες κοιλί-
ας, συγγενές μη επινεφριδικό νευ-
ροβλάστωμα, εμβρυϊκό τεράτωμα 
ιεροκοκκυγικής μοίρας).

  Μελέτη του ουροποιητικού και γα-
στρεντερικού συστήματος. 

Η μαγνητική τομογραφία εμβρύου γί-
νεται στα περισσότερα τμήματα κατά 
το δεύτερο τρίμηνο κύησης. Υπάρχει 
κοινή παγκόσμια αποδοχή ότι η μα-
γνητική τομογραφία εμβρύου είναι 
απόλυτα ασφαλής, ειδικά μετά το 
πρώτο τρίμηνο κύησης, εφόσον υ-

πάρχει ένδειξη να πραγματοποιηθεί. 
Η διάρκεια της εξέτασης κατά μέσο ό-
ρο είναι 20΄ και επηρεάζεται σημαντι-
κά από την κινητικότητα του εμβρύου. 
Για να ελαχιστοποιηθεί η κίνηση του 
εμβρύου προηγείται νηστεία της μη-
τέρας για 4 ώρες πριν από την εξέτα-
ση και φροντίδα ώστε να αισθάνεται 
άνετα και βολικά κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης. Το τελευταίο γίνεται 
ευκολότερο στον ανοιχτό μαγνητικό 
τομογράφο του τμήματός μας. 

Ενδεικτικά περιστατικά που εξετάστηκαν στο 
Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου του ΜΗΤΕΡΑ 
και αφορούν σε έμβρυα στα οποία επιβεβαιώ-
θηκε η παθολογία που είχε αναφανεί και στο 
υπερηχογράφημα.

Ακτινολόγο - Παιδοακτινολόγο,
Επιμελήτρια Τμήματος Αξονικού 
και Μαγνητικού Τομογράφου ΜΗΤΕΡΑ

Aπό τη δρ 

Γεωργία Παπαϊωάννου

Ολοκληρωμένος συμπληρωματικός 
προγενετικός έλεγχος
Η μαγνητική τομογραφία εμβρύου αποτελεί τα τελευταία χρόνια 
σημαντική συμπληρωματική μέθοδο στον υπερηχογραφικό 
προγεννητικό έλεγχο, που εξακολουθεί να είναι η πρώτη και κύρια 
τεχνική απεικόνισης του εμβρύου.

Μαγνητική τομογραφία εμβρύου 
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σύστημα, τότε είναι παθολογική και 
ονομάζεται γαστροοισοφαγική παλιν-
δρομική νόσος (ΓΟΠΝ) με συχνότητα 
περίπου 8%.
Η αιτιοπαθογένεια της ΓΟΠ είναι 
περίπλοκη και επηρεάζεται από πα-
ράγοντες γενετικούς, περιβαλλοντι-
κούς, ανατομικούς, ορμονικούς και 
νευρογενείς.

Τ α  σ υ μ π τ ώ μ α τ α
Τυπικές εκδηλώσεις της ΓΟΠ είναι 
οι αυτόματες αναγωγές και οι εμετοί 
που σχετίζονται με τα γεύματα. Σε πιο 
βαριές περιπτώσεις εκδηλώνεται με 
τα εξής συμπτώματα:
  Από το πεπτικό (δυσφαγία και αί-

σθημα καύσης, οισοφαγίτιδα, στέ-
νωση οισοφάγου).

 �Από το αναπνευστικό (βράγχος 
φωνής, επίμονος βήχας, πνευμο-
νία από εισρόφηση, λαρυγγίτιδα, 
άπνοια).

 �Από το νευρι-
κό σύστημα 
(υπερβολικό 
κλάμα, ευε-
ρεθιστότητα, 
σ ύ ν δ ρ ο μ ο 
Sandifer). 

 �Ανεπαρκής 
π ρ ό σ λ η ψ η 
βάρους και 
αναιμία.

