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Εμείς συνεχίζουμε!

Αλέξης Κομνηνός Λεωνίδας  Παπαδόπουλος

Είναι ασυνήθιστο το φετινό καλοκαίρι: η θε-
ωρητικά πιο ξέγνοιαστη εποχή του χρόνου 
μας βρίσκει όλους πιο σκεπτικούς λόγω της 
δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Υπάρχει, 
όμως, κάτι που παραμένει (και θα παραμένει) 
το ίδιο: όλοι όσοι χρειάζονται κάποια επιπλέ-
ον φροντίδα για την υγεία τους, οι νέες μητέ-
ρες, τα μωράκια που... περιμένουν να γεννη-
θούν, θέλουν και... απαιτούν την καλύτερη 
φροντίδα και τις καλύτερες συνθήκες!
Και κάτι ακόμα που παραμένει (και θα παρα-
μένει) ίδιο: ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ με τα δύο μαιευ-
τήριά του, το ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ, και τo 
Παιδιατρικό του Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ 
ΜΗΤΕΡΑ προσφέρει την καλύτερη φροντίδα 
και τις καλύτερες συνθήκες. 
Και θα συνεχίσει σταθερά να επενδύει στην 
ανάπτυξη και στην ποιοτική παροχή υπηρεσι-
ών υγείας, προς όφελος της κοινωνίας και 
της οικογένειας.
Η ανακαίνιση των τμημάτων και των ορόφων 
νοσηλείας τόσο στο ΜΗΤΕΡΑ όσο και στο 
ΛΗΤΩ και η απορρόφηση του ΦΠΑ (11%) που 
επιβλήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
στην παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελούν 
λίγα μόνο παραδείγματα από το τρίμηνο που 
πέρασε τα οποία αποδεικνύουν την πρόθεσή 
μας να σταθούμε αντάξιοι των προσδοκιών 
και των αναγκών σας. 
Και δε σταματάμε εδώ. Επενδύουμε στη δη-
μιουργία νέων εξειδικευμένων τμημάτων με 
τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η κλινική 
Μαστού Cambridge Breast Clinic MΗΤΕΡΑ 

και το Τμήμα Laser-Αποτρίχωσης στο ΛΗΤΩ, 
καθώς και στην ανάπτυξη πρωτοποριακών 
υπηρεσιών, όπως οι εναλλακτικές μορφές 
τοκετού «Τοκετός στο Νερό» και «Τοκετός 
σαν στο Σπίτι» στο ΛΗΤΩ και η υπηρεσία 
«ΜΗΤΕΡΑ στο Σπίτι» στο ΜΗΤΕΡΑ. 
Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την κοινω-
νική μας προσφορά, καθώς σε αυτήν τη δύ-
σκολη οικονομική συγκυρία στηρίζουμε 
ιδρύματα παιδιών που χρειάζονται βοήθεια, 
ενώ παράλληλα νοσηλεύουμε δωρεάν άτομα 
που δεν έχουν τους αντίστοιχους οικονομι-
κούς πόρους. 
Φέτος είναι μία ξεχωριστή χρονιά για το
ΛΗΤΩ, καθώς στις 14 Ιουνίου συμπλήρωσε 
40 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουρ-
γίας. Στο περιοδικό που κρατάτε στα χέρια 
σας θα βρείτε ένα εκτενές αφιέρωμα για τα 
40 αυτά χρόνια, την ιστορία και τους μελλο-
ντικούς στόχους του Μαιευτηρίου.
Ακόμη, θα ενημερωθείτε, μέσω της αρθρο-
γραφίας των επιστημόνων μας, για επίκαιρα 
ιατρικά - γυναικολογικά θέματα. Το ένθετο 
περιοδικό μας «Αrt of Life & Health - Child», 
στο οποίο αρθρογραφούν οι ιατροί του Παιδι-
ατρικού Νοσοκομείου του Ομίλου μας
ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, έτυχε μεγάλης ανταπό-
κρισης και σας ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό. 
Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αποτελεί 
για εμάς κίνητρο να γινόμαστε ολοένα και 
καλύτεροι...
Το μέλλον μπορεί να ακουμπάει σε εμάς με 
εμπιστοσύνη!
Καλή ανάγνωση και... καλό καλοκαίρι!
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Σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, για τρίτη συνεχή χρονιά, πραγ-
ματοποιήθηκε ο κοινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας 
Νοσηλευτή και της Παγκόσμιας Ημέρας Μαίας την Παρα-
σκευή 28 Μαΐου 2010 στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος 
Λούρος» του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπρο-
σώπων των τριών Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ και 
φυσικά των συναδέλφων της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης των 
τριών νοσοκομείων, που ήταν και τα τιμώμενα πρόσωπα. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος των Διοικητικών Συμ-
βουλίων ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κ. Σταύρου, οι Πρόεδροι των 
Επιστημονικών Συμβουλίων του ΥΓΕΙΑ, κ. Π. Κοσμίδης, του 

ΛΗΤΩ, κ. Ελ. Δουράτσος, και ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, 
κ. Α. Καρταπάνης. 
Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το βίντεο που προβλήθηκε στην 
έναρξη της εκδήλωσης με θέμα «Οι Νοσηλευτές/τριες και 
οι Μαιευτές - Μαίες του Ομίλου μιλούν για την πορεία διαπί-
στευσης προς το Joint Commission International». 
Ακολούθησαν οι ομιλίες της Κλινικής Νοσηλεύτριας του 
ΥΓΕΙΑ, κ. Σταματίνας Ιορδανοπούλου, με θέμα «Οι Νοση-
λευτές/τριες ηγέτες στην αντιμετώπιση των χρονίων νο-
σημάτων» και της Κλινικής Μαίας του ΛΗΤΩ, κ. Bικτώριας 
Παπουτσόγλου, με θέμα «Ο κόσμος χρειάζεται τις μαίες και 
τους μαιευτές περισσότερο από ποτέ». 

Τ ο  π ρ ω ί . . .

1. Κατάμεστο το Συνεδριακό Κέντρο 
του ΜΗΤΕΡΑ κατά την πρωινή εκδή-
λωση.
2. Η Νοσηλεύτρια του ΥΓΕΙΑ, κ. Στα-
ματίνα Ιορδανοπούλου, κατά τη διάρ-
κεια της ομιλίας της.
3. Η Μαία του ΛΗΤΩ, κ. Βικτώρια 
Παπουτσόγλου.

Τ ο  β ρ ά δ υ . . .
Η Διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την Πα-
γκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή και την Παγκό-
σμια Ημέρα της Μαίας διοργάνωσε στο κτήμα 
«Chevalier» στη Βαρυμπόμπη μια υπέροχη γιορ-
τή! Οι καλεσμένοι παρακολούθησαν χορευτές 
από το Λύκειο Ελληνίδων και διασκέδασαν χο-
ρεύοντας μέχρι το πρωί. Μαζί μας παρευρέθη-
καν νοσηλευτές και στε-
λέχη από το νεοσύστατο 
νοσοκομείο του Ομίλου 
μας στην Αλβανία, Hygeia 
Hospital Tirana.
Όλοι περάσαμε υπέρο-
χα! Αρκεί να δείτε τις 
φωτογραφίες...

