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ΛΗΤΩ

Η έλευση του φετινού καλοκαιριού σηματοδοτεί μία νέα εποχή στα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και 
ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, σε όλα τα επίπεδα. Ο θετικός απολογισμός σε επίπεδο τόσο παροχής 
υπηρεσιών υγείας και φροντίδας νοσηλευομένων όσο και σε επιχειρηματικό αποδεικνύει 
ότι το τρίπτυχο επαγγελματικό μάνατζμεντ, συνεργασία με ιατρούς υψηλού επιστημονικού 
κύρους και επένδυση σε νέες τεχνολογίες είναι η συνταγή της επιτυχίας. 
Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, έχοντας πλήρη συναί-
σθηση της ευαισθησίας του χώρου που υπηρετούν, προβαίνουν συχνά σε ενέργειες Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης προς όφελος της μητέρας, του παιδιού και της οικογένειας. 
Έτσι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τον Μάρτιο, μας δόθηκε η ευκαιρία να 
τιμήσουμε όλες τις γυναίκες, ανακοινώνοντας σειρά πολύ σημαντικών παροχών, ενώ μέσω 
εορταστικών εκδηλώσεων και άλλων ενεργειών τιμήσαμε την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας 
και την Παγκόσμια Ημέρα της Μαίας και του Νοσηλευτή.
Παράλληλα, το «δώρο ζωής» που προσφέρουμε σε όλα τα νεογέννητα των μαιευτηρίων του 
Ομίλου μας σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική, για δωρεάν κάλυψη του 1ου χρόνου 
ζωής τους σε περίπτωση νοσηλείας τους στην Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, αποδεικνύει 
τον σκοπό μας που δεν είναι άλλος από την παροχή ολοκληρωμένων, ποιοτικών υπηρεσιών 
υγείας στις οικογένειες που μας εμπιστεύονται.
Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι μόλις πριν από δύο μήνες το ΜΗΤΕΡΑ συμπλήρωσε 30 
χρόνια ζωής. Αυτό από μόνο του μας δίνει την ευκαιρία να γιορτάσουμε την επιτυχημένη 
πορεία του, το πολύτιμο έργο που έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία καθώς και την 
ανεκτίμητη συνεισφορά όλων, ιατρών, νοσηλευτών και διοικητικών, στις αξίες που πρε-
σβεύει σήμερα το ΜΗΤΕΡΑ. Σχετικό αφιέρωμα για τα τριακοστά γενέθλια θα βρείτε στο 
παρόν τεύχος. 
Χρόνια τώρα το «μέλλον» γεννιέται στα μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ και με τη δημιουργία 
της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ όπως και με τη συνεχή αναβάθμιση και προσάρτηση 
νέων τμημάτων και υπηρεσιών είμαστε αποφασισμένοι να το φροντίζουμε και να το προασπί-
ζουμε διαρκώς!

Φροντίζουμε το μέλλον!

Αλέξης Κομνηνός Λεωνίδας  Παπαδόπουλος
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Πέρασαν 30 χρόνια από τότε που λει-
τούργησε για πρώτη φορά η Μονάδα 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) 
του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ .Ήταν η πρώ-
τη ΜΕΝΝ στον χώρο της ιδιωτικής πρω-
τοβουλίας και μία από τις πρώτες στην 
ελληνική επικράτεια.
Στα χρόνια που κύλησαν είχαμε την 
ευκαιρία να νοσηλεύσουμε πάνω από 
65.000 πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά, 
με ποικίλα νεογνικά προβλήματα. Ενώ-
νοντας τις δυνάμεις τους, Νεογνολόγοι, 
νοσηλευτικό προσωπικό, συνεργάτες 
ιατροί της μονάδας και Μαιευτήρες - 
Γυναικολόγοι, με πολλή αγάπη, πίστη 
και αυτοθυσία για τα μικρά πάσχοντα 
νεογνά, κατάφεραν να τα βοηθήσουν να 
κερδίσουν το στοίχημα της ζωής.
Στις 9 Μαΐου, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε 
επιστημονική ημερίδα για τα 30 χρόνια 
προσφοράς της Μονάδας Εντατικής Νο-
σηλείας Νεογνών του ΜΗΤΕΡΑ, όπου οι 
Παιδίατροι - Νεογνολόγοι συνεργάτες 
μοιράστηκαν με τους παρευρισκομένους 
τις εμπειρίες τους από τη μακρόχρονη 
αυτήν πορεία της.
Η ημερίδα έλαβε χώρα στο Συνεδριακό 
Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του ΜΗΤΕ-
ΡΑ με μεγάλη συμμετοχή Παιδιάτρων - 
Νεογνολόγων, καθώς και ιατρών άλλων 
ειδικοτήτων και με την παρουσία διακε-
κριμένων προσκεκλημένων ομιλητών, 

τους Καθηγητές κ. Μαρία Δεληβοριά 
- Παπαδοπούλου από τις ΗΠΑ, κ. Από-
στολο Παπαγεωργίου από το Μόντρεαλ - 
Καναδά, κ. Neena Modi από το Λονδίνο, 
κ. Γεωργία Χρούσου από τις ΗΠΑ (τώρα 
Δ/ντρια του Παιδοοφθαλμολογικού Τμή-
ματος ΜΗΤΕΡΑ) καθώς και την κ. Ελένη 
Σκουτέλα, Παιδονευρολόγο, επιστημονι-
κή συνεργάτιδα του 
ΜΗΤΕΡΑ.
Η Δ/ντρια της 
ΜΕΝΝ Δρ Μένη 
Σακλαμάκη - Κο-
ντού τόνισε: «Από 
το 1979 έως σήμε-
ρα είδαν το φως της 
ζωής στο ΜΗΤΕΡΑ 
περίπου 400.000 
νεογνά, από τα ο-
ποία νοσηλεύτηκαν 
στη ΜΕΝΝ 66.500 
νεογνά. Η λειτουρ-
γία της ΜΕΝΝ του 
ΜΗΤΕΡΑ συνέβαλε ώστε να μειωθούν 
τόσο η περιγεννητική όσο και η νεογνική 
θνησιμότητα, ώστε να μπορούμε να ανα-
κοινώσουμε πως η γενική επιβίωση του 
συνόλου των νεογνών, που εισήχθησαν 
στην ΜΕΝΝ, φτάνει στο 97,5%».
Τα υψηλά ποσοστά επιβίωσης επισή-
μαναν και οι προσκεκλημένοι ομιλητές 
από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού 

και συγκεκριμένα ο Καθηγητής κ. Πα-
παγεωργίου από το ΜcGill University 
του Μόντρεαλ, ο οποίος ανέφερε χα-
ρακτηριστικά στην ομιλία του: «Εσείς 
στο ΜΗΤΕΡΑ δεν έχετε να ζηλέψε-
τε τίποτε από τα μεγάλα κέντρα του 
εξωτερικού».
Ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση έδωσε 

η προβολή ενός βίντεο-αφιερώματος για 
τα 30 χρόνια, στο οποίο μεταξύ άλλων 
εμφανίστηκαν ένας υγιέστατος νεαρός 
-πρώην φιλοξενούμενος της μονάδας 
πριν από 25 χρόνια- και δύο μητέρες που 
νοσήλευσαν τα τρίχρονα σήμερα τέκνα 
τους στη ΜΕΝΝ του ΜΗΤΕΡΑ και με τις 
δηλώσεις τους προκάλεσαν ρίγη συγκί-
νησης στο ακροατήριο.

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΜΗΤΕΡΑ (ΜΕΝΝ)

Εκδήλωση για τα 30 χρόνια

3-4-5. Οι τρεις σπουδαίοι Καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού κ. Α. Παπαγεωργίου, Μ. Δεληβοριά και 
Ν. Modi, τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση για τα 30 χρόνια της ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ.

6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντί-
νος Σταύρου, στο κατάμεστο από κόσμο Συνεδριακό 
Κέντρο «Νικόλαος Λούρος».

1. Η Διευθύντρια της ΜΕΝΝ του ΜΗΤΕΡΑ, Δρ Μένη Σακλαμάκη - Κοντού κατά τη διάρκεια 
της ομιλίας της. 2. Ιδιαίτερης συμβολικής και συναισθηματικής αξίας η παρουσία της επί 
σειρά ετών Δ/ντριας της ΜΕΝΝ, κ. Σοφίας Πετμεζάκη.

1
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Η 1η Ημερίδα στην Ελλάδα για τη διάγνωση 
και την αποκατάσταση Κρανιοπροσωπικών 
Ανωμαλιών στα Παιδιά
Η 1η Ημερίδα στην Ελλάδα για τη διάγνωση και την αποκατά-
σταση Κρανιοπροσωπικών Ανωμαλιών στα παιδιά διοργανώ-
θηκε από το Ελληνικό Κρανιοπροσωπικό Κέντρο, στο Συνε-
δριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» της Γενικής, Μαιευτικής 
- Γυναικολογικής και Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ. Στό-
χος της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση του σημαντικού έργου 
των παιδιάτρων με την παροχή όλων των απαραίτητων πλη-
ροφοριών για την έγκαιρη διάγνωση συγγενών δυσμορφιών, 
τη σωστή καθοδήγηση του παιδιού και της οικογένειάς του 
και την αποφυγή των σοβαρών συνεπειών που επιφέρουν οι 
δυσμορφίες αυτές καθώς και η λανθασμένη διάγνωσή τους. 
Όπως δήλωσε ο επιστημονικός διευθυντής του Ελληνικού 
Κρανιοπροσωπικού Κέντρου, Ιατρός Πλαστικός - Κρανιοπρο-
σωπικός Χειρουργός, κ. Αλέξανδρος Στρατουδάκης: «Στην 
ημερίδα αυτή θα γίνει εκτενής αναφορά για τις τελευταίες 
εξελίξεις στη γενετική, την ιατρική απεικόνιση και σε πολλά 
ακόμη θέματα που απασχολούν και αφορούν σε παιδιά με 
συγγενείς κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες».
Στο σεμινάριο συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες της Παι-
διατρικής Επιστήμης και της Κρανιοπροσωπικής Χειρουργι-
κής, αλλά και ιατροί όλων των ειδικοτήτων που είναι απα-
ραίτητες για την επιτυχή αποκατάσταση κρανιοπροσωπικών 
περιστατικών (Μοριακοί Βιολόγοι, Ορθοδοντικοί, Φυσιοθε-
ραπευτές, Οφθαλμίατροι, Ωτορινολαρυγγολόγοι, Λογοπαθο-
λόγοι, Ψυχολόγοι).
Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται στην Ελλάδα ημερίδα 
για τη διάγνωση και την αποκατάσταση κρανιοπροσωπικών 

ανωμαλιών στα παιδιά, γεγονός που την καθιστά πρωτοπο-
ριακής και μείζονος σημασίας. Τα παραπάνω τόνισε στην 
έναρξη της εκδήλωσης, η κ. Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και μέλος της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στην Κύπρο.
Το Ελληνικό Κρανιοπροσωπικό Κέντρο, το οποίο στεγάζεται 
στο ΜΗΤΕΡΑ, δημιουργήθηκε με σκοπό την προσφορά ολο-
κληρωμένης φροντίδας στον τομέα των σχιστιών και των λοι-
πών κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Είναι 
το μόνο Κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώ-
πη που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κρανι-
οπροσωπικής Χειρουργικής.

Όλοι οι συντελεστές και οι ομιλητές της 1ης Ημερίδας στην Ελλάδα για τη διάγνω-
ση και την αποκατάσταση Κρανιοπροσωπικών Ανωμαλιών στα Παιδιά.

Με την πρωτοβουλία του Σωματείου των Εργαζομένων 
του ΜΗΤΕΡΑ οργανώθηκε και φέτος η ετήσια εκδρομή 
του προσωπικού. Οι προορισμοί που επιλέχτηκαν φέτος 
ήταν η Δημητσάνα και η Βυτίνα. Έτσι, για δύο ημέρες οι 
συμμετέχοντες στην εκδρομή είχαν την ευκαιρία εκτός 
από το να βρεθούν όλοι μαζί σε όμορφες και... χαλαρές 
καταστάσεις, μακριά από το άγχος της έντονης καθημε-
ρινότητάς τους, να επισκεφτούν φυσικά τοπία υπέροχου 
κάλλους και να επιμορφωθούν σχετικά με την ιστορία 
των τόπων αυτών. Όπως μας δήλωσαν η κ. Πανταζή και 

ο κ. Πάλλας, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Σωματείου 
αντίστοιχα, «Οι εκδρομές αυτές αποτελούν μιας πρώτης 
τάξεως ευκαιρία για να έρθουμε πιο κοντά και για να γεμί-
σουμε τις μπαταρίες μας για τα επερχόμενα και απαιτητικά 
καθήκοντά μας. Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν πολύ 
ικανοποιητική, φυσικά υπήρξαν συνάδελφοι που δεν κα-
τάφεραν να έρθουν λόγω των επαγγελματικών υποχρεώ-
σεών τους στο Νοσοκομείο, η λειτουργία του οποίου δεν 
σταματά ποτέ. Ελπίζουμε του χρόνου να τους έχουμε και 
αυτούς κοντά μας».

Όμορφες στιγμές στη Δημητσάνα και στη Βυτίνα
Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η  Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Μ Η Τ Ε Ρ Α  –  2 3  &  2 4 / 5 / 2 0 0 9
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Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, αντα-
ποκρινόμενη στην ανάγκη για ολοκλη-
ρωμένη αντιμετώπιση των οφθαλμο-
λογικών παθήσεων στα παιδιά, προ-
χώρησε στη δημιουργία του πρώτου 
ολοκληρωμένου Παιδοοφθαλμολογι-
κού Τμήματος στην Ελλάδα.
Το Σάββατο 21 Μαρτίου, λοιπόν, το νέο 
αυτό τμήμα παρουσιάστηκε σε ειδική 
εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε 
στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος 
Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ. Χαιρετισμό 
απηύθυναν ο πρόεδρος του Δ.Σ. του 
ΜΗΤΕΡΑ κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, ο 
διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής, 
Καθηγητής κ. Χρήστος Μπαρτσόκας 
και η διευθύντρια του Νέου Τμήματος, 
Καθηγήτρια κ. Γεωργία Χρούσου.
Το Παιδοοφθαλμολογικό Τμήμα, που 
έχει αναπτυχθεί σε ξεχωριστό χώρο 
εντός της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗ-
ΤΕΡΑ, με εξωτερικά ιατρεία και άρτια 
εξοπλισμένο χειρουργείο, είναι σε θέ-
ση να καλύψει ΟΛΑ τα παιδοοφθαλμο-
λογικά περιστατικά. Ο εξοπλισμός του 
Τμήματος είναι τελευταίας γενιάς και 
ανταποκρίνεται πλήρως στις δυνατότ-
τες των συνεργατών - ιατρών. 
Η σύγχρονη οφθαλμιατρική απαι-

τεί τη συστέγαση πολλών υποειδι-
κοτήτων για την επίλυση σύνθετων 
προβλημάτων. Για τον λόγο αυτό, το 
Παιδοοφθαλμολογικό τμήμα έχει 
στελεχωθεί από μία ομάδα εξαίρετων 
επιστημόνων: Το Τμήμα διευθύνει η κ. 
Γεωργία Δ. Χρούσου, MD, Καθηγήτρια 
Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου 
Georgetown Washington DC, με ειδί-
κευση στην Παιδοοφθαλμολογία και 
στο Στραβισμό. Οι υπόλοιπες υποει-
δικότητες της Παιδοοφθαλμολογίας 
καλύπτονται ως εξής:
•  Υαλοειδής - Αμφιβληστροειδής και 

Παιδικό Τραύμα: κ. Ιωάννης Σταύρα-
κας, οφθαλμίατρος, μέλος των FRCS 
και MRCO.

•  Κερατοειδής, Πρόσθιο Ημιμόριο και 
Διαθλαστική Χειρουργική: κ. Χα-
ρίλαος Μπριλάκης, οφθαλμίατρος, 
MD, MPH.

•  Οφθαλμοπλαστική και Χειρουργική 
Κόγχου και Δακρυϊκής Συσκευής: κ. 
Γεώργιος Χαρώνης, οφθαλμίατρος, 
MD και Αθανάσιος Ρουμελιώτης, ο-
φθαλμίατρος, MD.

Το Παιδοοφθαλμολογικό Τμήμα της 
Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, α-
ποτελεί πρωτοπορία για τον ελλαδικό 
χώρο και μία λύση ουσίας για τα Ελλη-
νόπουλα που αντιμετωπίζουν οφθαλ-
μολογικά προβλήματα. 

Παρουσίαση του νέου Παιδοοφθαλμολογικού
Τμήματος Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Η επιστημονική ομάδα του Παιδοοφθαλμολογικού Τμήματος. Από αριστερά οι Αθανάσιος Ρουμελιώτης, Ιωάν-
νης Σταύρακας, Γεωργία Χρούσου (Διευθύντρια του Τμήματος), Γιώργος Χαρώνης και Σάββας Κακλής, μαζί με 
τον Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, κ. Χρήστο Μπαρτσόκα.
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Με μεγάλη επιτυχία, στο 
Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ, αφαι-
ρέθηκαν λαπαροσκοπικά με το σύστημα Ρομποτικής Χει-
ρουργικής τελευταίας γενιάς Da Vinci ® S δύο ινομυώματα 
μεγέθους 2,5 και 4,5 εκατ. από γυναίκα ηλικίας 30 ετών. Η 
επέμβαση διενεργήθηκε από τους Μαιευτήρες- Γυναικο-
λόγους του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Γεώργιο Πολίτη και κ. Χρήστο 
Μαρουδή. 
Η ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση 
αφαίρεσης ινομυωμάτων, χωρίς την 
άμεση επαφή ανθρώπινων χε-
ριών, αναίμακτα και χωρίς επι-
πλοκές. Η ασθενής μάλιστα είχε 
τη δυνατότητα να εξέλθει από το 
νοσοκομείο την επόμενη ημέρα! 
Μετά το πέρας της επέμβασης, ο κ. 
Πολίτης δήλωσε: «Η μέθοδος συνιστά 
σαφή πρόοδο της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, 
διότι η ακρίβεια των χειρισμών που επιτυγχάνονται 
με το Da Vinci, έχει ως αποτέλεσμα να πραγματο-
ποιούνται λιγότερες συμφύσεις. Είναι προφανές 
ότι η εξειδίκευση των ιατρών πρέπει να είναι 

μεγάλη, τόσο στη λαπαροσκοπική χειρουργική όσο και στη 
χρήση των προηγμένων τεχνικών μέσων (ρομπότ), προκειμέ-
νου να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».
Ο κ. Μαρουδής αναφέρθηκε στην εφαρμογή του συστήματος 
ρομποτικής στην τηλε-χειρουργική, που επιτρέπει στο χει-
ρουργό να κάνει επεμβάσεις σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς 

τη φυσική παρουσία του στο χειρουργείο: 
«Με τη μέθοδο αυτή ανοίγονται νέ-
οι ορίζοντες στην πραγματοποίηση 
εξειδικευμένων χειρουργικών ε-
πεμβάσεων που τόσο ανάγκη έχει 
η χώρα μας, εξαιτίας της συγκε-

κριμένης γεωγραφικής διαμόρφωσης 
που έχει».

Η ρομποτική χειρουργική εξασφαλίζει α-
κρίβεια δεκάτων του χιλιοστού και εκμηδενίζει 

την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Η απώλεια 
αίματος είναι μηδαμινή, ο χρόνος νοσηλείας και 

αποκατάστασης του ασθενούς είναι αισθητά 
μικρότερος, ενώ εξασφαλίζεται ταχεία ε-
πάνοδος στους φυσιολογικούς ρυθμούς 
της ζωής.

Αποτελεσματική αντιμετώπιση των ινομυωμάτων
με το Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci ® S

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο
Παιδοορθοπαιδικό Τμήμα του ΜΗΤΕΡΑ
Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, το πλέον σύγχρονο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην 
Ελλάδα, αποτελεί εδώ και 6 συνεχή έτη σταθερό σημείο αναφοράς για τους γονείς, 
στο οποίο μπορούν να εμπιστεύονται την υγεία των παιδιών τους. Η συνεχής ανά-
πτυξη με νέα τμήματα επιβεβαιώνει περίτρανα τη δέσμευση του ΜΗΤΕΡΑ για την 
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στα παιδιά μας.
Έτσι με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε τη δημιουργία του Νέου Παιδοορθοπαι-
δικού Τμήματος της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, όπου ένα επιτελείο εξαι-
ρετικών επιστημόνων, υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου παιδοορθοπαιδικού, 
κ. Δημήτρη Δημητριάδη, είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών σε 
επίπεδο τόσο διάγνωσης όσο και χειρουργικής επέμβασης και θεραπείας πάνω 
σε ορθοπαιδικά θέματα.
Στα επόμενα τεύχη του «Art of Life & Health» θα γίνει εκτενής αναφορά στις δρα-
στηριότητες του τμήματος και θα φιλοξενηθεί και ενδιαφέρουσα αρθρογραφία από 
τους ιατρούς του.
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Το μοναδικό στην Ελλάδα ολοκληρωμέ-
νο Ηλεκτροφυσιολογικό - Βηματοδοτικό 
Εργαστήριο για την αντιμετώπιση των 
παιδιατρικών αρρυθμιών ξεκίνησε τη 
λειτουργία του στην Παιδιατρική Κλινική 
ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Οι παιδιατρικές αρρυθμίες αποτελούν 
τμήμα της Παιδοκαρδιολογίας που απαι-
τεί ιδιαίτερες γνώσεις και μεγάλη εμπει-
ρία για την ασφαλή και αποτελεσματική 
θεραπεία των μικρών ασθενών. Όπως 
τονίζει ο διευθυντής της Παιδοκαρδιο-
λογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, κ. Ιωάννης 
Παπαγιάννης, «Οι ιατροί και το βοη-
θητικό προσωπικό που διενεργούν τις 
επεμβάσεις αυτές, έχουν μακροχρόνια 
εκπαίδευση και εμπειρία στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Η Παιδοκαρδιολογι-
κή και Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινι-
κή της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ 

συνεργάζονται στενά 
για να προσφέρουν σε 
όλα τα παιδιά την κα-
τάλληλη αντιαρρυθμική 
θεραπεία».
Το Ηλεκτροφυσιολογικό 
Εργαστήριο είναι εξο-
πλισμένο με τελευταίας 
τεχνολογίας μηχανήμα-
τα με δυνατότητα θερα-
πείας όλων των ειδών 
των αρρυθμιών. Η υπερ-
σύγχρονη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης 
και θεραπείας ακόμη και των βαρέως 
πασχόντων ασθενών. Λειτουργεί, επί-
σης, τακτικό ιατρείο παρακολούθησης 
ασθενών με μόνιμους βηματοδότες-
απινιδωτές. Τα παιδιά που πάσχουν από 
ταχυκαρδίες μπορούν να θεραπευτούν 

ριζικά σήμερα με τη 
χρήση ραδιοκυμάτων ή 
κρυοπηξίας, με επιτυχία 
μεγαλύτερη από το 95%. 
Τα παιδιά με σοβαρές 
βραδυκαρδίες μπορούν 
να αντιμετωπιστούν με 
εμφύτευση βηματοδότη 
ακόμη και στη νεογνική 
ηλικία, ενώ οι ασθενείς 
με επικίνδυνες για τη 
ζωή αρρυθμίες μπορούν 

να θεραπευτούν με εμφύτευση μόνιμου 
απινιδωτή. 
Όλες οι παραπάνω μέθοδοι θεραπείας 
διενεργούνται από τους εξειδικευμέ-
νους ιατρούς της Παιδοκαρδιολογικής 
και Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής 
του ΜΗΤΕΡΑ που διαθέτουν μακροχρό-
νια εμπειρία σε τέτοια περιστατικά.

Rooming in
Φροντίδα, υποστήριξη και εκπαίδευση 
για τις νέες μητέρες από το ΛΗΤΩ

Στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ προσφέρουμε 
μια οικογενειακά προσανατολισμένη 
επιλογή στη φροντίδα της μητρότητας. 
Ενθαρρύνουμε την έναρξη του μητρι-
κού θηλασμού αμέσως μετά τη γέννηση 
του νεογνού. Παρέχουμε τη δυνατότητα 
παραμονής του νεογνού όλο το 24ωρο 
στο δωμάτιο της μητέρας του για όλες 
τις κατηγορίες δωματίων. 
Στα πρώτα σας βήματα θα έχετε δίπλα 
σας τις μαίες, τους παιδίατρους και το 
νοσηλευτικό προσωπικό του Μαιευτη-
ρίου μας, οι οποίοι με τις γνώσεις και 
την εμπειρία που διαθέτουν υποστηρί-
ζουν, κατευθύνουν και ενισχύουν τις 

προσπάθειές σας.
Καθημερινά πραγματοποιούνται δωρε-
άν εκπαιδευτικά σεμινάρια στις λεχω-
ίδες, στα οποία διδάσκεται η τέχνη του 
μητρικού θηλασμού και η φροντίδα του 
νεογνού.
Η έγκαιρη έναρξη του μητρικού θηλα-
σμού, καθώς και η συνεχής παραμονή 
του νεογνού με τη μητέρα του αποτε-
λούν τα δύο βασικά βήματα όπως αυτά 
ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνω-
ση Υγείας (ΠΟΥ) και τη UNICEF, προϋ-
πόθεση απαραίτητη για το χαρακτηρι-
σμό του Μαιευτηρίου ως νοσοκομείο 
«Φιλικό προς τα βρέφη».

To μοναδικό στην Ελλάδα 
πλήρως εξοπλισμένο κέντρο 
αντιμετώπισης παιδιατρικών αρρυθμιών
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Δύο καινοτόμα προϊόντα διαθέτει η Marfin Egnatia Bank: την 
πιστωτική κάρτα «MARFIN ΠΡΟΣΦΕΡΩ Visa» και τον μοναδι-
κό λογαριασμό MARFIN Ταμιευτήριο + Υγεία σε 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 πέντε κοινωφελών οργανώσεων, 
προσφέροντας από τα έσοδά της το 1% της συνολικής αξίας 
των αγορών σας, χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση. Μπο-
ρείτε να επιλέξετε έναν ή και περισσότερους φορείς, στους 
οποίους η τράπεζα θα αποδίδει το 1% της αξίας των συνολι-
κών 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 Καρ-

διοπαθών παιδιών «Η Καρδιά του Παιδιού».
Επιπλέον, η «MARFIN ΠΡΟΣΦΕΡΩ VISA» παρέχει προνο-
μιακό επιτόκιο αγορών, δωρε-
άν πρόσθετες 
κάρτες στα 
ενήλικα μέ-
λη της οικο-
γένειάς σας, 
χαμηλή μηνι-
αία καταβολή 
(2,5% του συ-
νολικού χρε-
ωστικού υπο-
λοίπου), άτοκη 
π ε ρ ί ο δ ο 
χ ά ρ ι -
τος έ-

ως και 55 μέρες, μεταφορά υπολοίπου με προνομιακό επι-
τόκιο και υπηρεσία άμεσης ειδοποίησης για τον εντοπισμό 
περιπτώσεων ύποπτων συναλλαγών και τον περιορισμό μη 
εξουσιοδοτημένης χρήσης της κάρτας σας.

Ο λογαριασμός MARFIN ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ + ΥΓΕΙΑ αποτελεί ένα 
καινοτόμο προϊόν που προσφέρει σε εσάς και στην οικογέ-
νειά σας:
•  Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς 32 

ειδικοτήτων. 
• Σημαντικές εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις. 
•  Δωρεάν ετήσιες προληπτικές εξετάσεις (μία μαστογρα-

φία για τις γυναίκες και ένα τεστ κοπώσεως για τους 
άνδρες). 

• Δωρεάν χρήση του τηλεφωνικού κέντρου (1051) όλο το 
εικοσιτετράωρο για ιατρικές συμβουλές στα νοσοκομεία και 
στα συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
(ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ Lab).
Αξιοποιήστε τα προνόμια ιατρικής περίθαλψης για έναν ο-
λόκληρο χρόνο, μόνο με το ελάχιστο κόστος των 60 ευρώ για 
κάθε ενήλικο και 40 ευρώ για κάθε παιδί (ηλικίας έως 14 
ετών). Επίσης, εκμεταλλευθείτε τη δυνατότητα επιστροφής 
του ποσού αυτού στον λογαριασμό σας ύστερα από ένα έτος, 
σε περίπτωση που το μέσο ετήσιο υπόλοιπο καταθέσεων είναι 

τουλάχιστον 2.500 ευρώ (ανά δικαιούχο). 
Τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού 
είναι:
•  Χωρίς ελάχιστο ποσό αρχικής 

κατάθεσης. 
•  Εξαμηνιαία απόδοση τόκων.
•  Κλιμακωτό επιτόκιο 0,25% για 

τα πρώτα 1.000 ευρώ και 0,50% 
για το υπόλοιπο ποσό.

•  Τρ ι μ η ν ι α ί ο  α ν τ ί γ ρ α φ ο 
λογαριασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τη MARFIN 
EGNATIA BANK στο τηλέφωνο 210 

9304400.