Σ ο β α ρ ότ ε ρ ε ς 
επιπλοκές θεω-
ρούνται η οισοφαγίτιδα, ο οισοφάγος 
Barrett, η στένωση και, σπάνια, το 
αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου. Η 
οισοφαγίτιδα λόγω παλινδρόμησης 
αναφέρεται σε ποσοστό 2% - 5%. Οι 
ασθενείς με οισοφαγίτιδα εμφανί-
ζουν συχνούς εμετούς ή αιματέμεση, 
επιγαστραλγία και οπισθοστερνικό 
άλγος.

Η  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η
Πολλές τεχνικές και μέθοδοι έχουν ε-

φαρμοστεί για τη διάγνωση της ΓΟΠ. 
Το οισοφαγογράφημα με βάριο, η 
ακτινοσκόπηση του ανώτερου πεπτι-
κού σωλήνα, το σπινθηρογράφημα με 
θειικό τεχνήτιο, το υπερηχογράφημα 
οισοφάγου, η 24ωρη Phμετρία οισο-
φάγου (είναι η καλύτερη μέθοδος), 
η αντιστασιομετρία, η μανομετρία 
οισοφάγου, η βιντεοακτινοσκόπηση 
και η ενδοσκόπηση του ανώτερου γα-
στρικού σωλήνα. Παρά την ποικιλία 
των μεθόδων που αναφέρθηκαν, η 
διάγνωση της ΓΟΠ σε βρέφη και σε 
παιδιά είναι κατά κανόνα κλινική.
Πρώτη επιλογή ο καθησυχασμός των 
γονιών για τη φύση του προβλήμα-
τος και η εκπαίδευσή τους ως προς 
τον τρόπο σίτισης, τη συχνότητα των 
γευμάτων (μικρά και συχνά), τη θέ-
ση του σώματος του βρέφους, την 
αλλαγή της σύστασης τους γάλακτος 
(πηχτό), τη χρήση υποαλλεργικών 

γαλάτων και τον 
τρόπο ζωής για 
τα μεγαλύτερα 
παιδιά.
Τα φάρμακα που 
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι -
ούνται για την 
πρόληψη ή την 
αντιμετώπιση 
των επιπλοκών:
α. Αναστολείς 
του οξέος
•Οι ανταγωνι-
στές των H2 υ-

ποδοχέων (ρανιτιδίνη).
•Οι αναστολείς της αντλί-
ας πρωτονίων (ομεπραζόλη, 
λανσοπραζόλη).

β. Αντιόξινα
γ. Προκινητικοί παράγοντες (περιο-
ρισμένη χρήση τους) - μετακλοπρα-
μίδη, δομπεριδόνη, σισαπρίδη
δ. Επιφανειακοί  παράγοντες 
(σουκραλφάτη)
Οι βασικοί στόχοι της θεραπείας είναι 
η ανακούφιση από τα συμπτώματα, η 

επούλωση τυχόν τοπικής φλεγμο-
νής, η πρόληψη αναπνευστικών ε-
πιπλοκών και, κυρίως, η διατήρηση 
ικανοποιητικού ρυθμού σωματικής 
αύξησης.
Βασικές προϋποθέσεις προκειμένου 
να επιτύχει η θεραπεία της ΓΟΠ είναι 
η κατανόηση του προβλήματος από 
τους γονείς και η πλήρης συνεργασία 
με τον παιδίατρο. 

Π α ρ ο δ ι κ ό  φ α ι ν ό μ ε ν ο
Τα συμπτώματα συχνά τρομάζουν 
και προκαλούν άγχος στους γονείς. 
Παρ’ όλα αυτά, είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό να κατανοήσουμε ότι ως επί το 
πλείστον τα συμπτώματα της ΓΟΠ δεν 
είναι απειλητικά για τη ζωή του παι-
διού. Το φαινόμενο είναι παροδικό, 
βελτιώνεται με ήπια μέτρα (με δίαιτα, 
φαρμακευτική αγωγή) και μπορεί σε 
πολύ καλό επίπεδο να προβλεφθεί. 
Σε κάποιες περιπτώσεις ΓΟΠ είναι 
απαραίτητη η πιο στενή παρακολού-
θηση του βρέφους και η παραπομπή 
σε παιδογαστρεντερολόγο για πε-
ραιτέρω έλεγχο. Σε αυτές εμφανί-
ζονται πιο έντονα συμπτώματα από 
το αναπνευστικό σύστημα και είναι 
δυνατόν να παρατηρηθεί μείωση του 
ρυθμού ανάπτυξης του βρέφους ή 
και στασιμότητα.
Τα τελευταία χρόνια επανεξετάστη-
καν από τις διεθνείς παιδογαστρεντε-
ρολογικές εταιρείες τα νέα δεδομένα 
που έχουν προκύψει και αφορούν 
στον μηχανισμό δημιουργίας της ΓΟΠ, 
στο γενετικό υπόβαθρο, στη διάγνω-
ση, στην ασφάλεια και στην αποτελε-
σματικότητα των φαρμάκων και ανα-
μένονται νέες συστάσεις - οδηγίες. 

