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Γερά θεμέλια για ένα μέλλον... με υγεία!
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Το 2009 υπήρξε μία ακόμη σημαντική χρονιά
για τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ που συμπλήρωσαν φέτος τα 30 και
39 χρόνια λειτουργίας τους αντίστοιχα. 30 και
39 χρόνια παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλής
ποιότητας στη γυναίκα, το παιδί, την οικογένεια!
Και δεν είναι λίγα όσα έχουμε καταφέρει όλα
αυτά τα χρόνια:
• Στο ΛΗΤΩ πραγματοποιήθηκε ο πρώτος τοκετός στο νερό.
• Στο ΜΗΤΕΡΑ λειτούργησε η πρώτη πλήρως
οργανωμένη και εξοπλισμένη, στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, Μονάδα Εντατικής
Νοσηλείας Νεογνών. Με την έναρξη λειτουργίας της, το 1979, η περιγεννητική θνησιμότητα
από 24‰ έπεσε στο 9‰.
• Στο ΛΗΤΩ λειτούργησε ο πρώτος ψηφιακός
μαστογράφος.
• Στο ΜΗΤΕΡΑ εγκαταστάθηκε ο πρώτος στην
Ευρώπη ανοιχτός μαγνητικός τομογράφος
υψηλού πεδίου.
• Στο ΛΗΤΩ λειτούργησε το πρωτοποριακό
κέντρο μοριακής βιολογίας και κυτταρογεννητικής Αlfa Lab.
• Στο ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ δημιουργήθηκε η
πρώτη Παιδοκαρδιολογική - Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ιδιωτικού τομέα που λειτουργεί εντός παιδιατρικού νοσοκομείου.
Στην πορεία όλων αυτών των χρόνων, δημιουργήσαμε την ιστορία στον χώρο της Μαιευτικής
- Γυναικολογίας:
• Συμπράξαμε με τον δημόσιο τομέα για τη
νοσηλεία των πρόωρων στις Μονάδες Νοσηλείας Νεογνών των μαιευτηρίων μας, με κλειστό νοσήλιο, που καλύπτεται από όλα τα δημόσια ταμεία.
• Καθιερώσαμε τη δωρεάν νοσηλεία του τέ-

Αλέξης Κομνηνός

ταρτου παιδιού στα μαιευτήριά μας, για τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών.
• Παρείχαμε δωρεάν υπηρεσίες προληπτικής
υγείας στις ακριτικές περιοχές της χώρας μας.
Και ακόμη, πρόσφατα, προχωρήσαμε σε δωρεάν αναβάθμιση θέσεως από τετράκλινο σε τρίκλινο, για όσα ζευγάρια επιλέγουν το οικονομικό πακέτο νοσηλείας, με γνώμονα την καλύτερη
εξυπηρέτηση των αναγκών της μητέρας και του
νεογέννητου.
Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κι άλλα, όμως
περιττεύουν. Γιατί, για εμάς, σημασία έχει ότι
κάθε χρόνο μια «πόλη» 17.500 νέων ζωών γεννιέται στα δύο Μαιευτήρια του Ομίλου ΥΓΕΙΑ!
Κάθε χρόνο 207.000 συνάνθρωποί μας περνούν
από τα διαγνωστικά μας τμήματα! Κάθε χρόνο
26.900 συνάνθρωποί μας επιλέγουν το ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ για να αντιμετωπίσουν χειρουργικά κάποιο ζήτημα υγείας!
Με την πείρα των Μαιευτηρίων που έφεραν
στον κόσμο πάνω από 500.000 νέους ανθρώπους, περήφανα σήμερα, μπορούμε να δηλώσουμε ότι έχουμε βάλει γερά θεμέλια στο οικοδόμημα της ιδιωτικής Μαιευτικής - Γυναικολογίας στη χώρα μας. Είναι όμως η δική σας εμπιστοσύνη και στήριξη που μας βοηθούν να παραμένουμε στην κορυφή των εξελίξεων!
Στο περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας θα
δείτε τις νέες διαστάσεις αυτής της προσπάθειάς μας. Μέσα από τις σελίδες του θα ενημερωθείτε μεταξύ άλλων και για τη μετεξέλιξη
της Παιδιατρικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ σε
νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, το οποίο αποκτά -δικαιωματικά πλέον- και τον δικό του χώρο στο περιοδικό μας, με το αυτόνομο ένθετο
«Art of Life & Health - Child».
Σας ευχόμαστε το 2010 να είναι γεμάτο δημιουργία και προκοπή! Με... υγεία!

Λεωνίδας Παπαδόπουλος

index

Ιδιοκτήτες
Tε ύ χο ς 1 3 • N o έ μ β ρ ι ο ς 2 0 0 9

3 Editorial
6 News

Γενική, Μαιευτική,
Γυναικολογική
& Παιδιατρική Κλινική

15 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

39 ΧΡΟΝΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ
Δύο χρόνια
με τη δύναμη
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

15

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
18 Σοφία

Μπεκατώρου
Μία σπουδαία καπετάνισσα,
μία χρυσή μαμά

18

24

WOMAN
21 Μητρικός θηλασμός Τα πολλαπλά οφέλη του rooming-in
για τη μητέρα και το μωρό
24 Υστεροσκόπηση και εξωσωματική
γονιμοποίηση - Αυξάνοντας τις πιθανότητες
εγκυμοσύνης
26 Θέλω να κάνω παιδί - Τι πρέπει να
γνωρίζουμε, ποιες εξετάσεις πρέπει
να κάνουμε
30 Ιός της γρίπης H1N1 - Τα μέτρα προφύλαξης
στην εγκυμοσύνη
34 Ψηφιακή μαστογραφία - Ισχυρό όπλο κατά
του καρκίνου του μαστού
36 Αναιμία στην κύηση - Γιατί εμφανίζεται,
πώς αντιμετωπίζεται
38 Ανδρική υπογονιμότητα - Τα προβλήματα
και οι λύσεις
FAMILY
40 Θυρεοειδής - Οι παθήσεις και η αντιμετώπισή τους
42 Διατροφή - Γιατί ωφελεί το γεύμα με την οικογένεια
CARE
45 Laser-λιπόλυση - Η τελευταία λέξη
στη λιποαναρρόφηση

Ειδικό
Ένθετο

ΛΗΤΩ

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Ερυθρού Σταυρού 6, 15123,
Μαρούσι,
τηλ.: 210 6869000
fax: 210 6831077
URL: www.mitera.gr
e-mail: info@mitera.gr

Μαιευτικό
Γυναικολογικό
Χειρουργικό Κέντρο Α.Ε.
Μουσών 7-13, 11524
Αθήνα
τηλ.: 210 6902000
fax: 210 6902417
URL: www.leto.gr
e-mail: info@leto.gr

Υπεύθυνη Έκδοσης Περιοδικού
& Commercial Management
Ευαγγελία Ματθαίου
(lmattheou@leto.gr)
Υπεύθυνος Ύλης ΜΗΤΕΡΑ
Γιάννης Σταθόπουλος
(gstathopoulos@mitera.gr)

ΠEPIO∆IKH EK∆OΣH TΩN NOΣOKOMEIΩN MHTEPA - ΛHTΩ TOY OMIΛOY YΓEIA • TEYXOΣ 13

ειδικό
ένθετο

39

child

χρόνια ΛΗΤΩ
Νέα
γρίπη

Πώς θα
υμε
προφυλάξο μας
το παιδί
Ιδιωτικόίο
πλήρες
Το πιο
ό Νοσοκομε
Παιδιατρικ

Μαραθώνιος Αγάπης
για το Παιδί

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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Παπανικολή 50, Χαλάνδρι 15232
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Δημιουργικό: Νάνσυ Γρυπάρη, Τάσος Λοβέρδος,
Χριστίνα Παπαγεωργίου
Επιμέλεια ύλης: Χρήστος Γαδ
Επιμέλεια κειμένων: Δήμητρα Κεφάλα, Ευθυμία Παυλάτου
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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή,
ολική ή μερική, περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του
περιεχομένου του περιοδικού, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο,
χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη και του ιδιοκτήτη.
Η άποψη των συντακτών των άρθρων δεν εκφράζει απαραίτητα και
την επίσημη άποψη του εκδότη και του ιδιοκτήτη.
TO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

news
Αφαίρεση θυρεοειδούς χωρίς τομή στον λαιμό!

Κέντρο αναφοράς στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη για τη ρομποτική θυρεοειδεκτομή καθίσταται το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ,
με αφορμή την επιτυχή διενέργεια των
πρώτων επεμβάσεων αφαίρεσης θυρεοειδούς χωρίς τομή στον λαιμό, με το
Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής da
Vinci ® S. Συγκεκριμένα, ασθενής 25
ετών υποβλήθηκε σε θυρεοειδεκτομή
με την τεχνική της προσπέλασης του θυρεοειδούς από τη μασχάλη. Την εξειδικευμένη αυτή τεχνική, κατά την οποία
δεν δημιουργείται καμιά αντιαισθητική
ουλή στον λαιμό του ασθενούς, πραγμα-

Ένα μικρό
«ευχαριστώ»
Συνεχίζεται για
ακόμη μία χρονιά, με
μεγάλη επιτυχία, το
Πρόγραμμα Επιστημονικών Ομιλιών των
Μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ. Για
το ΛΗΤΩ τα θέματα επιμελήθηκε ο
επί δεκαετία Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Μαιευτηρίου, Ελπιδοφόρος Δουράτσος, ο
οποίος, υπερνικώντας προσωπικά
εμπόδια και διαθέτοντας προσωπικό χρόνο, φροντίζει για την επιμόρφωση και την ενημέρωση των
ιατρών και του επιστημονικού προσωπικού. Το ΛΗΤΩ δεν έχει παρά να
εκφράσει τις ευχαριστίες του στον
κ. Δουράτσο για τις υπηρεσίες του
και να του ευχηθεί καλή δύναμη για
τη συνέχεια!

6

τοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη ο Διευθυντής της Α΄
Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, Καθηγητής Δημήτρης Λινός σε συνεργασία
με τον Κορεάτη Καθηγητή W.Y. Chung, ο
οποίος ήταν και ο πρώτος που εφάρμοσε
την τεχνική Ρομποτικής Θυρεοειδεκτομής με τη μέθοδο της προσπέλασης από
τη μασχάλη, στην Κορέα, τον Ιούλιο του
2007. Μέχρι σήμερα ο Prof. Chung έχει
διεκπεραιώσει πάνω από 200 ρομποτικές
θυρεοειδεκτομές με ποσοστά επιτυχίας
ανάλογα με εκείνα της ανοιχτής κλασικής τεχνικής. Ακόμα, την πρωτοποριακή αυτή επέμβαση είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν ζωντανά οι παρευρισκόμενοι σχετικής επιστημονικής ημερίδας, που διοργανώθηκε στο Συνεδριακό

Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ
και να συνομιλήσουν απευθείας με τους
επικεφαλής χειρουργούς στη χειρουργική αίθουσα του ΥΓΕΙΑ. Σημειώνεται ότι
είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιείται live broadcast χειρουργικής επέμβασης μεταξύ των δύο Νοσοκομείων και
η επιτυχία του καθώς και τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν αφήνουν σημαντική παρακαταθήκη για τη διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων στο μέλλον.

Πάντα στην
υπηρεσία της ιατρικής
Ένας παλιός και εκλεκτός συνεργάτης του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, ο κ. Κωνσταντίνος Πρεβεδουράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπηρετεί την επιστήμη του και από
ακόμη ένα «πόστο», αυτό του συγγραφέα. Έτσι, παρουσίασε πρόσφατα το βιβλίο του «Ενδιαφέροντα Θέματα
Μαιευτικής - Γυναικολογίας», το οποίο είναι απόσταγμα της πείρας του στον χώρο. Το βιβλίο του κ. Πρεβεδουράκη απευθύνεται ασφαλώς σε ιατρούς και φοιτητές της Ιατρικής, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν αυξημένες γνώσεις για
το θέμα και ενδιαφέρονται να επεκταθούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Τα
θέματα παρουσιάζονται συνοπτικά και εύληπτα και τα συνοδεύει πλούσια βιβλιογραφία, ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να ανατρέξει σε περισσότερο
εξειδικευμένες ή εκτενείς πηγές.
Το ΛΗΤΩ θεωρεί τιμή το γεγονός ότι ο κ. Πρεβεδουράκης συγκαταλεγόταν στο
δυναμικό του, τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και εύχεται να συνεχίσει με
αμείωτη δύναμη το δημιουργικό του έργο.

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

«Excellence in IVF»

Hμερίδα στο ΜΗΤΕΡΑ για την
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
ASSISTED REPRODUCTION UNIT
Κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων λειτουργίας του ΜΗΤΕΡΑ,
μία από τις πιο σημαντικές επενδύσεις προς όφελος της
ελληνικής -και όχι μόνο- οικογένειας αποτελεί η Μονάδα
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Η Μονάδα αυτή, πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς υπήρξε η πρώτη που λειτούργησε εντός του ασφαλούς περιβάλλοντος και
της πλήρους υποστήριξης ενός μαιευτηρίου, δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 με σκοπό την αρωγή των
ζευγαριών με προβλήματα υπογονιμότητας. Από την έναρξη
της λειτουργίας της Μονάδας μέχρι σήμερα χιλιάδες ζευγά1
2
ρια τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό μπόρεσαν να αποκτήσουν το δικό τους παιδί, κατατάσσοντάς την 1, 2. Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Επιστημονικός Υπεύθυνος
έτσι σε ένα από τα κορυφαία κέντρα εξωσωματικής γονιμο- της Μονάδας, κ. Παναγιώτης Καρατζής, και ο Διευθυντής του Εμβρυολογικού
Τμήματος της IVF κ. Giles Palmer.
ποίησης της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η ανάπτυξη της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής τα θέματα υπογονιμότητας και με τη συμμετοχή σημαντιτου ΜΗΤΕΡΑ οφείλεται κατά κύριο λόγο στο υψηλού επιπέ- κών επιστημόνων.
δου επιστημονικό και ιατρικό δυναμικό, το οποίο συνέβα- Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Επιστημονικός
λε στην επιτυχία της.
Υπεύθυνος της Μονάδας, κ. Π. Καρατζής, έκανε μια ιστοΈτσι, και με αφορμή τα τριακοστά γενέθλια του ΜΗΤΕΡΑ, ρική αναδρομή της Μονάδας και παρουσίασε ενδιαφέροη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής διοργάνωσε ντα στατιστικά και τις προοπτικές για το μέλλον. Επίσης, ο
με επιτυχία το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Συνεδριακό Διευθυντής του Εμβρυολογικού Τμήματος της ΙVF ΜΗΤΕΚέντρο του Νοσοκομείου, την ημερίδα «EXCELLENCE IN ΡΑ, κ. G. Palmer, παρουσίασε το θέμα «Exellence in IVF
IVF, ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕ- Laboratory». Οι Μαιευτήρες - Γυναικολόγοι και ΕπιστημοΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ», με πλήρη θεματολογία σχετικά με νικοί Συνεργάτες της Μονάδας, κ. Ιωαννίδης, Κατόπη, Ζερ-

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

βομανωλάκης, Χριστοφοράτος, Χηνιάδης, Μαραγκού και
Παπαδόπουλος, με τις παρουσιάσεις τους κάλυψαν όλη τη
θεματολογία σχετικά με τα ζητήματα υπογονιμότητας της
εποχής μας. Η αναισθησιολόγος κ. Ν. Κούσκουρη και ο ενδοκρινολόγος κ. Μ. Σουβατζόγλου αναφέρθηκαν στον ρόλο
του αναισθησιολόγου και του ενδοκρινολόγου στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση «Προεμφυτευτική Διάγνωση», που πραγματοποίησαν οι Μοριακοί Βιολόγοι και συνεργάτες της κ. Λ. Φλωρεντίν στο Αlfa LAB του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους οι κορυφαίοι
επιστήμονες του χώρου της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα, μερικοί εκ των οποίων στον χαιρετισμό
τους τόνισαν την ανάγκη της συμπόρευσης της επιστημονικής κοινότητας στη μεγαλύτερη ανάπτυξη της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ώστε με υπευθυνότητα, ευαισθησία
και ανθρωπιά να βοηθήσει τα υπογόνιμα ζευγάρια να αποκτήσουν το δικό τους παιδί.
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news
Άνοιξε
φτερά
η νέα
Ολυμπιακή
«Η Ελλάδα Ψηλά»: με τη φράση αυτή ο πρόεδρος της MIG, κ.
Ανδρέας Βγενόπουλος, έδωσε το σύνθημα να ανοίξει τα φτερά της η Olympic Air και επισήμως, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στην Τεχνική Βάση της εταιρείας, στο αεροδρόμιο «Ελ.
Βενιζέλος». Στη φαντασμαγορική εκδήλωση που διοργανώθηκε, έντονες υπήρξαν τόσο η συγκίνηση όσο και η αισιοδοξία για το μέλλον μιας εταιρείας που ήταν -και ξαναγίνεταιάξιος πρεσβευτής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στην εκδή-

λωση παρέστη πλήθος κόσμου μεταξύ των οποίων και στελέχη των Διοικήσεων και των Επιστημονικών Διευθύνσεων
των Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ, καθώς και των
υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Να σημειωθεί ότι
στην επιτυχία της εκδήλωσης συνέβαλαν εργαζόμενοι και
από τα τρία Νοσοκομεία, οι οποίοι εργάστηκαν εθελοντικά
για τον σκοπό αυτό. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην Olympic
Air και... πάντα ψηλά!

Μπορούν πλέον να αποκτούν παιδιά
και οι γυναίκες με καρκίνο!
Την ελπίδα να αποκτούν
παιδιά νέες γυναίκες που
έχουν ακολουθήσει θεραπεία για τον καρκίνο δίνει η -πολλά υποσχόμενη- λαπαροσκοπική μέθοδος της μεταμόσχευσης ιστών ωοθήκης, που εφαρμόζεται στο ΜΗΤΕΡΑ, όπου δημιουργείται η πρώτη στην Ελλάδα
τράπεζα ιστών ωοθήκης για νεαρές γυναίκες με καρκίνο. Η
ανακοίνωση για τη δημιουργία της πραγματοποιήθηκε στo
πλαίσιο του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαιευτικής και
Γυναικολογίας.
Υπεύθυνος της τράπεζας είναι ο Δρ Ιωάννης Ζερβομανωλάκης, τέως Αναπληρωτής Διευθυντής της Κλινικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ιατρικού Πανεπιστημίου
Ιnnsbruck στην Αυστρία, ο οποίος ως υπεύθυνος της αυστριακής τράπεζας ιστών ωοθήκης πραγματοποίησε φέτος την
πρώτη επαναμεταμόσχευση ιστών ωοθήκης στην Αυστρία,
που είναι από τις πρώτες παγκοσμίως.
Ο Δρ Ιωάννης Ζερβομανωλάκης μάλιστα δήλωσε: «Αν και η
χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία είναι τόσο απαραίτητες
για την αντιμετώπιση του καρκίνου, καταστρέφουν δυστυχώς όχι μόνο τα καρκινικά κύτταρα αλλά και υγιή κύτταρα
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του οργανισμού, όπως αυτά των ωοθηκών. Η αφαίρεση ιστών ωοθήκης με
λαπαροσκόπηση και η κατάψυξή τους, με στόχο την
επαναμεταμόσχευση μετά
το τέλος της θεραπείας, είναι μια νέα πρωτοποριακή
μέθοδος διατήρησης γονιμότητας σε νεαρές γυναίκες με καρκίνο, με εξαίρεση ορισμένους τύπους καρκίνου
των ωοθηκών, η οποία έχει οδηγήσει ήδη στη γέννηση επτά
υγιών παιδιών σε όλο τον κόσμο τα τελευταία τέσσερα χρόνια». Η τράπεζα ιστών ωοθήκης οργανώνεται στη Μονάδα
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ με την υποστήριξη του εμβρυολόγου Δρ Giles Palmer και απευθύνεται σε όλες τις νέες γυναίκες με καρκίνο, που χρειάζονται
σοβαρή, υπεύθυνη και αξιόπιστη στήριξη στις επιθυμίες και στα όνειρά τους για την απόκτηση παιδιών. Στόχος
της τράπεζας είναι η υπεύθυνη και έγκαιρη αντιμετώπιση
του θέματος «Γονιμότητα έπειτα από καρκίνο», έτσι ώστε
οι γυναίκες να αποκτήσουν, μέσω της διατήρησης της γονιμότητάς τους, βάσιμες ελπίδες μητρότητας στο μέλλον.

Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση
του γ’ ορόφου του ΛΗΤΩ
Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ ολοκλήρωσε ένα από τα σημαντικότερα έργα για τα οποία είχε
δεσμευτεί: ο γ’ όροφος νοσηλείας λειτουργεί πλέον έχοντας
ανακαινιστεί πλήρως και εκπληρώνοντας τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε
επίπεδο αισθητικής.
Η πλήρης ανακαίνιση του γ΄ ορόφου του ΛΗΤΩ αποτελεί την
υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου προγράμματος που έχει ξεκινήσει στο Μαιευτήριο από το 2007. Από τότε μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί μια σημαντικότατη σειρά έργων όπως:
• Η ανακατασκευή των lux δωματίων και η δημιουργία σουίτας άριστων προδιαγραφών.
• Η ανακαίνιση του χώρου παραλαβής ασθενών – επιτόκων.
• Η ανακαίνιση των μονόκλινων δωματίων νοσηλείας.
• Η ανακαίνιση του γυναικολογικού χειρουργείου και των
εξωτερικών ιατρείων.
• Η ανακατασκευή και ανακαίνιση των χώρων στο κτίριο της
οδού Αναστασίου 8, όπου λειτουργούν γραφεία ιατρών και
υποειδικοτήτων.
Όμως, η προσπάθεια του ΛΗΤΩ δεν σταματά εδώ. Καθώς αμετάκλητη στρατηγική του Μαιευτηρίου είναι η διαρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών του, η διαρκής ανανέωση και ο εκ-

συγχρονισμός του, ήδη έχει δρομολογηθεί η αντίστοιχη πλήρης ανακαίνιση του β’ ορόφου του Μαιευτηρίου.
Έτσι, το ΛΗΤΩ αποδεικνύει (και θα συνεχίσει να αποδεικνύει) με έργα τη συνέπειά του στην όσο το δυνατόν πληρέστερη και άρτια παροχή υπηρεσιών στον ιδιαίτερα δύσκολο και
απαιτητικό χώρο της υγείας.
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news
Πρωτάθλημα στο ΛΗΤΩ!
Οι ομάδες του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ
αναμετρήθηκαν στον Τελικό του Πρωταθλήματος Οργανισμών και Φορέων Υγείας (ΕΠΟΦΥ), που διεξήχθη την Τετάρτη 7
Οκτωβρίου 2009 στο Family Sports Club
των Βριλησσίων, με την ομάδα του ΛΗΤΩ να κερδίζει επάξια το παιχνίδι και τον
τίτλο του πρωταθλητή νικώντας με 3 - 2.
Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά
που δύο ομάδες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αναμετρώνται στον τελικό του συγκεκριμένου πρωταθλήματος.
Με την παρουσία τους τίμησαν τον τελικό οι:
• Γιώργος Σκούρτης, Γενικός Διευθυντής
ΛΗΤΩ: Μέσα στο πνεύμα του αγώνα,
φορώντας μπλούζα της Barcelona.
Στην ετήσια εκδήλωση του
ΕΠΟΦΥ βραβεύτηκε μεταξύ άλλων και ο πρώην αρχηγός της ομάδας του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Σπύρος
Παππάς, για τη συμβολή του στη
διάσωση διαιτητή που εν ώρα αγώνα αντιμετώπισε σοβαρό
πρόβλημα υγείας.

• Ελίνα Αποστολάτου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ: Απένειμε τα μετάλλια σε νικητές
και ηττημένους.
• Έφη Χρονοπούλου, Διευθύνουσα ΜΗΤΕΡΑ: Απένειμε το βραβείο του MVP
στον τερματοφύλακα του ΜΗΤΕΡΑ
και υπάλληλο της Αποθήκης, Σωτήρη Κλάδη.
• Ευτυχία Κωνσταντινίδου, Διευθύνουσα ΛΗΤΩ: Απένειμε το κύπελλο στους
πρωταθλητές, συγκεκριμένα στον αρχηγό της ομάδας, Xρήστο Πούμπουρα,
της Ασφάλειας του ΛΗΤΩ.
• Γιάννης Τζάνος, Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού ΛΗΤΩ.
• Πλήθος εργαζόμενοι των δύο Νοσοκομείων και συγγενείς των παικτών.
Για την ιστορία, ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, εξαιρετικά ποιοτικός, με υψηλό
αγωνιστικό και ηθικό επίπεδο. Το σκορ
άνοιξε το ΜΗΤΕΡΑ με απευθείας σουτ
του Χρήστου Κοντού, νοσηλευτή του
Παιδοκαρδιοχειρουργικού.
Το ΛΗΤΩ ισοφάρισε με τον καλύτερό του

Ο αρχηγός του ΛΗΤΩ, κ. Χ. Πούμπουρας, παραλαμβάνει το κύπελλο από τη Διευθύνουσα του Μαιευτηρίου,
κ. Ευτυχία Κωνσταντινίδου, και από τον υπεύθυνο διοργάνωσης του πρωταθλήματος κ. Γ. Σταθόπουλο.