Δύο καινοτόμα προϊόντα
από τη Marfin Egnatia Bank
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Μετά την πολύ επιτυχημένη περυσινή προσπάθεια, οι Μαίες 
και οι Νοσηλευτές των Νοσοκομείων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, την 
Παρασκευή 15 Μαΐου, γιόρτασαν από κοινού τις δύο ξεχωρι-
στές Παγκόσμιες Ημέρες που είναι αφιερωμένες σε αυτούς.

Το πρωί
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το πρωί, όπου στο Συνεδριακό 
Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ, με την παρουσία 
των στελεχών της διοίκησης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ καθώς και 
στελεχών από τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ και 
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ Κύπρου, πραγματοποιήθηκαν οι ομιλίες της 
Κλινικής Νοσηλεύτριας του ΥΓΕΙΑ κ. Ιωάννας Καγιά με θέμα 
«Οι νοσηλευτές ηγούνται στις καινοτομίες φροντίδας», και 
του Κλινικού Μαιευτή του ΜΗΤΕΡΑ κ. Θανάση Φείδαρου με 
θέμα «Οι Μαιευτές - Μαίες σήμερα: το κλειδί για ένα υγιές 
αύριο».
Είχαν προηγηθεί οι χαιρετισμοί που απηύθυναν ο πρόεδρος 
των διοικητικών συμβουλίων ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ κ. Κ. Σταύ-
ρου, ο διευθύνων σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ κ. Θ. Χαραμής και 
οι πρόεδροι των επιστημονικών συμβουλίων του ΥΓΕΙΑ κ. Π. 

Κοσμίδης, του ΜΗΤΕΡΑ κ. Γ. Καλλιπολίτης και του ΛΗΤΩ κ. 
Ε. Δουράτσος.
Παράλληλα, έγινε προβολή βίντεο αφιερώματος, στο οποίο 
οι Νοσηλευτές/τριες και οι Μαιευτές - Μαίες του Ομίλου, 
μιλούν για τη διαχρονική επαγγελματική πορεία τους και τις 
καινοτομίες στο χώρο τους.

Κοινός εορτασμός των Μαιών
και των Νοσηλευτών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

1. Η Κλινική Νοσηλεύτρια του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, κ. Ιωάννα Καγιά, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας της. 2. Ο Κλινικός Μαιευτής του ΜΗΤΕΡΑ κ. Θανάσης Φείδαρος ανέπτυξε 
το θέμα «Οι Μαιευτές - Μαίες σήμερα: το κλειδί για ένα υγιές αύριο».

Πολύ κέφι κατά τη βραδινή εκδήλω-
ση προς τιμήν των Μαιών και των 
Νοσηλευτών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

1 2

Το βράδυ...
Σε ένα ιδιαίτερα θερμό και κεφάτο κλίμα Μαίες και Νοσηλευτές συναντήθηκαν στο 

Κτήμα «Πολυχώρος Λώλου» στην Παιανία, όπου η διοίκηση του Ομίλου 
είχε διοργανώσει προς τιμή τους μία γιορτή-έκπληξη που διήρ-
κεσε μέχρι τις πρωινές ώρες και με όλους τους παρευρισκόμε-
νους να διασκεδάζουν με την καρδιά τους. Και του χρόνου!

5η ΜΑΪΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΑΙΑΣ -  
12η ΜΑΪΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τα Νοσο-
κομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και το 
συνεργαζόμενο Πολυϊατείο ΛΗΤΩlab στον Πειραιά, στο 
πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που 
αναλαμβάνουν και σε συνεργασία με το κατάστημα Public 
στην Πλατεία Συντάγματος, διοργάνωσαν σειρά εκδηλώσεις 
την Πέμπτη 12, την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαρτί-
ου 2009 και πρόσφεραν 500 δωρεάν προληπτικούς ελέγχους 
(Παπ tests). Τις εκδηλώσεις υποστήριξε το προϊόν πρωτο-
βάθμιας φροντίδας και πρόληψης της Marfin Egnatia Bank, 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ+ΥΓΕΙΑ.
Ειδικότερα, την Πέμπτη 12/3/2009, στο κατάστημα Public στην 
Πλατεία Συντάγματος, ο διευθύνων σύμβουλος του Μαιευτη-
ρίου ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, κ. 
Λεωνίδας Παπαδόπουλος, και ο αναπληρωτής γενικός διευθυ-
ντής Λιανικής Τραπεζικής της Marfin Egnatia Bank, κ. Θάνος 
Σοφιός, μίλησαν για τις δυνατότατες και τους έξυπνους τρόπους 
που υπάρχουν σήμερα ώστε η πρόσβαση σε αξιόπιστες και σε 
ποιοτικές υπηρεσίες διάγνωσης και πρόληψης να είναι ευκο-
λότερη όσο και για τη σπουδαιότητα της πρόληψης ως του πιο 

αποτελεσματικού τρόπου για να 
σωθούν ανθρώπινες ζωές. 
Οι εκδηλώσεις αποσκοπού-
σαν στην ενημέρωση και στη 
σημασία της πρόληψης, στην 
προσφορά πρακτικών συμ-
βουλών και στην παροχή δω-
ρεάν υπηρεσιών πρόληψης 
(500 Παπ tests) με στόχο την 
κινητοποίηση της γυναίκας 
προς όφελος της υγείας της. Η 
πράξη αυτή είναι νέα αντίληψη της διοί-
κησης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και εκφράζει 
τη φυσική ανάγκη των νοσοκομείων του 
να συμμετέχουν, να εμπλέκονται και να 
εντάσσονται πιο ενεργά στις κοινωνίες 
όπου δραστηριοποιούνται, προσφέρο-
ντας στο πλαίσιο των αρχών της Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης δράσεις που συνδέονται άμεσα με το 
γνωστικό τους αντικείμενο.

Επιμόρφωση σπουδαστών 
στο ΜΗΤΕΡΑ

Το ΜΗΤΕΡΑ επιλέγουν για την επιμόρφωση των σπουδαστών 
τους σε επιστημονικά θέματα όλο και περισσότερα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα. Έτσι, σπουδαστές από τις ειδικότητες Μαιών, 
Νοσηλευτών, Φυσικοθεραπευτών, Παιδαγωγικών και Αισθη-
τικών επαγγελμάτων του ΙΕΚ «ΟΜΗΡΟΣ», σε ημερίδα που δι-
οργανώθηκε αποκλειστικά γι’ αυτούς στο Συνεδριακό Κέντρο 
«Νικόλαος Λούρος» του Νοσοκομείου, την Τρίτη 2/6/09, είχαν 
την ευκαιρία να επιμορφωθούν εμπεριστατωμένα στο θέμα 
«Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα» και να ενημερω-

θούν για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσης, 
για πρώτη φορά επισκέφτηκαν το ΜΗΤΕΡΑ στις 30 Απριλίου 
σπουδαστές της ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμού», του 
ΙΕΚ Χαλανδρίου, για να ενημερωθούν και να ξεναγηθούν στις 
εγκαταστάσεις της Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας του 
ΜΗΤΕΡΑ. Όπως δήλωσε η διευθύντρια του ΙΕΚ κ. Σοφία Γιαν-
νοπούλου: «Η εμπεριστατωμένη ξενάγηση στους χώρους των 
αυτοματοποιημένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
από το διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χρόνη, καθώς 
και η παρουσία του καθηγητή του Πολυτεχνείου, κ. Χρήστου 
Κορρέ, έδειξαν όχι μόνο την έμπρακτη στήριξή σας στο εκ-
παιδευτικό μας έργο αλλά και την αγάπη σας στους νέους 
καταρτιζόμενους». Και κατέληξε: «Σας ευχόμαστε να είστε 
πάντοτε τόσο δημιουργικοί και να προσφέρετε ό,τι καλύτερο 
στο κοινωνικό σύνολο».

O διευθύνων σύμβουλος του Μαι-
ευτηρίου ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, κ. 
Λεωνίδας Παπαδόπουλος, και ο α-
ναπληρωτής γενικός διευθυντής 
Λιανικής Τραπεζικής της Marfin 
Egnatia Bank, κ. Θάνος Σοφιός.
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Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ επί σειρά ετών στηρίζει τον θεσμό 
της εθελοντικής αιμοδοσίας. Έτσι και φέτος, σε συνεργα-
σία με το Β΄ Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας του Λαϊκού 
Νοσοκομείου, διεξήχθη τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2009 στην 
αίθουσα διαλέξεων του Μαιευτηρίου η πρώτη αιμοδοσία, 
η οποία έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από τους ανθρώ-
πους του ΛΗΤΩ.
Το παρών έδωσαν όχι μόνο οι εργαζόμενοι του Μαιευτη-
ρίου αλλά και ιατροί και συνεργάτες, οι οποίοι συνέβαλαν 
στην προσπάθεια αυτή. Η συμμετοχή σε αυτή την ενέρ-
γεια που αποτελεί θεσμό, ξεπέρασε κάθε προσδοκία και 
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Όλοι οι άνθρωποι του ΛΗΤΩ θα συνεχίσουν να βρίσκονται 
δίπλα σε κάθε προσπάθεια που έχει ως στόχο την ευαι-
σθητοποίηση του κοινού, καθώς και την υποστήριξη των 
συνανθρώπων μας οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια.

Από το ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ
με αγάπη και φροντίδα
Μητέρα! Η πιο όμορφη, η πιο τρυφερή και η πιο γλυκιά λέξη. 
Για κάθε άνθρωπο σε όλο τον κόσμο είναι το αιώνιο σύμβολο 
της αγάπης. Από τα βάθη της ψυχής μας την ευχαριστούμε, 
γιατί είναι η αρχή της ύπαρξής μας, είναι ο δημιουργός της 

ζωής και της ταυτότητας του 
κάθε ανθρώπου. 
Το ιερό πρόσωπο της μητέ-
ρας τιμάται κάθε χρόνο με 

ιδιαίτερη ευαισθησία από τα 
Νοσοκομεία ΜΗΤΕΡΑ και 

ΛΗΤΩ, τα οποία φέτος, 
με αφορμή τη σχετι-
κή Παγκόσμια Ημέρα, 
μαζί με τις ευχές μας 

πρόσφεραν συμβολικά σε όλες τις νέες μανού-
λες-νοσηλευόμενες λεχωίδες, μαζί με τον πρωινό τους δί-
σκο, από ένα όμορφο λουλούδι.
Επιπλέον, η Παιδιατρική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά ανταποκρίθηκε στην πολύ όμορφη πρω-
τοβουλία του Δήμου Κηφισίας και υποστήριξε τις εκδηλώσεις 
για τα παιδιά και τα τιμώμενα πρόσωπα, τις μητέρες τους, που 
διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της 55ης Ανθοκομικής Έκθεσης 
Κηφισιάς, στο Άλσος «Δημήτρης Ζωμόπουλος».
Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες αλλαγές κι αν γίνουν στο πα-
γκόσμιο πολιτικοκοινωνικό σκηνικό, η μητέρα θα παραμείνει 
πάντα η πιο σταθερή αξία. Μία αξία που εμείς στο ΜΗΤΕΡΑ 
και το ΛΗΤΩ διασφαλίζουμε με αξιοπιστία και υπευθυνότητα 
πάνω από 30 χρόνια.

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Μεγάλη η συμμετοχή 
στην εθελοντική αιμοδοσία του ΛΗΤΩ
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«Δώρο Ζωής» για τα νεογέννητα
του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ
Κάλυψη νοσηλείας στην Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ για τα 
17.500 παιδιά που γεννιούνται σε ετήσια βάση στο ΜΗΤΕΡΑ 
και στο ΛΗΤΩ, χωρίς επιβάρυνση ασφαλίστρων για τον πρώτο 
χρόνο της ζωής τους, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ σε συνερ-
γασία με την Εθνική Ασφαλιστική. Πρόκειται για επέκταση της 
υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και 
της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ με την Εθνική Ασφαλιστι-
κή, η οποία εξασφαλίζει μια πολύ σημαντική παροχή για τα 
παιδιά που γεννιούνται στα Μαιευτήρια του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
  «Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ εξαρχής επιδίωξε και κατάφερε τη σύ-

ναψη συμφωνιών με επιλεγμένες, υγιείς και αξιόπιστες α-
σφαλιστικές εταιρείες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κ. Θεμιστοκλής Χαραμής, σε σχετική συ-
νέντευξη Τύπου την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009 στο Συνεδρια-
κό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ. «Στο πλαίσιο 
αυτών των στρατηγικών συνεργασιών αναπτύξαμε νέα προ-
ϊόντα και υπηρεσίες τόσο με την ασφαλιστική εταιρεία του 
Ομίλου της MIG Marfin Life όσο και τώρα και με την Εθνική 
Ασφαλιστική. Στόχος αυτών των νέων προϊόντων είναι να 
αγκαλιάσουμε μεγάλους πληθυσμούς, με πραγματικές και 
ωφέλιμες υπηρεσίες».

�Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφα-
λιστικής, κ. Δούκας Παλαιολόγος, δήλωσε: «Η Εθνική Α-
σφαλιστική, ως ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου, σχεδίασε σε 
συνεργασία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ αυτό το πρόγραμμα νοσο-
κομειακής περίθαλψης των νεογνών. Ο στόχος είναι ξεκά-
θαρος: θέλουμε οι Έλληνες να είναι ασφαλισμένοι από τα 

γεννοφάσκια τους, διότι εκτός από την ασφαλιστική κάλυψη 
αποκτούν με αυτόν τον τρόπο και ασφαλιστική συνείδηση, 
που θα τους είναι πολύτιμη στην υπόλοιπη ζωή τους».

�Αναφερόμενος στις δυνατότητες της Παιδιατρικής Κλι-
νικής, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Αλέξιος 
Κομνηνός, ανέφερε: «H Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, η 
οποία νοσηλεύει πάνω από 4.000 παιδιά το χρόνο και αντι-
μετωπίζει αντίστοιχα στα εξωτερικά της ιατρεία πάνω από 
32.000 περιστατικά, είναι πλέον ένα ολοκληρωμένο Παι-
διατρικό Νοσοκομείο. Διαθέτει τη μοναδική στην Ελλάδα 
σε ιδιωτικό παιδιατρικό νοσοκομείο, Παιδοκαρδιολογική 
- Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική, το μοναδικό πλήρες 
Παιδοοφθαλμολογικό Τμήμα και πολλές άλλες πρωτοπο-
ριακές υπηρεσίες. Για τα 13.000 παιδιά που γεννιούνται στο 
Μαιευτήριό μας, με το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζουμε τη 
δωρεάν νοσηλεία τους στην Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ. 
Θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική προσφορά στις οικογέ-
νειες που μας εμπιστεύονται».

�Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΛΗΤΩ, Μαιευτήρας - Γυναι-
κολόγος, κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, δήλωσε: «Χαιρό-
μαστε ιδιαίτέρα που ως μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ έχουμε 
τη δυνατότητα να προσφέρουμε ένα τόσο σημαντικό “Δώρο 
Ζωής” στα 4.500 νεογέννητα του Μαιευτηρίου μας για τον 
πρώτο χρόνο της ζωής τους. Γιατί, μιλώντας ως ιατρός, ό-
λοι γνωρίζουμε ότι ο πρώτος χρόνος ζωής ενός παιδιού 
είναι και ο πιο δύσκολος τόσο για τους γονείς όσο και για 
το ίδιο το παιδί».

Από αριστερά, ο Διευθυντής Ατομικών Ζωής Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Κ. Κου-
γιουμτζής, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. 
Δούκας Παλαιολόγος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κ. Θεμιστοκλής 
Χαραμής, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Αλέξιος Κομνηνός, και ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος του ΛΗΤΩ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, κ. Λεωνίδας Παπα-
δόπουλος.

Το νέο πρόγραμμα νοσοκομεια-
κής περίθαλψης «Δώρο Ζωής» 
προβλέπει κάλυψη, σε περίπτω-
ση νοσηλείας του παιδιού, στην 
Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, με 
συμμετοχή 15% του ασφαλισμένου 
και ανώτατο όριο κάλυψης 173.000 
ευρώ ανά περιστατικό. Το πρό-
γραμμα παρέχεται δωρεάν -χωρίς 

καταβολή ασφαλίστρων- για τον πρώτο χρόνο ζωής του 
παιδιού. Από το δεύτερο χρόνο και μετά, η οικογένεια έχει 
τη δυνατότητα να επιλέξει τη συνέχιση της συγκεκριμένης 
κάλυψης έναντι απόλυτα προνομιακού ετήσιου κόστους.

εταιρική 

κοινωνική 

ευθύνη

εταιρική 

κοινωνική 

ευθύνη



Στη Ρουμανία η δεύτερη τράπεζα
βλαστοκυττάρων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
Η εταιρεία Stem-Health Α.Ε. ανακοί-
νωσε τη δημιουργία νέας τράπεζας 
βλαστοκυττάρων στη Ρουμανία με την 
επωνυμία Stem-Health Unirea S.A. 
για την επεξεργασία ομφαλοπλακου-
ντιακού αίματος και τη φύλαξη βλα-
στοκυττάρων. Είναι η δεύτερη τράπε-
ζα βλαστοκυττάρων που ιδρύεται από 
τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ και την εταιρεία Ευ-
ρωσύμβούλοι Α.Ε. Η πρώτη τράπεζα 
βλαστοκυττάρων, που ήδη λειτουργεί 
στην Ελλάδα, η Stem-Health Hellas 
S.A., θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο 
στην εκπαίδευση και μεταφορά τεχνο-
γνωσίας στη ρουμανική επιχείρηση. 
Το εργαστήριο της εταιρείας θα ε-
γκατασταθεί εντός του διαγνωστικού 
κέντρου της Centrul Medical Unirea 
στο Βουκουρέστι. Η Stem-Health 
Unirea S.A. θα προσφέρει τις υψηλό-
τερες προδιαγραφές ασφάλειας στην 

επεξεργασία και φύλαξη βλαστοκυτ-
τάρων, καθώς αξιοποιεί την τεχνο-
λογία και τεχνογνωσία μιας από τις 
πιο έμπειρες αμερικανικές τράπεζες 
βλαστοκυττάρων, τη New England 

Cord Blood Bank (ΝΕCBB) που ε-
δρεύει στη Βοστόνη. Άμεσος στόχος 
της Stem-Health Unirea S.A. είναι να 
διαπιστευθεί από το διεθνώς αναγνω-
ρισμένο οργανισμό FACT-Netcord.

Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) επέλεξαν οι συντελεστές 
του Πρωταθλήματος Οργανισμών και Φορέων Υγείας 7x7 για να έχουν την 
καθιερωμένη ετήσια συνέλευσή τους, προκειμένου να συζητήσουν σημα-
ντικά τρέχοντα θέματα και να πάρουν σημαντικές αποφάσεις.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στους ποδοσφαιριστές του ΜΗΤΕΡΑ, νοσηλευτές στο 
επάγγελμα, κυρίους Σπύρο Παππά, Χριστόφορο Μπούρα, Βασίλη Τσιμο-
γιάννη και Ηλία Μπλάμη, που με την παρέμβαση και τις ενέργειές τους 
γλίτωσαν από τα χειρότερα έναν διαιτητή, ο οποίος αντιμετώπισε αιφνίδιο 
σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος, οι ομάδες του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ συνε-
χίζουν να βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, 

με τα μεταξύ τους παιχνίδια να παρουσιάζουν πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από τα ομορφότερα θεάματα. 
Να σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες σε ποδοσφαιρικούς αγώνες 11x11 κατεβαίνουν πάντα με κοινή ομάδα. Η καλύτερη 
ευχή για τους εργαζόμενους αθλητές παραμένει η ίδια: να είμαστε όλοι υγιείς και να χαιρόμαστε το παιχνίδι.

Αθλητικές δραστηριότητες
των εργαζομένων του ΜΗΤΕΡΑ

Οι παράγοντες αρχηγοί των ομάδων του πρωταθλήμα-
τος του ΕΠΟΦΥ, κατά την πρόσφατη συνέλευσή τους.

news
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Η Stem-Health Hellas προσκαλεί τους γονείς να ενημερώνονται από 
τους βιολόγους-σύμβουλους γονέων σε σεμινάρια που διεξάγονται στο 
Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ.
• Τρίτη και Παρασκευή 10:00 - 12 μ. στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος 
Λούρος».
• Τετάρτη 4:00 - 5:00 μ.μ. στη βιβλιοθήκη του ΜΗΤΕΡΑ, στον 2ο όροφο 
του νοσοκομείου.
Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή ενημερώνοντάς μας για την ημε-
ρομηνία που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε:
• Με e-mail στο info@stem-health.eu, έχοντας συμπεριλάβει τα στοι-
χεία σας. 
• Συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.
• Τηλεφωνικά στο 211 700 78 00 από κινητό τηλέφωνο και στο 800 11 
7836 235 από σταθερό τηλέφωνο.
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Στις 29 Απριλίου του 1979 άνοιξε τις 
πύλες του το ΜΗΤΕΡΑ Μαιευτικό και 
Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε., σε ιδιόκτητο 
ακίνητο στο Μαρούσι, με 300 κλίνες 
και χώρους άνετους, για χειρουργεία, 
για εργαστήρια, για χώρους αναμονής 
αλλά και υποδοχής. Ο μεγάλος αριθμός 
προσερχομένων επιτόκων γυναικών, 
αλλά και η προσέλευση νέων ιατρών 
είχε ως αποτέλεσμα το ΜΗΤΕΡΑ να α-

ποτελέσει το μεγαλύτερο μαιευτήριο 
στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύ-
τερα στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Οι 
πρώτες εργασίες αφορούσαν στη Μαι-
ευτική-Γυναικολογία, ενώ πολύ γρή-
γορα άρχισε η επέκταση και σε άλλους 
τομείς της ιατρικής, όπως η Πλαστική 
Χειρουργική.
• Το 1994 αποφασίστηκε η κατασκευή 
καινούργιας πτέρυγας, η οποία από το 

1996 φιλοξενεί τις νέες δραστηριότη-
τες της Εταιρίας: τα τμήματα της Εξω-
σωματικής Γονιμοποίησης, του ΩΡΛ, 
του Οφθαλμολογικού, της Γενικής Χει-
ρουργικής, της Αγγειοχειρουργικής και 
της Ουρολογίας. 
• Το 1995 λειτούργησε το εργαστήριο 
της Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρο-
γενετικής με ειδικό τμήμα DNA.
• Τον Νοέμβριο του 1999 το ΜΗΤΕΡΑ 

Ιστορική 
αναδρομή, 
παρόν 
και μέλλον

Ιστορική 
αναδρομή, 
παρόν 
και μέλλον

Στις 29 Απριλίου του 2009, η Γενική, Μαιευτική - Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ 
συμπλήρωσε 30 χρόνια συνεχούς και αδιάκοπης λειτουργίας. Μέσα σε αυτήν την τριακονταετία 
περίπου 400.000 άνθρωποι είδαν το φως της ζωής στους χώρους του, ενώ σειρά γεγονότα 
καθιέρωσαν το ΜΗΤΕΡΑ ως έναν από τους σημαντικότερους νοσηλευτικούς οργανισμούς στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παράλληλα, υπήρξε ένας τόπος, μία «μικρή πολιτεία» όπως την 
αποκάλεσαν πολλοί, προαγωγής της επιστημονικής γνώσης και έρευνας, καθώς και ένας τόπος 
πολιτισμού και δημιουργικής δραστηριότητας των μελών του προσωπικού της. Στο πεντασέλιδο 
αυτό αφιέρωμα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε την ιστορία του ΜΗΤΕΡΑ καθώς και 
τις προοπτικές και τους στόχους που έχουν θέσει οι άνθρωποί του για το μέλλον...
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έλαβε άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου 
Μαγνητικής Τομογραφίας, ενώ τον Μά-
ιο του 1999 κατοχυρώθηκε το λεκτικό 
σήμα «Το μέλλον γεννιέται εδώ».
• Τον Αύγουστο το ΜΗΤΕΡΑ εξαγόρασε 
το 34% των μετοχών του ΛΗΤΩ Μαιευτι-
κό και Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε.
• Το 2003 χορηγήθηκαν άδειες ίδρυ-
σης και λειτουργίας Γενικής και Παι-
διατρικής Κλινικής δυναμικότητας 343 
και 99 κλινών αντίστοιχα και ξεκίνησε 
η λειτουργία τους. Έτσι ο διακριτικός 
τίτλος της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., από 
«Ιδιωτική Μαιευτική και Χειρουργική 
Κλινική», μετατράπηκε σε «Ιδιωτική 
Γενική, Μαιευτική - Γυναικολογική και 
Παιδιατρική Κλινική».
• Τον Δεκέμβριο του 2006 ανακοινώθη-
κε από το ΜΗΤΕΡΑ η εξαγορά ποσοστού 
άνω του 86% των μετοχών με δικαίωμα 
ψήφου, του Μαιευτικού και Χειρουργι-
κού Κέντρου ΛΗΤΩ Α.Ε. Ο νέος όμιλος 
ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ αντιπροσωπεύει πλέ-
ον πάνω από 16.000 τοκετούς ετησίως, 
προσφέροντας παράλληλα και πλήρεις 
διαγνωστικές και νοσηλευτικές υπηρε-
σίες γενικής και παιδιατρικής κλινικής, 
σε δύο αυτόνομες υπερσύγχρονες κλι-
νικές στην Αττική, συνολικής δυναμι-
κότητας άνω των 500 κλινών.
• Τον Απρίλιο του 2007 τα Δ.Σ. του Δια-
γνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου 
Αθηνών ΥΓΕΙΑ και της Γενικής Μαι-
ευτικής - Γυναικολογικής και Παιδια-
τρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, έπειτα από 
διαπραγματεύσεις και στο πλαίσιο της 
στενότερης συνεργασίας που είχαν μέ-
χρι τότε αναπτύξει, αποφάσισαν τη συ-
νένωση των δυνάμεών τους με στόχο τη 

συγκρότηση του ισχυρότερου ιδιωτικού 
Ομίλου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
• Τον Μάιο του 2008 το ΜΗΤΕΡΑ, μέ-
λος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ πλέον, ίδρυσε 
την πρώτη Ιδιωτική Παιδοκαρδιολογι-
κή - Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική, 
η λειτουργία της οποίας κάλυψε ένα 
μεγάλο κενό στην παροχή υπηρεσιών 
υγείας στα παιδιά.
• Τον Ιούνιο του 2008 το ΜΗΤΕΡΑ έγι-
νε επίσημα το πρώτο νοσοκομείο, που 

εγκατέστησε σύστημα παραγωγής Η-
λεκτρισμού και Θερμότητας - Ψύξης 
500 Κw με φυσικό αέριο. Η Μονάδα 
αυτή παράγει ηλεκτρική ισχύ 0,5 ΜW, 
εξασφαλίζοντας έτσι αυτονομία στο 
Νοσοκομείο αλλά και τεράστιο οικονο-
μικό όφελος, πρωτίστως όμως σέβεται 
το περιβάλλον -καθώς υποκαθιστά τα 
συμβατικά καύσιμα με φυσικό αέριο- 
και κατ’ επέκταση τον ασθενή, τον ερ-
γαζόμενο, τον πολίτη αυτής της χώρας.

2 3

1. Ο υφυπουργός Οικονομικών,  Γεώργιος Λιανόπουλος, θέτει το θεμέλιο λίθο του ΜΗΤΕΡΑ, το Σάββατο 20 Μαρτίου 1976. 
2. Ο Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Νικόλαος Λούρος, κατά τη διάρκεια χαιρετισμού του στην εκδήλωση εγκαινίων του ΜΗ-
ΤΕΡΑ. 3. Μέλη της ιδρυτικής ομάδας του ΜΗΤΕΡΑ σε μία από τις πρώτες συσκέψεις τους. 4. Ο Υπουργός Υγείας κ. Δημήτρης Αβρα-
μόπουλος με τη μικρή Μαρία εγκαινιάζουν τη νέα Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, παρουσία (από αριστερά) του Προέ-
δρου της ΜΙG και του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέα Βγενόπουλου, του Δήμαρχου Αμαρουσίου κ. Γεώργιου Πατούλη, του Προέδρου των Δ.Σ. ΥΓΕΙΑ 
– ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνου Σταύρου, και του Βουλευτή κ. Αθανάσιου Γιαννόπουλου (στο βάθος).
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Η Ιδρυτική Ομάδα
Αγγελής Βασίλειος

Αθουσάκης Εμμανουήλ

Αρμενάκης Δημήτριος

Βασιλειάδης Φαίδων 

Βλάχος Άγγελος 

Βράκας Γεώργιος 

Δαγκλής Ματθαίος 

Δελήγιαννης Ευάγγελος 

Ελευθερίου Ελευθέριος 

Καπετανάκης Νικόλαος

Καραντάνης Ιωάννης

Καρατζής Σπυρίδων 

Κελλάρης Δημήτριος

Κιακίδης Θεόφιλος 

Κολιόπουλος Κωνσταντίνος

Κομνηνός Αντώνιος

Μακατσώρης Γεώργιος

Οικονόμου Θωμάς

Παπαγιάννης Δημήτριος

Παπανικολάου Δημήτριος

Πολυμενάκος Αντώνιος

Ριζάκος Νικόλαος

Ρούσσος Αναστάσιος

Λεκούδης Περικλής

Σπυρόπουλος Δημήτριος

Σταθόπουλος Ανδρέας

Στάικος Θεόδωρος

Σταύρου Κωνσταντίνος

Σωτηρακόπουλος Βασίλειος

Τζαβέλλας Δημήτριος

1



20 21

αφιέρωμα


20 21

«Η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί 
μοναδική και ανεκτίμητη εμπειρία. Η 
προετοιμασία και πολύ περισσότερο η 
φροντίδα της νέας ζωής που έρχεται 
στον κόσμο συνιστά πραγματική πρό-
κληση για την επιστήμη της ιατρικής. 
Έχοντας κατά νου αυτές τις σκέψεις 
και με δεδομένο ότι το παλαιό Μαιευ-
τήριο ΜΗΤΕΡΑ, που βρισκόταν στην ο-
δό Σεβαστουπόλεως στην Αθήνα, δεν 
επαρκούσε για να ανταποκριθεί ούτε 
στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες 
της ζήτησης ούτε και στις επιστημονι-
κές εξελίξεις και στις απαιτήσεις του 
μέλλοντος, μία ομάδα 14 συναδέλφων 
μαιευτήρων - γυναικολόγων αποφασί-
σαμε να προχωρήσουμε στη δημιουρ-
γία του νέου Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ 
στο Μαρούσι. Την ιδρυτική διακήρυξη 
του νέου Μαιευτηρίου υπέγραψαν τε-
λικά 30 μαιευτήρες - γυναικολόγοι, οι 
οποίοι και αποτέλεσαν τους πρώτους 
μετόχους της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.».