Βασικές προϋποθέσεις 

για τη θεραπεία της 

γαστροοισοφαγικής 

παλινδρόμησης είναι η 

κατανόηση του προβλήματος 

από τους γονείς και 

η πλήρης συνεργασία 

με τον παιδίατρο.



family

58

Οι υγιείς επιλογές 
για τη μητέρα και το μωρό
Οι διατροφικές ανάγκες της γυναίκας αλλάζουν κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, καθώς το έμβρυο έχει τις δικές του... απαιτήσεις. Μερικές 
απλές αλλαγές στις συνήθειές μας μπορούν να θωρακίσουν την υγεία 
του μωρού.

Διαιτολόγο - Διατροφολόγο,
Συνεργάτιδα Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από την κ. 

Μαρίνα Σκευοφύλακα

Η διατροφή 
στην εγκυμοσύνη

Μια υγιεινή και ποικίλη διατροφή εί-
ναι σημαντική πάντα στη ζωή, αλλά 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης. Οι γυναίκες, κατά την πε-
ρίοδο αυτή, αποτελούν ειδική ομάδα 
πληθυσμού όσον αφορά στη διατροφή 
τους. Οι ανάγκες τους τόσο οι ενεργει-
ακές όσο και οι διατροφικές διαφο-
ροποιούνται κατά το διάστημα αυτό.
Η διατροφή της μητέρας πρέπει να 
παρέχει επαρκή ενέργεια και θρε-
πτικά συστατικά για να καλύψει τις 
συνήθεις απαιτήσεις της μητέρας, 
καθώς επίσης και τις ανάγκες ανά-
πτυξης του εμβρύου. Οι διαιτητικές 
συστάσεις για τις εγκύους είναι στην 
πραγματικότητα παρόμοιες με εκεί-
νες για άλλους ενηλίκους, όμως με 
μερικές αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, 
οι οποίες αναλύονται εκτενέστερα 
στη συνέχεια.

Ο ι  α π α ρ α ί τ η τ ε ς   
β ι τ α μ ί ν ε ς    
κ α ι  τ α  μ έ τ α λ λ α
Η λήψη ορισμένων βασικών βιταμι-
νών όπως και μετάλλων είναι πολύ 
σημαντική. Αναλυτικότερα:

• Το φυλλικό οξύ είναι απαραίτητο 
για την ανάπτυξη ενός υγιούς νεο-
γνού. Είναι ιδιαίτερα σημαντική βιτα-
μίνη για την ανάπτυξη του νευρικού 
συστήματος, κατά τη διάρκεια του α΄ 
τριμήνου, και συμβάλλει ιδιαίτερα 
στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και 
της σπονδυλικής στήλης. Σπουδαίες 