παίκτη και υπάλληλο της Αποθήκης, Παναγιώτη Στεφάνου (εκπαιδευμένος ποδοσφαιρικά στη Γερμανία), ο Δημήτρης
Μαρκάκης σημείωσε το 2 - 1 για το ΛΗΤΩ
και ξανά ο Παναγιώτης Στεφάνου «έγραψε» το 3 - 1. To MHTEΡΑ πίεσε και ο Χριστόφορος Μπούρας, Νοσηλευτής του Γ΄
Χειρουργείου, σκόραρε με κοντινό σουτ
σημειώνοντας το 3 - 2. Το ΜΗΤΕΡΑ πίεσε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για
την ισοφάριση, κρατώντας τους θεατές
σε μεγάλη ένταση, αλλά δεν τα κατάφερε. Το σφύριγμα της λήξης βρήκε το ΛΗΤΩ πρωταθλήτρια ομάδα του Πρωταθλήματος Οργανισμών και Φορέων Υγείας...

Εθελοντική αιμοδοσία στο ΜΗΤΕΡΑ
Κάθε προσδοκία ξεπέρασε και αυτήν
τη φορά η συμμετοχή των εργαζομένων
της Γενικής, Μαιευτικής - Γυναικολογικής και Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ στην εθελοντική αιμοδοσία που οργανώθηκε εντός των χώρων του Νοσοκομείου. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου
2009, Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας του
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου έφτασε στο
ΜΗΤΕΡΑ, το οποίο διέθεσε το Συνεδριακό του Κέντρο «Νικόλαος Λούρος», και
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κατά τη διάρκεια των 5 ωρών που παρέμεινε εκεί πραγματοποίησε πάνω από
50 αιμοληψίες.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο στα
μέλη του Σωματείου Εργαζομένων του
ΜΗΤΕΡΑ για την πρωτοβουλία της οργάνωσης όσο και στο προσωπικό που
συμμετείχε, αποδεικνύοντας έμπρακτα
με αυτόν τον τρόπο την κοινωνική του
ευαισθητοποίηση για προσφορά στον
συνάνθρωπο.

Εθελοντές αιμοδότες - εργαζόμενοι στο ΜΗΤΕΡΑ,
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιματοκρίτη και
της αιμοληψίας.
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Μαραθώνιος Αγάπης για το Παιδί
Για τα παιδιά που έχουν την ανάγκη μας!
Για άλλη μία χρονιά το προσωπικό της
Marfin Egnatia Bank, σε συνεργασία
με το Ίδρυμα Marfin και με την υποστήριξη των εταιρειών του Ομίλου Marfin
Investment Group, συνεχίζει το εθελοντικό του έργο, που αφορά στη συγκέντρωση χρημάτων για τα παιδιά που
έχουν ανάγκη.
Όπως και πέρυσι, τη διαχείριση των
χρημάτων, τα οποία θα συγκεντρωθούν
από τις εκδηλώσεις και τις ενέργειες
του προσωπικού του Ομίλου, θα κάνει
το Marfin Foundation, για την κατανομή του ποσού σε ιδρύματα και σε οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες, σοβαρές ασθένειες, καθώς και στα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικοτροφεία και
ορφανοτροφεία.
Πέρυσι, με την έμπρακτη υποστήριξη
του προσωπικού αλλά και όλου του κόσμου που συμμετείχαν ενεργά στον Μαραθώνιο Αγάπης για το Παιδί, συγκεντρώσαμε περισσότερα από 640.000 ευρώ, τα οποία διανεμήθηκαν από το Ίδρυμα Marfin στις οικογένειες και στα ιδρύματα παιδιών με ειδικές ανάγκες και με
σοβαρές ασθένειες.
Το Ίδρυμα Marfin συστάθηκε το 2008 με
στόχο να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση της ήδη πολύπλευρης κοινωνικής και φιλανθρωπικής δραστηριότητας του Ομίλου Marfin Investment
Group. Στόχος του Ιδρύματος είναι να
παρέχει αρωγή σε ανθρώπους χαμηλών
εισοδημάτων που αντιμετωπίζουν προ-

βλήματα υγείας, στα παιδιά με ειδικές
ανάγκες και στην προστασία του περιβάλλοντος και των δασών.
Το Ίδρυμα έχει ηθική ευθύνη να στηρίξει τα έργα που βοηθούν στη βελτίωση της κοινωνίας. Ως διαχειριστής του
Μαραθωνίου, οργανώνει τις διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων και για την
επικοινωνία με τις οικογένειες και τους
συλλόγους παιδιών με ειδικές ανάγκες
αλλά και με σοβαρές ασθένειες. Αξιολογεί κατόπιν τις προδιαγραφές των αιτούντων οικονομικής υποστήριξης και
διανέμει τα έσοδα του Μαραθωνίου βάσει των αναγκών τους.
Φέτος, ο Μαραθώνιος Αγάπης για το Παιδί ξεκινά τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009, πλαισιώνοντας ημερολογιακά όλες τις εκδηλώσεις και ενέργειες
γύρω από αυτή την Ημέρα, με αποκορύφωμα το Bazaar Προσωπικού, το οποίο
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική γιορτή και παράλληλα για τη
σπουδαιότερη εθελοντική πρωτοβουλία του προσωπικού του Ομίλου Marfin
Investment Group, που διεξάγεται στο
πλαίσιο του Μαραθωνίου Αγάπης για το
Παιδί. Οι εργαζόμενοι προσφέρουν προ-

σωπικά τους αντικείμενα, παιχνίδια, βιβλία, CD, κοσμήματα αλλά και φαγητά
και γλυκά, που τα φτιάχνουν ειδικά για
την εκδήλωση και τα έσοδα των οποίων θα διατεθούν για τους σκοπούς του
Μαραθωνίου.
Παράλληλα και για όλο τον Δεκέμβριο
στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας θα πωλούνται χριστουγεννιάτικα
στολίδια και σοκολάτες. Επίσης, οι πελάτες της τράπεζας αλλά και όλοι όσοι
ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή θα μπορούν να καταθέτουν την εισφορά τους στον λογαριασμό
του Ιδρύματος Marfin, με μία επίσκεψη
σε οποιοδήποτε κατάστημα της Marfin
Egnatia Bank, πανελλαδικά.
Ο Μαραθώνιος θα συνεχίσει με ανάλογες εκδηλώσεις και ενέργειες, οι
οποίες θα πραγματοποιούνται όλο τον
χρόνο με σοβαρό προγραμματισμό και
υπευθυνότητα.

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς
στον Μαραθώνιο Αγάπης για το Παιδί:
Επισκεφτείτε όλο τον Δεκέμβριο ένα από τα καταστήματα της Marfin Egnatia
Bank και βοηθήστε όλα τα παιδιά που χρειάζονται την υποστήριξή σας, αγοράζοντας χριστουγεννιάτικα στολίδια και σοκολάτες.
Καταθέστε την εισφορά σας σε ένα από τα καταστήματα της Marfin Egnatia Bank,
στον λογαριασμό του Ιδρύματος Marfin.
Για πληροφορίες και τρόπους συμμετοχής ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 210 9304896
και στο www.marathoniosagapis.gr.
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Το ΜΗΤΕΡΑ στηρίζει έμπρακτα
σχολεία και αθλητικά σωματεία

Το ΜΗΤΕΡΑ επιλέγουν ολοένα και περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του
σε επίπεδο τόσο νοσηλευτικό όσο και επιμόρφωσης και
υποστήριξης.
• Ένα από τα παλαιότερα και σπουδαιότερα αθλητικά σωματεία της χώρας μας, ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου,
απευθύνθηκε στο ΜΗΤΕΡΑ για την υποστήριξη των παιδικών του ομάδων πόλο. Το Μαιευτήριο παρείχε τα ειδικά για
το άθλημα σκουφιά, συμβάλλοντας και αυτό από την πλευρά
του στην προσπάθεια των παιδιών που επιθυμούν να αναπτυχθούν σωστά με βάση τα αθλητικά ιδεώδη.
• Τρεις σπουδαίοι (παλαίμαχοι πλέον) μπασκετμπολίστες,
ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Ευθύμης Ρετζιάς και ο Γιώργος
Παπανικολάου, ίδρυσαν την Τriple Crown Academy, για να
αναδείξουν τους μελλοντικούς πρωταθλητές Ευρώπης στο
άθλημα. Το Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ παρέχει σε προνομιακές τιμές τον προαπαιτούμενο έλεγχο υγείας των παιδιών-μελών προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση ικανότητας
άθλησης. Ο έλεγχος περιλαμβάνει κλινική εξέταση, triplex
καρδιάς και καρδιολογική εκτίμηση. Επιπλέον, τα παιδιά
εκείνα που θα προβούν στον παραπάνω έλεγχο θα αποκτήσουν εντελώς δωρεάν την προνομιακή εκπτωτική κάρτα του
ΜΗΤΕΡΑ, που παρέχει απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία της ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑ και του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, τόσο
για εκείνα όσο και για τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών
τους (αδέλφια - γονείς) με σημαντικές εκπτώσεις.
• Το ΜΗΤΕΡΑ ανταποκρίθηκε και σε σχετικό αίτημα του 2ου
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Δημοτικού Σχολείου Πεύκης και παρείχε ειδικό εξεταστικό κρεβάτι για τον πληρέστερο εξοπλισμό του αναρρωτηρίου των παιδιών.
• Για μία ακόμη φορά σπουδαστές νοσηλευτικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων επέλεξαν το ΜΗΤΕΡΑ για την
επιπλέον επιμόρφωσή τους. Έτσι, σπουδαστές από το ΙΕΚ
Όμηρος και από το ΙΕΚ Ιπποκράτειος είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν ομιλίες με θέματα όπως η περιποίηση
του βρέφους και της λεχώνας και τα αφροδίσια νοσήματα,
καθώς και να δεχθούν συμβουλές για τη μελλοντική τους
επαγγελματική αποκατάσταση στον χώρο της υγείας.

εταιρική
κοινωνική
ευθύνη

ΜΗΤΕΡΑ: δωρεάν αναβάθμιση
θέσης από τετράκλινο σε τρίκλινο
Tο Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και της ριζικής ανακαίνισης που έχει ήδη ξεκινήσει στους χώρους του,
προχώρησε σε αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες που
επιλέγουν την οικονομική θέση νοσηλείας να νοσηλεύονται
σε τρίκλινο δωμάτιο αντί για τετράκλινο, όπως συνέβαινε
μέχρι σήμερα, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
Η αναβάθμιση αυτή επιτρέπει την καλύτερη εξυπηρέτηση
των εξατομικευμένων αναγκών μητέρας και παιδιού, διευκολύνοντας ταυτόχρονα το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Εξάλλου, η αύξηση του νοσηλευτικού
χώρου ανά κλίνη αναβαθμίζει την ποιότητα και προστατεύει την υγεία μητέρας και νεογνού.
«Πρόκειται για στρατηγική μας τοποθέτηση υπέρ της ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών υγείας προς τις οικογένειες που μας εμπιστεύονται», δήλωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Σταύρου. «Είναι μία ακόμη
ουσιαστική παροχή του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, πυλώνα της ΜΙG στον

Η έγκαιρη
πρόληψη
σώζει ζωές
Για έναν ακόμη Οκτώβρη, ο οποίος έχει θεσπιστεί διεθνώς ως μήνας ενημέρωσης για τον καρκίνο του
μαστού, τα δύο μεγάλα Μαιευτήρια
ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, καθώς και το
Πολυϊατρείο ΛΗΤΩ Lab του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ πρωτοστάτησαν σε μια σειρά ενεργειών υπέρ της ενημέρωσης
για τη σημασία της πρόληψης στον καρκίνο του μαστού.
Έτσι, σε συνεργασία με την εταιρεία Estée Lauder, τα δύο
Νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ παρείχαν 300 ψηφιακές
μαστογραφίες στηρίζοντας έμπρακτα το μήνυμα «Ένας
κόσμος χωρίς καρκίνο μαστού».

κλάδο της υγείας». Το ΜΗΤΕΡΑ με την αλλαγή αυτή θα
έχει επιπλέον τη δυνατότητα να ενισχύσει τον μητρικό
θηλασμό και να επεκτείνει
το «rooming in» (παραμονή
του νεογνού δίπλα στη μητέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της
νοσηλείας) και στα τρίκλινα
δωμάτια, ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) και της UNICEF, αναφορικά με τα «Φιλικά προς τα βρέφη» νοσοκομεία. «Με την
κίνηση αυτή εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή στον χώρο των
ιδιωτικών μαιευτηρίων, βάζοντας τον πήχη ψηλότερα στην
ποιότητα της νοσηλείας», πρόσθεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ κ. Αλέξιος Κομνηνός. «Με την πείρα των
30 ετών στον χώρο μπορούμε να ανταποκρινόμαστε έγκαιρα και με αξιοπιστία στις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας και να οδηγούμε τις εξελίξεις».

Ημερίδα για τον μητρικό
θηλασμό στο ΛΗΤΩ
Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009, το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ διοργανώνει Ημερίδα για τον μητρικό θηλασμό. Η Ημερίδα αφορά τις μέλλουσες μητέρες, με στόχο την εκπαίδευσή τους στον μητρικό θηλασμό
με τον πλέον έγκυρο και κατατοπιστικό τρόπο.
Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στο τηλ.: 210 6902409.
Μπορείτε να απευθύνεστε στα
Νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ,
ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, στα ΤμήμαΜε την ευγενική χορηγία των τα Υπερήχων,
για να παραλάβετε την πρόσκληση και τη δήλωση
συμμετοχής.
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Πρόγραμμα Επιστημονικών Ομιλιών Μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ
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Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009, ώρα 12:15
Θέμα:
Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Εισηγητές:
Δρ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Υπεύθυνος Τμήματος παθολογίας κατώτερου γεννητικού
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
• Η εργονομία στη λαπαροσκόπηση
Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ, Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
• Επιλογή ασθενών, ενδείξεις & περιορισμοί
	ενδοσκοπικών επεμβάσεων στη Γυναικολογία
Προεδρείο:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΪΛΙΑΝΑΣ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
Με την ευγενική χορηγία της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα:
Νεκρωτική εντεροκολίτις νεογνών: νεότερα δεδομένα
Εισηγητές:
Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ, Παιδίατρος - Νεογνολόγος
Δρ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΦΩΚΑΕΥΣ, Παιδοχειρουργός,
Διευθυντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΜΗΤΕΡΑ
Προεδρείο:
ΜΕΝΗ ΣΑΚΛΑΜΑΚΗ - ΚΟΝΤΟΥ, Παιδίατρος - Νεογνολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Διευθύντρια ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009, ώρα 12:15
Θέμα:
Προφύλαξη και διατήρηση της γονιμότητας γυναικών με καρκίνο.
Η εμπειρία 5 χρόνων στην κρυοσυντήρηση ωοθηκικών ιστών & ωαρίων
Εισηγητής:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Υπεύθυνος Μονάδας Αναπαραγωγικής Ιατρικής - Μαιευτήριο ΛΗΤΩ
Προεδρείο:
Δρ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής ΕΑΝ ΜΕΤΑΞΑ
Με την ευγενική χορηγία της MERSK SERONO
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009, ώρα 12:00
Θέμα:
Διευρυμένος προγεννητικός έλεγχος ανωμαλιών του εμβρύου
με MLPA: διάγνωση ανωμαλιών που δεν φαίνονται με καρυότυπο
Εισηγήτρια: Δρ ΒΟΥΛΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, Phd, Διευθύντρια Τμήματος Γενετικής
& Μοριακής Βιολογίας ΜΗΤΕΡΑ
Προεδρείο:
ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2010, ώρα 12:00
Θέμα:
Μαγνητική τομογραφία στη διερεύνηση των παιδιατρικών
ασθενών: ενδείξεις & εφαρμογές
Εισηγήτρια: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Παιδοακτινολόγος, Επιμελήτρια 		
Τμήματος Αξονικής - Μαγνητικής Τομογραφίας Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ
Προεδρείο:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2010, ώρα 12:15
Θέμα:
Πρωτόκολλα ωοθηκικής διέγερσης για ενδομητρική
σπερματέγχυση & εξωσωματική γονιμοποίηση
Εισηγητής:
Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Προεδρείο:
Δρ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Με την ευγενική χορηγία της SCHERING PLOUGH
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010, ώρα 12:00
Θέμα:
Διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο
Εισηγητής:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής
Γυναικολογικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Προεδρείο:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, M.D., Phd, Μαιευτήρας - Χειρουργός
Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010, ώρα 12:00
Θέμα:
Θυρεοειδοπάθειες & κύηση
Εισηγητής:
Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΚΑΣ, Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Παν. Αθηνών
Προεδρείο:
ΣΟΥΛΑ ΠΑΛΟΥΚΑ, Αναπλ. Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού
Τμήματος Πολυκλινικής Αθηνών

Σας καλωσορίζουμε και φέτος, τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010, στις επιστημονικές
μας εκδηλώσεις που διοργανώνονται κάθε δεύτερη Τρίτη και ώρα 12:15 στην Αίθουσα
διαλέξεων του μαιευτηρίου ΛΗΤΩ. Η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση είναι αναγκαία για
την επιτυχή άσκηση της ιατρικής. Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά μαζί με τη
συμμετοχή σας στις συζητήσεις που ακολουθούν και θα αποτελέσουν κίνητρο για την
περαιτέρω αναβάθμιση του προγράμματος.
Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου
Δρ Ελπιδοφόρος Δουράτσος
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Διδάκτωρ του Παν/μίου Αθηνών

φεβρο υ αριοσ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Με το πρόγραμμα της φετινής χρονιάς, σας καλούμε ακόμη μία φορά να παρακολουθήσετε τις
ομιλίες που γίνονται πάνω από 15 χρόνια στο ΜΗΤΕΡΑ, με θέματα τόσο Μαιευτικής/Γυναικολογίας
& Παιδιατρικής, όσο και γενικότερου επιστημονικού και πνευματικού ενδιαφέροντος. Οι ομιλίες
γίνονται στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ. Θερμά ευχαριστούμε τους
διακεκριμένους ομιλητές μας, αλλά και τους συναδέλφους, που μας βοήθησαν στον καταρτισμό
του προγράμματος.
Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου
Γεώργιος Καλλιπολίτης
Αν. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010, ώρα 12:15
Θέμα:
Χειρουργική αντιμετώπιση διηθητικού καρκίνου
του μαστού & ογκοπλαστική
Εισηγητής:
Δρ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ, Χειρουργός Γυναικολόγος Μαστολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Γενεύης
Προεδρείο:
Δρ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ, Χειρουργός Γυναικολόγος - Μαστολόγος,
Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου C. Davilla, Montpellier,
Πρόεδρος του MANOSMED Μεσογειακού Πανεπιστημίου Μαστολογίας
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2010, ώρα 12:00
Θέμα:
Ενδομητρίωση και καρκίνος
Εισηγητής:
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ, Καθηγητής Μαιευτικής
Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Προεδρείο:
ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΛΙΓΚΟΣ, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 12:00
Θέμα:
Διάγνωση και αντιμετώπιση του υπογόνιμου άνδρα
Εισηγητές:
ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΛΙΓΚΟΣ, Καθηγητής Μαιευτικής, Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ, Αναπληρωτής
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Προεδρείο:
ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΛΙΓΚΟΣ, Καθηγητής Μαιευτικής
Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 12:15
Θέμα:
Υστεροσκόπηση. Δυνατότητες & όρια
Εισηγητής:
Δρ ΜΗΝΑΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Προεδρείο:
Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ, Μαιευτήρας - Χειρουργός
Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Με την ευγενική χορηγία της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 12:00
Θέμα:
Λοίμωξη στην έγκυο: επιπτώσεις στο έμβρυο & στο νεογνό
Εισηγητές:
ΠΟΠΗ ΔΙΑΛΥΝΑ, Παιδίατρος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ,
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,
Παιδίατρος - Νεογνολόγος
Προεδρείο:
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, Παιδίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Αθηνών, Ειδικός Γραμματέας Ελληνικής Παιδιατρικής
Εταιρείας & Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 12:00
Θέμα:
Υπερηχογραφικό screening στη Μαιευτική
Εισηγητής:
ΑΡΙΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Α΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Γεν. Νοσ. Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Προεδρείο:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 12:15
Θέμα:
Τα νέα δεδομένα στην ενδομητρίωση
Εισηγητής:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Διευθυντής Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Κρήτης
Προεδρείο:
Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ, Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Με την ευγενική χορηγία της ABBOTT LABORATORIES HELLAS
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 12:00
Θέμα:
Ο Παιδογυναικολόγος στην καθημερινή,
γυναικολογική & παιδιατρική πρακτική
Εισηγητής:
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΟΓΛΟΥ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικός Παιδογυναικολόγος
Προεδρείο:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Διδάκτωρ Μαιευτικής
Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός
Γραμματέας Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ

Για να ενημερωθείτε τόσο για το πρόγραμμα των ημερίδων που διοργανώνει το Επιστημονικό
Eνημέρωση
Συμβούλιο του ΜΗΤΕΡΑ όσο και για τις ομιλίες που διοργανώνει η Νοσηλευτική Διεύθυνση,
Επιμόρφωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mitera.gr και στην ενότητα «Επιμόρφωση Κοινού» κλικάρετε

Live Broadcast...
www.miteralive.gr
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το πεδίο «Επιστημονικές Ημερίδες». Για πληροφορίες για το Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος
Λούρος», επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.miteralive.gr

 αφιέρωμα



39 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ

Δύο χρόνια με τη δύναμη
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
Στις 14 Ιουνίου 1970, το όραμα μιας ομάδας εκλεκτών
επιστημόνων πήρε σάρκα και οστά: το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ άνοιξε τις
πύλες του στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε αυτά τα 39
χρόνια που πέρασαν, το ΛΗΤΩ έχει κερδίσει την καταξίωση και την
εκτίμηση όλων και συνεχίζει με προσήλωση την υλοποίηση του
οράματός του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης
οικογένειας. Έτσι, το ΛΗΤΩ θέτει σταθερά νέους και υψηλότερους
στόχους, και μάλιστα από ισχυρότερη θέση πλέον, καθώς εδώ και
2 χρόνια είναι μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Για το ΛΗΤΩ σήμερα μιλούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΛΗΤΩ, κ. Θεοφάνης Στάθης, ο Διευθύνων
Σύμβουλος, κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, και ο Γενικός
Διευθυντής, κ. Γεώργιος Σκούρτης.
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 αφιέρωμα



Θεοφάνης Στάθης

Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου ΛΗΤΩ

«Ένα ξεχωριστό
Μαιευτήριο»

το Μαιευτήριο. Μην ξεχνάμε ότι ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει ως στόχο του να αναδειχθεί στην κορυφή του κλάδου υγείας σε όλη
τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Έτσι, καθώς όλα τα Νοσοκομεία
του Ομίλου βρίσκονται σε διαδικασία συνεχούς βελτίωσης,
το ΛΗΤΩ αποκτά αυξημένη δυναμική. Αυτή η δυναμική, μάλιστα, ενισχύεται από το μέγεθος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ σε κάθε
επίπεδο (επιστημονικό, τεχνολογικό κ.ά.) και γι’ αυτό το ΛΗΤΩ μπορεί να υλοποιεί τη στρατηγική του από ισχυρότερη βάση. Από την άλλη πλευρά, και ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ γνωρίζει και
αξιοποιεί όλα τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του ΛΗΤΩ: άριστοι
ιατροί-συνεργάτες, άρτια υλικοτεχνική υποδομή, οικογενειακή ατμόσφαιρα και ιδιαίτερη κουλτούρα και φιλοσοφία σε
κάθε επίπεδο. Και όλα αυτά σε ένα κομβικό σημείο, στο κέντρο της Αθήνας, που δίνει την ευκαιρία σε όλους να έχουν
εύκολα πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Δεν θα ήταν, λοιπόν,
υπερβολή να πούμε ότι το ΛΗΤΩ με τη σειρά του είναι ένα από
τα «πετράδια του στέμματος» του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Κύριε Στάθη, τι σημαίνει για εσάς να είστε
Πρόεδρος του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ;
Μεγάλη υπερηφάνεια και μεγάλη ευθύνη! Από τα πρώτα μου
βήματα στον χώρο της υγείας, φοιτητής ακόμα, θυμάμαι το
ΛΗΤΩ ως Μαιευτήριο που πρωτοπορούσε στον κλάδο του,
που ξεχώριζε για τις υπηρεσίες του, που ήταν σημείο αναφοράς για τους ιατρούς συνεργάτες του και γενικά για όλους
όσοι εργάζονταν σε αυτό. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το
ΛΗΤΩ είναι το πρώτο μαιευτήριο στην Ελλάδα που κατασκεύασε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (πισίνα) για τοκετό στο νερό, ακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις για εναλλακτικούς
τρόπους τοκετού.
Όταν πριν από 2 χρόνια είχα την τιμή να βρεθώ στη θέση του
Προέδρου, διαπίστωσα από κοντά και με τον καλύτερο τρόπο γιατί το ΛΗΤΩ μπόρεσε να καταξιωθεί και να επιτύχει τόσο σημαντικούς στόχους: το Μαιευτήριο είχε και έχει άριστη
οργάνωση, άρτιο και πλήρη εξοπλισμό, ιατρούς συνεργάτες
που διακρίνονται για την επιστημονική κατάρτισή τους και μια
ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα, που αναδεικνύει το πνεύμα
συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων αλλά και την προσφορά στους νοσηλευομένους. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά
τα στοιχεία όχι μόνο διατηρούνται, αλλά προσπαθούμε και να
τα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο και να τα εμπλουτίσουμε με νέα, ώστε το ΛΗΤΩ να συνεχίσει να ξεχωρίζει και να...
εκπλήσσει ευχάριστα.