Κύριε Πρόεδρε, ποιο ήταν το όραμα 
των ιδρυτών, που συνόδεψε τη δημι-
ουργία του ΜΗΤΕΡΑ;
«Να φτιάξουμε ένα νέο Μαιευτήριο, 
σύγχρονο απόλυτα οργανωμένο στους 
τομείς της Μαιευτικής - Γυναικολογί-
ας, των Μονάδων Εντατικής Θεραπεί-
ας Ενηλίκων και Εντατικής Νοσηλείας 
Νεογνών».

Ποια ήταν τα μεγάλα, καινοτόμα ε-
πιτεύγματα για την εποχή, που πα-
ρουσιάστηκαν ταυτόχρονα με τη λει-
τουργία του Μαιευτηρίου;
«Ουσιαστικά πετύχαμε να υλοποιή-
σουμε το όραμά μας. Ας ξεκινήσουμε 
από τις εγκαταστάσεις του ΜΗΤΕΡΑ, 
αναφέροντας ότι τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια έγιναν από τον καταξιωμένο 
αρχιτέκτονα κ. Σταύρο Βασιλείου και 
προσαρμόστηκαν με τις απόψεις και 
τις συμβουλές Άγγλων Νοσοκομειο-
λόγων. Ακόμη και σήμερα ο αρχιτε-

κτονικός σχεδιασμός του ΜΗΤΕΡΑ 
θεωρείται πρότυπο στον χώρο των 
νοσοκομείων. Δεύτερον, η οργάνωση 
της Αίθουσας Τοκετών και των Χει-
ρουργείων του ΜΗΤΕΡΑ, βάσει εμπε-
ριστατωμένης μελέτης, ήταν πραγμα-
τικά πρωτοποριακή για την εποχή και 
αποτέλεσε σημείο αναφοράς και για τα 
υπόλοιπα μαιευτήρια.
Ακόμη η ανάγκη της ελληνικής κοινω-
νίας της εποχής εκείνης για τη δημι-
ουργία μιας ολοκληρωμένης μονάδας 
πρόωρων, λόγω της απουσίας της από 
τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 
και κατά συνέπεια λόγω των υψηλών 
ποσοστών νεογνικής θνησιμότητας, 
μας οδήγησαν να οργανώσουμε, να 
στελεχώσουμε και να λειτουργήσουμε 
στο ΜΗΤΕΡΑ, από την πρώτη κιόλας η-
μέρα, την πιο ολοκληρωμένη Μονάδα 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι τα ποσοστά περιγεν-
νητικής θνησιμότητας μέχρι το1979 

στην Ελλάδα έφτα-
ναν το 0,24%, ενώ 
με τη λειτουργία 
της ΜΕΝΝ του ΜΗ-
ΤΕΡΑ το ποσοστό 
αυτό έπεσε στο 
0,09%. Σήμερα το 
ποσοστό επιβίω-
σης νεογνών στη 
ΜΕΝΝ του ΜΗΤΕ-

Ο Πρόεδρος του πρώτου Δ.Σ. του ΜΗΤΕΡΑ το 1979 ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, ιατρός μαιευτήρας - 
γυναικολόγος, μέλος της ομάδας των 14 ιατρών, που αποφάσισαν τη δημιουργία του ΜΗΤΕΡΑ. Σήμερα ο κ. 
Σταύρου, Πρόεδρος του Δ.Σ. τόσο του ΜΗΤΕΡΑ όσο και του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, μοιράστηκε μαζί μας τις 
σκέψεις εκείνης της ιδρυτικής ομάδας, τις αξίες και το όραμα, που συνόδευσαν τη δημιουργία του ΜΗΤΕΡΑ.

Κωνσταντίνος Σταύρου
Πρόεδρος Δ.Σ. Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ

«Υλοποιήσαμε το όραμά μας!»

Χώρος Υποδοχής Αίθουσα Τοκετών

Αίθουσα Διαλέξεων

ΜΗΤΕΡΑ Απρίλιος 1979. Οι εσωτερικοί χώροι του ΜΗΤΕΡΑ από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του χαρακτηρίστηκαν ως 
οι πλέον σύγχρονοι στην Ελλάδα και από τους αρτιότερους στην Ευρώπη (από το φωτογραφικό αρχείο του κ. Άγγελου Βλάχου).

1976: στην τελετή θεμελίωσης του ΜΗΤΕΡΑ.
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Κατερίνα Αμπαζή

Η πρώτη μητέρα 
του… ΜΗΤΕΡΑ
29 Απριλίου 1979. Την ημέρα της έ-
ναρξης των εργασιών του Μαιευτηρίου 
ΜΗΤΕΡΑ έφερε στον κόσμο το δεύτερο 
παιδί της, η κ. Κατερίνα Αμπαζή, ε-
γκαινιάζοντας ουσιαστικά με αυτόν τον 
τρόπο τη λειτουργία του μεγάλου αυτού 
νοσηλευτικού οργανισμού.

Η ίδια θυμάται: «Ήταν νωρίς το πρωί, 
της Κυριακής του Θωμά όταν με έπια-
σαν οι πόνοι. Έχοντας την εμπειρία από 
τον πρώτο μου τοκετό, στον Χαράλαμπο, 
κατάλαβα αμέσως ότι είχε φτάσει η ώρα 
του τοκετού... Καθώς ο σύζυγός μου τότε 
ήταν ναυτικός και ταξίδευε συνέχεια, με 
ιδιαίτερη συγκίνηση θυμάμαι το γιατρό 
μου, κ. Ανδρέα Σταθόπουλο, να με μεταφέρει ο ίδιος, με το αμάξι του, στο μαι-
ευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, στο Μαρούσι, όπου και με ξεγέννησε... Όλα έγιναν πολύ γρή-
γορα και στις 8:30 π.μ. γέννησα με φυσιολογικό τοκετό τον Δημήτρη μου».

Τι αίσθηση σας έδωσε το νέο αυτό Μαιευτήριο;
«Έχοντας δίπλα μου τον ιατρό μου καθώς και τον πατέρα μου, από την αρχή 
αισθανόμουν μεγάλη ασφάλεια. Και οι εντυπώσεις μου όμως από το Μαιευ-
τήριο, που έμαθα ότι ήταν η πρώτη ημέρα λειτουργίας του, ήταν άριστες. Οι 
μεγάλοι και άνετοι χώροι, τα ευγενικά και εξυπηρετικά κορίτσια της αίθου-
σας τοκετών και του ορόφου νοσηλείας, το όμορφο γενικά περιβάλλον και η 
άψογη φιλοξενία συνέτειναν ώστε ο τοκετός και η παραμονή μου στο ΜΗΤΕ-
ΡΑ ως λεχωίδα, να αποτελέσουν μία μοναδική εμπειρία... Η τότε Διοίκηση 
του Μαιευτηρίου, μου δώρισε το χρυσό σταυρό του ΜΗΤΕΡΑ με τα 4 “Μ”, τον 
οποίο έχω κρατήσει ως οικογενειακό κειμήλιο... Ειλικρινά δεν έχω λόγια... 
7 χρόνια αργότερα το 1986 γέννησα και το τρίτο μου παιδί στο ΜΗΤΕΡΑ, την 
κόρη μου Ελένη».

Κυρία Αμπαζή, πώς αισθάνεστε που είσασταν η πρώτη γυναίκα που γέν-
νησε στο ΜΗΤΕΡΑ;
«Πολύ όμορφα. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ομολογώ μεγάλη περηφάνια. 
Γιατί σε επίπεδο συμβολισμών -και όχι μόνο- θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το 
γεγονός ότι η γέννηση του παιδιού μου, εγκαινίασε ουσιαστικά τη λειτουρ-
γία ενός εκ των μεγαλυτέρων μετέπειτα μαιευτηρίων της Ελλάδας και της 
Ευρώπης». 

Η κ. Κατερίνα Αμπαζή κρατάει στην αγκαλιά 
της το πρώτο παιδί του ΜΗΤΕΡΑ, το γιο της 
Δημήτρη.

«Ανατολή»: Ο 
σπουδαίος Έλλη-
νας εικαστικός 
Δημήτρης Μυτα-
ράς, κόσμησε την 
πρόσοψη του κτι-
ρίου του ΜΗΤΕΡΑ, 
με ένα έργο που 
θωρείται πλέον 
κλασικό.

ΡΑ φτάνει το 99,5%.
Τέλος, μεταξύ άλλων, προβλέψαμε να 
δημιουργήσουμε το μοναδικό στον ιδι-
ωτικό τομέα συνεδριακό χώρο, χωρη-
τικότητας 250 θέσεων, εξοπλίζοντάς 
τον με τον πιο σύγχρονο οπτικοακου-
στικό εξοπλισμό της εποχής, ο οποί-
ος συνεχίζει να ανανεώνεται μέχρι 
σήμερα. Στην αίθουσα αυτή, η οποία 
ονομάστηκε “Νικόλαος Λούρος” προς 
τιμήν του μεγάλου Καθηγητή Μαιευ-
τικής - Γυναικολογίας πραγματοποιή-
θηκαν από τα σημαντικότερα ιατρικά 
συνέδρια και ουσιαστικά αποτέλεσε 
σημείο επιστημονικής έρευνας και δι-
δασκαλίας καθώς και τόπος τέλεσης 
σπουδαίων πολιτιστικών εκδηλώσεων 
τόσο από τους ιατρούς μας όσο και από 
μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες».

Στα 30 χρόνια λειτουργίας του, τι πι-
στεύετε ότι έκανε το ΜΗΤΕΡΑ να ξε-
χωρίσει πρωτίστως;
«Πάνω απ’ όλα οι άνθρωποί του. Το 
σπουδαίο επιστημονικό προσωπικό 
του, οι καταξιωμένοι γιατροί του, το 
νοσηλευτικό προσωπικό του, που με 
την κατάρτιση και την ανθρωπιά του 
στάθηκε και στέκεται δίπλα στους νο-
σηλευόμενους, γενικά όλοι όσοι ερ-
γάζονται στο Νοσοκομείο, σε οποια-
δήποτε θέση. 
Επιπλέον, ο πρωτοποριακός εξοπλι-
σμός που συνεχώς ανανεώνουμε και 
οι επενδύσεις μας τόσο σε τεχνικό 
εξοπλισμό και εγκαταστάσεις όσο και 
σε ανθρώπινο δυναμικό, συντελούν 
στη συνέχιση ενός σπουδαίου έργου, 
για την οικογένεια και για την κοινωνία 
γενικότερα» .
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Δημήτρης Αβραμόπουλος
Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στα Εγκαίνια της Παιδοκαρδιολογικής 
- Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής 
ΜΗΤΕΡΑ
«Μπορούμε πλέον να αντιμετωπίζουμε 
μέσα στη χώρα μας το σύνολο των πε-
ριστατικών που χρήζουν επεμβατικής 
παιδοκαρδιοχειρουργικής φροντίδας. 
Χαίρομαι ειλικρινά που ένας δυναμικός 
επιχειρηματικός όμιλος προτάσσει την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, υπερβαίνοντας το στόχο του που 
είναι η κερδοφορία και συμβάλλει στην αναβάθμιση του κοι-
νωνικού μας πολιτισμού».

Γιάννης Ζερβός
Πρόεδρος της Ένωσης Μαιευτήρων - Γυναικολόγων Ελλάδος

Με αφορμή τη δημιουργία του Εντευκτηρίου 
των Ιατρών το 1996  
«Το Νέο Εντευκτήριο των Ιατρών του ΜΗ-
ΤΕΡΑ αποτελεί ένα θερμοκήπιο πολιτισμού. 
Είναι ένας χώρος στον οποίο οι ιατροί μπο-
ρούν να αποφορτιστούν από την ένταση της 
ημέρας, να χαλαρώσουν και να συζητήσουν 
επί επιστημονικών, κοινωνικών και άλλων θεμάτων».

Μανούσος Μανουσάκης
Σκηνοθέτης

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τηλεοπτι-
κής σειράς «Φάρος» του ΑΝΤ1
«Η θερμότατη υποδοχή που είχα στο ΜΗΤΕΡΑ 
μάλλον οφείλεται στο προσωπικό που ήταν ζε-
στό, βοηθητικό και όχι μόνο σε εμάς. Έβλεπα με 
τι πραγματική φροντίδα και ευγένεια φέρονταν 

σε όλους όσους παρευρίσκονταν στην κλινική. Τα μπράβο πάνε 
σε αυτούς».

Βαγγέλης Γκαϊντές
Υπεύθυνος αστυνομικού ρεπορτάζ 
κεντρικού δελτίου ειδήσεων Mega Channel

Με αφορμή τη γέννηση του γιου του
«Οι ειδήσεις που μεταδίδω καθημερινά 
στο δελτίο δεν είναι από τις πιο ευχάριστες 
και δυστυχώς έχω γίνει μάρτυρας πολλών 

δυσάρεστων περιστατικών. Στο ΜΗΤΕΡΑ όμως είχα τη χαρά 
να γίνω μάρτυρας των πρώτων στιγμών της ζωής του γιου 
μου. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η γέννησή του συνέπεσε με 
την τριακοστή επέτειό σας και εύχομαι να υπάρχετε πάντα για 
να προσφέρετε την ίδια χαρά, φιλοξενία, συμπαράσταση και 
βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται».

Φώφη Γεννηματά 
Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου 
του ΠΑΣΟΚ 

Στην παρουσίαση των νέων έργων του 
Νοσοκομείου τον Απρίλιο του 2006
«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρί-
σκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που 
εκτιμώ και αγαπώ. Συγχαρητήρια για 
τα νέα έργα του Νοσοκομείου σας και 
είμαι σίγουρη ότι θα συμβάλουν στην 

ακόμη καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας».

Σοφία Μπεκατώρου 
Ιστιοπλόος - Χρυσή Ολυμπιονίκης 2004, 
Χάλκινη Ολυμπιονίκης 2008

«Μέσα από τον αθλητισμό και την ιστιοπλοΐα 
ζω καθημερινά μεγάλες χαρές. Το συναίσθη-
μα όμως που βιώνω μέσα από τη μητρότητα 
είναι απερίγραπτο. Για το ΜΗΤΕΡΑ, όπου πριν 
από λίγο καιρό έφερα στον κόσμο το γιο μας, 
ένα απλό ευχαριστώ δεν είναι αρκετό, καθώς 
χρόνια τώρα είναι ένα από τους ελάχιστους 
οργανισμούς που αναγνωρίζει και υποστηρίζει έμπρακτα τις 
προσπάθειες και τους κόπους των Ελλήνων αθλητών, δίνοντάς 
τους ώθηση να συνεχίσουν τον αγώνα τους».

Μπέσυ Μάλφα
Ηθοποιός

Απόσπασμα από συνέντευξη στο «Art of 
Life & Health» No7
«Στο χώρο του ΜΗΤΕΡΑ λοιπόν όχι μόνο 
έζησα, αλλά και αναπαράστησα τη μητρό-
τητα. Το προσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ, όπως 
κατά τη διάρκεια του τοκετού και της λο-

χείας μου, με βοήθησε και στα γυρίσματα της “Ώρας της Κα-
λής” με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο σε πρακτικό όσο και 
σε συμβουλευτικό επίπεδο. Τους ευχαριστώ όλους θερμά».

είπαν για το ΜΗΤΕΡΑ



Συνεντεύξεις & Επιμέλεια Ύλης 

Γιάννης Σταθόπουλος (gstathopoulos@mitera.gr) 

interview

Οι γνωστοί πρωταγωνιστές στην είσοδο 
της «Πολυκατοικίας» τους (πάνω) και στην κεντρική 
reception του ΜΗΤΕΡΑ, δέχτηκαν τη φιλοξενία 
και τη συνδρομή του προσωπικού του Νοσοκομείου  
στα γυρίσματα.

Η «Πολυκατοικία» 
στο ΜΗΤΕΡΑ

Ένα σπίτι κάτω, ένα σπίτι πάνω, ένα σπίτι δίπλα και στη μέση εγώ. 

Όλο λέω τι κάνω, όλο λέω πού πήγα, όλο λέω θα φύγω και όλο μένω εδώ.

Πες μου, η αγάπη πού μένει, σε ποιον όροφο μένει, αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει, σ’ ένα παράθυρο είδα, μια 

σκιά αναμμένη και η καρδιά μου απ’ τη σκάλα να σε δει... Ανεβαίνει, ανεβαίνει...

Οι στίχοι του υπέροχου αυτού τραγουδιού του Μιχάλη Χατζηγιάννη, σηματοδοτούν την έναρξη της «Πολυκατοικίας» 

κάθε Δευτέρα και Παρασκευή της τηλεοπτικής σεζόν που τελειώνει. Μια κωμική σειρά του MEGA που το τηλεοπτικό 

κοινό κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων σε εβδομαδιαία βάση, παρακολουθώντας απίθανους καθημερινούς ή λιγό-

τερο καθημερινούς ανθρώπους, σε ένα σπαρταριστό γαϊτανάκι περιπετειών της διπλανής πόρτας.

Από αυτή την Πολυκατοικία δεν λείπει κανείς. Οι νεαρές φιλενάδες με τα ερωτικά τους, ο φαφλατάς διαχειριστής και 

η εκκεντρική συμβία του, η αγαθιάρα και η στριμμένη αδερφή της στην τρίτη ηλικία, η δυναμική καριερίστα και ο 

άνδρας-παιδί, ο γκέι νέος πατέρας, η επαναστατημένη έφηβη, το 11χρονο πειραχτήρι και ο αλλοπρόσαλλος θυρω-

ρός... Είναι όλοι εκεί και έχουν όλοι την ίδια απορία: «Να ζεις εδώ ή να μη ζεις;».

Όλους αυτούς τους χαρακτήρες που ερμηνεύονται από καταξιωμένους ηθοποιούς, είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενή-

σουμε στο ΜΗΤΕΡΑ και να κουβεντιάσουμε μαζί τους για αρκετά θέματα, όταν αποδεχτήκαμε το αίτημα της παραγω-

γού εταιρείας του σίριαλ ΑΝΩΣΗ Α.Ε. για την πραγματοποίηση γυρισμάτων στους χώρους του νοσοκομείου.
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Η «Πολυκατοικία» στο ΜΗΤΕΡΑ  
«Η “Πολυκατοικία” είναι μια σειρά βασισμένη σε μία μεγάλη 
ισπανική τηλεοπτική επιτυχία και πραγματεύεται με μια μοντέρ-
να, κωμική ματιά, τα αιώνια προβλήματα της συγκατοίκησης. Τη 
σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Θωμόπουλος, ενώ τα πλατό 
όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα είναι κατά γενική ομολο-
γία από τα πιο εντυπωσιακά που έχουν πραγματοποιηθεί στην 
ελληνική τηλεόραση και αυτό οφείλεται στη σπουδαία δουλεία 
του σκηνογράφου μας κ. Τζοβάνι Τζανέτη. Χωρίς όμως τη συν-
δρομή του ΜΗΤΕΡΑ, δεν θα είχαμε καταφέρει να πραγματοποι-
ήσουμε ορισμένες σημαντικές σκηνές, που απαιτούσαν πραγ-
ματικούς χώρους νοσοκομείων», δήλωσε η διευθύντρια παρα-
γωγής του σίριαλ, από την ΑΝΩΣΗ, κ. Ελένη Καραδήμα.
Πράγματι, τα γυρίσματα που έγιναν στο ΜΗΤΕΡΑ ήταν πολύ 
απαιτητικά και σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε και η 
συμβουλευτική καθοδήγηση του προσωπικού μας. Η κ. Τζίνα 
Κανελλοπούλου, ιατρός και συνεργάτιδα του Δερματολογικού 
Τμήματος του ΜΗΤΕΡΑ, παρακολούθησε με επαγγελματικό 
ενδιαφέρον τα γυρίσματα, καθότι τυγχάνει και η ίδια ερασιτέ-
χνης ηθοποιός και μεταξύ άλλων μας ανέφερε: «Μου άρεσε 
πολύ η ευαισθησία με την οποία πραγματεύτηκαν τα γυρίσμα-
τα της προετοιμασίας του τοκετού της Μπέτυς, μιας ανύπα-
ντρης γκέι μητέρας, στο πλαίσιο της κωμικής σειράς».
Η μαζική έλευση τόσο γνωστών ηθοποιών στο ΜΗΤΕΡΑ ήταν 
αναμφίβολα ένα γεγονός, που ενθουσίασε τόσο το προσωπικό 
όσο και τους επισκέπτες και τους νοσηλευομένους. Χαρακτη-
ριστικά, σε ένα από τα άδεια δωμάτια της Παιδιατρικής Κλινι-
κής, όπου εκτυλίσσονταν σκηνές με τις «τρεις φιλενάδες της 
Πολυκατοικίας» (Βασιλική Ανδρίτσου, Βάσω Λασκαράκη και 
Έλενα Ασημακοπούλου), πολλοί γονείς πήγαν μαζί με τα νο-
σηλευόμενα παιδάκια τους να τις παρακολουθήσουν από κο-

Με αφορμή το γύρισμα ρωτήσαμε την «Μπέτυ», κατά κόσμον Ευδοκία Ρουμελιώτη, αν θα μπο-
ρούσε και στην πραγματικότητα να αποκτήσει παιδί χωρίς την ύπαρξη ενός συζύγου.  «Νομίζω 
ότι κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να κάνει ένα παιδί και να ολοκληρωθεί μέσα από αυτό. Από 
εκεί και πέρα όμως, το θεωρώ εγωιστικό να το κάνεις για να καλύψεις μόνο τη δική σου ανάγκη. 
Για μένα ένα παιδί χρειάζεται και πατέρα και μητέρα, άσχετα αν τελικά οι δύο αυτοί θα παρα-
μείνουν μαζί στην πορεία. Το παιδί πρέπει να μεγαλώνει σε συνθήκες οικογένειας».  
Λίγο πιο δίπλα βρισκόταν ο «Μάρκος» της σειράς και «ευτυχής πατέρας του μωρού της 

Μπέτυς». Μιλώντας λοιπόν μαζί με τον Χάρη Ασημακόπουλο διακρίναμε την ευαισθησία του πάνω σε διάφορα κοι-
νωνικά ζητήματα, ενώ εντύπωση μας έκανε το μέγεθος της εκτίμησής του, για τους εμπει-
ρότερους συναδέλφους του: «Η συμπαράσταση και η βοήθεια των μεγαλυτέρων προς τους 
νεότερους, θεωρώ πως είναι ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας της σειράς» μας 
δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η «Μπέτυ της Πολυκατοικίας», Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο «Μάρκος», Χάρης Ασημακόπουλος, 
κατά τη διάρκεια της πρόβας του στο ρόλο του αγχωμένου πατέρα που περιμένει τη γέννηση του παιδιού του.

Με τον πολύ αγαπητό στη νεολαία Γιάννη Τσιμιτσέλη, τον 
«Τάκη Περιστέρη» της σειράς, θυμηθήκαμε τη συμμε-
τοχή του ως ποδοσφαιριστή, μαζί με άλλες διασημότη-
τες, στο Φιλανθρωπικό Αγώνα για τα παιδιά ευαγών ι-
δρυμάτων, που είχε συνδιοργανώσει και χορηγήσει η 
Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, πριν από 2 χρόνια. «Είχα 
παίξει φανταστική μπάλα σε εκείνο τον αγώνα», μας 
είπε αστειευόμενος. Η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή 
και μόνο σε τέτοιου είδους ενέργειες αποτελεί από μόνη 
της μια αξιοθαύμαστη πράξη.

Παλαιοί γνώριμοι με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, στο Φιλανθρωπικό Αγώνα για τα 
παιδιά, μαζί με υπαλλήλους του ΜΗΤΕΡΑ και το νεαρό Αλέξανδρο Σαμουη-
λίδη στο Ολυμπιακό Στάδιο.
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ντά. Τα τρία κορίτσια όχι μόνο δεν αρνήθηκαν τη φιλοξενία 
τους, αλλά τους πρότειναν να συμμετέχουν μαζί στις πρόβες, 
συνθέτοντας έτσι όλοι μαζί ένα πολύ όμορφο σκηνικό.
Μία ακόμη σκηνή που γυρίστηκε στο ΜΗΤΕΡΑ, πραγματεύτηκε 
με ιδιαίτερο τρόπο σε ένα εξαιρετικό επεισόδιο τη σχέση πατέ-
ρα - παιδιού, μέσα από μια σειρά γεγονότα που προέκυψαν από 
τα ευρήματα μιας εξέτασης DNA. Ιδιαίτερη αξία έχει η εμπειρία 
της υπαλλήλου της γραμματείας της Μονάδας Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής, κ. Σοφίας Σταμελιά, η οποία βρέθηκε να υπο-
δύεται στα γυρίσματα τον εαυτό της: «Για να είμαι ειλικρινής 
αιφνιδιάστηκα, όταν μετά το τέλος της βάρδιας μου, οι υπεύθυ-
νοι της σειράς μου ζήτησαν να συμμετάσχω στο γύρισμα. Ήταν 
μια πολύ όμορφη εμπειρία, που φυσικά δεν είχα ξαναζήσει. Να 
παίζω ξαφνικά με τόσους γνωστούς ηθοποιούς, σε μια από τις 
πιο δημοφιλείς σειρές... Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε η άρι-
στη υποκριτική ικανότητα του “θυρωρού” (Δημήτρη Κουρού-
μπαλη), που δεν έκανε κανένα λάθος στα γυρίσματα, ενώ για τον 
κ. Χαϊκάλη τι να πω; Πρόκειται για έναν γλυκύτατο άνθρωπο, 
ευγενέστατο, προσιτό και εξαιρετικό επαγγελματία».

Το ΜΗΤΕΡΑ στην «Πολυκατοικία»
Ανταποδίδοντας τη φιλοξενία, οι υπεύθυνοι της παραγωγής της 
σειράς κ. Ελένη Καραδήμα και κ. Αλέξανδρος Δρακάτος, μας 
προσκάλεσαν να τους επισκεφτούμε στα πλατό της σειράς, στα 
Studios ΚΑΠΑ, στα Σπάτα. Εκεί μας υποδέχτηκε ο σκηνογράφος 
κ. Τζοβάνι Τζανέτης, ο οποίος μας ξενάγησε στα ομολογουμέ-
νως εντυπωσιακά πλατό του σίριαλ. Διώροφο οίκημα, με το χα-
ρακτηριστικό ασανσέρ των οικιών μιας Αθήνας άλλης εποχής, 
δρόμος, Video Club μέχρι και υποκατάστημα τραπέζης με ΑΤΜ, 
έχουν επιμελώς στηθεί. «Πρόκειται για σκηνικά εφάμιλλα των 
μεγάλων παλαιότερων παραγωγών της κρατικής τηλεόρασης 
και τολμώ να πω ότι είναι ίσως τα μεγαλύτερα από καταβολής 
ιδιωτικής τηλεόρασης», μας ανέφερε ο κ. Τζανέτης. Ενώ περι-
ηγούμασταν στα διάφορα -πολύ αναγνωρίσιμα από το τηλεοπτι-
κό κοινό- διαμερίσματα των ενοίκων, ο κ. Τζανέτης μας εξηγού-

σε τις δυσκολίες του να στηθούν όλα αυτά τα σκηνικά. «Μεγάλο 
άγχος λόγω και της πίεσης του χρόνου... Η διαφορά μας είναι η 
έμφαση στη λεπτομέρεια. Αναζητήσαμε πολλά από τα αντικεί-
μενα, που βλέπετε στη σειρά σε καταστήματα αντικών, στο Μο-
ναστηράκι κι αλλού».
Στην παρέα μας προστέθηκε και η κυρία Αντιγόνη Γλυκοφρύ-
δη, που υποδύεται στη σειρά την αγαθούλα Βασιλική και η οποία 
ήταν ιδιαίτερα ευτυχισμένη, καθώς την προηγούμενη η κόρη της 
είχε φέρει στον κόσμο το πρώτο εγγονάκι της. Θυμηθήκαμε μα-
ζί τις στιγμές, όταν η ίδια γεννούσε την κόρη της, πριν από αρ-
κετά χρόνια, στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ. «Μαγικές στιγμές, μαγικά 
συναισθήματα, για κάθε άνθρωπο που ζει αυτό το θαύμα», μας 
είπε. Δεν παραλείψαμε να τη ρωτήσουμε πού οφείλεται η επι-
τυχία της σειράς: «Η καλή διανομή, οι καλοί ηθοποιοί και οι 
πολύ καλές ερμηνείες τους», ήταν η άμεση απάντησή της.
Πραγματικά, η «Πολυκατοικία» απέδειξε ότι καταστάσεις, ό-
πως αυτή της συγκατοίκησης, μπορούν να αγγίξουν ιδιαίτερα 
το τηλεοπτικό κοινό. Και είναι λογικό, γιατί αν το καλοσκε-
φτούμε, τελικά όλοι μας σε αυτή τη ζωή, συγκάτοικοι της ίδιας 
«πολυκατοικίας» είμαστε.