5η Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Μαίας
12η Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών

Γιόρτασαν μαζί οι Μαίες και
οι Νοσηλευτές του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

1

4

2 3

4. Πρώτη συμμετοχή στις εκδηλώσεις 
για τη Μαία και τον Νοσηλευτή από 
τους συναδέλφους του Νοσοκομείου 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στα Τίρανα.
5. Η Διευθύνουσα και Μέλη της Νο-
σηλευτικής Δ/νσης του ΛΗΤΩ, μαζί με 
τον Επίτιμο Πρόεδρο του Μαιευτηρί-
ου, κ. Μεγαπάνο, και το μέλος του Ε-
πιστημονικού Συμβουλίου, κ. Κοψιδά.
6. Χορευτικές επιδείξεις, κέφι και 
καλή διάθεση χαρακτήρισαν τη βρα-
δινή εκδήλωση.

5
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Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ δεν μετακυλίει
στους ασθενείς το νέο ΦΠΑ

Μία ακόμα προσφορά του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε η διοίκησή του. Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, τα μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και 
ΛΗΤΩ και το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ δεν θα επιβαρύνουν τα τιμολόγιά τους με το ΦΠΑ που έχει επιβληθεί στις υπηρεσίες υγεί-
ας και εφαρμόστηκε από την 1η Ιουλίου.
Η Διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε να μη μετακυλίσει στους ασθενείς το ΦΠΑ που επιβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα στις υπηρεσίες υγείας, προσφέροντας ουσιαστικά ισόποση μείωση τιμολογίων. 
Τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ συνδυάζουν τη σταθερή επιδίωξή τους για παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επι-
πέδου με την αναγκαία στις σημερινές συνθήκες συμπαράσταση προς την κοινωνία, η οποία πλήττεται από την οικο-
νομική κρίση. 
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Στον επανασχεδιασμό της εται-
ρικής του ιστοσελίδας προχώ-
ρησε πρόσφατα το ΜΗΤΕΡΑ. 
Μέσω της νέας αυτής ιστοσε-
λίδας, ο κάθε ενδιαφερόμε-
νος μπορεί να ενημερωθεί για 
όλες τις υπηρεσίες μαιευτικής 
- γυναικολογίας, παιδιατρικής 
και γενικής ιατρικής που παρέ-
χει το νοσοκομείο, ενώ μπορεί 
να έχει πρόσβαση σε αναλυ-
τικές πληροφορίες που αφο-
ρούν τόσο στους νοσηλευομέ-
νους και στους εξωτερικούς 
ασθενείς όσο και στους επι-
σκέπτες τους.
Στο www.mitera.gr γίνεται αναλυτική περιγραφή της ιστορί-
ας και της δομής της εταιρείας, των διαγνωστικών και κλινι-
κοεργαστηριακών τμημάτων, των εξωτερικών ιατρείων και 
των Ειδικών Μονάδων, ενώ στην ενότητα «Εγκυκλοπαίδεια 
Υγείας» θα βρείτε σημαντική επιστημονική αρθρογραφία, 
με θεματολογία για τη γυναίκα, την έγκυο, το παιδί και την 
οικογένεια. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται διαρκώς με όλες τις 
νεότερες ειδήσεις επιστημονικού, επιχειρηματικού και αν-
θρωπιστικού ενδιαφέροντος που αφορούν στο ΜΗΤΕΡΑ και 
στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ.
Στην ενότητα «Επιμόρφωση Κοινού» μπορείτε να δείτε τις 

ενέργειες του ΜΗΤΕΡΑ για την 
εκπαίδευση και την επιμόρ-
φωση τόσο της επιστημονικής 
κοινότητας όσο και του κοινού. 
Στο δεξί μέρος της ιστοσελί-
δας, σε κάθετη διάταξη, υπάρ-
χουν αναλυτικές πληροφορίες 
για τις Ιατρικές Υπηρεσίες Αιχ-
μής του Νοσοκομείου, ενώ μέ-
σα από την ενότητα «Ευκαιρί-
ες Εργασίας» οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να ενημερωθούν 
για την Ανάπτυξη και Κατανο-
μή του Ανθρώπινου Δυναμικού 
και φυσικά να βρουν χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τις 

κενές θέσεις εργασίας. Μέσα από διάφορα links, ο επισκέ-
πτης μπορεί να συνδεθεί με τα ξεχωριστά web sites:

* της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΜΗΤΕΡΑ 
www.ivf-mitera.gr,

* της Κλινικής Μαστού Cambridge Breast Clinic ΜΗΤΕΡΑ 
www.cambridgebreastclinic.com

* και του Συνεδριακού Κέντρου ΜΗΤΕΡΑ «Ν. Λούρος» 
www.miteralive.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.mitera.gr ή 
αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mitera.gr.

Νέο site για το ΜΗΤΕΡΑ
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Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών και των χώρων 
του, το ΜΗΤΕΡΑ πρόσφατα παρέδωσε στο ευρύ κοινό τα νέα εξωτερικά 
ιατρεία του 1ου ορόφου καθώς και πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα 
χειρουργείων με 6 αίθουσες και 21 πολυτελείς μονόκλινες ανανήψεις. 
Τα εξωτερικά ιατρεία χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική και διαθέ-
τουν φιλόξενους χώρους υποδοχής - αναμονής επισκεπτών και γυναι-
κολογικά εξεταστήρια, προκειμένου να εξυπηρετούνται στον ίδιο χώρο 
περισσότερες γυναίκες. Επίσης στον 1ο όροφο έχουν συγκεντρωθεί το 
Καρδιολογικό Τμήμα, το Τμήμα Ουρογυναικολογίας και Ουροδυναμκού 
Ελέγχου, το Γαστρεντερολογικό και το Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής.
Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν και τα έργα ανακαίνισης του 7ου ορόφου 
νοσηλείας του Νοσοκομείου. Δωμάτια Λουξ και Σουίτες υπόσχονται μία 
άνετη διαμονή στους νοσηλευομένους, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΜΗΤΕΡΑ, 
κ. Αλέξη Κομνηνού, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει ολοκλη-
ρωθεί το πρόγραμμα των νέων έργων και ανακαινίσεων του ΜΗΤΕΡΑ, 
που θα το καταστήσουν το πιο σύγχρονο Νοσοκομείο από άποψη υπο-
δομών και φιλοξενίας.
Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία των έργων θα λαμβάνετε στα 
επόμενα τεύχη του «Art of Life & Health».

Ανακαινίσεις και νέα έργα στο ΜΗΤΕΡΑ 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Αλέξης Κομνηνός, σε πα-
λαιότερη εκδήλωση παρουσίασης των πλάνων ανακαίνισης και νέων 
έργων του ΜΗΤΕΡΑ.