Όσον αφορά στην επίτευξη αυτών των στόχων αλλά
και στο παρόν, τι αλλάζει από το γεγονός ότι το ΛΗΤΩ
εδώ και 2 χρόνια ανήκει στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ;
Σημαίνει, πάνω απ’ όλα, αυξημένες δυνατότητες για το ίδιο
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Λεωνίδας
Παπαδόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
ΛΗΤΩ

«Λαμπρό
το μέλλον μας»
Κύριε Παπαδόπουλε, βρίσκεστε εδώ και 13 χρόνια
στην ηγετική ομάδα του ΛΗΤΩ. Τι έχει αλλάξει όλο
αυτό το διάστημα;
Στο Μαιευτήριο έχουν αλλάξει πολλά, πρόκειται να αλλάξουν
ακόμα περισσότερα και μόνο ένα θα μείνει σίγουρα ίδιο: η διάθεσή μας να βελτιωνόμαστε διαρκώς! Αυτό είναι ένα σημείο
που θα ήθελα να τονίσω: επιδιώκουμε πρώτα απ’ όλα να είμαστε συνεπείς στο πνεύμα των ιδρυτών του ΛΗΤΩ, δηλαδή να
παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των ιατρικών εξελίξεων,

να προσφέρουμε πλήρεις και άριστες υπηρεσίες, να έχουμε
τους καλύτερους συνεργάτες.
Ό,τι έχει αλλάξει, λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε αυτό το
πνεύμα. Κατ’ αρχάς, υλοποιούμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα
εκσυγχρονισμού των υποδομών του Μαιευτηρίου. Να αναφέρω χαρακτηριστικά την πλήρη ανακαίνιση του 3ου ορόφου νοσηλείας, των χώρων παραλαβής, των μονόκλινων δωματίων,
του γυναικολογικού χειρουργείου και των εξωτερικών ιατρείων. Επίσης, την ανακαίνιση του κτιρίου επί της οδού Αναστασίου 8, όπου στεγάζονται τα γραφεία ιατρών και τα τμήματα
υποειδικοτήτων. Επιβάλλεται να αναφέρω και το σημαντικό
έργο που επιτελεί το ΛΗΤΩ σε κοινωνικό επίπεδο. Η καμπάνια μας για την προώθηση και τη στήριξη του μητρικού θηλασμού (η οποία, μάλιστα, έχει ενσωματωθεί στις υπηρεσίες μας προς τις νέες μητέρες) είναι η πλέον χαρακτηριστική
για τον τρόπο με τον οποίο το ΛΗΤΩ αντιλαμβάνεται τον ρόλο
του. Επίσης, μην ξεχνάμε το πρόγραμμα «Δώρο Ζωής» που
εξασφαλίζει σε όλα τα παιδιά που γεννιούνται στο ΛΗΤΩ κάλυψη νοσηλείας στο Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ για τον
πρώτο χρόνο της ζωής τους, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
Τέλος, αδιάλειπτη είναι και η συμμετοχή του Μαιευτηρίου
στις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ σε ζητήματα όπως η ενημέρωση για την αναγκαιότητα
πρόληψης του καρκίνου του μαστού, η συμμετοχή του προσωπικού σε αιμοδοσίες κ.ά.

Με βάση αυτά, πώς διαγράφονται
οι προοπτικές του ΛΗΤΩ;
Πραγματικά νιώθω υπερηφάνεια για το έργο που επιτελείται
στο ΛΗΤΩ. Πολύ περισσότερο, όμως, νιώθω υπερήφανος για
τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό, τους ιατρούς, τους
νοσηλευτές, το διοικητικό προσωπικό, όλους ανεξαιρέτως,
γιατί αυτοί κάνουν καθημερινά πράξη τα όσα σχεδιάζονται.
Αν, μάλιστα, συνυπολογιστεί και η υποστήριξη του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ, είμαι βέβαιος ότι το μέλλον του ΛΗΤΩ θα είναι λαμπρό.
Οφείλω να τονίσω πως η δύναμη του ΛΗΤΩ βρίσκεται στη σχέση που χτίζουμε όλα αυτά τα χρόνια με τους συνεργάτες μας
ιατρούς, σχέση συνέπειας και εμπιστοσύνης και υλοποίησης στο ακέραιο όλων των υποσχέσεων, σε όλα τα επίπεδα.
Στο ΛΗΤΩ ο γιατρός είναι -και θέλουμε να αισθάνεται ότι είναι- στο επίκεντρο.
Εμείς, από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες κάθε
εποχής και θα αναπτυσσόμαστε. Κυρίως, όμως, πως θα πράττουμε τα απαραίτητα ώστε να μένουν ικανοποιημένοι οι συνεργάτες-ιατροί μας, το προσωπικό μας και όλοι όσοι επιλέγουν τις υπηρεσίες του ΛΗΤΩ.

Κύριε Σκούρτη, πώς διαμορφώνεται
η στρατηγική του ΛΗΤΩ;
Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ο κλάδος της υγείας έχει μία
σημαντική ιδιαιτερότητα: στο επίκεντρό του βρίσκονται ο άνθρωπος και το πολυτιμότερο αγαθό, η υγεία. Άρα δεν αρκεί
να μιλάμε ψυχρά με τη γλώσσα των αριθμών και να κρινόμα-

Γεώργιος Σκούρτης
Γενικός Διευθυντής ΛΗΤΩ

«Πάντα κοντά
στους ανθρώπους μας»
στε μόνο απ’ αυτούς. Στο πνεύμα αυτό, η στρατηγική του ΛΗΤΩ έχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς, που συνάδει απόλυτα με το όραμά μας: τη συνεχή ανάπτυξη, με επίκεντρο όμως
τον άνθρωπο, υλοποιώντας εκτεταμένα προγράμματα αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών, σε κάθε επίπεδο.
Από το 2007 καινοτομήσαμε, προσφέροντας τιμές «πακέτο»
για τους τοκετούς σε όλες τις θέσεις νοσηλείας, οι οποίες περιλαμβάνουν το κόστος όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών (τον
τοκετό, τα νοσήλια, την επισκληρίδειο νάρκωση, τα υλικά, τις
εξετάσεις και τα έξοδα νεογνού). Έτσι, οι γυναίκες που εμπιστεύονται το Μαιευτήριό μας έχουν εκ των προτέρων πλήρη
εικόνα του κόστους και του αντίστοιχου πακέτου υπηρεσιών.
Το ΛΗΤΩ προσφέρει το τρίκλινο δωμάτιο νοσηλείας σε τιμή
οικονομικού πακέτου και δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή
του και για το επόμενο έτος, αποδεικνύοντας και έμπρακτα ότι
αντιλαμβάνεται πλήρως όχι μόνο τον επιχειρηματικό αλλά και
τον κοινωνικό του ρόλο. Γιατί για όλους εμάς στο ΛΗΤΩ ύψιστη
προτεραιότητα είναι να κάνουμε προσιτές σε όλους τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες με στόχο την προαγωγή της υγείας.

Σε επίπεδο συνεργασιών πώς εφαρμόζεται
αυτή η στρατηγική;
Επιθυμούμε όλοι όσοι επιλέγουν το ΛΗΤΩ για να φέρουν στον
κόσμο το παιδί τους ή για να αντιμετωπίσουν κάποιο ζήτημα
υγείας να μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι. Για τον σκοπό
αυτόν θεωρείται απαραίτητο να είναι ικανοποιημένοι, πρωτίστως, οι συνεργάτες μας ιατροί, ώστε να μπορούν να παρέχουν
τις υπηρεσίες τους απρόσκοπτα, σε ένα περιβάλλον που τους
εξασφαλίζει όλα τα μέσα για να ασκήσουν την επιστήμη τους.
Για τον λόγο αυτόν, η διοίκηση του ΛΗΤΩ, σε κλίμα άριστης
συνεργασίας και συνεννόησης, λαμβάνει τις αποφάσεις εκείνες που διασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας σε κάθε επίπεδο. Θα είμαστε πάντα κοντά τόσο στους
δικούς μας ανθρώπους, για να τους στηρίζουμε προκειμένου να φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα, όσο και σε όλους
όσοι μας χρειαστούν, για να μπορούμε να προσφέρουμε πάντα υπηρεσίες που θα καθιστούν το ΛΗΤΩ σημείο αναφοράς
στην ιατρική κοινότητα και στον χώρο της υγείας.
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interview
Σοφία Μπεκατώρου

Μία σπουδαία καπετάνισσα,
μία χρυσή μαμά
Συνέντευξη στον

Γιάννη Σταθόπουλο (gstathopoulos@mitera.gr)

Σοφία Μπεκατώρου. Το ευρύ κοινό τη γνώρισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όταν κατέκτησε μαζί με τη Μίλλυ Τσουλφά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 470. Όσοι ασχολούνται με την ιστιοπλοΐα τη γνωρίζουν
από πολύ πιο πριν. Το 2008 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, αλλάζοντας κατηγορία και με νέο πλήρωμα (Σοφία Παπαδοπούλου, Βιργινία
Κραβαριώτη), κατέκτησε την τρίτη θέση, φέρνοντας στην Ελλάδα ένα από
τα λίγα μετάλλια που πήραμε στους αγώνες αυτούς. Η ευφυΐα, η επιμονή,
η στρατηγική και η μεθοδικότητα, η ευγένεια και η σεμνότητα είναι στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Αποφασιστική και γλυκιά μαζί, η σπουδαία
αυτή αθλήτρια έχει καταφέρει να κερδίσει τον θαυμασμό και την εκτίμηση της ελληνικής κοινωνίας, καθώς ο τρόπος ζωής της, η κοινωνική της
ευαισθητοποίηση και οι εξωαγωνιστικές δραστηριότητές της αποτελούν
παράδειγμα προς μίμηση και μάθημα για όλους. Το ΜΗΤΕΡΑ την έχει τιμήσει σε ειδική εκδήλωση, μαζί με άλλους Ολυμπιονίκες, ως ένδειξη αναγνώρισης και εκτίμησης της προσφοράς της. Η ίδια επέλεξε το ΜΗΤΕΡΑ
για να φέρει πρόσφατα στον κόσμο τον γιο της Δημήτρη, βιώνοντας όπως
αναφέρει «την πιο ξεχωριστή εμπειρία ζωής. Για τη γέννηση του μικρού
μας επιθυμούσα διακριτικότητα και ανθρώπινη αντιμετώπιση από τους
ειδικούς. Η γέννηση του Δημήτρη ήταν κάτι ξεχωριστό και καινούργιο που
ήθελα να το θυμάμαι ως μια τρυφερή στιγμή, το θαύμα της ζωής. Στο ΜΗΤΕΡΑ ερχόμενη σε επαφή με το προσωπικό ένιωθα σιγουριά και οικειότητα, σαν να ήμουν στο σπίτι μου!».
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, στο Λονδίνο, η Σοφία έχει πει ότι θα
δηλώσει και πάλι «παρούσα» και στοχεύει στο three-peat. Θα είναι η πρώτη Ελληνίδα που θα καταφέρει ένα τέτοιο επίτευγμα -ούσα μητέρα - και φυσικά της το ευχόμαστε ολόψυχα.
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Κατά την άφιξη των Χάλκινων Ολυμπιονικών του Πεκίνου 2008 στο αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Δεύτερος από αριστερά διακρίνεται ο σύζυγος της
Σοφίας, ολυμπιονίκης ιστιοπλοΐας, κ. Ανδρέας Κοσματόπουλος.

νήτης παρακολουθούσε τη συμμετοχή σας
στη διαδικασία σβησίματος της Ολυμπιακής Φλόγας;
Οι επιδόσεις με την Αιμιλία ήταν μεγάλες.
Ανεβάσαμε την ελληνική ιστιοπλοΐα πολύ
ψηλά. Ποτέ όμως δεν φανταζόμασταν ότι θα
μας επέλεγαν για το σβήσιμο της φλόγας
στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν ήταν ποτέ αυτός ο στόχος μας και
ίσως γι’ αυτό όταν μας το πρότειναν δεν απαντήσαμε αμέσως.
Το μέγεθος της τιμής ήταν εξαιρετικά μεγάλο. Η σκάλα που ανεβήκαμε μου φάνηκε
σαν το Έβερεστ, κάτι σαν όνειρο. Η περηφάνια και το δέος ήταν από τα συναισθήματα
που κυριάρχησαν μέσα μου.

Οι χρυσές καπετάνισσες Σοφία
Μπεκατώρου και Μίλλυ Τσουλφά
σβήνουν τη φλόγα των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004.

Αρκετοί γνωρίζουν ότι λίγο πριν από την
έναρξη των Ολυμπιακών του 2004 αντιμετώπισες ένα σοβαρό πρόβλημα με τη μέση σου. Οι περισσότεροι όμως δεν ξέρουν
πώς κατάφερες να το ξεπεράσεις και να
αγωνιστείς τελικά στους Αγώνες.
Πραγματικά, λίγοι μόνο γνωρίζουν ακριβώς
πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημα να επιστρέψω ξανά στον θαλάσσιο στίβο έγκαιρα
ώστε να αγωνιστούμε με την Αιμιλία. Μετά
την εγχείρηση δεν περπατούσα, το πόδι μου
είχε παραλύσει προσωρινά και ήταν τεράστιο το δίλημμα για το πώς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αποκατάστασης.
Με την παρότρυνση του γιατρού μου κ. Θανάση Σεφερλή και την υποστήριξη της οικογένειάς μου μεταβήκαμε στην πόλη Ρέγκενσμπουργκ της Γερμανίας, όπου βρίσκεται ένα φημισμένο κέντρο αποκατάστασης
με μεγάλη πείρα σε αθλητές. Παρέμενε βέβαια πάντα το ερώτημα αν θα μπορούσα να
αγωνιστώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αποφάσισα λοιπόν ότι δεν έπρεπε να τα παρατήσω, αλλά να χρησιμοποιήσω το μυαλό μου
για να κάνω οικονομία δυνάμεων σε περίπτωση που μπορούσα να αγωνιστώ. Η μάχη
ήταν με τον εαυτό μου.
Ποια ήταν τα συναισθήματά σου στην Τελετή Λήξης των Αγώνων, όταν όλος ο πλα-

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 αλλάζεις κατηγορία (από 470 σε Ίνγκλινγκ)
και με νέο πλήρωμα (Παπαδοπούλου, Κραβαριώτη) πετυχαίνεις αυτό που μοιάζει
ακατόρθωτο: να ξανανέβεις στο βάθρο των
νικητών.
Η επιστροφή σε έναν χώρο όπου είσαι ήδη
καταξιωμένος δεν είναι εύκολη υπόθεση,
ιδιαίτερα όταν οι απαιτήσεις είναι τόσο υψηλές. Ο ρόλος του αθλητισμού μετά τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα ήταν επίσης υποβαθμισμένος και οι δυσκολίες οργανωτικά και
οικονομικά ήταν επίσης μεγάλες. Όμως
αφότου ασχολήθηκα το 2005 με την ανοιχτή
θάλασσα και την οργάνωση του φιλανθρωπικού αγώνα Dream Race ένιωθα ότι αγωνιστικά είχα να προσφέρω περισσότερα.
Αποφάσισα να ασχοληθώ με κάτι καινούργιο για να διευρύνω τις γνώσεις μου.
Η συναθλήτριά μου είχε πλέον αλλάξει
πλεύση, οπότε αναζήτησα νέους συνεργάτες. Η επιλογή της ομάδας και των συνεργατών είναι από τις δυσκολότερες διαδικασίες. Χρειάζεται πολλή υπομονή, εργατικότητα και διάθεση να ξεκινήσεις από την αρχή. Η συνεργασία και η ομαδικότητα είναι
σε πρωτεύοντα ρόλο. Μαζί με τις κοπέλες
λοιπόν επιδιώξαμε να κάνουμε το ποδαρικό των ολυμπιακών μεταλλίων στο Πεκίνο
και... έπιασε!
Η ομαδικότητα είναι λοιπόν μία από τις
συμβουλές μιας πρωταθλήτριας στα παιδιά που μπαίνουν ενεργά στον αθλητισμό
και στην ιστιοπλοΐα;
Φυσικά. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Ποιες είναι οι υπόλοιπες;
Η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη, η σωστή επι-

κοινωνία και οι ίδιες προτεραιότητες με τους
συναθλητές είναι οι δομικοί λίθοι μιας υγιούς ομάδας με υψηλούς στόχους. Φυσικά
όλες οι προϋποθέσεις αυτές λέγονται εύκολα, αλλά απαιτούν μεγάλη συνέπεια και
αφοσίωση για να υπάρχουν καθημερινά.
Η νίκη δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, αλλά η αγάπη και η δίψα για μάθηση. Ο δρόμος του πρωταθλητισμού είναι μακρύς, στενός και μοναχικός. Πρέπει να αντέχει κανείς αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής και να
τον γεμίζει. Κανείς δεν μπορεί να αντέξει
την ψυχολογική πίεση και τις θυσίες του
πρωταθλητισμού, όσα χρήματα και αν του
προσφέρουν.
Και μετά έρχεται στον κόσμο ο γιος σου,
ο Δημήτρης.
Η γέννηση του Δημήτρη ήταν ό,τι πολυτιμότερο έχουμε δημιουργήσει με τον σύζυγό
μου Ανδρέα. Είναι η έκφραση της αγάπης
και της αφοσίωσης του ενός προς τον άλλον. Είναι η ανάληψη ενός νέου ρόλου που
θέλαμε να ζήσουμε, είναι η δέσμευση ότι
θέλουμε να αφιερώσουμε χρόνο και τρυφερότητα σε ένα μικρό πλάσμα που χρειάζεται στην αρχή φροντίδα και αργότερα υγιή
πρότυπα για να πορευτεί.
Η επιλογή των κατάλληλων ειδικών μας οδήγησε στο ΜΗΤΕΡΑ. Ο γιατρός μας κ. Αλέξανδρος Τσακίρης, η μαία μας Πένυ και όλο
το προσωπικό του Μαιευτηρίου μας αντιμετώπισαν με ανθρώπινο ενδιαφέρον και
με απόλυτο επαγγελματισμό. Θέλω να τους
ευχαριστήσω όλους προσωπικά διότι στήριξαν την επιλογή μας για φυσιολογικό τοκετό και μας παρείχαν την ψυχολογική υποστήριξη για να το πετύχουμε.
Επίσης, λόγω της ολοκληρωμένης ενημέρωσης που μας έκαναν εξακολουθώ μέχρι
σήμερα να θηλάζω παρά τις διαφορετικές
δραστηριότητές μου, παρέχοντας έτσι στον
μικρό Δημήτρη τη ζεστασιά, τη φροντίδα και
τα πλεονεκτήματα του μητρικού γάλακτος.
Είναι γνωστή η κοινωνική σου ευαισθητοποίηση και ορισμένες εξωαγωνιστικές
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interview

Ο μικρός Δημήτρης
Κοσματόπουλος
ενώ περιεργάζεται
το σκάφος
της σπουδαίας
μαμάς του.

κα και Αθλητισμός, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε συνεργασία με τα μέλη
της στοχεύω στη βελτίωση των συνθηκών
για τις γυναίκες στον αθλητισμό και στην αύξηση του γυναικείου πληθυσμού σε διοικητικό επίπεδο στον χώρο του αθλητισμού.
Επιπλέον, ως πρέσβειρα κατά της μάστιγας
του καρκίνου του μαστού θα ήθελα να συμμετάσχω σε εκδηλώσεις με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των Ελληνίδων για τους
τρόπους πρόληψης της νόσου.
Η Σοφία Μπεκατώρου με τον Πρόεδρο του ΜΗΤΕΡΑ κ. Κων/νο Σταύρου,
κατά τη διάρκεια τιμητικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Νοσοκομείο
για τους Έλληνες Ολυμπιονίκες.

σου δραστηριότητες σε σχέση με τα παιδιά. Τώρα, μητέρα πια, πώς βιώνεις πλέον
τα κοινωνικά ζητήματα;
Είμαι ευαισθητοποιημένη όπως και πριν,
μόνο που τώρα νιώθω την ανάγκη να δράσω! Θέλω να βοηθήσω να διορθωθούν κάποια κακώς κείμενα, ώστε τα παιδιά μας να
βιώσουν καλύτερες συνθήκες ζωής και να
αντιμετωπίσουν λιγότερα εμπόδια. Πλέον
για μένα δεν έχει νόημα μια ολυμπιακή προετοιμασία αν δεν έχω να πω και να κάνω κάτι που εμπνέει τα νέα παιδιά και τα βοηθά.
Γι’ αυτό θα συμμετάσχω σε εκδηλώσεις που
αφορούν στο περιβάλλον, στην ανακύκλωση και στη διάδοση του ευ αγωνίζεσθαι.
Επίσης, ως πρόεδρος της επιτροπής Γυναί-

Ο σύζυγός σου, κ. Ανδρέας Κοσματόπουλος, είναι κι εκείνος Ολυμπιονίκης της
ιστιοπλοΐας. Το μήλο θα πέσει κάτω από
τη μηλιά;
Σίγουρα θα φροντίσουμε ο Δημήτρης να έχει
ερεθίσματα από τον αθλητισμό διότι είναι
μεγάλο σχολείο ζωής. Από εκείνον όμως
εξαρτάται κατά πόσον θα ασχοληθεί μελλοντικά. Μακάρι να του αρέσει η ιστιοπλοΐα
για να κάνουμε όλοι μαζί ως οικογένεια. Είναι κάτι που ακόμη δεν έχουμε βιώσει.
Έχεις μάλιστα δηλώσει ότι προετοιμάζεσαι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012
στο Λονδίνο. Μητρότητα και πρωταθλητισμός μπορούν να συνδυαστούν;
Υπάρχουν πολλά κοινά στη μητρότητα και
στον πρωταθλητισμό. Και τα δύο είναι ένας
συνεχής αγώνας, μια μάχη για το πώς μπορείς να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, για να
προσφέρεις περισσότερα, ως μητέρα στο

παιδί και ως αθλήτρια στο κοινωνικό γίγνεσθαι, στη χώρα σου. Η ανταμοιβή προς τη
μητέρα είναι το παιδικό χαμόγελο, το ίδιο
και για τον πρωταθλητή.
Οι Ελληνίδες μητέρες πρωταθλήτριες είναι
λίγες και είναι ηρωίδες διότι δεν ευνοούν οι
συνθήκες στη χώρα μας. Αυτό είναι κάτι που
επίσης θέλω να αλλάξω. Θέλω με το παράδειγμά μου να δώσω κουράγιο σε κάθε νέα
μητέρα που επιθυμεί να συνεχίσει να εξελίσσεται στον τομέα της προκειμένου να
εμπνεύσει αργότερα το ίδιο της το παιδί με
το παράδειγμά της. Η μητρότητα δεν θα πρέπει να είναι ανασταλτικός παράγοντας εξέλιξης του ατόμου, το αντίθετο. Βεβαίως όλα
αυτά δεν είναι εύκολη υπόθεση, χρειάζεται
αυστηρός προγραμματισμός και όραμα.
Να ελπίζουμε στο τρίτο συνεχόμενο μετάλλιο;
Να ελπίζουμε όλοι μας στην ανάταση του
ελληνικού αθλητισμού που το αξίζει. Θυμηθείτε πόσο έχουμε κλάψει από χαρά και πόσο γρήγορα βιαστήκαμε να τον απαξιώσουμε. Εμείς οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες θα συνεχίσουμε να μιλάμε με έργα.