Studios ΚΑΠΑ: Η «Βασιλική» (Αντιγόνη Γλυκοφρύδη) και ο σκηνογράφος της 
σειράς Τζοβάνι Τζανέτης, μας υποδέχτηκαν στην «πολυκατοικία τους», και μας 
ξενάγησαν στα διαμερίσματά της.

Πλάνα από τα γυρίσματα της σειράς στο ΜΗΤΕΡΑ
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Απαραίτητος ο προληπτικός έλεγχος

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που γεννιούνται 
πριν από τις 34 εβδομάδες κύησης. Παρότι έχουν γίνει σημαντικές 
πρόοδοι στη φροντίδα των πρόωρων νεογνών, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 
να ζήσουν με σοβαρά προβλήματα. Έτσι, ο προσυμπτωματικός έλεγχος 
του αυτόματου πρόωρου τοκετού είναι απαραίτητος, με πιο αξιόπιστη 
μέθοδο τη μέτρηση του μήκους του τραχήλου.

Μαιευτήρα - Χειρουργό Γυναικολόγο 
Ειδικό Εμβρυομητρικής Ιατρικής, 
Συνεργάτη Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τον 
Παναγιώτη 
Δ. Αναστασόπουλο

Πρόωρος τοκετός

• Τι είναι ο αυτόματος πρόωρος το-
κετός - ποιες οι επιπτώσεις του; 
Ως πρόωρος τοκετός ορίζεται ο τοκε-
τός πριν από την ολοκλήρωση των 37 
εβδομάδων κύησης. Κλινική σημασία 
έχει εκείνος που πραγματοποιείται 
πριν από τις 34 εβδομάδες (3% των 
νεογνών). Αυτά τα παιδιά διατρέχουν 
κίνδυνο να πεθάνουν ή να ζήσουν με 
σοβαρά προβλήματα. Τις τελευταίες 
δεκαετίες μειώθηκε η περιγεννητι-
κή θνησιμότητα λόγω προόδου στη 
νεογνική φροντίδα. Η ακριβής αιτία 
πρόωρου τοκετού είναι άγνωστη και 
ο μηχανισμός πολυπαραγοντικός. 

• Μπορεί να προβλεφθεί; 
Το ιστορικό βοηθάει για να βρούμε 
τις έγκυες υψηλού κινδύνου. Ωστόσο 
ο μεγαλύτερος αριθμός πρόωρων το-
κετών θα συμβεί σε γυναίκες χωρίς 
προηγούμενους παράγοντες. Η πιο 
αξιόπιστη μέθοδος για τον έλεγχο α-
συμπτωματικών γυναικών είναι η υ-
περηχογραφική μέτρηση του μήκους 
του τραχήλου της μήτρας. 

• Πώς ελέγχουμε το μήκος του 
τραχήλου; 
Η εξέταση είναι απλή και ανώδυνη. 
Γίνεται κατά το υπερηχογράφημα β΄ ε-
πιπέδου (22 - 24 εβδομάδες) και χρειά-

ζεται 1 - 2 λεπτά. Αφού αδειάσουμε την 
κύστη μετρούμε διακολπικά το μήκος 
του τραχήλου από το έσω (το σημείο που 
αρχίζει η διαστολή κατά τον τοκετό) έ-
ως το έξω τραχηλικό στόμιο. Η μέτρηση 
γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους ια-
τρούς. Με βάση τη μέτρηση και το ιστο-
ρικό είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε 
με ακρίβεια την πιθανότητα πρόωρου 
τοκετού. Στη συντριπτική πλειονότητα 
οι μετρήσεις βρίσκονται στα φυσιολο-
γικά όρια και η έγκυος είναι ήσυχη ότι 
ο κίνδυνος είναι ελάχιστος. 

• Η εξέταση είναι ασφαλής;
Απόλυτα. 

• Γιατί η εξέταση πρέπει να 
πραγματοποιηθεί κολπικά; 
Αν και ο τράχηλος είναι ορατός 
κοιλιακά, η μέτρηση δεν είναι 
ακριβής. Η πρόβλεψη είναι 
αξιόπιστη με διακολπική 
μέτρηση.

• Το αποτέλεσμα έδειξε αυξημέ-
νο κίνδυνο. Τι μπορεί να γίνει; 
Ο θεράπων μαιευτήρας θα 
προχωρήσει σε φαρμακευτική 
αγωγή, χειρουργική 
θεραπεία ή πα-
ρακολούθηση. 

• Ανήκω σε ομάδα υψηλού κινδύνου. 
Ο μαιευτήρας συνέστησε μέτρηση 
τραχήλου ήδη από τις 16 εβδομάδες. 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η παρα-
κολούθηση του τραχηλικού μήκους 
κρίνεται απαραίτητη από νωρίς. Τότε, 
με διαδοχικές μετρήσεις αποφασίζε-
ται εάν χρειάζεται θεραπεία. 

• Ο προηγούμενος τοκετός δεν ήταν 
πρόωρος. Χρειάζομαι πραγματικά 
αυτή την εξέταση; 
Ναι. Κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφο-
ρετική. Το ιστορικό μειώνει την πι-
θανότητα προωρότητας, αλλά δεν την 
εξαλείφει. 

• Στην προηγούμενη ε-
γκυμοσύνη γέννησα 

με καισαρική τομή. 
Η εξέταση δεν προ-

βλέπει τρόπο 
γέννησης, αλ-

λά κίνδυνο 
π ρ ό ω ρ ο υ 
το κ ε το ύ . 
Α κ ό μ η 
κ α ι  σ ε 

προγραμμα-
τισμένη καισα-

ρική η μέτρηση είναι 
απαραίτητη. 
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Οι 12 απειλές για την υγεία μας

Τα τελευταία χρόνια το φάσμα των 
πέντε «κλασικών» αφροδισίων νοση-
μάτων ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 
νοσημάτων (ΣΜΝ) έχει διευρυνθεί αρ-
κετά με διάφορα νοσήματα, στα οποία 
η σεξουαλική επαφή παίζει σημαντι-
κό ρόλο, όχι όμως και αποκλειστικό. 
Αυτά είναι:
1. Σύφιλη: Εμφανίζεται σπανιότερα 
στις μέρες μας. Οι πληγές στα γεννη-
τικά όργανα είναι σαφώς περιγεγραμ-
μένες, ανώδυνες και συνήθως επου-
λώνονται πλήρως. Πληγές μπορούν 
να εμφανιστούν και στον τράχηλο της 
μήτρας, στο στόμα, στο περίνεο, στον 
πρωκτό και στον μαστό. Θεραπεύεται 
πλήρως.
2. Βλεννόρροια: Προσβάλλει τον 
βλεννογόνο της ουρήθρας οφείλεται 
στο γονόκοκκο (Naisseria). Στους 
άνδρες χαρακτηρίζεται από παχύρ-
ρευστη έκκριση από το στόμιο της 
ουρήθρας. Στη γυναίκα δεν προκαλεί 
έκδηλα συμπτώματα. 
3. Μη γονοκοκκική ουρηθρίτι-
δα: Άτυπη ουρηθρίτιδα - λευκόρ-
ροια με συμπτώματα παρόμοια της 

βλεννόρροιας.
4. Οξυτενή κονδυλώματα: Οφείλο-
νται στον ιό των ανθρώπινων θηλω-
μάτων (HPV). Η βλάβη είναι ένα είδος 
θηλώματος (κρεατοελιάς) που εμφα-
νίζεται τόσο στα γεννητικά όργανα ό-
σο και στο στόμα ή στην περιπρωκτική 
περιοχή. Οι τύποι του HPV είναι πάρα 
πολλοί. Η μόλυνση είναι πολύ συχνή 
στις γυναίκες 18 - 25 ετών και στην 
πλειονότητα θα παραμείνει λανθά-
νουσα ή με ελαφρές αλλοιώσεις για 
λίγα χρόνια και μετά θα υποχωρήσει. 
Μπορεί να μεταδοθούν με άμεση ή 
έμμεση επαφή και με αυτομόλυνση. 
Η θεραπεία είναι απαραίτητη και ο έ-
λεγχος ανά τρίμηνο, εξάμηνο και στο 
χρόνο από την εμφάνισή τους γίνεται 
παρακολούθηση από δερματολόγο και 
από γυναικολόγο.
5. Έρπης γεννητικών οργάνων:Ο 
HSV διακρίνεται σε δύο τύπους: Ι & 
ΙΙ. Ανεξάρτητα από το εάν η ερπητική 
λοίμωξη οφείλεται στον ιό HSV -I ή 
τον ιό HSV -II, η κλινική εικόνα είναι 
περίπου ίδια. Αποτελεί την πιο συχνή 
αιτία ελκώσεων των γεννητικών ορ-

γάνων στις μέρες μας. Οφείλεται στον 
ιό τύπου - ΙΙ και η κλινική εκδήλωση 
της μόλυνσης αρχίζει με αίσθημα 
γαργαλισμού που ακολουθείται συ-
χνά από πόνο. Τα συμπτώματα της 
πρώτης προσβολής του έρπητα των 
γεννητικών οργάνων είναι συνήθως 
πιο βαριά και μπορεί να συνοδεύονται 
και από συστηματικά συμπτώματα, 
πολλαπλές εκδηλώσεις στα γεννητι-
κά όργανα ή και εκτός αυτών καθώς 
και από παρατεταμένη διάρκεια των 
βλαβών. Ασθενείς με κλινική ή ερ-
γαστηριακή ένδειξη προϋπάρχου-
σας λοίμωξης από τον ιό του απλού 
έρπητα (HSV) έχουν συνήθως περισ-
σότερο ήπια προσβολή. Οι υποτροπές 
συνήθως περιορίζονται στην αρχική 
θέση, είναι ήπιες και οι βλάβες είναι 
μονόπλευρες. Συνήθως η προσβολή 
διαρκεί 3 - 4 εβδομάδες. Σε περίπτω-
ση υποτροπιάζοντα έρπητα, το περί-
που 50% των ασθενών βιώνουν ένα 
πρόδρομο στάδιο, με ήπιο αίσθημα 
κνησμού 48 ώρες πριν από το εξάν-
θημα μέχρι την εμφάνιση δυνατών 
πόνων στους γλουτούς, στα πόδια ή 

Ο κατάλογος με τα αφροδίσια νοσήματα που μας απειλούν έχει 
μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια, καθώς είναι αρκετά αυτά στα οποία 
η σεξουαλική επαφή έχει σημαντικό, αν και όχι αποκλειστικό 
πάντοτε, ρόλο. Η πρόληψη, αλλά και η γνώση των «ύπουλων» 
εχθρών της υγείας μας είναι απαραίτητες.

Δερματολόγο 
- Αφροδισιολόγο, 
συνεργάτιδα 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 

Μαιευτήρα - Γυναικολόγο, 
πρόεδρο Επιστημονικού 
Συμβουλίου ΛΗΤΩ

Ελισάβετ 
Τσίτση

Από τoυς 

Δρ. Ελπιδοφόρο 
Δουράτσο

Σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα
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στη λαγόνια περιοχή (1 - 5 ώρες πριν 
το εξάνθημα). Η εμφάνιση φυσαλί-
δων είναι η συνήθης εκδήλωση που 
στη συνέχεια σπάνε και εμφανίζεται 
η έλκωση η οποία είναι επιφανειακή. 
Όσο γρηγορότερα αρχίζει η θεραπεία 
τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσμα-
τα. Είναι σημαντι-
κό ο ασθενής να 
μην έρθει σε σε-
ξουαλική επαφή 
εφόσον υπάρχουν 
βλάβες, έστω και 
αν λαμβάνει θερα-
πεία. Ο ιός μπορεί 
να μεταδοθεί κατά 
τη διάρκεια των 
ασυμπτωματικών 
περιόδων, αλλά ο 
κίνδυνος μετάδοσης είναι μικρότε-
ρος από αυτόν που υπάρχει στη φάση 
της ενεργού νόσου. Η χρήση προφυ-
λακτικού ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο 
μετάδοσης.
6. Μολυσματική τέρμινθος: Οφεί-
λεται σε ιό της ομάδας Poxvirus και 
χαρακτηρίζεται από πολλαπλά, λεία 
ομφαλωτά επάρματα (βλατίδες) που 

έχουν το χρώμα του δέρματος. Ο αυ-
τοενοφθαλμισμός είναι συνήθης. Αν 
αφεθεί χωρίς θεραπεία η ασθένεια 
μπορεί να επιμείνει και να προκληθούν 
μεγάλες βλάβες. Η θεραπεία είναι η 
αφαίρεσή τους από το δερματολόγο. 
Παλαιότερα η νόσος εμφανιζόταν κυ-

ρίως σε παιδιά στα 
χέρια, στον κορμό 
και στο πρόσωπο.
7. AIDS : Η λοίμω-
ξη οφείλεται στον 
ιό HIV (Human 
Immunodeficieny 
Virus), που από 
πλευράς μολυσμα-
τικών νοσημάτων 
αποτελεί το σημα-
ντικότερο πρόβλημα 

της εποχής μας. Ο ιός HIV προσβάλλει 
τους μηχανισμούς άμυνας του οργα-
νισμού με επιπτώσεις σε όλα τα όρ-
γανα και τα συστήματα. Η νόσος προ-
χωρεί με γοργούς ρυθμούς παρά τις 
θεραπευτικές παρεμβάσεις, γι’ αυτό 
απαιτείται ενημέρωση, συστηματική 
προφύλαξη αλλά και επαγρύπνηση. 
Το προφυλακτικό είναι απλή και απο-

τελεσματική μέθοδος αποφυγής για 
τη μετάδοση της νόσου.
8. Ηπατίτιδα - Β: Μεταδίδεται από το 
αίμα και από τα βιολογικά υγρά του 
σώματος.
9. Ψώρα: Είναι σπάνια νόσος, οφεί-
λεται σε ένα πολύ μικρό άκαρι (το 
scarcoptes scabiei). Η κύρια ενόχλη-
ση είναι η νυχτερινή φαγούρα σε όλο 
το σώμα και κυρίως στις μασχάλες, 
στα γεννητικά όργανα, στους γλου-
τούς, στους μαστούς κ.λπ. Οι τυπικές 
κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν 
κόκκινα, οιδηματώδη επάρματα (βλα-
τίδες) στο δέρμα μεταξύ των δακτύλων, 
στους αγκώνες, στους γλουτούς, στο 
πέος και στο δέρμα των όρχεων. Συχνά 
συνυπάρχει με άλλα ΣΜΝ, αλλά μπορεί 
να μεταδοθεί μεταξύ των μελών μιας 
οικογένειας χωρίς σεξουαλική επαφή. 
Χρειάζεται απαραίτητα θεραπεία γιατί 
είναι εξαιρετικά μεταδοτικό.
10. Φθειρίαση εφηβαίου: Οφείλεται 
στην φθείρα (ψείρα) του εφηβαίου. 
Μεταδίδεται κατά τη σεξουαλική ε-
παφή αλλά και έμμεσα από τα ρούχα. 
Παρουσιάζεται έντονος κνησμός και 
μικρές φυσαλίδες ή επάρματα που 
μπορεί να αιμορραγούν.
11.  Μαλακό έλκος και 12. Αφροδίσιο 
ή βουβωνικό κοκκίωμα: Τα τελευ-
ταία δύο νοσήματα είναι σπανιότατα 
και μεταδίδονται με τη σεξουαλική 
επαφή. Περισσότερες λεπτομέρειες 
γι’ αυτά ξεφεύγουν της σημασίας του 
παρόντος άρθρου.
Η ενημέρωση των ζευγαριών είναι υ-
ψίστης σημασίας, διότι τα τρία ΣΜΝ, 
δηλαδή AIDS, HPV (κονδυλώματα) 
και HSV (έρπης) έχουν προσλάβει 
διαστάσεις επιδημίας. Τονίζουμε συ-
νεχώς ότι η χρήση προφυλακτικού και 
η αποφυγή πολλαπλών σεξουαλικών 
συντρόφων σε εφήμερες σχέσεις, ι-
διαίτερα με άτομα αμφισεξουαλικά, 
που κάνουν χρήση ναρκωτικών, θα 
περιορίσει την εξάπλωση αυτών των 
νοσημάτων.

Η ενημέρωση των 

ζευγαριών είναι 

υψίστης σημασίας, διότι 

το AIDS, τα 

κονδυλώματα και ο 

έρπης έχουν προσλάβει 

διαστάσεις επιδημίας.
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Το υπερηχογράφημα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για να εντοπίσουμε στην κοιλιά 
της εγκύου ένα μεγάλο αριθμό ανωμαλι-
ών, που είναι πιθανό να προκύψουν κατά 
τη διάρκεια της κύησης. Σε αυτές περι-
λαμβάνεται η εντόπιση χολοκυστίτιδας, 
πυονέφρωσης, υδρονέφρωσης, σκωλη-
κοειδίτιδας και ανευρύσματος στις με-
γάλες κοιλιακές και νεφρικές αρτηρίες, 
καθώς και σε άλλες καταστάσεις.
Δεδομένου ότι δεν εκτίθεται ο ασθενής 
σε ιονίζουσα ακτινοβολία, το υπερηχο-
γράφημα πρέπει να είναι η πρώτη δια-
γνωστική τεχνική για την αξιολόγηση 
μερικών από τις ανωμαλίες στην κοιλιά 
της γυναίκας οι οποίες συνδυάζονται με 
την κύηση.
Για παράδειγμα, η υπερηχοτομογραφία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγ-
χο του πεπαχυσμένου τοιχώματος της 
χοληδόχου κύστης και των λίθων, που 
είναι δυνατό να συνδυάζονται με χολο-
κυστίτιδα στην έγκυο. Δεν είναι σπάνιος 
ο εντοπισμός παχύρρευστης χολής στη 
χοληδόχο κύστη σε εγκύους, γεγονός 
που αντικατοπτρίζει την αλλαγή στο με-
ταβολισμό των οξέων της χολής. Παρότι 
το ίζημα στη χοληδόχο κύστη μπορεί 
να προκαλέσει παροδική απόφραξη, 
συνήθως δεν ενδείκνυται χειρουργική 
επέμβαση.
Η υδροπυονέφρωση είναι επίσης δυνατό 
να απεικονιστεί με το υπερηχογράφημα 

από την παρουσία ασθενών ηχητικών 
ανακλάσεων στην πύελο του νεφρού. Η 
φυσιολογική υδρονέφρωση της μητέρας 
συνήθως υποχωρεί μετά την πάροδο έξι 
εβδομάδων από τον τοκετό.
Σε περίπτωση υδρονέφρωσης από λί-
θους του νεφρού, συνήθως αναγνωρίζε-
ται ο λίθος που προκαλεί την απόφραξη. 
Η διατεταμένη πύελος και ο ουρητήρας 
είναι δυνατό να ελεγχθούν μέχρι και 
το σημείο της απόφραξης. Αυτό πολ-
λές φορές βρίσκεται στο αρχικό τμήμα 
του ουρητήρα ή στην κυστεοουρητική 
συμβολή.
Η παγκρεατίτιδα είναι επίσης δυνατό να 
διαγνωστεί στη μέλλουσα μητέρα, αν και 
είναι δύσκολο να απεικονίσει κανείς το 
πάγκρεας σε όλη του την έκταση στο γ΄ 
τρίμηνο της κύησης, λόγω της διογκω-
μένης μήτρας της εγκύου. Επίσης, η 
παρουσία ασκίτη στη μητέρα μπορεί να 
εντοπιστεί με το υπερηχογράφημα στην 
κοιλιά.
Η υπερηχογραφία μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί και για τον έλεγχο των μεγάλων 
αρτηριών, καθώς τα ανευρύσματα μπο-
ρεί να ραγούν λόγω του επιπρόσθετου 
καρδιαγγειακού stress της κύησης.
Η παρουσία επίσης ενός πεπλατυσμένου 
εντερικού τοιχώματος ενδεχομένως α-
ντιπροσωπεύει μία ποικιλία παθήσεων.
Η σκωληκοειδίτιδα μπορεί να εντοπιστεί 
με μεγάλη ακρίβεια χρησιμοποιώντας 

υπερηχογραφικά 
κριτήρια. Όταν 
γίνεται προ-
σ π ά θ ε ι α 
εκτίμησης 
της σκω-
ληκοει-
δ ίτ ιδ α ς , 
πρέπει ο 
εξεταστής να 
γνωρίζει όλες 
τις πιθανές αλ-
λαγές στη θέση της 
με την πρόοδο της 
κύησης. 
Τέλος, η υπερη-
χογραφία είναι 
πάρα πολύ χρή-
σιμη και για την 
περίοδο μετά 
τον τοκετό προ-
κειμένου να 
αποκλειστεί 
η παρουσία 
κ ρ α τ η -
θ έ ν των 
προϊό-
ν τ ω ν 
τ η ς 
κ ύ -
ησης 
σ τ η 
μήτρα.

Η ασφαλής εξέταση για προβλήματα 
παράλληλα με την εγκυμοσύνη
Το υπερηχογράφημα είναι η κατ’ εξοχήν τεχνική για τον εντοπισμό 
προβλημάτων που είναι πιθανό να συνδυάζονται με την κύηση καθώς 
δεν εκθέτει την έγκυο σε ακτινοβολία, έτσι ώστε να μπορούν να δοθούν 
οι απαραίτητες για την κάθε περίπτωση λύσεις.

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, Υπεύθυνος Τμήματος 
Γενικών Υπερήχων Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Από τον 
Γεώργιο Ι. Χάλαρη

Υπερηχογράφημα
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Υπογονιμότητα καλείται η αδυναμία 
σύλληψης ύστερα από ένα χρόνο προ-
σπάθειας με τακτικές φυσιολογικές 
σεξουαλικές επαφές. Στο πρόβλημα 
της υπογονιμότητας σημαντική βο-
ήθεια προσφέρουν οι μέθοδοι υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής. Οι κυ-
ριότερες μέθοδοι είναι η ενδομήτρια 
σπερματέγχυση και η εξωσωματική 
γονιμοποίηση.
Η προετοιμασία της γυναίκας που υ-
ποβάλλεται στις μεθόδους αυτές περι-
λαμβάνει τη διέγερση των ωοθηκών με 
ορισμένα φάρμακα. Τα κυριότερα είναι 
η κιτρική κλομιφαίνη σε μορφή χαπιών 
και οι γοναδοτροπίνες, που χορηγούνται 
είτε με υποδόριες είτε με ενδομυϊκές ε-
νέσεις. Με τη χορήγηση των φαρμάκων 
αυτών επιτυγχάνουμε ανάπτυξη πολ-
λών ωοθυλακίων, άρα την ανάπτυξη 
και ωρίμανση πολλών ωαρίων.
Τα ωοθυλάκια που αναπτύσσονται 
εκκρίνουν ικανές ποσότητες οιστρο-
γόνων, περισσότερες τουλάχιστον απ’ 
όσες εκκρίνονται στο φυσιολογικό 
κύκλο. Θεωρητικά τα αυξημένα αυτά 
οιστρογόνα θα μπορούσαν να συσχε-

Καρκίνος του μαστού 
& εξωσωματική γονιμοποίηση

Πόσο επηρεάζει 
η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας επιβάλλει και αντίστοιχη 
φαρμακευτική αγωγή, η δράση της οποίας, όμως, μπορεί θεωρητικά 
να συσχετιστεί με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Παρότι οι 
πρόσφατες μελέτες δεν επιβεβαιώνουν γενικά κάτι τέτοιο, υπάρχουν 
κατηγορίες γυναικών που επιβάλλεται να παίρνουν επιπλέον μέτρα 
πρόληψης.

Μαιευτήρας – Χειρουργός – 
Γυναικολόγος, τμήμα 
Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής, Συνεργάτης 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Χειρουργός Μαστού
Συνεργάτης Μαιευτηρίου 
ΛΗΤΩ

Αθανάσιο 
Γιαννακούρη

Από τους 

Αντώνιο 
Χαρλαύτη
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τιστούν με εμφάνιση ή επιτάχυνση 
της αύξησης οιστρογονοεξαρτόμενων 
όγκων, όπως είναι ο καρκίνος του 
μαστού.

Τ α  σ τ ο ι χ ε ί α
Λίγες μελέτες μέχρι τώρα έχουν προ-
σπαθήσει να διερευνήσουν τη συ-
σχέτιση του καρκίνου του μαστού με 
τα φάρμακα υ-
πογονιμότητας 
που προκαλούν 
υπεροιστρογο-
ναιμία στη γυ-
ναίκα. Αναφέ-
ρουμε τα απο-
τελέσματα από 
την ανασκόπη-
ση δεκαπέντε 
εργασιών. Οι 
έντεκα αφορούν 
σε προοπτικές 
μελέτες κοορτής 
(cohort studies) 
και οι τέσσερις 
αφορούν σε με-
λέτες ασθενών-
μαρτύρων (case-control studies).
Η ανάλυση των μελετών κοορτής, που 
περιλάμβαναν 60.050 γυναίκες οι οποί-
ες ακολούθησαν αγωγή για ανάπτυξη 
πολλών ωοθυλακίων σε προγράμματα 
εξωσωματικής γονιμοποίησης, δεν 

έδειξε στατιστικά σημαντική συσχέ-
τιση μεταξύ φαρμάκων και εμφάνισης 
καρκίνου μαστού. Η ανάλυση των με-
λετών ασθενών-μαρτύρων, που περι-
λάμβαναν 11.303 γυναίκες με καρκίνο 
μαστού και 10.930 γυναίκες-μάρτυρες, 
έδειξε συσχέτιση μεταξύ φαρμάκων υ-
πογονιμότητας και κίνδυνο για καρκίνο 
μαστού στις γυναίκες με οικογενειακό 

ιστορικό καρκίνου 
μαστού.
Δεύτερη σημαντι-
κή παρατήρηση στις 
μελέτες ασθενών-
μαρτύρων είναι η τά-
ση αυξημένου κινδύ-
νου στις γυναίκες με 
μακροχρόνια χρήση 
γοναδοτροπινών (πε-
ρισσότεροι από 6 κύ-
κλοι εξωσωματικής 
γονιμοποίησης).
Τρίτη σημαντική πα-
ρατήρηση στις ίδιες 
μελέτες είναι ότι ο 
κίνδυνος για εμφάνι-
ση καρκίνου μαστού 

βρίσκεται μεγαλύτερος μέσα στον ένα 
χρόνο από την τελευταία θεραπεία. 
Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί είτε υ-
ποθέτοντας ότι τα φάρμακα διεγείρουν 
τη γρήγορη ανάπτυξη προϋπάρχοντων 
όγκων, δράση παρόμοια με αυτή της 

εγκυμοσύνης στον καρκίνο μαστού, 
είτε με το ότι η παρακολούθηση των 
γυναικών σε προγράμματα εξωσωμα-
τικής γονιμοποίησης είναι πιο στενή, 
με αποτέλεσμα την έγκαιρη διάγνωση 
κακοήθειας. Συμπερασματικά, στη 
συντριπτική τους πλειονότητα οι μελέ-
τες δεν κατάφεραν να συσχετίσουν τα 
φάρμακα υπογονιμότητας με τον καρ-
κίνο μαστού. Παρ’ όλα αυτά, χρειάζεται 
περαιτέρω μελέτη των γυναικών που 
είναι 35 ετών και άνω, αυτών που έχουν 
κληρονομική προδιάθεση ή αυτών στις 
οποίες καθ’ υπερβολή εφαρμόστηκαν 
αυξημένες δόσεις φαρμάκων διεγέρ-
σεως των ωοθηκών ή πέραν των 6 κύ-
κλων, για να αποδείξουμε ότι αύξησαν 
την πιθανότητά τους να νοσήσουν.

