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Με αυξημένο αίσθημα ευθύνης απέναντι
στους ανθρώπους και στις οικογένειες
που μας εμπιστεύονται αλλά και με ακόμα
περισσότερες προσδοκίες φροντίζουμε
το μέλλον που... γεννιέται ΕΔΩ!
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, άλλωστε, αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας και
μοχλό κινητήριας ανάπτυξης σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο.
Σε μια εποχή, λοιπόν, όπου όλα γύρω μας
μεταβάλλονται με ραγδαίους ρυθμούς,
όλοι μας, λίγο ή πολύ, βιώνουμε καθημερινά τις επιπτώσεις από την παγκόσμια
οικονομική κρίση. Λίγα είναι πλέον τα
πράγματα που παραμένουν σταθερά και
προβλέψιμα: οι αξίες μας, η πολύχρονη
πείρα μας στον χώρο και η ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών μας στη μητέρα,
στο παιδί, στην οικογένεια. Κι εμείς στο
ΜΗΤΕΡΑ και στο ΛΗΤΩ το γνωρίζουμε
αυτό καλά.
Συνεχίζοντας, λοιπόν, την προσπάθειά
μας να ανταποκριθούμε στις ανάγκες για
ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές
τιμές, προχωρήσαμε σε αναπροσαρμογή
των τιμών των οικονομικών μας πακέτων
για τοκετό, ενώ παράλληλα εξασφαλίσαμε
και επιπλέον διευκολύνσεις, επί του οικονομικού πακέτου, σε όσες γυναίκες επι-

Αλέξης Κομνηνός

λέξουν να πραγματοποιήσουν τον προγεννητικό τους έλεγχο στα δύο Μαιευτήρια
ή/και τη λήψη και αποθήκευση βλαστοκυττάρων στην Τράπεζα Βλαστοκυττάρων,
Stem-Health, του Ομίλου μας.
Επιπλέον, προχωρούμε στην ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων τμημάτων με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων από
την Ελλάδα και το εξωτερικό, προς όφελος των νοσηλευομένων, των εργαζομένων και των ιατρών-συνεργατών μας. Και
όλα αυτά γίνονται πραγματικότητα χωρίς
να επηρεάζουν στο ελάχιστο την ποιότητα
και την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας,
αξίες με τις οποίες έχουμε συνδέσει το
όνομά μας.
Στο περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας,
θα ενημερωθείτε, μέσω της αρθρογραφίας των επιστημόνων μας, για επίκαιρα
ιατρικά - γυναικολογικά θέματα. Το ένθετο περιοδικό μας «Αrt of Life & Health Child», όπου αρθρογραφούν οι ιατροί του
Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Ομίλου
μας ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, έτυχε μεγάλης
ανταπόκρισης και σας ευχαριστούμε πολύ
γι’ αυτό.
Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αποτελεί
για μας κίνητρο να γινόμαστε ολοένα και
καλύτεροι!
Καλή ανάγνωση!

Λεωνίδας Παπαδόπουλος
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news
Ημερίδα μητρικού θηλασμού στο ΛΗΤΩ
Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προαγωγή και την υποστήριξη
του μητρικού θηλασμού σύμφωνα με τις αρχές
της UNICEF και του Παγκόσμιoυ Οργανισμού
Υγείας (ΠΟΥ), την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009
διοργάνωσε με επιτυχία την ημερίδα «Μητρικός Θηλασμός, Εκπαίδευση - Ενημέρωση Νέων Μητέρων».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Λ. Παπαδόπουλος,
και η Διευθύνουσα του Μαιευτηρίου, κ. Β. Παπαδημητρίου, απηύθυναν χαιρετισμό στις μέλλουσες μητέρες που τίμησαν με την παρουσία
τους την ημερίδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η
παρουσίαση για τον μητρικό θηλασμό από την κ. Πόπη Μάλφα, Πρόεδρο του Επιστημονικού Συλλόγου Μαιών - Μαιευτών
Αθηνών, Εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκε φιλική
συζήτηση με τις μέλλουσες μητέρες, ενώ η κ. Ε. Πατραμάνη,
Προϊσταμένη Μαία, Υπεύθυνη Μητρικού Θηλασμού στο Μαι-

ευτήριο ΛΗΤΩ, απάντησε, με τον πλέον έγκυρο
και κατατοπιστικό τρόπο, σε πληθώρα ερωτήσεων που τέθηκαν. Η συζήτηση υποστηρίχθηκε
και με την προβολή σχετικής ταινίας.
Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί πηγή ζωής. Οι
προσπάθειές μας στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ συνεχίζονται, με σκοπό οι νέες μητέρες, ενισχύοντας
την αυτοπεποίθησή τους, να νιώσουν και τη χαρά της μητρότητας. Γι' αυτό το λόγο, οι εξειδικευμένες και έμπειρες Μαίες του Μαιευτηρίου
ΛΗΤΩ προσφέρουν καθημερινά (από Δευτέρα
ως Κυριακή) από τις 14:00 ως τις 15:00 στις λεχωίδες και στους συζύγους τους σεμινάρια για
το μητρικό θηλασμό με παράλληλη προβολή ταινίας, καθώς
και επίδειξη μπάνιου και περιποίησης του νεογνού.
Οι μητέρες υποστηρίζονται και μετά την αποχώρησή τους, με
την 24ωρη γραμμή επικοινωνίας που ενισχύει την προσπάθεια
του θηλασμού και στο σπίτι (τηλ. επικοινωνίας 210 6902200229 και 210 6902300-399).

Πρώτο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Επεμβατικής Μαιευτικής στο ΛΗΤΩ
Το 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επεμβατικής Μαιευτικής διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Μαιευτήριο
ΛΗΤΩ, με τη συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων της
Μαιευτικής Γυναικολογίας, τόσο στο θεωρητικό όσο και
στο πρακτικό μέρος.
Με τη διοργάνωση του σεμιναρίου αυτού υλοποιήθηκε μια
παλαιά επιδίωξη των διοργανωτών και του Επιστημονικού
Συμβουλίου του ΛΗΤΩ για τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, που εξασφαλίζει τη βελτίωση της ποιότητας των
προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών.
Η προσπάθεια αυτή ήταν πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα και ο στόχος του σεμιναρίου αφορούσε στην επιμόρφωση του επιστημονικού κοινού κατά τέτοιον τρόπο ώστε
να ελαττωθεί ο αριθμός των καισαρικών τομών, υπενθυμίζοντας παράλληλα τεχνικές για τον κολπικό τοκετό που
έχουν περιθωριοποιηθεί, και να επιτευχθεί η μείωση της
περιγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας.
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Πάνω: Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού
Συμβουλίου του ΛΗΤΩ, κ. Ελπ. Δουράτσος
(αριστερά), με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής
Επιτροπής του Σεμιναρίου, κ. Ε. Κοψιδά,
κατά την έναρξη των εργασιών του Σεμιναρίου.
Κάτω: Ο δρ Κ. Σαμαράς, εκ των διοργανωτών του
σεμιναρίου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ακόμη πιο κοντά στον άνθρωπο!
Συνεχίζοντας την προσπάθειά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινού για ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές και δείχνοντας την
απαραίτητη ευαισθησία
στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι
Μαιευτικές/Γυναικολογικές
Κλινικές
των ΜΗΤΕΡΑ και
ΛΗΤΩ, του
Ομίλου
ΥΓΕΙΑ,
αναπροσάρμοσαν
τις τιμές
τους για τοκετό, δημιουργώντας οικονομικά πακέτα σε ευρύχωρα τρίκλινα δωμάτια.
Παράλληλα, τα ΜΗΤΕΡΑ και
ΛΗΤΩ παρέχουν τη δυνατότητα
επιπλέον εκπτώσεων, επί του οικονομικού πακέτου, σε όσες γυναίκες επιλέξουν να
πραγματοποιήσουν τον προγεννητικό τους έλεγχο στα δύο
Μαιευτήρια ή/και τη λήψη και αποθήκευση βλαστοκυττάρων στην Τράπεζα Φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Stem-Health.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Ομίλου Υγεία και για την ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών, η γέννηση του τέταρτου παιδιού στα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ θα πραγματοποιείται δωρεάν με τη χρήση
του ασφαλιστικού ταμείου.
Επίσης έχει προβλεφθεί η πιθανή νοσηλεία του νεογνού
στις ΜΕΝΝ των Μαιευτηρίων να καλύπτεται εξ ολοκλήρου
από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία.
Με τη νέα Τιμολογιακή Πολιτική ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διευκολύνει την πρόσβαση σε ολοένα και περισσότερες οικο-

γένειες που εμπιστεύονται τα δύο κορυφαία Μαιευτήρια
της χώρας, χωρίς να επηρεάζονται στο ελάχιστο η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και φυσικά η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
των νοσηλευομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα
ζευγάρια μπορούν να απευθύνονται
στον προσωπικό τους ιατρό μαιευτήρα-γυναικολόγο
ή στις οικονομικές υπηρεσίες των ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ.
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Μεγάλη γιορτή για τα παιδιά του Ομίλου!

1

Μια ξεχωριστή μέρα έζησαν τα παιδιά των εργαζομένων στον
Όμιλο ΥΓΕΙΑ, στην καθιερωμένη ετήσια χριστουγεννιάτικη
γιορτή που διοργανώνει ο Όμιλος! H γιορτή διοργανώθηκε
το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου του 2009 στο Ποδηλατοδρόμιο
του Ολυμπιακού Σταδίου, με προσκεκλημένα όλα τα παιδιά
των εργαζομένων στο ΥΓΕΙΑ, στο ΜΗΤΕΡΑ, στο ΛΗΤΩ, όπως
και σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου.
Ο ειδικά διαμορφωμένος με παιχνίδια χώρος ήταν ασφυκτικά γεμάτος από μικρούς φίλους που «φόρεσαν» τα καλύτερά τους χαμόγελα για να υποδεχτούν τον Αϊ-Βασίλη και να
διασκεδάσουν με τις εκπλήξεις, οι οποίες φέτος ήταν περισσότερες από ποτέ: budgie jumping, carousel, ζογκλέρ,
τραμπολίνο, ηλεκτροκίνητα ζωάκια, ροντέο, χειροτεχνίες,
κατασκευές ζαχαροπλαστικής, κατασκευές κοσμημάτων
και αντικειμένων, ζωγραφική - τατουάζ, κατασκευές με κερί - αποτύπωμα παλάμης και διάφορα φουσκωτά παιχνίδια
για παιδάκια μικρής ηλικίας. Την ψυχαγωγία των παρευρισκομένων είχε αναλάβει το μουσικό γκρουπ «Μαγικές

2

Σβούρες».
Η συμμετοχή των εργαζομένων των τριών νοσοκομείων καθώς και των εκπροσώπων από τη Διοίκηση του Ομίλου ήταν μεγάλη, ακόμα μεγαλύτερη
όμως ήταν η συμμετοχή
των παιδιών, που «γέμισαν» το Ολυμπιακό Στάδιο
με τις φωνές και τα γέλια
τους. Και φυσικά, στο τέλος, κανένας μικρός μας
φίλος δεν έμεινε παραπονεμένος, καθώς μοιράστηκαν πλούσια δώρα
σε όλους!

3

4

1. Παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά των
εργαζομένων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ. 2. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΜΗΤΕΡΑ
και οι αντίστοιχες του ΥΓΕΙΑ,
του ΛΗΤΩ και των υπόλοιπων
εταιρειών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ,
με τη συνδρομή όλων των εθελοντών, συνέβαλαν τα μέγιστα
στην επιτυχή διοργάνωση της
γιορτής. 3. Η μικρή Φρειδερίκη... ίπταται στα ουράνια!
4. Η εμφάνιση του Gummy
Bear προκάλεσε ενθουσιασμό.
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Λαμπρές εκδηλώσεις για την κοπή της πίτας!

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις για την κοπή πίτας των δύο Νοσοκομείων.

Λαμπρές εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τα νοσοκομεία ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ για
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους. Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010
πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας του ΜΗΤΕΡΑ στο Συνεδριακό του Κέντρο,
ενώ την επομένη έλαβε χώρα η αντίστοιχη εκδήλωση του ΛΗΤΩ, στην Αίθουσα
Διαλέξεων του Μαιευτηρίου. Στις δύο εκδηλώσεις παρευρέθηκαν πλήθος ιατρών και εργαζομένων των Νοσοκομείων, στελέχη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, καθώς και
ο Πρόεδρος της Marfin Investment Group και Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ.
Ανδρέας Βγενόπουλος. Παράλληλα με τη διαδικασία της κοπής της πίτας πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική κλήρωση με πλούσια δώρα, που ενθουσίασε όλους
τους παρευρισκομένους.
• Κατά τη διάρκεια της κοπής της πίτας του ΜΗΤΕΡΑ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, ανήγγειλε τα σχέδια και τους στόχους της εταιρείας για το 2010, ενώ ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης, που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση, ευχήθηκε τα καλύτερα για
τη νέα χρονιά και ανήγγειλε ορισμένα σχέδια του Δήμου που θα ρυθμίσουν καλύτερα την οδική κυκλοφορία προς και από τους δύο μεγάλους νοσηλευτικούς
οργανισμούς (ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ) του Ομίλου μας.
• Στην εκδήλωση της κοπής της πίτας του ΛΗΤΩ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, κ. Θεοφάνης Στάθης, ανήγγειλε τα σχέδια και τους στόχους της
εταιρείας για το 2010, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος
επιμελήθηκε τη διαδικασία της κοπής της πίτας. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η
στιγμή του αποχαιρετισμού ορισμένων αγαπημένων συναδέλφων, λόγω συνταξιοδότησης (αναλυτική αναφορά στη σελ. 10), τους οποίους τίμησε για τα χρόνια
υπηρεσίας τους στο ΛΗΤΩ ο επίτιμος Πρόεδρος, κ. Επαμεινώνδας Μεγαπάνος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στις δύο εκδηλώσεις είχε η ομιλία του κ. Ανδρέα Βγενόπουλου, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε θέματα της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα και στις εξελίξεις στις αγορές γενικότερα. Ο
κ. Βγενόπουλος τόνισε ότι η βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων εξαρτάται πρωτίστως από τη συνετή οικονομική διαχείριση, κάτι που συντελείται απόλυτα στο ΜΗΤΕΡΑ, στο ΛΗΤΩ, καθώς και στον Όμιλο της MIG γενικότερα. Ο κ.
Βγενόπουλος κατά τη διαδικασία της κοπής της πίτας αστειεύτηκε με τον κόσμο
και έδωσε ραντεβού για την τελευταία αγωνιστική του φετινού ποδοσφαιρικού
πρωταθλήματος της Super League...
Ευχόμαστε και του χρόνου, με υγεία σε όλους!

Ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος κατά την εκδήλωση της
κοπής της πίτας του ΛΗΤΩ.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης,
τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση της
κοπής πίτας του ΜΗΤΕΡΑ.

Ο Πρόεδρος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κων/νος Σταύρου, και ο
Διευθύνων Σύμβουλος του ΛΗΤΩ, κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, παρέδωσαν τα κομμάτια στους επικεφαλής των Κλινικών και των Τμημάτων των δύο Νοσοκομείων.
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Προαγωγές στο ΛΗΤΩ
1. Η νέα νοσηλευτική διεύθυνση του ΛΗΤΩ:
στο κέντρο η Διευθύνουσα κ. Βασιλική Παπαδημητρίου,
αριστερά η Υποδιευθύνουσα κ. Αικατερίνη Γκέντσογλου
και δεξιά η κ. Μαρία Σιδηροπούλου, Τομεάρχης
Νοσηλευτικών Ορόφων. 2. Ο νέος Αναπληρωτής
Ανθρώπινου Δυναμικού του ΛΗΤΩ, κ. Γιάννης Τζάνος,
πλαισιωμένος από τις συνεργάτιδές του, κ. Δήμητρα
2 Μπαϊράμη και κ. Ελένη Φράγκου.

1

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η διοίκηση του Μαιευτηρίου Λητώ ανακοίνωσε την προαγωγή της κ. Βασιλικής Παπαδημητρίου στη θέση της Διευθύνουσας. Η κ. Παπαδημητρίου εργάζεται στην εταιρεία για περισσότερα από 20 χρόνια, έχοντας
εμπειρία απ’ όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες της νοσηλευτικής
διεύθυνσης. Ακόμη ανακοινώθηκαν οι προαγωγές της κ. Αικατερίνης Γκέντσογλου στη θέση της Υποδιευθύνουσας, της

κ. Μαρίας Σιδηροπούλου στη θέση της Τομεάρχη Νοσηλευτικών Ορόφων και του κ. Ιωάννη Τζάνου στη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Μαιευτηρίου. Η προαγωγή των παραπάνω στελεχών επιβεβαιώνει και
την πολιτική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για την ανάδειξη διευθυντικών στελεχών μέσα από τον ίδιο τον Όμιλο.
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα!

Αποχωρήσεις αγαπημένων
συναδέλφων λόγω συνταξιοδότησης
Μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, στις
αρχές Ιανουαρίου του 2010, αποχαιρετήσαμε πέντε πολύ
αγαπημένες συναδέλφους, λόγω συνταξιοδότησής τους.
Από το Τηλεφωνικό Κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ αποχαιρετήσαμε τις κυρίες Γωγώ Κωνσταντακοπούλου και Γωγώ Κουδούνα έπειτα από 30 και 17 χρόνια αντίστοιχα συνεργασίας και προσφοράς, ενώ η κυρία Περιστέρα Φέκα αποχαιρέτησε το ΜΗΤΕΡ Α, για το οποίο εργαζόταν ανελλιπώς από το 1987 ως βοηθός Νοσηλείας.
Από το ΛΗΤΩ αποχαιρετήσαμε στην Εκδήλωση της Κοπής
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας την κυρία Νικολέτα Μαστοράκη - Κοντοδήμα, νοσηλεύτρια της Μονάδας Εντατικής
Νεογνών τα τελευταία χρόνια, που για σχεδόν 4 δεκαετίες προσέφερε τις υπηρεσίες της στην ανάπτυξη του Μαιευτηρίου, και την κυρία Νικολίτσα Ζήση - Βεληγιάντσου,
τραπεζοκόμο από το 1993.
Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη ζωή τους και να ξέρουν ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτες στο σπίτι τους. Οι
ευχές μας, η αγάπη μας και η εκτίμησή μας θα τις συνοδεύουν για πάντα!
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1. «Το ΜΗΤΕΡΑ ήταν όλη μου η ζωή», δήλωσε συγκινημένη η κ. Γωγώ Κωνσταντακοπούλου. Στη φωτό, με τον
Πρόεδρο του ΜΗΤΕΡΑ κ. Κ. Σταύρου, τον Γενικό Δ/ντή
κ. Παπαδημητρίου, τη Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
κ. Αποστολάτου, τη Διευθύνουσα κ. Χρονοπούλου και
την Υποδιευθύνουσα κ. Καραγιάννη. 2. Μια ζωή στο
ΛΗΤΩ. Όλο το Μαιευτήριο αποχαιρέτησε την κ. Νικολέτα Μαστοράκη - Κοντοδήμα, μέσω του επίτιμου Προέδρου του κ. Ε. Μεγαπάνου, για τα 38 πολύτιμα χρόνια
συνεργασίας. 3. «Στο ΜΗΤΕΡΑ χρωστάω τα πάντα... Κέρδισα την αγάπη και την εκτίμηση
των συναδέλφων μου και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό», είπε μεταξύ άλλων η κ.
Γωγώ Κουδούνα, πλαισιωμένη από τις συναδέλφους της στο Τηλεφωνικό Κέντρο.

2
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news
Τμήμα Laser Αποτρίχωσης στο ΛΗΤΩ
Το Νέο Τμήμα Laser Αποτρίχωσης του ΛΗΤΩ, στο οποίο παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε γυναίκες και άνδρες,
ξεκίνησε την επίσημη λειτουργία του στις 5/3/2010, με δερματολόγο-αφροδισιολόγο εξειδικευμένη στο laser.
Η αποτρίχωση με laser είναι μία απόλυτα ασφαλής και
σίγουρη μέθοδος για τη σταδιακή μείωση της τριχοφυΐας. Το laser είναι ένα μηχάνημα που παράγει
φως το οποίο απορροφάται από τη μελανίνη
της τρίχας, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει επιλεκτική εστίαση ενέργειας
στον θύλακο της τρίχας και να
τον καταστρέφει χωρίς να
επηρεάζει την επιδερμίδα ή τον υπόλοιπο
οργανισμό. Το laser
αποτρίχωσης μπορεί
να εφαρμοστεί σε κάθε ηλικία, σε άνδρες και γυναίκες καθώς και σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος υπάρχει ανεπιθύμητη τριχοφυΐα.

Το Τμήμα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή
2 - 5 μ.μ. και κάθε Σάββατο 9:30 π.μ. - 12:30 μ.μ.
Για ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε στο
τηλέφωνο 210 6902100.

Νέο web site για τη Μονάδα
Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής MHTEΡA
H πλέον εξειδικευμένη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα απέκτησε πλέον το δικό της site. To ΜΗΤΕΡΑ,
αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες ενημέρωσης των ζευγαριών με προβλήματα
υπογονιμότητας, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό site για τη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,
η οποία, με έμπειρο προσωπικό και με
την ασφάλεια που παρέχει ένα μεγάλο
νοσοκομείο, παρουσιάζει από τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό χώρο.
Στο site www.ivf-mitera.gr ο επισκέπτης μπορεί να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση και τις σχετικές νομοθεσίες καθώς και πλήρη περιγραφή των εργαστηρίων της
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Μονάδας IVF MITERA και των διαδικασιών που ακολουθούνται (μέσω κειμένων, faqs και videos) καθώς και των ενημερωτικών συγκεντρώσεων για τα υπογόνιμα ζευγάρια, οι οποίες κάθε μήνα
πραγματοποιούνται εκεί.
Tέλος, στην Ενότητα Statements οι
εξειδικευμένοι επιστήμονες της Μονάδας, μέσω βίντεο, αναφέρονται σε
εξειδικευμένα θέματα σχετικά με
την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή,
που ενδιαφέρουν τόσο το ευρύ κοινό όσο και τους ιατρούς διαφόρων
ειδικοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.ivf-mitera.gr ή
αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ivf@mitera.gr.

news
Νέες διακρίσεις κυνηγούν οι ομάδες
του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ!

Η ομάδα ποδοσφαίρου του ΜΗΤΕΡΑ.