Ποια είναι η Σοφία Μπεκατώρου
• Γεννήθηκε στην Αθήνα στις
26 Δεκεμβρίου 1977 και κατάγεται από την Πεσάδα Κεφαλληνίας.
• Παντρεύτηκε τον παγκόσμιο
πρωταθλητή Ανδρέα Κοσματόπουλο το 2006, αφού σταμάτησε η δεκαετής επαγγελματική
τους συνεργασία στον χώρο της
ιστιοπλοΐας, και έχει έναν γιο.
• Η εκπαίδευσή της περιλαμβάνει πανεπιστήμια όπως το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
και το Πάντειο.
• Ξεκίνησε την ιστιοπλοΐα ως χόμπι σε ηλικία οχτώ χρόνων με την παρότρυνση του πατέρα της στον Ναυτικό Όμιλο Τζιτζιφιών Καλλιθέας, όπου ανήκει
μέχρι σήμερα.
• Η πρώτη διεθνής διάκριση ήρθε σε ηλικία 12 ετών με την πρώτη βαλκανική νίκη στην κατηγορία των όπτιμιστ.
• Συνέχισε την αγωνιστική της δραστηριότητα ως μέλος της εθνικής ομάδας
στην κατηγορία Γιούροπ.
• Το 1997 μαζί με την Αιμιλία Τσουλφά έβαλαν στόχο ως ομάδα την κατάκτηση του Χρυσού Ολυμπιακού Μεταλλίου.
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• Το 1998 κατέκτησαν ως δίδυμο τρίτη ευρωπαϊκή και παγκόσμια νίκη. Ως
ομάδα κατέχουν το παγκόσμιο ρεκόρ επιδόσεων στην κατηγορία του 470 γυναικών με κατοχή 4 παγκοσμίων τίτλων και τριών ευρωπαϊκών στη σειρά.
• Το 2004 μαζί με την Αιμιλία Τσουλφά κατέκτησε δύο φορές το βραβείο ISAF
Rolex Sailing award. Ως μέγιστη αναγνώριση της συμβολής τους στον αθλητισμό παγκοσμίως έσβησαν την Ολυμπιακή Φλόγα στην Τελετή Λήξης των
Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα.
• Το 2006 άλλαξε πλεύση στην ολυμπιακή κατηγορία Ίνγκλινγκ με νέα ομάδα.
• Το 2007 κατέκτησε μαζί με την ομάδα της το χάλκινο μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
• Το 2008 κατέκτησε μαζί με τη Σοφία Παπαδοπούλου και τη Βιργινία Κραβαριώτη το χάλκινο ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο.
• Είναι η μοναδική Ελληνίδα αθλήτρια που έχει στην κατοχή της δύο συνεχόμενα ολυμπιακά μετάλλια σε διαφορετικό αγώνισμα.
• Είναι μέλος επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας.
• Είναι πρόεδρος της επιτροπής Γυναίκα και Αθλητισμός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με στόχο τη διάδοση του γυναικείου αθλητισμού.
• Ως ολυμπιονίκης και πρότυπο της νέας γενιάς έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 παρουσιάσεις σε σχολεία και σε ομίλους στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό με σκοπό να διαδώσει τα θετικά του υγιούς αθλητισμού και του
ευ αγωνίζεσθαι.
• Είναι πρέσβειρα κατά της μάστιγας του καρκίνου και του παιδικού εγκλήματος μέσω Διαδικτύου.

woman

Μητρικός θηλασμός
Τα πολλαπλά οφέλη του rooming-in
για τη μητέρα και το μωρό
Από την

Ελένη Πατραμάνη
Προϊσταμένη μαία ΛΗΤΩ,
Υπεύθυνη μητρικού θηλασμού

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ)
και η UNICEF παρουσίασαν στη Γενεύη
το 1989 την έκθεση «Προαγωγή και
υποστήριξη του μητρικού θηλασμού»
και τον ειδικό ρόλο των υπηρεσιών μητρότητας ορίζοντας τα 10 βήματα για
επιτυχή μητρικό θηλασμό.
Το 1990 - 1991 με τη διακήρυξη
Ιnnocenti οι κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να οργανωθούν και να στηρίξουν
την προσπάθεια για την ανάπτυξη «Φιλικών προς τα βρέφη νοσοκομείων».
Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ ευθυγραμμίστηκε στο ακέραιο με τις αρχές της ΠΟΥ
και της UNICEF. Οι δυσκολίες ήταν
πολλές και η προσπάθεια μεγάλη. Ξεκινήσαμε την εφαρμογή με απλούστερα βήματα και με μεγάλη επιτυχία. Ο
ενθουσιασμός των νέων μητέρων και
η αύξηση του ποσοστού του θηλασμού
ήταν για εμάς καθοριστικά για να προχωρήσουμε στα δυσκολότερα: έναρξη
του θηλασμού αμέσως μετά τον τοκετό
και rooming-in.
Ξεκινώντας την εφαρμογή της έγκαιρης έναρξης του θηλασμού, είδαμε ότι
τα περισσότερα προβλήματα είχαν σχέση όχι με τον φόβο ή την αγωνία των νέων μητέρων αλλά με το γεγονός ότι δεν
γνώριζαν τα οφέλη του θηλασμού ούτε
και τη δυνατότητα να θηλάσουν το μω-

Από την ημέρα διακήρυξής τους το ΛΗΤΩ υιοθέτησε τις αρχές της
UNICEF και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την προαγωγή και
υποστήριξη του μητρικού θηλασμού. Έτσι, οι νέες μητέρες μπορούν να
έχουν μαζί τους από την πρώτη στιγμή το μωρό τους και να το θηλάζουν,
με συμπαραστάτες και οδηγούς τις μαίες του ΛΗΤΩ.
ρό τους αμέσως μετά τον τοκετό. Έκπληξη προκαλεί στις νέες μητέρες
η προσπάθεια των μαιών Αίθουσας
Τοκετών και Χειρουργείου, οι
οποίες τις ενημερώνουν, τις
προτρέπουν και τις βοηθούν
να ζήσουν αυτή τη μοναδική
στιγμή. Να παίρνουν στην
αγκαλιά το μωρό τους και
να το βλέπουν ψάχνοντας
να φτάνει στον μαστό, να
προσπαθεί να ακουμπήσει τα χείλη του στη θηλή
και να ξεκινά μόνο του τις
θηλαστικές κινήσεις.
Η έγκαιρη έναρξη επιβεβαιώνει στις νέες μητέρες την
ικανότητα του μωρού τους και
τη δική τους ότι μπορούν να τα
καταφέρουν οι δυο τους. Η συντονισμένη προσπάθεια και η συνεργασία
και η κοινή πολιτική μαιών, νοσηλευτριών και παιδιάτρων
συνεχίζεται και τις ημέρες
παραμονής τους στο Μαιευτήριο.

Κοντά στις
νέες μητέρες
Η φροντίδα του μωρού
προκαλεί στη νέα μητέρα

21

woman

συναισθήματα φόβου, ανασφάλειας
και διαρκούς αγωνίας. Προτιμά να μην
έχει η ίδια την αποκλειστική ευθύνη
του μωρού της. Νιώθει σίγουρη όταν
το μωρό της βρίσκεται στον θάλαμο νεογνών του Μαιευτηρίου.
Στην εφαρμογή του rooming-in, δηλαδή της 24ωρης παραμονής του βρέφους
κοντά στη μητέρα, οι αντιδράσεις που
εκδηλώθηκαν προέρχονταν κυρίως από
τη μητέρα και οφείλονται στην ελλιπή
ενημέρωσή της.
Οι μαίες του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ,
έμπειρες και κατάλληλα εκπαιδευμένες, ανέλαβαν το σημαντικό έργο της
αλλαγής αυτής και της εκπαίδευσης
των νέων μητέρων να δεχθούν την πρακτική του rooming-in, επιδιώκοντας
να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή
τους και να περιορίσουν τους φόβους
και την ανασφάλειά τους με το να βρίσκονται διαρκώς κοντά τους. Απαντούν
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νω πρακτικών.
Ο ρόλος μας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Εστιάζουμε την προσπάθειά
μας στο να πείσουμε τις μητέρες ότι
μπορούν να καταφέρουν θαυμάσια να
Ά ρ ι σ τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α ανταποκρίνονται άμεσα και σωστά στις
Η πιλοτική εφαρμογή των δύο αυτών ανάγκες του μωρού τους. Ενισχύουμε
πρακτικών κρίνεται αποτελεσματική, ψυχολογικά τις μητέρες στον νέο τους
καθώς πολλές
ρόλο. Συμβάλμητέρες πείστηΕστιάζουμε την προσπάθειά λουμε ώστε να
καν τόσο για την
κατανοήσουν οι
μας στο να πείσουμε τις
αναγκαιότητα του
νέες μητέρες πως
μητέρες ότι μπορούν να
θηλασμού αμέο θηλασμός είναι
σως μετά τη γέντρόπος ζωής και
καταφέρουν θαυμάσια να
νηση όσο και για
απαιτεί, ιδίως καανταποκρίνονται άμεσα και τά τη διάρκεια
τη χρησιμότητα
του rooming-in.
των πρώτων
σωστά στις ανάγκες του
Αυτή η διαπίστωεβδομάδων όπου
μωρού τους.
ση μας ωθεί να
«το μόνο που θέσυνεχίσουμε και
λει το μωρό είναι
να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να θηλάσει», δέσμευση, υπομονή και
την καθολική εφαρμογή των παραπά- επιμονή.

στις απορίες, υποδεικνύουν τεχνικές
και συζητούν μαζί τους οτιδήποτε τις
απασχολεί σχετικά με τη φροντίδα του
μωρού τους.

woman

Υστεροσκόπηση και
εξωσωματική γονιμοποίηση
Αυξάνοντας τις πιθανότητες
εγκυμοσύνης
Για την επιτυχή έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι
απαραίτητη μια σειρά εξετάσεις για να διαγνωστούν και να
Από τον
Απόστολο Χριστοφοράτο αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα στη μήτρα. Η
Επιστημονικός Συνεργάτης
υστεροσκόπηση είναι μία από αυτές, και μάλιστα απλή και με πολλά
Μονάδος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
πλεονεκτήματα.
ΜΗΤΕΡΑ
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Η υστεροσκόπηση είναι μία ενδοσκοπική μέθο- λογίας της ενδομητρικής
δος με την οποία μπορούμε να διερευνήσουμε κοιλότητας. Δηλαδή μποτην ενδομητρική κοιλότητα, την κοιλότητα του ρούμε την ίδια στιγμή που
τραχήλου της μήτρας καθώς και την κατάληξη θα διαγνώσουμε το πρότων σαλπίγγων στη μήτρα (σαλπιγγικά στόμια), βλημα να προχωρήσουμε
το εσωτερικό της μήτρας δηλαδή. Με απλά λό- στη χειρουργική θεραπεία
για, εισάγουμε από τον τράχηλο της μήτρας (μέ- του υστεροσκοπικά.
σω του κόλπου χωρίς τομές) ένα λεπτό χειρουρ- Γενικά θα μπορούσαμε να πούγικό «τηλεσκόπιο» που ονομάζεται υστεροσκό- με ότι είναι μια πολύ καλή μέπιο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με κάμερα που θοδος για τον έλεγχο της ενδομε τη σειρά της μεταφέρει την εικόνα σε μια οθό- μητρικής κοιλότητας και από
νη (monitor) και μέσω αυτής ο ιατρός πραγματοποιεί την επέμβαΒασικό πλεονέκτημα της
ση.
υστεροσκόπησης είναι η
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να
κοιτάξουμε πλέον στο εσωτερικό
ταυτόχρονη διάγνωση
της μήτρας και να διαγνώσουμε
και θεραπεία της
ανωμαλίες όπως πολύποδες, συμπαθολογίας της
φύσεις, ινομυώματα, διαφράγματα και άλλες παθολογικές καταενδομητρικής
στάσεις.
κοιλότητας, δηλαδή
Η διάγνωση αυτών των παθολογικών καταστάσεων είναι σημαντιμπορούμε την ίδια
κή γιατί μπορεί να επηρεάσουν
στιγμή που θα
αρνητικά το αποτέλεσμα στην εξωδιαγνώσουμε το
σωματική, ελαττώνοντας τα ποσοστά της εγκυμοσύνης και αυξάνοπρόβλημα να
ντας τις αποβολές.

Ο τρόπος εξέτασης

προχωρήσουμε και
στη χειρουργική
θεραπεία του
υστεροσκοπικά.

Η υστεροσαλπιγγογραφία και το
κολπικό υπερηχογράφημα δεν
επαρκούν τις περισσότερες φορές για τη διάγνωση των παραπάνω ανωμαλιών και χρειάζεται συμπληρωματικός έλεγχος με υστεροσκόπηση. Η υστεροσκόπηση ως εξέταση είναι απλή και η γυναίκα δεν
χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο (φεύγει την ίδια μέρα της εξέτασης).
Η νάρκωση που χρησιμοποιούμε για την υστεροσκόπηση είναι κυρίως μέθη, τοπική ή και καθόλου αναισθησία (η ασθενής αισθάνεται πόνο
σαν αυτόν της εμμήνου ρύσεως, καμιά φορά πιο
έντονο). Μετά την επέμβαση μπορεί να χορηγηθεί προληπτική αντιβίωση για μερικές ημέρες.
Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα της υστεροσκόπησης που είναι
η ταυτόχρονη διάγνωση και θεραπεία της παθο-

πολλούς συγγραφείς θεωρείται απαραίτητη πριν
από την είσοδο σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης, αφού η
διάγνωση των ανωμαλιών της ενδομητρικής
κοιλότητας και η θεραπεία
τους μπορούν να οδηγήσουν σε
αύξηση του ποσοστού επιτυχίας.
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Θέλω να κάνω παιδί
Τι πρέπει να γνωρίζουμε,
ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουμε
Από τον

Δρ Δημήτρη Τρύφο
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Συνεργάτης
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, Διευθυντής Γυναικολογικής
Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Η μητρότητα είναι σημαντική προτεραιότητα για κάθε γυναίκα και η γέννηση ενός παιδιού είναι ίσως η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή μας. Για να γίνει
αυτό το όνειρο πραγματικότητα, χρήσιμο είναι κάθε γυναίκα να έχει ορισμένες πληροφορίες ώστε να γίνει μητέρα με ασφάλεια.
Αρχικά κάθε ζευγάρι πρέπει να ξέρει
ότι ο μέσος χρόνος που χρειάζεται να
προσπαθήσει για να έχει μια εγκυμοσύνη είναι περίπου 6 μήνες. Μερικά ζευγάρια εμφανίζονται τυχερά
να έχουν εγκυμοσύνη από τον πρώτο
μήνα, ενώ άλλα δεν έχουν ούτε έπειτα
από έναν χρόνο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν
ειδικό για τον έλεγχο και τη θεραπεία
υπογονιμότητας. Προβλήματα υπογονιμότητας υπάρχουν σε ποσοστό 10%
- 15% των ζευγαριών και στην εποχή
μας θεραπεύονται στη συντριπτική
πλεινότητά τους.

Η ηλικία και οι
«καλές» συνήθειες
Η ιδανική ηλικία για να γίνει μια γυναίκα μητέρα είναι στα 25 - 30 χρόνια, αν και η φύση δίνει τη δυνατότητα της μητρότητας από τα 15 μέχρι
περίπου τα 50 έτη. Στην εποχή μας,
για διάφορους λόγους, όπως σπου-
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Η μητρότητα είναι από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή μιας
γυναίκας και η απόκτηση ενός παιδιού είναι αυτό που ολοκληρώνει
την έννοια της οικογένειας. Γι’ αυτήν την τόσο σπουδαία στιγμή,
λοιπόν, είναι χρήσιμο κάθε γυναίκα να γνωρίζει πώς θα γίνει
μητέρα με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

δών και καριέρας, υπάρχει η τάση να
αναβάλλεται η έναρξη προσπάθειας για εγκυμοσύνη σε μεγαλύτερη
ηλικία της γυναίκας, περίπου 35 - 40
ετών, και σπάνια ακόμη μεγαλύτερη.
Αν και μια γυναίκα μπορεί να γίνει
μητέρα σε σχετικά μεγάλη ηλικία,
καλό είναι να προσπαθήσει έγκαιρα ώστε να αποφύγει να εκτεθεί στα
προβλήματα που σχετίζονται με την
ηλικία όπως η υπογονιμότητα, οι γενετικές βλάβες του εμβρύου, η αποβολή ή ο πρόωρος τοκετός.
Πριν από την εγκυμοσύνη καλό είναι
να βελτιώσει ορισμένες συνήθειες
της ζωής της και να υποβληθεί σε
έναν βασικό προγεννητικό έλεγχο.
Αρχικά, πρέπει να ακολουθήσει υγιεινή διατροφή με τροφές πλούσιες
σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία (σίδηρο,
ασβέστιο, μαγνήσιο) και σε πρωτεΐνες.
Η διατροφή της υποψήφιας μητέρας
χρειάζεται να περιλαμβάνει άφθονα
και καλά πλυμένα φρούτα και λαχανικά, φυσικούς χυμούς, μέλι, δημητριακά, γάλα και γιαούρτι, λευκό και
κόκκινο κρέας (κοτόπουλο και μοσχάρι) και ψάρι. Χρήσιμο είναι να λαμβάνει και ένα συμπλήρωμα διατροφής,
σχεδιασμένο για υποψήφιες μητέρες
(1 χάπι/ημέρα), με βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και φυλλικό οξύ.

Επίσης, όπως είναι γνωστό, πρέπει να
διακόψει ή να ελαττώσει σημαντικά το
κάπνισμα και το αλκοόλ και αυτό να γίνει αμέσως όταν θα πάρει το θετικό τεστ
κύησης, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι είναι υπεύθυνα για σοβαρά προβλήματα όπως η υπογονιμότητα, οι γενετικές
βλάβες του εμβρύου, η προωρότητα και

το χαμηλό βάρος γέννησης. Καλό είναι
επίσης να βελτιώσει το σωματικό βάρος
και γενικά τη φυσική κατάστασή της με
ελαφρά δίαιτα, με ένα πλούσιο πρωινό,
υγιεινό γεύμα και ελαφρύ βραδινό. Επίσης, χρήσιμη είναι η ελαφρά σωματική
άσκηση με περπάτημα και συχνά τρέξιμο, κολύμπι ή και με άλλο σπορ της αρε-

σκείας της. Ξεκινώντας την εγκυμοσύνη με λιγότερο σωματικό βάρος και καλύτερη φυσική κατάσταση μια γυναίκα
μπορεί να ανταποκριθεί πιο καλά στις
παράλληλες οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις της και γενικά
να έχει καλύτερη καθώς και με λιγότερα προβλήματα εγκυμοσύνη και γέννα.
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Οι απαραίτητες
εξετάσεις
Το πιο σημαντικό είναι ότι η υποψήφια μητέρα θα πρέπει να υποβληθεί
σε έναν βασικό προγεννητικό έλεγχο.
Το πακέτο εξετάσεων προγεννητικού
ελέγχου γίνεται στο μαιευτήριο και
περιλαμβάνει εξετάσεις αίματος και
ούρων, καλλιέργεια κολπικού υγρού,
τεστ Παπανικολάου και μαστογραφία
(αν η γυναίκα είναι πάνω από 35 ετών).
Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων γίνεται από τον γυναικολόγο. Με τις εξετάσεις αυτές πραγματοποιείται έλεγχος
για ορισμένα νοσήματα που αν τυχόν
υπάρχουν θα πρέπει να θεραπευτούν
πριν από την εγκυμοσύνη, γιατί σχετίζονται με προβλήματα και κινδύνους

Ξεκινώντας την εγκυμοσύνη με λιγότερο σωματικό βάρος και
με πιο καλή φυσική κατάσταση μια γυναίκα μπορεί να
ανταποκριθεί καλύτερα και με χωρίς προβλήματα στη διάρκεια
της εγκυμοσύνης και αργότερα στη γέννα.
στην εγκυμοσύνη και γενικά με την
υγεία του εμβρύου και της γυναίκας.
Αναλυτικά οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου είναι οι εξής:
• Γενική αίματος.
• Γενική ούρων.
• Σάκχαρο - ουρία.
• Ομάδα αίματος και Rhesus (αν η γυναίκα έχει Rhesus αρνητικό θα πρέ-

TA ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΗΤΩ
Pregcheck 1
Για τις γυναίκες που αποκτούν
πρώτη φορά παιδί

Pregcheck 2
Για τις γυναίκες που έχουν ήδη
γεννήσει μία φορά

Γενική αίματος

Γενική αίματος

Ομάδα αίματος
Rhesus αίματος
VDRL
ABS αντιτοξόπλασμα igG
ABS αντιτοξόπλασμα igM

ABS αντιτοξόπλασμα IgG
ABS αντιτοξόπλασμα IgM

Ερυθρά igG

Αυστραλιανό αντιγόνο ΗbsAg

Ερυθρά igM

Αντισώματα HIV

Αυστραλιανό αντιγόνο ΗbsAg
Αντισώματα HIV
Ηπατίτιδα C
Ουρία
Σάκχαρο

Ηπατίτιδα C
Ουρία
Σάκχαρο

Ηλεκτροφόρηση ΗB

Γενική ούρων

Γενική ούρων

Κυτταρομεγαλοϊός CMV IgG

Κυτταρομεγαλοϊός CMV IgG
Κυτταρομεγαλοϊός CMV IgM
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VDRL

Κυτταρομεγαλοϊός CMV IgM

Μυκόπλασμα (κολπικού)

Μυκόπλασμα (κολπικού)

Αντιβιόγραμμα

Αντιβιόγραμμα

πει να ελεγχθεί και ο άντρας, καθώς
αν αυτός έχει Rhesus θετικό χρειάζεται ειδική παρακολούθηση κατά την
εγκυμοσύνη).
• Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
(έλεγχος για μεσογειακή αναιμία - αν
η γυναίκα είναι φορέας θα πρέπει να
ελεγχθεί και ο άντρας, αν είναι επίσης
φορέας χρειάζεται έλεγχος του εμβρύου κατά την κύηση, καθώς η πιθανότητα να έχει τη νόσο της μεσογειακής
αναιμίας είναι 25/100).
• Αυστραλιανό αντιγόνο (έλεγχος για
ηπατίτιδα Β).
• HCV (ηπατίτιδα C).
• HIV (AIDS).
• TSH (εξέταση για θυρεοειδοπάθεια).
• Αντισώματα ερυθράς, τοξοπλάσματος, λιστέριας και CMV (κυτταρομεγαλοϊού) τύπου G και Μ (τα τύπου G αντισώματα δείχνουν παλαιά μόλυνση, δηλαδή ανοσία, ενώ τα τύπου Μ δείχνουν
πρόσφατη μόλυνση).
• Καλλιέργεια κολπικού υγρού για αερόβια και αναερόβια μικρόβια, μύκητες, μυκόπλασμα και χλαμύδια.
• Τεστ Παπανικολάου (έλεγχος για παθήσεις και φλεγμονές του τραχήλου
της μήτρας).
• Μαστογραφία (αν η γυναίκα είναι πάνω από 35 ετών).
Ελπίζοντας ότι οι πληροφορίες αυτές
θα σας φανούν χρήσιμες και θα βοηθήσουν ώστε να ξεκινήσετε το όνειρο της εγκυμοσύνης με ασφάλεια και
χωρίς άγχος, σας ευχόμαστε να έχετε
σύντομα το χαμόγελο της γυναίκας με
το θετικό τεστ κύησης!
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Ιός της γρίπης H1N1
Τα μέτρα προφύλαξης
στην εγκυμοσύνη
Από τους

Μαρία
Σκαφιδά

Δρ Λεωνίδα
Παπαδόπουλο

Καρδιολόγος,
Συνεργάτιδα
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Υπεύθυνος Τμήματος
Παθολογίας
Κατώτερου Γεννητικού
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Ο νέος ιός της γρίπης Α (Η1Ν1), που
απομονώθηκε για πρώτη φορά πρόσφατα, είναι ένας νέος υπότυπος του
ιού της γρίπης που προσβάλλει και
τους ανθρώπους. Περιέχει γονίδια
τα οποία προέρχονται από ιό της γρίπης των χοίρων, των πτηνών και των
ανθρώπων.
Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο
μέσω σταγονιδίων από ασθενή που βήχει ή φταρνίζεται ή μιλάει. Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και έμμεσα, όταν τα
μολυσμένα σταγονίδια εγκαθίστανται
σε επιφάνειες που μπορεί στη συνέχεια να μεταδώσουν τον ιό σε ανθρώπους οι οποίοι τις ακουμπούν.
Η περίοδος μεταδοτικότητας της γρίπης είναι από μία ημέρα πριν έως και
επτά ημέρες μετά την εκδήλωση των
συμπτωμάτων.
Τα συμπτώματα της νόσου είναι παρόμοια με αυτά της εποχικής γρίπης και
μπορεί να περιλαμβάνουν:
- Αιφνίδια έναρξη πυρετού συνήθως
πάνω από 38º C.
- Συμπτώματα από το αναπνευστικό
σύστημα (βήχας, καταρροή, πονόλαιμος), πόνος στους μυς και στις αρθρώσεις, πονοκέφαλος κ.λπ.
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Ο νέος ιός της γρίπης Α (H1N1) αποτελεί σήμερα μία από τις
σημαντικότερες απειλές για την υγεία μας. Σε αρκετές χώρες, μάλιστα,
παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος για τις εγκύους, ιδιαίτερα κατά το
δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο της κύησης. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να
γνωρίζουμε τα ορθά μέτρα προφύλαξης αλλά και τον σωστό τρόπο
αντίδρασης σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα νόσησης.

- Αίσθημα κόπωσης
και σπανιότερα διάρροια και εμετός κυρίως στα
νεότερης ηλικίας άτομα.
- Ο ιός μπορεί να προσβάλει και
το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα
και να προκαλέσει
πνευμονία.
- Ανοσοκατεσταλμένα άτομα, έγκυοι, βρέφη, άτομα
με χρόνια νοσήματα αναπνευστικού και
κυκλοφορικού συστήματος και ηλικιωμένοι είναι
σε μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν επιπλοκές.

Η πρόληψη και η
αντιμετώπιση
Τα μέτρα πρόληψης από τον ιό της
γρίπης Α (Η1Ν1) είναι:
- Καλύψτε το στόμα και τη

woman
ζονται νοσηλεία σε νοσοκομείο, τότε
τα αντιιικά φάρμακα μπορεί να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της λοίμωξης.
Σε κάθε περίπτωση η ένδειξη χορήγησης αντιιικών φαρμάκων τίθεται από
τους γιατρούς.