Η  π ρ ό λ η ψ η
Αυτό που σίγουρα χρειάζεται είναι ο 
προληπτικός έλεγχος όλων των γυναι-
κών που πρόκειται να υποβληθούν σε 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, μέσω 
κλινικής εξέτασης και εργαστηριακών 
εξετάσεων. Απαραίτητη θεωρείται η 
κλινική εξέταση σε όλες τις γυναίκες 
από ειδικό ιατρό και κατόπιν -όπου αυ-
τό κριθεί αναγκαίο- υπερηχογράφημα 
μαστών, μαστογραφία ή και μαγνητική 
τομογραφία μαστών. Γενικώς, σε όλες 
τις γυναίκες άνω των 30 ετών πρέπει να 
γίνεται μαστογραφικός έλεγχος πριν αυ-
τές ξεκινήσουν οποιαδήποτε διαδικα-
σία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 
καθώς επίσης και σε εκείνες με έντονο 
οικογενειακό ιστορικό. Είναι σημαντικό 
για τη γυναίκα να ανακαλύψει κάτι πρώ-
ιμα αν υπάρχει, παρά να υποβληθεί σε 
περιπέτειες κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης, με την προσμονή ενός εκ των 
σημαντικότερων στιγμών της ζωής της.
Εννοείται ότι οι γυναίκες που δεν πέτυ-
χαν το σκοπό τους με την πρώτη προ-
σπάθεια πρέπει να υποβάλλονται στον 
τακτικό έλεγχο που ορίζει η ηλικία τους 
όσον αφορά στην πρόληψη του καρκί-
νου του μαστού.

Σε όλες τις γυναίκες άνω 

των 30 ετών πρέπει να 

γίνεται μαστογραφικός 

έλεγχος πριν αυτές 

ξεκινήσουν οποιαδήποτε 

διαδικασία 

υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής, καθώς 

επίσης και σε αυτές με 

έντονο οικογενειακό 

ιστορικό.
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Nέες δυνατότητες στον προληπτικό έλεγχο 
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Το test Παπανικολάου συνέβαλε σημαντικά στη μείωση των κρουσμάτων 
του καρκίνου του τραχήλου, ο οποίος όμως εξακολουθεί να παραμένει 
δεύτερος σε συχνότητα στις γυναίκες παγκοσμίως. Νέες τεχνικές, 
όμως, προσφέρουν υψηλότερη ακρίβεια στον έλεγχο, με αποτέλεσμα η 
πρόληψη να είναι περισσότερο εφικτή.

HPV test

Υπεύθυνο Τμήματος Μοριακής Ιστοπαθολογίας
Noσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Από τoν 
Νικηφόρο Καπράνο

Οι HPV, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα 
ερευνητικά και κλινικά ευρήματα, εί-
ναι ο αναγκαίος αιτιολογικός παράγο-
ντας για την ανάπτυξη καρκινώματος 
και σοβαρών προκαρκινικών αλλοιώ-
σεων τραχήλου της μήτρας. Από τους 
100 και πλέον τύπους HPV που έχουν 
ταυτοποιηθεί, οι 15 ανιχνεύονται σε 
καρκινώματα τραχήλου και θεωρού-
νται υψηλού κινδύνου.  Οι περισσότε-
ρες γυναίκες μολύνονται με κάποιον 
από τους ιούς HPV σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά την έναρξη των σεξου-
αλικών επαφών. Σε νεαρές γυναίκες 
(μικρότερες των 25 ετών) η προσβολή 
φτάνει στη μέγιστη συχνότητα, όμως 
αυτές οι HPV λοιμώξεις έχουν παρο-
δικό χαρακτήρα και μόνο ένα ποσοστό 
από αυτές διατηρεί μακροχρόνια τους 
HPV.
Στη διατήρηση της χρονιότητας της 
HPV λοίμωξης και στην αύξηση της 
πιθανότητας ανάπτυξης προκαρκι-
νικών αλλοιώσεων σημαντικό ρόλο 
παίζει η παρουσία και άλλων παραγό-
ντων, όπως η ταυτόχρονη λοίμωξη από 
χλαμύδια ή ερπητοϊούς, το κάπνισμα, 
οι σοβαρές ψυχολογικές καταπονή-
σεις αλλά και οι καταστάσεις κατα-
στολής του αμυντικού συστήματος. Η 
λοίμωξη από τους HPV προκαλεί κατά 

κανόνα στα κύτταρα του τραχήλου ο-
ρισμένες χαρακτηριστικές ανωμαλίες, 
που μπορούν να ανιχνευτούν από μια 
κυτταρολογική εξέταση. 
Η κυτταρολογική εξέταση των κυτ-
τάρων του τραχήλου (γνωστή και ως 
test Παπανικολάου) συνέβαλε σημα-
ντικά στη μείωση των κρουσμάτων 
του καρκίνου του τραχήλου, ο οποί-
ος όμως εξακολουθεί να παραμένει 
δεύτερος σε συχνότητα στις γυναίκες 
παγκοσμίως.

Ο  τ ρ ό π ο ς  δ ι ά γ ν ω σ η ς
Η ευαισθησία των γυναικών με μια 
κυτταρολογική εξέταση σήμερα δεν 
μπορεί να θεωρηθεί επαρκής για την 
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του 
τραχήλου. 
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Ε-
θνικού Καρκινικού Ινστιτούτου των Η-
ΠΑ («Journal of the National Cancer 
Institute», Ιανουάριος 2009), η ανί-
χνευση του HPV DNA υπερείχε ση-
μαντικά ως μέθοδος μαζικού ελέγχου 
για την πρόληψη του καρκίνου του 
τραχήλου.
Ειδικότερα η ανίχνευση του HPV DNA 
με PCR είχε 35% μεγαλύτερη ευαισθη-
σία από το test Παπ στην ανακάλυψη 

σοβαρών προκαρκινικών αλλοιώσεων 
(CIN2/3). Ακόμη και στην περίπτωση 
όπου το test HPV ήταν αρνητικό και 
επαναλήφθηκε ύστερα από ένα χρό-
νο και ήταν θετικό, η ευαισθησία του 
επαναλαμβανόμενου HPV test ήταν 
30% μεγαλύτερη από αυτή του απλού 
test Παπ για την ανίχνευση των προ-
καρκινικών αλλοιώσεων.
Έτσι γίνεται φανερό ότι ο τρόπος μα-
ζικού ελέγχου για τον καρκίνο του 
τραχήλου πρέπει να προσαρμοστεί στα 
σύγχρονα δεδομένα. Θα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο να ενσωματώσουμε όλοι μας 
τις τεχνικές της Μοριακής Ιστοπαθο-
λογίας, όπως η PCR, ως εργαλείου μα-
ζικού προληπτικού ελέγχου του καρ-
κίνου του γεννητικού συστήματος. Ένα 
αρνητικό test Παπ δεν πρέπει να μας 
καθησυχάζει. Θα πρέπει να ζητούμε 
και την επιβεβαίωση ανά διαστήματα 
αλλά και την ανάλυση του HPV DNA με 
PCR. Και, αν το εύρημα είναι θετικό, 
ακόμη και με αρνητική κυτταρολογική 
εξέταση, η γυναίκα θα πρέπει υποβάλ-
λεται σε κολποσκόπηση και σε βιοψία 
για την έγκαιρη διάγνωση και για την 
αποτελεσματική θεραπεία των προ-
καρκινικών αλλοιώσεων. Προσοχή, 
λοιπόν. Το HPV test μπορεί να σώσει 
ζωές!
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Η φροντίδα της λεχωίδας και του μωρού 
κατά την παραμονή τους στο Μαιευτήριο

Ο ερχομός ενός παιδιού είναι ένα ση-
μαντικό κοινωνικό και συναισθηματι-
κό γεγονός όχι μόνο για τη μητέρα και 
την οικογένεια αλλά και για ολόκληρη 
την κοινωνία.
Με αφορμή τον πρόσφατο Παγκόσμιο 
Εορτασμό των Μαιών και των Μαιευ-
τών, στις 5 Μαΐου, που καθιερώθηκε 
με απώτερο στόχο να αφυπνίσει το 
δημόσιο αίσθημα για τις καταστάσεις 
που σχετίζονται με την υγεία της γυ-
ναίκας στην εγκυμοσύνη, στον τοκετό 
και στη λοχεία, θα παρουσιάσουμε τη 
συμβολή της μαίας προς τη λεχωίδα, 
ιδιαίτερα κατά τις πρώτες στιγμές της 
παραμονής της στο μαιευτήριο.
Δύο με τρεις ώρες, λοιπόν, μετά τον 
τοκετό, η λεχωίδα μεταφέρεται στο 
δωμάτιο νοσηλείας. 
Κατά την παραμονή της εκεί το κα-
θήκον της μαίας είναι να επιβλέπει, 
να φροντίζει και να συμβουλεύει τη 
γυναίκα, όπως και να φροντίζει και το 
νεογέννητό της. 
Με την πείρα και τις ικανότητες που 
διαθέτει μπορεί να διαγνώσει πιθα-
νές ανωμαλίες στη μητέρα και στο 
νεογνό και να καλέσει άμεσα ιατρική 
βοήθεια ή ακόμα και να λάβει μέτρα 

εκτάκτου ανάγκης.
Σημαντικός είναι ο ρόλος της στη 
σωστή ενημέρωση και βοήθεια της 
λεχωίδας στον μητρικό θηλασμό. Mε 
την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρη-
ση προλαμβάνονται προβλήματα που 
πιθανόν να αντιμετωπίσει η θηλάζου-
σα μητέρα, ενώ καταλυτικός είναι α-
κόμη ο ρόλος της στην αντιμετώπισή 
τους αν εμφανιστούν.

Σ ύ μ β ο υ λ ο ς    
κ α ι  β ο η θ ό ς
Η μαία συνεργάζεται με τους γονείς, 
τόσο με τη μητέρα όσο και με τον πα-
τέρα. Τους βοηθά να κατανοήσουν 
αυτή την καινούργια ζωή που κρατούν 
στα χέρια τους και να συνεργαστούν 
για να τη μεγαλώσουν. 
Ο τρόπος αυτός με τον οποίο η μαία 
τους μιλάει και τους καθοδηγεί την 
υποχρεώνει να μην επιβάλλει «de 
facto» καταστάσεις, αλλά να ενημε-
ρώνει τους γονείς με σαφήνεια, με 
ειλικρίνεια και τεκμηριωμένα.
Στο ΜΗΤΕΡΑ, στο πλαίσιο του σεμι-
ναρίου λεχωίδων που διοργανώνεται 
δύο φορές την εβδομάδα εντός των 
χώρων της κλινικής, οι λεχωίδες 

έχουν τη δυνατότητα να ενημερω-
θούν τόσο από μαίες όσο και από άλ-
λους επιστήμονες για τα παραπάνω 
θέματα.
Βασικό μέλημα της μαίας είναι η ψυ-
χική ηρεμία και η σωματική υγεία της 
μητέρας και του μωρού της. Μόνο ό-
ταν η λεχωίδα είναι ήρεμη και χαλαρή 
μπορεί να βιώσει την κάθε στιγμή της 
λοχείας και να ανταποκριθεί στις δι-
κές της ανάγκες αλλά κυρίως και τις 
ανάγκες του μωρού της.
Εν κατακλείδι, τα καθήκοντα και 
οι υποχρεώσεις της μαίας κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας της λεχωί-
δας στο μαιευτήριο είναι πολλά και 
πολυσύνθετα. 
Είναι επιστήμονας, αλλά πάνω από 
όλα θα πρέπει να είναι άνθρωπος. 
Στον χώρο της κλινικής όπου εργάζε-
ται χρειάζεται να έχει την ικανότητα 
να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις 
οδηγίες που έχει λάβει από τη Νοση-
λευτική Διεύθυνση για την καθημε-
ρινή φροντίδα της λεχωίδας και του 
μωρού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
λαμβάνει πάντοτε υπόψη την πείρα 
της και τις ανάγκες των λεχωίδων που 
φροντίζει.

Επιβλέπουν, φροντίζουν, συμβουλεύουν, συμπαραστέκονται, 
καθοδηγούν, παρεμβαίνουν: δεν ήταν υπερβολικό, λοιπόν, να ισχυριστεί 
κάποιος ότι οι μαίες και οι μαιευτές είναι οι φύλακες-άγγελοι για τη νέα 
μητέρα και το μωρό τις πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό.Μαία, Συνεργάτιδα του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Από την 
Aσημένια Μαμάκου

Ο πολύτιμος ρόλος 
της μαίας
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Τι πρέπει να κάνετε μετά τον τοκετό

Η εγκυμοσύνη υποβάλλει τον οργανισμό μας σε μια δύσκολη δοκιμασία, 
καθώς το σώμα μας προσαρμόζεται για να φέρει στον κόσμο μια νέα 
ζωή. Μετά τον τοκετό, χρειαζόμαστε περίπου έξι εβδομάδες για να 
επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση, διάστημα που μπορούμε 
να κάνουμε πιο εύκολο με μερικές απλές συμβουλές για τη φυσική μας 
κατάσταση, αλλά και για τη σεξουαλική μας δραστηριότητα.

Μαιευτήρα – Γυναικολόγο
Συνεργάτη Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τον 
Ευστράτιο 
Κιρμουτσέλη

Χαρείτε ξανά 
το σώμα σας και το σεξ!

Επιτέλους ήρθε στον κόσμο το θαύμα 
μας, το πολυπόθητο λατρευτό μας μω-
ράκι. Το αν γεννήθηκε φυσιολογικά ή 
με καισαρική τομή λίγη σημασία έχει 
τώρα. Ήρθε η ώρα 
να μάθουμε τι 
π ρ έ π ε ι 

να κάνουμε από τώρα και στο εξής, κατά 
τη διάρκεια της λοχείας.
Πολλές γυναίκες -αν όχι όλες- ρωτούν 
τι πρέπει να κάνουν από τώρα και στο 
εξής όσον αφορά τη σεξουαλική τους 

ζωή, καθώς και την αποκατάσταση 
του σώματος μετά τη χαλάρωση 

που υπέστη κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.

Το χρονικό διάστημα που χρειά-
ζεται ο οργανισμός της γυναίκας, από 
τον τοκετό μέχρι και την πλήρη αποκα-
τάσταση στην προ της κύησης κατάστα-
ση, ονομάζεται λοχεία και καθορίζεται 
στις 6 εβδομάδες. Στη διάρκεια της 
λοχείας γίνονται αλλαγές στη φυσιολο-
γία και στη μορφολογία των διαφόρων 
οργάνων του γυναικείου οργανισμού 

και περισσότερο του γεννητικού 

συστήματος.

Ο ι  α λ λ α γ έ ς  σ τ ο  σ ώ μ α
Αμέσως μετά τον τοκετό και στις επό-
μενες πρώτες μέρες, τα επίπεδα των 
ορμονών στην κυκλοφορία του αίμα-
τος πέφτουν. 
Το καρδιαγγειακό σύστημα αρχίζει 
σιγά σιγά να αποκαθιστά τη λειτουρ-
γία του και σε περίπου 2 εβδομάδες 
επανέρχεται στα προ εγκυμοσύνης 
επίπεδα. Λόγω της απώλειας 2 λίτρων 
υγρών την 1η εβδομάδα και 1,5 λί-
τρων στις επόμενες 5 εβδομάδες, η 
αιμοσφαιρίνη και ο αιματοκρίτης αυ-
ξάνονται.
Το γεννητικό σύστημα επανέρχεται στα 
φυσιολογικά επίπεδα: η μήτρα αργά και 
σταθερά μέσα στις 6 εβδομάδες, ενώ ο 
κόλπος είναι οιδηματώδης τις πρώτες 
τρεις εβδομάδες και αποκαθίσταται 
πλήρως ως την 6η εβδομάδα. 
Από την πρώτη μέρα παράγονται τα λό-
χια, που είναι αίμα με τα υπολείμματα 
του τοκετού. Μέχρι την τέταρτη μέρα 
είναι αιματηρά, μετά μέχρι τη δωδέ-
κατη μέρα καφεοειδή αιματηρά και 
κιτρινόλευκα μέχρι την 40ή μέρα (έκτη 
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εβδομάδα).
Στις γυναίκες που έχουν γεννήσει φυ-
σιολογικά και έχουν υποστεί βλάβη 
και αποκατάσταση στην περιοχή του 
περινέου (κόλπος, αιδοίο) πρέπει να 
κάνουν πλύσεις με δροσερό νερό και 
σαπούνι πολλές φορές καθημερινά και 
χρήση αλοιφής με ηπαρινοειδές και υ-
αλουρονιδάση. Όλο 
αυτό το χρονικό δι-
άστημα απαγορεύ-
εται η σεξουαλική 
επαφή.
Από την πρώτη μέ-
ρα της λοχείας δί-
νονται οδηγίες στη 
λεχωίδα (λεχώνα) 
για τον θηλασμό. 
Οι γυναίκες που θα 
θηλάσουν πρέπει 
να γνωρίζουν ότι τις πρώτες δύο ημέ-
ρες ή και λίγο πριν από την έναρξη του 
τοκετού παράγεται το πρωτόγαλα (πύ-
αρ), στις 72 ώρες το μεταβατικό γάλα 
και στη συνέχεια το γάλα παίρνει την 

οριστική του σύσταση, φάση κατά την 
οποία οι μαστοί είναι διογκωμένοι και 
σκληροί και καμιά φορά επώδυνοι. Ε-
πιβάλλεται καλός καθαρισμός των θη-
λών με καθαρό νερό η χαμομήλι.

Τ ο  μ υ ϊ κ ό  σ ύ σ τ η μ α
Η λεχωίδα επίσης πρέπει να γυμνάζε-

ται για την αποκατά-
σταση του μυϊκού συ-
στήματος από τη χα-
λάρωση που υπέστη 
κατά τη διάρκεια της 
κύησης. Οι ασκήσεις 
που πρέπει να κάνει 
πρέπει να διδάσκο-
νται από ειδικευμένο 
προσωπικό. Οι πιο 
απλές ασκήσεις είναι 
οι εξής:

•  Να πιέζει με τα χέρια τα κοιλιακά 
τοιχώματα και να αναπνέει πότε 
με τον θώρακα και πότε με την 
κοιλιά.

•  Να τεντώνει τα πόδια της και να τα 

σταυρώνει, και να σφίγγει το περί-
ναιο σαν να θέλει να διακόψει την 
ούρηση.

•  Να σηκώνει πότε το ένα πόδι και 
πότε το άλλο σε ορθή γωνία με το 
σώμα της.

•  Να κουνάει τα πόδια της σαν να κά-
νει ποδήλατο.

Όλες αυτές οι ασκήσεις γίνονται σε ύ-
πτια θέση.
•  Να κάθεται στην καρέκλα και να 

γέρνει αργά αργά μέχρι να ακου-
μπήσει τα δάκτυλα των χεριών στα 
δάκτυλα των ποδιών.

Η λεχωίδα πρέπει να τρέφεται ποιοτι-
κά σωστά με την έννοια της πλήρους 
διατροφής και όχι ποσοτικά. Να πίνει 
πολλά υγρά (νερό, γάλα, φρουτοχυ-
μούς), αλκοόλ σε πολύ μικρές ποσό-
τητες, όπως και φάρμακα κατόπιν συ-
νεννόησης με τον παιδίατρο. 
Για την επανέναρξη της σεξουαλικής 
τους δραστηριότητας οι γυναίκες θα 
πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό 
τους.

Η λεχωίδα πρέπει να 

γυμνάζεται για την 

αποκατάσταση του 

μυϊκού συστήματος από 

τη χαλάρωση που 

υπέστη κατά τη 

διάρκεια της κύησης.
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Η εγκυμοσύνη 
δεν απαγορεύει τις διακοπές

Το καλοκαίρι ίσως αποτελεί για πολ-
λούς την καλύτερη εποχή του έτους, 
γιατί είναι συνδεδεμένη με τις διακοπές 
και την ξεκούραση. Ειδικότερα το διά-
στημα της εγκυμοσύνης η ξεκούραση 
και η χαλάρωση του οργανισμού είναι 
απαραίτητη προκειμένου η έγκυος να 
απολαύσει με ασφάλεια και χωρίς προ-

βλήματα τη θερινή περίοδο.
Ξεκινώντας επιβάλλεται να διευκρινί-
σουμε ότι η εγκυμοσύνη δεν είναι νόσος 
αλλά μια φυσιολογική βιολογική διερ-
γασία με μεταβολές και αυξημένες α-
παιτήσεις, ωστόσο κρίνεται απαραίτητη 
η παρακολούθηση της εγκύου από τον 
μαιευτήρα της προκειμένου να προλη-

φθούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα 
τυχόν παθολογικές καταστάσεις.
Η φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύη-
σης από την πλευρά της εγκύου συνοψί-
ζεται στη σωστή διατροφή της, η οποία 
ευθύνεται μέχρις ενός βαθμού για τις 
μεταβολές που προκαλούνται σταδια-
κά στο σώμα της και στην αλλαγή της 

Για όλους οι καλοκαιρινές διακοπές κρίνονται απαραίτητες, αλλά για τις 
εγκυμονούσες η ανάγκη για ξεκούραση και χαλάρωση είναι λίγο 
μεγαλύτερη, ώστε ο οργανισμός να αντεπεξέλθει με μεγαλύτερη ευκολία 
στις απαιτήσεις της εγκυμοσύνης. Και είναι σίγουρο ότι με μερικές 
απλές προφυλάξεις οι διακοπές μπορούν να γίνουν ευχάριστες και 
εξίσου ασφαλείς για τη μέλλουσα μητέρα και το μωρό που κυοφορεί.

Μαιευτήρα – Γυναικολόγο
Συνεργάτη Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τον 
Γεώργιο 
Π. Γκαργκάσουλα

Έγκυος το καλοκαίρι
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εξωτερικής της εμφάνισης. Σε αυτήν 
την περίοδο, όμως, κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού η έγκυος οφείλει η 
ίδια να διαμορφώσει τις δραστηριότη-
τές της στην καθημερινή της διαβίωση 
με γνώμονα το στάδιο της κύησης στο 
οποίο βρίσκεται.

Ο  ρ ό λ ο ς     
τ η ς  δ ι α τ ρ ο φ ή ς
Η διατροφή είναι καθοριστικός παρά-
γοντας για την καλή υγεία της μητέρας 
και του νεογνού της. Προσπαθήστε να 
καταναλώνετε μικρά και συχνά ισορρο-
πημένα γεύματα υψηλής περιεκτικότη-
τας σε υδατάνθρακες και σε κάλιο και 
παράλληλα χαμηλής περιεκτικότητας 
σε λίπος. Τα εποχικά φρούτα και λαχα-
νικά είναι μια πολύ καλή πηγή ενέργει-
ας και ευεξίας, τονώνουν τον οργανισμό 
και ταυτόχρονα μειώνουν το δυσάρεστο 
αίσθημα της δυσκοιλιότητας.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λό-
γω των υψηλών θερμοκρασιών που α-
ναπτύσσονται, προκαλούνται εφίδρωση 
και αυξημένη απώλεια υγρών. Για τον 
λόγο αυτό συνιστάται η λήψη άφθονων 
μη σακχαρούχων και αλκοολούχων υ-
γρών, κατά προτίμηση 6 έως 8 ποτήρια 
νερού ημερησίως, ώστε να συμπληρώ-
νουν το ισοζύγιο των αποβαλλόμενων 
υγρών. Αναφορικά με την ένδυση της 
εγκύου, λόγω του θερμού κλίματος 
που επικρατεί ιδιαίτερα στην πατρίδα 
μας, θα πρέπει να περιλαμβάνει άνετα, 
βαμβακερά και ανοιχτόχρωμα ρούχα. 
Επιπλέον τα υποδήματα θα πρέπει να 
είναι σταθερά -κατά προτίμηση χωρίς 
τακούνια- άνετα και να της εξασφαλί-
ζουν ισορροπία κατά το περπάτημα.

Η  ά σ κ η σ η
Επειδή, όπως προαναφέραμε, το κα-
λοκαίρι συνδυάζεται με τις διακοπές, 
μια πολύ καλή μορφή άσκησης είναι 
η κολύμβηση, η οποία γυμνάζει όλες 
τις μυϊκές ομάδες του σώματος χωρίς 
να καταπονεί τις αρθρώσεις. Μην ξε-

χνάμε ότι το κολύμπι και το σταθερό 
ποδήλατο είναι δύο μορφές άσκησης 
που μπορεί να συνεχιστούν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εξίσου 
ευεργετικό είναι και το περπάτημα σε 
χαλαρούς ρυθμούς κατά τις απογευμα-
τινές ώρες όπου η θερμοκρασία είναι 
μειωμένη, καθώς βοηθά στη διατή-
ρηση τόσο ενός φυσιολογικού σωμα-
τικού βάρους όσο και στην καλύτερη 
ψυχική υγεία της μητέρας. Όποιο τύπο 
άσκησης και αν επιλέξετε, θα πρέπει 
να είναι άνετος και να μην ασκεί καμία 
μορφή πίεσης στο βρέφος.

Η  η λ ι ο θ ε ρ α π ε ί α
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πα-
ρουσιάζονται σημαντικές μεταβολικές 
και ενδοκρινολογικές αλλαγές στον ορ-
γανισμό. Οι φυσιολογικές αυτές αλλαγές 
έχουν να κάνουν και με τη μελάγχρωση 

του προσώπου (μητρικό χλόασμα) που 
παρατηρείται συχνότερα στο δεύτερο 
τρίμηνο της εγκυμοσύνης και επιδεινώ-
νεται με την έκθεση στον ήλιο. Έτσι θα 
πρέπει να αποφεύγεται η ηλιοθεραπεία 
τις μεσημεριανές ώρες -από 11 π.μ. έ-
ως 3 μ.μ.- και να προτιμάται η παραμονή 
σε σκιερούς και δροσερούς χώρους με 
την ταυτόχρονη χρήση αντιηλιακών. Το 
αντηλιακό πρέπει να απλώνεται μισή 
ώρα πριν από την έκθεση στον ήλιο για 
καλύτερη απορρόφηση. Να προτιμώνται 
αντηλιακά υψηλού δείκτη προστασίας 
με τις λιγότερες χημικές ουσίες, να α-
νανεώνονται κάθε δύο ώρες και κάθε 
φορά μετά το κολύμπι.

Ο ι  μ ο λ ύ ν σ ε ι ς
Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η εγκυμο-
σύνη από μόνη της ευνοεί την ανάπτυξη 
φλεγμονών και μυκητιάσεων του κατώ-
τερου γεννητικού συστήματος. Ο συν-
δυασμός με το θαλασσινό νερό και την 
υγρασία επιτείνουν το πρόβλημα. Για 
τον λόγο αυτό οι έγκυες θα πρέπει να 
αλλάζουν μαγιό αμέσως μετά το μπά-
νιο και να χρησιμοποιούν βαμβακερά 
εσώρουχα. Στην περίπτωση που πα-
ρουσιαστούν συμπτώματα όπως κνη-
σμός, δύσοσμη κολπική υπερέκκριση, 
συχνοουρία ή δυσουρία θα πρέπει να 
ενημερώσει τον γιατρό της ώστε να λά-
βει την κατάλληλη αγωγή.
Σκόπιμο είναι οι έγκυες να λαμβάνουν 
υπόψη τους πως ο προορισμός των 
διακοπών τους κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο θα πρέπει να έχει γρήγορη και 
εύκολη πρόσβαση σε μαιευτήριο ή σε 
νοσοκομείο, σε περίπτωση που αυτό 
κριθεί αναγκαίο.
Τέλος, οφείλουμε να παρατηρήσουμε 
ότι όλα τα παραπάνω βρίσκουν εφαρ-
μογή σε εγκυμοσύνες με ομαλή εξέλι-
ξη, χωρίς ιδιαίτερη παθολογία.
Φροντίζοντας να ακολουθείτε τις πα-
ραπάνω συστάσεις με σύνεση, σας 
εύχομαι να περάσετε ένα ευχάριστο 
καλοκαίρι!

Το κολύμπι και το σταθερό 

ποδήλατο είναι δύο μορφές 

άσκησης που μπορούν να 

συνεχιστούν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης.
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Κλειδί η ψυχολογική υποστήριξη

Η εμφάνιση του διαβήτη στην εφηβεία καθιστά την αντιμετώπισή του 
περισσότερο πολύπλοκη, καθώς ήδη ο νέος ή η νέα διάγουν τη δύσκολη 
περίοδο της ωρίμανσης και της αναζήτησης του εαυτού τους. Έτσι, είναι 
απολύτως απαραίτητο ο έφηβος να συνειδητοποιήσει ότι η ασθένειά 
του δεν τον διακρίνει σε τίποτα από τους άλλους και πως ο διαβήτης δεν 
αποτελεί εμπόδιο για να επιτύχει τα όνειρά του.