Η ομάδα ποδοσφαίρου του ΛΗΤΩ.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά οι ομάδες ποδοσφαίρου των
εργαζομένων του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ συμμετέχουν στο
Πρωτάθλημα Οργανισμών & Φορέων Υγείας ΕΠΟΦΥ. Η πρωταθλήτρια ομάδα της περυσινής περιόδου, του ΛΗΤΩ, εμφανίζεται και φέτος πολύ δυνατή και μαζί με τις ομάδες των
Alapis, Αpivita και Alfa Farm είναι μεταξύ των φαβορί και
για τον φετινό τίτλο.
Η ομάδα του ΜΗΤΕΡΑ, ύστερα από ένα προβληματικό ξεκίνημα λόγω της αιφνίδιας αποχώρησης αρκετών παικτών της,
έχει αρχίσει να βρίσκει τον ρυθμό της. Οι προσθήκες νέων
παικτών από τα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου έχουν

συμβάλει στην επίτευξη των τελευταίων θετικών αποτελεσμάτων και, αν καταφέρει να μπει στα play off, τότε είναι ικανή για το καλύτερο.
Και οι δύο ομάδες το τελευταίο σαββατοκύριακο του Απριλίου συμμετείχαν στο 1ο Τουρνουά Κυπέλλου του ΕΠΟΦΥ, όπου
μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα, με πολλές παράλληλες δραστηριότητες για το κοινό, ένας μεγάλος αριθμός ομάδων, από
εταιρείες προερχόμενες από όλο τον κλάδο της υγείας, αγωνίστηκε για τη διάκριση και προσπάθησε να ψυχαγωγήσει και
να διασκεδάσει τον παρευρισκόμενο κόσμο.
Για πληροφορίες - συμμετοχές: gstathopoulos@mitera.gr

Μεγάλο κέφι στον ετήσιο χορό
των εργαζομένων σε ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ
Για ακόμη μία φορά οι εργαζόμενοι των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ βρήκαν το χρόνο να
συναντηθούν όλοι μαζί και να διασκεδάσουν, ξεφεύγοντας για λίγο από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους. Έτσι, κατά τον καθιερωμένο Ετήσιο Χορό
τους σε δύο πολύ γνωστά Κέντρα των Αθηνών, βρήκαν
την ευκαιρία να ξεδώσουν, να απολαύσουν το πολύ όμορφο πρόγραμμα γνωστών καλλιτεχνών και να γεμίσουν τις
μπαταρίες τους για τις απαιτητικές επαγγελματικές υποΚέφι και πολύς χορός στην ανάπαυλα από τις υποχρεώσεις των εργαζομένων μας.
χρεώσεις τους. Και του χρόνου!
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εταιρική
κοινωνική
ευθύνη

Ο πιο γλυκός Μαραθώνιος!
Ο Μαραθώνιος Αγάπης για το Παιδί το 2009 ξεκίνησε την 1η
Δεκεμβρίου και τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, πλαισίωσε ημερολογιακά όλες τις εκδηλώσεις και ενέργειες γύρω από αυτήν την
Ημέρα. Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, χριστουγεννιάτικη συναυλία σε συνεργασία με το Ωδείο Βορείου Ελλάδος, καθώς και το Bazaar Προσωπικού, την Κυριακή 13
Δεκεμβρίου στο Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ.
Το Bazaar Προσωπικού είναι η μεγαλύτερη φιλανθρωπική
γιορτή και παράλληλα η σπουδαιότερη εθελοντική πρωτοβουλία του προσωπικού του Ομίλου Marfin Investment
Group, που διεξάγεται στο πλαίσιο του Μαραθωνίου Αγάπης για το Παιδί. Οι εργαζόμενοι προσφέρουν προσωπικά
τους αντικείμενα, παιχνίδια, βιβλία, CD, κοσμήματα, αλλά
και φαγητά και γλυκίσματα που με πολλή αγάπη και μεράκι προσφέρονται να φτιάξουν ειδικά για την εκδήλωση. Τα
έσοδα από τις πωλήσεις διατίθενται για τους σκοπούς του
Μαραθωνίου.
Στο φετινό Bazaar, στις 13 Δεκεμβρίου 2009, συμμετείχαν
περισσότεροι από 600 εθελοντές απ’ όλο τον Όμιλο, οι οποίοι συνέβαλαν τόσο στη διοργάνωση όσο και στη διάθεση των
προϊόντων. Κατάφεραν δε, μαζί με τους 3.000 επισκέπτες,
αποτελούμενους κυρίως από το προσωπικό του Ομίλου αλλά και από φίλους και συγγενείς τους, να συγκεντρώσουν
μέσα σε λίγες ώρες 64.495,17 ευρώ, συμβάλλοντας ενεργά
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στο σκοπό του Μαραθωνίου! Όλοι συνεισέφεραν τόσο με την
προσφορά τους όσο και με τη γιορτινή τους διάθεση, δημιουργώντας καταπληκτική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Οι
μικροί φίλοι, γεμάτοι ενθουσιασμό, ταξίδεψαν με την καλλιτεχνική ομάδα «Μαγικές Σβούρες» σε μαγικούς γιορτινούς
σταθμούς γεμάτους εκπλήξεις. Στην παρέα βρέθηκε και ο

Τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ συμμετείχαν ενεργά για ακόμα μία φορά στον Μαραθώνιο Αγάπης!

Gummy Bear, που διασκέδασε το κοινό με τις χορευτικές
του ικανότητες και τα τραγούδια του.
Μεγάλη ήταν, επίσης, η συμμετοχή στην επιτυχημένη χριστουγεννιάτικη συναυλία αγάπης, που διοργανώθηκε στη
Θεσσαλονίκη, καθώς οι καλεσμένοι ξεπέρασαν τους 800
και συγκεντρώθηκαν 35.000 ευρώ!
Η επιτυχία του Μαραθωνίου Αγάπης για το Παιδί και όλων
των εκδηλώσεών του οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην
ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου. Οι άνθρωποι του Ομίλου, αφοσιωμένοι στην Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, αξία που διέπει τον Οργανισμό από την
πρώτη στιγμή της σύστασής του, συμβάλλουν ουσιαστικά
στην προώθηση του θεσμού για όσο διάστημα διαρκεί ο Μαραθώνιος και με την εθελοντική προσφορά τους υλοποιούν
το κοινωνικό όραμα του Ομίλου.
Πέρυσι, με την έμπρακτη υποστήριξη του προσωπικού αλλά και όλου του κόσμου που συμμετείχε ενεργά στο Μαραθώνιο Αγάπης για το Παιδί, συγκεντρώθηκαν περισσότερα
από 640.000 ευρώ, τα οποία διανεμήθηκαν από το Ίδρυμα
Marfin τόσο σε ιδρύματα όσο και σε μεμονωμένες οικογένειες παιδιών.

Οι δράσεις του Ομίλου
• Το Ίδρυμα Marfin συστάθηκε το 2008 με στόχο να αναλάβει
την εκπλήρωση της πολύπλευρης κοινωνικής και φιλανθρωπικής δραστηριότητας του Ομίλου Marfin Investment

Group.
• H Marfin Egnatia Bank επιτελεί και αυτή με τη σειρά της
κοινωνικό έργο που εστιάζεται στον Άνθρωπο, στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον.
• Πολύπλευρη η δράση και του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, που διενεργεί μια σειρά προγραμμάτων με επίκεντρο το παιδί, σε συνεργασία με συλλόγους που έχουν ως στόχο τη φροντίδα
και την προστασία του.
• Στο παιδί εστιάζει και ο Όμιλος Vivartia, εφαρμόζοντας
το κοινωνικό πρόγραμμα ArGOODaki, ενώ σημαντική
δραστηριότητα έχει και ο Όμιλος Everest, στηρίζοντας
το έργο του μη κυβερνητικού οργανισμού «Κάνε-ΜίαΕυχή Ελλάδος».
• Η SingularLogic υλοποιεί χορηγικό πλάνο για σχολεία,
στοχεύοντας στην εξοικείωση των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες και γενικότερα στην πρόσβασή τους στην κοινωνία της γνώσης.
• Η Olympic Air διενεργεί εκπαιδευτικά προγράμματα και
εκδηλώσεις, με στόχο την ανάδειξη του παιδιού και της
υγείας.
• Πολυδιάστατο είναι το πρόγραμμα και της Attica Group, που
έχει ως στόχους την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και την
υγεία των τοπικών κοινωνιών του Αιγαίου και της Κρήτης.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό το εύρος της κοινωνικής υπευθυνότητας των εταιρειών του Ομίλου MIG, που
ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό: τη στήρι-
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news
ξη παιδιών που έχουν την ανάγκη μας.

Η προσπάθεια συνεχίζεται
Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή της πρώτης εκδήλωσης
του Μαραθωνίου Αγάπης για το Παιδί, του Bazaar Προσωπικού της MIG, που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2009, η
Marfin Egnatia Bank και το Ίδρυμα Marfin, με την υποστήριξη των εταιρειών του Ομίλου, συνέχισαν δυναμικά το εθελοντικό τους έργο, με τη συγκέντρωση χρημάτων για τα παιδιά που έχουν ανάγκη, διοργανώνοντας τη Δευτέρα 15 και
την Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 ένα μεγάλο Bazaar Αγάπης για τα
ιδρύματα με παιδιά που χρειάζονται τη συμπαράστασή μας,
στην αίθουσα του Αττικό Μετρό στην Πλατεία Συντάγματος.
Τα Ιδρύματα που φιλοξενήθηκαν στο Βazaar διέθεσαν στους
επισκέπτες δημιουργίες και κατασκευές των παιδιών τους:
λαμπάδες, πασχαλινά είδη, πίνακες ζωγραφικής, μεταξοτυπίες, κεριά, διακοσμητικά, είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, κοσμήματα, είδη ανθοκομίας. Επίσης, είχαν την
ευκαιρία να γνωστοποιήσουν στον κόσμο τις ενέργειες και

τις δράσεις τους.
Στόχος του Bazaar, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, είναι
η στήριξη των ιδρυμάτων, αφού τους δίνει τη δυνατότητα
να συγκεντρώσουν έσοδα για τις ανάγκες τους, να προβληθούν στο κοινό, καθώς και να ενημερώσουν τον κόσμο για τις
ενέργειες και τις δράσεις τους. Τα Ιδρύματα φιλοξενήθηκαν
και στηρίχθηκαν από το Ίδρυμα Marfin, τη Marfin Egnatia
Bank, καθώς και από τις εταιρείες του Ομίλου MIG, Vivartia,
Olympic Αir, Όμιλος ΥΓΕΙΑ, Attica Group, SingularLogic.

εταιρική
κοινωνική
ευθύνη

Εθελοντική αιμοδοσία από τους εργαζομένους μας
1. Μεταξύ των εθελοντών
αιμοδοτών του Μαιευτηρίου
ΛΗΤΩ και ο Γενικός Διευθυντής του, κ. Σκούρτης.
2. Εθελοντές αιμοδότεςεργαζόμενοι του ΜΗΤΕΡΑ
κατά τη διάρκεια της
εξέτασης του αιματοκρίτη.

1

2

Για μία ακόμη φορά οι εργαζόμενοι των ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ έδειξαν την κοινωνική τους ευαισθησία και απέδειξαν τον βαθμό της προσήλωσής τους στο λειτούργημα που επιτελούν.
Έτσι, κινητές μονάδες αιμοδοσίας Δημοσίων Νοσοκομείων βρέθηκαν στα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, για
να παραλάβουν από τους εθελοντές αιμοδότες συναδέλφους μας το αίμα τους, που θα αποτελέσει πηγή ζωής για πολλούς
συνανθρώπους μας.
Η προσέλευση ήταν πολύ μεγάλη και, φυσικά, είναι δεδομένη η δέσμευσή μας για ανάλογη συμμετοχή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο μέλλον.
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επιστολές
ΛΗΤΩ
αιευτήριο
Προς το Μ
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interview

Δέκα φορές μαμά,
Για τους περισσότερους ανθρώπους η μητρότητα και τα παιδιά είναι ζωή.
Για την κ. Γρηγορία Μαρινάκη - Πούλου, όμως, και τον σύζυγό της, ιερέα Δημήτριο Πούλο,
που κατοικούν στο Άργος, είναι η ζωή η ίδια, από το άλφα μέχρι το ωμέγα.
Η κ. Μαρινάκη, στις 16 Ιανουαρίου 2010, γέννησε το δέκατο παιδί της
στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και έστειλε σε όλους μας το δικό της ξεχωριστό μήνυμα:
«Η μεγάλη οικογένεια δεν είναι μόνο μεγάλες ευθύνες, είναι και πολύ μεγάλη ευτυχία».

Κυρία Γρηγορία, τις θερμότερες ευχές μας για την μπέμπα
σας και για όλη σας την οικογένεια. Πριν από λίγες μέρες, και
στην ηλικία των 36 ετών μόλις, φέρατε στον κόσμο το δέκατο
παιδί σας. Πώς πήρατε, εσείς και ο σύζυγός σας, την απόφαση να αποκτήσετε τόσα παιδιά;
«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας! Και εγώ και ο σύζυγός μου, όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε το 1993 -εγώ
τότε ήμουν 19 ετών-, θέλαμε να αποκτήσουμε μια μεγάλη κι
ευτυχισμένη οικογένεια, γιατί αγαπάμε πολύ τα παιδιά. Ούτε
σκεφτόμασταν πόσα θα κάνουμε ούτε προγραμματίσαμε τίποτα. Αυτό, όμως, που είδαμε με τον καιρό είναι ότι τα παιδιά είναι
η ευτυχία στη ζωή. Γι’ αυτό αποκτήσαμε τόσο πολλά παιδιά και γι’
αυτό, αν ο Θεός μας στείλει κι άλλο, θα το δεχτούμε με χαρά».

Αλήθεια, πώς είναι μια συνηθισμένη μέρα σας;
«Τα παιδιά μας έχουν διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικές ανάγκες: ο Κώστας μας είναι 16 ετών, ο Ηλίας 14, ο Ερμής 10, η Ιφιγένεια 8, η Σωτηρία 6, η Γεωργία 5, ο Διομήδης
4, η Μερόπη 3, ο Θησέας 17 μηνών και τώρα ήρθε και η μπέμπα μας. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι για να κάνουμε το καλύτερο γι’ αυτά, η μέρα μας, και η δική μου και του συζύγου
μου, ξεκινά από νωρίς. Να φτιάξουμε το πρωινό τους, να ετοιμάσουμε τα μεγάλα για το σχολείο για να τα πάει ο άντρας μου,
οι συνηθισμένες δουλειές του σπιτιού (μαγείρεμα, σιδέρωμα κ.λπ.), αλλά και να παίξουμε με τα πιο μικρά. Μετά, όταν
επιστρέψουν τα μεγαλύτερα από το σχολείο, έχουμε τα διαβάσματά μας, μετά να ετοιμάσουμε το βραδινό, μέχρι να πάνε για ύπνο. Και να σας πω ακόμα μόνο ότι συνεχίζω κανονικά και τα μαθήματά μου στο νυχτερινό Λύκειο».
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Υπάρχουν κάποιες στιγμές που
ξεχωρίζετε από τη γέννηση των
παιδιών σας;
«Ειλικρινά, δεν θα μπορούσα να
ξεχωρίσω κάτι... Η εγκυμοσύνη,
ο τοκετός, ο θηλασμός, όλα δίνουν
μια ξεχωριστή χαρά. Ίσως ο θηλασμός, η αίσθηση του νεογέννητου
που κρατάς στα χέρια σου και του
χαρίζεις την πρώτη τροφή, την
πρώτη στοργή...».

δέκα φορές μπράβο!
Πώς τα καταφέρνετε όλα αυτά;
«Για μένα είναι μεγάλη χαρά και ευτυχία να είμαι μητέρα τόσων παιδιών και ίσως σε κάποιους
ακουστεί λίγο... παράξενο αλλά εμένα με ξεκουράζει. Βέβαια, με τόσες δουλειές που πρέπει
να γίνονται κάθε μέρα και με το σπίτι πολλές φορές να θυμίζει... νηπιαγωγείο, χρειάζεται προγραμματισμός. Γι’ αυτό έχω βάλει ωράριο, έχουμε πρόγραμμα.
Στην ανατροφή των παιδιών, όλα περνούν από
το χέρι το δικό μου και του συζύγου μου, ο οποίος με βοηθά στα πάντα και μου παραστέκεται.
Αυτός με τη μεγάλη του αγάπη για τα παιδιά και
εγώ με το κουράγιο μου θα προσπαθούμε πάντα
να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, ώστε
να τα καμαρώσουμε άξιους ανθρώπους».

Η οικογένεια του ιερέα Δημήτριου Πούλου και
της κ. Γρηγορίας Μαρινάκη - Πούλου εν πλήρη απαρτία.

Όλα κύλησαν καλά στον δέκατο τοκετό σας;
«Ναι, δόξα τω Θεώ. Στην αρχή ένιωθα κάποιο φόβο, γιατί, παρότι ήμουν στον δέκατο τοκετό, κάθε γέννα είναι σαν να είναι πρώτη φορά. Κι ακόμα, ήθελα να γεννήσω και αυτήν τη φορά με φυσιολογικό τοκετό, όπως τις προηγούμενες. Όλα, όμως,
πήγαν κατ’ ευχήν.
Γι’ αυτό πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον γυναικολόγο μου, τον κ. Δημήτρη
Χασιάκο, που βρισκόταν πάντα δίπλα μου, στο προσωπικό του Μαιευτηρίου, που
με φρόντισε και με ηρέμησε. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ για τη νοσηλεία μου χωρίς να επιβαρυνθούμε οικονομικά».
Θα θέλατε να στείλετε κάποιο μήνυμα στις νέες μητέρες ή στις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδί;
«Ένα παιδί είναι η αρχή μιας καινούργιας ζωής για όλους... Κι ακόμα, η μεγάλη οικογένεια δεν είναι μόνο μεγάλες ευθύνες, είναι και πολύ μεγάλη ευτυχία...».
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Υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή
Νέες ανακαλύψεις, νέες ελπίδες
Από τον

Ιωάννη Μιχαλόπουλο
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Η γέννηση της Louise Brown το 1978
σηματοδότησε μια νέα εποχή, όχι μόνο στο στενό πλαίσιο της αναπαραγωγικής ιατρικής αλλά και συνολικότερα της ιατρικής. Ίσως σε κανέναν άλλον ιατρικό κλάδο οι εξελίξεις όπως
και τα χειροπιαστά αποτελέσματα δεν
ήταν τόσο εντυπωσιακά όσο στον τομέα της ανθρώπινης αναπαραγωγής.
Σήμερα περισσότερα από 2.000.000
παιδιά παγκοσμίως έχουν γεννηθεί
με τις τεχνικές της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής. Από τη μεγάλη επιτυχία των Steptoe και Edwards έως τις
μέρες μας, μια σειρά επιτεύγματα
έχουν αποτελέσει σταθμούς-κομβικά
σημεία της αναπαραγωγικής επιστήμης (βλ. σχετικό γράφημα).
Όπως είναι φυσικό, οι προσπάθειες
συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό και
αφορούν σε διάφορα πεδία, τα οποία
θα εξετάσουμε στη συνέχεια. Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD)
χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα για
τη θεραπεία φυλοσύνδετων νοσημάτων, της β-μεσογειακής αναιμίας και
άλλων μονογονιδιακών νοσημάτων.
Σήμερα περισσότερα από 40 κληρονομούμενα νοσήματα μπορούν να δια-
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Ο κλάδος της αναπαραγωγικής ιατρικής είναι ίσως αυτός που έχει
εξελιχθεί ταχύτερα από κάθε άλλον τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, οι
έρευνες συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, ώστε η όλη διαδικασία
να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και περισσότερα ζευγάρια να μπορέσουν
να αποκτήσουν παιδί.
γνωστούν έγκαιρα με τη μέθοδο αυτή.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποφύγουμε τη μεταφορά εμβρύων με
ανευπλοειδίες, εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια το προεμφυτευτικό
screening (PGS), κατά το οποίο μπορούμε να αναγνωρίσουμε παθολογικά
χρωμοσώματα με τη βοήθεια του in
situ υβριδισμού (FISH). Με τη μέθοδο αυτή το screening για ανευπλοειδίες έχει επεκταθεί σε 9 χρωμοσώματα (Χ, Υ, 13, 15, 16, 17, 18, 21 και
22). Σήμερα το PGS αποτελεί διαγνωστικό και θεραπευτικό εργαλείο για
πληθυσμούς υπογόνιμων ζευγαριών
με συγκεκριμένα ευρήματα: προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία της
γυναίκας, φορείς χρωμοσωμικών μεταθέσεων, καθ’ έξιν αποβολές, επανειλημμένες αποτυχίες στο IVF χωρίς
εμφανείς λόγους. Παρ’ όλα αυτά σήμερα δεν είναι εξακριβωμένο εάν το
ποσοστό εμφύτευσης βελτιώνεται με
τη χρήση της μεθόδου αυτής. Οι προσπάθειες στον συγκεκριμένο τομέα
βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη.

Ιατρικά άλματα
Πρόσφατη ένδειξη για την προεμφυ-

τευτική διάγνωση αποτελεί και η τυποποίηση του συστήματος αντιγόνων
HLA. Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να γίνει μεταμόσχευση σε πάσχον άτομο
βλαστοκυττάρων που προέρχονται από
το αίμα ομφαλίου λώρου υγιούς αδελφού ο οποίος προκύπτει από έμβρυο
στο οποίο μετά την εξωσωματική γονιμοποίηση έγινε PGD, διά της οποίας επιβεβαιώθηκε ότι το σύστημα HLA
είναι ταυτόσημο και δεν φέρει συγκεκριμένη παθολογική μετάλλαξη.
Στον τομέα της κρυοβιολογίας οι εξελίξεις είναι σημαντικές. Με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification)
χρησιμοποιούνται κρυοπροστατευτικές ουσίες ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία κρυστάλλων ενδοκυτταρίως.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η μεθοδολογία αυτή δίνει καλύτερα αποτελέσματα στην κατάψυξη - απόψυξη τόσο εμβρύων τρίτης ημέρας και βλαστοκύστεων όσο και ωαρίων. Στην τελευταία, τα αποτελέσματα είναι ακόμα
περιορισμένα.
Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες στον τομέα της κρυοσυντήρησης ωοθηκικού ιστού σε ασθενείς με
νεοπλασία. Η μεταμόσχευση του ιστού

αυτού στην ασθενή μετά τη θεραπεία Από τη χρήση της IVM μπορούν να
τής δίνει ελπίδες στην προσπάθεια ωφεληθούν γυναίκες που βρίσκονται
απόκτησης παιδιού με εξωσωματική σε κίνδυνο να αναπτύξουν υπερδιέγονιμοποίηση.
γερση των ωοθηκών, καρκινοπαθείς
Η in vitro ωρίμανση ωαρίων (in vitro οι οποίες επιθυμούν να διατηρήσουν
maturation, ΙVM) είναι άλλος ένας το- ωάρια για μεταγενέστερη χρήση καμέας εξέλιξης και μπορεί να προσφέ- θώς και γυναίκες που παράγουν πολρει μία ασφαλέλά ανώριμα ωάστερη και φθηνόρια κατά τη διάρΑπαιτείται αυξημένη
τερη εναλλακτική
κεια της διέγερεγρήγορση ώστε να
λύση από το κλασης των ωοθηαποφεύγουμε ή τουλάχιστον κών τους. Με τη
σικό IVF. Με τη
μέθοδο αυτή,
μέθοδο αυτή
να διακρίνουμε τυχόν
ωάρια στο στάδιο
έχουν γεννηθεί
ανεπιθύμητες αντιδράσεις
του βλαστικού
περισσότερα από
κυστιδίου (GV)
400 παιδιά παστις γυναίκες που
ωριμάζουν στο
γκοσμίως.
θεραπεύουμε.
εργαστήριο 24 Τα τελευταία χρό48 ώρες χρησινια γίνεται προμοποιώντας καλλιεργητικά υλικά σπάθεια ηπιότερης θεραπείας με γοεμπλουτισμένα με γοναδοτροφίνες. ναδοτροφίνες ώστε να αποφευχθούν
Ακολουθεί η γονιμοποίησή τους με υπαρκτές ή ενδεχόμενες παρενέργειICSI και τα έμβρυα που προκύπτουν ες των ουσιών αυτών στην υγεία της
είτε μεταφέρονται είτε φυλάσσονται. γυναίκας. Η θέση των ανταγωνιστών

της GnRH είναι σημαίνουσα σε αυτήν
την προσπάθεια.