μύτη με χαρτομάντιλο όταν βήχετε ή
φταρνίζεστε. Αν δεν διαθέτετε χαρτομάντιλο να φταρνίζεστε στον αγκώνα
σας και όχι στην παλάμη σας.
- Το συχνό πλύσιμο των χεριών θα σας
προστατέψει από τα μικρόβια.
- Αποφεύγετε στενές επαφές με άτομα που έχουν ασθενήσει, τα οποία θα
πρέπει να αποφεύγουν να πηγαίνουν
στην εργασία τους ή στο σχολείο όσο
παραμένουν άρρωστα.
- Σε πρώτη φάση συμβουλευτείτε τον
οικογενειακό σας γιατρό.
- Αποφύγετε τον συνωστισμό στα
νοσοκομεία.
Κατά τη διάρκεια ή κατά την αποδρομή
της λοίμωξης από τη γρίπη μπορεί να
εμφανιστούν μικροβιακές λοιμώξεις
ως επιπλοκές. Για τον λόγο αυτό είναι
πιθανόν κάποιοι ασθενείς να χρειαστεί
να λάβουν αντιβιοτικά φάρμακα. Εάν
κάποιος παρουσιάσει σοβαρά συμπτώματα, ή παράταση συμπτωμάτων, ή σημεία επιδείνωσης της νόσου έπειτα από
παροδική βελτίωσή τους, τότε θα πρέπει να αναζητήσει ιατρική αξιολόγηση
για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση πιθανής μικροβιακής επιπλοκής.
Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν
χρειάζεται η χορήγηση αντιιικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της γρίπης. Εάν όμως πρόκειται για ασθενείς
που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση επιπλοκών
από τη γρίπη ή για άτομα με σοβαρή
κλινική συμπτωματολογία που χρειά-
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• Απομάκρυνση των νεογνών την ώρα
του επισκεπτηρίου των λεχωίδων.
• Σωστός αερισμός των θαλάμων.
• Αποφυγή επαφής με νοσούντες από
τη νέα γρίπη.
Σε περίπτωση στενής επαφής με άτομα που νόσησαν συνιστάται χημειοΟι ιδιαίτερες
προφύλαξη με οσελταμιβίρη ή ζαπροφυλάξεις
ναμιβίρη. Και τα δύο αυτά αντιιικά
Σε αρκετές χώρες παρατηρήθηκε αυ- φάρμακα έχουν κριθεί ασφαλή στην
ξημένος κίνδυνος βαριάς ή θανατη- εγκυμοσύνη.
φόρου νόσησης μεταξύ των εγκύων Η θεραπεία περιλαμβάνει:
γυναικών που μολύνθηκαν από τον ιό, 1. Νοσηλεία σε μονόκλινο δωμάτιο με
ιδιαίτερα κατά το δεύτερο και το τρίμέτρα προφύλαξης επαφής.
το τρίμηνο της κύησης. Είναι σκόπιμο 2. Σε ήπια κλινικά συμπτώματα γρίσε κάθε περίπτωση έστω και ήπιων
πης συνιστάται νοσηλεία στο σπίτι.
συμπτωμάτων από το αναπνευστικό 3. Σε περίπτωση λοίμωξης κατωτέρου
(όπως πυρετό, κυνάγχη, κεφαλαλγίαναπνευστικού ή εκδήλωσης βαρέες, ρινόρροια, μυαλγίες, βήχα) η έγκυων κλινικών συμπτωμάτων συνιστάος να απευθύται μεταφορά
νεται στον ιαΕίναι σκόπιμο σε κάθε περίπτωση της εγκύου τρό της, ενώ σε
λεχωίδας σε
έστω και ήπιων συμπτωμάτων
περίπτωση βανοσοκομείο
από το αναπνευστικό η έγκυος
ρέων συμπτωπου διαθέτει
μάτων (όπως
ΜΕΘ.
να απευθύνεται στον ιατρό της,
δύσπνοια σε
Η χρήση των
ενώ σε περίπτωση βαρέων
κόπωση ή σε
αντιιικών
συμπτωμάτων να επισκέπτεται το φ α ρ μ ά κ ω ν
ηρεμία, κυάνωση, θωραεπιτρέπεται
τμήμα επειγόντων περιστατικών
κ ι κό ά λγο ς ,
στη γαλουχία,
του πλησιέστερου γενικού
αιματηρά ή
επιβάλλονται
πυώδη πτύεόμως το πλύνοσοκομείου.
λα, υψηλό πυσιμο των χερετό >38º C για περισσότερες από 3 ριών και η χρήση απλής χειρουργιημέρες, πτώση της αρτηριακής πίε- κής μάσκας.
σης και διαταραχές του επιπέδου συ- Όσον αφορά στον εμβολιασμό, σύμνείδησης) να απευθύνεται στα επεί- φωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα
γοντα περιστατικά του πλησιέστερου συνιστάται:
γενικού νοσοκομείου.
• Εμβολιασμός των εγκύων στο δεύτεΤα μέτρα προφύλαξης για τις εγκύρο και στο τρίτο τρίμηνο της κύησης
ους είναι η ίδια με αυτή του γενικού
για τις υγιείς εγκύους και σε όλες
πληθυσμού:
τις εγκύους υψηλού κινδύνου (π.χ.
• Συχνό πλύσιμο των χεριών.
ΣΔ, ΧΑΠ, ΚΑ, ΒΑ, ανοσοκαταστολή).
• Αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς • Εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίχώρους.
πης σε όλες τις εγκύους.
• Αυστηρή τήρηση του ωραρίου επι- • Εμβολιασμός κατά του πνευμονιόσκεπτηρίου και περιορισμός των
κοκκου σε εγκύους υψηλού κινδύνου
επισκέψεων.
όπως και στους λοιπούς ενηλίκους.
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Ψηφιακή μαστογραφία
Ισχυρό όπλο κατά
του καρκίνου του μαστού

Από τους

Πέτρο
Μαλακάση

Αντώνη
Χαρλαύτη

Ακτινοδιαγνώστης,
Συνεργάτης Μαιευτηρίου
ΛΗΤΩ

Χειρουργός Μαστού,
Συνεργάτης Μαιευτηρίου
ΛΗΤΩ

Από τον Δεκέμβριο του 2006 λειτουργεί στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, στο Κέντρο
Μαστού, ψηφιακός μαστογράφος τελευταίας γενιάς.Μετά την εκτέλεση
ικανού αριθμού μαστογραφιών και έχοντας πλέον εμπειρία μπορούμε να αξιολογήσουμε τη μέθοδο, καταγράφοντας τα πλεονεκτήματά της.
Και στις δύο διαγνωστικές μεθόδους,
και στην αναλογική-συμβατική και στην
ψηφιακή μαστογραφία, χρησιμοποιούνται ακτίνες «Χ» για τη δημιουργία
εικόνας, όμως στη συμβατική η εικόνα αποθηκεύεται απευθείας στο ακτινολογικό film, ενώ στην ψηφιακή η εικόνα ως ηλεκτρονικό ψηφιακό δεδομένο αποθηκεύεται σε έναν υπολογιστή. Αυτό μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε ποικιλοτρόπως την καταγραφείσα πληροφορία με σκοπό την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της κατάστασης.
Η διαφορά μεταξύ της συμβατικής και
της ψηφιακής είναι παρόμοια με αυτή
της κλασικής φωτογραφικής μηχανής
και της νεότερης ψηφιακής. Εκτός από
τον τρόπο λήψης και αποθήκευσης των
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Η ψηφιακή μαστογραφία χρησιμοποιείται διεθνώς τα τελευταία χρόνια
ως διαγνωστική ακτινολογική μέθοδος. Καθώς μάλιστα οι ψηφιακοί
μαστογράφοι έχουν εξελιχθεί τεχνολογικά την τελευταία τριετία, η
ιατρική κοινότητα έχει αντιληφθεί πλήρως και αξιοποιεί τα
πλεονεκτήματα της μεθόδου έναντι της μέχρι τώρα εφαρμοζόμενης
συμβατικής - αναλογικής μαστογραφίας. Η εμπειρία των ιατρών του
ΛΗΤΩ στη χρήση της επιβεβαιώνει τα πλεονεκτήματά της και στέλνει
ενθαρρυντικά μηνύματα.

δεδομένων, άλλη διαφορά στη διαδικασία εκτέλεσης της μαστογραφίας
δεν υπάρχει.
Η ψηφιακή μαστογραφία είναι ηλεκτρονικό δεδομένο μας, οπότε επιτρέπει την επεξεργασία, την προσαρμογή,
την ανάκλησή της από ηλεκτρονικό αρχείο και την εύκολη αποστολή της με
ηλεκτρονικό μέσο. Ο ακτινολόγος μπορεί να συμβουλευτεί συνάδελφό του ή
και να συνεννοηθεί με τον κλινικό γιατρό χωρίς ο ίδιος να μετακινηθεί. Απώλεια των films μαστογραφιών προηγουμένων ετών, απαραίτητων πολλές
φορές για σύγκριση με τις καινούργιες,
δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα λόγω
της εύκολης και γρήγορης ανάκτησης
της εικόνας από το ηλεκτρονικό αρχείο.
Η ίδια η γυναίκα έχει τη δυνατότητα να
κρατά μαζί της τη μαστογραφία της ως
ψηφιακό δεδομένο (σε CD).

Οι ενδεικνυόμενες
περιπτώσεις
Παρατηρήσαμε ότι επισημαίνονται με
καλύτερο τρόπο οι διαφορές μεταξύ
φυσιολογικού και παθολογικού ιστού

(μαζικού αδένα). Ανακαλύπτουμε καρκίνους σε πιο πρώιμα στάδια λόγω μεγαλύτερης ευαισθησίας της μεθόδου
για μερικά άμεσα ή έμμεσα σημεία
εμφάνισης της νόσου (όπως είναι οι
μικροαποτιτανώσεις και οι διαταραχές της αρχιτεκτονικής σε έναν πυκνό
μαστό).
Ίσως δεν είναι στατιστικά σημαντική η
διαφορά στο ποσοστό ανίχνευσης καρκίνων στις γυναίκες που υποβάλλονται
σε γενικό πληθυσμιακό έλεγχο. Η
εμπειρία μας, όμως, δείχνει ότι σαφώς
έχουν να ωφεληθούν οι γυναίκες που
είναι προεμμηνοπαυσιακές, περιεμμηνοπαυσιακές (περίπου έναν χρόνο
μετά την τελευταία περίοδό τους) ή ηλικίας κάτω των 50 ετών. Σε αυτές τις
ομάδες ο μαζικός αδένας είναι πιο πυκνός και η ψηφιακή μαστογραφία μας
βοηθάει περισσότερο στην πρώιμη ανίχνευση καρκινικών βλαβών ή γενικά
στην αξιολόγηση ευρημάτων από άλλες διαγνωστικές προσεγγίσεις.
Παρατηρήσαμε ότι και στην ομάδα των
γυναικών υψηλού κινδύνου (κυρίως
λόγω οικογενειακού ιστορικού) η ψη-

φιακή μαστογραφία μας προσφέρει άγνωση στη θεραπευτική αντιμετώπιπερισσότερες πληροφορίες για την ση καλοήθων ή κακοήθων παθήσεων
έγκαιρη αξιολόγηση προκαρκινικών ή του μαστού, διαπιστώνουμε ότι και εδώ
η ψηφιακή πλεονεκτεί έναντι της ανακαρκινικών βλαβών του μαστού.
λογικής μαστοΠρέπει να τονίγραφίας.
σουμε εδώ ότι η
Η
μέθοδος
δεν
αντικαθιστά
Στις χειρουργιμέθοδος αυτή δεν
άλλες διαγνωστικές
κές επεμβάσεις
αντικαθιστά άλλες
που γίνονται για
διαγνωστικές
απεικονιστικές
διαγνωστικούς
απεικονιστικές
προσεγγίσεις, όπως το
λόγους έχουμε
προσεγγίσεις,
υπερηχογράφημα των
μεγαλύτερη
όπως το υπερηχοακρίβεια στον
γράφημα των μαμαστών και η μαγνητική
εντοπισμό των
στών και η μαγνημαστογραφία
μαστού,
και
μαστογραφικών
τική μαστογραφία
μαστού, και κυρίκυρίως δεν υποκαθιστά την ευρημάτων με
ως δεν υποκαθιψηλάφηση των μαστών από συρμάτινο οδηγό,
καθώς και επιστά την ψηλάφηση
ειδικό γιατρό.
βεβαίωση της
των μαστών από
αφαίρεσης του
ειδικό γιατρό. Η
ευρήματος κατά
διαγνωστική προσπέλαση των μαστών που πάσχουν ή τη διάρκεια της επέμβασης. Αυτό σηπροληπτικά είναι πολύπλευρη και συ- μαίνει ότι η γυναίκα ωφελείται λόγω
χνά κάθε μέθοδος συμπληρώνει ή κα- των μικρότερων διαστάσεων του τμήματος του μαστού που αφαιρούμε
τευθύνει την άλλη.
(έχουμε καλύτερο κοσμητικό αποτέΗ συμβολή
λεσμα, λόγω και της μικρότερης σε μήστη θεραπεία
κος τομής του δέρματος και της λιγόΠερνώντας από την πρόληψη και τη δι- τερης δυσμορφίας του μαστού από την

αφαίρεση μικρότερου όγκου ιστού).
Ακριβέστερος εντοπισμός και καλύτερη εικόνα στο δείγμα που αποστέλλεται από τη χειρουργική αίθουσα στο
ακτινολογικό εργαστήριο κατά την
επέμβαση σημαίνει και μείωση του
χρόνου της χειρουργικής επέμβασης.
Δηλαδή, κάνοντας χρήση της ψηφιακής μεθόδου έχουμε λιγότερο χρόνο
γενικής αναισθησίας, που φτάνει μερικές φορές σε μείωση 20%.
Παρατηρήσαμε αυξημένη ευαισθησία
της ψηφιακής μεθόδου στον έλεγχο
γυναικών που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση των μαστών τους.
Πετύχαμε βελτιωμένη απεικόνιση περιοχών του μαστού αλλοιωμένων αρχιτεκτονικά από την προηγηθείσα εγχειρητική πράξη, κυρίως λόγω των
ηλεκτρονικών δυνατοτήτων της μεθόδου, όπως η μεγέθυνση των περιοχών
αυτών ή η αλλαγή της αντίθεσης της
εικόνας.
Η πρόοδος της τεχνολογίας μαζί με
την εμπειρία που αποκτούμε από τη
χρήση της και στον τομέα της απεικόνισης των μαστών μας έκανε πιο
ισχυρούς στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού.
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Αναιμία στην κύηση
Γιατί εμφανίζεται, πώς αντιμετωπίζεται

Από τον

Χρήστο Γ. Τσίντζο
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Συνεργάτης Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ο όγκος του πλάσματος στο αίμα
αυξάνεται περισσότερο από τα ερυθρά αιμοσφαίρια, με αποτέλεσμα να
έχουμε αιμοαραίωση, που αντικατοπτρίζεται με πτώση της τιμής του
αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης. Σε ορισμένες περιπτώσεις η
κατάσταση πιθανώς να εξελιχθεί σε αναιμία, η οποία όμως μπορεί να
αντιμετωπιστεί προληπτικά με θετικά αποτελέσματα.
Αναιμία ονομάζουμε την πτώση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων ή/και
της αιμοσφαιρίνης σε σταθερό όγκο
αίματος. Η εγκυμοσύνη προκαλεί σημαντικές αλλαγές τόσο στα έμμορφα κυτταρικά στοιχεία του αίματος όσο και
στον όγκο του πλάσματος. Η αύξηση του
όγκου του πλάσματος φτάνει το 45% 50%, που οφείλεται σε μια σειρά μηχανισμούς όπως η αύξηση των οιστρογόνων από τον πλακούντα, που διεγείρει το
σύστημα ρενίνης - αγγειοτενσίνης - αλδοστερόνης, όπου η τελευταία προάγει
αύξηση κατακράτησης Νa+ και νερού
από τους νεφρούς. Η προγεστερόνη συμμετέχει επίσης στην αύξηση του όγκου
του πλάσματος με παρόμοιους μηχανισμούς. Η αύξηση του όγκου
του πλάσματος αρχίζει από το πρώτο
τρίμηνο της κύησης, αλλά γίνεται
εμφανέστερη κατά τη
διάρκεια του δευτέρου τριμήνου,
οπότε σταθεροποιείται γύρω στην 30ή
εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερη αύξηση του όγκου
του πλάσματος σε πολύτοκες γυναίκες με
έμβρυα μεγάλου βάρους, όπως συμβαίνει και στην πολύδυμη κύηση. Ο όγκος
του πλάσματος επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα τρεις εβδομάδες με-
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τά τον τοκετό. Η αύξηση του όγκου των
ερυθρών αιμοσφαιρίων δεν ξεπερνά το
30%, που αντιστοιχεί σε 450 ml ερυθρών
αιμοσφαιρίων. Η αύξηση αυτή εξαρτάται
άμεσα από τη λήψη ή μη σιδήρου κατά τη
διάρκεια της κύησης. Από τα παραπάνω
γίνεται σαφές ότι κατά τη διάρκεια της
κύησης υπάρχει δυσανάλογη αύξηση
του όγκου του πλάσματος σε σχέση με
τον όγκο των ερυθρών αιμοσφαιρίων,
που έχει ως αποτέλεσμα την αιμοαραίωση. Αυτό αντικατοπτρίζεται εργαστηριακά με την πτώση της τιμής του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης από τον
τρίτο μήνα της κύησης, ενώ το μέγιστο
της μείωσης αυτής παρατηρείται από
τον πέμπτο μέχρι τον όγδοο μήνα. Μετέπειτα εμφανίζεται αύξηση των τιμών
αυτών στις τελευταίες εβδομάδες της
κύησης μέχρι και τον τοκετό. Κατά συνέπεια μιλάμε για αναιμία στη διάρκεια
της εγκυμοσύνης όταν η αιμοσφαιρίνη
έχει συγκέντρωση μικρότερη των 10 gr/
dl, ενώ εκτός εγκυμοσύνης όταν η τιμή
αυτή είναι κάτω από 12 gr/dl.

Πότε έχουμε αναιμία
Οι αναιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις που αιτιολογικά οφείλονται σε τρεις
μεγάλες κατηγορίες:
• Στη μειωμένη παραγωγή ερυθρών
αιμοσφαιρίων.

Η αναιμία στην κύηση είναι
μια παθολογική κατάσταση
που χρειάζεται τόσο την
αμέριστη προσοχή της
εγκύου όσο και τη
συνεργασία του
αιματολόγου με τον
μαιευτήρα γυναικολόγο, που
παρακολουθεί την κύηση.
• Στην αυξημένη - πρόωρη καταστροφή
ερυθρών αιμοσφαιρίων.
• Στη μεγάλη απώλεια αίματος.
Τα εργαστηριακά αποτελέσματα στις
τρεις περιπτώσεις παρουσιάζουν πτώση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων, της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη από τις κατώτερες φυσιολογικές
τιμές. Στον παρατιθέμενο πίνακα αναφέρονται μερικές από τις συνηθέστερες αναιμίες κατά την κύηση.
Η πιο συχνή αναιμία στην κύηση είναι

η σιδηροπενική. Πρόκειται για αναιμία
που οφείλεται είτε στη μη επαρκή λήψη σιδήρου σε καταστάσεις αυξημένων
απαιτήσεων λόγω κακής διατροφής, είτε
στη μείωση απορρόφησης σιδήρου από
το ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα, είτε στη χρόνια απώλεια αίματος.
Τα κλινικά συμπτώματα και σημεία είναι αυτά που χαρακτηρίζουν κάθε αναιμία όπως κόπωση, καταβολή δυνάμεων,
αδυναμία, ωχρότητα δέρματος και επιπεφυκότων, δύσπνοια, καθώς και ειδικά
συμπτώματα και σημεία λόγω της έλλειψης σιδήρου, όπως γλωσσίτιδα, χειλίτιδα, κοιλονυχία, οξυθυμία, παγοφαγία
και μετακρικοειδής οισοφαγική δυσφαγία. Η εγκατάσταση τόσο των κλινικών
όσο και των εργαστηριακών ευρημάτων
είναι σταδιακή. Η έντονη σιδηροπενική
αναιμία, όπου δεν αναγνωρίζεται και δεν
θεραπεύεται έγκαιρα, μπορεί να δημιουργήσει αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση προεκλαμψίας, λιποβαρών και
θνησιγενών εμβρύων εξαιτίας των διαταραχών ενδομήτριας ανάπτυξης.

Οι συνηθέστεροι τύποι αναιμίας κατά την κύηση
«Φαινομενικές» αναιμίες

• Φυσιολογική αναιμία της κύησης, που οφείλεται σε αιμοαραίωση.

Αναιμίες λόγω ελαττωμένης
παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων

• Σιδηροπενική αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου.
• Μεγαλοβλαστική αναιμία εξαιτίας έλλειψης φυλλικού
οξέος ή VitB 12.
• Αμιγής απλασία ερυθράς σειράς (αναιμία Diamond - Blackfran).
• Απλαστική αναιμία.

Αναιμίες λόγω αυξημένης - πρόωρης
καταστροφής ερυθρών αιμοσφαιρίων

• Δρεπανοκυτταρική αναιμία.
• Α και Β μεσογειακή αναιμία.
• Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
• Αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες θερμού ή ψυχρού τύπου.
• Μικροαγγειοπαθητικές αιμολυτικές αναιμίες.

Η αντιμετώπιση
Για την αντιμετώπιση της σιδηροπενικής αναιμίας στην εγκυμοσύνη, σήμερα προτείνεται η προληπτική χορήγηση σιδήρου από τη 12η - 15η εβδομάδα
μέχρι και το τέλος της. Η προληπτική
αντιμετώπιση περιλαμβάνει χορήγηση από το στόμα σκευασμάτων θειικού, φουμαρινικού ή γλυκονικού σιδήρου σε δοσολογία, κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), 30 - 60
mg στοιχειακού σιδήρου την ημέρα
και η ενθάρρυνση της εγκύου για σωστά ισορροπημένη διατροφή. Ενώ για
εγκύους με έλλειψη σιδήρου συνιστάται δοσολογία 120 - 40 mg την ημέρα.
Εργαστηριακή βελτίωση μετά τη χορήγηση σιδήρου θα αντικατοπτριστεί
σε αύξηση των δικτυοερυθροκυττάρων έπειτα από 7 - 10 ημέρες από την
έναρξη της θεραπείας και αύξηση της
τιμής της αιμοσφαιρίνης κατά 0,7 - 1
gr/dl την εβδομάδα.
Η αναιμία στην κύηση είναι παθολογική κατάσταση που χρειάζεται τόσο την
αμέριστη προσοχή της εγκύου όσο και
τη συνεργασία του αιματολόγου με τον
μαιευτήρα γυναικολόγο, ο οποίος παρακολουθεί την κύηση. Ακρογωνιαίος
λίθος στην ευτυχή κατάληξη της κύησης σε μια τέτοια δύσκολη περίπτωση
είναι η σωστή παρακολούθηση και η
ενημέρωση της εγκύου από τον ιατρό
της και η εμπιστοσύνη της προς αυτόν.
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Ανδρική υπογονιμότητα
Τα προβλήματα και οι λύσεις
Από τον

Αθανάσιο Καστόρα
Mαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Υπεύθυνος Μονάδας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Μαιευτήριο ΛΗΤΩ

Δεν απέχει πολύ η εποχή όπου σε περιπτώσεις στις οποίες ένα ζευγάρι δεν
κατάφερνε να αποκτήσει παιδί η γυναίκα υποβαλλόταν σε σειρά εξετάσεις, πολλές φορές επώδυνες, χωρίς
να εξετάζεται καθόλου ο άνδρας. Η
νοοτροπία αυτή είχε επικρατήσει από
αρχαιοτάτων χρόνων, όπου τη λύση για
την αδυναμία του άνδρα να τεκνοποιήσει την έδινε ο... Δίας μεταμορφω-
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Σχεδόν στα μισά ζευγάρια που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδί το
πρόβλημα εντοπίζεται στο «ισχυρό φύλο», εν αντιθέσει με ό,τι πίστευαν
παλαιότερα. Έτσι, στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη πλήρης
σειρά εξετάσεων και για τον άνδρα, ώστε να εντοπιστεί το πρόβλημα και
να ακολουθήσει η αντίστοιχη θεραπεία.
μένος πότε σε ταύρο, πότε σε κύκνο
και πότε σε βροχή. Σήμερα όμως έχει
βρεθεί ότι το 40% - 50% της υπογονιμότητας οφείλεται στον ανδρικό παράγοντα. Άρα, λοιπόν, ο έλεγχος του υπογόνιμου ζευγαριού θα πρέπει να ξεκινά από τον άνδρα.
Οι τιμές αναφοράς σπέρματος γόνιμων ανδρών όπως καθορίστηκαν από
τον WHO (το 2003) είναι:

• Όγκος ≥ 2 ml.
• PH ≥ 7,2.
• Συγκέντρωση σπερματοζωαρίων ≥
20x106 /ml.
• Ολικός αριθμός σπερματοζωαρίων
ανά εκσπερμάτιση ≥ 40x106.

Οι αιτίες
Οι αιτίες για την ανδρική υπογονιμότητα είναι οι εξής:

Η θεραπευτική προσέγγιση
της υπογονιμότητας του άνδρα
Σπέρμα <1x106/ml

Σπέρμα <10x106/ml

Σπέρμα <20x106/ml

• Γενετικός έλεγχος
• Ορμονικός έλεγχος
• Doppler όρχεων

Απόδοση έπειτα
από επεξεργασία

<0,3-2x106

Απόδοση έπειτα
από επεξεργασία

>2x106

>2-3x106

>3x106

ICSI

IVF

IUI
3 - 4 κύκλους

• Ασπερμία. Στην περίπτωση αυτή δεν
εκκρίνεται σπέρμα από τον οργανισμό.
Αιτίες γι’ αυτό μπορεί να είναι: 1) Επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως και προστάτη, 2) Οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή, 3) Κολεκτομή, 4) Διαβητική νευροπάθεια, 5) Χρήση αντιυπερτασικών αναστολέων του συμπαθητικού
και 6) Διατομή του νωτιαίου σωλήνα.
• Υποσπερμία. Αιτίες μπορεί να είναι: 1)
Απόφραξη σπερματικών πόρων ή συγγενούς απλασίας των σπερματοδόχων κύστεων, 2) Ατελής ή πλήρης παλινδρόμηση προς την κύστη και 3) Χρήση ουσιών
(ηρωίνη - μεθαδόνη).
• Υπερσπερμία. Στην περίπτωση αυτή
οι αιτίες μπορεί να είναι: 1) Μακρά περίοδος αποχής και 2) Φλεγμονές.
• Ολιγοζωοσπερμία. Στην περίπτωση
αυτή ο αριθμός σπερματοζωαρίων είναι μικρότερος των 20x106/ml. Αιτίες
μπορεί να είναι: 1) Μερική απόφραξη
στο επίπεδο της επιδιδυμίδας, 2) Μερική παλινδρόμηση του σπέρματος στην
ουροδόχο κύστη, 3) Κιρσοκήλη, 4) Σακχαρώδης διαβήτης, 5) Σκλήρυνση κατά
πλάκας, 6) Κληρονομικοί παράγοντες, 7)

Φαρμακευτικοί παράγοντες (νιτροφουραντοΐνη, μεθυλτεστοστερόνη, στανοζόλη, αλσαλαζίνη, οξυμεθολόνη), 8) Ιδιοπαθείς παράγοντες, 9) Υπερθέρμανση
όρχεων, 10) Ορμονική ανεπάρκεια και
11) Χρόνιος αλκοολισμός.