Κλινική Ψυχολόγο - Ψυχοθεραπεύτρια
Υπεύθυνη Τμήματος Ψυχολογικής Υποστήριξης 
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Από τη δρ 
Ελίνα Γκίκα

Η άφιξη ή η ήδη ύπαρξη του διαβήτη 
στην εφηβεία αγγίζει ένα άτομο που 
είναι ήδη αγχωμένο και απασχολημένο 
με τη σωματική του ανάπτυξη, δεδομέ-
νων όλων των αλλαγών που συμβαίνουν 
στους εφήβους. Γνωρίζουμε από έρευ-
νες ότι η εμφάνιση του διαβήτη στην 
ηλικία της εφηβείας δημιουργεί μια 
ναρκισσιστική «πληγή» στον έφηβο που 
επιφέρει ένα έντονο άγχος και ανησυχία 
για το σώμα του.
Η πρώτη ψυχολογική αντίδραση απέ-
ναντι στην ιδιαιτερότητα αυτή διαφέρει 
από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μετά το στά-
διο της θεωρητικής και της πρακτικής 
εκπαίδευσης στο νοσοκομείο και με την 
επιστροφή στο σπίτι εμφανίζεται μια 
περίοδος κατάθλιψης, ανεξάρτητα από 
αυτή που παρατηρείται κάποιες φορές 
στους γονείς. Βεβαίως υπάρχουν και 
παιδιά που αναζητούν μαγικές απαντή-
σεις έξω από τη λογική. Αναζητούνται 
λόγοι του πρόσφατου ή του παλαιότερου 
παρελθόντος, συμπεριλαμβάνοντας είτε 
τον εαυτό τους, είτε τους κοντινούς τους 
ανθρώπους, είτε την κοινωνία. Αυτή η 
αναζήτηση του «γιατί»» εδραιώνει α-
συνείδητες ψυχικές λειτουργίες όπως η 
ενοχή, η καταδιωκτική προβολή ή, όπως 

πιο απλά το λέμε, η μανία καταδίωξης 
και η μοιρολατρία. Η αναζήτηση ορθολο-
γικών απαντήσεων για τα αίτια αυτής της 
κατάστασης εκφράζει κατά τη γνώμη μας 
μια απόπειρα του εφήβου να ξεπεράσει 
αυτό το στάδιο και να θέσει στόχους και 
να δημιουργήσει ένα προσωπικό πεπρω-
μένο. Το πεπρωμένο αυτό όμως συχνά 
φαντάζει στα μάτια και στο μυαλό ενός 
εφήβου με διαβήτη δυσοίωνο. 
Όσον αφορά στον καθημερινό αυτοέλεγ-
χο και στα αποτελέσματά του, θα πρέπει 
να τονίσουμε ότι το κίνητρο για να είναι 
θετικά τα αποτελέσματα είναι οι επιπλο-
κές που ενδέχεται να παρουσιαστούν. 
Οι επιπλοκές είναι αρκετά αγχογενείς 
για να προκαλέσουν αρνητικές φαντα-
σιώσεις. Αυτή η περίοδος επιφέρει 
συχνά άγχος, στρες και απορρύθμιση, 
δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που 
πρέπει να σπάσει πολλές φορές ακόμα 
και με «ξεγέλασμα». Αυτή η μικρή απά-
τη δεν είναι σταθερή, δεν παρατηρείται 
πριν από την ηλικία των οκτώ χρόνων, 
αλλά αργότερα αγγίζει περίπου το 25% 
του πληθυσμού. Ψυχοπαθολογικά, αυτή 
η συμπεριφορά μπορεί να ερμηνευτεί 
ως μία προσπάθεια απάρνησης (αποποί-
ησης) της ιδιαιτερότητάς τους, απάρνη-

ση που κατασκευάζεται σύμφωνα με τη 
νοητική οργάνωση άρνησης της πραγμα-
τικότητας και της πίεσης. Οι ψυχοκοινω-
νικές επιπτώσεις του διαβήτη καθιστούν 
αναγκαίο η θεραπευτική διαδικασία να 
προσανατολίζεται τόσο στην ιατρική όσο 
και στην ψυχολογική αντιμετώπιση. Η 
ψυχολογική αντιμετώπιση περιλαμβάνει 
παρεμβάσεις που έχουν ως στόχους την 
ενίσχυση, την υποστήριξη, τη συμβου-
λευτική των ατόμων με διαβήτη, με ατο-
μική ή ομαδική ψυχοθεραπεία, ή ακόμα 
και με οικογενειακή θεραπεία σε περι-
πτώσεις που υπάρχουν ενδοοικογενει-
ακές συγκρούσεις. Είναι σημαντικό να 
αναφερθεί ότι η ψυχολογική παρακολού-
θηση του εφήβου με διαβήτη συμβάλλει 
στην καλή εξέλιξη και στην αποδοχή της 
ασθένειας, καθώς ξεπερνά τους φόβους 
του και δέχεται καινούργιες προτάσεις 
και λύσεις για τον καλύτερο χειρισμό της 
ασθένειας και αντιμετωπίζονται πιθανές 
συναισθηματικές ή αγχώδεις διαταρα-
χές. Όσοι ασχολούμαστε με τον διαβήτη 
οφείλουμε να μεταδώσουμε αισιοδοξία 
στους ανθρώπους που ζουν μαζί του, 
γιατί ζούμε το 2009 και το «πρόσωπο» 
του Διαβήτη είναι πλέον φιλικό και η α-
ντιμετώπισή του εύκολη. 

Ο Διαβήτης τύπου 1 
στην εφηβική ηλικία β΄ μέρος
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Από το γάλα στις κρέμες
και στις άλλες στερεές τροφές

Ο απογαλακτισμός του μωρού είναι μια απαραίτητη διαδικασία που 
ξεκινάει περίπου στην ηλικία των 4 - 6 μηνών, υπό την καθοδήγηση του 
παιδιάτρου. Παρότι δεν γίνεται με απολύτως συγκεκριμένο τρόπο, 
υπάρχουν κάποιες οδηγίες απλές στην εφαρμογή τους, που τον κάνουν 
πιο εύκολο και για τους γονείς και για το μωρό.

Παιδίατρος, επιστημονικός συνεργάτης 
Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Από τον 
Γιώργο 
Χατζηγεωργίου

Απογαλακτισμός

Είναι γνωστό ότι η ιδανική διατροφή του 
μωρού, τουλάχιστον τους πρώτους 6 μή-
νες της ζωής του, είναι το μητρικό γάλα. 
Όταν το βρέφος πλησιάσει τον 4ο – 6ο 
μήνα της ζωής του, ανεξαρτήτως αν αυ-
τό θηλάζει ή σιτίζεται με ξένο γάλα, θα 
πρέπει να προστεθούν στο διαιτολόγιό 
του και άλλες τροφές με στερεά πλέον 

σύσταση. Η διαδικασία αυτή αποτελεί 
τον απογαλακτισμό.
Ο απογαλακτισμός εξυπηρετεί τις ακό-
λουθες ανάγκες: 

α) Την κάλυψη των αυξημένων σε αυ-
τή την ηλικία θερμιδικών του αναγκών 
που θα εξασφαλίσουν τη φυσιολογική 
ανάπτυξή του.
β) Την απόκτηση εμπειρίας τροφών με 
ποικιλία στη σύσταση, στη γεύση και 
στο άρωμα.
γ) Την προώθηση της λειτουργίας της 

μάσησης και της 
κατάποσης.
Τα περισσότερα 
μωρά είναι έτοιμα 
να πάρουν στερεές 
τροφές από την η-
λικία των 4 - 6 μη-
νών. Πριν από αυτή 
την ηλικία τα μωρά 
δεν διαθέτουν τον 
απαραίτητο έλεγχο 
και το συντονισμό 
της γλώσσας και 
των μυών του στό-
ματος, οι οποίες 
είναι απαραίτητες 
για τη μάσηση και 
την κατάποση. Στην 
ηλικία αυτή αντί να 

καταπίνουν το κουταλάκι με τις τροφές 
το απομακρύνουν με τη γλώσσα τους έ-
ξω από το στόμα. Το συγκεκριμένο αντα-
νακλαστικό «προώθησης της γλώσσας» 

εξαφανίζεται περίπου στους 4 μήνες.

Η  δ ι α δ ι κ α σ ί α
Το βρέφος είναι έτοιμο να δεχτεί στε-
ρεές τροφές όταν μπορεί να καθίσει με 
κάποια βοήθεια και να κρατήσει σε ικα-
νοποιητικό βαθμό όρθιο το κεφάλι του, 
να έχει παρέλθει το αντανακλαστικό της 
προώθησης της γλώσσας και να δείχνει 
προθυμία να δοκιμάσει νέες τροφές 
(στρέφει το κεφαλάκι του προς το κου-
ταλάκι και ανοίγει το στόμα του).
Οι στερεές τροφές μπορούν να αντικατα-
στήσουν οποιοδήποτε γεύμα γάλακτος. 
Η δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος 
(ομιλία, απαλή μουσική) θα βοηθήσει 
στην επιτυχία των πρώτων προσπαθει-
ών σίτισής του. Η χορήγηση της στερε-
άς τροφής πρέπει να γίνεται πάντα με 
κουταλάκι και όχι με το μπιμπερό, γιατί 
υπάρχει ο κίνδυνος της πνιγμονής ή της 
υπερσίτισής του. Η αρχή της σίτισης θα 
πρέπει να γίνει με πολύ μικρή ποσότητα 
στερεάς τροφής (1/2 - 1 κουταλάκια του 
γλυκού). Την 1η μέρα αρκεί να του χορη-
γηθούν μόνο 1 - 2 κουταλάκια. Η ποσό-
τητα αυτή μπορεί να αυξάνει προοδευτι-
κά κατά 1 - 2 κουτάκια του γλυκού κάθε 
μέρα. Η ποσότητα της χορηγούμενης 
τροφής πρέπει να είναι 120 γραμμάρια 
περίπου. Ο καλύτερος όμως δείκτης εί-
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ναι η όρεξή του. Η προσθήκη μιας νέας 
τροφής δεν πρέπει να γίνεται νωρίτερα 
από 1 - 2 εβδομάδες, γιατί θεωρείται 
ότι θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη 
πίστωση χρόνου για να διαπιστωθεί αν 
η προηγούμενη τροφή έγινε ανεκτή από 
το βρέφος και δεν του προκάλεσε καμία 
αλλεργική αντίδραση (ανησυχία, έμετο, 
διάρροια, εξάνθημα).
Το βρέφος στην αρχή μπορεί να εμφανί-
ζεται «μπερδεμένο», να συνοφρυώνει 
το προσωπάκι του, να στριφογυρίζει την 
τροφή μέσα στο στόμα του ή ακόμη και 
να τη φτύνει. Όλα αυτά αποτελούν φυ-
σιολογικές αντιδράσεις, εφόσον αυτός 
ο τρόπος σίτισης αποτελεί για το μωρό 
μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Ένας καλός 
τρόπος για να το βοηθήσετε να δεχτεί 
από την αρχή καλύτερα τις στερεές τρο-
φές είναι να του δώσετε στην αρχή λίγο 
γάλα από το στήθος ή από το μπιμπερό. 
Ακολουθεί η χορήγηση μιας πολύ μι-
κρής ποσότητας στερεάς τροφής (1/2 
κουταλάκι του γλυκού) και στο τέλος 
ολοκλήρωση του γεύματος με όσο γά-
λα θέλει. Στην αρχή οι στερεές τροφές 
θα πρέπει να δίνονται ως συμπλήρωμα 
και όχι ως υποκατάστατο του μητρικού 
ή του ξένου γάλακτος. Η τακτική αυτή 
θα αποτρέψει την εκδήλωση από το 
βρέφος εκνευρισμού εξαιτίας της πεί-
νας του. Στην περίπτωση που και αυτή 
η πρακτική αποτύχει, μπορεί να ανα-

βληθεί η χορήγηση στερεάς τροφής 
για 1 - 2 εβδομάδες. Η μετάβαση στις 
στερεές τροφές αποτελεί μια σταδιακή 
διαδικασία η οποία διαφέρει από βρέ-
φος σε βρέφος. Ειδικά στα πρόωρα η 
μετάβαση ενδέχεται να είναι βραδεία 
και δύσκολη.

Τ ι  κ α ι  π ό τ ε
Οι σημερινές βρεφικές κρέμες είναι ε-
μπλουτισμένες με βιταμίνες, ασβέστιο, 
φώσφορο και ιχνοστοιχεία. Η πρώτη 
στερεά τροφή που μπορεί να προσφερ-
θεί σε ένα βρέφος 4 - 8 μηνών είναι η 
κρέμα από ρυζάλευρο η οποία είναι ε-
μπλουτισμένη με σίδηρο, δεν περιέχει 
γλουτένη και σπανίως ευθύνεται για 
αλλεργικές αντιδράσεις. Το ρυζάλευρο 
μπορεί να αναμιχθεί με μητρικό ή ξέ-
νο γάλα και να γίνει όσο παχύρρευστο 
επιθυμούμε ανάλογα με τη δυνατότητα 
αποδοχής του από το βρέφος. 
Ακολουθεί η σταδιακή προσθήκη κρε-
μών από φρούτα καθώς και λαχανικά, 
κρέας, κρόκος αβγού, πουλερικά, ψά-

ρια, μακαρόνια, τυρί, γιαούρτι αλλά και 
όσπρια. Οι κρέμες με μίγματα δημητρια-
κών ή σιτάλευρο χορηγούνται τελευταί-
ες μετά τον 8ο μήνα γιατί ενδέχεται να 
προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Η 
υγιεινή διατροφή στηρίζεται στην ποικι-
λία των τροφών. Η χορήγηση νερού είναι 
απαραίτητη στα βρέφη όταν ξεκινήσουν 
τις στερεές τροφές και ιδίως τους θερι-
νούς μήνες. Οι φρουτοχυμοί πρέπει να 
χορηγούνται όχι νωρίτερα από την ηλικία 
των 6 - 8 μηνών με φλιτζανάκι σε ημε-
ρήσια ποσότητα έως 120 - 180 ml. Τα 
παραπάνω εξασφαλίζουν την αποφυγή 
της τερηδόνας του μπιμπερού, πιθανές 
διαρροϊκές κενώσεις αλλά και βοηθούν 
την όρεξή του για άλλες σημαντικές τρο-
φές. Οι τροφές που πρέπει να αποφεύ-
γονται μέχρι την ηλικία του έτους είναι 
το ασπράδι του αβγού, το αγελαδινό γάλα 
και το μέλι (αλλαντίαση). Τα γλυκά επι-
δόρπια πρέπει να χορηγούνται σε μικρές 
ποσότητες ως αντικατάστατα και όχι ως 
συμπληρώματα κάποιου γεύματος.
Συμπερασματικά δεν υπάρχουν αυστη-
ροί κανόνες αναφορικά τόσο με το χρόνο 
εισαγωγής των στερεών τροφών όσο και 
με το είδος αλλά και τη σειρά χορήγησής 
τους. Ο παιδίατρος είναι ο αρμόδιος να 
καθοδηγήσει τους γονείς στον τρόπο α-
πογαλακτισμού του βρέφους.
Παρ’ όλα αυτά στον πίνακα που ακολου-
θεί δίνονται ορισμένες κατευθυντήριες 
οδηγίες που αφορούν στο είδος και στο 
χρόνο εισαγωγής των διάφορων στερε-
ών τροφών στο βρέφος.

4 - 8 μηνών Κρέμα ρυζάλευρου εμπλουτισμένη με σίδηρο.

6 - 8 μηνών Φρούτα, άλλα δημητριακά, λαχανικά και φρουτοχυμοί.

7 - 10 μηνών
Πολτοποιημένα φρούτα (μπανάνα, μήλα, αχλάδια), λαχα-
νικά, σφικτός κρόκος αβγού (βράσιμο αβγού 6 - 7 λεπτά), 
ψιλοκομμένο κρέας ή κοτόπουλο.

9 - 12 μηνών
Συνδυασμοί από μαλακές τροφές, όπως είναι τα μακαρό-
νια, το τυρί, το γιαούρτι, τα φασόλια.

Μετά το χρόνο Αγελαδινό γάλα.
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Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Οι δερματικές παθήσεις και οι ερεθισμοί είναι συχνές στα παιδιά. 
Κάποιες από αυτές είναι σοβαρότερες, άλλες πιο απλές, όλες όμως 
έχουν κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα τα οποία οι γονείς μπορούν 
να τα εντοπίζουν και έγκαιρα να απευθύνονται στο δερματολόγο τους.

Ιατρό, επιστημονική συνεργάτιδα 
Δερματολογικού Τμήματος 
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Από τη 
Μαρία Καλδέρη

Δερματικές παθήσεις

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι 
αλλαγές τους σχετίζονται συχνά με δι-
άφορες δερματολογικές παθήσεις που 
προκαλούν δερματικούς ερεθισμούς 
στα παιδιά. Θα αναφέρουμε τις βασικό-

τερες από αυτές ώστε οι γονείς να είναι 
σε θέση να αναγνωρίζουν τα συμπτώ-
ματα και να απευθύνονται στον δερμα-
τολόγο για περισσότερες οδηγίες:
•  Ατοπική δερματίτιδα: Προσβάλλει 

κυρίως παιδιά από τη βρεφική ηλικία 
έως την ηλικία των 12 ετών, με την 
κληρονομικότητα να παίζει σημαντι-
κό ρόλο. Συχνά συνυπάρχει με αλλερ-
γική ρινίτιδα και ατομικό ή οικογε-
νειακό ιστορικό άσθματος. Διάφορες 
τροφές, εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. 
αλλεργιογόνα και ακάρεα σκόνης) και 
μικροβιακοί παράγοντες μπορούν να 
προκαλέσουν έξαρση της ατοπικής 
δερματίτιδας, η οποία χαρακτηρίζε-
ται από έντονο κνησμό και ιδιαίτερα 
ξηρό δέρμα, ειδικά στις πτυχές, στον 
τράχηλο, στα βλέφαρα, στο μέτωπο 
και στη ραχιαία επιφάνεια των χε-
ριών αλλά και των ποδιών.

•  Παράτριμμα: Η συχνότερη δερματο-
πάθεια της βρεφικής ηλικίας (μετα-
ξύ 2ου - 4ου μήνα). Εκδηλώνεται με 
διάχυτη ερυθρότητα της περιοχής 
του περινέου που περικλείεται από 
πάνες. Τα κυριότερα αίτια είναι η 
αμμωνία που παράγεται από τα ούρα 
του βρέφους, οι αδιάβροχες πάνες 
που συντηρούν το τοπικό υγρό πε-
ριβάλλον, το θερμό και υγρό κλίμα 
αλλά και η ευαισθησία του ίδιου του 
δέρματος του παιδιού.

•  Κνίδωση - δήγματα εντόμων: Είναι 

τοπική ή και γενικευμένη αντίδραση 
του δέρματος και χαρακτηρίζεται από 
την εμφάνιση πομφών, συνοδευόμε-
νων από έντονο κνησμό. Εμφανίζεται 
σε όλες τις ηλικίες και ειδικά στην 
οξεία μορφή της είναι πιο συχνή στα 
παιδιά. Οφείλεται σε αλλεργική α-
ντίδραση στις τροφές, σε φάρμακα, 
σε επαφή με έντομα ή σε λοιμογόνο 
παράγοντα. Ειδικά το δήγμα των ε-
ντόμων μπορεί να προκαλέσει τοπική 
αντίδραση με πόνο, ερυθρότητα και 
οίδημα που υποχωρεί σταδιακά, ή γε-
νικευμένη αντίδραση με πολλαπλές 
δερματικές βλάβες μακριά από το ση-
μείο του δήγματος. Οι γονείς πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε 
περίπτωση συστηματικής αλλεργικής 
αντίδρασης (με συμπτώματα από το 
αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό) 
να μεταφέρουν άμεσα το παιδί στο 
νοσοκομείο.

•  Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα: Εμ-
φανίζεται κυρίως στη νεογνική και 
εφηβική ηλικία. Χαρακτηρίζεται 
από ερυθρότητα και απολέπιση, συ-
νοδεύεται από υπερπαραγωγή σμήγ-
ματος και παρατηρείται συνήθως στο 
τριχωτό της κεφαλής, στο πρόσωπο, 
στον κορμό και στο περίνεο. Στο 
τριχωτό της κεφαλής η απολέπιση 
μπορεί να είναι εκσεσημασμένη. Η 
δερματίτιδα μπορεί να επιδεινωθεί 
σε ψυχρό και ξηρό εσωτερικό χώρο, 
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ενώ η έκθεση στο ηλιακό φως προ-
καλεί άλλοτε επιδείνωση και άλλοτε 
βελτίωση της κατάστασης.

•  Δερματίτιδα εξ επαφής (ερεθιστική 
και αλλεργική): Είναι αποτέλεσμα 
έκθεσης σε φυσικούς (π.χ. χώμα) 
και χημικούς παράγοντες (απορρυ-
παντικά, καθαριστικά, σαπούνια) 
αλλά και σε αλλεργιογόνους (φυτά, 
σκόνες) που έρχονται σε επαφή με το 
δέρμα. Τα συνήθη συμπτώματα στην 
οξεία μορφή είναι κνησμός, ερύθη-
μα και ανάπτυξη φυσαλίδων.

•  Μολυσματικό κηρίο: Συχνό στην 
παιδική ηλικία, οφείλεται σε λοί-
μωξη της επιδερμίδας κυρίως α-
πό το χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο 
(S.aureus) και το β-αιμολυτικό 
στρεπτόκοκκο ομάδας Α, οι οποίοι 
εισέρχονται συνήθως στο δέρμα 
από τα σημεία των μικροτραυματι-
σμών. Αρχικά παρατηρούνται φυσα-
λίδες, που σπάζουν και η διάβρωση 
η οποία σχηματίζεται καλύπτεται 

από εφελκίδες. Ευνοείται ιδιαίτερα 
από τις υψηλές θερμοκρασίες του 
περιβάλλοντος, την παρουσία ατο-
πικής δερματίτιδας, την κακή υγι-
εινή αλλά και την παραμέληση των 
μικροτραυμάτων.

Α π λ έ ς  σ υ μ β ο υ λ έ ς
Τι πρέπει, όμως, να προσέχουν οι γο-
νείς για την προστασία της υγείας των 
παιδιών τους;
•  Προσοχή στο σωστό πλύσιμο του σώ-

ματος (το πολύ συχνό πλύσιμο μπορεί 
να προκαλέσει αφυδάτωση του δέρ-
ματος). Πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μη ερεθιστικά ειδικά προϊόντα πλυ-
σίματος για παιδιά και για βρέφη. Να 
ακολουθεί καλό σκούπισμα, ιδιαίτερα 
στις πτυχές (για αποφυγή υγρασίας).

•  Ρούχα βαμβακερά,  άνετα, 
ανοιχτόχρωμα.

• Καλή ενυδάτωση του δέρματος.
•  Χρήση κατάλληλων απορρυπαντικών 

για το πλύσιμο των ρούχων και διπλό 

«ξέβγαλμα» στο πλυντήριο. Επιβάλ-
λεται τα απορρυπαντικά που χρησι-
μοποιούνται να είναι δερματολογικά 
ελεγμένα και κατάλληλα για πλύση 
σε βρεφικά και παιδικά ρούχα.

•  Περιορισμός της σκόνης και σωστός 
αερισμός του σπιτιού.

•  Σωστή υγιεινή και περιποίηση στα 
μικροτραύματα και στα δήγματα των 
εντόμων.

•  Επίσκεψη στο δερματολόγο για την 
ορθή αξιολόγηση και για την αντι-
μετώπιση των πιθανών δερματολο-
γικών προβλημάτων.

Τέλος, λόγω της καλοκαιρινής περιό-
δου, να τονίσουμε τη μεγάλη σημασία 
της προστασίας του ευαίσθητου παι-
δικού δέρματος από την έκθεση στον 
ήλιο, με τα κατάλληλα αντιηλιακά προ-
ϊόντα και τα ρούχα (καπέλο, γυαλιά, 
ανοιχτόχρωμα βαμβακερά). Εξάλλου, 
στην παιδική ηλικία χτίζονται οι σωστές 
βάσεις για ένα υγιές δέρμα και στην ε-
νήλικη ζωή.
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Πώς επιτυγχάνεται
η πλήρης αποκατάσταση
Περίπου 140 παιδιά γεννιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα με σχιστίες 
χείλους και υπερώας, το γνωστό «λαγώχειλο» ή «λυκόστομα». 
Παλαιότερα, τα κοινωνικά -και όχι μόνο- προβλήματα που αντιμετώπιζαν 
αυτά τα παιδιά λόγω της εμφάνισής τους ήταν ανυπέρβλητα. Σήμερα, 
όμως, η ιατρική μπορεί να δώσει άριστες λύσεις ώστε τα παιδιά αυτά 
μετά το τέλος της θεραπείας τους να μη διαφέρουν σε τίποτα από τα 
άλλα και να έχουν μια καθ’ όλα φυσιολογική ζωή.

Πλαστικό-κρανιοπροσωπικό χειρουργό, 
Επιστημονικό Διευθυντή του Ελληνικού 
Κρανιοπροσωπικού Κέντρου

Από τον 
Αλέξανδρο 
Στρατουδάκη

«Λαγώχειλο»

Από τα 70.000 παιδιά που γεννιούνται 
ετησίως στην Ελλάδα, υπολογίζεται 
πως περίπου 140 γεννιούνται με σχι-
στίες χείλους και υπερώας (γνωστά 
και ως «λαγώχειλο» και «λυκόστο-
μα»). Το πρόβλημα των παιδιών αυτών 
είναι απόλυτα τοπικό, με λίγες μόνο 
εξαιρέσεις (όταν οι σχιστίες συνοδεύ-
ονται από κάποιο σύνδρομο, σε ποσο-
στό περίπου 12%), και με τα σημερινά 
δεδομένα είναι δυνατή η πλήρης α-
ποκατάστασή τους. Η ολοκληρωμένη 
θεραπεία και οι σύγχρονες τεχνικές 
αποκατάστασης επιτρέπουν την άρι-
στη αντιμετώπιση των περιστατικών 
από μορφολογικής και λειτουργικής 
άποψης, ώστε με το πέρας της θερα-
πείας να εντάσσονται στην κοινωνία 
χωρίς τίποτα να τα διακρίνει από τα 
υπόλοιπα παιδιά.

Η  α π ο κ α τ ά σ τ α σ η
Η αποκατάσταση των σχιστιών πρέπει 
να αρχίζει με την πλήρη ενημέρωση 
των γονέων αμέσως μετά τη γέννηση 
του παιδιού (ή και πριν από τη γέννηση 
αν η σχιστία έχει διαγνωστεί προγεν-
νητικά με υπερηχογράφημα) σχετικά 
με τα προβλήματα που συνοδεύουν 

τις σχιστίες και τον τρόπο της πρόλη-
ψης και έγκαιρης αντιμετώπισής τους, 
που ολοκληρώνεται προς το τέλος της 
εφηβείας με τη συμπλήρωση ορθοδο-
ντικής θεραπείας.
Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης θε-
ραπείας από τη γέννηση έως την εφη-
βεία, απαραίτητες είναι πρωταρχικά 
οι χειρουργικές επεμβάσεις για την 
αποκατάσταση του χείλους και της υ-
περώας από πλαστικό χειρουργό. Συ-
μπληρωματικά, όμως, είναι αναγκαία 
επίσης η συνεχής αξιολόγηση της ο-
μιλίας από ειδικό λογοπαθολόγο από 
την ηλικία των 2 ετών, η αδιάλειπτη 
παρακολούθηση από ειδικό ωτορινο-
λαρυγγολόγο, καθώς και από παιδο-
δοντίατρο για την παρακολούθηση της 
οδοντοφυΐας και της σωστής στομα-
τικής υγιεινής, ενώ η παρέμβαση του 
ορθοδοντικού από την ηλικία των 7-8 
ετών εξασφαλίζει την αρμονία των δο-
ντιών και ένα ωραίο χαμόγελο, καθώς 
και την προετοιμασία για συμπληρω-
ματικές επεμβάσεις που μπορεί να 
χρειαστούν στην άνω γνάθο.
Η κακή στοματική υγιεινή έχει σαν α-
ποτέλεσμα την εμφάνιση τερηδόνας και 
κατά συνέπεια την απώλεια νεογιλών 

δοντιών, που είναι απαραίτητα για τη 
σωστή ανατολή των μονίμων δοντιών. 
Ωτίτιδες που θα διαφύγουν τη διάγνωση 
και έγκαιρη θεραπεία θα οδηγήσουν σε 
διατρήσεις του τυμπάνου, μείωση της 
ακοής ή και πιο σοβαρά ακόμη προβλή-
ματα. Μάλιστα, η έγκαιρη αξιολόγηση 
λόγου και ομιλίας προλαμβάνει κακές 
συνήθειες ομιλίας και άρθρωσης που 
είναι τόσο συχνές και οδηγούν σε ελατ-
τωματική ομιλία αργότερα.