Σημεία προσοχής
Παρά τις μείζονες τεχνολογικές εξελίξεις που συντελούνται τα τελευταία
χρόνια, πρέπει να καταβάλλεται συνεχής και εντατική προσπάθεια όσον
αφορά στις επιπτώσεις που μπορούν
αυτές να έχουν σε βάθος χρόνου στην
υγεία των γυναικών. Δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε ότι έχουν περάσει μόλις 32
χρόνια από τη γέννηση του πρώτου
παιδιού με εξωσωματική γονιμοποίηση. Απαιτείται, λοιπόν, αυξημένη
εγρήγορση ώστε να αποφεύγουμε ή
τουλάχιστον να διακρίνουμε τυχόν ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις γυναίκες
που θεραπεύουμε.
Καλά σχεδιασμένες μελέτες οι οποίες είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα
ξεκινήσουν βοηθούν ώστε οι προσπάθειές μας να γίνονται όχι μόνο με επιτυχία αλλά και με ασφάλεια.

Τα ε π ιτ ε ύ γ μ α τ α - σ τ α θ μ ο ί σ τ η ν
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (IVF)
1978

Πρώτη γέννηση από IVF σε φυσικό τοκετό

1983

Πρώτη κύηση από IVF με δωρεά ωαρίου
Πρώτη γέννηση από IVF με κρυοσυντηρημένα έμβρυα

1984

Εισαγωγή της τεχνικής GIFT

1987

Διακολπική λήψη ωαρίου

1990

Εισαγωγή της PGD για φυλοσύνδετα νοσήματα

1991

Γέννηση παιδιών με IVF - ICSI

1993

Γέννηση παιδιού με σπερματοζωάρια που λήφθηκαν από τον όρχι (TESE)

1997

Γέννηση παιδιού από κρυοσυντηρημένο ωάριο

2001

Χρήση του PGD για HLA matching

2004

Γέννηση παιδιού από μεταμόσχευση κρυοσυντηρημένου ωοθηκικού ιστού
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Δυσμηνόρροια
Πώς αντιμετωπίζονται οι ισχυροί πόνοι της περιόδου

Από τον

Χάρη Χηνιάδη
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Ειδικευμένος
στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και την
Ενδοσκοπική Χειρουργική, Επιστημονικός
Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ

Δυσμηνόρροια είναι η κατάσταση κατά
την οποία η γυναίκα πονά περισσότερο
από το φυσιολογικό στη διάρκεια της
περιόδου της (έμμηνος ρύση). Μια κοπέλα μπορεί να εμφανίσει τέτοιο πρόβλημα κατά την εφηβική ηλικία χωρίς
κάποια προϋπάρχουσα πάθηση (πρωτοπαθής δυσμηνόρροια) ή όταν έχει πλέον μεγαλώσει, οπότε συνήθως υπάρχει
κάποιο παθολογικό αίτιο, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί (δευτεροπαθής δυσμηνόρροια). Γενικά, όταν ο πόνος της
περιόδου είναι συχνός, έντονος και δεν
περνά με τη λήψη δισκίων παρακεταμόλης έχουμε δυσμηνόρροια.
Περίπου σε ποσοστό 25% - 30% οι γυναίκες σε κάποια φάση της ζωής τους
παραπονιούνται για δυσμηνόρροια. Φυσιολογικά μια γυναίκα δεν θα έπρεπε
να νιώθει παρά μέτριο πόνο, ο οποίος
οφείλεται στις προσταγλανδίνες, που
προκαλούν τις συσπάσεις της μήτρας.
Αν η παραγωγή των ουσιών αυτών είναι
πάνω από το φυσιολογικό, τότε έχουμε
πόνο, ο οποίος αρχίζει να εκδηλώνεται
μία - δύο μέρες πριν από την περίοδο και
συνεχίζει κατά τη διάρκειά της. Ο πόνος
μπορεί να είναι ρυθμικός, σαν κράμπα,
να αντανακλά στη μέση, στην πλάτη, στο
στομάχι ή και στα πόδια. Μερικές γυναίκες μπορεί να έχουν τάση προς εμετό.
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Περίπου το 1/3 των γυναικών σε κάποια φάση της ζωής του
παραπονιέται για πόνους εντονότερους από το σύνηθες κατά τη
διάρκεια της περιόδου. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις στις οποίες ο
πόνος επιμένει, οπότε ο γυναικολόγος πρέπει να διαγνώσει τις αιτίες
ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τα πιθανά προβλήματα.

Οι αιτίες
Προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας
είναι η έναρξη της εμμήνου ρύσεως σε
μικρή ηλικία (μικρότερη των 12 ετών), η
ατεκνία, η μεγάλη αιμορραγία στην περίοδο, το κάπνισμα, η παχυσαρκία και
το οικογενειακό ιστορικό.
Για τη δευτεροπαθή δυσμηνόρροια
ευθύνονται συνήθως η ενδομητρίωση, η αδενομύωση, τα ινομυώματα, οι
ενδομήτριες συσκευές αντισύλληψης
(σπιράλ), η στένωση του τραχήλου, οι
πυελικές φλεγμονές, οι ανωμαλίες στη
διάπλαση των γυναικολογικών οργάνων
και επίσης σοβαρές καταστάσεις όπως
κύστες ωοθηκών, καρκινώματα κ.λπ.
Μια γυναίκα με τέτοια συμπτώματα

πρέπει να επισκεφθεί τον γυναικολόγο
της, να συζητήσει το πρόβλημα και να
βρει λύση σε αυτό. Αυτός θα πάρει ένα
καλό ιστορικό, θα την εξετάσει κλινικά
και θα πραγματοποιήσει υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων.
Σε περίπτωση πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας μπορεί να χορηγηθεί κάποιο
παυσίπονο με αντι-προσταγλανδινικές
ιδιότητες (προσοχή, γιατί τα περισσότερα αυξάνουν το αίμα της περιόδου)
σε συνδυασμό ή όχι με παράγοντες που
ευνοούν την πήξη του αίματος.
Μπορεί επίσης να χορηγηθεί αντισυλληπτικό χάπι. Έχει βρεθεί πως τα
αντισυλληπτικά, όταν επιλεγούν σωστά, βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά της
περιόδου. Αυτό προϋποθέτει ότι δεν
υπάρχουν αντενδείξεις χορήγησης των
παραπάνω χαπιών στην ασθενή. Τα αντισυλληπτικά χάπια δεν επιτρέπουν
στις ωοθήκες να παράγουν ωάριο κάθε μήνα (ωορρηξία) και κατά συνέπεια
παράγονται λιγότερες προσταγλανδίνες
από τον οργανισμό της γυναίκας, άρα
αυτή πονάει λιγότερο!

Η ενδομητρίωση
Στην περίπτωση της δευτεροπαθούς
δυσμηνόρροιας ο γυναικολόγος θα
πρέπει να διαφοροδιαγνώσει το βασι-

Έχει βρεθεί πως
τα αντισυλληπτικά,
όταν επιλεγούν σωστά,
βελτιώνουν
τα χαρακτηριστικά
της περιόδου.
κό αίτιο. Ο βασικός παράγοντας για την
πρόκληση δευτεροπαθούς δυσμηνόρροιας είναι η ενδομητρίωση.
Στην πάθηση αυτή, κύτταρα του εσωτερικού τοιχώματος της μήτρας (ενδομήτριο) μεταναστεύουν σε άλλα σημεία
του σώματος. Αυτά παράγουν το αίμα
της περιόδου. Όταν, λοιπόν, μεταναστεύουν -κυρίως μέσω των σαλπίγγων- προς την κοιλιά, εγκαθίστανται
σε διάφορα σημεία του σώματος (ωοθήκες, έντερο, σπάνια ακόμα και στον
εγκέφαλο) και παράγουν αίμα κατά τη
διάρκεια της περιόδου. Για τον λόγο
αυτόν μια γυναίκα μπορεί να πονάει
στην περίοδό της σε διάφορα σημεία
της κοιλιάς. Η ενδομητρίωση χρειάζεται ειδική φαρμακευτική θεραπεία
και αρκετές φορές λαπαροσκοπική χειρουργική αφαίρεση.
Νεότερες έρευνες αποδεικνύουν πως
στις περισσότερες περιπτώσεις γυναικών -ειδικά
νέων- στις οποίες δεν
βρίσκεται συγκεκριμένο αίτιο για τον πόνο της
περιόδου και αυτός δεν
υποχωρεί εύκολα οφείλεται
στην ενδομητρίωση. Παρ’ όλα αυτά, η ενδομητρίωση μπορεί να πλήξει
και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας (άνω

των 30), γιατί είναι νόσος εξελικτική, η
οποία οδηγεί στη δημιουργία συμφύσεων, πόνου στη σεξουαλική επαφή, στην
αφόδευση, κλεισίματος των σαλπίγγων
και υπογονιμότητας.
Οι γυναίκες, λοιπόν, πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για συμπτώματα
και να ενημερώνουν τον γυναικολόγο
τους προκειμένου να προλάβουν δυσάρεστες εξελίξεις για την υγεία τους,
ειδικά στην περίπτωση που δεν έχουν
παιδιά. Έχει αποδειχθεί ότι στην ύφεση
των συμπτωμάτων βοηθούν η αλλαγή
της δίαιτας, η διακοπή του καπνίσματος, η άσκηση, τα θερμά επιθέματα, ο
ύπνος, η γιόγκα και ο βελονισμός.
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Ακράτεια ούρων
Οι λύσεις για όλες τις γυναίκες κάθε ηλικίας

Από τον

Βασίλη Koυφομιχαήλ
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Η αντιμετώπιση ενός προβλήματος
όπως η ακράτεια ούρων, το οποίο καθημερινά κάποιες γυναίκες βιώνουν
με έντονο άγχος για την κοινωνικότητα
και την υγιεινή τους, αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο και σημαντικό κομμάτι
έρευνας για τον ιατρικό κόσμο και όχι
μόνο. Αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς
ότι ο αριθμός αυτών των γυναικών είναι
πολύ μεγάλος, η ευαισθητοποίηση και
η επιδίωξη για άμεση λύση αποτελούν
σημαντικές προτεραιότητες για όλους
τους εμπλεκομένους στους τομείς της
υγείας.
Δυστυχώς, η γυναικεία ακράτεια μπορεί να προσβάλει πολύ νεότερες γυναίκες απ’ ό,τι ο πολύς κόσμος μπορεί να
νομίζει ότι συμβαίνει, γιατί δεν είναι
πάντα ένα απλό και «φυσιολογικό»
φαινόμενο γήρανσης. Ενώ λοιπόν η συχνότητα αυτού του συμπτώματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη και συγχρόνως αγγίζει
πολύ νέες γυναίκες με έντονη επαγγελματική και προσωπική δραστηριότητα,
αυτές οι ίδιες γυναίκες αποφεύγουν να
συζητήσουν το πρόβλημά τους ακόμα
και με τον γιατρό τους. Έτσι, βάζουν
εμπόδια στη ζωή τους περιορίζοντας
και αποφεύγοντας δραστηριότητες
που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής
(όπως η διασκέδαση, η άσκηση, η σε-
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Περίπου 13 εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ έχουν εμφανίσει απώλεια
ούρων, ενώ στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, 3 στις 10
γυναίκες αντιμετωπίζουν κάποια μορφή ακράτειας ούρων. Μάλιστα, η
ακράτεια ούρων εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες, και όχι μόνο στις
μεγάλες, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην καθημερινή
κοινωνική και επαγγελματική ζωή της γυναίκας. Οι λύσεις, όμως,
υπάρχουν, είναι απλές και έχουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.

Τα τελευταία χρόνια
υπάρχουν πολύ υψηλά
ποσοστά
αποτελεσματικότητας
στη θεραπεία και με πολύ
εύκολες τεχνικές, που
οδήγησαν όλο και
περισσότερες γυναίκες
στη μόνιμη λύση.

ξουαλική δραστηριότητα κ.ά.) και οδηγούνται σε απομόνωση και πιθανόν σε
καταθλιπτικά φαινόμενα.

Οι μορφές του
προβλήματος
Είναι λοιπόν ένα μεγάλο λάθος που
πρέπει να σταματήσει να κάνει η κάθε
γυναίκα στον εαυτό της, δίνοντας άμεσα λύση σε αυτό γιατί, απλά, σήμερα η
λύση δεν είναι μύθος αλλά πραγματικότητα. Πώς είναι εφικτό να συμβεί με
τον πιο απλό τρόπο; Η γυναίκα μπορεί,
αρχικά, να το συζητήσει με τον γυναικολόγο της, ο οποίος είναι δυνατόν να την
κατευθύνει προς τη σωστή διάγνωση
του προβλήματος, το οποίο ίσως είναι
το πιο σημαντικό, ώστε να της προσφερθεί η πιο σωστή και ενδεδειγμένη
λύση .
Θα πρέπει να γνωρίζουμε πως η ακράτεια είναι ένα σύμπτωμα που έχει
διαφορετική μορφή και αιτιολογία κατά
περίπτωση. Έτσι, η αντιμετώπιση και η
θεραπεία της είναι καθαρά συνάρτηση
του ποιου τύπου ακράτεια αντιμετωπίζει η γυναίκα και πρέπει να προηγείται
η διερεύνηση των προαναφερθέντων.
Βάσει των κλινικών περιγραφών, οι πιο
γνωστές και συχνές μορφές (τύποι) ακράτειας είναι οι εξής:
• Ακράτεια ούρων από προσπάθεια που
απλώς εμφανίζεται όταν αυξάνεται η
πίεση στην κοιλιά μας, όπως με τον βήχα, το γέλιο, το φτέρνισμα, το σήκωμα
βάρους, τη σωματική άσκηση. Είναι η
συχνότερη μορφή που απαντά κυρίως
σε νεότερες γυναίκες.
• Ακράτεια ούρων επιτακτικού τύπου,
που είναι η αιφνίδια και έντονη ανάγκη

για ούρηση η οποία ακολουθείται από
απώλεια ούρων.
• Μικτού τύπου, όπου συνυπάρχουν
και οι δύο προηγούμενες μορφές
ακράτειας.
• Ακράτεια ούρων από υπερπλήρωση.
• Συνεχής ακράτεια, που οφείλεται σε
ανατομικές βλάβες ή σε μόνιμα νευρολογικά αίτια.

Η εξέταση
Κάθε τύπος ακράτειας λοιπόν αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο ακόμα
και ως προς τον βαθμό του προβλήματος και γι’ αυτόν τον λόγο είναι πολύ
σημαντικό να γίνει η σωστή διάγνωση.
Αυτό επιτυγχάνεται με μεγάλο ποσοστό
επιτυχίας με μια ειδική εξέταση που ονομάζεται ουροδυναμικός έλεγχος και
γίνεται σε ειδικά εξειδικευμένα κέντρα,
αφού βέβαια προηγηθεί ένα καλό ιστορικό, μία κλινική εξέταση, όπως και μια
απλή εξέταση ούρων και καλλιέργεια.
Ο ουροδυναμικός έλεγχος είναι απλή,
μη επώδυνη εξέταση, η οποία με την
τοποθέτηση ενός πολύ λεπτού μικρού
καθετήρα και με τη βοήθεια υπολογιστή μελετάει τη δραστηριότητα της
ουροδόχου κύστεως και της ουρήθρας
και προσδιορίζει με μεγάλη ακρίβεια
το αίτιο του προβλήματος. Αφού λοιπόν
ο γιατρός σας πλέον γνωρίζει με μεγαλύτερη σιγουριά και ακρίβεια τη μορφή
ακράτειας και τον βαθμό της, επιλέγει
κατά περίπτωση τη θεραπεία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Η αντιμετώπιση
Την τελευταία δεκαετία οι επιλογές
θεραπείας ειδικά στις περιπτώσεις

ακράτειας από προσπάθεια, η οποία
αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό,
έδωσαν πολύ υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας (90%) και με ιδιαίτερα
εύκολες τεχνικές που οδήγησαν όλο
και περισσότερες γυναίκες στη μόνιμη λύση.
Μια τέτοια τεχνική που επιλέγεται σε
περιπτώσεις ακράτειας από προσπάθεια μετρίου και μεγάλου βαθμού
είναι η τοποθέτηση μιας κολπικής
ταινίας ελεύθερης τάσης (TVT, TVT-O)
κάτω από την ουρήθρα, η οποία ενισχύει την αδυναμία του σφιγκτήρα της
ουρήθρας να συγκρατήσει τα ούρα που
εξέρχονται ακούσια όταν αυξάνεται η
ενδοκοιλιακή πίεση.
Τα σημαντικά πλεονεκτήματα, πλην
της μεγάλης αποτελεσματικότητας,
αυτής της τεχνικής είναι ότι μπορεί
να επιτευχθεί χωρίς γενική νάρκωση,
διαρκεί μόλις 15 - 20 λεπτά, δεν χρειάζεται μετεγχειρητική νοσηλεία και
δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες επιπλοκές. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι
αυτή η τεχνική μπορεί να συνδυαστεί
με μεγάλη επιτυχία με άλλες επεμβάσεις που σχετίζονται με χαλάρωση
του κόλπου, πτώση μήτρας και κυστεοκήλης και να έχουμε ακόμα καλύτερα
αποτελέσματα.
Και στις άλλες περιπτώσεις, όταν είναι ενδεδειγμένη η συντηρητική αντιμετώπιση και όχι η χειρουργική
επέμβαση, έχουμε νέες βελτιωμένες
επιλογές, είτε πρόκειται για νέα με λιγότερες παρενέργειες και καλύτερα αποτελέσματα φάρμακα είτε για εξελιγμένες ασκήσεις εκγύμνασης της περιοχής για βελτίωση των συμπτωμάτων.
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Υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή
Ο σημαντικός ρόλος του αναισθησιολόγου

Από τη

Νάσια Κούσκουρη
Αναισθησιολόγος,
Επιστημονική Συνεργάτιδα
Μονάδας ΙVF ΜΗΤΕΡΑ

Όλες οι επεμβατικές διαδικασίες της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δηλαδή η ωοληψία, η εμβρυομεταφορά
αλλά και η βιοψία όρχεος για τους άνδρες, πρέπει να γίνονται υπό άσηπτες
συνθήκες σε χειρουργικές αίθουσες
επαρκώς εξοπλισμένες.
Ιδιαίτερα η διαδικασία της ωοληψίας
είναι σύντομη αλλά και αρκετά επώδυνη
για τη γυναίκα και κρίνεται απαραίτητη
η παρουσία αναισθησιολόγου. Η γυναίκα έρχεται στον χώρο του χειρουργείου
λίγο πριν από την προγραμματισμένη
ώρα της επέμβασης και φεύγει λίγες
ώρες μετά. Συνήθως εκείνες που υπόκεινται σε αυτήν τη διαδικασία έχουν
μεγάλο άγχος, γεγονός που τις κάνει
περισσότερο νευρικές και φοβισμένες.
Έτσι, μπαίνοντας στον χώρο του χειρουργείου, ο αναισθησιολόγος πρέπει
κατ’ αρχάς να προσπαθήσει να χαλαρώσει τη γυναίκα και να την κάνει να
αισθανθεί άνετα.
Όσον αφορά στο χειρουργείο, ο αναισθησιολόγος πρέπει να εξασφαλίσει ασφαλή και επαρκή αναλγησία, άριστες
χειρουργικές συνθήκες και γρήγορη
ανάνηψη μετά την επέμβαση, χωρίς
παρενέργειες, έτσι ώστε η γυναίκα να
είναι σε θέση να γυρίσει στο σπίτι της
και στις καθημερινές της δραστηριότη-
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Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί
λεπτούς και ακριβείς χειρισμούς για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Σ’ αυτήν τη διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητικός είναι ο ρόλος του
αναισθησιολόγου, τόσο στην προετοιμασία της επέμβασης όσο και
ύστερα απ’ αυτήν.

τες το συντομότερο δυνατόν.

Οι μέθοδοι
Συνήθως οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι είτε η γενική αναισθησία

είτε η καταστολή εν συνειδήσει. Λόγω
της συντομίας αλλά και του είδους της
επέμβασης, η γενική αναισθησία που
εφαρμόζεται δεν χρειάζεται διασωλήνωση και ο αερισμός της γυναίκας γίνε-

ται με προσωπίδα ή λαρυγγική μάσκα.
Η εισαγωγή στην αναισθησία γίνεται
με ενδοφλέβιους παράγοντες μέσω ενός φλεβοκαθετήρα που τοποθετείται
στο χέρι της. Η ανάνηψη είναι ταχεία,
η γυναίκα ξυπνά αμέσως μετά το τέλος
της επέμβασης και επιπλοκές μετεγχειρητικά, όπως η ναυτία, ο εμετός και
ο πόνος, συνήθως είναι ελάχιστες έως
ανύπαρκτες.
Όσον αφορά στην καταστολή εν συνειδήσει ή «conscious sedation», επιτυγχάνεται με τη χορήγηση αναλγητικών
παραγόντων και υπναγωγών σε υποαναισθητικές δόσεις. Η γυναίκα δεν αισθάνεται πόνο, είναι ξύπνια ή ελαφρά
κοιμισμένη, ενώ η αφύπνιση είναι άμεση και με πλήρη διαύγεια.