Τα ανακαινισμένα εξωτερικά ιατρεία της Γενικής, Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής 
ΜΗΤΕΡΑ.
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Στο ΜΗΤΕΡΑ βρίσκεται ένα από τα πλέον σύγχρονα Συνεδριακά Κέντρα της 
Αττικής, το οποίο πήρε το όνομα του αείμνηστου Καθηγητή της Μαιευτικής 
- Γυναικολογίας Νικόλαου Λούρου. 
Στο Συνεδριακό Κέντρο ΜΗΤΕΡΑ «Ν. Λούρος» διεξάγονται για περισσότε-
ρα από 20 χρόνια ομιλίες επιστημονικού, αλλά και γενικότερου ενδιαφέρο-
ντος. Με την πρόσφατη αναβάθμιση όλου του εξοπλισμού και των εγκατα-
στάσεων του χώρου, το Συνεδριακό Κέντρο διατίθεται πλέον και για ακό-
μη περισσότερες κατηγορίες εκδηλώσεων, όπως:
• Επιστημονικές Ημερίδες και Συνέδρια.
• Συνεντεύξεις Τύπου. 
• Παρουσιάσεις Επιστημονικών Συγγραμμάτων. 
• Γενικές Συνελεύσεις.

• Διδασκαλία και Σεμινάρια σε μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές. 
• Σεμινάρια για το κοινό, τους νοσηλευομένους και τους συγγενείς τους. 

• Σεμινάρια για Εργαζομένους.
• Θεατρικές Παραστάσεις για Παιδιά. 
• Γυρίσματα για Ενημερωτικές ή Ψυχαγωγικές Εκπομπές Τηλεοπτικών Σταθμών.
Σε όλες τις εκδηλώσεις υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης από τις τρεις Ηigh 
Definition Κάμερες και απευθείας παράδοσης μονταρισμένου υλικού στο διοργανωτή.
Μερικές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:
• Ηχητική και Μικροφωνική Εγκατάσταση Dolby Digital Surround.
• Podium με ενσωματωμένη οθόνη και panel ομιλητών 4 θέσεων.
• Δυνατότητα χρήσης προσωπικών laptops.
•  Μόνιμα Εγκατεστημένο Σύστημα Αυτόματης Μετάφρασης, με 2 καμπίνες 

μεταφραστών.
•  Δυνατότητα Μετάδοσης των Ημερίδων στο Internet, μέσω του συστή-

ματος των τριών Ηigh Definition Καμερών της αίθουσας και του website 
www.miteralive.gr ή οποιουδήποτε άλλου site επιλέξει ο φορέας διορ-
γάνωσης της εκάστοτε ημερίδας.

•  Σύνδεση του Συνεδριακού Κέντρου με επιλεγμένα Χειρουργεία των Νο-
σοκομείων ΜΗΤΕΡΑ και ΥΓΕΙΑ, προκειμένου να γίνονται Live Εκπαιδευ-
τικές Παρουσιάσεις. Yπάρχει η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας των 
Συνέδρων και του Προσωπικού των Χειρουργείων.

•  Δυνατότητα παροχής όλου του απαραίτητου εξοπλισμού στα Συνεργεία 
Τηλεοπτικών Σταθμών, για τη διενέργεια ζωντανών ή μαγνητοσκοπημέ-
νων ενημερωτικών εκπομπών.

Για τη διοργάνωση σημαντικών Επιστημονικών Ημερίδων και Συνεδρίων το 
ΜΗΤΕΡΑ έχει προβλέψει τη διάθεση των εξωτερικών χώρων του Συνεδρια-

κού Κέντρου, για τη δημιουργία του κατάλληλου εκθεσιακού χώρου για κάθε περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για παρουσίαση του Συνεδριακού Κέντρου, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 

στο e-mail info@mitera.gr ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.miteralive.gr. 

Αναβάθμιση χώρων και εξοπλισμού
στο Συνεδριακό Κέντρο ΜΗΤΕΡΑ «Ν. Λούρος»

Εναλλακτικοί τρόποι 
διάταξης του χώρου 
του Συνεδριακού Κέντρου 
ΜΗΤΕΡΑ «Ν. Λούρος».
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«Baby Friendly Hospital» το ΛΗΤΩ

Το ΛΗΤΩ είναι το πρώτο ιδιωτικό μαι-
ευτήριο στην Ελλάδα που βρίσκεται σε 
διαδικασία πιστοποίησης ως «Νοσο-
κομείο Φιλικό προς τα Βρέφη» (Baby 
Friendly Hospital), καθώς εφαρμόζει 
τα 7 από τα 10 βήματα που ορίζονται από 
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) 
και τη UNICEF για το Μητρικό Θηλασμό.
Γνωρίζοντας ότι ο θηλασμός είναι μια 
διαδικασία σημαντική και ιερή, οι άρ-
τια καταρτισμένες και έμπειρες Μαίες 
του ΛΗΤΩ στέκονται με αγάπη, υπομο-
νή και επιμονή κοντά στις λεχωίδες, τις 

οποίες και ενημερώνουν για τα πλεονεκτήματα και τα οφέ-
λη του μητρικού θηλασμού και τις διδάσκουν την τέχνη του.
Οι Μαίες της Αιθούσης Τοκετών και του Χειρουργείου τοπο-
θετούν το νεογέννητο στη μητέρα αμέσως μετά τον τοκετό 
(δέρμα με δέρμα).
Η έγκαιρη έναρξη του μητρικού θηλασμού από την πρώτη ώρα 
της γέννησής του και η συνέχισή του διευκολύνονται από την 

υιοθέτηση του «rooming-in», δηλαδή τη συγκατοίκηση του 
βρέφους στο ίδιο δωμάτιο με τη μητέρα του, για 24 ώρες το 
24ωρο και για όλες τις κατηγορίες δωματίων.
Οι Μαίες των Ορόφων Νοσηλείας έχουν οργανώσει μια ειδικά 
σχεδιασμένη και εξατομικευμένη εκπαίδευση, η οποία περι-
λαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη της επιθυμίας της 
μητέρας για αποκλειστικό μητρικό θηλασμό. 
Στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ γίνονται καθημερινά σεμινάρια που 
ενισχύουν τη γνώση και ενθαρρύνουν τους νέους γονείς στη 
φροντίδα του νεογέννητου. 
Επιπλέον, με την 24ωρη γραμμή επικοινωνίας (210 6902200-
299 και 210 6902300-399) το ΛΗΤΩ προσφέρει πολύτιμη βο-
ήθεια στις μέλλουσες μητέρες από την αρχή της εγκυμοσύ-
νης τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Μαιευ-
τήριο, αλλά και μετά την αποχώρησή τους με συμβουλές και 
με ψυχολογική υποστήριξη προκειμένου να αντεπεξέλθουν 
με επιτυχία στο μητρικό ρόλο. Άλλωστε, ο θηλασμός είναι δι-
καίωμα κάθε παιδιού και διεκδίκηση κάθε μητέρας, που θέ-
λει και μπορεί να προσφέρει μια ζωή γεμάτη υποσχέσεις για 
ένα υπέροχο μέλλον!

Τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ και το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής 
των Χεριών, την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010, συμμετείχαν ενεργά 
στην καμπάνια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «ΣΩΣΤΕ 
ΖΩΕΣ: καθαρίστε τα χέρια σας!». Στόχος αυτής είναι να βο-
ηθήσει τους εργαζομένους και όσους βρίσκονται στους χώ-
ρους νοσηλείας να μειώσουν τον κίνδυνο διασποράς μικρο-
βίων και επομένως μετάδοσης λοιμώξεων. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του ΥΓΕΙΑ και Διευ-
θυντής της Β΄ Παθολογικής Κλινικής, κ. Κωστής Γεωργιλής, 
επισημαίνει: «Όχι μόνο στα νοσοκομεία, αλλά και γενικά 
στην κοινότητα, η προαγωγή της υγιεινής των χεριών μειώ-
νει τις λοιμώξεις κάθε είδους, όπως γαστρεντερικού και ανα-
πνευστικού. Ειδικότερα για τα παιδιά, προκύπτει ότι η υγι-
εινή των χεριών των ενηλίκων γύρω τους τα προστατεύει σε 

μεγάλο βαθμό από τους μι-
κροοργανισμούς». «Στα Νο-
σοκομεία μας», συνεχίζει ο 
κ. Γεωργιλής, «γίνεται προ-
σπάθεια όλοι οι εργαζόμενοι 
να μην παραλείπουν να πλέ-
νουν με σαπούνι και νερό ή 
να κάνουν αντισηψία χεριών 
με αντισηπτικό, πριν και μετά 
τη φροντίδα του ασθενούς. 
Επιπλέον, παροτρύνουμε να 
κάνουν το ίδιο και οι επισκέπτες των ασθενών». 
Η υγιεινή των χεριών είναι υπόθεση όλων μας και παραμένει 
το σπουδαιότερο μέτρο πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων, 
γιατί αποτρέπει τη μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών.

Δώστε το... χέρι στην υγεία σας!
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Η Νοσηλευτική Δ/νση του ΛΗΤΩ 
συμμετείχε στην καμπάνια του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας, τονίζοντας 
σε μικρούς και μεγάλους την αξία του 
σχολαστικού πλυσίματος των χεριών.
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Το ΜΗΤΕΡΑ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και 
επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, 
πρωτοπορεί με τη δημιουργία της πρώτης 
στην Ελλάδα ολοκληρωμένης Κλινικής 
Μαστού σε ιδιωτικό νοσοκομείο, έχο-
ντας εξασφαλίσει την αποκλειστική συ-
νεργασία κορυφαίων χειρουργών μαστού 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του 
Cambridge. 
«H Cambridge Breast Clinic ΜΗΤΕΡΑ 
εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τις παθήσεις 
του μαστού στη χώρα μας, υιοθετώντας το κο-
ρυφαίο επίπεδο κλινικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας 
της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Cambridge στην εφαρ-
μογή όλων των σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης και θερα-
πείας, με εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού», δήλωσε 
ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ κ. Αλέξιος Κομνη-
νός κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη 27 
Μαΐου 2010. «Στρατηγικός στόχος, άλλωστε, του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ», συμπλήρωσε, «είναι η ίδρυση Τμημάτων - Κλινι-
κών που λειτουργούν ως Κέντρα Αναφοράς στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσί-
ες υγείας στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης».
Από την πλευρά του ο Διευθυντής της Μονάδας Μαστού 
Cambridge Breast Unit του Πανεπιστημιακού Νοσοκο-
μείου του Cambridge και Υπεύθυνος της νέας Κλινικής 

Μαστού Cambridge Breast Clinic ΜΗΤΕΡΑ, Κα-
θηγητής Gordon Wishart, επισήμανε σχετι-

κά: «Η διαφοροποίηση της νέας Κλινικής 
του ΜΗΤΕΡΑ συνίσταται στο γεγονός ότι 
στο πλαίσιο μιας και μόνο επίσκεψης θα 
διενεργούνται τρεις διαγνωστικού τύπου 
εκτιμήσεις: κλινική εξέταση, υπέρηχος 
μαστού ή μαστογραφία και βιοψία, εάν 

και εφόσον απαιτηθεί. Στο τέλος της επί-
σκεψης, η γυναίκα θα λαμβάνει επί τόπου 

ολοκληρωμένη έκθεση με τα αποτελέσματα 
των εξετάσεων και την ιατρική γνωμάτευση. Η μέ-

θοδος της τριπλής εκτίμησης (triple assessment), που 
διενεργείται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Cambridge 
Breast Clinic, παρέχει σήμερα απόλυτη διαγνωστική ακρί-
βεια που αγγίζει το 100%».
Σε περίπτωση που απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση, η στε-
λέχωση της Κλινικής με ιατρούς όλων των συναφών -με 
το μαστό- ειδικοτήτων επιτρέπει την πρόσβαση στις πλέ-
ον σύγχρονες χειρουρ-
γικές μεθόδους, που 
περιλαμβάνουν βιοψία 
«φρουρού» λεμφαδένα 
και άμεση επανορθω-
τική χειρουργική απο-
κατάσταση του μαστού. 

Από την παρουσίαση της Νέας Κλινικής. Στο βήμα ο κ. John Benson, Χειρουργός 
Μαστού. Στο πάνελ των ομιλητών (από αριστερά) οι κ. Γ. Καλλιπολίτης, Πρόεδρος 
Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ, κ. Α. Κομνηνός, Διευθύνων Σύμβουλος 
ΜΗΤΕΡΑ, κ. Gordon Wishart, Επιστημονικός Υπεύθυνος της νέας Κλινικής Μα-
στού, και κ. Β. Πιτσινής, Χειρουργός Μαστού. Την εκδήλωση τίμησε με την πα-
ρουσία της η πρόεδρος του Μουσείου Γουλανδρή, κ. Νίκη Γουλανδρή (πάνω).

Η πρώτη ολοκληρωμένη Κλινική Μαστού
με τη σφραγίδα του Cambridge στην Ελλάδα!

Σε τι υπερέχει η νέα Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ
•  «One-Stop» αξιολόγηση: Σε μία μόνο επίσκεψη μπο-

ρούν να γίνουν απεικονιστικές εξετάσεις (μαστογραφία 
και υπέρηχος μαστού) και βιοψία (αν απαιτηθεί).

• Διαγνωστική ακρίβεια που αγγίζει το 100%.
•  Επιτόπου ολοκληρωμένη έκθεση με τα αποτελέσματα 

των εξετάσεων και την ιατρική γνωμάτευση.
•  Στελέχωση της Κλινικής με ιατρούς όλων των συναφών 

-με το μαστό- ειδικοτήτων, επιτρέποντας την πρόσβαση 
στις πλέον σύγχρονες χειρουργικές μεθόδους.