Σ υ ν τ ο ν ι σ μ έ ν η 
ε π έ μ β α σ η
Είναι λοιπόν εύκολο να συμπεράνει 
κανείς ότι ο πιο σημαντικός παράγο-
ντας για τη σωστή και επιτυχημένη 
αντιμετώπιση μιας σχιστίας είναι ο 
συντονισμός της φροντίδας από μια ο-
μάδα γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, 
οι οποίοι σε μηνιαίες συνεδριάσεις 
εξετάζουν, συζητούν και αξιολογούν 
την πρόοδο του παιδιού. Με αυτόν τον 
τρόπο ακολουθείται ένα ολιστικό πλά-
νο αποκατάστασης το οποίο επιτρέπει 
στους γιατρούς να λειτουργήσουν με τη 
μέγιστη αποτελεσματικότητα και στους 
γονείς να παρακολουθούν ολοκληρω-
μένα τη διαδικασία της θεραπείας. 
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Ένα κοινό πρόβλημα και οι λύσεις

Ένα αρκετά συνηθιασμένο πρόβλημα, που μπορεί να επηρεάσει την 
ανάπτυξη του παιδιού, είναι η δυσανεξία στη λακτόζη, η οποία δεν 
επιτρέπει την απορρόφηση του ασβεστίου από το μητρικό και το 
αγελαδινό γάλα. Με την ανάλογη θεραπεία και τις κατάλληλες τροφές η 
αντιμετώπισή του μπορεί να είναι αποτελεσματική και πλήρης

Παιδογαστρεντερολόγος, Διευθύντρια 
Παιδογαστρεντερολογικού Τμήματος 
Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Από την 
Αίγλη Ζέλλου

Δυσανεξία στη λακτόζη

Η δυσανεξία στη λακτόζη είναι η μη 
πλήρης πέψη της λακτόζης στο λεπτό 
έντερο λόγω έλλειψης ή μειωμένης 
συγκέντρωσης του ενζύμου λακτά-
ση. Η λακτόζη είναι το σάκχαρο που 
περιέχεται στο μητρικό και στο αγε-
λαδινό γάλα και είναι σημαντικό για 
την απορρόφηση του ασβεστίου. Ό-
ταν η λακτόζη δεν διασπάται από τη 
λακτάση στο λεπτό έντερο, περνά στο 
παχύ έντερο όπου τα βακτηρίδιά του 
τη διασπούν και έπειτα από ζυμώσεις 
παράγονται αέρια τα οποία διατείνουν 
το έντερο, γίνεται όσμωση νερού και 
διάρροια και το παιδί εμφανίζει συ-
μπτώματα. Τα συμπτώματα της δυσα-
νεξίας στη λακτόζη είναι αέρια, με-
τεωρισμός κοιλίας, κοιλιακό άλγος, 
«φούσκωμα» μετά τα γεύματα που 
περιέχουν γάλα και διάρροια. 
Η δυσανεξία στη λακτόζη είναι ιδι-
αίτερα συχνή και χωρίζεται σε δευ-
τερογενή και σε πρωτοπαθή. Η δευ-
τερογενής είναι πολύ πιο συχνή και 
εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή μετά 
τα 3 έτη ζωής, δηλαδή μετά τον α-
πογαλακτισμό του παιδιού, οπότε η 
παρουσία του ενζύμου λακτάση στα-
διακά σβήνει από τον βλεννογόνο του 
λεπτού εντέρου. Έτσι η πλειονότητα 
των ενηλίκων ανά τον κόσμο έχει έλ-
λειψη της λακτάσης. Η συχνότητα της 
δυσανεξίας στη λακτόζη στην Ευρώ-
πη υπολογίζεται σε ποσοστό 20% και 

μεγαλύτερη είναι στη Νότια Ευρώπη 
σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη. 
Η πρωτοπαθής δυσανεξία στη λακτό-
ζη (αλακτασία) είναι πάρα πολύ σπά-
νια διεθνώς και εμφανίζεται μετά τη 
γέννηση με βαριά διάρροια μετά την 
πρώτη σίτιση με γάλα και μπορεί να 
οδηγήσει σε αφυδάτωση. 

Η  δ ι ά γ ν ω σ η 
κ α ι  η  θ ε ρ α π ε ί α
Το τεστ που χρησιμοποιείται συχνό-
τερα για τη διάγνωση της δυσανεξίας 
στη λακτόζη είναι η μέτρηση του pH 
των κοπράνων που είναι όξινα και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 
ηλικίες παιδιών. Πιο ειδική εξέταση 
είναι το τεστ αναπνοής μέσω μέτρη-
σης υδρογόνου στον εισπνεόμενο αέ-
ρα η οποία μπορεί να γίνει σε παιδιά 
μεγαλύτερα των 6 ετών.
Σε περιπτώσεις πρωτοπαθούς αλ-
λεργίας σε βρέφος χρειάζεται γα-
στροσκόπηση και βιοψία λεπτού 
εντέρου, όπου γίνεται μέτρηση του ε-
πιπέδου της λακτάσης του εντερικού 
βλεννογόνου.
Η δυσανεξία στη λακτόζη στα βρέφη 
και στα νήπια είναι παροδική και ο-
φείλεται κυρίως στην καταστροφή 
των λαχνών του βλεννογόνου του 
εντέρου ύστερα από λοίμωξη. Στις 
περιπτώσεις αυτές χορηγούνται γά-
λα και ειδικές κρέμες χωρίς λακτόζη 

για 3 - 4 εβδομάδες, διάστημα που 
απαιτείται για την αποκατάσταση των 
εντερικών λαχνών και της λακτά-
σης. Έπειτα από αυτό το διάστημα η 
λακτόζη εντάσσεται στη δίαιτα του 
βρέφους, αφού συμβάλλει στην α-
πορρόφηση του ασβεστίου και στην 
ανάπτυξη των οστών του.
Σε μεγαλύτερα παιδιά συνιστάται γά-
λα με μειωμένη κατά 70% λακτόζη 
ή καθόλου λακτόζη και συχνά μικρά 
γεύματα από κίτρινα τυριά και γιαούρ-
τι στη διάρκεια της ημέρας. Τα κίτρινα 
τυριά και το γιαούρτι είναι καλύτερα 
ανεκτά από το γάλα, λόγω της περισ-
σότερο σταδιακής τους μετάβασης 
από το στομάχι στο λεπτό έντερο.
Σε παιδιά που δεν μπορούν να πιουν 
τα ειδικά γάλατα χωρίς λακτόζη μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθούν σταγόνες 
λακτάσης που προστίθενται στο κα-
νονικό γάλα και κυκλοφορούν στο 
εξωτερικό. Επίσης υπάρχουν δισκία 
λακτάσης που λαμβάνονται πριν α-
πό τα γεύματα τα οποία περιέχουν 
λακτόζη. 
Σε περιπτώσεις όπου η δυσανεξία 
στη λακτόζη οφείλεται σε χρόνια ε-
ντεροπάθεια, π.χ. κοιλιοκάκη, ιδιο-
παθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, 
αλλεργική εντεροπάθεια, χρειάζεται 
θεραπεία της υποκείμενης νόσου για 
τη βελτίωση των εντερικών λαχνών 
και των συμπτωμάτων του παιδιού.
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Αναγνωρίστε έγκαιρα τα συμπτώματα

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο γεννιούνται 100 νεογνά με μεγάλο βαθμό 
βαρηκοΐας και ένας μεγαλύτερος αριθμός με μικρότερο βαθμό. Στην 
έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι 
πολύ σημαντικός ο ρόλος της οικογένειας, που θα αναγνωρίσει έγκαιρα 
τα συμπτώματα και θα απευθυνθεί αμέσως στον γιατρό.

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιστημονικός 
Υπεύθυνος ΩΡΛ Τμήματος Παιδιατρικής Κλινικής 
& Επιστημονικός Συνεργάτης ΩΡΛ Τμήματος 
Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Από τον 
Κων/νο Ν. Παπακώστα

Η παιδική βαρηκοΐα στατιστικά εμφα-
νίζεται στο 0,9 - 1,7 νεογνό ανά 100.000, 
ενώ στη χώρα μας αναλογούν 100 νεο-
γνά με μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα και 
ένας μεγαλύτερος αριθμός νεογνών με 
μικρότερου βαθμού βαρηκοΐα. 
Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί 
εντυπωσιακή πρόοδος στην αντι-
μετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας. 
Έτσι, προλαμβάνονται αρκετές περι-
πτώσεις βαρηκοΐας, ενώ άλλες θε-
ραπεύονται αποτελεσματικά με τις 
νεότερες χειρουργικές επεμβάσεις 
ή αντιμετωπίζονται με τη χρησιμο-
ποίηση των ειδικών ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων. 
Η βάση της επιτυχίας είναι η πρώιμη 
διάγνωση της παιδικής βαρηκοΐας, 
στην οποία θεμελιώδη ρόλο παίζει η 
μητέρα και γενικότερα η οικογένεια, 

που πρώτες θα αναγνωρίσουν το πρό-
βλημα και θα οδηγήσουν το παιδί στον 
ωτορινολαρυγγολόγο.
Βαρηκοΐα ονομάζεται η απώλεια της 
ακοής. Οφείλεται κατά 50% σε γενε-
τικούς παράγοντες (συγγενής βαρη-
κοΐα), κατά 25% σε περιβαλλοντικούς 
(λοιμώξεις, ηχητικοί τραυματισμοί, 
ωτοτοξικά φάρμακα) ή σε άγνωστους 
κατά 25%.
Διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι:
1. Βαρηκοΐα αγωγής. Η βλάβη εντοπί-
ζεται στο έξω ή μέσο αφτί. Η πρόγνω-
ση είναι καλή, γιατί η φαρμακευτική 
αγωγή και οι σύγχρονες χειρουργικές 
τεχνικές καθιστούν πιθανή την ίαση ή 
τη βελτίωση.
2. Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Η 
βλάβη εντοπίζεται στο έσω αφτί ή στο 
κοχλιακό νεύρο. Η πρόγνωση δεν εί-

ναι τόσο καλή, ωστόσο 
τα παιδιά μπορούν να 
ακούσουν με ακουστικά 
βαρηκοΐας ή κοχλιακά 
εμφυτεύματα.
3. Βαρηκοΐα μικτού τύ-
που. Συνυπάρχουν βα-
ρηκοΐα αγωγής και νευ-
ροαισθητήρια βαρηκοΐα 
στο ίδιο αφτί.
4. Μη οργανική (ψυχο-
γενής) βαρηκοΐα. Δεν 
υπάρχει οργανική βλάβη 

στο αφτί (υστερική βαρηκοΐα, βαρηκο-
ΐα εκ προσποιήσεως).

Ν ε ο γ ν ά 
( 0 - 4  ε β δ ο μ ά δ ω ν )
Η πρώιμη διάγνωση και η αντιμετώπι-
ση της βαρηκοΐας στα νεογνά είναι ση-
μαντική για την ανάπτυξη του παιδιού, 
γι’ αυτό και ο έλεγχος πρέπει να γίνεται 
πριν από την έξοδο από το μαιευτήριο 
και να περιλαμβάνει όλα τα μωρά, κα-
θώς έχει διαπιστωθεί ότι το 50% της 
συγγενούς βαρηκοΐας αφορά σε νεο-
γνά που δεν έχουν προβλήματα υγεί-
ας, ενώ μόνο το 50% αφορά σε εκείνα 

Πίνακας 1: Νεογνά υψηλού κινδύνου

1. Κληρονομικό ιστορικό βαρηκοΐας.

2. Συγγενείς λοιμώξεις (ερυθρά, τοξοπλάσμωση, 
κυτταρομεγαλοϊός κ.ά.).

3. Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες.

4. Βάρος γέννησης μικρότερο από 1.500 γρ.

5. Ίκτερος που απαιτεί αφαιμαξομετάγγιση.

6. Μηνιγγίτιδα.

7. Ασφυξία κατά τον τοκετό.

Παιδική βαρηκοΐα



52 53

υψηλού κινδύνου, που νοσηλεύονται 
στη Μονάδα Προώρων (πίνακας 1).
Ο έλεγχος γίνεται με τις Ωτοακουστι-
κές Εκπομπές, που είναι μέθοδος μη 
επεμβατική, εύκολη, γρήγορη αλλά 
και αντικειμενική. Εφαρμόζεται από 
το δεύτερο 24ωρο της ζωής και μας 
εξασφαλίζει σε ποσοστό 99% ότι δεν 
υπάρχει βαρηκοΐα. Στο Μαιευτήριο 
ΜΗΤΕΡΑ ο έλεγχος γίνεται από το 1998 
και είναι το πρώτο μαιευτήριο που την 
εφάρμοσε στον ελληνικό χώρο.
Ο βασικός στόχος είναι να ολοκληρω-
θεί μέχρι τον 6ο μήνα ο διαγνωστικός 
έλεγχος και το βρέφος να ωφεληθεί 
από την αποκατάσταση, η οποία περι-
λαμβάνει συντηρητικές τεχνικές (α-
κουστικά βαρηκοΐας) ή χειρουργικές 
επεμβάσεις στο έξω και μέσο αφτί (με 
αρκετά καλή πρόγνωση) ή στο έσω αφτί 
(κοχλιακά εμφυτεύματα, καλή πρόγνω-
ση). Έτσι, το παιδί μπορεί να αναπτύξει 
ομιλία και να παρακολουθήσει κανονι-
κό σχολείο.

Β ρ έ φ η  ( 4  ε β δ ο μ ά δ ω ν
- 2  ε τ ώ ν )
Η συμβολή των γονέων και των παιδι-
άτρων είναι καθοριστική (πίνακας 2).
Συνήθως, οι γονείς ζητούν τη βοήθεια 
του ωτορινολαρυγγολόγου διότι τα 
παιδιά παρουσιάζουν καθυστέρηση 
της ομιλίας. 
Τα αίτια μπορεί να είναι είτε τα ίδια με 
της νεογνικής ηλικίας είτε η επίδρα-
ση βλαπτικών παραγόντων μετά τον 
1ο μήνα (λοιμώξεις, ωτοτοξικά φάρ-
μακα). Η αντιμετώπιση είναι παρόμοια 

με της προηγούμενης ηλικίας.

Π α ι δ ι ά  π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή ς 
η λ ι κ ί α ς  ( 2  -  5  ε τ ώ ν )
Η κύρια διαφορά των παιδιών αυτών 
είναι ότι παραπονούνται τα ίδια για την 
ακοή τους, καθώς συμμετέχουν σε κοι-
νωνικές δραστηριότητες, για τις οποίες 
η ακοή είναι απαραίτητη.
Η εκκριτική ωτίτιδα (συλλογή υγρού στο 
μέσο αφτί) είναι το συχνότερο αίτιο σε 
αυτή την ηλικία, ενώ και τα υπόλοιπα αί-
τια, που αναφέρθηκαν στις μικρότερες 
ηλικίες, μπορούν να προκαλέσουν βα-
ρηκοΐα. Η εκκριτική ωτίτιδα είναι πιο 
επικίνδυνη από τη γνωστή οξεία μέση 
ωτίτιδα, η οποία «φωνάζει», γιατί το 
παιδί πονάει, έχει πυρετό, γίνεται αντι-
ληπτή από τους γονείς και αντιμετωπί-
ζεται. Αντίθετα, στην εκκριτική ωτίτιδα 
το παιδί δεν πονάει, δεν έχει πυρετό, 
έχει μόνο βαρηκοΐα, 
η οποία δεν γίνεται 
αντιληπτή και μπο-
ρεί να δημιουργήσει 
προβλήματα στο α-
φτί (πίνακας 3).
Η αντιμετώπιση της 
εκκριτικής ωτίτιδας 
είναι στην αρχή συντηρητική με τη χο-
ρήγηση φαρμάκων, όταν όμως το υγρό 
παραμένει για περισσότερους από 2 - 3 
μήνες, είμαστε υποχρεωμένοι να πα-
ρέμβουμε χειρουργικά.

Π α ι δ ι ά  σ χ ο λ ι κ ή ς 
η λ ι κ ί α ς  ( 5  -  1 0  ε τ ώ ν )
Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε κάθε 

παιδί προτού πάει στην πρώτη τάξη του 
σχολείου. Βέβαια τα παιδιά με προ-
βλήματα ακοής έχουν ήδη διαγνωστεί, 
ωστόσο είναι καλύτερο να τα ελέγξου-
με όλα, παρά να μας διαφύγει έστω και 
ένα παιδί με βαρηκοΐα. Ο έλεγχος είναι 
επίσης απαραίτητος σε κάθε παιδί που 
εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες. Τα 
αίτια και η αντιμετώπιση είναι τα ίδια 
με της προηγούμενης ομάδας.

Π α ι δ ι ά  π ρ ο ε φ η β ι κ ή ς 
η λ ι κ ί α ς 
( 1 0  -  1 4  ε τ ώ ν )
Η προεφηβική ηλικία είναι φορτισμέ-
νη με σημαντικές αλλαγές στο παιδί. Ο 
προέφηβος παραπονείται για ασαφή 
ενοχλήματα από την ακοή, παρά έχει 
κάποιο πρόβλημα βαρηκοΐας. Ο έλεγ-
χος είναι απαραίτητος σε κάθε παιδί με 
συμπτώματα από το αφτί. Τα αίτια ο-

μοιάζουν με των ενηλίκων (λοιμώξεις, 
έκθεση σε θόρυβο, νευρολογικές και 
κληρονομικές παθήσεις). 
Η αντιμετώπιση παρουσιάζει λιγότερα 
προβλήματα, καθώς έχουν αναπτυχθεί 
ο λόγος και η επικοινωνία του παιδιού. 
Οι μέθοδοι (συντηρητικές και χειρουρ-
γικές) είναι όμοιες με των μικρότερων 
παιδιών.

Πίνακας 2: Παιδιά 4 εβδομάδων - 2 ετών ύποπτα για βαρηκοΐα

Συνηθισμένοι θόρυβοι (γάβγισμα σκύλου, ρολόι, μουσική) δεν τα αποσπούν από 
το παιχνίδι.

Δεν στρίβουν το κεφάλι στην κουδουνίστρα ή στο τσαλάκωμα ενός χαρτιού (χω-
ρίς να βλέπουν).

Δεν τα ενθουσιάζουν παιχνίδια που κάνουν θόρυβο.

Δεν αντιδρούν όταν φωνάζουν το όνομά τους από απόσταση 1 - 2 μέτρων.

Δεν προσπαθούν να μιμηθούν τις φωνές που ακούνε.

Δεν εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους (οι λέξεις μαμά και μπαμπάς δεν είναι 
αρκετές).

Πίνακας 3: Παιδιά 2 - 5 ετών ύποπτα για βαρηκοΐα

Μιλάτε στο παιδί και ρωτάει τι και πώς.

Δεν απαντάει όταν βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο.

Ακούει τηλεόραση σε μεγαλύτερη ένταση από τη 
συνηθισμένη.
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Νικήστε τη με ισορροπημένη διατροφή

Σήμερα γνωρίζουμε ότι στη χώρα μας σχεδόν το 50% του πληθυσμού 
ηλικίας άνω των 18 ετών έχει τιμές χοληστερόλης πάνω από τα επιθυμητά 
όρια. Τα αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης αποτελούν παράγοντα 
κίνδυνου για καρδιοπάθειες. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να γνωρίζουμε 
κάποια βασικά στοιχεία για την υψηλή χοληστερόλη και τους τρόπους 
αντιμετώπισής της.Καρδιολόγος, Συνεργάτιδα Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τη

Μαρία Σκαφιδά

Χοληστερίνη

Τα αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης 
στο αίμα αποτελούν έναν από τους ση-
μαντικότερους παράγοντες κινδύνου 
για ανάπτυξη καρδιοπάθειας. Η χο-
ληστερόλη είναι μια λιπαρή ουσία που 
κυκλοφορεί στο αίμα. Είναι απαραίτη-
τη στον ανθρώπινο οργανισμό για την 
εύρυθμη λειτουργία του (κυτταρικές 
μεμβράνες, γενετικές ορμόνες, πέ-
ψη), όμως αν κυκλοφορεί σε μεγάλες 
ποσότητες έχει επιπτώσεις, γιατί ενα-

ποτίθεται στο τοίχωμα των 
αγγείων δημιουργώντας 
αθηρωματική πλάκα. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό 
χοληστερόλης του ανθρώ-
πινου σώματος παράγεται 
στο ήπαρ. Το υπόλοιπο 
προέρχεται από τις τροφές. 
Πηγές πλούσιες σε χολη-
στερόλη είναι το κρέας, τα 

αβγά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 
Η ποσότητα της χοληστερόλης που 
υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό 
επηρεάζεται από τον τύπο της διατρο-
φής, την ηλικία και από κληρονομι-
κούς παράγοντες.
Η χοληστερόλη μεταφέρεται με το αίμα 
υπό μορφή μορίων που περιέχουν λιπί-
δια και πρωτεΐνες. Αυτά τα μόρια ονομά-

ζονται λιποπρωτεΐνες. Οι λιποπρωτεΐνες 
που κυκλοφορούν στο αίμα είναι:
1. Η «κακή» χοληστερόλη (LDL) είναι 
η λιποπρωτεΐνη που μεταφέρει τη χο-
ληστερόλη από το ήπαρ στους περιφε-
ρικούς ιστούς. Σε μεγάλες ποσότητες 
σχετίζεται με την αθηρωμάτωση των 

αρτηριών και τις επιπλοκές της, δη-
λαδή τη στεφανιαία νόσο, το Αγγειακό 
Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ), το α-
νεύρυσμα αορτής και την περιφερική 
αρτηριακή αθηρωματική νόσο.
2. Η «καλή» χοληστερόλη (HDL) χρη-
σιμεύει για τη μεταφορά της χοληστε-
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ρόλης από τους περιφερικούς ιστούς 
στο ήπαρ και σχετίζεται αντίστροφα με 
τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου.
3. Η VLDL είναι η πιο πλούσια λιπο-
πρωτεΐνη σε τριγλυκερίδια και αποτε-
λεί πρόδρομη ουσία για την παραγωγή 
της LDL.
Κύριος στόχος για την αντιμετώπι-
ση της υψηλής χοληστερόλης είναι η 
«κακή» LDL χοληστερόλη σύμφωνα 
με τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανι-
κές οδηγίες για την αντιμετώπιση των 
δυσλιπιδαιμιών.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι στη χώρα μας 
το 50% σχεδόν 
του πληθυσμού 
ηλικίας άνω των 
18 ετών έχει τι-
μές χοληστερό-
λης πάνω από τα 
επιθυμητά όρια 
των 200mg/dl. 
Έτσι, κάθε άτομο 
άνω των 20 ετών 
επιβάλλεται να 
γνωρίζει τα λι-
πίδιά του. Εάν 
μάλιστα υπάρχει 
στην οικογένεια 
ιστορικό δυσλι-
πιδαιμίας, η εξέταση πρέπει να γίνεται 
σε νεότερη ηλικία.
Η αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας έ-
χει δύο άξονες: την υγιεινοδιαιτητική 
αγωγή και τη φαρμακευτική αγωγή.

Η  υ γ ι ε ι ν ο δ ι α ι τ η τ ι κ ή 
α γ ω γ ή
Σε αυτήν περιλαμβάνονται η διαιτη-
τική αγωγή και η άσκηση. Η άσκηση 

συνίσταται σε ισοτονι-
κές ασκήσεις (βάδισμα, 
ελαφρύ τρέξιμο, κολύμ-
βηση, ποδήλατο κ.ά.) 
που πρέπει να γίνονται 
τουλάχιστον 3 - 4 φορές 
την εβδομάδα, επί 30 - 
45 λεπτά κάθε φορά.

Η διαιτητική αγωγή αποτελεί τον α-
κρογωνιαίο λίθο της θεραπείας της 
δυσλιπιδαιμίας. Στόχος είναι να μει-
ωθεί η ολική ημερήσια κατανάλωση 
λίπους και να αυξηθεί η κατανάλωση 
τροφίμων με λιγότερα κορεσμένα λίπη. 
Πρέπει να προτιμάται το κρέας ζώων 
με λιγότερο λίπος, όπως μοσχάρι και 
κατσίκι, παρά αρνί και χοιρινό. 
Επίσης, να χρησιμοποιείται γάλα απο-
βουτυρωμένο ή μερικώς αποβουτυ-
ρωμένο και τυριά που περιέχουν λίγα 
λιπαρά (ανθότυρο, μυζήθρα, cottage). 
Το ψάρι είναι υγιεινή τροφή και πρέπει 

να καταναλώ-
νεται τουλάχι-
στον δύο φορές 
εβδομαδιαίως.
Η σωστή δίαιτα 
συνίσταται στην 
πρόσληψη κο-
ρεσμένων λιπών 
κάτω του 7% 
των ημερήσιων 
θερμίδων, πρό-
σληψη πολυα-
κόρεστων λιπών 
(φυτικής προ-
έλευσης ω-6, 
ιχθυέλαια ω-3) 

και κατανάλωση μονοακόρεστων λιπών 
(ελαιόλαδο) που πρέπει να αποδίδουν 
το 20% των ημερήσιων θερμίδων και 
έχουν αντιοξειδωτικές και αντιθρομ-
βωτικές ιδιότητες.
Απαραίτητο είναι ακόμη να καταναλώ-
νονται περισσότερα φρούτα, λαχανικά, 
πατάτες, ρύζι και δημητριακά ολικής 
αλέσεως. Οι πρωτεΐνες πρέπει να κα-
λύπτουν μέχρι το 15% των ημερήσιων 
θερμίδων, ενώ οι υδατάνθρακες το 
50% - 60%. Όσον αφορά στη χοληστε-
ρόλη, η καθημερινή διατροφή θα πρέ-
πει να περιέχει λιγότερο από 300 mg 
χοληστερόλης.
Εκτός βέβαια από τον τύπο της τροφής, 
μεγάλη σημασία έχει και ο τρόπος μα-
γειρέματος του φαγητού.

Η  φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ή 
α γ ω γ ή
Εάν οι τιμές των λιπιδίων με την υγιει-
νοδιαιτητική αγωγή δεν μειωθούν στα 
επιθυμητά επίπεδα, τότε προχωρούμε 
στη φαρμακευτική αγωγή. Σήμερα δια-
θέτουμε αρκετά υπολιπιδαιμικά φάρ-
μακα, τα οποία είτε ως μονοθεραπεία 
είτε σε συνδυασμό προκαλούν μείωση 
της LDL-χοληστερόλης και των τριγλυ-
κεριδίων και, αντίθετα, αύξηση της 
HDL χοληστερόλης (στατίνες, φιμπρά-
τες, εζετιμίμπη κ.ά.).

Η αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας 
πρέπει να γίνεται από ειδικό ιατρείο ή 
ιατρό, που θα εκτιμήσει τον καρδιαγ-
γειακό κίνδυνο και ανάλογα θα αντιμε-
τωπίσει τη δυσλιπιδαιμία αλλά και τους 
άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες, 
ούτως ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμ-
φάνισης ή επανεμφάνισης καρδιαγγει-
ακής νόσου.

Η διαιτητική αγωγή αποτελεί 

τον ακρογωνιαίο λίθο της 

θεραπείας της 

δυσλιπιδαιμίας. Στόχος 

είναι να μειωθεί η ολική 

ημερήσια κατανάλωση 

λίπους και να αυξηθεί η 

κατανάλωση τροφίμων με 

λιγότερα κορεσμένα λίπη.
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Στις μέρες μας γίνεται ολοένα και πε-
ρισσότερος λόγος σχετικά με το μελά-
νωμα, την πιο επιθετική μορφή καρκί-
νου του δέρματος. Πρόκειται για μια σο-
βαρή νόσο, η οποία τα τελευταία χρόνια 
τείνει να λάβει διαστάσεις επιδημίας. 
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στις ΗΠΑ η 
συχνότητα του μελανώματος αυξήθηκε 
από 1/1.500 κατοίκους το 1935 σε 1/87 

άτομα το 2000, ενώ το 2010 υπολογίζε-
ται ότι θα είναι 1/50 κατοίκους.
Στην Ελλάδα έχουμε 500 μελανώματα 
το χρόνο, συνυπολογίζοντας όμως και 
εκείνα που δεν καταγράφονται στα ε-
θνικά στατιστικά στοιχεία, τα περιστα-
τικά θεωρείται ότι φτάνουν τις 2.000. 
Συνοπτικά, το μελάνωμα προσβάλλει 
κυρίως νέους και μεσήλικες και μπο-

ρεί να αναπτυχθεί είτε πάνω σε κά-
ποιον προϋπάρχοντα σπίλο (ελιά) είτε 
σε φυσιολογικό δέρμα. Η σημασία της 
έγκαιρης διάγνωσης είναι καθοριστική 
για τη ζωή του ασθενούς: το πρώιμο 
μελάνωμα θεραπεύεται πλήρως, ενώ 
το παραμελημένο είναι θανατηφόρο.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι τρεις πιο 
συχνές, σχετικές με το μελάνωμα, απο-

Ιατρός, Συνεργάτιδα Δερματολογικού Τμήματος
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Από τη 
Γεωργία 
Κανελλοπούλου

Το μελάνωμα είναι από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου, που τα 
τελευταία χρόνια έχει πάρει παγκοσμίως διαστάσεις επιδημίας. Ειδικά 
για εμάς τους Έλληνες και πολύ περισσότερο το καλοκαίρι, λόγω της 
έντονης ηλιοφάνειας, τόσο τα μέτρα προφύλαξης όσο και ο τακτικός 
έλεγχος των σπίλων μας είναι επιβεβλημένα.