πηγές φυλλικού οξέος αποτελούν τα 
πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα φα-
σόλια, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, 
καθώς και τα εμπλουτισμένα τρόφιμα 
όπως και μερικά είδη δημητριακών. 
•Η βιταμίνη D θεωρείται απαραίτητη 
για την πρόληψη της ραχίτιδας στο νε-
ογέννητο αλλά και για τη διατήρηση 
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της καλής υγείας των οστών και των 
δοντιών της μητέρας. Τρόφιμα πλού-
σια σε βιταμίνη D είναι τα γαλακτοκο-
μικά προϊόντα. 
•Το ασβέστιο είναι ένα από τα πιο 
σπουδαία μέ-
ταλλα στη δι-
ατροφή της 
εγκυμοσύνης. 
Πλούσιες πη-
γές ασβεστίου 
αποτελούν τα 
γαλακτοκομικά 
προϊόντα όπως 
το γάλα, το τυρί 
και το γιαούρτι. 
Όσον αφορά 
στα λαχανικά, 
ο μαϊντανός, το 
μπρόκολο και το λάχανο είναι καλές 
πηγές βιοδιαθέσιμου ασβεστίου. Μι-
κρά ψάρια, όπως είναι οι σαρδέλες 
και άλλα τα οποία τρώγονται με τα 
κόκαλά τους, όπως ο γαύρος, καθώς 
επίσης και οι εμπλουτισμένοι με α-
σβέστιο φυσικοί χυμοί του εμπορίου 
είναι τρόφιμα πλούσια σε ασβέστιο.
•Οι ανάγκες για σίδηρο κατά την ε-
γκυμοσύνη είναι αυξημένες, παρά 
τη διακοπή της έμμηνου ρύσης. Τρο-
φές πλούσιες σε σίδηρο είναι όλα τα 
κρέατα, τα πουλερικά, τα φασόλια, 
οι φακές, τα αποξηραμένα βερίκοκα 
και δαμάσκηνα, οι νιφάδες βρώμης, 
το σπανάκι, ο αρακάς, το ρύζι και τα 
αμύγδαλα (ανάλατα, άψητα). Βέβαια 
η πιο απορροφήσιμη μορφή σιδήρου 
είναι αυτή που περιέχεται στο 
κρέας και στα πουλερικά.

Α π λ έ ς  σ υ μ β ο υ λ έ ς
Η διατροφή κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης θα πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από ποι-
κιλία, ισορροπία και μέτρο 
ώστε να εξασφαλίζεται η 
λήψη όλων των απαραίτητων 
θρεπτικών συστατικών για τη 

μητέρα και το 
έμβρυο.
1. Καταναλώνε-
τε ισορροπημένα 
γεύματα, χωρίς 
να παραλείπε-
τε κάποιο από 
αυτά (5 - 6 
γεύματα με ό-
λες τις ομάδες 
τροφίμων).
2. Καταναλώ-
νετε τουλά-
χ ι σ τ ο ν 

5 φορές την ημέρα φρούτα 
και λαχανικά (ωμά, ψητά, 
βραστά, κομπόστα). Ένα πράγ-
μα που θα πρέπει να προσέχετε 
είναι να τα πλένετε καλά πριν τα 
καταναλώσετε. 
3. Τα γαλακτοκομικά προϊ-
όντα θα πρέπει και αυτά να 
καταναλώνονται σε κα-
θημερινή βάση και 
τουλάχιστον τρεις 
φορές την ημέρα. 
Και εδώ η λέξη-
κλειδί είναι «ποικι-
λία». Καλό θα είναι 
να προτιμώνται τα προϊ-
όντα με λίγα λιπαρά και 

με μικρή ποσότητα 
αλατιού. 

4. Τα δημητριακά, το 
ψωμί, τα όσπρια και οι 

υπόλοιπες αμυλώδεις τρο-
φές θα πρέπει να εμπερι-
έχονται σε κάθε γεύμα. 
Προτιμήστε προϊόντα 
ολικής αλέσεως παρά 
τα κατεργασμένα και 

επεξεργασμένα. 
5. Το κρέας, τα πουλερι-

κά, τα ψάρια, τα θα-
λασσινά και τα αβγά 
χρειάζεται να κατα-
ναλώνονται 1 - 2 φο-

ρές την ημέρα και να 
είναι πολύ καλά ψημένα. 

Και σε αυτήν την περίπτω-
ση πρέπει να προτιμώνται 
τα λιγότερο λιπαρά κρέ-

ατα, όπως το 
κοτόπουλο και 
το μοσχάρι. Το 

κοτόπουλο είναι 
μια πολύ καλή πηγή 

για την πρόσληψη υψη-
λής βιολογικής αξίας πρωτεΐ-

νης. Παρασκευάζεται εύκολα και 
γρήγορα και έχει πολύ χαμηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά. Το 
πιο σκούρο μέρος του (μπούτι) 
είναι πλούσιο σε σίδηρο. 