Η ετοιμασία
Σε κάθε περίπτωση, η γυναίκα θα πρέπει να είναι ενήμερη για τη δική της
προετοιμασία. Είναι απαραίτητο, για
την ασφάλειά της, να παραμείνει νηστική για τουλάχιστον 8 - 10 ώρες προ του
χειρουργείου, να μην έχει καπνίσει και
να έχει μαζί της τις απαραίτητες εξετάσεις που χρειάζονται σε έναν προεγχειρητικό έλεγχο, όπως η καρδιολογική
εξέταση και ο εργαστηριακός έλεγχος.
Μαζί με τις οδηγίες του γυναικολόγου
τις μέρες πριν από την επέμβαση θα
πρέπει να δίνονται στη γυναίκα και οδηγίες από τον αναισθησιολόγο, κυρίως
γραπτές, ώστε να τις κατανοήσει και να
μην τις ξεχάσει.
Η προσεκτική προεγχειρητική εκτίμηση της γυναίκας είναι απαραίτητη για

τη βελτίωση της ασφάλειάς της, για
την αποφυγή αναβολών και την αύξηση
της αποτελεσματικότητας της κλινικής.
Δυστυχώς, επειδή δεν είναι πάντα εφικτή η αναισθησιολογική εκτίμηση
την προηγούμενη από την ημέρα της
επέμβασης, πρέπει να υπάρχει στενή
συνεργασία μεταξύ του αναισθησιολόγου και του γυναικολόγου εφόσον
λαμβάνεται υπόψη η γενική κατάσταση
της γυναίκας και όχι μόνο τα χειρουργικά κριτήρια. Είναι όμως απαραίτητη η
προεγχειρητική εκτίμηση, τουλάχιστον

Μαζί με τις οδηγίες
του γυναικολόγου τις μέρες
πριν από την επέμβαση
θα πρέπει να δίνονται στη
γυναίκα και οδηγίες από
τον αναισθησιολόγο,
κυρίως γραπτές, ώστε
να τις κατανοήσει και
να μην τις ξεχάσει.
την προηγούμενη ημέρα, των γυναικών
με συνοδά νοσήματα, όπως παχυσαρκία, καρδιολογικά και αναπνευστικά
προβλήματα.
Η παχυσαρκία τελευταία μας απασχολεί όλο και περισσότερο και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, διότι πολλές φορές
μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα
νοσήματα, όπως σακχαρώδη διαβήτη,
περιοριστική πνευμονοπάθεια, στεφανιαία νόσο κ.ά. Επίσης, τα παχύσαρκα

άτομα έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε
οξυγόνο, όμως από την άλλη πλευρά η
μεγάλη ποσότητα του λιπώδους ιστού
δυσκολεύει τους αναισθησιολογικούς
χειρισμούς και τον αερισμό κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η ανάνηψη
Μετά το τέλος της επέμβασης, η γυναίκα πρέπει να μείνει για λίγο στην ανάνηψη, υπό παρακολούθηση. Η ανάνηψη
πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένη
και το προσωπικό χρειάζεται να είναι
εξειδικευμένο ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε τυχόν μετεγχειρητικές
επιπλοκές. Υπάρχουν κάποια κριτήρια
για το πότε θα μπορέσει η γυναίκα να
φύγει, με απόλυτη ασφάλεια, από την
κλινική. Θα πρέπει, λοιπόν, τα ζωτικά
της σημεία να είναι σταθερά για τουλάχιστον 30 λεπτά, να μην αισθάνεται ζάλη ή ναυτία, να έχει ικανότητα
προσανατολισμού τόπου και χρόνου,
να μην υπάρχουν ενδείξεις ενεργού
αιμορραγίας και να μπορεί να ελέγξει
ενδεχόμενο μετεγχειρητικό άλγος με
αναλγητικά από το στόμα. Απαραίτητη
προϋπόθεση, βέβαια, για να φύγει από
την κλινική είναι να συνοδεύεται από
κάποιο άλλο, υπεύθυνο άτομο.
Απ’ όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω
φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η καλή
συνεργασία μεταξύ του γυναικολόγου,
του αναισθησιολόγου και της γυναίκας,
ώστε όλες αυτές οι διαδικασίες να γίνουν με τη μεγαλύτερη ασφάλεια και το
λιγότερο άγχος για την καλύτερη δυνατή
έκβαση.
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Λοιμώξεις στην κύηση
Οι «σιωπηλές» απειλές για το μωρό

Από τον

Ελευθέριο Αναστασάκη
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Οι ενδομήτριες ή συγγενείς λοιμώξεις
είναι αυτές που προσβάλλουν το έμβρυο καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή το νεογνό κατά την περιγεννητική περίοδο. Ο συνήθης τρόπος
μετάδοσης της λοίμωξης είναι κυρίως
μέσω του πλακούντα και λιγότερο συχνά η ανιούσα οδός, από τα γεννητικά
όργανα της μητέρας.
Οι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί για τη
λοίμωξη του εμβρύου είναι κυρίως
ιοί, μικρόβια και παθογόνα παράσιτα γνωστά με το ακρωνύμιο TORCH
(Toxoplasma gondii, Other, Rubella,
Cytomegalovirus και Herpes Simplex
II). Στην ομάδα «Other» ανήκει ένας
μεγάλος αριθμός μικροοργανισμών
όπως η λιστέρια, η ωχρά σπειροχαίτη
(σύφιλις), το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, τα χλαμύδια (τράχωμα) κ.ά.
Η συχνότητα των συγγενών λοιμώξεων
ποικίλλει ανάλογα με το είδος του παθογόνου μικροοργανισμού και γενικά
κυμαίνεται στο 0,5% - 2,5% όλων των
γεννήσεων, με αυξημένη συχνότητα σε
πληθυσμούς χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Αν και το 1/10 των
επιμολυνθέντων νεογνών παρουσιάζει
κλινικές εκδηλώσεις, ο αριθμός αυτών
που νοσούν παραμένει, ευτυχώς, σχετικά μικρός.
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Κάθε γυναίκα που μένει έγκυος ελπίζει ότι η κύησή της θα εξελιχθεί
ομαλά και θα αποκτήσει ένα υγιές μωρό. Για τον λόγο αυτόν, από την
πρώτη επίσκεψή της κιόλας, ο γιατρός θα ζητήσει εξετάσεις αίματος,
που στόχο έχουν τον έλεγχο της υγείας της επιτόκου και του εμβρύου.
Μέρος των εξετάσεων αυτών διαγιγνώσκει την πιθανότητα ύπαρξης
συγγενούς λοιμώξεως.

Ο ακρογωνιαίος λίθος
στην αντιμετώπιση των
συγγενών λοιμώξεων
παραμένει η διαρκής
φροντίδα και εγρήγορση
του γιατρού, που πρέπει
να εστιάζεται στην πρόληψη
της συγγενούς λοίμωξης.
Το εύρος και η βαρύτητα των επιπτώσεων στο έμβρυο ή στο νεογνό ποικίλλουν. Κοινές κλινικές εκδηλώσεις
οι οποίες υποδηλώνουν ενδομήτρια
λοίμωξη είναι η προωρότητα, η ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης, αιματολογικές εκδηλώσεις, οφθαλμολογικά
σημεία, εκδηλώσεις από το ΚΝΣ και ο
εμβρυϊκός ύδρωπας.
• Ερυθρά: Στην περίπτωση της ερυθράς, το 80% του πληθυσμού έχει αντισώματα (τα IgG είναι θετικά), γιατί
έχει ανοσοποιηθεί ακόμα κι αν δεν έχει νοσήσει εμφανώς. Το υπόλοιπο 20%
που δεν έχει αντισώματα μπορεί να εμβολιαστεί με το τριπλό εμβόλιο, αν το
ανακαλύψει πριν από την κύηση, αλλά
πρέπει να περάσουν περίπου έξι μήνες

πριν η γυναίκα προχωρήσει σε εγκυμοσύνη. Η έγκυος που δεν έχει αντισώματα, κατά τη διάρκεια της κύησης πρέπει
να προσέχει πολύ τις επαφές της, ιδίως με τα παιδιά. Αν νοσήσει, το έμβρυο
μπορεί να παρουσιάσει ανατομικές
βλάβες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν
ακόμα και στην απόφαση διακοπής της
κύησης. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε
αναπαραγωγική ηλικία, πριν μείνουν
έγκυοι πρέπει να ελέγχουν αν έχουν
αντισώματα έναντι της ερυθράς.
• Κυτταρομεγαλοϊός: Τα συμπτώματα
είναι παρόμοια με του κοινού κρυολογήματος και μεταδίδεται με τη στενή
επαφή σωματικών υγρών. Πολλές γυναίκες έχουν αντισώματα για τον κυτταρομεγαλοϊό χωρίς να θυμούνται ότι νόσησαν από αυτόν, γεγονός που τις προστατεύει κατά την κύηση. Εκείνες που
δεν έχουν αντισώματα κατά τη διάρκεια
της κύησης πρέπει να προσέχουν και να
αποφεύγουν τις πολύ στενές επαφές με
άλλους ανθρώπους, καθώς η νόσηση
μπορεί να βλάψει το έμβρυο.
• Τοξόπλασμα: Το τοξόπλασμα βρίσκεται στα κόπρανα της γάτας, σε όχι καλά
πλυμένα λαχανικά που καταναλώνονται
ωμά και στο μισοψημένο χοιρινό κρέας.
Οι έγκυοι που δεν έχουν αντισώματα για
το τοξόπλασμα πρέπει να αποφεύγουν

αυτούς τους παράγοντες κινδύνου,
καθώς η νόσηση μπορεί να είναι καταστροφική για το έμβρυο. Βέβαια, στη
διάρκεια μιας κύησης, μαζί με τις γενικές εξετάσεις, παρακολουθούμε την
αντισωματική κατάσταση της γυναίκας
για να διαπιστώσουμε αν συμβαίνει
ορομετατροπή της και να πράξουμε
ανάλογα.
• Ηπατίτιδα: Η πιο κοινή είναι η ηπατίτιδα Β, από την οποία πάσχει περίπου το
5% του πληθυσμού. Αυτό δεν εμποδίζει τις γυναίκες που νοσούν να χαρούν
τη μητρότητα, απλώς είναι καλύτερα η
γέννηση να γίνεται με καισαρική, γιατί
με φυσιολογικό τοκετό αυξάνονται οι
πιθανότητες μετάδοσης στο έμβρυο.
Μετά τη γέννηση ακολουθεί εμβολιασμός του βρέφους. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για το κατά πόσον είναι
ασφαλές να θηλάζουν το μωρό τους, γι’
αυτό καλύτερα να ακολουθούν τις συμβουλές του παιδιάτρου.
• Έρπης των γεννητικών οργάνων:
Πρόκειται για ίωση που κάνει κύκλους
κατά περιόδους και εμφανίζει ένα μικρό έλκος στα γεννητικά όργανα. Αν
την ώρα έναρξης του τοκετού υπάρχει
ενεργή λοίμωξη, τότε και πάλι είναι πιο
ασφαλές για το μωρό να γεννηθεί με
καισαρική τομή, καθώς ο ιός μεταδίδεται με την άμεση επαφή από τη μολυσμένη περιοχή, ενώ σπάνια μολύνεται
όσο βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας.
Η λοίμωξη του νεογνού με τον ιό μπορεί
να είναι πολύ σοβαρή, ακόμα και θανατηφόρα, γι’ αυτό για μεγαλύτερη ασφάλεια είναι προτιμότερο να διενεργείται
καισαρική.

Διάγνωση
και θεραπεία
Η διάγνωση των συγγενών λοιμώξεων
παραμένει δύσκολη, αφού είτε η νόσος
απουσιάζει κλινικά είτε οι εκδηλώσεις
της είναι πολύ ήπιες. Η διάγνωση αυτών των «σιωπηλών» λοιμώξεων στηρίζεται στη γνώση και στην εγρήγορση
του γιατρού, ο οποίος με τη βοήθεια

του εργαστηρίου θα μπορέσει
να απομονώσει τον μικροοργανισμό, να ταυτοποιήσει το αντιγόνο με τη μέθοδο PCR και να
πιστοποιήσει την ύπαρξη αυξημένων αντισωμάτων εμβρυϊκής
προέλευσης (IgM).
Η θεραπεία δεν είναι πάντοτε
ειδική και τα αποτελέσματά
της πολλές φορές είναι απογοητευτικά. Η σύγχρονη
αντιμετώπιση του νεογνού
με συγγενή λοίμωξη προϋποθέτει μία συντονισμένη
ομάδα ειδικών, αποτελούμενη από νεογνολόγο, λοι-

μωξιολόγο,
παιδονευρολόγο, κοινωνικό
λειτουργό, αναπτυξιολόγο και παιδοψυχολόγο. Ο ακρογωνιαίος
λίθος στην αντιμετώπιση των
συγγενών λοιμώξεων παραμένει η
διαρκής φροντίδα και εγρήγορση του
γιατρού, που πρέπει να εστιάζεται στην
πρόληψη της συγγενούς λοίμωξης.
Γενικά, στη διάρκεια της κύησης, μια
γυναίκα είναι πιο ευάλωτη σε λοιμώξεις, γι’ αυτό πρέπει να προσέχει τον
εαυτό της και το μωρό που μεγαλώνει
μέσα της, να ξεκουράζεται όσο το δυνατόν περισσότερο και να τρέφεται όσον
το δυνατόν καλύτερα. Επίσης, αν υπάρχει κάποιο σύμπτωμα που την ανησυχεί, να συμβουλεύεται τον γιατρό της, ο
οποίος μπορεί να εκτιμήσει αν υπάρχει
κάποιο πρόβλημα και να το αντιμετωπίσει στο αρχικό του στάδιο.
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Θρομβώσεις στην κύηση
Πώς αντιμετωπίζονται
Από τον

Αντώνη Νικολουδάκη
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Υπεύθυνος Τμήματος Επαναλαμβανόμενων
Αποβολών Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Καθώς ο οργανισμός προσαρμόζεται στην κατάσταση εγκυμοσύνης,
μεταξύ άλλων αυξάνεται και η πηκτικότητα του αίματος. Αυτό, όμως,
αυξάνει παράλληλα και τον κίνδυνο να εμφανιστούν θρομβώσεις,
περίπτωση για την οποία πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα.

Η εγκυμοσύνη και η λοχεία είναι δύο ου του παράγοντα V (Leiden), η μετάλαπό τους σημαντικότερους παράγο- λαξη G20210a του γονιδίου της προντες κινδύνου για φλεβική θρόμβωση. θρομβίνης, η ανεπάρκεια των φυσικών
Η συχνότητα εμφάνισης είναι 0,7 ανά αναστολέων της πήξης, όπως της αντι1.000 εγκύους και είναι έξι φορές με- θρομβίνης, της πρωτεΐνης c, της πρωγαλύτερη απ’ ό,τι στις μη έγκυες γυ- τεΐνης s, καθώς επίσης και τα αυξηναίκες. Κατά τη διάρκεια της εγκυμο- μένα επίπεδα του παράγοντα Viii και
σύνης η γυναίκα βρίσκεται σε μια φυ- του παράγοντα Von Willebrand.
σιολογική κατάσταση υπερπηκτικότητας, η οποία βοηθά στη διατήρηση της Ε κ τ ί μ η σ η
λειτουργίας του πλακούντα και συμ- κ α ι θ ε ρ α π ε ί α
βάλλει στον περιορισμό της αιμορρα- Ο κίνδυνος για φλεβική θρόμβωση
πρέπει να εξατογίας κατά τη διΑν υπάρχει περιστατικό
μικεύεται σε κάθε
άρκεια του τοκεεγκυμονούσα. Αν
τού.
αποβολής στο ιστορικό της
υπάρχει ιστορικό,
Οι προδιαθεσικοί
γυναίκας, τότε ο έλεγχος
τότε ο κίνδυνος
παράγοντες για
επιβάλλεται
για
τη
λήψη
υποτροπής στην
την εν τω βάθει
κύηση είναι πολύ
φλεβική θρόμαποφάσεων σχετικά με τις
μεγάλος. Αν υπάρβωση που σχετίεπόμενες κυήσεις της.
χουν οι προαναζονται με την κύφερθέντες προδιηση είναι:
1. Η ηλικία της μητέρας (άνω των 35 αθεσικοί παράγοντες, τότε η συνύπαρξη κληρονομικής θρομβοφιλίας έχει
ετών).
πολλαπλασιαστική και όχι αθροιστική
2. Η παχυσαρκία.
επίδραση στην αύξηση του κινδύνου
3. Η δεύτερη καισαρική τομή.
για θρομβοφιλία.
4. Η πολυτοκία.
Οι ηπαρίνες είναι το φάρμακο εκλογής
5. Η προεκλαμψία.
για την πρόληψη της θρομβοφιλίας κα6. Η κληρονομική θρομβοφιλία.
Οι συχνότερες αιτίες κληρονομικής τά τη διάρκεια της κύησης. Οι ηπαρίθρομβοφιλίας κατά την εγκυμοσύνη νες χαμηλού μοριακού βάρους έχουν
είναι: η μετάλλαξη G1691a του γονιδί- καλύτερες φαρμακοκινητικές ιδιότη-
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τες, χορηγούνται μία φορά την ημέρα,
έχουν μικρότερο κίνδυνο θρομβοπενίας και για τη μεγάλη πλειονότητα των
ασθενών δεν απαιτούν συστηματικό
εργαστηριακό έλεγχο και προσαρμογή της δόσης.

Η έκβαση
της εγκυμοσύνης
Οι έγκυοι γυναίκες με αποδεδειγμένο
αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να έχει δυσμενή
έκβαση η κύηση (ενδομήτριος θάνατος, αποκόλληση πλακούντα, επαναλαμβανόμενες αποβολές, ενδομήτρια
καθυστέρηση της ανάπτυξης κ.λπ.). Σε
γυναίκες με διάγνωση αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου συνιστάται η χορήγηση συνδυασμένης θεραπείας ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους και
χαμηλής δόσης ασπιρίνης από τη διάγνωση της κύησης έως 6 εβδομάδες
μετά τον τοκετό. Αντίθετα, η παρουσία
μόνο αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων χωρίς να υπάρχουν τα κλινικά κριτήρια που τεκμηριώνουν τη διάγνωση
του συνδρόμου δεν δικαιολογεί τη χορήγηση θρομβοπροφύλαξης.
Η κληρονομική θρομβοφιλία συνδέεται με αυξημένη συχνότητα επεισοδίων δυσμενούς έκβασης της εγκυμοσύνης όπως η προεκλαμψία, οι επα-

ναλαμβανόμενες αποβολές, η ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης,
η αποκόλληση πλακούντα, γεγονότα
που συμβαίνουν συνήθως στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης. Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι
η κληρονομική θρομβοφιλία δεν σχετίζεται με δυσμενή έκβαση της κύησης πριν από τις 10 εβδομάδες.
Η παρουσία της μετάλλαξης του παράγοντα V.Leiden, της μετάλλαξης
G20210a του γονιδίου της προθρομβίνης και η ανεπάρκεια των πρωτεϊνών
s και c είναι οι κυριότεροι παράγοντες
κληρονομικής θρομβοφιλίας που συνδέονται με επιπλοκές στην κύηση.
Προληπτικά σε γυναίκες με κληρονομική θρομβοφιλία και επαναλαμβανόμενες αποβολές συνιστάται η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους σε δόση προφύλαξης καθ’ όλη τη
διάρκεια της κύησης. Απαραίτητος είναι ο έλεγχος των αιμοπεταλίων πριν
από την έναρξη της θεραπείας και κατά τη διάρκειά της, ιδίως το πρώτο χρονικό διάστημα. Η ταυτόχρονη χορήγηση ασπιρίνης δεν φαίνεται να προσφέρει επιπλέον όφελος.
Η επίπτωση της κληρονομικής θρομβοφιλίας στον γενικό πληθυσμό δεν
δικαιολογεί τη διενέργεια ελέγχου
θρομβοφιλίας σε όλες τις εγκύους. Αν
όμως υπάρχει περιστατικό αποβολής
στο ιστορικό της γυναίκας, τότε ο έλεγχος επιβάλλεται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επόμενες κυήσεις
της.
Όλες οι συστάσεις του άρθρου είναι σε
συμφωνία με εκείνες της ελληνικής
επιτροπής για την προφύλαξη και τη
θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου.
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Κιρσοκήλη
Αντιμετωπίζοντας την ανδρική
υπογονιμότητα
Ακτινοδιαγνώστρια,
Επιστημονική Συνεργάτιδα Τμήματος Γενικών
Υπερήχων ΜΗΤΕΡΑ

Εμφανίζεται κατά κανόνα σε νέους 15 - 25 ετών και αποτελεί μία από
τις πιθανές αιτίες για την ανδρική υπογονιμότητα. Η αντιμετώπισή της,
όμως, μπορεί να λύσει πλήρως το πρόβλημα, ενώ σημαντικός κρίνεται
ο ρόλος των υπερήχων.

Η κιρσοκήλη είναι η ανώμαλη διάταση
και ελίκωση των φλεβών του σπερματικού τόνου. Οφείλεται σε ανεπάρκεια
των φλεβικών βαλβίδων, που επιτρέπει
την παλίνδρομη ροή του αίματος στην έσω σπερματική φλέβα. Έτσι, δημιουργείται στάση του αίματος στους όρχεις
και σχηματίζονται κιρσοί. Εμφανίζεται
συχνότερα σε νέους άνδρες ηλικίας 15 25 ετών και είναι αιτία υπογονιμότητας,
ευτυχώς αναστρέψιμης, καθώς μειώνει
τον αριθμό των σπερματοζωαρίων.
Συνήθως είναι ετερόπλευρη και συχνότερα εμφανίζεται αριστερά. Ανάλογα με
το μέγεθος και τη σοβαρότητά της κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες:
• Η πρώτου βαθμού κιρσοκήλη ανιχνεύεται μόνο όταν ο άνδρας υποβληθεί σε U/S έλεγχο.
• Η δεύτερου βαθμού είναι ανιχνεύσιμη
από τον γιατρό.
• Η τρίτου βαθμού είναι προχωρημένη
και ορατή.
Το υπερηχογράφημα είναι η απεικονιστική μέθοδος εκλογής για τη
διάγνωσή της. Χαρακτηρίζεται από
πολλαπλούς άνηχους σωληνοειδείς
σχηματισμούς με ελικοειδή πορεία, οι
οποίοι εντοπίζονται ακριβώς πάνω από
τον όρχι. Φυσιολογικά, η διάμετρος της
έσω σπερματικής φλέβας είναι 0,5 - 2
mm. Στην έσω σπερματική κυμαίνεται
από 2 - 7 mm.

Στον υπερηχογραφικό έλεγχο περιλαμβάνονται η δοκιμασία Valsalva,
η εξέταση με τον ασθενή σε όρθια
θέση και η άσκηση πίεσης στη βάση
του πέους. Η Doppler υπερηχογραφία
δείχνει με ακρίβεια την παλινδρόμηση
στην έσω σπερματική φλέβα. Σπάνια
η κιρσοκήλη οφείλεται σε πίεση της
σπερματικής φλέβας από ευμεγέθη
μάζα κοιλίας (οπισθοπεριτοναϊκή
μάζα). Οι νέοι άνδρες που αισθάνονται
ότι υπάρχει ψηλαφητή διόγκωση ή
εκδηλώνεται πόνος στους όρχεις
πρέπει αμέσως να συμβουλεύονται
τον γιατρό.
Κυριότερες επιπλοκές της κιρσοκήλης είναι η ατροφία του όρχι και η
στειρότητα. Στον γενικό πληθυσμό
το 17% των ανδρών με υπογονιμότητα έχει κιρσοκήλη. Η διόρθωσή
της γίνεται με ανοιχτή χειρουργική επέμβαση και έπειτα από 2 - 3 ημέρες ο ασθενής
μπορεί να επιστρέψει στις
ασχολίες του. Μετά τη
χειρουργική διόρθωση η
υπογονιμότητα μπορεί να
αποκατασταθεί. Εκτός από την ανοιχτή χειρουργική, η διόρθωση γίνεται
ενδοσκοπικά και με εμβολισμό υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο.

Από τη

Χριστίνα Μελέτη
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Αποτρίχωση με laser
Θεαματικά αποτελέσματα για πάντα
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,
Υπεύθυνος Τμήματος Laser - Αποτρίχωσης
ΜΗΤΕΡΑ

Η υπερβολική τριχοφυΐα σε διάφορα μέρη του σώματος μπορεί να
αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα τόσο για τους άνδρες όσο και για τις
γυναίκες. Το laser μπορεί να δώσει και σε αυτό το θέμα τις λύσεις, και
μάλιστα με υψηλά και... μόνιμα ποσοστά επιτυχίας.