Με την εξέλιξη νέων
τεχνικών η γονιμοποίηση με
σπέρμα δότη περιορίζεται
όλο και περισσότερο.
Η θεραπεία
Η θεραπευτική προσέγγιση εξαρτάται
από την εκάστοτε αιτιολογία (κιρσοκήλη
- χειρουργική αποκατάσταση, φλεγμονή - φαρμακευτική αντιμετώπιση κ.λπ.).
Σε περίπτωση που η εφαρμοσθείσα θεραπεία δεν αποδώσει, η θεραπευτική
προσέγγιση περιγράφεται στον παρατιθέμενο πίνακα. Σε περιπτώσεις που
δεν ανευρίσκονται σπερματοζωάρια στο
σπερματικό υγρό μπορεί να επιτευχθεί
ανεύρεση σπερματοζωαρίων με:

Οι συνήθεις αιτίες
για την ανδρική
υπογονιμότητα
Αιτία

Συχνότητα

Ιδιοπαθής

30%

Κιρσοκήλη

15%

Ενδοκρινούς
αιτιολογίας

10%

Φλεγμονές

9%

Κρυψορχία

8%

Σεξουαλικές
δυσλειτουργίες

7%

Συστηματικά
νοσήματα

5%

Αντισπερματικά
αντισώματα

4%

Όγκοι

2%

Αποφρακτικής
αιτιολογίας

2%

Λοιπές αιτίες

8%

1. Mικροχειρουργική αναρρόφηση
από την επιδιδυμίδα (MESA: Micro Epididymal Sperm Aspiration).
2. Διαδερμική βελόνα αναρρόφησης από
την επιδιδυμίδα (PESA: Percutaneous
Sperm Aspiration).
3. Βιοψία όρχεως (TESE: Testicular
Sperm Extraction).
4. Βελόνα βιοψίας PTSE ή TENA.
Σε πειραματικό στάδιο βρίσκεται η
μέθοδος ROSNI (round spermatid
injection), η οποία προβλέπει την έγχυση ανώριμων σπερματίδων στο κυτταρόπλασμα των ωαρίων. Η νέα αυτή τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε άνδρες
στους οποίους δεν ανιχνεύονται ώριμες
μορφές σπερματοζωαρίων ή που παρουσιάζουν πλήρη μειωτική διάπαυση. Ωστόσο τα ποσοστά επιτυχίας της
μεθόδου αυτής είναι ιδιαίτερα χαμηλά
συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα του ICSI
με ώριμα σπερματοζωάρια, ενώ υπάρχουν αναφορές για υψηλά ποσοστά γενετικών ανωμαλιών.
Με την εξέλιξη των παραπάνω τεχνικών
η γονιμοποίηση με σπέρμα δότη περιορίζεται όλο και περισσότερο.
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Θυρεοειδής
Οι παθήσεις και η αντιμετώπισή τους
Από τη

Θένια Κουτσούμπα
Ενδοκρινολόγος,
Συνεργάτιδα Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Οι ορμόνες που παράγει ο θυρεοειδής αδένας έχουν άμεση σχέση με τις
γυναίκες σε έμμηνο ρύση, τη σύλληψη και τη φυσιολογική εξέλιξη της
εγκυμοσύνης καθώς και με τη φυσιολογική ανάπτυξη του οργανισμού.
Είναι συνεπώς απολύτως απαραίτητος ο έλεγχός του, ιδίως όταν υπάρχει
αντίστοιχο οικογενειακό ιστορικό.

Ο θυρεοειδής αδένας έχει σχήμα πε- αντισωμάτων. Τα θυρεοδιεγερτικά αταλούδας, βάρος λίγο μεγαλύτερο από ντισώματα επιτίθενται στους υποδοένα βερίκοκο και βρίσκεται στη μέση χείς της TSH και προκαλούν αυξημένη
του λαιμού μας. Παράγει τις θυρεο- παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών ανεειδικές ορμόνες Τ3 και Τ4 που έχουν ξάρτητα από τη φυσιολογική ρύθμιση
άμεση επίδραση στη φυσιολογική ανά- μέσω της λειτουργίας του άξονα.
πτυξη του οργανισμού, στην ωρίμανση
του σκελετού, στο βάρος του σώματος, Η δ ι ά γ ν ω σ η
στην έμμηνο ρύση, στη σύλληψη και στη Συνήθως το άτομο παραπονιέται για
φυσιολογική εξέλιξη της εγκυμοσύνης. νευρικότητα, ευσυγκινησία, μυϊκή αΗ λειτουργία του ρυθμίζεται από τον δυναμία, αϋπνίες, ταχυκαρδία. Η όρεξή
εγκέφαλο με τη βοήθεια της θυρεοτρό- του είναι αυξημένη και ενώ ο ασθενής
που ορμόνης TSH που παράγεται από τρώει συνήθως πολύ χάνει βάρος και
αδυνατίζει, δεν
την υπόφυση, έναν
μικρό αδένα στη
Ο έλεγχος του θυρεοειδούς είναι δε σπάνιες
και οι διάρροιες.
βάση του εγκεφάαπό ενδοκρινολόγο πρέπει
Υπάρχει τρόμος
λου. Έτσι, μόλις τα
να γίνεται επιτακτικά, ιδίως
των χεριών, ενώ
επίπεδα των ορμονών μειωθούν ο
όταν υπάρχει και άλλο άτομο οι παλάμες συνήθως είναι ζεθυρεοειδής δέχεστην οικογένεια με
στές και μόνιμα
ται την εντολή να
θυρεοειδοπάθεια.
ιδρωμένες. Χααυξήσει την παρακτηριστική είραγωγή τους και
το αντίθετο. Η δυσλειτουργία του κατα- ναι η προπέτεια των οφθαλμών (ο γνωστρέφει αυτήν την υπέροχη ισορροπία, στός εξόφθαλμος) που παρουσιάζεται
με αποτέλεσμα τα επίπεδα των ορμονών συχνότερα σε νεαρά άτομα. Στις μεγαπου παράγει στο αίμα να είναι είτε πολύ λύτερες ηλικίες υπάρχει κίνδυνος οστεχαμηλά (υποθυρεοειδισμός) είτε πολύ οπόρωσης και κολπικής μαρμαρυγής.
Η διάγνωση του υπερθυρεοειδισμού
υψηλά (υπερθυρεοειδισμός).
Ο υπερθυρεοειδισμός οφείλεται στην γίνεται με ειδικές εξετάσεις αίματος
παρουσία ειδικών αντιθυρεοειδικών όπου προσδιορίζονται οι θυρεοειδικές
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ορμόνες, οι οποίες και μας δίνουν πληροφορίες για τη λειτουργική κατάσταση
του θυρεοειδούς αδένα. Παράλληλα,
έχουμε στη διάθεσή μας το υπερηχογράφημα και το σπινθηρογράφημα του
θυρεοειδούς, δύο εξετάσεις που μας
παρέχουν πολλές πληροφορίες για την
ανατομική κατάσταση του αδένα.
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται για τη σωστή ρύθμιση του υπερθυρεοειδισμού.
Απαραίτητη είναι η τακτική παρακολούθηση και η αναπροσαρμογή του θεραπευτικού σχήματος, ώστε ο ασθενής να
είναι ευθυρεοειδικός, κρατώντας με τη
χαμηλότερη δυνατή δόση φαρμάκου τα
επίπεδα της ελεύθερης θυροξίνης στα
φυσιολογικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκαζόμαστε να καταστρέψουμε
τον θυρεοειδή με ραδιενεργό ιώδιο είτε
να τον αφαιρέσουμε.
Στον υποθυρεοειδισμό κατασταλτικά
αντισώματα εμποδίζουν την TSH να
δράσει, με αποτέλεσμα να μειώνονται
τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών. Είναι η συχνότερη διαταραχή του
θυρεοειδούς. Εκδηλώνεται με εύκολη κόπωση, υπνηλία, ευαισθησία στο
κρύο, δυσκοιλιότητα, αύξηση βάρους
και ξηροδερμία.
Στα παιδιά όταν δεν διαγιγνώσκεται έγκαιρα εμφανίζεται σωματική και πνευ-

ματική καθυστέρηση. Τα βρέφη που
γεννιούνται με υποθυρεοειδισμό είναι
υπερβολικά ήσυχα, κοιμούνται πολύ,
είναι δυσκοίλια, με μεγάλη γλώσσα,
κλάμα βραχνό, κινήσεις πολύ αργές και
ο αφαλός προεξέχει.

Η θεραπεία
Για τη διάγνωση του υποθυρεοειδισμού ο προσδιορισμός των θυρεοειδικών ορμονών και της ΤSH σε
συνδυασμό με το υπερηχογράφημα
θυρεοειδούς είναι αρκετά. Θεραπευτικά η θυροξίνη χορηγείται συνήθως
διά βίου. Ο ορμονικός έλεγχος αρχικά
επαναλαμβάνεται στις 6 εβδομάδες

γιατί η δόση υποκατάστασης μπορεί
να χρειάζεται αναπροσαρμογή σε σχέση με την αρχική. Από τη στιγμή που η
δόση σταθεροποιείται ο ετήσιος έλεγχος είναι απαραίτητος.
Η παρουσία όζου στον θυρεοειδή διαπιστώνεται είτε με την ψηλάφηση αν
αυτός είναι μεγαλύτερος από 1 εκατοστό σε διάμετρο είτε με τη βοήθεια
του υπερηχογραφήματος. Οι όζοι που
αυξάνονται σε μέγεθος προκαλούν
πιεστικά φαινόμενα στον λαιμό, δύσπνοια, δυσκολία στην κατάποση και
βράγχο φωνής, ενώ υπάρχει πιθανότητα σε ποσοστό 5% εμφάνισης κακοήθειας. Στην περίπτωση αυτή γίνεται με

τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος
παρακέντηση του όζου και κυτταρολογική εξέταση. Η έγκαιρη διάγνωση
και η ριζική θυρεοειδεκτομή προσφέρουν πλήρη ίαση στις περισσότερες
περιπτώσεις.
Αν και οι πιο πολλοί γνωρίζουμε για
τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τις διαταραχές της θυρεοειδικής λειτουργίας, πολλές φορές τα
συμπτώματα αργούν να γίνουν αντιληπτά. Επομένως, ο έλεγχος του θυρεοειδούς από ενδοκρινολόγο πρέπει να
είναι επιτακτικός, ιδίως όταν υπάρχει
και άλλο άτομο στην οικογένεια με
θυρεοειδοπάθεια.
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Διατροφή
Γιατί ωφελεί το γεύμα με την οικογένεια
Από τη

Μελίνα Σ. Καριπίδου
MSc, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος,
Συνεργάτιδα Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ

Ο ισορροπημένος τρόπος διατροφής
αποτελεί κατά κοινή παραδοχή θέμα
καίριας σημασίας και προτεραιότητας
για τη δημόσια υγεία στον δυτικό κόσμο
τόσο για τους ενηλίκους όσο και για τα
παιδιά και τους εφήβους. Μια διάσταση,
όμως, του περισσότερο υγιεινού τρόπου
διατροφής, που συχνά αμελείται για χάρη του τι και πόσο συνιστάται να τρώμε,
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Πολύ συχνά ακούμε και διαβάζουμε για το τι πρέπει να τρώμε, σε τι
ποσότητα και με ποια συχνότητα. Σπάνια, όμως, γίνεται λόγος με ποιους
πρέπει να γευματίζουμε και πού, γεγονός πολύ σημαντικό για τις
διατροφικές μας συνήθειες και την πραγματικά υγιεινή διατροφή.
είναι το πού και πώς τρώμε. Το περιβάλλον των γευμάτων, δηλαδή ο χώρος όπου
καταναλώνεται το γεύμα, με ποιους και τι
γίνεται κατά τη διάρκειά του έχουν αποδειχθεί σημαντική παράμετρος για την
ποιότητα της δίαιτας.
Η κατανάλωση γευμάτων εκτός σπιτιού,
που έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό
τις τελευταίες δεκαετίες, έχει συσχετι-

στεί με χαμηλότερη ποιότητα δίαιτας και
με την παράλειψη όλων των κυρίως γευμάτων. Όσο δηλαδή αυξάνεται η κατανάλωση γευμάτων εκτός σπιτιού, τα άτομα
λαμβάνουν χειρότερης ποιότητας τρόφιμα και υιοθετούν μάλλον ακατάστατα
γεύματα. Στον αντίποδα αυτού του φαινομένου τοποθετείται το οικογενειακό
γεύμα. Πολλές μελέτες δείχνουν πως η

family
ύπαρξη έστω και ενός οικογενειακού
γεύματος βελτιώνει την ποιότητα της
διατροφής όχι μόνο των ενηλίκων αλλά
και των νεαρών μελών της οικογένειας. Η μεγάλη συχνότητα ενός γεύματος
με την οικογένεια αυξάνει την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και δημητριακών ολικής άλεσης και μειώνει
εκείνη των γλυκισμάτων και των σνακ
χαμηλής ποιότητας. Μάλιστα η επίδραση αυτή μπορεί να διατηρηθεί ακόμα και
στην ενήλικη ζωή.

Οι προϋποθέσεις
Η θετική επίδραση, όμως, του οικογενειακού γεύματος συμβαίνει υπό προϋποθέσεις. Είναι εντυπωσιακό ότι η παρακολούθηση της τηλεόρασης κατά τη
διάρκεια του γεύματος αναιρεί τα πλεονεκτήματα που αυτή η συνήθεια προσφέρει. Η εξήγηση είναι ότι, όταν η οικογένεια βλέπει τηλεόραση παράλληλα
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Πολλές μελέτες δείχνουν
πως η ύπαρξη έστω και ενός
οικογενειακού γεύματος
βελτιώνει την ποιότητα της
διατροφής όχι μόνο των
ενηλίκων αλλά και των
νεαρών μελών της
οικογένειας.
με το γεύμα, αποσπάται από τη διαδικασία του φαγητού και παραλείπει τα περιφερειακά τρόφιμα, ιδιαίτερα τις σαλάτες. Άλλο σενάριο είναι ότι τα άτομα
που τρώνε με την τηλεόραση ανοιχτή
μπορεί να οδηγηθούν στην κατανάλωση πολύ περισσότερου φαγητού, αφού
δεν καταλαβαίνουν πότε χόρτασαν, ή
ακόμα και λιγότερου και αργότερα να
καταφύγουν σε τσιμπολογήματα για να

καλύψουν την πείνα τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους εφήβους η παρακολούθηση τηλεόρασης και η ενασχόληση με τον υπολογιστή έχουν συσχετιστεί με την παράλειψη κάποιου κυρίως γεύματος.
Από την άλλη μεριά, η συζήτηση σε ήρεμο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του οικογενειακού γεύματος λειτουργεί ευεργετικά. Αυτό εύκολα γίνεται αντιληπτό,
εάν αναλογιστεί κανείς ότι η συζήτηση
και η ήρεμη ατμόσφαιρα επιτρέπουν στο
άτομο να επικεντρωθεί στο φαγητό του,
να καταναλώσει ποικιλία τροφίμων και
να σταματήσει όταν χορτάσει. Εξάλλου,
στη σημερινή εποχή, όπου οι γονείς συνήθως εργάζονται πολλές ώρες και τα
παιδιά έχουν πολλές ευκαιρίες να φάνε
μόνα τους, το οικογενειακό γεύμα μάλλον αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς ίσως είναι από τις λίγες ευκαιρίες
για την οικογενειακή συνεύρεση.
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Laser-λιπόλυση
Η τελευταία λέξη στη λιποαναρρόφηση
Από τον

Αθανάσιο Χριστόπουλο
Πλαστικός χειρουργός,
Συνεργάτης Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Στη λιποαναρρόφηση έχουν
με τα χρόνια ενσωματωθεί πολλές τεχνολογικές
εξελίξεις, σε μια προσπάθεια να καταστεί η
απομάκρυνση του ανεπιθύμητου λίπους ευκολότερη και λιγότερο επώδυνη. Η τελευταία είναι η εφαρμογή
της laser-λιπόλυσης.
Πρόκειται για την πιο
εντυπωσιακή έως
τώρα εφαρμογή και έχει
την έγκριση του FDA των ΗΠΑ.
Στη λιποαναρρόφηση με laser ο πλαστικός χειρουργός εισχωρεί με μία
οπτική ίνα laser στην περιοχή από
την οποία θέλει να αφαιρέσει το λίπος. Χρησιμοποιώντας δύο μήκη κύματος (924 nm και 975 nm), λιώνει το
λίπος, το οποίο κατόπιν απομακρύνεται με λεπτή κάνουλα (πολύ λιγότερο
επεμβατική από τον κλασικό σωλήνα
λιποαναρρόφησης). Το λέιζερ στη συνέχεια συσφίγγει (ενισχύει) το δέρμα
γύρω από την περιοχή.
Τα οφέλη από τη νέα τεχνική laserλιπόλυση είναι σημαντικά:
•	Το laser διαλύει επιλεκτικά το λίπος, σε αντίθεση με την κλασική
λιποαναρρόφηση, που είναι λιγότερο επιλεκτική.

Οι νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν δώσει νέες δυνατότητες στην
πλαστική χειρουργική. Μία από αυτές είναι η laser-λιπόλυση, η οποία
προσφέρει νέα, σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική
λιποαναρρόφηση, και μάλιστα με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

•	Το laser κλείνει τα αιμοφόρα αγγεία, άρα έχουμε λιγότερους μώλωπες (μελανιές).
•	Το laser συσφίγγει (ενισχύει)
το δέρμα, επομένως έχουμε λιγότερο χαλαρό δέρμα μετά τη
λιποαναρρόφηση.

Τα π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α
Η laser-λιποαναρρόφηση είναι λιγότερο
τραυματική, άρα πλεονεκτεί γιατί έχουμε ταχύτερη αποθεραπεία και επιστροφή στις δραστηριότητες. Το laser «λιώνει» το ανεπιθύμητο λίπος αποτελεσματικά και αποδοτικά με επιλεκτική στόχευση του λιπώδους ιστού. Αυτό έχει για
το άτομο τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
• Τ
 αχύτερη επούλωση.
• Λιγότερους μώλωπες (μελανιές).
• Μειωμένο πόνο.
•	Ελάχιστη απώλεια αίματος και ελάχιστο οίδημα.
•	Λιγότερο χρόνο αποθεραπείας για
τα άτομα που χρειάζεται να επιστρέψουν σύντομα ή την ίδια μέρα
στην εργασία τους ή/και σε άλλες
δραστηριότητες.
•	Ομαλότερο δέρμα με λιγότερες παραμορφώσεις του περιγράμματος.
• Σύσφιγξη του δέρματος.
•	Η οπτική ίνα του laser είναι εξαιρετικά μικρή, άρα έχουμε πολύ μικρότερες οπές εισόδου, επομένως και

πολύ μικρότερες, σχεδόν αόρατες,
ουλές.
•	Στις μικρότερες περιοχές η διαδικασία γίνεται με τοπική αναισθησία.
•	Μπορεί να πετύχει εξομαλύνσεις
σε ανωμαλίες από προηγούμενες
λιποαναρροφήσεις.
Ο πλαστικός χειρουργός, έχοντας στα
χέρια του ένα εξελιγμένο μηχάνημα laser, μπορεί να βελτιώσει το περίγραμμα του σώματος, ακόμα και σε
περιπτώσεις που κανονικά δεν αντιμετωπίζονται με την παραδοσιακή λιποαναρρόφηση, όπως η μικρή έκταση
και οι παραμορφώσεις.

Η αναισθησία
Ο ιατρός καθορίζει το επίπεδο της αναισθησίας που απαιτείται, ανάλογα με την
έκταση των περιοχών που θα αντιμετωπιστούν, τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες του ίδιου του ατόμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται μόνο
τοπική αναισθησία και συχνά το άτομο
μπορεί να επιστρέψει στις ελαφρές εργασίες του την ίδια ημέρα.
Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπική αναισθησία και ηρεμιστικό, έστω και για να σας βοηθήσει
απλώς να χαλαρώσετε. Σε μεγαλύτερης έκτασης laser-λιποαναρρόφηση
μπορούν να χρησιμοποιηθούν η επισκληρίδειος ή και άλλες μορφές βαθύ-
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τερης αναισθησίας, κατά την οποία
το άτομο κοιμάται στη διάρκεια της
διαδικασίας ή, ενώ δεν αισθάνεται
κανέναν πόνο, έχει ταυτόχρονα κάποια αίσθηση του περιβάλλοντος.

Οι συγκρίσεις
Το μήκος κύματος του laser είναι μια
σημαντική παράμετρος για τα μηχανήματα laser-λιπόλυσης. Ενώ τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούν
σήμερα 1.064 nm ή 1.320 nm, στην
πραγματικότητα το μήκος κύματος
που απορροφάται καλύτερα από το
λίπος είναι τα 920 nm.
Στην αγορά κυκλοφόρησε το νέο laserλιποαναρρόφησης SLIMLIPO. Είναι το
πρώτο που βασίζεται στο 924 nm laser.
Γι’ αυτό είναι διπλάσια ως τριπλάσια πιο
επιλεκτικά απορροφήσιμο από το λίπος,
από τις άλλες εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες laser-λιποαναρρόφησης.
Επίσης, είναι 5 φορές πιο επιλεκτικά απορροφήσιμο από το αίμα. Δηλαδή διαλύει το λίπος και εμποδίζει την
αιμορραγία.
Σημαντική παράμετρος είναι επίσης
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Υπάρχει και η περίπτωση
οι δύο εξελιγμένες μέθοδοι,
της παλμικής λιποαναρρόφησης
και της laser-λιπόλυσης,
να συνδυαστούν,
προσφέροντας στο ίδιο άτομο
και στην ίδια εφαρμογή τα
πλεονεκτήματα και των δύο.
η ισχύς ενός μηχανήματος laser. Όσο
πιο μεγάλη είναι αυτή τόσο πιο σύντομος παραμένει ο χρόνος της επέμβασης και τόσο λιγότερη είναι η απαιτούμενη αναισθησία. Υπάρχουν παλαιότερα laser με 6 έως 18 Watt, ενώ τα νέα
laser έχουν 40 Watt ισχύ, που είναι βέβαια και το προτιμότερο.