6. Περιορίστε την κατανάλωση 
νατρίου (αλάτι) και ζάχαρης.

7. Ελαττώστε την κατανάλωση 
καφεΐνης στο ελάχιστο και 

αυξήστε την κατανάλωση 
νερού (6 έως 8 ποτήρια 
ημερησίως) λόγω των 
αυξημένων αναγκών σε 

υγρά κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης.

Το κοτόπουλο είναι μια πολύ 

καλή πηγή για την πρόσληψη 

υψηλής βιολογικής αξίας 

πρωτεΐνης. Παρασκευάζεται 

εύκολα και γρήγορα και έχει 

πολύ χαμηλή περιεκτικότητα 

σε λιπαρά.
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Όταν δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 2005 το πρώτο τεύχος του πε-
ριοδικού που κρατάτε στα χέρια σας, το «Art of Life & Health», 
είχαμε αναφερθεί στο μεγάλο πρόβλημα της οσφυαλγίας που 
εμφανίζεται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
 Οι γνώσεις που είχαμε στη διάθεσή μας έκτοτε εμπλουτίστηκαν 
σε μεγάλο βαθμό από την εκτεταμένη διερεύνηση της βιβλιο-
γραφίας, από τις ανταλλαγές απόψεων με κέντρα του εξωτερι-
κού και έπειτα από εκτενή έρευνα που εκπονήθηκε και την οποία 

από τότε είχαμε υποσχεθεί.
Θυμίζουμε ότι ο πόνος στη μέση κατά τη σπουδαιότερη περίοδο 

της ζωής μιας γυναίκας, όπως είναι το εννεάμηνο της ενδομήτριας 
διάπλασης μιας νέας ζωής, δεν αποτελεί κάποια ασθένεια, αλλά έ-

να σύμπτωμα που μπορεί να κρύβει πολλές παθήσεις, από άλλα 
όργανα που δεν έχουν σχέση με τη σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη 

και τους μυς που βρίσκονται στην περιοχή τους. 
Παθήσεις του εντέρου, των ωοθηκών, του ουροποιητικού, του 

ήπατος και άλλων οργάνων είναι δυνατόν να εκφράζονται με 
πόνο στη μέση.
Ιατρικό καθήκον αποτελεί η διάγνωση της αιτίας που προ-
καλεί τον πόνο και η θεραπεία της, μερικές φορές μάλιστα 
με άμεσες και επείγουσες διαδικασίες αν υποψιαζόμαστε 

βλάβη αγγείου ή νεύρου στα κάτω άκρα. Η κλινική εξέ-
ταση από τον προσωπικό γυναικολόγο εντοπίζει την 

αιτία του άλγους και, αν αυτή βρίσκεται στα οστά της 
σπονδυλικής στήλης και της λεκάνης, τότε η συμ-
βολή του ορθοπαιδικού καθίσταται κρίσιμη και 
επιβεβλημένη.

Η  έ ρ ε υ ν α
Στο ΛΗΤΩ εκπονήσαμε εκτεταμένη έρευνα που πε-

ριέλαβε 535 γυναίκες έπειτα από τουλάχιστον ένα 

Ορθοπαιδικό - Χειρουργό, 
συνεργάτη Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

από τον 

δρ Αναστάσιο Δάρα

Οι πόνοι στη μέση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν είναι ασθένεια, 
αλλά ένα σύμπτωμα που μπορεί να υποδηλώνει αρκετές παθήσεις. Σε 
αρκετές περιπτώσεις μπορεί να σημαίνει κάποιο ορθοπαιδικό 
πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί, και ακόμα καλύτερα να 
προληφθεί, με μερικές αλλαγές στον τρόπο ζωής της γυναίκας.