Η αποτρίχωση με laser αποτελεί στις
μέρες μας την πιο διαδεδομένη αισθητική πράξη που ο δερματολόγος καλείται να εφαρμόσει τόσο σε γυναίκες όσο
και σε άνδρες. Ιστορικά η αποτρίχωση
είναι γνωστή από την εποχή της αρχαίας Αιγύπτου. Οι γυναίκες τότε χρησιμοποιούσαν ζεστό κερί για να αφαιρούν τις

τρίχες από τα πόδια τους. Το 1995 δόθηκε για πρώτη φορά επίσημα από το
Food and Drug Administration (FDA)
των Ηνωμένων Πολιτειών η έγκριση των
ακτίνων laser για χρήση στον άνθρωπο
για σκοπούς αποτρίχωσης.
Στις μέρες μας ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αισθητικής που απα-

Από τον

Κυριάκο Βολονάκη
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σχολεί το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών από την ηλικία της εφηβείας και
μετά είναι η υπερβολική τριχοφυΐα σε
διάφορα σημεία του σώματος, γεγονός
που προκαλεί αισθητικά και, κάποιες
φορές, ψυχολογικά και δερματολογικά προβλήματα. Τα σύγχρονα γυναικεία
πρότυπα απαιτούν το γυναικείο δέρμα

απαλλαγμένο από τις τρίχες στο σώμα
αλλά και στο πρόσωπο. Η αποτρίχωση
με laser εξασφαλίζει τη σταδιακή μείωση των τελικών τριχών έως το σημείο
όπου επιτυγχάνεται το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

κά. Η τάση διεθνώς είναι η θεραπεία με
laser να αναφέρεται ως μόνιμη και αυτό διότι σε ρεαλιστική βάση «η σταθερή,
μεγάλης διάρκειας και μόνιμη μείωση»
αντικαθιστά τις παραδοσιακές μεθόδους
αποτρίχωσης.

Η μέθοδος

Οι δύο τύποι

Η διαδικασία απαλλαγής από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα περιλαμβάνει τακτές
επαναληπτικές συνεδρίες, ο αριθμός
των οποίων δεν μπορεί να προκαθοριστεί από την αρχή. Τα δεδομένα από την
πείρα μας και τη διεθνή βιβλιογραφία
δείχνουν ότι ύστερα από έξι συνεδρίες
έχει επιτευχθεί σημαντικότατη βελτίωση, της τάξεως του 85% - 90%, και μείω-

Στο νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί τύποι laser
αποτρίχωσης ανάλογα με την περιοχή
αποτρίχωσης και τις ιδιαιτερότητες του
δέρματος και της τρίχας. Ο τύπος του σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών. Πριν
laser που θα εφαρμοστεί αποφασίζε- από την έναρξη των συνεδριών είναι
ται από τον θεράποντα ιατρό με γνώμο- αναγκαία η λήψη ενός λεπτομερούς ιανα την επίτευξη του καλύτερου αποτε- τρικού ιστορικού. Παθήσεις του δέρμαλέσματος στο συντομότερο χρονικό διά- τος όπως λεύκη, ψωρίαση, νοσήματα του
στημα. Και οι δύο τύποι συνδετικού ιστού, φωτοδερματοπάθειlaser χρησιμοποιού- ες, ιστορικό χηλοειδών, υπερτροφικών
νται ευρέως για απο- ουλών αποτελούν αντένδειξη για laser.
τρίχωση εδώ και πολ- Ενδοκρινολογικά νοσήματα, ύπαρξη πολά χρόνια από δερμα- λυκυστικών ωοθηκών, νευρολογικά νοτολόγους σε όλο τον κό- σήματα, εγκυμοσύνη, λήψη φαρμάκων
σμο με πολύ καλά απο- για οποιονδήποτε λόγο και για οποιατελέσματα και ασφάλεια, δήποτε συστηματική πάθηση πρέπει να
όπως δείχνει η διεθνής βιβλι- αναφέρονται στον θεράποντα ιατρό διόογραφία και η πείρα μας στον ελ- τι μπορεί να αποτελούν αντένδειξη για
την εφαρμολαδικό χώρο.
γή του laser.
Αξίζει να σημειΜε την έναρξη της θεραπείς
Με την έναρωθεί πως οι τυχόν
ξη της θεραπαρενέργειες πεείναι απαραίτητη η ενημέρωση
πείας είναι
ριορίζονται σε τογια τον τρόπο με τον οποίο θα
α π α ρ α ίτ η πικό επίπεδο στο
τη η ενημέσημείο εφαρμογής
γίνεται η περιποίηση του δέρρωση για τον
του laser και μποτρόπο με τον
ρεί να είναι απλός
ματος και η ενδεδειγμένη ηλιοποίο θα γίερεθισμός, πόνος,
οπροστασία που επιβάλλεται
νεται η περικνησμός, θυλακίποίηση του
τιδα, υποτροπή ερκατά τη διάρκειά της.
δέρματος
πητικής ή άλλης
και η ενδελοίμωξης, έγκαυμα, ενεργοποίηση χνοώδους τριχοφυ- δειγμένη ηλιοπροστασία που επιβάλΐας, υποχρωμία - υπερχρωμία. Όλες οι λεται κατά τη διάρκειά της. Οι συνεδρίπαραπάνω βλάβες είναι αντιμετωπίσι- ες μπορούν να εκτελούνται ακόμα και
μες αρκεί να υπάρχει η κατάλληλη ια- το καλοκαίρι, όμως αυτό εξαρτάται από
την πείρα του ιατρού και τη δυνατότητα
τρική υποστήριξη.
Η τοπική υποχρωμία - υπερχρωμία σπά- προσαρμογής των παραμέτρων της απονια είναι μόνιμη και συνήθως υποχωρεί τρίχωσης στον φωτότυπο του δέρματος.

ση των τελικών τριχών. Από εκεί και μετά
θα καθοριστεί με τη βοήθεια του θεράποντος ιατρού το
αισθητικό αποτέλεσμα που απαιτείται και οι επαναληπτικές συνεδρίες
οι οποίες θα χρειαστούν.
Η αποτρίχωση περιοχών όπως το πρόσωπο και ο λαιμός στη γυναίκα και η πλάτη
στον άνδρα είναι αυτές με εντονότερη ορμονοεξαρτώμενη τριχοφυΐα και απαιτούν
μεγαλύτερο αριθμό συνεδριών. Στις περιοχές αυτές ενδεχόμενη ενεργοποίηση
χνοώδους τριχώματος είναι πιθανή και
θα χρειαστούν περισσότερες επαναληπτικές συνεδρίες. Παρ’ όλα αυτά, με τον
χρόνο τα αποτελέσματα είναι θεαματι-
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Βλεφαροπλαστική
Ένα «φρέσκο βλέμμα» στην ομορφιά
Από τον

Αναστάσιο Τσεκούρα
Πλαστικός Χειρουργός,
Διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Είναι από τις πιο διαδεδομένες πλαστικές επεμβάσεις, με την
οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα αλλά και να
ανανεώσουμε την εικόνα μας σε σημαντικό βαθμό. Σε κάθε
περίπτωση, η βλεφαροπλαστική εγγυάται ότι και θα βλέπουμε και
θα μας βλέπουν με άλλο... μάτι.
Η βλεφαροπλαστική είναι
η πιο διαδεδομένη αντιγηραντική επέμβαση που
ανανεώνει το βλέμμα και
γυρίζει τον... χρόνο πίσω.
Η επέμβαση γίνεται σε
κλινική με τοπική ή γε-

νική αναισθησία και διαρκεί 1
- 2 ώρες. Στα άνω
βλέφαρα η τομή γίνεται μέσα στην πτυχή που σχηματίζουν,
ενώ στα κάτω βλέφαρα γίνεται ακριβώς
κάτω από τις βλεφαρίδες. Οι τομές επεκτείνονται λίγο προς τα πλάγια με μικρή
κλίση προς τα άνω για τα άνω βλέφαρα
και προς τα κάτω για τα κάτω βλέφαρα.
Ανάλογα με τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, εφαρμόζονται
διαφορετικές τεχνικές. Σε νεότερα άτομα, στα κάτω βλέφαρα, όταν δεν υπάρχει
χαλάρωση του δέρματος των βλεφάρων, αλλά κυρίως περίσσευμα
λίπους, μπορούμε να
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επέμβουμε χωρίς εξωτερική τομή, αλλά
με τομή από το μέσα μέρος των βλεφάρων. Επίσης, αυτή η τεχνική είναι δυνατόν να συνδυαστεί με την εφαρμογή laser
στην επιφάνεια των βλεφάρων.
Πρέπει να τονίσουμε ότι με τη βλεφαροπλαστική μπορούν να «ωφεληθούν»
και άλλα σημεία του προσώπου. Με κατάλληλη τεχνική, είναι δυνατόν να επιτύχουμε ανόρθωση του μέσου τρίτου
του προσώπου και απάλυνση των ρινοπαρειακών ρυτίδων καθώς επίσης και
ανόρθωση φρυδιών, αν το επιθυμεί ο
ενδιαφερόμενος.

Μετά την επέμβαση
Μετά την επέμβαση τοποθετούνται για
λίγες ώρες κρύες κομπρέσες στην περιοχή και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει
στο σπίτι του την ίδια μέρα. Την ίδια και
τις επόμενες μέρες ίσως εμφανιστούν
οίδημα και εκχυμώσεις, τα οποία υποχωρούν σχετικά γρήγορα από μόνα τους.
Τα ράμματα αφαιρούνται την 4η - 6η μέρα
και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην
εργασία του. Καθαρισμός και make-up
επιτρέπονται έπειτα από επτά ημέρες.
Για τον ύπνο χορηγούνται οφθαλμικές
αλοιφές, για την ημέρα τεχνητά δάκρυα
και, αν υπάρξει ενόχληση, παυσίπονα.
Για να επιστρέψει κανείς στις συνήθεις
καθημερινές του δραστηριότητες μπορεί

να χρειαστούν μία ή δύο εβδομάδες, αλλά η ολοκλήρωση της επούλωσης παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο και αυτό
εξαρτάται από το είδος της τεχνικής που
χρησιμοποιήσαμε. Σε κάθε περίπτωση,
οι μικρές ουλές από την επέμβαση συνήθως εξαφανίζονται γρήγορα.
Υπάρχει περίπτωση μετά την επέμβαση
να έχουμε ορισμένες επιπλοκές: τα βλέφαρα να μην κλείνουν ερμητικά, να υπάρ-

Με τη βλεφαροπλαστική
μπορούν να «ωφεληθούν» και
άλλα σημεία του προσώπου.
Με κατάλληλη τεχνική, είναι
δυνατόν να επιτύχουμε
ανόρθωση του μέσου τρίτου
του προσώπου και απάλυνση
των ρινοπαρειακών ρυτίδων
καθώς επίσης και ανόρθωση
φρυδιών.
χει ερεθισμός των ματιών με παραγωγή
δακρύων ή ξηρότητα, ιδιαίτερα στους καπνιστές, και μια πιθανώς καθυστερημένη επούλωση των τομών. Όλα αυτά έχουν
συμβεί, αλλά αντιμετωπίζονται με επιτυχία και σταδιακά υποχωρούν. Τα γυαλιά ηλίου και το μασάζ στις ουλές είναι
απαραίτητα τους πρώτους μήνες.
Υπάρχουν, πάντως, κατηγορίες ανθρώπων για τους οποίους η βλεφαροπλαστική αντενδείκνυται, για παράδειγμα
όταν έχουμε προβλήματα ή συγκεκριμένες παθήσεις των οφθαλμών, όπως καταρράκτης, γλαύκωμα, έντονη μυωπία,
ή εξόφθαλμος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επέμβαση πρέπει να αποφεύγεται.

Τα α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α
Η βλεφαροπλαστική συνήθως γίνεται
σε άτομα άνω των 35 - 40 ετών αλλά

και σε μικρότερες ηλικίες, ειδικά όταν
υπάρχουν δυσμορφίες των βλεφάρων
κληρονομικής αιτιολογίας. Να σημειωθεί επίσης ότι δεν υπάρχει περιορισμός για την εποχή κατά την οποία θα
γίνει η επέμβαση. Το σημαντικό είναι ο
ενδιαφερόμενος να έχει μία-δύο εβδομάδες για την αποθεραπεία.
Το αποτέλεσμα της επέμβασης διαρκεί από δέκα μέχρι και δεκαπέντε χρόνια, ανάλογα με το είδος του προβλήματος, την ποιότητα του δέρματος του
ατόμου, τον βαθμό εκφραστικότητάς
του και τον τρόπο ζωής. Το κάπνισμα,
το αλκοόλ και οι λίγες ώρες ύπνου είναι επιβαρυντικοί παράγοντες.
Σε περίπτωση όπου ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται στα πρώιμα στάδια χαλάρωσης και ρυτίδωσης και δεν θέλει
να υποβληθεί σε βλεφαροπλαστική,
τότε μπορεί να κάνει εξειδικευμένα
peelings για τα βλέφαρα ή ειδικές θεραπείες με laser, όπως το V-Beam που
δρα στις ήπιες αγγειακές κακώσεις οι
οποίες βρίσκονται κάτω από το δέρμα.
Τα αγγεία αυτά συρρικνώνονται - διεγείρεται η παραγωγή κολλαγόνου κι
έτσι το δέρμα βελτιώνεται λειαίνοντας
τις γραμμώσεις των ρυτίδων.
Να αναφερθούμε, τέλος, σε ένα μάλλον
συνηθισμένο πρόβλημα, στις σακούλες κάτω από τα μάτια. Αυτές οφείλονται κυρίως στη μεγάλη χαλάρωση και
στην έλλειψη ελαστικότητας του δέρματος των κάτω βλεφάρων, σε αυξημένη ποσότητα λίπους και στην ατροφία των περιοφθαλμικών δομών που
σταδιακά επιδεινώνονται με την ηλικία. Σε νεότερα άτομα είναι κληρονομικής αιτιολογίας και οφείλονται σε
υπερβολική συσσώρευση λίπους στην
περιοχή. Υπάρχουν όμως και συγκεκριμένες παθήσεις που πιθανώς να
ευθύνονται και θα πρέπει να διερευνώνται, όπως π.χ. αλλεργίες, καρδιακές παθήσεις, παθήσεις νεφρών, ορμονικές διαταραχές, δυσλειτουργίες
του θυρεοειδούς κ.ά.
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Ανόρθωση μαστών
Επιστροφή στη θηλυκότητα
Από τoν

Δημήτρη
Μαστοράκο
Πλαστικός Χειρουργός,
Επιστημονικός Συνεργάτης Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Η αισθητική του γυναικείου σώματος
επιφυλάσσει εξέχουσα θέση στο γυναικείο στήθος, με την ιδιαίτερα σημαντική, χαρακτηριστικά γυναικεία, σεξουαλική, κοινωνική και μητρική του
διάσταση. Είναι λοιπόν από τις πρώτες
περιοχές που θα οδηγήσουν στην αναζήτηση του ειδικού για τη βελτίωσή
τους, ιδιαίτερα μάλιστα καθώς αλλάζει
σημαντικά κατά την εγκυμοσύνη και τον
θηλασμό αλλά και γιατί είναι συχνά ορατό, όπως το καλοκαίρι στην παραλία.
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τον
πλαστικό χειρουργό. Μετά τον πάντα
απαιτούμενο έλεγχο με ιστορικό (περιλαμβάνει και το οικογενειακό ιστορικό
για καρκίνο μαστού), κλινική εξέταση
και υπερηχογράφημα ή/και μαστογραφία, προχωρούμε σε αξιολόγηση του
προβλήματος μετρώντας αποστάσεις,
όπως περιφέρεια θώρακα κάτω από
το στήθος και στο επίπεδο των θηλών,
απόσταση των θηλών από τη βάση του
τραχήλου, βαθμό πτώσης του μαστού
ως προς την υπομάστιο πτυχή, πάχος
των ιστών του μαστού. Ακολούθως, έρχεται η ώρα της γυναίκας να εκφράσει
αυτό που θα επιθυμούσε να βελτιωθεί.
Βασική παράμετρος στη συζήτηση αυτή
είναι το μέγεθος του μαστού. Αν επιθυμεί μεγαλύτερο μαστό, οι λύσεις στις
μέρες μας είναι τρεις:
•	Προθέσεις σιλικόνης, όπου έχουμε
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Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μια γυναίκα μπορεί να
βελτιώσει την εμφάνισή της και να τονώσει αντίστοιχα την
αυτοπεποίθησή της και τη ζωή της. Η ανόρθωση μαστών είναι ένας από
αυτούς, καθώς μπορεί ανώδυνα να βελτιώσει την αισθητική του
στήθους αλλά και όλου του γυναικείου σώματος.
μεγάλη πείρα αλλά και θέματα που
χρειάζονται συζήτηση.
•	Λίπος από το σώμα της γυναίκας
που παίρνουμε με λιποαναρρόφηση.
•	Υαλουρονικό οξύ, σαν αυτό για τη
βελτίωση των ρυτίδων του προσώπου ή την αύξηση των χειλιών, που
δεν απαιτεί ολική νάρκωση, αλλά
έχει παροδικό αποτέλεσμα.
Η αύξηση του μαστού, εφόσον το επιθυμεί η γυναίκα, θα διορθώσει μια μικρή
πτώση, χωρίς όμως μεγάλα περιθώρια.
Σε μεγαλύτερες πτώσεις, ή όταν δεν
επιθυμούμε αύξηση του μαστού, περνάμε στην ανόρθωση μαστών. Εδώ μπορούμε να κινηθούμε από το ένα άκρο,
αφαιρώντας μόνο δέρμα και ανασχηματίζοντας τον κώνο του μαστού, μέχρι
το άλλο άκρο, όπου αφαιρούμε δέρμα
και μαστό οδηγούμενοι στη μειωτική
μαστού.

Οι μέθοδοι
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι ανόρθωσης,
που στοχεύουν σε καλύτερο σχήμα ή/
και σε μικρότερες ουλές. Οι ουλές αποτελούν το δυσκολότερο πρόβλημα
για τη γυναίκα που μπαίνει στη διαδικασία αυτή. Προσπαθούμε λοιπόν να
τις μειώνουμε όσο γίνεται. Ο πλαστικός
χειρουργός καλό είναι να έχει πείρα σε
πολλές μεθόδους για να μπορεί να αντιμετωπίσει περισσότερα προβλήματα

καλύτερα. Πάντα θα υπάρχει μια τομή
γύρω από την άλω (σκούρο δέρμα γύρω
από τη θηλή) καθώς πρέπει να μετακινηθεί η θηλή προς τα πάνω, συνήθως
(αλλά όχι πάντα) μια τομή προς τα κάτω
(τομή σαν γλειφιτζούρι) και, κάτι που
συνήθως αποφεύγουμε, μια τομή κάτω από το μαστό (τομή σαν άγκυρα). Η
ανόρθωση του μαστού πρέπει να στηριχτεί σε αναδιάταξη του αδένα και όχι
μόνο σε αφαίρεση δέρματος. Έτσι, πετυχαίνουμε μονιμότερο και πιο όμορφο
αποτέλεσμα. Και εδώ υπάρχουν διάφορες μέθοδοι προσέγγισης. Η επιλογή θα
συνυπολογίσει την ηλικία της γυναίκας,
την επιθυμία για κύηση και θηλασμό
και την ποιότητα των ιστών.
Η επέμβαση έχει ελάχιστο πόνο μετεγχειρητικά, απλή φροντίδα των τραυμάτων, ίσως χρειαστούν παροχετεύσεις
(σωληνάκια για το περίσσιο υγρό των
ιστών), αν και συνήθως τις αποφεύγουμε, και έναν ειδικό στηθόδεσμο
για κάποια περίοδο. Η γυναίκα μπορεί
να κάνει ντους μόλις βγουν οι παροχετεύσεις και να επιστρέψει στην εργασία
έπειτα από μερικές ημέρες, αποφεύγοντας μεγάλα βάρη και να σηκώνει τα
χέρια ψηλά.
Η ανόρθωση δίνει μεγάλη ικανοποίηση
στη γυναίκα αλλά και στον γιατρό της.
Η διάρκεια του αποτελέσματος εξαρτάται από την ποιότητα των ιστών, από το

Η ανόρθωση του μαστού
πρέπει να στηριχτεί σε
αναδιάταξη του αδένα
και όχι μόνο σε
αφαίρεση δέρματος,
καθώς έτσι
επιτυγχάνεται
μονιμότερο και πιο
όμορφο αποτέλεσμα.

σωματικό βάρος και τις αλλαγές του,
από τον χρόνο και βέβαια από τη χρήση στηθόδεσμου και το μέγεθος του
μαστού. Για πιο σταθερό αποτέλεσμα
θα πρέπει να συζητηθεί η τοποθέτηση
πρόθεσης μαστού (περισσότερο ως εσωτερικού νάρθηκα) ή ειδικών πλεγμάτων. Τέλος, για ιδιαίτερα άδειους
μαστούς, ύστερα από εγκυμοσύνη ή
μεγάλη απώλεια βάρους, ίσως απαιτηθεί ο συνδυασμός αύξησης μαστού
και ανόρθωσης σε ένα (συνήθως) ή
δύο χειρουργεία. Η προσέγγιση αυτή
απαιτεί προσοχή, όμως μπορεί να έχει
εντυπωσιακή βελτίωση στην αισθητική του μαστού αλλά και όλου του γυναικείου σώματος.

interview

Η γυναίκα ψηλά!
Οικογένεια - Μητρότητα - Εργασία
Συνέντευξη στον

Γιάννη Σταθόπουλο
(gstathopoulos@mitera.gr)
H Iπτάμενη Συνοδός και Υπεύθυνη
Εκπαίδευσης της Οlympic Air, κ. Χρ. Λιοπύρη,
κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης.

Σε κάθε τεύχος του «Art of Life & Health» φιλοξενούμε συνεντεύξεις γνωστών ή λιγότερο γνωστών
ανθρώπων, των οποίων η στάση ζωής προσφέρει σε
όλους μας πολύτιμα διδάγματα.
Ακόμη, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού μας,
έχουμε καταγράψει τις απόψεις και τα σχόλια προσώπων από διάφορους τομείς της επαγγελματικής
και κοινωνικής δραστηριότητας, των οποίων οι εμπειρίες και οι συμβουλές αποτελούν πηγή έμπνευσης και θετικής σκέψης για μικρούς και μεγάλους.
Σ’ αυτό το τεύχος και μέσα από τη ματιά μιας έμπειρης αεροσυνοδού διακρίνουμε την ικανότητα μιας
επαγγελματία και μητέρας να αντεπεξέρχεται στα
πολλά και απαιτητικά καθήκοντά της, αποδεικνύοντας ότι με σωστό προγραμματισμό και με ισορροπημένη οικογενειακή ζωή μία γυναίκα μπορεί να προ42

οδεύσει επαγγελματικά.
Συναντήσαμε λοιπόν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» την κυρία Χρυσούλα
Λιοπύρη, η οποία επί 11 συναπτά έτη ασκεί το επάγγελμα της Ιπτάμενης Συνοδού, και μιλήσαμε για πολλά και ενδιαφέροντα. Προϊσταμένη πληρωμάτων και
εκπαιδεύτρια αεροσυνοδών της Olympic Air, η κ.
Λιοπύρη μας παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματός της ως μέλους πληρωμάτων θαλάμου
επιβατών και φυσικά μας μιλάει για τους 2 γιους της
και τις αναμνήσεις της από τη γέννησή τους στη Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ.