Το μ έ λ λ ο ν
Μια μέθοδος όπως η κλασική λιποαναρρόφηση, που έχει δείξει επί δεκαετίες τα αξιόπιστα αποτελέσματά της, δεν
πρέπει να βγαίνει σε αχρηστία. Μπο-

ρεί όμως να βελτιωθεί. Γι’ αυτό
χρησιμοποιούμε την εξέλιξη της
κλασικής λιποαναρρόφησης, την
παλμική λιποαναρρόφηση. Υπάρχει ακόμα και η περίπτωση οι δύο
εξελιγμένες μέθοδοι της παλμικής
λιποαναρρόφησης και της laserλιπόλυσης να συνδυαστούν, προσφέροντας στο ίδιο άτομο και στην
ίδια εφαρμογή τα πλεονεκτήματα
και των δύο.
Σε αρχική φάση, ο ιατρός χρησιμοποιεί τη laser-λιποαναρρόφηση,
λιώνοντας το λίπος και δημιουργώντας αιμόσταση. Κατόπιν αναρροφά το
λιωμένο λίπος με την παλμική λιποαναρρόφηση, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο επέμβασης.
Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων έχει
νόημα όταν πρόκειται για μεγάλες επιφάνειες, ενώ για μικρότερες η laserλιποαναρρόφηση είναι από μόνη της
αρκετή. Οι δύο μέθοδοι δεν είναι μεταξύ τους ανταγωνιστικές, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προσθέτοντας η καθεμιά τα δικά
της πλεονεκτήματα.
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Εκπαίδευση και ενημέρωση
Η συνεχής αύξηση των γνώσεων στα θέματα υγείας και σε έκταση αλλά και σε βάθος είναι εκπληκτική. Δικαίως πριν από δύο
δεκαετίες επιστήμονες δήλωναν ότι ο ιατρός που δεν ενημερώνεται σε 10 χρόνια θα κατέχει το 50% των γνώσεων που αφορούν στην επιστήμη του. Η διά βίου ενημέρωση συμπληρώνει τον κορμό της εκπαίδευσης.
Η Παιδιατρική αποτελεί ένα δύσκολο κομμάτι στο επίπεδο γνώσεων. Οι λόγοι είναι πολλοί: Πρώτον, γιατί αφορά σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο και ωριμάζοντα οργανισμό. Δεύτερον, διότι αποτελεί προληπτική ειδικότητα. Τρίτον, γιατί υγεία δεν σημαίνει μόνο τη σωματική υγεία που αφορά στις άλλες ειδικότητες αλλά και τη νοητική, καθώς και την ψυχολογική υγεία. Τέταρτον, επειδή ο παιδίατρος δεν αντιμετωπίζει αποκλειστικά το συγκεκριμένο νόσημα που οδηγεί τον ασθενή στον ιατρό, αλλά και το περιβάλλον του παιδιού, καθιστάμενος και σύμβουλος της οικογένειας καθώς και «δικηγόρος» του παιδιού.
Στην καθημερινή πράξη ο παιδίατρος ως γενικός ιατρός βομβαρδίζεται από ερωτήματα και προβλήματα που πρέπει να επιλύονται άμεσα. Η αναγκαιότητα αυτή και η συσσώρευση νέων γνώσεων δημιούργησαν παιδιατρικές υποειδικότητες και εξειδικεύσεις. Παράλληλα, όμως, πρέπει να εξαρθεί η αυξανόμενη ενημέρωση των γονέων στα πολλαπλά προβλήματα που μπορεί
να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους. Ο Τύπος και η τηλεόραση διαθέτουν αρκετό χρόνο για ενημερωτικές εκπομπές σχετικά με
την υγεία, ενώ πολλοί γονείς καταφεύγουν στο Διαδίκτυο. Το τελευταίο δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτο και μπορεί να αποτελέσει αιτία παραπληροφόρησης.
Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη μας, οι ιατροί και οι λοιποί επιστήμονες του Νοσοκομείου Παίδων ΜΗΤΕΡΑ και των
υπόλοιπων Νοσοκομείων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αποφασίσαμε να συμβάλλουμε στην ορθή ενημέρωση των γονέων, ξεκινώντας
με την πρώτη έκδοση του ένθετου περιοδικού «CHILD». Σε σύντομα μικρά άρθρα επιδιώκουμε να σας προσφέρουμε τη γνώση κατά τρόπο εύληπτο και επαγωγικό. Περιμένουμε από την πλευρά σας ερωτήσεις, σχόλια και τους προβληματισμούς σας
σχετικά με την υγεία των παιδιών σας, ούτως ώστε η συμβολή μας στα προσεχή τεύχη να είναι περισσότερο ουσιαστική, χρήσιμη και εποικοδομητική.
Στη στήλη «Πες μου, γιατρέ...» μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας, για οποιοδήποτε θέμα σας προβληματίζει σχετικά με τη σωματική αλλά και την ψυχική υγεία των παιδιών σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη δική σας συμβολή σε μια καλή συνεργασία!
Χρήστος Σπ. Μπαρτσόκας
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής,
Επιστημονικός Διευθυντής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ

Τα νεότερα για παθήσεις καρδιάς & πνευμόνων
Ανέκαθεν η Παιδιατρική Κλι1
νική ΜΗΤΕΡΑ έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στη συνεχή
μετεκπαίδευση όσο και στην
καλύτερη ενημέρωση των
παιδιάτρων και των ιατρών
συναφών ειδικοτήτων, καθώς και των νοσηλευτών,
στις συνεχείς εξελίξεις της
επιστήμης.
Μέχρι πρόσφατα, οι μετεκπαιδευτικές ημερίδες
της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ κάλυπταν
2
ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων με εισηγήσεις ιατρών του ΜΗΤΕΡΑ, σε συνεργασία με εκλεκτούς συναδέλφους από τις ΗΠΑ (Harvard και
Yale). Φέτος, εγκαινιάστηκε μία διαφορετική προσέγγιση των νοσημάτων κατά σύστημα,
με κλινική κυρίως θεώρηση και έμφαση στη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Στη φετινή διημερίδα, η πρώτη ημέρα κάλυψε τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος και του ανωτέρου, αλλά ιδιαιτέρως και του κατωτέρου, με σκοπό να δώσει η συστηματική αυτή προσέγγιση μια ολοκληρωμένη κλινική θεώρηση της παιδικής πνευμονολογίας, τόσο από τον παιδίατρο όσο και από τον πνευμονολόγο, τον αλλεργιολόγο και τον
ωτορινολαρυγγολόγο.
Η δεύτερη ημέρα της διημερίδας αφιερώθηκε τόσο στην παρουσίαση των αποτελεσμά3
των των 2 χρόνων της λειτουργίας της Παιδοκαρδιολογικής και Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, όσο και στην παρουσίαση ομιλιών και στη συζήτηση επιστημονικών θεμάτων σε μια προσπάθεια να αντιμετωπισθεί όλο το φάσμα των καρδιοπαθειών
της παιδικής ηλικίας και να επιτευχθεί ο στόχος να αντιμετωπίζονται όλα τα περιστατικά
στη χώρα μας με τέτοιο επίπεδο σοβαρότητας και ποιότητας φροντίδας, ώστε να μην είναι
αναγκαία η μετάβαση σε κέντρα του εξωτερικού.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της διημερίδας, ο Επιστημονικός Διευθυντής του Παίδων
ΜΗΤΕΡΑ, Καθηγητής Χρήστος Μπαρτσόκας έκανε και την πρώτη επίση1. Από δεξιά: Ο κ. Γιώργος Σαρρής, Διευθυντής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ,
μη παρουσίαση της νέας ονομασίας
ο καρδιολόγος κ. Σωκράτης Αγορογιάννης, ο κ. Γιάννης Παπαγιάννης,
Διευθυντής Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, και ο Επιστημονικός Διευθυντής
του Νοσοκομείου και του νέου λογοτου Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, Καθηγητής Χρήστος Μπαρτσόκας.
τύπου του, εγκαινιάζοντας έτσι μια
νέα εποχή τόσο για τον κλάδο υγείας
2. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, Καθηγητής Χρήστος Μπαρτσόκας,
κατά την επίσημη παρουσίαση της νέας ονομασίας του Νοσοκομείου και του νέου λογοτύπου του.
στη χώρα μας όσο και για τον Όμιλο
ΥΓΕΙΑ και το έργο που συνεχίζει να
3. Ο Διευθυντής του Παιδοαναισθησιολογικού Τμήματος και της
προσφέρει.
Παιδοκαρδιοχειρουργικής ΜΕΘ, κ. Γιώργος Κυρβασίλης.

4

news

Στους κορυφαίους της Ευρώπης
η Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης από την Ευρωπαϊκή Καρδιοχειρουργική Εταιρεία των εξαιρετικών χειρουργικών
αποτελεσμάτων του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τμήματος της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Η επιτυχία αυτή, μοναδική στην Ελλάδα, συγκαταλέγει την Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ μεταξύ των οκτώ μεγάλων Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κέντρων της Ευρώπης που έχουν πιστοποιημένα χειρουργικά αποτελέσματα.
Οι επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Καρδιοχειρουργικής Εταιρείας εξήραν τη σύγχρονη υποδομή, την άρτια οργάνωση, τα άριστα χειρουργικά
αποτελέσματα της ομάδας του Διευθυντή της Παιδοκαρδιοχειρουργικής
Κλινικής, κ. Γεώργιου Σαρρή, την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων
που υποβλήθηκαν, και εξεδόθη το επίσημο Πιστοποιητικό Επαλήθευσης της Ευρωπαϊκής Καρδιοχειρουργικής Εταιρείας
(European Association of Cardiothoracic Surgery Data Verification Certificate).
Η επιτυχής πιστοποίηση των χειρουργικών αποτελεσμάτων της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ εντάσσεται στην πάγια δέσμευση της Διοίκησης και στην προσήλωση γιατρών, τεχνικών και νοσηλευτών στην ποιότητα και
στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τα καρδιοπαθή παιδιά.

Πρωτοποριακή επέμβαση σε παιδί
με σπάνια συγγενή καρδιοπάθεια

Για πρώτη φορά στην
Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στo Καρδιολογικό Τμήμα της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ διαφλέβια
εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη σε παιδί ηλικίας 7
ετών με σπάνια συγγενή καρδιοπάθεια. Ο μικρός ασθενής
είχε ήδη υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς παρουσίαζε σοβαρή δυσλειτουργία της καρδιάς, που
οφειλόταν τόσο στις προηγούμενες επεμβάσεις, όσο και
σε μια σπάνια ανατομική ανωμαλία που ονομάζεται «συγγενώς διορθωμένη μετάθεση». Οι δύο κοιλίες της καρδιάς
βρίσκονταν σε λάθος θέση, με αποτέλεσμα η δεξιά κοιλία
(η πιο αδύνατη) να παίζει τον ρόλο της αριστεράς.
Λόγω του υψηλού κινδύνου ο ασθενής παραπέμφθηκε στο
εξωτερικό. Μετά, όμως, από συζήτηση με τους Διευθυντές
του Καρδιολογικού και Καρδιοχειρουργικού Τμήματος της
Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, κ. Ι. Παπαγιάννη και Γ.
Σαρρή αντίστοιχα, συστήθηκε αντί για μια επικίνδυνη χειρουργική επέμβαση, να γίνει βηματοδότηση της καρδιάς
από δύο σημεία με σκοπό τον καλύτερο συγχρονισμό της.
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Καρ-

διολογικό Τμήμα της
Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ και ήδη
ο ασθενής έχει εξέλθει του Νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο Παιδοκαρδιολόγος, κ. Ι. Παπαγιάννης, «η λειτουργία της καρδιάς του μικρού ασθενούς που βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα
βελτιώθηκε αμέσως κατά 40% και έτσι δεν χρειάζεται να
υποβληθεί σε πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις με
αβέβαιο αποτέλεσμα».
Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται συχνά σε ενηλίκους
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά έχει γίνει μόνο
σε λίγες δεκάδες παιδιατρικών ασθενών παγκοσμίως,
και σε ελάχιστους με τη συγκεκριμένη σύμπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια.
Το Καρδιολογικό Τμήμα της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ είναι το μόνο στην Ελλάδα που έχει πιστοποιημένα
χειρουργικά αποτελέσματα και συμμετέχει σε πανευρωπαϊκή μελέτη αμφικοιλιακής βηματοδότησης σε παιδιά
και ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες, της οποίας τα
πρώτα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στον διεθνή ιατρικό Τύπο.
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news

Ημερίδα για τα προβλήματα κεφαλής
και τραχήλου στην παιδική ηλικία
Μια σημαντική Ημερίδα, με
μεγάλο ενδιαφέρον, φιλοξένησε το Συνεδριακό Κέντρο
«Νικόλαος Λούρος» του
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ. Η
Ημερίδα είχε ως θέμα της
τα «Προβλήματα κεφαλής
και τραχήλου στην παιδική ηλικία» και διοργανώθηκε από το Τμήμα ΩΡΛ
του ΜΗΤΕΡΑ και ομάδα
υπό τον Διευθυντή του
Τμήματος, Καθηγητή
Ιάκωβο Πετμεζάκη.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής ΩΡΛ Εταιρείας και μίλησαν κορυφαίοι επιστήμονες
της ειδικότητας, οι οποίοι ενημέρωσαν για τις νεότερες
εξελίξεις σχετικά με τα προβλήματα της κεφαλής και του
τραχήλου στην παιδική ηλικία.
Την Ημερίδα παρακολούθησε πλήθος κόσμου και την τίμησαν με την παρουσία τους φοιτητές της ιατρικής, ειδικευόμενοι ιατροί της ωτορινολαρυγγολογίας, παιδίατροι,
λογοθεραπευτές, ιατροί των Νοσοκομείων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ, ακαδημαϊκοί κ.ά.
Στο τέλος της Ημερίδας ο Καθηγητής Ιάκωβος Πετμεζάκης αναγνώρισε και εξήρε το υψηλό επίπεδο της Ημερίδας και τη συμμετοχή των παρευρισκομένων και ανανέωσε το ραντεβού για επόμενη συγκέντρωση, η οποία θα
έχει χαρακτήρα φροντιστηρίου.
1. Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής της Ημερίδας,
Καθηγητής κ. Ιάκωβος Πετμεζάκης.
2. Ο ομότιμος Καθηγητής ΩΡΛ του Πανεπιστημίου Αθηνών,
κ. Ελευθέριος Φερεκύδης, με τον κ. Κώστα Παπακώστα και
άλλα μέλη του ΩΡΛ Τμήματος του ΜΗΤΕΡΑ.
3. Ο Καθηγητής ΩΡΛ του Πανεπιστημίου Αθηνών
κ. Αριστείδης Σισμάνης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
4. Πλήθος κόσμου παρευρέθη στην Ημερίδα για να
ακούσει τις σημαντικές ομιλίες.
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γενικό θέμα
Πώς θα προφυλάξουμε το παιδί μας

Νέα γρίπη
Από τη

Δρ Μένη
Σακλαμάκη - Κοντού
Παιδίατρος - Νεογνολόγος,
Διευθύντρια ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ

Τα παιδιά θεωρούνται από τις «ευαίσθητες» ομάδες που
απειλούνται από τον νέο ιό της γρίπης Α (H1N1). Είναι σημαντικό,
λοιπόν, να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τα συμπτώματα και να ξέρουμε
ποια είναι η ορθή αντιμετώπισή τους.

Η νέα γρίπη προκαλείται από τον ιό της γρίπης των χοίρων
Α (Η1Ν1). Στα παιδιά παρουσιάζεται με εικόνα παρόμοια με
αυτήν της εποχικής γρίπης: ξαφνικό υψηλό πυρετό (άνω των
38 βαθμών), βήχα, πονόλαιμο, πονοκέφαλο, καταρροή, μυαλγίες, ρίγη, αίσθημα κόπωσης, εμετούς και διάρροιες. Σε
μερικές περιπτώσεις τα συμπτώματα μπορεί να είναι ηπιότερα, με χαμηλή πυρετική κίνηση ή και χωρίς καθόλου πυρετό.
Τα νεογνά και τα βρέφη μπορεί να εμφανίσουν ταχύπνοια,
δύσπνοια, άπνοιες, βήχα, υποτονικότητα, λήθαργο, άρνηση
θηλασμού ή λήψης υγρών και έντονη ευερεθιστότητα. Τα
συμπτώματα αυτά θα πρέπει να μας ανησυχήσουν και να ζητήσουμε χωρίς καθυστέρηση εκτίμηση από τον παιδίατρο για
την αναγκαιότητα εισαγωγής του βρέφους στο νοσοκομείο.
Στις επιπλοκές της νέας γρίπης περιλαμβάνονται η ιογενής
πνευμονία, σπανιότερα η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια,
επιπλοκές από το κυκλοφορικό, όπως οξεία μυοκαρδιοπάθεια, καθώς και από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι δευτεροπαθείς μικροβιακές λοιμώξεις μπορεί να είναι ωτίτιδα,
ιγμορίτιδα και πνευμονία.
Η νέα γρίπη έχει συνήθως ήπια κλινική εικόνα και τα περισσότερα παιδιά αντιμετωπίζονται στο σπίτι με οδηγίες για:
Απομόνωση για 7 ημέρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων ή για 24 ώρες μετά την υποχώρηση του πυρετού.
Αποφυγή στενής επαφής με άλλα άτομα.
Ανάπαυση όσο το δυνατόν περισσότερο.
Λήψη άφθονων υγρών.
Χρήση απλών αναλγητικών για ανακούφιση των συμπτωμάτων και του πυρετού.
Πρέπει να αποφεύγεται η ασπιρίνη για τον
κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye.
Χρήση χαρτομάντιλων κατά τον
βήχα ή το φτάρνισμα.
Συχνό πλύσιμο των χεριών με
νερό και σαπούνι ή με αλκοολούχα διαλύματα.

Χρήση μάσκας.
Ιατρική εκτίμηση σε περίπτωση επιδείνωσης των
συμπτωμάτων.
Τα ειδικά αντιιικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι οι
αναστολείς ενός ενζύμου του ιού, της νευραμινιδάσης, και
είναι η Oseltamivir (Tamiflu) σε κάψουλες και σιρόπι για
παιδιά και η Zanamivir (Relenza) σε μορφή εισπνοών για
παιδιά άνω των 7 ετών και για ενηλίκους. Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται μόνο με ειδική ιατρική συνταγή σε σοβαρές
λοιμώξεις ή σε εμφάνιση επιπλοκών.

Ο εμβολιασμός
Όσον αφορά στο εμβόλιο της νέας γρίπης Α (Η1Ν1), προτείνεται να εμβολιαστούν αρχικά οι ακόλουθες ομάδες:
1 Παιδιά και ενήλικοι με χρόνια προβλήματα που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για νόσηση και επιπλοκές.
2 Ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό.
3 Έγκυοι β΄ και γ΄ τριμήνου.
4 Άτομα που φροντίζουν βρέφη μικρότερα των 6 μηνών.
5 Βρέφη άνω των 6 μηνών, παιδιά και έφηβοι ως 18 ετών.
6 Εργαζόμενοι σε οργανισμούς κοινής ωφελείας.
Το εμβόλιο είναι ασφαλές, όπως προκύπτει από τη μέχρι
τώρα χρήση του σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και αυτό της
εποχικής γρίπης. Προτείνονται 2 δόσεις στα παιδιά με
μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων και μία δόση για τους
ενηλίκους. Επίσης τα παιδιά 6 μηνών - 5 ετών θα
πρέπει να εμβολιαστούν και με το εμβόλιο της
εποχικής γρίπης. Τα κάτω των 5 ετών πρέπει να
είναι εμβολιασμένα και με το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου (Prevenar, Synflorix). Γενικότερα,
η νέα γρίπη προκαλεί ήπια νόσηση τόσο στα παιδιά όσο και στους ενηλίκους.
Χρειάζονται επαρκής ενημέρωση, ψύχραιμη αντιμετώπιση, σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής και ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ!
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βρεφική ηλικία
Απλή εξέταση, με μεγάλη σημασία

Υπερηχογράφημα
ισχίων
Από τoν

Κυριάκο Σαμικό
Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός
Συνεργάτης Τμήματος
Γενικών Υπερήχων ΜΗΤΕΡΑ

Είναι απολύτως απαραίτητο για τη μελλοντική σωματική ανάπτυξη του
νεογνού να εντοπιστούν έγκαιρα όλα τα πιθανά προβλήματα. Το υπερηχογράφημα ισχίων είναι μια απλή εξέταση που μπορεί να βοηθήσει
ένα παιδί να αποφύγει πιθανά κινητικά προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται στην άρθρωση του ισχίου.

Η υπερηχογραφική εξέταση στα νεογνά βοηθά στην έγκαιρη
και αξιόπιστη διάγνωση της αναπτυξιακής δυσπλασίας του ισχίου (δηλαδή της ανωμαλίας στη φυσιολογική ανάπτυξη της
άρθρωσης), μελετώντας με ακρίβεια την ανατομία της περιοχής. Η δυσπλασία αυτή οφείλεται κυρίως στη διαταραχή της
σχέσης της κεφαλής του μηριαίου οστού και της κοτύλης.
Πρόκειται για ανωμαλία που παρατηρείται κατά τη γέννηση
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σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2%. Παρουσιάζεται συχνότερα
σε βρέφη γυναικείου φύλου, σε αυτά με ισχιακή προβολή και
περισσότερο στο αριστερό ισχίο.
Οι πρώτες 6 εβδομάδες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την ανάπτυξη ενός υγιούς ισχίου. Τόσο η ηπιότερη μορφή της
αναπτυξιακής δυσπλασίας, που είναι η ανωριμότητα στη διαμόρφωση και το βάθος της κοτύλης, όσο και η βαρύτερη

βρεφική ηλικία
Όσο πιο έγκαιρα πραγματοποιηθεί
ένα υπερηχογράφημα ισχίων τόσο
πιο άμεση θα είναι η αντιμετώπιση
του προβλήματος που τυχόν θα
μορφή της, που είναι το εξάρθρημα, με την έγκαιρη διάγνωση και την άμεση αντιμετώπιση οδηγούν στη θεραπεία του
προβλήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τον πλέον
ανώδυνο τρόπο για το νεογνό.
Παλαιότερα η καθυστερημένη διάγνωση της αναπτυξιακής
δυσπλασίας οδήγησε πολλά παιδιά στην αναπηρία, επειδή
την κλινική εξέταση δεν συνόδευε μια απεικονιστική εξέταση όπως η σύγχρονη υπερηχοτομογραφία, με άριστη διακριτική ικανότητα, με χαμηλό κόστος και χωρίς την ανάγκη της
έκθεσης του εξεταζόμενου νεογνού σε ακτινοβολία.

Η εξέταση
Η εξέταση των ισχίων μπορεί να πραγματοποιείται υπερηχογραφικά αμέσως μετά τη γέννηση του νεογνού μέχρι και την
ηλικία των έξι μηνών. Μπορεί να γίνεται και σε μεγαλύτερη
ηλικία, αν και αυτό εξαρτάται από την εμφάνιση των πυρήνων οστέωσης. Η αξία της υπερηχογραφικής διαγνωστικής
προσέγγισης ελαττώνεται όσο αυξάνεται η ανάπτυξη των
πυρήνων οστέωσης. Με το υπερηχογράφημα θέλουμε να
προσδιορίσουμε:
• Την ανατομική σχέση της κεφαλής του μηριαίου οστού
και της κοτύλης.
• Τη σταθερότητα της άρθρωσης.
• Οδηγά σημεία που βοηθούν στην ταξινόμηση του
προβλήματος.
Η εξέταση και οι μετρήσεις που τη συνοδεύουν πρέπει να
πραγματοποιούνται με απόλυτη ακρίβεια ώστε να είναι
δυνατή και αξιόπιστη η σύγκριση με τον επανέλεγχο που
μπορεί να ακολουθήσει. Σε περίπτωση που διαγνωστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, είναι επιβεβλημένη αρχικά μια δεύτερη εξέταση μετά την πάροδο ενός μήνα και ανάλογα με το
μέγεθος του προβλήματος τακτική παρακολούθηση μέχρι το
τέλος της συντηρητικής θεραπείας.
Όταν πλέον δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση ενός υπερηχογραφήματος λόγω της ηλικίας ή της ανάπτυξης του
παιδιού, πρέπει να γίνει ακτινογραφία ισχίων. Είναι, λοιπόν,
σαφές ότι όσο πιο έγκαιρα πραγματοποιηθεί ένα υπερηχογράφημα ισχίων τόσο πιο άμεση θα είναι η αντιμετώπιση
του προβλήματος που τυχόν θα διαγνωστεί, ενώ θα αποφύγουμε και την πιθανή μελλοντικά έκθεση του παιδιού σε
ακτινοβολία.
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διαγνωστεί, ενώ θα αποφύγουμε
και την πιθανή μελλοντικά έκθεση
του παιδιού σε ακτινοβολία.

προσχολική ηλικία
Μία «αθόρυβη» ασθένεια

Μέση ωτίτιδα
με υγρό
Από τoν

Σωτήρη
Παπουλιάκο
Ωτορινολαρυγγολόγος,
Επιμελητής, ΩΡΛ Τμήματος ΜΗΤΕΡΑ

Η μέση ωτίτιδα με υγρό ανήκει σε μια ασυνήθιστη κατηγορία ασθενειών, καθώς τα παιδιά που προσβάλλονται απ’ αυτήν συνήθως δεν διαμαρτύρονται για κάτι. Έτσι, είναι καθοριστικός ο ρόλος των γονέων και
των δασκάλων για να αντιληφθούν το πρόβλημα, ώστε αυτό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Η μέση ωτίτιδα με υγρό ή εκκριτική ωτίτιδα αποτελεί την παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την παρουσία
υγρού στην κοιλότητα του μέσου ωτός. Η τελευταία περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από οστό εκτός από την έξω επιφάνεια,
στην οποία βρίσκεται η τυμπανική μεμβράνη και το διαχωρίζει από το έξω ους. Φυσιολογικά, η κοιλότητα αυτή αερίζεται
μέσω ενός σωληνίσκου που συνδέει τον ρινοφάρυγγα με το
μέσο ους και ονομάζεται ευσταχιανή σάλπιγγα.
Η συχνότητα της μέσης ωτίτιδας με υγρό είναι υψηλή στα παιδιά και φτάνει το μέγιστο στην ηλικία των δύο και πέντε ετών,
ενώ μειώνεται μετά την ηλικία των επτά ετών. Η αιτιολογία
στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι είτε η προϋπάρχουσα μέση ωτίτιδα είτε η δημιουργία του υγρού «εκ κενού».

Τα συμπτώματα
Η οξεία μέση ωτίτιδα χαρακτηρίζεται από θορυβώδη συμπτωματολογία όπως πόνο και πυρετό, καθώς και από ύπαρξη υγρού στο μέσο ους το οποίο είναι πυώδες. Μετά από κάποιες ημέρες τα συμπτώματα υποχωρούν, τα πυώδη στοιχεία
του υγρού εξαφανίζονται, αλλά σε ένα 50% των περιπτώσεων
υγρό μπορεί να παραμείνει έως και έναν μήνα.
Στη δεύτερη περίπτωση, της δημιουργίας «εκ κενού», η αιτιολογία οφείλεται στο ότι εμποδίζεται ο φυσιολογικός αερισμός του μέσου ωτός λόγω απόφραξης της ευσταχιανής
σάλπιγγας, η οποία συνήθως συμβαίνει στο στόμιό της που
βρίσκεται στον ρινοφάρυγγα λόγω φλεγμονής ή υπερτροφίας
των αδενοειδών εκβλαστήσεων («κρεατάκια»). Η απόφραξη
οδηγεί σε μη αερισμό και εν συνεχεία σε απορρόφηση του
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αέρα, δημιουργία αρνητικής πίεσης στο μέσο ους του οποίου
ο βλεννογόνος εκκρίνει υγρό.
Η συμπτωματολογία περιλαμβάνει αίσθημα πίεσης, βάρους
ή και «ύπαρξης νερού» στο αφτί. Επίσης, υπάρχει βαρηκοΐα,
η οποία ποικίλλει από 10 - 40 dB. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί
μπορεί να μην αντιλαμβάνεται την ψιθυριστή ομιλία. Η αμφίπλευρη επιμένουσα βαρηκοΐα, όταν υπερβαίνει τα 25 dB
θεωρείται ότι επηρεάζει σοβαρά την ομιλία και τη διανοητική
ανάπτυξη του παιδιού.
Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι τα παιδιά συνήθως
δεν διαμαρτύρονται για τη συμπτωματολογία, λόγω του ότι
συνηθίζουν εύκολα το αίσθημα πληρότητας στα αφτιά. Η νόσος ανακαλύπτεται πολλές φορές μετά από μεγάλο χρονικό
διάστημα, είτε από τους γονείς, είτε συνηθέστερα από τους
δασκάλους, οι οποίοι παρατηρούν ότι το παιδί δεν ακούει
καλά, η ανάπτυξη της ομιλίας καθυστερεί και εμφανίζονται
προβλήματα συμπεριφοράς.