Πώς μπορούμε 
να την αντιμετωπίσουμε καλύτερα

Οσφυαλγία στην εγκυμοσύνη
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έτος από τον τοκετό. Η συνεργασία 
μας μαζί τους αφορούσε σε σχετική 
κλινική εξέταση για την αντιμετώπιση 
του άλγους που τις βασάνιζε, αλλά και 
στη συμπλήρωση σχετικού πρότυπου 
ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια 
πέρασαν από επεξεργασία με τη βοή-
θεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και τα 
συμπεράσματα που διαπιστώθηκαν 
αναφέρονται στη συνέχεια.
Το 60% των γυναικών περίπου ανέ-
φερε οσφυαλγία που κυρίως εμφα-
νιζόταν στο τελευταίο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης και για θεραπεία συ-
στήθηκε αυστηρός κλινοστατισμός 
και αποχή από κάθε επαγγελματική 
ή καθημερινή δραστηριότητα. Φαρ-
μακευτική αγωγή δεν συστήθηκε, 
όπως και ακτινολογικός έλεγχος, 
λόγω της κύησης.
Οι περισσότερες γυναίκες ζήτησαν 
να γεννήσουν με καισαρική τομή 
(περίπου 70%), ενώ το 30% με φυ-
σιολογικό τοκετό, με τη βοήθεια ε-
πισκληριδίου αναισθησίας. Ο πόνος 
βελτιώθηκε σημαντικά μετά τον το-
κετό, ενώ υπήρξε ορθοπαιδική παρα-
κολούθηση για έναν μήνα περίπου.
Η αιτία που προκαλεί τον πόνο δεν 
διευκρινίστηκε με απόλυτο τρόπο. Ε-
νοχοποιείται, όμως, η δράση αρκετών 
παραγόντων είτε από μόνη της είτε σε 
συνδυασμό, όπως: 
  Η δυσλειτουργία των μυών που 

περιβάλλουν τους σπονδύλους της 
οσφύος και της λεκάνης από την 
αύξηση του σωματικού βάρους και 
την αλλαγή του κέντρου βάρους του 
σώματος.

  Η χαλαρότητα των συνδέσμων που 
ενώνουν τους σπονδύλους και τα 
οστά της λεκάνης μεταξύ τους από 
την επίδραση ορμονών της εγκυ-
μοσύνης που παράγονται κυρίως 
το τελευταίο τρίμηνο.

  Η αύξηση του εύρους κίνησης των 
ιερολαγονίων αρθρώσεων ως προ-
ετοιμασία για τον τοκετό.

  Η σχετική ασυνέργεια στη μηχανική 
κίνηση κορμού - κάτω άκρων κατά 
τις καθημερινές δραστηριότητες.

Τ α  σ η μ ε ί α  π ρ ο σ ο χ ή ς
Οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν με-
γαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν 
οσφυαλγία στην εγκυμοσύνη είναι 
αυτές που:
  Το επάγγελμά τους είναι καθιστικό.
  Παρουσίαζαν επεισόδια οσφυαλγί-

ας προ της εγκυμοσύνης.
  Παρουσίαζαν οσφυαλγία σε προη-

γούμενη εγκυμοσύνη.
 Καπνίζουν.
Το 21% των γυναικών παρουσίασε ε-
πεισόδια του άλγους και μετά τον το-
κετό, το 11% υποβλήθηκε σε μαγνη-
τική ή αξονική τομογραφία, ενώ το 
3% χρειάστηκε να υποβληθεί σε χει-
ρουργική αποκατάσταση λόγω δισκο-
πάθειας 10-15 έτη μετά τον τοκετό. Τα 
επεισόδια οσφυαλγίας ανέρχονταν σε 