Κυρία Λιοπύρη, πώς επιλέξατε το συγκεκριμένο επάγγελμα;
H πιο κοινή απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι ήταν «όνειρο ζωής».
Για μένα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν είχα προβλέψει έναν τέτοιο
επαγγελματικό προσανατολισμό. Άλλωστε όταν ξεκίνησα την εκπαίδευση, προκειμένου να αποκτήσω την άδεια της Ιπτάμενης Συνοδού,
ήμουν ήδη τεταρτοετής φοιτήτρια στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απλώς προέκυψε. Και ευτυχώς που προέκυψε, γιατί
το συγκεκριμένο επάγγελμα το αγάπησα και το αγαπώ πολύ.
Και ευτυχώς που το αγαπάτε πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ότι το ασκείτε καλά, ιδιαίτερα όταν έχετε να κάνετε με αγχωμένους επιβάτες.
Είναι αλήθεια ότι καθημερινά συναντούμε αγχωμένους επιβάτες. Το
άγχος τους έχει πολλές αιτίες. Η κυριότερη είναι ο φόβος για την ομαλή διεξαγωγή της πτήσης. Το αεροσκάφος ακόμα και σήμερα δεν είναι
για όλους ένα οικείο μέσο μαζικής μεταφοράς.

Η Ιπτάμενη Συνοδός κ. Χρυσούλα Λιοπύρη.

Αλήθεια, πού αποδίδετε εσείς αυτόν τον φόβο, που διακρίνει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους τα τελευταία χρόνια;
Εκ των πραγμάτων η πτήση δημιουργεί κάποια ανασφάλεια. Αυτή
υπήρχε πάντα από τότε που έμαθε ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί το
αεροπλάνο. Αυτό το οποίο με βεβαιότητα μπορώ να πω είναι ότι στα
11 χρόνια εργασίας μου στον χώρο των αερομεταφορών δεν έχω βιώσει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας σε πτήση. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι οι Ιπτάμενοι Συνοδοί - Φροντιστές της Olympic Air είναι άρτια εκπαιδευμένοι για την αρωγή επιβατών με υπερβολική φοβία ή
κρίσεις πανικού.
Αυτό είναι γεγονός. Και για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα αντιμετωπίσουμε ως επιβάτες, κατά τη διάρκεια της πτήσης, στους ιπτάμενους συνοδούς θα απευθυνθούμε.
Κοιτάξτε, οι πελάτες κάθε αεροπορικής
εταιρείας θέλουν να αντικρίζουν άτομα με ευγένεια, με χαμόγελο και ένα
ζεστό καλωσόρισμα. Ο επιβάτης πρέπει να πειστεί ότι βρισκόμαστε κοντά του,
όχι μόνο ως εικόνα, αλλά και για την ασφάλεια
και την άνεσή του.
Οι Ιπτάμενοι Συνοδοί - Φροντιστές είναι το προσωπικό της «πρώτης γραμμής» σε κάθε επικοινωνία με
τον επιβάτη, γι’ αυτό οφείλουν να είναι άρτια εκπαιδευμένοι όσον αφορά στις διαδικασίες και στους κανονισμούς
της εργασίας τους (θέματα ασφαλείας αεροσκαφών, επικοινωνία και συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη πληρώματος - προσωπικό εδάφους). Επίσης πρέπει να
έχουν πίστη στην αεροπορική εταιρεία και στις
υπηρεσίες που αυτή προσφέρει. Άλλωστε η
«πίστη» στο προϊόν προωθεί την κορυφαία
ποιοτική εξυπηρέτηση των επιβατών, που
είναι ένας από τους βασικούς στόχους της
Olympic Air, για την οποία εργάζομαι.
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Φαντάζομαι ότι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επάγγελμα, όπως το δικό σας, θα
έχει ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες
στιγμές.
Έχετε δίκιο. Το επάγγελμά μας είναι όντως
πολύ απαιτητικό. Οι δυσκολίες είναι πολλές λόγω της ιδιαίτερης φύσης του. Δεν
υπάρχει σταθερό ωράριο, διότι η ανάγκη
των πτήσεων καλύπτει όλο το 24ωρο. Η
εργασία σε συνθήκες τεχνητής πίεσης
στην καμπίνα του αεροπλάνου είναι κάτι
που είτε μπορείς να το κάνεις, είτε όχι.
Παρ’ όλα αυτά, οι ευχάριστες στιγμές για
εμένα είναι πολλές. Αυτές έχουν να κάνουν με την αναγνώριση την οποία εισπράττω πολύ συχνά από επιβάτες, αλλά
και από συναδέλφους στη διάρκεια των
πτήσεων. Είναι ένα είδος ηθικής ικανοποίησης, που τόσο πολύ έχει κάποιος ανάγκη όταν ασκεί ένα δύσκολο επάγγελμα.
Τις λίγες δυσάρεστες στιγμές φροντίζω
να τις παραβλέπω, για να μην επηρεάζεται το έργο μου.
Να υποθέσω ότι δυσάρεστη στιγμή είναι
η μακρόχρονη απουσία από το σπίτι, όταν
έχετε υποχρεώσεις σε πτήσεις για μακρινούς προορισμούς; Είστε μητέρα 2
αγοριών. Πώς βιώνει τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις η οικογένειά σας;
Σίγουρα οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις βαρύνουν το πρόγραμμα της οικογένειας. Πολύ περισσότερο αν έχεις δύο παιδιά. Είναι αλήθεια ότι στερώ προσωπικές
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στιγμές από την οικογένειά μου διότι λεί- ξαρτήτως κλάδου. Οι γυναίκες σήμερα
πω αρκετές ώρες. Οπότε είναι αναπόφευ- είναι αρκετά χειραφετημένες, ούτως ώστε
κτο να υπάρχουν παράπονα. Στις ημέρες να συνδυάζουν άψογα το τρίπτυχο «οικομας είναι ιδιαίτερα δύσκολο και επίπονο γένεια - μητρότητα - εργασία». Προσωπικά, φροντίζω ως
να διατηρηθεί σε
εκπαιδεύτρια να
ισορροπία το τρί«Η ισορροπημένη
περνώ αισιόδοξα μηπτυχο ζωής «οιοικογενειακή ζωή με παιδιά νύματα σε σχέση με
κογένεια - μητρότο παραπάνω στις νέτητα - εργασία».
συμβάλλει και στην
ες συναδέλφους, που
Η πίεση της εποεπαγγελματική εξέλιξη».
ξεκινούν σήμερα την
χής μας και το άγαεροπορική τους καχος οδηγούν πολριέρα.
λές φορές σε αδιέξοδα, οπότε κάποιος θα επιλέξει κάτι από
αυτά (π.χ. την εργασία ή την οικογένεια), Γίνατε μητέρα για δεύτερη φορά σχετιαφήνοντας τα άλλα. Σίγουρα πάντως οικο- κά πρόσφατα. Πώς βιώσατε αυτές τις
γένεια δεν νοείται χωρίς μητρότητα. Αυτή διαφορετικές αλλά τόσο ξεχωριστές
δίνει στην οικογένεια το αληθινό της περι- εμπειρίες;
εχόμενο. Όμως και πολλές επιπλέον δυ- Τα 2 μου αγόρια, ο 6χρονος Γιώργος και ο
σκολίες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει κα- 17 μηνών Αχιλλέας, είδαν το φως της ζωνείς να έχει στο μυαλό του -εγώ το διαπί- ής στο ΜΗΤΕΡΑ. Η εγκυμοσύνη είναι μία
στωσα εκ πείρας- ότι οι εμπειρίες του κά- ανεπανάληπτη εμπειρία για κάθε γυναίθε τομέα πλουτίζουν και τους υπόλοιπους. κα, η οποία στη συνέχεια γίνεται μητέρα!
Θέλω να πω ότι δεν είναι αποκομμένα το Πρόκειται για ένα «θαύμα», μέσα από το
ένα από το άλλο. Η καλή επαγγελματίας θα οποίο το γυναικείο σώμα γίνεται φορέας
είναι ακόμη καλύτερη αν έχει καλές εμπει- δημιουργίας ενός ανθρώπου. Συνοδεύεται όμως από μεγάλο πόνο και ανησυχία.
ρίες οικογενειακής ζωής με παιδιά.
Όλα αυτά απαλύνονται, όταν νιώθεις ασφάΝα εκλάβουμε το παραπάνω ως συμβου- λεια ως προς τη σωστή επιλογή ενός άψολή μιας έμπειρης προϊσταμένης πληρω- γα εξοπλισμένου μαιευτηρίου. Θα ήθελα
μάτων και εκπαιδεύτριας αεροσυνοδών να ευχαριστήσω τόσο το ΜΗΤΕΡΑ όσο και
τον ιατρό μου και το νοσηλευτικό προσωπρος τις νεότερες συναδέλφους της;
Βεβαίως... Και πιστεύω ότι έχει εφαρμο- πικό για την εξαιρετική εξυπηρέτηση και
γή σ’ όλες τις εργαζόμενες γυναίκες ανε- την ανθρώπινη προσέγγιση.

interview
Για τη συνέντευξη με την κ. Λιοπύρη η συμβολή
της Cabin Crew Manager της Olympic Air, κ.
Έλενας Μεζίτη, της Διευθύντριας Δημοσίων ΣχέΑπό αριστερά: Κατερίνα Ελευθεριάδου, Χρυσούλα Λιοπύρη, Έλενα Μεζίτη,
σεων της εταιρείας, κ. Νίνας Ψιλάκη, και της HR
Γιάννης Σταθόπουλος, Νίνα Ψιλάκη.
Officer του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, κ. Κατερίνας Ελευθεριάδου, υπήρξε κάτι παραπάνω από πολύτιμη. Δεν
ήταν μόνο η αρωγή τους ως προς την εξασφάλιση των απαραιτήτων αδειών για την παρουσία μας στους χώρους της πίστας του αεροδρομίου και του αεροσκάφους «Βίκτωρας» της Ο.Α., αλλά και η εξαιρετική φιλοξενία, η ξενάγηση και η κατατόπιση, που έκαναν την επίσκεψή μας μία ξεχωριστή εμπειρία. Μαζί τους είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Με τον ίδιο ενθουσιασμό
Η άριστη εικόνα την οποία παρουσιάζει το ιπτάμενο προσωπικό
της Olympic Air, σε συνδυασμό με τις πολύ καλές εντυπώσεις του κόσμου, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εκπαίδευση του προσωπικού
της νέας εταιρείας. Η Cabin Crew Manager της O.Α., κ. Έλενα Μεζίτη, μας αναφέρει σχετικά:
«Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν τα πληρώματα καμπίνας στην
αρχική εκπαίδευση είναι η σπουδαιότητα του ρόλου τους -πρώτη
γραμμή της Olympic Air- για τους πελάτες μας. Μαθαίνουν για την
ποιότητα του service και τις διακρίσεις που περιμένουμε από αυτούς,
οι οποίες επιτυγχάνονται με την αφοσίωση, τη στήριξη και τη σκληρή εργασία όλων μας. Επίσης ανακαλύπτουν ότι εμείς -η εταιρεία
τους- θα τους υποστηρίζουμε συνεχώς σ’ αυτόν τον ρόλο, σ’ αυτά τα
καθήκοντα.
Το πλήρωμα καμπίνας είναι αυτό που εκπροσωπεί την εταιρεία περισσότερο από το υπόλοιπο προσωπικό. Η ευκαιρία να εντυπωσιάσουν και να κερδίσουν τον πελάτη-επιβάτη μπορεί να δοθεί μόνο μία
φορά. Άλλωστε, η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι το κλειδί στην ολοκληρωτική επιτυχία της εταιρείας.
Για να απολαύσουν οι επιβάτες μας αυτήν την εμπειρία πρέπει τα
ιπτάμενα παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα με την εργασία τους και εμείς
φροντίζουμε γι’ αυτό, μέσα από την καθημερινή μας συνεργασία.
Είμαστε πολύ περήφανοι να δηλώσουμε ότι και τους επτά μήνες
λειτουργίας της εταιρείας μας τα πληρώματά μας διατηρούν τον αρχικό τους ενθουσιασμό, τη χαρούμενη διάθεση και το κέφι τους, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στις συνεχώς αυξανόμενες επιστολές
των επιβατών, που περικλείουν κολακευτικά σχόλια και εγκάρδια συγχαρητήρια για την εν πτήσει εξυπηρέτησή τους».

Κοντά στον άνθρωπο
Η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Ο.Α., κ. Νίνα Ψιλάκη,
εστιάζει στο κοινωνικό έργο που επιτελεί το ιπτάμενο προσωπικό της εταιρείας.
«Το ιπτάμενο προσωπικό μας είναι πάντα πρόθυμο και αποτελεί βασικό πυλώνα για την υλοποίηση των ενεργειών κοινωνικής
ευθύνης της Olympic Air. Μέσα σε μόλις 7 μήνες λειτουργίας έχουμε ήδη προβεί σε πολλές ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά θα αναφέρω την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης, όπου
το πλήρωμα καμπίνας μοίρασε σε όλους τους επιβάτες μας κουμπαράδες. Στις 14 Νοεμβρίου 2009, Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη,
όλοι οι επιβάτες μας (20.000) έγιναν αποδέκτες, μέσω των πληρωμάτων μας, της μοναδικής προσφοράς των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ
και ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για δωρεάν εξέταση διάγνωσης διαβήτη, όπως και την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου όπου
προσφέραμε δωρεάν καρδιολογική εξέταση.
Επίσης, η Olympic Air είναι αρωγός πολλών αιτημάτων από
ιδρύματα και φορείς, για τη δωρεάν μεταφορά παιδιών που πάσχουν από διάφορες ασθένειες. Το ιπτάμενο προσωπικό μας φροντίζει τόσο για την άνετη πτήση τους όσο και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους, προκειμένου, έστω και για λίγο, τα παιδιά να απολαύσουν την εμπειρία μιας πτήσης με αεροσκάφος.
Επιπλέον, τα πληρώματά μας, με παρότρυνση του Τμήματος
Ανθρωπίνου Δυναμικού της Olympic Air, έχουν ξεκινήσει εδώ
και δύο μήνες ειδικά μαθήματα αυτοάμυνας με τον τρεις φορές
παγκόσμιο πρωταθλητή κ. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε τυχόν δύσκολες καταστάσεις».

Kριτήριο επιλογής η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη
Το project της Olympic Air για τη στελέχωσή της υπήρξε ένα μεγάλο εγχείρημα, για το οποίο χρειάστηκε η συνδρομή έμπειρων στελεχών του
Ομίλου MIG. Ένα από αυτά τα στελέχη ήταν και η κ. Κατερίνα Ελευθεριάδου, HR Officer του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, η οποία επί έξι μήνες συνέβαλε
στη στελέχωση του ιπτάμενου προσωπικού της νέας εταιρείας.
«Υπήρξε αναμφισβήτητα μια ξεχωριστή εμπειρία. Η ευκαιρία που μας δόθηκε να επιλέξουμε και να στελεχώσουμε τις θέσεις των Ιπτάμενων
Συνοδών, ήταν μεγάλη πρόκληση, καθώς συναντήσαμε εκατοντάδες άτομα που ήθελαν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο επάγγελμα και το είχαν αγαπήσει, με όλες τις ιδιαιτερότητές του. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ακούσαμε λόγια υποψηφίων όπως «δεν θα μπορούσα να σκεφτώ τον
εαυτό μου σε κάποια άλλη θέση». Μπήκαμε στη διαδικασία να επιλέξουμε την πρώτη γραμμή της εταιρείας, η οποία για να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προδιαγραφές της θέσης απαιτούσε υπομονή, χαμόγελο και έντονη διάθεση για σωστή εξυπηρέτηση προς τον πελάτη.
Η επιλογή προσωπικού για τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ σίγουρα παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την επιλογή του ιπτάμενου προσωπικού. Και στις δύο
περιπτώσεις ο σκοπός είναι να επιλεγούν άτομα που να αγαπούν το αντικείμενο εργασίας τους και να επιθυμούν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στον συνάνθρωπο. Τόσο στον χώρο της υγείας όσο και στον αεροπορικό επιλέγουμε προσωπικό που θα έρθει αντιμέτωπο με δύσκολες
καταστάσεις και θα προσπαθήσει να δώσει αίσθημα ασφάλειας στον πελάτη. Η διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με
ανθρώπινο πόνο και όχι με πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής ή εργασίας. Τα κριτήρια επιλογής προσωπικού, όμως, δεν διαφέρουν κατά πολύ. Η σωστή συμπεριφορά, η προσεκτική και όχι επιλεκτική ακρόαση του συνανθρώπου, η κατανόηση και η ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του πελάτη συνθέτουν το προφίλ των θέσεων εργασίας και των χαρακτηριστικών των οργανισμών που επίκεντρο έχουν τον άνθρωπο».
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editorial
Είναι αλήθεια ότι η οικογένεια βομβαρδίζεται σήμερα από τον Τύπο και την τηλεόραση με ενημερωτικές ειδήσεις, άρθρα
ή διαφημίσεις για την υγεία, εντυπωσιακά κατά κανόνα. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι οι γνώσεις των γονέων σήμερα
είναι σημαντικές, πολύ περισσότερες από εκείνες των δικών τους γονέων. Οι γνώσεις τους, μάλιστα, εκτείνονται σε ένα
ευρύ πεδίο, από την ψυχολογία του παιδιού μέχρι τη διαιτητική και, βέβαια, με τη βοήθεια του Διαδικτύου καλύπτουν σημαντικά κεφάλαια της κλινικής πρακτικής.
Δυστυχώς, όμως, υφίσταται και λανθασμένη πληροφόρηση και, όπως είναι γνωστό, «η ημιμάθεια είναι χειρότερη της
άγνοιας». Στα θέματα υγείας δεν αρκεί ο προβληματισμός, αλλά χρειάζεται συνεχής ενημέρωση. Οι γνώσεις δεν αυξάνονται απλώς αλματωδώς, αλλά μεταβάλλονται, βελτιώνονται και τροποποιούνται σύμφωνα με την έρευνα και την παρατήρηση. Φάρμακα που έχουν θεωρηθεί «θαυματουργά» αποδεικνύονται επικίνδυνα και αποσύρονται, τροποποιείται η δοσολογία, αλλάζουν οι ενδείξεις τους!
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ υιοθέτησε και το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ανέθεσε στους συνεργάτες του
να πραγματευτούν συγγραφικά ειδικά θέματα, ιδιαίτερης επικαιρότητας.
Έτσι, στο παρόν τεύχος αναπτύσσονται πέντε επίκαιρα παιδιατρικά θέματα, που αποτελούν συχνά προβλήματα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, αλλά και της εφηβείας, τόσο στο νοσοκομείο όσο και στα ιατρεία.
Ο αλλεργιολόγος του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ κ. Δημήτρης Χατζής γράφει για την αθλητική δραστηριότητα και το άσθμα, ένα επίκαιρο πρόβλημα που συνεχώς διογκώνεται προσβάλλοντας όλο και περισσότερους εφήβους.
Ο πρόσφατος χειμώνας υπήρξε ιδιαίτερα βαρύς για τα βρέφη όσον αφορά στις λοιμώξεις του αναπνευστικού, με προεξάρχουσες τις βρογχιολίτιδες. Ο παιδοπνευμονολόγος κ. Θεοφάνης Τσιλιγιάννης αναλύει διεξοδικά την αιτιολογία και τα
συμπτώματα της βρογχιολίτιδας, που τόσο πολύ ταλαιπωρεί κάθε χρόνο κυρίως τα βρέφη. Η παιδοκαρδιολόγος κ. Ειρήνη Λυτρίβη περιγράφει τη νόσο Kawasaki, που τρομάζει μεν τις οικογένειες των πασχόντων παιδιών, αλλά συνήθως διαδράμει χωρίς συνέπειες με καλή αντιμετώπιση. Ο Δ/ντής του Παιδο-ορθοπαιδικού Τμήματος της Κλινικής μας, κ. Δημήτρης Δημητριάδης, αναφέρεται στην ιδιοπαθή σκολίωση, στις αιτίες που την προκαλούν, στους τρόπους ανίχνευσής
της και στις συνέπειες από την καθυστερημένη αντιμετώπισή της. Τέλος, η παιδίατρος - αναπτυξιολόγος κ. Κωνσταντίνα
Γκόλτσιου περιγράφει τη διαδικασία ελέγχου της ανάπτυξης των παιδιών.
Όλα τα παραπάνω θέματα είναι συχνά, αλλά όχι πλήρως γνωστά και κατανοητά στους γονείς.
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.
Ελπίζουμε ότι με επαγωγικό τρόπο οι συγγραφείς τους προσθέτουν στη γνώση και στη γενικότερη ενημέρωση των αναγνωστών μας.
Χρήστος Σπ. Μπαρτσόκας
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής,
Επιστημονικός Διευθυντής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
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Νέα πρωτοποριακά Τμήματα
στο ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
Η Κλινική ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, το πλέον σύγχρονο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα, αποτελεί εδώ και 7 συνεχή έτη
ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τους γονείς, στο οποίο μπορούν να εμπιστεύονται την υγεία των παιδιών τους. Η συνεχής
ανάπτυξή της με νέα Τμήματα επιβεβαιώνει περίτρανα τη δέσμευση του ΜΗΤΕΡΑ για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στα παιδιά μας.
Έτσι, με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη δημιουργία των νέων πρωτοποριακών Τμημάτων, της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής και της Μουσικοθεραπείας, στα οποία ένα επιτελείο
εξαιρετικών επιστημόνων, υπό τη διεύθυνση των κ. Κ. Γκόλτσιου και Σ. Λεβή αντίστοιχα, είναι σε θέση να δώσει λύσεις
σε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά
της σύγχρονης εποχής.
• Τμήμα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής: Η αναπτυξιολογική
εκτίμηση είναι μία διαδικασία που αποσκοπεί στη βαθύτερη
κατανόηση των κινητικών, κοινωνικών, ακουστικών, γλωσσικών, οπτικοκινητικών και κριτικών δεξιοτήτων του παιδιού

καθώς και των ευκαιριών που του δίνονται από το οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, έτσι ώστε να πετύχει το καλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό του.
• Τμήμα Μουσικοθεραπείας: Η μουσικοθεραπεία, η οποία
καλείται και μουσική ψυχοθεραπεία, είναι μία μορφή δημιουργικής ψυχοθεραπείας και σχετικά καινούργια για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι μία ειδικότητα με καθαρά θεραπευτικό
χαρακτήρα, που δεν επιδιώκει την ψυχαγωγία, τη χαλάρωση
ή τη μουσική εκπαίδευση. Η μουσική στη μουσικοθεραπεία
χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης, δημιουργικότητας και
συναισθηματικής στήριξης.

Κοντά στον Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου
Toν Ναυτικό Όμιλο Παλαιού
Φαλήρου υποστηρίζει το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, χορηγώντας
στις παιδικές ομάδες υδατοσφαίρισης τον απαραίτητο αθλητικό τους εξοπλισμό
καθώς και υπηρεσίες υγείας
για τους αθλητές και τις οικογένειές τους σε προνομιακές τιμές. Οι επιτυχίες των
νεαρών αθλητών του Συλλόγου μάς χαροποιούν ιδιαίτερα
και ευχόμαστε καλή επιτυχία
στις υποχρεώσεις τους, πάντα με υγεία!
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Ζωγραφίζοντας παρέα με μία Ολυμπιονίκη!
Σοφία Μπεκατώρου. Το ευρύ κοινό τη γνώρισε στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2004, όπου μαζί με
τη Μίλλυ Τσουλφά κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία
470. 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
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 επέλεξε για να φέρει στον κόσμο τον γιο της, Δημήτρη, βιώνοντας όπως η ίδια αναφέρει «την πιο ξεχωριστή
εμπειρία ζωής».
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, στο Λονδίνο, η Σοφία
έχει δηλώσει ότι θα δώσει και πάλι το «παρών» και στοχεύει
στο three-peat. Θα είναι η πρώτη Ελληνίδα που θα καταφέρει
ένα τέτοιο επίτευγμα -ούσα μητέρα- και φυσικά της το ευχόμαστε ολόψυχα. Ανήμερα του Αγίου Αντωνίου (17 Ιανουαρίου)
η Σοφία επισκέφθηκε εκ νέου το ΜΗΤΕΡΑ και συγκεκριμένα
την Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του, προκειμένου να συναντηθεί σε ειδική εκδήλωση με παιδιά που έχουν χειρουρ-

Τα παιδιά μαζί με τον γιατρό τους, κ. Σαρρή, και στελέχη της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, κοντά στις προσπάθειες
των Ελλήνων Ολυμπιονικών και της Σοφίας Μπεκατώρου.