•  Άριστα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό με εξει-
δίκευση στις παθήσεις του μαστού.

•  Δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τη Μ. Βρε-
τανία για εξασφάλιση επιπλέον γνωμάτευσης επί των δι-
αγνωστικών ευρημάτων.
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Αναβαθμίσεις προσωπικού

Mε χαμόγελο αισιοδοξίας μπορεί να βλέπει πλέον τη ζωή o 
11χρονος Αντώνης από τη Ρόδο, μετά την επιτυχή επέμβα-
ση στην οποία υποβλήθηκε λόγω συγγενούς καρδιοπάθειας. 
Καθότι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας δεν το επέ-
τρεπε, το Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ ανέλαβε εξ ολοκλήρου τα έξο-
δα και ο μικρός Αντώνης γύρισε υγιής στο νησί του. 
Συγκεκριμένα, η καρδιά του μικρού 
Αντώνη από την ημέρα της γέννησής 
του ήταν πολύ αδύναμη. Χρειάστηκε μά-
λιστα να αντιμετωπιστεί χειρουργικά το 
πρόβλημα συγγενούς καρδιοπάθειας από 
το οποίο έπασχε σε ηλικία μόλις 6 μηνών. 
Έκτοτε, ο Αντώνης ακολουθούσε συγκε-
κριμένη φαρμακευτική αγωγή, μέχρι που 
εισήχθη στο ΜΗΤΕΡΑ καθώς έχρηζε εξει-
δικευμένης επεμβατικής αντιμετώπισης. Όπως μας είπε ο πα-
τέρας του Αντώνη, «αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που όλα πή-
γαν καλά και θα παροτρύνω κι άλλους γονείς να έρθουν εδώ, 

γιατί θα βρουν μια μεγάλη αγκαλιά από τους ανθρώπους του 
ΜΗΤΕΡΑ!».
Η Παιδοκαρδιολόγος, κ. Αφροδίτη Τζίφα, από την πλευρά της, 
δήλωσε: «Διενεργήσαμε μία επεμβατική καρδιολογική πράξη 
με τρόπο διαδερμικό, ώστε να αποφύγουμε το χειρουργείο».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. 
Αλέξιος Κομνηνός, τόνισε: «Η ευαισθητο-
ποίηση του Ομίλου ΥΓΕIA, και κατ΄ επέκτα-
ση του Ομίλου της MIG, σε τέτοιες πρω-
τοβουλίες είναι μεγάλη και ιδιαίτερα σε 
ανθρώπους που δεν έχουν τους αντίστοι-
χους οικονομικούς πόρους. 
Διασφαλίσαμε τη μεταφορά και τη δια-
μονή στην Αθήνα του Αντώνη και της οι-

κογένειάς του και βεβαίως καλύψαμε όλα τα έξοδα επέμβα-
σης και νοσηλείας στο Νοσοκομείο μας. Ευτυχώς, όλα πήγαν 
πάρα πολύ καλά και ο 11χρονος μπορεί στο εξής να ζει μία 
φυσιολογική ζωή».

Με ιδιαίτερη χαρά ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε την προαγωγή 
της κ. Έφης Χρονοπούλου, μέχρι πρότινος Διευθύνουσας του 
ΜΗΤΕΡΑ, στη θέση της Συντονίστριας του Μαιευτικού και Νε-
ογνικού Τομέα του Ομίλου. Τη θέση της κ. Έφης Χρονοπούλου 
στο ΜΗΤΕΡΑ αναλαμβάνει η κ. Πόπη Καραγιάννη, που προάγε-
ται σε Διευθύνουσα.
Η προαγωγή των παραπάνω στελεχών μας επιβεβαιώνει και την 
πολιτική του Ομίλου για την ανάδειξη διευθυντικών στελεχών 
μέσα από τον ίδιο τον Όμιλο.
Καλωσορίζουμε τις κυρίες Έφη Χρονοπούλου και Πόπη Καρα-
γιάννη στα νέα τους καθήκοντα και ευχόμαστε καλή επιτυχία 
στο έργο τους! Η κ. Έφη Χρονοπούλου. Η κ. Πόπη Καραγιάννη.
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Μία καινούργια ημέρα για
τον μικρό Αντώνη από τη Ρόδο!
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Επιτυχίες και σημαντικές διακρίσεις για τις ομάδες και τους 
ποδοσφαιριστές των ομάδων του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ, στα 
Τουρνουά που διοργανώνει ο ΕΠΟΦΥ. Αναλυτικά :

Π ρ ω τ ά θ λ η μ α  Ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν    
κ α ι  Φ ο ρ έ ω ν  Υ γ ε ί α ς  Ε Π Ο Φ Υ  7 Χ 7
Η ομάδα του ΛΗΤΩ για λίγο δεν κατάφερε να διεκδικήσει την 
επιβεβαίωση του τίτλου του Πρωταθλητή που κατέκτησε πέ-
ρυσι. Στον καλύτερο ημιτελικό από άποψη θεάματος και ποιό-
τητας παιχνιδιού, που έχει γίνει ποτέ και ο οποίος  κάλλιστα θα 
μπορούσε να είναι ο τελικός της διοργάνωσης, το ΛΗΤΩ έχασε 
κυριολεκτικά στο τελευταίο λεπτό με 4-3, από την πανίσχυρη 
ομάδα της ALAPIS, η οποία έχει στις τάξεις της υπαλλήλους 
οι οποίοι υπήρξαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Η ομάδα 
του ΛΗΤΩ έπαιξε εξαιρετικά απέναντι στην ΑLAPIS, την κα-
τά γενική ομολογία καλύτερη ομάδα του Πρωταθλήματος, οι 
παίκτες της οποίας δήλωσαν ότι το ΛΗΤΩ θα μπορούσε να εί-
ναι στη θέση τους με λίγο περισσότερη τύχη. Η ALAPIS κατέ-
κτησε τελικά το Πρωτάθλημα, κερδίζοντας με σχετική άνεση 
στον τελικό την ΑPIVITA με 4-0.