1 - 3 (μέσος όρος 2) και καθήλωναν 
τις γυναίκες στο κρεβάτι.
Η εμφάνιση του άλγους ήταν ανάλο-
γη του βάρους που αποκτήθηκε στην 
εγκυμοσύνη, ενώ δεν υπήρξε συσχέ-
τιση με το φύλο του κυοφορούμενου 
εμβρύου. 
Επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρ-
χει συσχέτιση της οσφυαλγίας με την 
επισκληρίδιο αναισθησία που εφαρ-
μόζεται στον τοκετό.
Η θεραπεία που συστήθηκε ήταν η 
ανάπαυση, η φαρμακευτική αγωγή 
με αναλγητικά και μη στεροειδή αντι-
φλεγμονώδη σκευάσματα και κατόπιν 
η φυσιοθεραπεία για την ενδυνάμω-
ση των μυών της ράχης, της οσφύος 
και των ορθών κοιλιακών. Προλη-
πτικά συνιστάται η αύξηση της σω-
ματικής δραστηριότητας, η διακοπή 
του καπνίσματος και η αποφυγή της 
αύξησης του σωματικού βάρους στη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Πλαστικό χειρουργό
Yπεύθυνο Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής 
Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Από τον 
Θεόδωρο Boυκύδη

Αν και η ιστορία του δεν ξεπερνά τις δύο δεκαετίες, το Botox ήδη 
έχει προκαλέσει μια μικρή επανάσταση στην αισθητική πλαστική 
χειρουργική, καθώς όλοι πια μπορούν να κυνηγήσουν το όνειρο της 
νεότητας και της ομορφιάς. Και επιπλέον εύκολα, απλά και με 
ασφάλεια!

Νικήστε τις ρυτίδες εύκολα 
και με ασφάλεια

Botox

Με τον όρο πανδημία στην Ιατρική 
εννοούμε τη μαζική και ραγδαία ε-
ξάπλωση μιας νόσου, που προσβάλ-
λει πληθυσμούς άσχετα από φύλο, 
ηλικία ή χρώμα. Τις τελευταίες δε-
καετίες έχουμε γνωρίσει πανδημίες 
που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας, 
συνήθως δυσάρεστες και με πολύ 
σοβαρές συνέπειες. Πανδημία, ό-
μως, αναζήτησης της ομορφιάς και 

της παρατεταμένης νεότητας νομίζω 
ότι είναι η πρώτη φορά που συναντά 
η ανθρωπότητα!
Η ανάπτυξη της αισθητικής πλαστι-
κής χειρουργικής είναι αναμφισβή-
τητα το κυρίαρχο στοιχείο σε αυτήν 
τη σύγχρονη πανδημία και το Βotox 
είναι ένα από τα βασικά όπλα που 
χρησιμοποιούνται για την εξάπλωση 
και τη διατήρησή της.

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να τονίσουμε ό-
τι Botox είναι το εμπορικό όνομα μιας 
βιολογικής ουσίας, της Βοτουλίνης, 
η οποία προέρχεται από την Αλαντο-
ϊνική τοξίνη. Ωστόσο, το όνομα αυτό 
έχει επικρατήσει ως εμπορικό σήμα 
μεταξύ αρκετών άλλων παρόμοιων 
ουσιών που κυκλοφορούν.
Πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 στον Καναδά και 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά α-
πό νευρολόγους και οφθαλμιάτρους 
για την καταπολέμηση των «τικ» του 
προσώπου, ιδιαίτερα στην περιοχή 
των οφθαλμών και του μετώπου.
Τα αποτελέσματα ήταν τόσο καλά 
και ελπιδοφόρα ώστε σύντομα το 
καινούργιο αυτό φάρμακο άρχισε 
να χρησιμοποιείται σε πολλές μέχρι 
τότε αθεράπευτες παθήσεις, όπως 
το ραιβόκρανο και η σπαστική πα-
ράλυση των παιδιών, αλλά και σε μια 
λίστα παθήσεων η οποία αυξάνεται 
διαρκώς μέχρι σήμερα.