γηθεί εκεί, από τον κ. Σαρρή και τους συνεργάτες του. Με την
παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση, εκτός από τον κ. Σαρρή, και διάσημοι Ολυμπιονίκες από άλλα αθλήματα, στελέχη της Διοίκησης και του Χειρουργείου της Κλινικής και όλοι
μαζί ζωγράφισαν κάλυμμα του νέου σκάφους της Σοφίας, με
το οποίο θα αγωνίζεται στο εξής, συμπεριλαμβανομένων και
των Ολυμπιακών Αγώνων, και το οποίο θα παρουσιαστεί σε
εκδήλωση εγκαινίων του συλλόγου όπου ανήκει.
Τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν με την καρδιά τους και τα μικρά
αριστουργήματά τους, μαζί με τις ευχές τους, θα συνοδεύουν
τις προσπάθειες της Σοφίας για μία νέα διάκριση.

Απογευματινό Τμήμα Ελέγχου Βάρους
Από τον Σεπτέμβριο του 2009 έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του
το απογευματινό Τμήμα Ελέγχου Βάρους Παιδιών και Εφήβων. Το Τμήμα έχει ως στόχο την πρόληψη και τη θεραπεία
της παχυσαρκίας και των διαταραχών πρόσληψης τροφής.
Η μοναδικότητα του Τμήματος αυτού βασίζεται στην παράλληλη ομαδική προσέγγιση και παρέμβαση από 3 ειδικότητες
με εκπαιδευτική και εργασιακή πείρα στις ΗΠΑ στον τομέα
αυτόν: την παιδοενδοκρινολόγο κ. M. Kαράντζα - Χαρώνη,
τη διαιτολόγο κ. N. Φίλιππα και τη Διδάκτορα Ψυχολογίας

κ. Λ. Βελέτζα. Βάσει ερευνών, η διεπιστημονική προσέγγιση είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Στην πρώτη επίσκεψη η οικογένεια βλέπει και τις 3 ειδικότητες για να γίνει ολοκληρωμένη διάγνωση και έπειτα παρακολουθείται ανάλογα με την περίπτωση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Το Τμήμα λειτουργεί κάθε Πέμπτη απόγευμα, 3 - 8 μ.μ., στα
εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής.
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Δρ Κωνσταντίνα
Γκόλτσιου
Παιδίατρος - Αναπτυξιολόγος,
Επιστημονική Συνεργάτιδα Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Καθώς το παιδί μεγαλώνει και αναπτύσσει τις δεξιότητές του, είναι
πιθανό να παρατηρηθούν, για διάφορους λόγους, αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτό που όλοι θεωρούμε φυσιολογική ανάπτυξη. Παρότι όλα τα παιδιά δεν είναι ίδια και οι διαφορές είναι εύλογες, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η εκτίμηση του ειδικού
είναι αναγκαία.

Η αναπτυξιολογική εκτίμηση είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση των κινητικών, κοινωνικών, ακουστικών, γλωσσικών, οπτικοκινητικών και κριτικών
δεξιοτήτων του παιδιού, καθώς και των ευκαιριών που του
δίνονται από το οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον,
έτσι ώστε να πετύχει το καλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό του.
Συγκεκριμένα, ο εξειδικευμένος Παιδίατρος - Αναπτυξιολόγος είναι ο επιστήμονας με την κατάλληλη εκπαίδευση
και πείρα για τη διάγνωση και την παροχή εξειδικευμένης
παρέμβασης σε παιδιά με υποψία:
• αναπτυξιακής καθυστέρησης
• μαθησιακών δυσκολιών
• δυσλεξίας
• καθυστέρησης λόγου
• γλωσσικών διαταραχών
• διαταραχών συμπεριφοράς
• διαταραχών αυτιστικού τύπου
• διάσπασης προσοχής ή/και υπερκινητικότητας
• νοητικής υστέρησης
• ευφυΐας - χαρισματικά παιδιά
• διαταραχών κινητικών δεξιοτήτων
• αναπτυξιακών προβλημάτων σε παιδιά με προωρότητα
• αναπτυξιακών προβλημάτων σε παιδιά με χρόνια νευρολογικά νοσήματα.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Κατά την επίσκεψη της οικογένειας στο Αναπτυξιακό Παιδιατρικό Ιατρείο, γίνεται ενδελεχής διερεύνηση κάθε παιδιού
και της οικογένειας για να τεθεί σφαιρική διάγνωση τόσο
σε οργανικό όσο και σε ψυχολογικό και εξελικτικό επίπεδο.
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Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει λεπτομερές αναπτυξιακό
ιστορικό, παιδιατρική και νευρολογική εξέταση και αναπτυξιολογική εξέταση με τη χρήση ειδικών αναπτυξιακών δοκιμασιών (τεστ), που βασίζονται στην αυθόρμητη και ελεύθερη
συνεργασία του βρέφους, νηπίου, παιδιού ή εφήβου ώστε να
διερευνηθούν όλες οι δεξιότητές του, στη μέγιστη έκφρασή
τους. Ακολουθεί συμβουλευτική της οικογένειας και περαιτέρω παραπομπή, αν είναι αναγκαίο, για εξειδικευμένη
θεραπευτική παρέμβαση.
Οι γονείς, ο παιδίατρος και οι θεραπευτές του παιδιού
λαμβάνουν λεπτομερή γραπτή αναφορά της αναπτυξιακής
εκτίμησης και δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης και
εχεμύθειας, απαραίτητη για την περαιτέρω καθοδήγηση της
οικογένειας και την παρακολούθηση του παιδιού.
Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις στις οποίες η εκτίμηση
από ειδικό κρίνεται αναγκαία:
• Αν οι γονείς πιστεύουν ότι το παιδί τους είναι «πίσω» ή
βλέπουν σημεία στην ανάπτυξή του που τους ανησυχούν.
• Αν ο παιδίατρος συμβουλεύσει τους γονείς να ζητήσουν
ειδική βοήθεια.
• Αν υπάρχει κάποιο διαγνωσμένο πρόβλημα ή αναπηρία.
• Αν το παιδί ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, π.χ. προωρότητα, πολύ χαμηλό βάρος γέννησης, ή υπάρχει κάποιος
κληρονομικός παράγοντας ή οικογενειακό ιστορικό.
Όταν ο γονέας ανησυχεί, συνήθως έχει δίκιο. Καλό είναι,
λοιπόν, αν ανησυχείτε ή έχετε υποψίες για τη φυσιολογική
ανάπτυξη του παιδιού σας, να συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας και να επισκεφτείτε έγκαιρα έναν αναπτυξιολόγο,
ο οποίος θα εκτιμήσει κατάλληλα αν πρέπει να προχωρήσει
σε διαγνωστικές διαδικασίες ή αν πρόκειται απλώς για φυ-
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Όταν ο γονέας ανησυχεί, συνήθως
έχει δίκιο. Καλό είναι, λοιπόν,

αν ανησυχείτε ή έχετε υποψίες για

τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού

σιολογικές παραλλαγές της ανάπτυξης.

σας, να συμβουλευτείτε τον παιδίατρό

Μερικές απλές συμβουλές

σας και να επισκεφτείτε έγκαιρα

Κατά τη διάρκεια της εκτίμησης καλό θα είναι να μην ξεχνάτε ότι εσείς είστε οι γονείς του παιδιού: τα συναισθήματά σας και οι προσωπικές σας παρατηρήσεις έχουν μεγάλη
σημασία.
• Δεν απαιτείται κανένας από εσάς να γνωρίζει την ορολογία
της παιδιατρικής ή της αναπτυξιακής παιδιατρικής. Ο ειδικός
θα συνομιλήσει μαζί σας με απλό και κατανοητό τρόπο.
• Μη φοβάστε να διαφωνήσετε. Το να αποδεχτείτε μια αξιολόγηση την οποία κατά βάθος απορρίπτετε δεν θα έχει
κανένα όφελος για το παιδί, για εσάς ή για τον ειδικό.
• Είναι επιθυμητό, αν και δύσκολο πολλές φορές, να έρχονται και οι δύο γονείς στην αξιολόγηση. Έτσι, μπορούν να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για το παιδί, το οποίο ίσως
νιώσει πιο άνετα να ξεδιπλώσει όλο το δυναμικό του, και οι
γονείς μπορούν μετά να συζητήσουν ευκολότερα το πόρισμα
της εξέτασης.
• Παρότι τα μικρά παιδιά δεν αποχωρίζονται ποτέ τους
γονείς τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να είστε
έτοιμοι να δεχτείτε ότι ο αναπτυξιακός παιδίατρος
μπορεί να σας ζητήσει να μη συμμετέχετε καθόλου σε αυτήν. Διαφορετικά, οτιδήποτε πετύχει το
παιδί σας θα αποδίδεται στη βοήθεια ή στην
παρέμβασή σας και όχι στις δικές του δυνατότητες, κάτι που προφανώς το αδικεί.
• Σιγουρευτείτε ότι ξεκαθαρίζετε από την
αρχή για ποιον λόγο ήρθατε και ποιες είναι οι βαθύτερες ανησυχίες σας. Να είστε
έτοιμοι όμως να ακούσετε και ανησυχίες
που εγείρονται στον αναπτυξιολόγο (και
επομένως και σε σας) κατά τη διάρκεια
της εξέτασης.
• Εάν διαγνωστεί κάποια δυσκολία
στο παιδί σας, όσο μεγάλη και αν
είναι η ανησυχία σας και η τάση να
φροντίσετε όσο καλύτερα μπορείτε
το παιδί σας, μην ξεχνάτε να φροντίζετε τον εαυτό σας και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σας. Μια υγιής και
ενωμένη οικογένεια είναι ο καλύτερος
σύμμαχος για ένα παιδί με αναπτυξιακό
πρόβλημα.
• Μη διστάζετε να μοιράζεστε τις εμπειρίες σας και τα συναισθήματά σας
με άλλους γονείς που αντιμετωπίζουν
παρόμοια προβλήματα. Όχι μόνο θα

έναν αναπτυξιολόγο.

•
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μάθετε από την εμπειρία τους, αλλά και θα βοηθήσετε κάποιους να φροντίσουν καλύτερα το παιδί τους και αυτό θα
σας δώσει μεγάλο κουράγιο.
• Η φροντίδα και η καθοδήγηση ενός παιδιού με αναπτυξιακό πρόβλημα και της οικογένειάς του είναι έργο ομάδας ειδικών. Ο αναπτυξιακός παιδίατρος θα σας συμβουλέψει για
τις εξετάσεις που πιθανώς θα χρειαστεί το παιδί σας, αλλά
και για τον ειδικό λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό ή μουσικοθεραπευτή στους οποίους θα σας παραπέμψει. Οι ειδικοί που συμμετέχουν στην ομάδα αυτή βρίσκονται σε συνεχή αλληλοενημέρωση και
αλληλοϋποστήριξη.

βρεφική ηλικία
Ένας επικίνδυνος αντίπαλος

Βρογχιολίτιδα
Από τoν

Θεοφάνη
Τσιλιγιάννη
Παιδοπνευμονολόγος,
Υπεύθυνος Παιδο-Πνευμονολογικού
Τμήματος Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Είναι η πιο συχνή λοίμωξη του αναπνευστικού για τα βρέφη κάτω των
12 μηνών και η συνηθέστερη αιτία για την εισαγωγή τους σε νοσοκομείο. Επιπλέον, η βρογχιολίτιδα μπορεί να αποτελέσει απειλή και για
την ίδια τη ζωή του μωρού. Έτσι, η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπισή της κρίνονται απολύτως απαραίτητες.

Η οξεία ιογενής βρογχιολίτιδα είναι η πιο συχνή λοίμωξη του
κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, ιδίως στα βρέφη κάτω των 12 μηνών. Αποτελεί την πιο συχνή αιτία εισαγωγής στο
νοσοκομείο αλλά και θανάτου μέχρι τον 6ο μήνα της ζωής.
Αρχικά θεωρήθηκε ότι η κύρια αιτία ήταν ο ιός του αναπνευστικού συγκυτίου, αλλά τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε
ότι αρκετοί άλλοι ιοί ευθύνονται σε ποσοστό άνω του 30%.
Συχνότεροι είναι οι ρινοϊοί -γνωστοί και ως ιοί του κοινού
κρυολογήματος-, ο μεταπνευμονοϊός και άλλοι.
Οι ιοί μεταδίδονται στα βρέφη από άλλα μεγαλύτερα παιδιά
ή ενηλίκους με τα μικροσταγονίδια που εκπέμπονται με το
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φτάρνισμα, τον βήχα και το δυνατό γέλιο και μολύνουν τον
αέρα στον περιβάλλοντα χώρο. Με παρόμοιο τρόπο μολύνονται τα χέρια και διάφορα αντικείμενα που στη συνέχεια
πιάνουν τα βρέφη και, όπως συνήθως συμβαίνει, τα φέρνουν
στο στόμα. Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου παράξενο που η βρογχιολίτιδα στις χώρες με ψυχρότερο κλίμα επιπολάζει κυρίως
τους κρύους μήνες του χρόνου, ενώ στα τροπικά κλίματα την
περίοδο των βροχών.
Η είσοδος του ιού (στη μύτη, στον φάρυγγα, στους βρόγχους) προκαλεί βλάβη στα επιφανειακά κύτταρα που οδηγεί
σε γενικευμένη στένωση όλων των αεραγωγών. Η στένωση

προέρχεται από οίδημα του τοιχώματος των αεραγωγών, από
νεκρωμένα κύτταρα και βλέννη και σε μερικές περιπτώσεις
και από σπασμό των ελαστικών μυϊκών ινών που περικλείουν
το τοίχωμα των βρόγχων. Η στένωση είναι πολύ πιο έντονη
στους μικρούς βρόγχους -τα βρογχιόλια, απ’ όπου πήρε και
το όνομά της η νόσος- και οδηγεί σε αύξηση των αντιστάσεων
στη μετακίνηση του αέρα μέσα και έξω από τους πνεύμονες,
που εκδηλώνεται με αναπνευστική δυσχέρεια, δηλαδή δυσκολία στην αναπνοή - δύσπνοια.

Τα συμπτώματα
Έτσι, η βρογχιολίτιδα στο βρέφος συνήθως εκδηλώνεται
αρχικά με ρινικές εκκρίσεις (αυτό που λέμε συνάχι), προοδευτικά αυξανόμενη ρινική απόφραξη και ξηρό ερεθιστικό
βήχα, που στη συνέχεια γίνεται βαθύς και υγρός, καθώς ο
οργανισμός προσπαθεί να αποβάλει τις εκκρίσεις. Ο πυρετός
πάνω από 38,5ο είναι μία από τις πρώτες εκδηλώσεις για το
50% των ασθενών. Μέσα σε μία έως τρεις ημέρες εκδηλώνονται τα σημεία της αναπνευστικής δυσχέρειας, δηλαδή ταχύπνοια (γρήγορες αναπνοές σαν λαχάνιασμα) και εισολκές
(βαθουλώματα ανάμεσα στις πλευρές, στον λαιμό ακριβώς
πάνω από το στέρνο και εκεί όπου ο θώρακας ξεχωρίζει από
την κοιλιά). Σε μερικές περιπτώσεις οι γονείς
μπορεί να ακούσουν τον λεγόμενο συριγμό, έναν ήχο σαν «γατάκια» στο
Για τα βρέφη με τα
στήθος του βρέφους.
ηπιότερα συμπτώματα της
Εξαιτίας της στένωσης ή της απόφραξης σε μερικά βρογχιόλια ο ειβρογχιολίτιδας απαιτούνται
σπνεόμενος αέρας δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στους πνεύμονες,
ελάχιστα φάρμακα.
μειώνεται το οξυγόνο στο αίμα και το
βρέφος μπορεί να μελανιάσει. Τα σημεία
της αναπνευστικής δυσχέρειας μπορεί να είναι
ήπια, μέτρια ή και σοβαρά. Ανάλογη με τη βαρύτητα είναι και
η μειωμένη λήψη τροφής. Σε νεογέννητα βρέφη μέχρι 40 ημερών και ιδιαίτερα στα πρόωρα ενδέχεται να συμβούν και φάρμακα για μικρό χρονικό διάστημα.
Τα βρέφη που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ακόμη και
επεισόδια άπνοιας.
για τη ζωή τους, αν η νόσος δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και
Η αντιμετώπιση
επιθετικά, είναι αυτά που γεννήθηκαν πολύ πρόωρα με πολύ
Είναι ευνόητο ότι το βρέφος με αυτήν την εικόνα πρέπει να μικρό βάρος γέννησης ή παρέμειναν σε μηχανική υποστήεξεταστεί το συντομότερο από τον παιδίατρό του, ο οποίος ριξη αναπνοής και οξυγόνο για μεγάλο χρονικό διάστημα
θα εκτιμήσει τη βαρύτητα της νόσου και θα αποφασίσει για και έχουν αναπτύξει τη χρόνια πνευμονική νόσο των νεοτην απαραίτητη αγωγή στο σπίτι ή την ανάγκη εισαγωγής στο γνών (βρογχοπνευμονική δυσπλασία), καθώς και εκείνα με
νοσοκομείο.
βαριές συγγενείς καρδιοπάθειες. Για τις κατηγορίες αυτές
Για τα βρέφη με τα ηπιότερα συμπτώματα απαιτούνται ελάχι- υπάρχει ειδικό εμβόλιο προστασίας έναντι ενός από τους κυστα φάρμακα. Σε όσα είναι πιο βαριά ή χρειάζεται να νοση- ριότερους ιούς που προκαλούν βρογχιολίτιδα -του ιού του
λευτούν, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν οξυγόνο, ενδοφλέ- αναπνευστικού συγκυτίου- και χορηγείται στους πρώτους
βια χορήγηση υγρών, βρογχοδιασταλτικά και κορτιζονούχα μήνες της ζωής.
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προσχολική ηλικία
Ένας «εξωτικός» εχθρός των παιδιών

Νόσος Kawasaki
Από την

Ειρήνη
Δ. Λυτρίβη
Παιδοκαρδιολόγος,
Συνεργάτιδα Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Το όνομά της προκαλεί μάλλον μεγαλύτερη ανησυχία απ’ όση δικαιολογεί η ίδια η φύση της νόσου. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση, η ενδεδειγμένη θεραπεία αλλά και η πρόληψη μελλοντικών παραγόντων κινδύνου μπορούν να εξασφαλίσουν μια απόλυτα φυσιολογική ενήλικη
ζωή.

H Νόσος Kawasaki, παρά το εξωτικό όνομα και το γεγονός
ότι είναι συχνότερη σε Ασιάτες, προσβάλλει άτομα όλων των
φυλών και εθνικών ομάδων. Εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά
<5 ετών, χωρίς να αποκλείονται τα μεγαλύτερα παιδιά και οι
έφηβοι.
Οι πάσχοντες έχουν υψηλό πυρετό για τουλάχιστον 4 ημέρες
και τέσσερα από τα εξής πέντε συμπτώματα:
1. Κόκκινα μάτια (επιπεφυκίτιδα).
2. Έντονα κόκκινα χείλη, γλώσσα και λαιμός.
3. Πρησμένα και κόκκινα χέρια (κάτω από τον καρπό) και πόδια (κάτω από τους αστραγάλους) στην αρχή της νόσου, ακολουθούμενα από ξεφλούδισμα του δέρματος των δακτύλων.
4. Εξάνθημα ποικίλων μορφών.
5. Διογκωμένος λεμφαδένας στον λαιμό (συνήθως ένας) διαμέτρου τουλάχιστον 1,5 εκατοστού.
Επειδή υπάρχουν παιδιά που εμφανίζουν την ατελή μορφή
της νόσου, εάν το παιδί σας έχει υψηλό πυρετό για 5 ή περισσότερες ημέρες και μόνο 2 ή 3 από τα παραπάνω κλασικά
συμπτώματα, χωρίς άλλη διάγνωση (π.χ. ωτίτιδα, βρογχίτιδα
κ.λπ.), καλό θα ήταν να εξεταστεί από τον γιατρό σας για την
πιθανότητα της νόσου Kawasaki. Πέρα από τα προαναφερθέντα, συχνά συμπτώματα είναι και τα παρακάτω: εμετός, διάρροια, κοιλιακός πόνος, βήχας, πόνος στις αρθρώσεις καθώς
και σημαντική ευερεθιστότητα, ανησυχία και κλάμα.
Η αιτιολογία της νόσου μας είναι άγνωστη. Δεν είναι μεταδοτική. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού σε μια τυχαία, ιογενή ή άλλη, λοίμωξη. Το χαρακτηριστικό της είναι πως προκαλεί φλεγμονή και
εξασθένηση του τοιχώματος των αρτηριών. Οι αρτηρίες που
συχνότερα προσβάλλονται είναι οι στεφανιαίες, δηλαδή τα
αγγεία που τροφοδοτούν με οξυγόνο τον καρδιακό μυ. Οι εξασθενημένες αρτηρίες μπορεί να δημιουργήσουν ανευρύσμα-
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τα σε ποσοστό 25% των ασθενών, εφόσον δεν θεραπευτούν
έγκαιρα (η θεραπεία στο πρώτο 10ήμερο της νόσου μειώνει
το ποσοστό σε <5%).