Τ ο υ ρ ν ο υ ά  Κ υ π έ λ λ ο υ  Ε Π Ο Φ Υ  6 Χ 6
Η ομάδα του ΜΗΤΕΡΑ κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του 
Τουρνουά Κυπέλλου των Οργανισμών και Φορέων Υγείας, το 
νέο θεσμό του ΕΠΟΦΥ. Εκεί αναμετρήθηκε με την ΑLAPIS, η 

οποία έκανε το double. Σε δηλώσεις του ο αρχηγός της ομάδας 
του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Λάζαρος Κωνσταντουδάκης, τόνισε: «Κάνα-
με την υπέρβαση. Είχαμε πολλά προβλήματα, τραυματισμούς, 
αποχωρήσεις, αλλά με πολύ πάθος καταφέραμε να φτάσουμε 
στον τελικό. Η ομάδα της ALAPIS ήταν σαφώς καλύτερη και 
δίκαια πήρε το Κύπελλο».
Ο αρχηγός της ομάδας του ΛΗΤΩ, κ. Νίκος Κόλλιας, απαντώ-
ντας σε ερώτηση για το πού οφείλεται η διάρκεια της πολύ κα-
λής απόδοσης της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια, που την έχει 
καταστήσει πολυνίκη του ΕΠΟΦΥ, δήλωσε: «Είμαστε μία δε-
μένη παρέα εδώ και αρκετά χρόνια, γεγονός το οποίο αντικα-
τοπτρίζει και τις σχέσεις μας εντός των χώρων εργασίας και 
άθλησης. Έχουμε επίγνωση του οργανισμού στον οποίο εργα-
ζόμαστε, γι’ αυτό προσπαθούμε να τον εκπροσωπούμε επά-
ξια. Και φυσικά χωρίς την απαιτούμενη σοβαρότητα για το κά-
θε παιχνίδι και τη συνέπεια που μας διακρίνει δεν θα είχαμε 
φτάσει μέχρι εδώ».
Ευχόμαστε στους παίκτες και των δύο ομάδων μας και εις 
ανώτερα!

Διακρίσεις για τις ομάδες
των ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ

Ο αρχηγός και ο Συντονιστής Αθλητικών Ομάδων του Ομίλου ALAPIS, κ. Η. Χου-
ζούρης και Β. Δέδες αντίστοιχα, σηκώνουν το Κύπελλο του Πρωταθλητή που 
παρέλαβαν από τον υπεύθυνο διοργάνωσης του ΕΠΟΦΥ, κ. Γ. Σταθόπουλο.

Οι αρχηγοί των ομάδων του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Λάζαρος Κωνσταντουδάκης (δεξιά), 
και του ΛΗΤΩ, κ. Νίκος Κόλλιας (αριστερά), πλαισιώνουν τον αρχηγό 
της ομάδας της BAYER, κ. Ζαχαρία Ζαχαρόπουλο, 
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του ΕΠΟΦΥ.
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Στις 14/6/1970, το όραμα μιας ομάδας μαιευτήρων - γυναικολόγων πήρε σάρκα και οστά. Το όνομά του Μαιευτήριο 
ΛΗΤΩ. Στόχος του η υψηλών προδιαγραφών παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Στην ιστορική του διαδρομή το ΛΗΤΩ 
υπήρξε πρότυπο στο χώρο του, καθώς εξαρχής διέθετε άρτια υποδομή και εξοπλισμό, ενώ παρακολούθησε 
στενά και υιοθέτησε τις πλέον σύγχρονες ιατρικές μεθόδους. Σαράντα χρόνια μετά το ΛΗΤΩ δε γιορτάζει απλώς 
μια επέτειο, αλλά και το ότι βρίσκεται σταθερά στην πρωτοπορία του κλάδου του, έχοντας αναδειχθεί σε κέντρο 
αναφοράς για τη γυναίκα του σήμερα! Και πάνω απ’ όλα, γιορτάζει για τα περισσότερα από 190.000 μωράκια 
που γεννήθηκαν σε αυτό με ασφάλεια, φροντίδα και αγάπη...

Οι κ. Ε. Μεγαπάνος, Επίτιμος Πρόεδρος 
ΛΗΤΩ, και οι κ. Π. Αγρανιώτης, Ν. Λια-
κάκος και Γ. Νούτσος, ιδρυτικά στελέχη 
του Μαιευτηρίου, θυμούνται και περι-
γράφουν το ξεκίνημά τους: 
«Το 1966 μια μεγάλη παρέα από δε-
καέξι συναδέλφους είχε πρότυπα και 
οράματα. Για εμάς πρότυπα ήταν οι 
δάσκαλοί μας, προεξάρχοντος του Νι-
κολάου Λούρου, καθώς επίσης και του  

τότε Μαιευτηρίου Αλεξάνδρα, ίδρυμα 
ζηλευτό για την εποχή του για την Ελ-
λάδα και ζηλευτό από τους μεγάλους 
δασκάλους της Ευρώπης, που τότε, 
νέοι, είχαμε την ευκαιρία να τους γνω-
ρίσουμε όταν έρχονταν στην Αθήνα και 
το θαύμαζαν.
Όραμά μας ήταν να κάνουμε κι εμείς μια 
Πρότυπη Μαιευτική Γυναικολογική Μο-
νάδα, η οποία να είναι ζηλευτή, ανθρώ-
πινη και να δίνει τη δυνατότητα στην Ελ-
ληνίδα να βρει τη σωστή διαγνωστική 
θεραπεία και θαλπωρή σε ένα ίδρυμα, 
και ας ήταν αυτό νοσηλευτικό.
Σκοπός μας ήταν η υψηλών προδια-

γραφών παροχή υπηρεσιών και η 
προσπάθεια όλων μας ήταν να 

γεννηθούν παιδιά υγιή, με 
στόχο τη μείωση της πε-

ριγεννητικής θνησι-
μότητας, που τότε 

ήταν ακόμα 

υψηλή. Το Μαιευτήριο δημιουργήθηκε 
από δύο ανεξάρτητες ομάδες έμπειρων 
Ιατρών Μαιευτήρων - Γυναικολόγων 
που υπηρετούσαν στα τότε δύο μεγάλα 
Μαιευτήρια, το Μαιευτήριο Αλεξάν-
δρα και το Μαιευτήριο Μαρίκα Ηλιάδη 
- Έλενα.
Η πρώτη δοκιμασία ήταν η αγορά του 
οικοπέδου. Ύστερα από διαπραγματεύ-
σεις καταλήξαμε στην αγορά τεσσάρων 
οικοπέδων, που συνόρευαν μεταξύ 
τους, επιφάνειας τεσσάρων στρεμμά-
των. Το Μάρτιο του 1967 αγοράσαμε τα 
οικόπεδα και στις 21 Απριλίου έγινε το 
πραξικόπημα. Ευτυχώς κανείς δε συ-
νελήφθη. Κινδυνεύσαμε, όμως, γιατί οι 
συναθροίσεις απαγορεύονταν αυστη-
ρώς. Οι συγκεντρώσεις μας, λοιπόν, 
ήταν “παράνομες”. Αρχικώς διαθέταμε 
προσωρινές άδειες, όμως αργότερα 
χρειάστηκε να αφιερώσουμε όλη την 
αρετή και την τόλμη που διαθέταμε 
προκειμένου να φέρουμε εις πέρας το 
έργο που είχαμε αναλάβει.
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Πάντα κοντά 
στην ελληνική οικογένεια!

ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ40



Είχε δοθεί μεγάλη προσοχή στην άρτια 
οργάνωση του Μαιευτηρίου. Γι’ αυτόν 
ακριβώς το λόγο προσεκλήθη και πα-
ρέμεινε για περίπου δύο χρόνια μία 
Αμερικανίδα ειδικός στην οργάνωση 
θεραπευτηρίων, η κ. Boyers. Εξίσου 
σημαντικό ρόλο στην τέλεια οργάνω-
ση του Μαιευτηρίου διαδραμάτισε η 
Διευθύνουσα, κ. Μαρία Μαστοράκη. 
Η επιλογή της ήταν η μεγαλύτερη επι-
τυχία μας, ένα πρόσωπο ικανότατο, με 
σπουδές στην Αγγλία και με άριστα δι-
οικητικά προσόντα - στοιχεία που την 
ανέδειξαν σε “ψυχή” του Μαιευτηρίου. 
Εξαιρετικά επιτυχής ήταν και η στελέ-
χωση του Μαιευτηρίου με το κατάλλη-
λο ιατρικό προσωπικό. Για πρώτη φορά 
παρίστατο σε κάθε τοκετό Αναισθησι-
ολόγος και Παιδίατρος. Με την άριστη 
-για την εποχή- οργάνωση του Μαιευ-
τηρίου φθάσαμε στις 14/6/1970, στην 
πρώτη ήμερα λειτουργίας του». 

Ο ι  α ρ χ έ ς  μ α ς
Οι αρχές στις οποίες βασίστηκαν οι ι-
δρυτές του ΛΗΤΩ και τις οποίες με συ-
νέπεια ακολουθούμε μέχρι και σήμερα 
είναι:
•  Η αντιμετώπιση της επιτόκου και 

ασθενούς από το έμπειρο ιατρικό 
δυναμικό και το εξειδικευμένο νο-
σηλευτικό προσωπικό με υψηλό αί-
σθημα ευθύνης και σεβασμό.

•  Η αξιοποίηση και εφαρμογή της 
πλέον προηγμένης τεχνολογίας 
και μεθοδολογίας στους τομείς 
της μαιευτικής, γυναικολογίας και 
χειρουργικής.

Το ΛΗΤΩ, με τη μετεξέλιξή του σε ανώ-
νυμη εταιρεία και την είσοδο νέων με-
τόχων, αποτελεί δυναμικό κράμα νέων 
και παλαιών γιατρών και, παρά τις πιέ-

σεις του ανταγωνισμού, χάρη 
στις σωστές επιχειρηματικές 
κινήσεις, ξεπέρασε τις δυσκολίες και 
ανέλαβε επιχειρηματικές πρωτοβου-
λίες που το ανέδειξαν σε επιχειρημα-
τικό χώρο των νοσηλευτηρίων.
Οι πρωτοποριακές του κινήσεις πολ-
λές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:
•  To oλοκληρωμένο τμήμα Λαπαρο-

σκοπικής Χειρουργικής με δυνατό-
τητα on line μετάδοσης για εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες.

•  Tην πρώτη μονάδα εξωσωματι-
κής γονιμοποίησης σε ιδιωτικό 
μαιευτήριο.

•  Το πρώτο μαιευτήριο στην Ελλάδα 
που πραγματοποίησε τοκετό στο νε-
ρό (1999).

• Το πρώτο μαιευτήριο στην Ελλάδα 
που βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποί-
ησης ως «Νοσοκομείο Φιλικό προς τα 
Βρέφη», καθώς εφαρμόζει τα 7 από τα 
10 βήματα που ορίζονται από την Πα-
γκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και τη 

UNICEF για το μητρικό θηλασμό.
•  Το πρώτο Κέντρο Μοριακής Βιολο-

γίας και Κυτταρογενετικής ΑΛΦΑlab 
με πιστοποίηση ISO.

Ο ι  σ τ α θ μ ο ί
Σταθμούς στη 40χρονη πορεία του ΛΗ-
ΤΩ αποτέλεσαν η στρατηγική του συμ-
μαχία με το Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, που 
δημιούργησε νέες προοπτικές για τις 
δύο ιστορικές νοσηλευτικές μονάδες 
στο χώρο της Μαιευτικής - Γυναικολο-
γίας και η ένταξή του στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ 
το 2007, η οποία του έδωσε νέα πνοή, 
εξασφαλίζοντάς του δύναμη και ένα 
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Στο ΛΗΤΩ βρίσκομαι από το 1989. Ξεκίνησα 
ως Μαία στην Αίθουσα Τοκετού. Προήχθην 
σε Προϊσταμένη και κατόπιν σε Τομεάρχη 
της Αίθουσας Τοκετού. Ανέλαβα καθήκοντα 
Υποδιευθύνουσας και από τα τέλη του 2009 
έχω την τιμή να προΐσταμαι της Νοσηλευτι-
κής Διεύθυνσης του Μαιευτηρίου. Όλα αυτά 
τα χρόνια στο ΛΗΤΩ έχω ζήσει πολλές έντο-
νες στιγμές, έχω χαρεί με τη χαρά πολλών 
ζευγαριών και έχω αισθανθεί τη συγκίνησή 
τους. Το ΛΗΤΩ είναι για μένα το σπίτι μου και 
αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενη βλέποντας 
την εξέλιξή του στα χρόνια που έρχονται...

Βασιλική Παπαδημητρίου
Διευθύνουσα ΛΗΤΩ

Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ στο ξεκίνημά του!