Ο ι  « μ α γ ι κ έ ς »
τ ο υ  ι δ ι ό τ η τ ε ς
Η βασική ιδιότητα του φαρμάκου αυ-
τού είναι ότι αδρανοποιεί - παγώνει 
τους μυς εκεί όπου τοποθετείται και 
σε βαθμό ανάλογο με τη δόση που 
χορηγείται. 
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Το γεγονός αυτό δεν ήταν δυνατόν να 
περάσει απαρατήρητο από τη σύγ-
χρονη αισθητική πλαστική χειρουρ-
γική - δερματολογία, που ανέκαθεν 
ζητούσε ένα τέτοιο φάρμακο για την 
καταπολέμηση των ρυτίδων της έκ-
φρασης και του γήρατος.
Υπάρχει, ωστόσο, μία βασική αρχή 
στη χρήση του Botox: οι ρυτίδες του 
προσώπου που κατά κύριο λόγο α-
ντιμετωπίζονται είναι οι οριζόντιες. 
Αντίθετα, οι κάθετες ρυτίδες χρει-
άζονται άλλου είδους θεραπεία, πι-
θανότατα και με τη συνεργασία του 
Βotox.
Η χρονική διάρκεια των αποτελεσμά-
των αυτής της θεραπείας δεν είναι 
μικρότερη των 4 μηνών, ενώ σπάνια 
υπερβαίνει τους 6 μήνες. Στην εφαρ-
μογή της δεν υπάρχει ηλικιακό όριο, 
καθώς μπορεί να εφαρμοστεί σε άτο-
μα από 20 έως και 70 ετών, με διαφο-
ρετική βέβαια τεχνική και δοσολογία 
ανάλογα με την ηλικία.
Απεριόριστη είναι, επίσης, η δυνα-
τότητα επανάληψης του Botox. Με 
τη συχνή χρήση, μάλιστα, η διάρκεια 

των αποτελεσμάτων της θεραπεί-
ας αυξάνεται και μπορεί να φτάσει 
τους 8 ή και τους 9 μήνες. Κι αυτό 
ΟΧΙ γιατί καταστρέφονται οι μύες, 
αλλά γιατί το άτομο «ξεχνάει» πώς 
να κάνει ορισμένες κινήσεις και έτσι 
φαινομενικά παρατείνονται τα καλά 
αποτελέσματα.
Σε περίπτωση που δεν συνεχιστεί η 
θεραπεία, η κατάσταση των ρυτίδων 

δεν επιδεινώνεται. Ωστόσο, σταδι-
ακά το μέγεθος και το βάθος κάθε 
ρυτίδας επανέρχεται στην κατάσταση 
όπου βρισκόταν κατά την έναρξη της 
θεραπείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε μέρα 
σε όλον τον κόσμο έχει υπολογι-
στεί ότι γίνονται περισσότερες από 
5.000.000 θεραπείες με Botox από 
εξειδικευμένους γιατρούς.

Α π ό λ υ τ α  α σ φ α λ έ ς
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν 
ελλοχεύει κανένας κίνδυνος από το 
Botox. Στα 15 και πλέον χρόνια που 
εφαρμόζεται παγκοσμίως η θερα-
πεία αυτή, και όχι μόνο για κοσμητι-
κούς - αισθητικούς λόγους, δεν έχει 
αναφερθεί καμία απολύτως ιατρική 
παρενέργεια από το φάρμακο. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι 
να πραγματοποιείται από εξειδικευ-
μένο γιατρό, πλαστικό χειρουργό ή 
δερματολόγο.
Όποιος αναφέρεται σε παρενέργει-
ες, επιπλοκές, αλλεργίες ή άλλου 
είδους ιατρικά «παρατράγουδα», 
είτε έχει βαθιά άγνοια είτε το κάνει 
με πονηρό σκοπό, γιατί θίγονται τα 
οικονομικά του συμφέροντα ή το ε-
πάγγελμά του.



ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποκτήστε εντελώς δωρεάν
το περιοδικό των Νοσοκομείων ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 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
Μπορείται να αναζητήσετε το κουπόνι συνδρομής και διαδικτυακά

στα www.mitera.gr και www.leto.gr
όπου θα βρείτε και τις σελίδες του περιοδικού.

Σημειώστε στο κουπόνι
Ναι, επιθυμώ να λαμβάνω δωρεάν το περιοδικό «Art of Life and Health» στην παρακάτω διεύθυνση

Δεν επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό των Νοσοκομείων ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Όνομα............................................................................Επώνυμο....................................................................
Οδός...............................................................................Αριθμός.............................Τ.Κ...................................
Πόλη........................................Τηλέφωνο..................................................Υπογραφή......................................
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