Μελάνωμα
Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση 
σώζουν ζωές
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ρίες των ασθενών που επισκέπτονται 
το Δερματολογικό Ιατρείο καθώς και οι 
απαντήσεις.

1 .  Π ο ι ο ι  κ ι ν δ υ ν ε ύ ο υ ν 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ;
Όλοι οι άνθρωποι μπορεί να εμφα-
νίσουν μελάνωμα κάποια στιγμή της 
ζωής τους. Οι κυριότεροι παράγοντες 
κινδύνου είναι οι εξής:
•  Μεγάλος αριθμός σπίλων (ελιών) 

στο δέρμα και, συγκεκριμένα, πε-
ρισσότεροι από 5 δυσπλαστικοί σπί-
λοι, ή περισσότεροι από 50 κοινοί 
σπίλοι (για το αν ένας σπίλος είναι 
δυσπλαστικός ή κοινός μπορεί να 
αποφανθεί μόνο ο δερματολόγος).

•  Ερυθρά μαλλιά και φακίδες (συχνά 
τα άτομα αυτά έχουν ελάχιστους ή 
και καθόλου σπίλους).

•  Φωτότυποι δέρματος Ι και ΙΙ, δηλα-
δή άτομα με δέρμα, μάτια και μαλλιά 
ανοιχτού χρώματος που αδυνατούν 
να μαυρίσουν και συνήθως καίγο-
νται αμέσως κατά την έκθεση στον 
ήλιο (μάθετε από το δερματολόγο 
σας τι φωτότυπο δέρματος έχετε 
εσείς και τα παιδιά σας!).

•  Σοβαρά ηλιακά εγκαύματα, ιδίως 
πριν από την ηλικία των 14 ετών.

•  Οικογενειακό ιστορικό μελανώ-
ματος (αυξάνει τον κίνδυνο 8 - 13 
φορές).

Είναι αυτονόητο ότι όσο περισσότεροι 
από τους παραπάνω παράγοντες ισχύ-
ουν για ένα άτομο, τόσο περισσότερες 
είναι και οι πιθανότητές του για να α-
ναπτύξει μελάνωμα. 

2 .  Τ ι  θ α  π ρ έ π ε ι 
ν α  π ρ ο σ έ χ ω 
σ τ ο υ ς  σ π ί λ ο υ ς ;
Η εξέταση των σπίλων δύο φορές ε-
τησίως (κάθε εξάμηνο) από δερματο-
λόγο είναι απαραίτητη για την έγκαιρη 
διάγνωση όχι μόνο του μελανώματος, 
αλλά κυρίως των «ύποπτων» σπίλων 
που κάποια στιγμή θα μπορούσαν να 

εξαλλαγούν σε μελάνωμα. Εξάλλου, οι 
μελαγχρωματικοί σπίλοι (κοινές ελιές) 
είναι τόσο συνηθισμένες βλάβες που 
υπολογίζονται σε 20 - 40 κατά μέσο 
όρο στο σώμα κάθε Ευρωπαίου. Ωστό-
σο, υπάρχει ένας απλός μνημοτεχνικός 
κανόνας (μέθοδος ABCDE) βάσει του 
οποίου μπορείτε να μάθετε ποια στοι-
χεία πρέπει να προσέχετε όταν εσείς οι 
ίδιοι εξετάζετε δικές σας ελιές ή των 
παιδιών σας. Ο κανόνας έχει ως εξής:
•  Α (από τη λέξη asymmetry = ασυμ-

μετρία): ασυμμετρία σχήματος - το 
ένα ήμισυ της «ύποπτης» ελιάς δι-
αφέρει από το άλλο.

•  B (border = όριο): το περίγραμμα 
είναι ανώμαλο.

•  C (color = χρώ-
μα): η ελιά 
παρουσιάζει 
περισσότερα 
από ένα χρώ-
ματα (τόνοι του 
καστανού, του 
μελανού, του 
φαιού, του ε-
ρυθρού και του 
λευκού). 

•  D (diameter = 
διάμετρος): το 
μέγεθός της είναι μεγάλο (συνήθως 
μεγαλύτερο από 6 mm).

•  Ε (elevation = υπέγερση και 
enlargement = αύξηση του μεγέ-
θους): η ελιά έχει αλλάξει πρόσφα-
τα σε όψη ή παρουσίασε αιμορρα-
γία, κνησμό ή έλκωση που δεν ε-
πουλώθηκε μέσα σε 2 εβδομάδες.

Εάν παρατηρήσετε οτιδήποτε από τα 
παραπάνω θα πρέπει αμέσως να συμ-

βουλευτείτε το δερματολόγο σας. 

3 .  Π ώ ς  μ π ο ρ ώ    
ν α  π ρ ο φ υ λ α χ τ ώ ;
Δεδομένου ότι για την εμφάνιση με-
λανώματος (όπως και για πολλά άλλα 
νοσήματα) έχει ενοχοποιηθεί η ηλι-
ακή ακτινοβολία, δεν έχετε παρά να 
ακολουθήσετε τις παρακάτω απλές 
συμβουλές:
•  Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση 

στον ήλιο.
•  Το καλοκαίρι, αποφύγετε την έκθε-

ση στον ήλιο από 11.00 έως 16.00.
•  Μην εκθέτετε απευθείας στον ήλιο 

βρέφη και παιδιά μέχρι 3 ετών. Φο-
ρέστε τους πάντα καπέλο, μπλουζά-

κι και γυαλιά ηλίου.
•  Χρησιμοποιείτε καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 
έτους αντιηλιακό 
(ακόμα και σε συν-
νεφιά, χιόνι ή κάτω 
από την ομπρέλα).

•  Επιλέξτε αντιηλια-
κό με υψηλό δείκτη 
προστασίας ανάλο-
γα με την εποχή του 
χρόνου και τον τύπο 
του δέρματος.

•  Χρησιμοποιήστε το αντιηλιακό με 
σωστό τρόπο: εφαρμόστε 20 λεπτά 
πριν από την έκθεση στον ήλιο και 
ανανεώστε συχνά την εφαρμογή του 
(περίπου κάθε 2 ώρες και κάθε φορά 
που έχετε κολυμπήσει ή ιδρώσει).

•  Γενικά, ας χαρούμε τον ήλιο, τη 
θάλασσα και το καλοκαίρι εφαρ-
μόζοντας το ρητό «παν μέτρον 
άριστον»!

Το μελάνωμα 

προσβάλλει κυρίως 

νέους και μεσήλικες και 

μπορεί να αναπτυχθεί 

είτε πάνω σε κάποιον 

προϋπάρχοντα σπίλο 

(ελιά) είτε σε 

φυσιολογικό δέρμα.



Πλαστικό Χειρουργό, Διευθυντή Α' Πλαστικής 
Χειρουργικής Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τον 
Αναστάσιο Τσεκούρα

Οι ραγάδες είναι ένα αισθητικό πρόβλημα που ιδιαίτερα αυτή την εποχή 
είναι πολύ ενοχλητικό, καθώς τα ρούχα μας γίνονται πιο... αποκαλυπτικά. 
Έτσι, είναι χρήσιμο να γνωρίσουμε τη δομή του δέρματος για να 
κατανοήσουμε τον μηχανισμό που ευθύνεται για τη δημιουργία τους, αλλά 
και να μάθουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτές.

Πώς θα νικήσετε
τις ραγάδες

Οι λύσεις που δίνει 
η πλαστική επέμβαση
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Το δέρμα αποτελείται από την επιδερ-
μίδα και από το κυρίως δέρμα ή χόριο. 
Η επιδερμίδα είναι μια λεπτή στιβάδα 
κυττάρων στην επιφάνεια του δέρμα-
τος, η οποία αντιπροσωπεύει ένα μικρό 
ποσοστό του συνολικού πάχους του. Το 
χόριο ή κυρίως δέρμα βρίσκεται ανά-
μεσα στην επιδερμίδα και το υποδόριο 
λίπος και έχει πολύ μεγαλύτερο πά-
χος από την επιδερμίδα. Περιέχει τα 
αγγεία του δέρματος και αποτελείται 
κυρίως από κολλαγόνες και ελαστικές 
ίνες, οι οποίες είναι οργανωμένες σε 
ένα πλέγμα που θυμίζει πάρα πολύ τη 
δομή υφάσματος.
Αν τεντωθεί απότομα ένα ύφασμα θα 
παρατηρήσετε ότι σε κάποια σημεία 
οι ίνες του υφάσματος απομακρύνο-
νται μεταξύ τους σχηματίζοντας κενά, 
χωρίς ωστόσο το ύφασμα να σχίζεται. 
Αυτό ακριβώς το φαινόμενο παρατη-
ρείται και στις ραγάδες. Αποτελούν ου-
σιαστικά μια μορφή ατροφικής ουλής 
που δημιουργείται ως αποτέλεσμα της 
έντονης διάτασης του δέρματος.

Π ο ύ  ο φ ε ί λ ο ν τ α ι
Οι ραγάδες επομένως μπορεί να ο-

φείλονται είτε σε γρήγορη αύξηση του 
ύψους κατά την εφηβεία είτε σε από-
τομη αύξηση του σωματικού βάρους 
λόγω παχυσαρκίας, είτε στη χρήση 
κορτικοστεροειδών φαρμάκων, είτε 
κατά την εγκυμοσύνη λόγω αύξησης 
του μεγέθους της μήτρας. Το 85% των 
εγκύων θα αναπτύξει ραγάδες κυρίως 
στους μαστούς και στην κοιλιά κατά το 
τρίτο τρίμηνο της κυήσεως.
Σε σπανιότερες περιπτώσεις, κάποια 
φάρμακα ή ενδοκρινολογικά νοσήμα-
τα ενδέχεται να προκαλέσουν την εμ-
φάνιση έντονων ραγάδων (μακρόχρο-
νη χορήγηση κορτιζόνης, νόσος του 
Cushing κ.ά.), ενώ τέλος, η ποιότητα 
του δέρματος (κληρονομικότητα), αλ-
λά και το φύλο (οι άνδρες εμφανίζουν 
σε πολύ μικρότερο ποσοστό ραγάδες) 
παίζουν καθοριστικό ρόλο. Παρ’ όλα 
αυτά, η ένταση και η έκταση του προ-
βλήματος που θα εμφανιστεί ποικίλλει 
από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Π ο ύ  ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι
Οι ραγάδες συνήθως εμφανίζονται 
στους γλουτούς, στους μηρούς, στα 
γόνατα, στις κνήμες, στους βραχίονες 

και στο στήθος. Οι ίνες του κολλαγό-
νου και της ελαστίνης στο χόριο δια-
χωρίζονται σχηματίζοντας γραμμώ-
σεις στην επιφάνεια του δέρματος. Οι 
γραμμές αυτές στην αρχή έχουν ένα 
ερυθρό-ιώδες χρώμα λόγω υπεραιμί-
ας και σχηματίζουν εντύπωμα (δηλαδή 
η επιφάνειά τους βρίσκεται κάτω από 
την επιφάνεια του δέρματος) και στα-
διακά αποχρωματίζονται μέχρις ότου 
καταλήξουν σε ανοιχτότερο τόνο από 
αυτόν του φυσιολογικού δέρματος. Α-
ποτελούν μόνιμη βλάβη του δέρματος 
το οποίο στην όψη είναι στιλπνό, ενώ 
στην αφή υπάρχει αίσθηση λέπτυνσης 
του δέρματος (αίσθημα κενού στην 
πίεση) και εύκολης ρυτίδωσης της 
επιδερμίδας.

Η  π ρ ό λ η ψ η    
κ α ι  η  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η
Δεν υπάρχουν θεραπευτικές αγωγές 
που να εμποδίζουν αποδεδειγμένα 
την εμφάνιση των ραγάδων, ωστόσο 
καλό είναι:
•  Να αποφεύγετε τις αυξομειώσεις 

στο βάρος σας.
•  Να ενυδατώνετε σωστά τον οργα- 
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νισμό σας. Πίνετε τουλάχιστον 8 
ποτήρια νερό την ημέρα.

•  Να χρησιμοποιείται καθημερινά 
ενυδατική κρέμα σώματος. Αν το 
δέρμα σας είναι υπερβολικά αφυ-
δατωμένο, επιλέξτε κάποιο προϊόν 
με πλούσια υφή.

Καθώς πρόκειται για βλάβη που εντο-
πίζεται στο δίκτυο των κολλαγόνων 
ινών, στόχος της παρέμβασης είναι να 
αυξηθεί η πυκνότητα των ινών κολλα-
γόνου στα σημεία όπου εμφανίστηκαν 
οι ραγάδες. Για να το πετύχουμε αυτό 
θα πρέπει να διεγείρουμε τους ινο-
βλάστες, δηλαδή τα κύτταρα που πα-
ράγουν το κολλαγόνο στο δέρμα μας. 
Αυτό μπορεί να γίνει :
•  Συντηρητικά, με επιθέματα τα ο-

ποία περιέχουν ουσίες που «θρέ-
φουν» και «κινητοποιούν» τους 
ινοβλάστες. Μερικές από αυτές 
είναι η βιταμίνη C, η βιταμίνη E, 
τα φλαβονοειδή και άλλες φαρμα-
κευτικές ουσίες, οι οποίες χρησι-
μοποιούνται ευρέως στη βιομηχα-
νία ιατρικών καλλυντικών.

•  Επεμβατικά, που δίνει καλύτερα 
αποτελέσματα όταν γίνεται σε συν-
δυασμό με τη συντηρητική αγωγή.

Για να διεγείρουμε την παραγωγή του 
κολλαγόνου από τους ινοβλάστες, εκ-
μεταλλευόμαστε τον μηχανισμό επού-
λωσης του δέρματος κατά τον οποίο οι 
ινοβλάστες καλούνται να επιδιορθώ-
σουν μια βλάβη. 
Δεν μένει, λοιπόν, παρά να προκαλέ-
σουμε ελεγχόμενη βλάβη στην περι-
οχή που θέλουμε να θεραπεύσουμε, 
προκειμένου να ξεγελάσουμε το δέρ-
μα και να το αναγκάσουμε να παραγά-
γει κολλαγόνο σε τοπικό επίπεδο. Αυτό 
μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:
1) Στην επιφάνεια του δέρματος: Για 
την πρόκληση βλάβης χρησιμοποι-
ούμε τη μικροδερμοαπόξεση και τα 
επιφανειακά πίλινγκ. Και με τις δύο 
μεθόδους αφαιρούνται κάποιες επι-
φανειακές στιβάδες του δέρματος, 

ώστε διεγείροντάς το να κινητοποιού-
με τους μηχανισμούς ανάπλασής του. 
Απαιτείται προσοχή, καθώς το δέρμα 
στην περιοχή των ραγάδων είναι πολύ 
λεπτό και μπορεί εύκολα να υπερχρω-
στεί μετά τη θεραπεία. Η χρήση της 
Α-ρετινόλης σε συνδυασμό με γλυ-
κολικό οξύ είναι από τα διαδεδομένα 
πρωτόκολλα επιφανειακού πίλινγκ 
σώματος.
2) Στα βαθύτερα στρώματα: Σε αυτή 
την περίπτωση εκμεταλλευόμαστε 
τις δυνατότητες της τεχνολογίας των 
laser, η οποία μας 
επιτρέπει να διο-
χετεύσουμε ενέρ-
γεια στο βάθος του 
δέρματος, χωρίς να 
προκαλέσουμε ε-
πιφανειακή βλάβη. 
Αυτό γίνεται με τη 
χρήση εξειδικευ-
μένων μηχανημά-
των όπως:
α) Τα IPL laser (συσκευές έντονου 
παλμικού φωτός) που στόχο έχουν το 
κολλαγόνο του δέρματος με σκοπό την 
αναδόμησή του, ποιοτική και ποσοτι-
κή. Δρουν χωρίς να επηρεάζουν την 
επιδερμίδα, τραυματίζουν επιλεκτικά 
τα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, 
διεγείροντας τους ινοβλάστες - κύτ-
ταρα που παράγουν κολλαγόνο και 
ελαστίνη και έχουν ως τελικό αποτέ-
λεσμα τη σύσφιγξη του δέρματος, τη 
βελτίωση της υφής και του τόνου και 
τη μείωση των βαθιών ραγάδων. 
β) Οι ραδιοσυχνότητες (RF) προκα-
λούν θερμική διέγερση του κολλαγό-
νου, με αποτέλεσμα τη σύσφιγξη του 
δέρματος και τη βελτίωση των ραγά-
δων, ενώ παράλληλα πετυχαίνουν λι-
πόλυση σε μέτριο βαθμό και βελτίωση 
της κυτταρίτιδας.
γ) Τα lasers παλμικής χρωστικής 
(595nm) των οποίων η ενέργεια απορ-
ροφάται άριστα από το κόκκινο χρώμα 
της ραγάδας και ενεργοποιούνται έτσι 

φυσιολογικοί μηχανισμοί ανάπλα-
σης που οδηγούν σε σημαντικότατη 
βελτίωση.
δ) Τελευταία μια καινούργια τεχνο-
λογία, η Fractional («κλασματική» 
φωτοανάπλαση), φαίνεται ότι φέρνει 
επανάσταση ιδιαίτερα στην αντιμε-
τώπιση των ήδη ώριμων ραγάδων 
(άσπρων) που είχαν και τα πιο φτωχά 
θεραπευτικά αποτελέσματα. Με αυτήν 
την τεχνική η δέσμη του laser διασπά-
ται σε επιμέρους δέσμες ανάλογα με 
το βάθος της διείσδυσης που θέλου-

με να επιτύχουμε κι 
έτσι μπορούμε να 
δράσουμε σε όλο το 
βάθος του δέρματος 
διοχετεύοντας την α-
παραίτητη ισχύ ώστε 
να έχουμε την πλήρη 
ανάπλασή του.
Η επιλογή των κα-
τάλληλων lasers θα 
εξαρτηθεί από τη 

φύση του προβλήματος με την εκτίμη-
ση επιμέρους παραμέτρων όπως είναι 
η ηλικία, ο μηχανισμός δημιουργίας, ο 
χρόνος που πέρασε από την εμφάνισή 
τους κ.ά.

Τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α
Θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:
1. Χρειάζονται αρκετές συνεδρίες 
laser με μεσοδιαστήματα 30 - 45 ημε-
ρών. Το τελικό αποτέλεσμα όμως μπο-
ρεί να εκτιμηθεί πολύ αργότερα - έως 
και 6 μήνες μετά το τέλος ενός τέτοιου 
κύκλου θεραπείας.
2. Οι βελτιώσεις στις κόκκινες ραγά-
δες φτάνουν σε ποσοστά 80% - 90%, 
αντίθετα στις λευκές ραγάδες τα πο-
σοστά βελτίωσης είναι μικρότερα.
3. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ραγά-
δες αποτελούν ένα είδος ουλών του 
δέρματος. Αυτό σημαίνει πως ο κύρι-
ος στόχος μας είναι πάντα η βελτίωσή 
τους και όχι απαραίτητα η εξαφάνισή 
τους.

Το 85% των εγκύων 

θα αναπτύξει ραγάδες 

κυρίως στους μαστούς 

και στην κοιλιά 

κατά το τρίτο τρίμηνο 

της κυήσεως.
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Η εγκυμοσύνη επηρεάζει, όπως είναι 
φυσικό, πάρα πολύ την περιοχή της 
κοιλιάς λόγω της διάτασής της. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ρα-
γάδων και τη δημιουργία χαλάρωσης, 
τόσο στους μύες όσο και στο δέρμα της 
κοιλιάς.
Οι ραγάδες δύσκολα θεραπεύονται, 
μπορεί όμως να περιοριστεί η εμφά-
νισή τους με συχνή λίπανση και περι-
ποίηση του δέρματος κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. Όταν μια γυναίκα 
παρουσιάζει έντονη χαλάρωση μετά 
την εγκυμοσύνη, μπορεί να υποβληθεί 
σε κοιλιοπλαστική για την αφαίρεση 
του περιττού δέρματος και συρραφή 
των μυών. 

Η  δ ι α δ ι κ α σ ί α
Ο γιατρός θα εξετάσει το πρόβλημα και 
θα σας προτείνει μίνι κοιλιοπλαστική, 
κοιλιοπλαστική ή κοιλιοπλαστική σε 
συνδυασμό με λιποαναρρόφηση.
Προεγχειρητικά συνιστάται ο περιορι-
σμός του καπνίσματος και του αλκοόλ, 
η ασπιρίνη και οι πολυβιταμίνες απαγο-
ρεύονται και είναι απαραίτητη η ανάρ-
ρωση για διάστημα 10 - 15 ημερών.
Στο χειρουργείο θα αφαιρέσει το πε-
ριττό λίπος και δέρμα από το μέσο και 
κατώτερο τμήμα της κοιλιάς και θα συ-
σφίγξει τους μύες του κοιλιακού τοι-
χώματος. Η επέμβαση διαρκεί από μία 

Πλαστικό χειρουργό,
επιστημονικό συνεργάτη Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Από τον 
Απόστολο Γαϊτάνη

Η εγκυμοσύνη επιβαρύνει ιδιαίτερα το σώμα κι έτσι πολλές νέες 
μητέρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της χαλάρωσης στους μύες και 
στο δέρμα της κοιλιάς. Η κοιλιοπλαστική όπως και η χρησιμοποίηση 
ραδιοσυχνοτήτων μπορούν να δώσουν τις λύσεις και να επαναφέρουν 
το σώμα στην αρχική του κατάσταση.

Κοιλιοπλαστική
Σβήστε τα «ίχνη» της εγκυμοσύνης
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έως και δυόμισι ώρες ανάλογα με την 
έκταση του προβλήματος και τη μέθοδο 
αντιμετώπισης.
Σε περιπτώσεις μικρής χαλάρωσης η 
επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική α-
ναισθησία και να επιστρέψετε στο σπίτι 
σας την ίδια ημέρα. Σε μεγαλύτερη χα-
λάρωση χρειάζεται γενική αναισθησία 
και παραμονή στο νοσοκομείο για ένα 
βράδυ.
Η μίνι κοιλιοπλαστική διαρκεί μία - 
μιάμιση ώρα και γίνεται με χειρουργική 
τομή ακριβώς πάνω από το εφήβαιο και 
σε μήκος που διαφέρει ανάλογα με την 
περίπτωση. Ο ομφαλός μένει στη θέση 
του και η χαλάρωση διορθώνεται με την 
αφαίρεση του περιττού λίπους.
Η ολική κοιλιοπλαστική γίνεται με χει-
ρουργική τομή διαγώνια, περνώντας 
πάνω από το εφήβαιο και με μικρή το-
μή γύρω από τον ομφαλό. Το δέρμα και 
το λίπος κινητοποιούνται ψηλά έως το 
στέρνο και η ποσότητα που περισσεύει 
και προκαλεί τη χαλάρωση αφαιρείται. 
Το κοιλιακό τοίχωμα σφίγγεται με μό-
νιμα ράμματα. 

Η  α π ο θ ε ρ α π ε ί α
Τοποθετείται ένας ελαστικός επίδε-
σμος γύρω από την κοιλιά καθώς και 
δύο παροχετεύσεις που θα παραμεί-
νουν για 24 ώρες. Για τρεις εβδομάδες 
μετά το χειρουργείο 
θα χρειαστεί να φο-
ράτε έναν ειδικό ε-
λαστικό επίδεσμο. 
Χρειάζεται ανάρ-
ρωση από μία έως 
τρεις εβδομάδες, α-
νάλογα με την περί-
πτωση. Ο ελαστικός 
επίδεσμος φοριέ-
ται μέρα και νύχτα 
και η ασθενής κοιμάται με ελαφρώς 
ανασηκωμένη την πλάτη για τα πρώτα 
τρία - τέσσερα βράδια. Επιτρέπεται το 
ελαφρύ περπάτημα στο σπίτι και στα-
διακά αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός. 
Απαγορεύεται η εργασία στο σπίτι για 
διάστημα δύο εβδομάδων και το γυ-
μναστήριο για τρεις εβδομάδες. Έπει-

τα από μία εβδομάδα γίνεται η πρώτη 
επίσκεψη στον γιατρό και ελέγχονται οι 
τομές. Τα ράμματα είναι απορροφήσι-
μα. Η ασθενής ελέγχεται ξανά, ύστερα 
από μία ακόμα εβδομάδα. Οι χειρουρ-
γικές τομές διαφέρουν από γυναίκα σε 
γυναίκα ανάλογα με το δέρμα της, αλλά 
με την πάροδο του χρόνου βελτιώνονται 
στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι το-
μές βρίσκονται σε τέτοιο σημείο ώστε 
να καλύπτονται από το εσώρουχο ή το 
μαγιό.
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σταδι-
ακά και ο χρόνος ολοκλήρωσής τους 
εξαρτάται από ατομικούς παράγοντες. 
Στο τέλος της αποθεραπείας θα απο-
κτήσετε λεία, σφιχτή και γεροδεμένη 
κοιλιά.
Η αποθεραπεία κρατάει μία - τρεις ε-
βδομάδες ανάλογα με την περίπτωση. 
Τις πρώτες δύο εβδομάδες ο γιατρός θα 
σας συστήσει να απέχετε από την εργα-
σία σας, ενώ για να επισκεφθείτε το γυ-
μναστήριο θα χρειαστεί να περιμένετε 
τουλάχιστον τρεις εβδομάδες. 

Σ φ ι χ τ ή  κ ο ι λ ι ά    
μ ε  ρ α δ ι ο σ υ χ ν ό τ η τ ε ς
Το μηχάνημα Accent χρησιμοποιεί τις 
ραδιοσυχνότητες τόσο μονοπολική ό-
σο και διπολική για τη βελτίωση της 
εμφάνισης του δέρματος στην περιο-

χή της κοιλιάς που 
έχει ταλαιπωρηθεί 
ειδικά ύστερα από 
μία εγκυμοσύνη. 
Το σύστημα Accent 
βοηθάει στη λεί-
ανση και σμίλευση 
του χαλαρωμένου ή 
ζαρωμένου δέρμα-
τος σε οποιοδήποτε 
σημείο του σώματος 

επιθυμούμε. Η θεραπεία αυτή βοηθά 
στο να αποκτήσει κανείς επίπεδο στο-
μάχι, πιο λεπτούς γοφούς και μηρούς 
καθώς και στο να επιτευχθεί σύσφιγξη 
και να τονίσουμε τα άκρα. 
Η θερμότητα που διαχέεται στους ι-
στούς έχει ως αποτέλεσμα τα λιποκύτ-
ταρα να συρρικνωθούν, ενώ παράλ-

ληλα ενεργοποιούνται οι ινοβλάστες 
για την παραγωγή κολλαγόνου. Έτσι 
βελτιώνεται η ποιότητα του δέρμα-
τος και επιτυγχάνεται η βελτίωση της 
κυκλοφορίας.
Σε περιοχές όπου εμφανίζεται τοπικό 

πάχος -μόνο του- ή σε συνδυασμό με 
κυτταρίτιδα μπορεί να εφαρμοστεί η 
θεραπεία Accent στο σώμα. Στην κοιλιά 
μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του 
δέρματος και να προκαλέσει σύσφιγξη 
και να βοηθήσει στην απώλεια πόντων. 
Στα ψωμάκια στο πλάι της μέσης, στους 
μηρούς, στα ψωμάκια στους γλου-
τούς, στο γόνατο, στο μπούτι, γενικά 
στις περιοχές όπου υπάρχει λίπος και 
κυτταρίτιδα.
Το Accent διαθέτει για τις θεραπείες 
σώματος δύο κεφαλές, τη μονοπολι-
κή (Unilarge) η οποία μεταφέρει τη 
θερμότητα στους ιστούς κι επίσης τη 
δεύτερη κεφαλή (Uniform) η οποία 
συνδυάζει τη μονοπολική ραδιοσυχνό-
τητα με μασάζ για καλύτερη λεμφική 
παροχέτευση. Η θεραπεία με τις ρα-
διοσυχνότητες (Accent) επαναλαμβά-
νεται κάθε δύο εβδομάδες. Συνήθως 
χρειάζονται συνολικά 5 - 6 συνεδρίες. 
Τα αποτελέσματα είναι άμεσα, αλλά 
παρουσιάζεται βελτίωση και κατά τους 
3 - 4 πρώτες μήνες μετά την εφαρμογή. 
Η διαδικασία της θεραπείας Accent εί-
ναι απολύτως άνετη, γρήγορη, εντελώς 
ανώδυνη και μπορείτε μετά την εφαρ-
μογή να επιστρέψετε στις καθημερινές 
σας δραστηριότητες. 

Η επέμβαση διαρκεί 

από μία έως και δυόμισι 

ώρες ανάλογα με την 

έκταση του 

προβλήματος και τη 

μέθοδο αντιμετώπισης.



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
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