Η θεραπεία
Όταν γίνει η διάγνωση, η συνιστώμενη θεραπεία είναι χορήγηση ενδοφλέβιας γ-σφαιρίνης (παράγωγο αίματος). Στην
πλειονότητα των περιστατικών, αυτό ρίχνει τον πυρετό και
θεραπεύει τα συμπτώματα, αν και υπάρχουν περιπτώσεις
στις οποίες επιπλέον δόσεις είναι απαραίτητες. Επίσης, για
την αντιμετώπιση της φλεγμονής, χορηγείται ασπιρίνη σε υψηλή δόση, η οποία μειώνεται σημαντικά 48 ώρες μετά την
αποδρομή του πυρετού και συνεχίζεται για τουλάχιστον 5
- 6 εβδομάδες, προκειμένου να προληφθεί θρόμβωση στις
φλεγμαίνουσες στεφανιαίες αρτηρίες. Σε παιδιά που έχουν
αναπτύξει ανευρύσματα, η θεραπεία είναι μακροχρόνια
και, εκτός από ασπιρίνη, περιλαμβάνει ηπαρίνη, κουμαδίνη (Sintrom), ή κλοπιδογρέλη (Plavix), μεμονωμένα ή σε
συνδυασμό.
Τα ανευρύσματα φθάνουν το μέγιστο μέγεθος 4 εβδομάδες
μετά την έναρξη του πυρετού και επανέρχονται στο φυσιολογικό σε 1 - 2 χρόνια. Με την πάροδο των ετών, μπορεί να δημιουργηθούν στενώσεις εκεί όπου προηγουμένως υπήρχαν
ανευρύσματα, προκαλώντας ισχαιμία ή και έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αυτό συμβαίνει, κατά κύριο λόγο, στα ανευρύσματα μεγάλου μεγέθους (>8 mm) και είναι εξαιρετικά σπάνιο,
εφόσον έχει προηγηθεί αποτελεσματική και έγκαιρη θεραπεία. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου ανιχνεύεται στένωση,
μπορεί να γίνει διάνοιξη με μπαλόνι ή stent στο αιμοδυναμικό εργαστήριο ή χειρουργική παράκαμψη του στενωμένου
τμήματος (bypass) με καλά αποτελέσματα.
Στις πρώτες έξι εβδομάδες η παρακολούθηση είναι συχνή με

Κάποια παιδιά εμφανίζουν
την ατελή μορφή της νόσου.
Συνεπώς, εάν το παιδί
υπερηχογράφημα καρδιάς και έχει υψηλό πυρετό για 5 ή
εξετάσεις αίματος για να επιβεβαιώσουμε ότι τα στεφανι- περισσότερες ημέρες και
αία δεν έχουν προσβληθεί. Στη
μόνο 2 ή 3 από τα κλασικά
συνέχεια, η συχνότητα των επισκέψεων εξαρτάται από την συμπτώματα, χωρίς άλλη
ύπαρξη ή μη ανευρυσμάτων
και το μέγεθός τους. Η μακρο- διάγνωση, καλό θα
χρόνια παρακολούθηση σε είναι να εξετάζεται και η
παιδιά, των οποίων τα στεφανιαία δεν παρουσίασαν διάτα- πιθανότητα νόσου Kawasaki.
ση δεν είναι απαραίτητη, αλλά
συνιστώνται υγιεινή διατροφή, συχνή άσκηση και αποφυγή
καπνίσματος στο περιβάλλον, καθώς και έγκαιρη διάγνωση
και θεραπεία παραγόντων κινδύνου, όπως υπέρταση και υψηλή χοληστερίνη, στην ενήλικη ζωή τους. Αυτό συμβαίνει
διότι, αν και η συχνότητα εμφάνισης στεφανιαίας νόσου σε
αυτά τα άτομα δεν διαφέρει από αυτήν του γενικού πληθυσμού, διερευνάται ακόμη η πιθανότητα οι αρτηρίες αυτών
των παιδιών να έχουν ελαφρώς παχυσμένα ή άκαμπτα
τοιχώματα, συγκριτικά με το φυσιολογικό.
Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές πως η έγκαιρη
διάγνωση, η ενδεδειγμένη θεραπεία καθώς και η
πρόληψη μελλοντικών παραγόντων κινδύνου
εξασφαλίζουν μια απόλυτα φυσιολογική
ζωή, χωρίς υπολλειμματικές βλάβες, στη
συντριπτική πλεινότητα των παιδιών
που έχουν νοσήσει από τη νόσο Kawasaki.
Συνεπώς, ανησυχία προκαλεί μάλλον το εξωτικό της όνομα, παρά η ίδια η φύση
της νόσου.
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σχολική ηλικία
Πώς θεραπεύεται σε παιδιά και εφήβους

Ιδιοπαθής
σκολίωση
Από τoν

Δημήτρη
Δημητριάδη
Διευθυντής Ορθοπαιδικού Τμήματος
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Στην προεφηβική ηλικία συνήθως, δηλαδή την περίοδο της
διαμόρφωσης του σώματος, υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστεί
ιδιοπαθής σκολίωση. Καθώς οι επιπτώσεις της μπορεί να είναι
σημαντικές, επιβάλλεται η έγκαιρη αντιμετώπιση από ορθοπαιδικό.

Ιδιοπαθής σκολίωση αποκαλείται η πλάγια κύρτωση της
σπονδυλικής στήλης στο μετωπιαίο (πρόσθιο - οπίσθιο) επίπεδο σε άτομα που είναι απολύτως υγιή, σε αντίθεση με
άλλες παθολογικές σκολιώσεις (νευρομυϊκές, σύνδρομα
κ.λπ.). Η αιτιοπαθογένεια της ιδιοπαθούς σκολίωσης δεν
είναι γνωστή. Πιστεύεται ότι είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι γενετικοί (πιο συχνή ανάμεσα σε μονοωογενή δίδυμα), ορμονικοί (αυξητική
ορμόνη, μελατονίνη), εμβιομηχανικοί κ.λπ.
Ανάλογα με την ηλικία έναρξης της προσβολής η ιδιοπαθής
σκολίωση διακρίνεται σε νηπιακή (μέχρι 4 - 5 ετών), σε παιδική (5 - 10 ετών) και σε εφηβική ή προ εφηβική (κορίτσια
10 - 12, αγόρια 12 - 14 ετών).
Η συχνότητα της εμφάνισής της συναρτάται με την ηλικία,
τον βαθμό της παραμόρφωσης και το φύλο. Συχνότερη είναι
η προεφηβική. Ήπιες παραμορφώσεις έχουν συχνότητα 2%
- 3% στον γενικό πληθυσμό και είναι ίσης κατανομής μεταξύ
των δύο φύλων (1:1). Σε μεγαλύτερες παραμορφώσεις -που
χρειάζονται θεραπεία- η συχνότητα μειώνεται στο 1,5% 3‰ και κατανέμεται άνισα μεταξύ κοριτσιών και αγοριών
σε αναλογία 8:1 αντίστοιχα.

Πώς ανιχνεύεται
Οι γονείς και όσοι εμπλέκονται στη σωματική διάπλαση
του παιδιού πρέπει να παρατηρούν το κορμί του σε όρθια
στάση από την πλάτη και από μπροστά. Στη σκολίωση παρατηρείται ασυμμετρία στις δύο άκρες της πλάτης, κλίση του
κορμού προς τη μία πλευρά και διαφορά ύψους μεταξύ των
δύο ώμων και των ωμοπλατών, ενώ μπροστά παρουσιάζεται
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διαφορά ύψους στους μαστούς
και μεταξύ των κλειδών.
Πλέον καθοριστική όμως είναι η προπέτεια
στη μία πλευρά της
ραχιαίας επιφάνειας
του θώρακα σε θέση
επίκυψης.
Η ο ρ θ ο π α ιδ ι κ ή
αξιολόγηση της
ιδιοπαθούς σκολίωσης γίνεται κλινικά
με εκτίμηση της παραμόρφωσης του κορμού και
αποκλεισμό άλλων παθολογικών καταστάσεων που προκαλούν
σκολίωση (σύνδρομα, συγγενείς ανωμαλίες, νευρομυϊκές
παθήσεις κ.λπ.). Ακτινολογικά η σκολίωση ταυτοποιείται με
την εντόπιση και τον αριθμό των κυρτωμάτων και μετριέται
με γωνιόμετρο ο βαθμός κύρτωσης. Κυρτώματα μέχρι 25ο
θεωρούνται ήπια και απλώς παρακολουθούνται, ενώ μεγαλύτερα χρειάζονται θεραπεία.
Οι επιπτώσεις από την καθυστερημένη αντιμετώπιση της
σκολίωσης βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τον βαθμό
της παραμόρφωσης και την ταχύτητα επιδείνωσης. Συνηθέστερες είναι:
1. Επιδείνωση της παραμόρφωσης. Παρουσιάζεται με αυξημένη ταχύτητα στην εφηβεία. Ωστόσο, κυρτώματα που δεν
υπερέβησαν τις 40° στο τέλος της ανάπτυξης παραμένουν

σταθερά στο μέλλον. Μεγαλύτερες όμως παραμορφώσεις
επιδεινώνονται στην ενηλικίωση.
2. Καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια στις βαριές θωρακικές
σκολιώσεις (άνω των 90°).
3. Πόνος δεν συνοδεύει την ιδιοπαθή σκολίωση στην εφηβεία. Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστεί οσφυαλγία στις οσφυϊκές εντοπίσεις στους μεσηλίκους.
4. Ψυχολογικές εκδηλώσεις μπορεί να παρουσιαστούν με
αίσθημα ντροπής, άγχους και εσωστρέφεια για την εμφάνιση
του σώματός τους. Περιγράφονται περιπτώσεις ψυχογενούς
ανορεξίας, ενώ έχουν επισημανθεί νευρωτικές τάσεις στους
γονείς πασχόντων.

Η αντιμετώπιση
Η πρόληψη αυτών των επιπλοκών γίνεται με την έγκαιρη α-

νάσχεση και διόρθωση της παραμόρφωσης με συντηρητικά
ή χειρουργικά μέσα. Κυρτώματα 25° - 40° αντιμετωπίζονται
με κορμικό κηδεμόνα μέχρι το τέλος της εφηβείας (κορίτσια
16 - 17, αγόρια 17 - 18 ετών).
Προϋπόθεση για επιτυχημένη έκβαση στη συντηρητική αγωγή είναι η συνεργασία του ασθενούς στην εφαρμογή του
ορθοπαιδικού κηδεμόνα, του οποίου ο ρόλος περιορίζεται
στην αναστολή της περαιτέρω επιδείνωσης Παραμορφώσεις που υπερβαίνουν αυτά τα όρια αντιμετωπίζονται χειρουργικά με σπονδυλοδεσία, με την οποία επιτυγχάνεται
μόνιμη και πολύ ικανοποιητική διόρθωση. Η μετεγχειρητική ανάρρωση είναι ταχεία και συνήθως την τέταρτη - πέμπτη ημέρα αρχίζει η κινητοποίηση του ατόμου, που επανέρχεται στις σχολικές δραστηριότητες περίπου την Τρίτη
μετεγχειρητική εβδομάδα.

Η συχνότητα της εμφάνισης
της ιδιοπαθούς σκολίωσης
συναρτάται με την ηλικία, τον
βαθμό της παραμόρφωσης
και το φύλο.
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εφηβική ηλικία
Η ιδιαίτερη αντιμετώπιση στην εφηβεία

Άσθμα
Από τον

Δημήτρη
Χατζή
Αλλεργιολόγος,
Υπεύθυνος Αλλεργιολογικού
Τμήματος Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Η αθλητική δραστηριότητα στην εφηβεία αυξάνει τις πιθανότητες για
την εκδήλωση άσθματος. Με την κατάλληλη αγωγή αλλά και με μεγάλη
προσοχή (λόγω των... ιδιαιτεροτήτων της ηλικίας) το πρόβλημα μπορεί
να αντιμετωπιστεί με επιτυχία.

Το άσθμα όπως και η εφηβεία έχουν ορισμένες ιδιαιτερότη- νια ρινίτιδα, καθώς επίσης και με παραρινοκολπίτιδα (π.χ.
τες. Το άσθμα της σχολικής ηλικίας είναι πιο συχνά (σε πο- ιγμορίτιδα), δηλαδή την επιπλοκή της ρινίτιδας. Επίσης, οι
σοστό άνω του 50%) αλλεργικό. Οι αναπνευστικές λοιμώξεις καιρικές συνθήκες είναι πιθανόν να συμβάλουν στην εμφά(μεταλοιμώδες άσθμα) προκαλούν κρίσεις άσθματος κατά νιση βρογχοσπάσμου. Έτσι, πολύ συχνά συμβαίνει ασθματην προσχολική ηλικία κυρίως και συνήθως υποχωρούν τική κρίση κατά την άθληση όταν ο αέρας είναι ψυχρός και,
καθώς μεγαλώνει το παιδί. Τέλος, υπάρχει και το άσθμα με επιπλέον, εισπνέεται από το στόμα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί
τη σωματική άσκηση, που είναι πιο έκδηλο στην εφηβεία, όταν τα επίπεδα υγρασίας είναι υψηλά, η συγκέντρωση των
επειδή η αθλητική δραστηριότητα αυξάνεται.
ατμοσφαιρικών ρύπων μεγάλη (σε αστικά και κυρίως βιομηΗ δύσπνοια σε συνδυασμό με αθλητικές δραστηριότητες ο- χανικά κέντρα), υπάρχουν αυξημένα ποσά γύρεων (την άνοιφείλεται, αρκετές φορές, στην έκλυση βρογχοσπάσμου
ξη) κ.ά. Άρα χρειάζεται προσοχή πριν από την άσκηση.
από τη σωματική δραστηριότητα και μόνο, δηλαδή
Δύο βασικά σημεία
την άσκηση αυτή καθεαυτήν («ασκησιογενής
Η συμβολή των δασκάλων, και ειδικά των
βρογχόσπασμος», exercise-induced asthma).
καθηγητών σωματικής αγωγής, είναι εΚατάλληλη προετοιμασία (δηλαδή προθέρξαιρετικά χρήσιμη σε αυτές τις περιπτώμανση), εισπνοή από τη μύτη κατά την άσκησεις, διότι είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα
ση ή/και λήψη του ενδεδειγμένου φαρμάκου
αντιληφθούν ότι «κάτι συμβαίνει» την
(είτε σε χρόνια βάση είτε σε εισπνοές πριν
ώρα που γυμνάζεται ένα παιδί. Σημαντιαπό την άσκηση) μπορούν να αποτρέψουν τον
κότατες, συνεπώς, είναι οι ακόλουθες δύο
βρογχόσπασμο. Άλλοτε, πάλι, η αλλαγή σε
παρατηρήσεις:
«μη ασθματογόνο άθλημα» προσφέΠολύ συχνά
• Το συγκεκριμένο παιδί «βήχει στο
ρει όχι μόνο ανακούφιση αλλά και
συμβαίνει ασθματική
μάθημα της Γυμναστικής» (επειδή ο
τη χαρά που παρέχει η άθληση!
κρίση κατά την άθληση όταν ο
βήχας είναι δυνατόν να είναι η μόνη
Το ίδιο το άσθμα, όταν δεν έχει
εκδήλωση άσθματος).
ρυθμιστεί, είναι δυνατόν με την
αέρας είναι ψυχρός και, επιπλέον,
• Ορισμένα παιδιά στα ομαδικά
άθληση να επιφέρει παροξυεισπνέεται από το στόμα. Το ίδιο
αθλήματα συμμετέχουν μεν, αλλά
σμό από τις αυξημένες ανάγκες
«μονίμως» σε θέσεις «ήσσονος
σε οξυγόνο. Πολλές φορές, μάμπορεί να συμβεί όταν τα επίπεδα
προσπάθειας». Το γεγονός αυτό δεν
λιστα, αυτό έχει οδηγήσει τευγρασίας είναι υψηλά ή η συγκέσημαίνει πάντοτε τεμπελιά! Πρόκειλικά στη διάγνωση του χρόνιου
ντρωση των ατμοσφαιρικών
ται, μάλλον, για αντιρροπούμενο αρβρογχικού άσθματος. Επιπλέον,
ρύθμιστο άσθμα.
ο βρογχόσπασμος από άσκηση έχει
ρύπων μεγάλη.
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, ο
συσχετιστεί πρόσφατα και με εποχιασθενής θα πάει στον γιατρό του και, τελικά,
κή αλλεργική ρινίτιδα αλλά και με χρό-
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εφηβική ηλικία

θα γίνει η σωστή διάγνωση. Εκτός από την ειδική θεραπευτική αγωγή, απαραίτητη είναι και η πρόληψη. Χρειάζεται συνήθως εισπνοή κάποιου φαρμάκου για να αποτραπεί η δύσπνοια. Επειδή το φάρμακο εισπνέεται πριν από την άσκηση,
δεν θα ήταν άσκοπο, ίσως, να γίνεται η σχετική υπόμνηση
στο παιδί που το χρειάζεται. Αυτό, μάλιστα, είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο στην αρχή του σχολικού έτους, μετά δηλαδή την
ανέμελη περίοδο της «θερινής ραστώνης», ώστε να γίνει
«δευτέρα φύσις» τους υπόλοιπους σχολικούς μήνες.
Ειδικά για τους εφήβους, και με προσοχή (για να μην εκληφθεί ως αστυνόμευση, που σίγουρα θα προκαλέσει αντίδραση), επιβάλλεται πιθανότατα και επιτήρηση, επειδή η ηλικία
αυτή χαρακτηρίζεται και από «αμέλεια» και από άρνηση. Σ’
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αυτό συντελεί, επιπροσθέτως, και το γεγονός ότι λόγω ηλικίας οι έφηβοι πολλές φορές δεν αισθάνονται «άρρωστοι»
και δεν νοιάζονται γενικότερα για την κατάσταση της υγείας
τους. Προφανώς, όπως είναι επόμενο, ούτε ασχολούνται με
θεραπείες ούτε θεωρούν χρήσιμο (πολύ δε περισσότερο απαραίτητο!) να λαμβάνουν φαρμακοθεραπεία.
Η αλήθεια αυτή είναι διαχρονική. Πρώτος τη διατύπωσε τον
7ο αιώνα π.Χ., με γλαφυρό τρόπο, αλλά και με χαρακτηριστική ακρίβεια, ο λυρικός ποιητής Σιμωνίδης ο Αμοργίνος:
«...τις άνθος έχηι πολυήρατον ήβης, ...ουδ’, υγιής όταν ήι,
φροντιδ’ έχει καμάτου» (σε ελεύθερη μετάφραση: όταν έχει
κάποιος το πολυαγαπημένο άνθος της ήβης, / ... [και] όταν
αισθάνεται υγιής, δεν ασχολείται με την αρρώστια).

Πες μου, γιατρέ...

Αγαπητό ART of LIFE,
Η κόρη μας πλησιάζει
10 χρονών. Τα τελευταία 2
χρόνια έχει πάρει απότομα πολύ βάρος, λόγω μιας
ακατανόητης για εμάς λαιμαργίας της. Δεν τολμάμε πλέον να προσφέρουμε ένα γλυκό σε κάποιον
επισκέπτη μας, γιατί θα χιμήξει να το φάει. Η διατροφή όλης της οικογένειας
είναι πολύ ισορροπημένη, χωρίς να της στερούμε
όμως τα φαγητά που αρέσουν στα παιδιά, π.χ. πατάτες τηγανητές. Τόσο εμείς οι γονείς της όσο και
η μικρή της αδερφή διατηρούμε πολύ καλή σιλουέτα και δεν έχουμε ξεφύγει ποτέ από τα κιλά μας.
Καθώς πλέον το κορίτσι εξελίσσεται σε ένα παχύ παιδί, πέρα από κάποιες δίαιτες που από μόνοι μας προσπαθούμε να εφαρμόσουμε (όχι γλυκά, αναψυκτικά, λιπαρά κ.ά.), τι άλλο μπορούμε ή
πρέπει να κάνουμε;
Με εκτίμηση, Τ.Λ.
>>Το πρώτο βήμα για τον έλεγχο του βάρους είναι η
«εξυγίανση» του διατροφικού περιβάλλοντος στο σπίτι,
όπως έχετε ήδη ξεκινήσει να κάνετε. Η ισορροπημένη
διατροφή με έμφαση στα φρούτα, στα λαχανικά και η
μεγαλύτερη μείωση της κατανάλωσης τηγανητών ή πιο
λιπαρών μαγειρευτών, όπως και των γλυκών και των
αναψυκτικών, είναι μια καλή αρχή. Φυσικά, ό,τι ισχύει για την υπέρβαρη κόρη πρέπει να ισχύει και για όλη
την οικογένεια, οι γονείς δίνουν πάντα το παράδειγμα.
Νίκη Φίλιππα
Κλινική Διαιτολόγος, Υπεύθυνη Διαιτολογικού Τομέα Απογευματινού Τμήματος Ελέγχου
Βάρους Παιδιών & Εφήβων ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ

>>Από παιδιατρική άποψη, το παιδί σας χρήζει
οπωσδήποτε ενδοκρινολογικού ελέγχου, για να αποκλειστούν παθολογικά αίτια της απότομης αύξησης στο
βάρος. Ταυτόχρονα, όμως, καθώς περιγράφετε και μία
«βουλιμικού τύπου» συμπεριφορά, εάν αποκλειστούν
οργανικά αίτια παχυσαρκίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικευμένο ψυχολόγο, ώστε να αντιμετωπίσετε
εγκαίρως ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Μαρία Καράντζα
Παιδοενδοκρινολόγος, Υπεύθυνη Ενδοκρινολογικού Τομέα Απογευματινού Τμήματος
Ελέγχου Βάρους Παιδιών & Εφήβων ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ

Πολύ χρήσιμη και αξιόλογη η προσπάθειά σας για
επικοινωνία με τους γονείς μέσω της νέας αυτής στήλης...
Η κόρη μου είναι 3 ετών. Κατά τους χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες κρυολογεί πολύ συχνά και βγάζει πράσινες μύξες.
Ακόμη είναι επιρρεπής -ίσως και λόγω του παραπάνω- στις ωτίτιδες. Με συγκεκριμένη αντιβίωση, κατόπιν ιατρικής σύστασης,
τα συμπτώματα περνάνε. Ξαναεμφανίζονται όμως αμέσως μόλις την ολοκληρώσουμε. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο τα συμπτώματα αυτά εξαφανίζονται. Τι μπορεί να είναι όλο αυτό; Μήπως να εξετάζαμε την πιθανότητα για κρεατάκια και αμυγδαλές;
Με εκτίμηση, Χ.Ζ.
Είναι πολύ πιθανό ένα παιδί να έχει υπερτροφικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια):
>> Αν ροχαλίζει κατά τη διάρκεια του ύπνου σε καθημερινή
βάση, ακόμα και όταν δεν είναι κρυωμένο.
>> Αν κάνει άπνοιες στον ύπνο, δηλαδή αν διακόπτεται
η αναπνοή του για ορισμένα δευτερόλεπτα.
>> Αν παθαίνει πάνω από 4 ωτίτιδες κάθε χρόνο.
>> Αν έχει συχνά πυώδεις ρινικές εκκρίσεις.
>> Αν κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει συνέχεια
ανοιχτό το στόμα του, γιατί δεν μπορεί να αναπνεύσει
από τη μύτη.
>> Αν στο τυμπανόγραμμα παρουσιάζει ευθεία γραμμή
για 3 - 4 συνεχόμενους μήνες.
Καλό θα ήταν σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνει μια ακτινογραφία αδενοειδών ή μια ενδοσκόπηση στον ΩΡΛ για να τεθεί η
διάγνωση.
Αν πέρα από την υπερτροφία αδενοειδών έχει και υπερτροφία αμυγδαλών που δυσχεραίνουν την αναπνοή του, αυτό φαίνεται
στην απλή κλινική εξέταση. Επίσης, αν κάνει πάνω από 3 - 4 αμυγδαλίτιδες τον χρόνο ή έχει κάνει έστω και μία φορά περιαμυγδαλικό απόστημα, ενδείκνυται να τις αφαιρέσει.

Μίνα Μαχαίρα
Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΩΡΛ Τμήματος 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:
ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
υπόψη Κατερίνας Βασιλάκη
Λεωφ. Καποδιστρίου 30 & Πεντελικού
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα:
τηλ. 210 6867229, fax: 210 6867624,
mail: k.vasilaki@hygeia.gr
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
Επιθυμώ να λαμβάνω με e-mail το Νewsletter με τις εξελίξεις σε θέματα υγείας από τα Νοσοκομεία
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Όνομα............................................................................Επώνυμο....................................................................
Οδός.....................................................Αριθμός......................Τ.Κ....................Πόλη.......................................
Τηλέφωνο............................. e-mail...................................................Υπογραφή.............................................