Η διάγνωση
Η διάγνωση γίνεται με την ωτοσκόπηση, τη ρινοσκόπηση, ενώ πιθανώς να χρειαστεί και ενδοσκόπηση της ρινός για τη
διαπίστωση υπερτροφίας των αδενοειδών εκβλαστήσεων. Η
επιβεβαίωση γίνεται με μια ανώδυνη και γρήγορη εξέταση,
το τυμπανόγραμμα, το οποίο τεκμηριώνει την ύπαρξη υγρού.
Η θεραπεία έχει σκοπό την απαλλαγή του παιδιού από τα συμπτώματα, την αποκατάσταση της ακοής και την προφύλαξη
από απώτερες επιπλοκές. Το χρονικό όριο μεταξύ συντηρητικής και χειρουργικής θεραπείας είναι οι τρεις μήνες. Η συ-

προσχολική ηλικία
ντηρητική θεραπεία συνίσταται σε διάφορα πρωτόκολλα
χορήγησης αντιβιοτικών από το στόμα, χωρίς να έχουν
αποδειχθεί διαφορές όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά τους.
Επίσης χορηγούνται συνδυασμοί τοπικών ρινικών αποσυμφορητικών και αντιισταμινικών. Η επανεξέταση του
παιδιού πρέπει να γίνεται κάθε μήνα με τυμπανογραφικό
έλεγχο για τη διαπίστωση υποχώρησης της νόσου. Εάν
μετά την πάροδο 3 μηνών το υγρό δεν έχει απορροφηθεί
συνιστάται η χειρουργική αντιμετώπιση, η οποία έγκειται
στη μυριγγοτομή, τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού και
κατά περίπτωση στην αφαίρεση των αδενοειδών εκβλαστήσεων («κρεατάκια»).
Η μυριγγοτομή πραγματοποιείται υπό γενική νάρκωση και
με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διενεργείται τομή στο τύμπανο, αναρρόφηση του υγρού και ακολουθεί
η τοποθέτηση του σωληνίσκου, ο οποίος χρησιμεύει για
τον αερισμό του μέσου ωτός. Οι σωληνίσκοι παραμένουν
στη θέση τους για 6-12 μήνες, ακολούθως αποβάλλονται
μόνοι τους και η τυμπανική μεμβράνη επουλώνεται.
Συμπερασματικά η μέση ωτίτιδα με υγρό είναι μια πάθηση
με ήπια συμπτωματολογία για την οποία κύριος παράγοντας διάγνωσης είναι η υποψία των γονέων και του περιβάλλοντος του παιδιού.

Η νόσος ανακαλύπτεται πολλές φορές
μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε
από τους γονείς, είτε συνηθέστερα από
τους δασκάλους.
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σχολική ηλικία
Γιατί και πώς πρέπει να παρεμβαίνουμε

Νυχτερινή
ενούρηση
Από τoν

Δρ Σωτήριο
Μπόγρη
Χειρουργός Ουρολόγος Παίδων - Εφήβων Προγεννητική Συμβουλευτική,
Επιστημονικός Συνεργάτης Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Η νυχτερινή ενούρηση είναι μία από τις πιο συχνές διαταραχές
που μπορεί να εμφανιστούν στα παιδιά κυρίως όταν είναι κάτω
των 5 ετών. Μάλιστα, εμφανίζεται τρεις φορές πιο συχνά στα αγόρια
απ’ ό,τι στα κορίτσια.

Νυχτερινή Ενούρηση (N.E.), σύμφωνα με το International Children’s
Continence Society (ICCS), είναι η ακούσια απώλεια ούρων που συμβαίνει
μόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η διάγνωση της Ν.Ε. γίνεται σε παιδιά 5 - 6
ετών όταν αυτά έχουν δύο ή περισσότερα επεισόδια κατά τη διάρκεια ενός
μήνα, ενώ για παιδιά άνω των 6 ετών όταν παρατηρηθούν ένα ή περισσότερα
επεισόδια ανά μήνα. Δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πάσχοντα παιδιά κάτω
των 5 ετών, αλλά και αυτά με νοητική υστέρηση οποιασδήποτε ηλικίας και
με νοητική ηλικία κάτω των 4 ετών.
Η Ν.Ε. είναι τρεις φορές πιο συχνή στα αγόρια απ’ ό,τι στα κορίτσια. Στην ηλικία των 5 ετών το ποσοστό των παιδιών που εμφανίζουν αυτή τη διαταραχή
είναι 15% - 25%. Στην ηλικία των 12 ετών το 8% των αγοριών εξακολουθεί
να... βρέχει το κρεβάτι. Μελέτες έδειξαν ότι παιδιά σε ποσοστό 99% που
έπασχαν από Ν.Ε. απέκτησαν απόλυτο έλεγχο της κύστης τους κατά τη διάρκεια του ύπνου τους μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Παρ’ όλα αυτά, μόνο το
1/3 σχεδόν αυτών των οικογενειών θα απευθυνθεί σε ειδικό.
Η N.E. συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο συχνές διαταραχές του ουροποιητικού των παιδιών. Η επίπτωση που έχει στους γονείς και στα παιδιά είναι
σημαντική όχι μόνο στην ψυχολογία και των δύο αλλά και στην κοινωνικοποίηση του ίδιου του παιδιού. Αυτό σε πολλά παιδιά μπορεί να αποτελεί
παράγοντα για την εξέλιξη μιας προβληματικής συμπεριφοράς.

Οι αιτίες
Στα αίτια της Ν.Ε. συγκαταλέγονται πολυάριθμοι παράγοντες:
• Ο γενετικός παράγοντας: Σύμφωνα με μια μελέτη ανασκόπησης, εάν ο
ένας γονέας παρουσίαζε Ν.Ε. σε παιδική ηλικία, η πιθανότητα εμφάνισής
της στα τέκνα του είναι 43%, ενώ αυτό αυξάνεται στο 77% όταν και οι δυο
γονείς εμφάνιζαν Ν.Ε. Σε δεύτερη μελέτη διερευνήθηκε το οικογενειακό
ιστορικό παιδιών που έπασχαν από Ν.Ε. και βρέθηκε ότι το 65% - 85% των
γονέων τους είχε σε παιδική ηλικία αυτήν τη διαταραχή.
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σχολική ηλικία

Η νυχτερινή ενούρηση είναι μια διαταραχή που μπορεί να αντιμετωπιστεί, θα πρέπει
μάλιστα να δοθεί η απαραίτητη προσοχή από τους γονείς, γιατί η αποτελεσματική
θεραπεία είναι προς όφελος τόσο του παιδιού όσο και των ίδιων.

• Η μειωμένη παραγωγή της αντιδιουρητικής ορμόνης με
αποτέλεσμα νυχτερινή πολυουρία: Έχει προταθεί ότι η παραγωγή αυτής της ορμόνης αυξάνεται με την ανάπτυξη του
παιδιού και είναι αποτέλεσμα της εγκατάστασης του φυσιολογικού νυχθημερούς (κιρκάδιου) ρυθμού.
• Ανωμαλίες της ουροδόχου κύστεως, της ουρήθρας, των
ουρητήρων, λοιμώξεις του ουροποιητικού και νευρολογικές παθήσεις μπορεί να αποτελούν αιτίες της Ν.Ε., όμως σε
τέτοιες περιπτώσεις συνήθως η Ν.Ε. είναι ένα από τα συμπτώματα που οφείλονται σε κάποια συγγενή ή ανατομική
ανωμαλία.
• Η αρνητική ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού παλαιότερα
θεωρούνταν αιτία για Ν.Ε., ενώ σήμερα τέτοιες συμπεριφορές αποδίδονται στη Ν.Ε. Οι απόψεις για το αν η Ν.Ε. αποτελεί
διαταραχή ύπνου είναι αντικρουόμενες.

Η θεραπεία
Η θεραπεία της Ν.Ε. μπορεί να είναι φαρμακευτική (αντενδείκνυται σε παιδιά κάτω των 6 ετών) και μη φαρμακευτική.
Η Δεσμοπρεσσίνη είναι ανάλογο της αντιδιουρητικής ορμόνης, χορηγείται σε μορφή υπογλώσσιου χαπιού και μειώνει
σημαντικά την παραγωγή ούρων κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Η θεραπεία μπορεί να διαρκέσει έως και 6 μήνες.
Μη φαρμακευτική θεραπεία είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση (επιβράβευση, ανάληψη ευθυνών), η ψυχολογική υπο-
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στήριξη (ενίσχυση αυτοπεποίθησης), καθώς και η χρήση
συσκευών (ξυπνητήρι), πολύ πιο θετικά μάλιστα είναι τα
αποτελέσματα όταν αυτές οι μέθοδοι συνδυαστούν απ’ ό,τι
αν εφαρμοστούν ξεχωριστά. Το ξυπνητήρι με το υπόστρωμα
χρησιμοποιείται για περίπου 40 χρόνια και έχει πάνω από
75% ποσοστό επιτυχίας.
Η επιβράβευση του παιδιού για κάθε νύχτα χωρίς Ν.Ε. είναι
επίσης τόσο σημαντική όσο και η συνεργασία του στο στρώσιμο εκ νέου του κρεβατιού του κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Δεν θα πρέπει να τιμωρούνται, μιας και συμβαίνει χωρίς να
το θέλουν. Το να ξυπνάτε ήρεμα και ευγενικά το παιδί για να
ουρήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι επίσης αποδεκτό
και προτεινόμενο από το Royal College of Psychiatrists της
Βρετανίας. Η προσπάθεια «εκπαίδευσης» των παιδιών στην
ούρηση πρέπει να είναι στόχος των γονέων και φέρει επίσης σημαντικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της Ν.Ε.
Η εκπαίδευση αυτή σκόπιμο είναι να περιλαμβάνει ούρηση
σε περιοδικά διαστήματα αλλά και φυσιολογική ενυδάτωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αναποτελεσματικές
αποδείχθηκαν μεθοδολογίες εναλλακτικής ιατρικής όπως
ύπνωση, ψυχοθεραπεία, βελονισμός και χειροπρακτική. Συμπερασματικά, λοιπόν, η Ν.Ε. είναι μία διαταραχή που μπορεί
να αντιμετωπιστεί, θα πρέπει μάλιστα να δοθεί η απαραίτητη
προσοχή από τους γονείς, γιατί η αποτελεσματική θεραπεία
είναι προς όφελος τόσο του παιδιού όσο και των ίδιων.

εφηβική ηλικία
Κλειδί η επικοινωνία με τους γονείς

Έφηβοι
Από τη

Δρ Ελίνα
Γκίκα
Κλινική Ψυχολόγος,
Υπεύθυνη Τμήματος Ψυχολογίας Ψυχολογικής Υποστήριξης ΜΗΤΕΡΑ

Είναι ίσως η πιο δύσκολη και σύνθετη περίοδος της ζωής ενός ανθρώπου, καθώς καλείται να μεταμορφωθεί από παιδί σε ενήλικo, σωματικά,
νοητικά και ψυχικά. Στην περίοδο αυτή είναι καθοριστικός ο ρόλος των
γονέων, οι οποίοι πρέπει να βοηθήσουν και να συμπαρασταθούν στο
παιδί τους σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση.
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εφηβική ηλικία
Η εφηβεία είναι μια περίοδος-«κλειδί» στη ζωή κάθε ατό- κών ανακατατάξεων, ο προάγγελος της εισόδου του ατόμου
μου, κατά την οποία συχνά προκαλούνται εντάσεις ανάμεσα στην ενήλικη ζωή. Το παιδικό σώμα σταδιακά τελειοποιείται
στους εφήβους και στους ενηλίκους. Οι γονείς καθώς και οι και αποκτά αναλογίες ενηλίκου, καθώς αρχίζουν να διαφαίκαθηγητές καλούνται να αποδείξουν τις προθέσεις τους ού- νονται τα χαρακτηριστικά του φύλου. Η συμφιλίωση και η
τως ώστε να αναγνωριστούν ως φιλικοί παρά να απορριφθούν αποδοχή των αλλαγών αυτών προϋποθέτουν την υγιή ψυχική
λειτουργία του ατόμου.
ως αντίδικοι.
Οι διαταραχές στη διατροφή (βουλιμία, ανοΟι γονείς θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή
ρεξία), κυρίως στα κορίτσια, οφείλονται
και επιμονή και κυρίως να έχουν επιθυμία για επιστην επιθυμία να επισκιαστούν τα χαρακοινωνία! Μόνο συζητώντας με τον έφηβο θα τον
κτηριστικά της σεξουαλικότητας. Η κοπέβοηθήσουν να ξεπεράσει όλες του τις ανησυχίες.
λα αισθάνεται την ανάγκη να παραμείνει
Τα θέματα που απασχολούν τους εφήβους και
στην παιδική ηλικία και υποσυνείδητα
κατά συνέπεια και τους γονείς τους ποικίλλουν
καθιερώνει μια σειρά ακραίων συμπεανάλογα με τη δομή και τα χαρακτηριστικά της
ριφορών, πολλές φορές με στόχο τη δικάθε οικογένειας και είναι πραγματικά αατροφή.
Στη συνέχεια οι τύψεις από την
νεξάντλητα: επιθετικότητα, αποκλίνουΟι γονείς θα
υπερκατανάλωση τροφής οδηγούν σε αυσα ή/και παραβατική συμπεριφορά,
πρέπει να είναι οπλισμέστηρές δίαιτες που τελικά την αγχώνουν
αθέτηση οικογενειακών κανόνων,
και την κουράζουν, παρασύροντάς την
διαταραχές στην πρόσληψη τροφής
νοι με υπομονή και επιμονή
ακόμα μία φορά στην υπερφαγία.
και παραίτηση από τις μαθησιακές
και κυρίως να έχουν επιθυμία
Είναι φανερό πως η μετάβαση από
υποχρεώσεις... Σε κάθε περίπτωγια επικοινωνία! Μόνο συζητώτην παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή
ση, το κλειδί της επιτυχίας των
παρουσιάζει
στον έφηβο συμπτώματα
γονέων είναι να διαφυλάξουν την
ντας με τον έφηβο θα τον βοηδισυπόστατης ψυχολογικής περιόδου.
ποιότητα της ψυχικής επαφής και
θήσουν να ξεπεράσει όλες
Ενώ, δηλαδή, αντιλαμβάνεται τα όρια του
της επικοινωνίας.
του τις ανησυχίες.
φυσιολογικού τρόπου θρέψης και διατήΟ σωστός τρόπος
ρησης της σωματικής του υγείας, έρχεται σε
Τα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης επισύγκρουση με την ψυχική αναστάτωση που βιώκοινωνίας με τους εφήβους είναι:
νει, καταφεύγοντας αντιδραστικά σε βουλιμικές ή σε
• Α
 κούστε με προσοχή αυτά που έχουν να σας πουν.
ανορεκτικές κρίσεις.
•	Μειώστε τις μη λεκτικές σας αντιδράσεις (αυστηρά βλέμματα, χειροδικίες) γιατί ο έφηβος μπορεί να σταματήσει Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ ψ υ χ ο λ ό γ ο υ
να σας μιλά αν παρατηρήσει στο πρόσωπό σας έκπληξη, Η θέση του ψυχολόγου σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη. Ο έφηβος που αδυνατεί να δομήσει ομαλά και
δυσαρέσκεια, αποδοκιμασία.
•	Μην κρίνετε πολύ έντονα ούτε πολύ γρήγορα αυτό που σας λειτουργικά το εξελισσόμενο σώμα και τον χαρακτήρα του
εκφράζουν. Μην κοροϊδεύετε, κυρίως για θέματα που κρί- στην πραγματικότητα χρειάζεται ψυχολογική υποβοήθηση,
προκειμένου να αποφευχθούν ακραία φαινόμενα, επίπονα
νετε γελοία ή με τα οποία δεν συμφωνείτε.
•	Αν σας ζητήσουν τη γνώμη σας, μην το εκμεταλλευθείτε αναστρέψιμα στο μέλλον. Η συνειδητοποίηση από τον έφηβο
για να αγορεύσετε πολλή ώρα. Εκφράστε την άποψή σας ότι ο δρόμος προς την ενηλικίωση είναι απαραίτητος για την
ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του θα συνδράμει στην
με διπλωματικό και ήρεμο τρόπο.
•	Μην τους υποχρεώνετε να συμμεριστούν άμεσα την ά- ήπια ωρίμανσή του και όχι στη διαταραχή του, εξαιτίας της
ποψή σας. Αφήστε τους χρόνο να σκεφτούν. Μην κατα- προσπάθειας για αντίσταση στον χρόνο.
κρίνετε και μη δραματοποιείτε τις τωρινές ιδέες τους. Θα Το πρόβλημα που κυρίως αντιμετωπίζουν οι νέοι στην εφηαλλάξουν με συζητήσεις που θα κάνουν με τους κοντινούς βεία είναι η απαγκίστρωσή τους από τα παιδικά χρόνια, κατους, τους συγγενείς, τους καθηγητές και τους φίλους θώς αποτελεί την πρώτη μεγάλη αλλαγή που καλούνται από
τη φύση να βιώσουν. Ανάλογα, λοιπόν, με τις παραστάσεις και
τους.
τη μερική διαμόρφωση του χαρακτήρα τους από την παιδική
Οι αιτίες
ηλικία, παρουσιάζουν αντιστοίχως μεγαλύτερη ή μικρότερη
Η εφηβεία είναι περίοδος έντονων ορμονικών και ψυχολογι- αντίσταση σε αυτήν την αλλαγή.
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Πες μου, γιατρέ...

Αγαπητό «Child», σου εύχομαι καλό ξεκίνημα και
να μας προσέχεις! Εν όψει των Χριστουγέννων θα
ήθελα να σε ρωτήσω πώς πρέπει να απαντάμε εμείς
οι γονείς στην ερώτηση των παιδιών μας: «Υπάρχει Αϊ-Βασίλης;»
Διακρίνουμε συνήθως τρεις περιπτώσεις που
μπορεί να αντιμετωπίσετε:
>>Το παιδί είναι μικρό και κάποιο μεγαλύτερο του
λέει ότι ο Αϊ-Βασίλης δεν υπάρχει: Εάν αισθάνεστε ότι
είναι λυπημένο, βεβαιώστε το λέγοντάς του ότι αν κάποιος δεν πιστεύει, εσείς αυτήν την παράδοση την πιστεύετε και τη σέβεστε. Συνήθως με αυτήν την εξήγηση το παιδί μένει ικανοποιημένο.
>>Το παιδί είναι μεγαλύτερο και έχει ήδη κάποιες
αμφιβολίες. Αν βρίσκεται στην ηλικία περίπου των 7
- 8 ετών, θα απογοητευθεί αν του επιβεβαιώσετε κάποιους φόβους, αλλά είναι προτιμότερο από το να αισθανθεί «ανόητο» γιατί κανείς πλέον στην τάξη του
δεν πιστεύει.
>> Συνεχίζει να πιστεύει πέραν της ηλικίας των
7 ετών: Κινδυνεύει να πέσει σύντομα «θύμα» κοροϊδίας από κάποιον συμμαθητή και τότε λογικό είναι να
θυμώσει μαζί σας που δεν του αποκαλύψατε την αλήθεια. Ακόμη κι αν αισθάνεται την ανάγκη να πιστεύει,
γνωρίζει κατά βάθος ότι εσείς δεν το πιστεύετε. Ξεκινήστε να μιλάτε υποθετικά (π.χ.: οι άνθρωποι δεν
μπορούν να διασχίζουν τον ουρανό με έλκηθρο ή, πάλι, πώς είναι δυνατόν να χωρέσει ένας άνθρωπος σε
μια καμινάδα;).
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον του αποκαλύψετε την
αλήθεια, σκεφθείτε να την εντάξετε σε μια οικογενειακή ιστορία. Εξηγήστε ότι κι εσείς πιστεύατε στον ΑϊΒασίλη όταν ήσαστε μικροί και πως βρίσκετε καταπληκτική την ιστορία του και θα θέλατε να ξαναζήσετε
αυτή τη μαγεία μαζί του. Δώστε του να καταλάβει ότι
δεν πρέπει να το πει στα μικρότερα αδέλφια του, αλλά
να συμμετέχει στο παιχνίδι και πως, όπως και εσείς,
θα κάνει το ίδιο με τα παιδιά του. Θα λατρέψει να αισθανθεί φύλακας ενός σημαντικού μυστικού, προστάτης ενός υπέροχου μύθου. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί κάνει ένα βήμα προς τον κόσμο των ενηλίκων. Ενδόμυχα θα κατανοήσει ότι η ιστορία του Αϊ-Βασίλη
δεν είναι ένα ψέμα με την έννοια της φυγής από την
πραγματικότητα, αλλά ένας μύθος που μας κάνει να
ονειρευόμαστε.
Δρ Ελίνα Γκίκα
Υπεύθυνη του Τμήματος Ψυχολογίας - Ψυχολογικής Υποστήριξης του Νοσοκομείου
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Έχω την αίσθηση ότι το παιδί μου δεν ακούει καλά. Είναι βέβαια μόλις 1 έτους. Μήπως είμαι ιδιαίτερα αγχώδης;
Συνιστούμε πλήρη έλεγχο βαρηκοΐας στα
παιδιά στις εξής περιπτώσεις:
>> Αν συνηθισμένοι θόρυβοι δεν τα αποσπούν
από το παιχνίδι τους.
>> Αν δεν γυρνούν το κεφάλι τους σε
συνηθισμένους θορύβους.
>> Αν δεν τα ενθουσιάζουν τα παιχνίδια
που κάνουν θόρυβο.
>> Αν δεν αντιδρούν όταν τα φωνάζουν με το
όνομά τους από απόσταση ενός ή δύο μέτρων
(οι λέξεις μαμά και μπαμπάς δεν είναι αρκετές).
Αν, λοιπόν, νομίζετε ότι και το δικό σας παιδί εμφανίζει ένα από τα παραπάνω συμπτώματα, τότε πρέπει να
απευθυνθείτε σε έναν ειδικό.
Ιάκωβος Πετμεζάκης
Επιστημονικός Διευθυντής του ΩΡΛ Τμήματος ΜΗΤΕΡΑ

Αγαπητό «Child», καλώς σε βρήκαμε! Είμαστε σίγουροι ότι
θα μας προσέχεις σαν τα μάτια σου. Σχετικά με την όραση, λοιπόν, λόγω οικογενειακού ιστορικού υψηλής μυωπίας, θα θέλαμε να ρωτήσουμε πότε πρέπει να κάνουμε τη σχετική εξέταση
στο παιδί μας για να δούμε αν τελικά θα την «κληρονομήσει».
>> Δεν υπάρχει απόλυτη κληρονομικότητα, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσει και το παιδί κάποια «διαθλαστική ανωμαλία», π.χ. μυωπία. Καλό θα είναι λοιπόν να εξεταστεί για
πρώτη φορά σε ηλικία 2 ετών, από εξειδικευμένο παιδοοφθαλμίατρο, ο οποίος ανάλογα με τα ευρήματα θα σας συστήσει πότε θα
πρέπει να γίνει ο επόμενος έλεγχος.
Διονύσης Νικολόπουλος
Οφθαλμίατρος, Επιμελητής του Οφθαλμολογικού Τμήματος
του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

> Στείλτε τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση info@mitera.gr, με την ένδειξη
«Περιοδικό Child - Πες μου, γιατρέ...».
> Τα στοιχεία όλων των αποστολέων θα παραμένουν
εμπιστευτικά και δεν θα δημοσιοποιούνται.
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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:
ΠEPIO∆IKH EK∆OΣH TΩN NOΣOKOMEIΩN MHTEPA - ΛHTΩ TOY OMIΛOY YΓEIA • TEYXOΣ 13

Μαιευτήριο ΛΗΤΩ
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
υπ' όψιν κυρίας Ευαγγελίας Ματθαίου,
Μουσών 7-13, 115 24, Αθήνα
ή στείλτε fax στο 210-6902417.
ειδικό
ένθετο
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χρόνια ΛΗΤΩ
Νέα
γρίπη

ό
Ιδιωτικ
πλήρες
Το πιο τρικό Νοσοκομείο
Παιδια



Πώς θα
άξουμε
προφυλ
μας
το παιδί

Μαραθώνιος Αγάπης
για το Παιδί

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο τηλ. 210-6902411.
Μπορείτε να αναζητήσετε το κουπόνι συνδρομής και διαδικτυακά
στα www.mitera.gr και www.leto.gr
όπου θα βρείτε και τις σελίδες του περιοδικού.

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Σημειώστε στο κουπόνι
Ναι, επιθυμώ να λαμβάνω δωρεάν το περιοδικό «Art of Life and Health» στην παρακάτω διεύθυνση
Δεν επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό των Νοσοκομείων ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Όνομα............................................................................Επώνυμο....................................................................
Οδός...............................................................................Αριθμός.............................Τ.Κ...................................
Πόλη........................................Τηλέφωνο..................................................Υπογραφή......................................