Μωρό στο ΛΗΤΩ, μητέρα στο ΛΗΤΩ!
Η κυρία Βασιλική Σφήκα έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: γεννήθηκε στο ΛΗΤΩ και έγινε μητέρα στο ΛΗΤΩ! Και όπως 
μας δηλώνει, «είναι πλέον κάτι στην παράδοση στην οικογένειά μας και ελπίζω να συνεχιστεί και στις επόμενες γενιές»! 
Η ίδια μας μιλά για την επιλογή της: «Ήρθα στο ΛΗΤΩ αναζητώντας τον άνθρωπο που έφερε εμένα στον κόσμο και για τον 
οποίο η μητέρα μου μου είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια, τον κ. Μεγαπάνο. Όταν έμεινα έγκυος αναζήτησα τον άνθρω-
πο που είχα συνδέσει μέσα στο μυαλό μου με την εγκυμοσύνη. Ο κ. Μεγαπάνος με υποδέχτηκε συγκινημένος και πολύ 
χαρούμενος και επειδή ο ίδιος είχε συνταξιοδοτηθεί μου σύστησε ένα συνεργάτη-συνάδελφό του και μου είπε ότι είναι 
πολύ καλός άνθρωπος και άξιος επιστήμονας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχα την υποστήριξη των ανθρώπων 
αλλά και της πιο σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία με διασφάλιζε για τις ιδανικές 
συνθήκες τοκετού. Ήταν πολύ σημαντική η υποστήριξη που είχα από τον κύριο 
Παπαδόπουλο και τους συνεργάτες του ΛΗΤΩ καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης 
και όχι μόνο τη στιγμή του τοκετού».
Οι εντυπώσεις της; «Οι υπηρεσίες και οι άνθρωποι ήταν απολύτως άψογες. 
Πιστεύω πως όταν ένα μαιευτήριο έχει μια πορεία τόσων ετών και συνεχίζει 
να είναι τόσο πρωτοποριακό και επιτυχημένο, αυτό σίγουρα δεν είναι καθόλου 
τυχαίο, αλλά οφείλεται στους ανθρώπους που το στελεχώνουν. Αυτό που έχω να 
πω για το προσωπικό του ΛΗΤΩ είναι ότι είναι όλοι τέλεια εκπαιδευμένοι μέχρι 
την τελευταία λεπτομέρεια, αλλά και επιλεγμένοι με βάση και την προσωπικό-
τητά τους. Έχουν την κατάλληλη προσωπικότητα που ταιριάζει σε ένα μαιευτήριο 
όπως το ΛΗΤΩ και όλοι ταιριάζουν μεταξύ τους και λειτουργούν ως ομάδα. Αυτό 
πιστεύω πως το εισπράττει κάθε άνθρωπος που έρχεται στο ΛΗΤΩ και αν μια γυναίκα γεννήσει μία φορά στο ΛΗΤΩ είμαι 
σίγουρη ότι θα γεννήσει εδώ και την επόμενη και θα το προτείνει και αλλού». 
Η μητέρα της Βασιλικής, κ. Χρυσάνθη, θυμάται και αυτή πώς επέλεξε το ΛΗΤΩ: «Μόλις το παιδί “κρατιέται” αρχίζεις 
και ψάχνεις πολύ συνειδητά όχι πού θα γεννήσεις αλλά με ποιον και πώς. Έτσι νομίζω ξεκινάει το πράγμα σε όλες τις 
γυναίκες και μετά με όλη την ενημέρωση που αποκτάς -σαν χειρολαβές- πιάνεσαι και νιώθεις σαν να είσαι σε ένα λεω-
φορείο που τρέχει και έχει μεγάλη σημασία ο οδηγός αυτού του λεωφορείου. Κι εγώ ήμουν τυχερή γιατί με “οδηγούσε” 
ο κ. Επαμεινώνδας Μεγαπάνος... Είναι κρίμα που δεν μπορώ να θυμηθώ τα ονόματα των μαιών. Πάντως δεν τις ξέχασα 
ποτέ... Γέννησα και τη δεύτερη φορά στο μαιευτήριο ΛΗΤΩ μένοντας πάρα πολύ ευχαριστημένη και πάντοτε αισθανόμενη 
την ίδια αρτιότητα και στους επιστήμονες ανθρώπους ,αλλά και στα μέσα τα οποία χρειάζονται σε έναν τοκετό. Όλα αυτά 
σε κάνουν να αισθάνεσαι σαν να είσαι στο χώρο σου γιατί αυτό δικαιούσαι να νιώθεις. Από το 1980 που γέννησα την κόρη 
μου και από το 1984 που γέννησα το γιο μου περνάω από το ΛΗΤΩ για τις διάφορες εξετάσεις μου. Όταν περνάω απ' έξω 
κάνω και ένα σταυρό και λέω “σ’ ευχαριστώ, Θεέ μου, εδώ γέννησα” και λέω “σ’ ευχαριστώ, Παναγία μου, γι’ αυτό”. Και 
ερχόμαστε τώρα 30 ολόκληρα χρόνια μετά. Μεγάλη συγκίνηση να βρισκόμαστε στα χέρια ενός ανθρώπου, του κ. Λεωνίδα 
Παπαδόπουλου, από τον οποίο εισπράττω τα ίδια πράγματα που εισέπραξα από τον κ. Μεγαπάνο».

ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ό-
ντας μέρος του μεγαλύτερου Ομίλου 
Υγείας στα Βαλκάνια.
Στο ΛΗΤΩ, όπου έχουν ήδη πραγμα-
τοποιηθεί πάνω από 170.000 τοκετοί 
και έχουν γεννηθεί περισσότερα από 
190.000 παιδιά, ο σφυγμός χτυπάει στη 
νέα εποχή! Νέες μοναδικές υπηρεσίες 
παρέχονται με υψηλή ποιότητα όπως:
•  Φυσικού τοκετού «σαν στο σπίτι», σε 

ειδικά διαμορφωμένους χώρους που 

δεν «θυμίζουν νοσοκομείο».
•  Τοκετού στο νερό, σε ένα ήρεμο πε-

ριβάλλον, με ειδικά διαμορφωμένη 
πισίνα.

•  Μητρικού θηλασμού, με πλήρες υπο-
στηρικτικό και συμβουλευτικό τμήμα 
και με 24ωρη γραμμή στήριξης και 
επικοινωνίας. 

•  «Rooming-in», με δυνατότητα συ-
γκατοίκησης του βρέφους στο ίδιο 
δωμάτιο με τη μητέρα του από τη 

στιγμή της γέννησής του και για 24 
ώρες το 24ωρο. 

•  Υoga και Ψυχολογικής Υποστήριξης 
σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
αλλά και μετά τον τοκετό.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται 
σε έναν ανακαινισμένο χώρο με όλη 
την ανθρωπιά που χαρακτηρίζει χρόνια 
τώρα το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ και το καθι-
στά κέντρο αναφοράς για τη γυναίκα του 
σήμερα που το εμπιστεύεται!

Η κ. Β. Σφήκα με το σύζυγό της και το νεογέννητο 
μωράκι τους.
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Διπλή γιορτή!
14 Ιουνίου 2010
40 χρόνια από τότε που πρωτολειτούρ-
γησε το μαιευτήριο ΛΗΤΩ και η επέτει-
ος αυτή γιορτάστηκε από τις 14 έως τις 
20 Ιουνίου με μια σειρά ενεργειών που 
απευθύνονταν σε όλους τους επισκέ-
πτες, σε όλες τις νοσηλευόμενες, αλλά 
και προς όλο το προσωπικό.
Ατμόσφαιρα εορταστική επικράτησε 
παντού. Στην εξωτερική όψη του κτι-
ρίου αναρτήθηκε πανό με μήνυμα «40 
χρόνια, το μέλλον ακουμπά σ’ εμάς με 
εμπιστοσύνη» και οι ίδιες θεματικές 
αφίσες στόλισαν τους εσωτερικούς 
χώρους του Μαιευτηρίου, όπου λου-
λούδια και μπαλόνια έδιναν ένα χαρού-
μενο τόνο.
Στους επισκέπτες προσφέρονταν γλυκά, 
στις νοσηλευόμενες αναμνηστικά δω-
ράκια-γούρια με ευχαριστήριες κάρτες 
και στο προσωπικό δόθηκε συμβολικό 
δώρο για τις καθημερινές προσπάθειες 
που καταβάλλει ώστε το Μαιευτήριο να 
διαγράφει πετυχημένη πορεία.
Την ίδια περίοδο δόθηκε η ευκαιρία 
στις επισκέπτριες να επωφελη-
θούν από την έκπτωση του 20% 
που προσφερόταν για εργαστηρια-
κές εξετάσεις, τεστ ΠΑΠ, ψηφιακή 
μαστογραφία και μέτρηση οστικής 
μάζας και να καταλάβουν ότι το ΛΗ-
ΤΩ αποτελεί πια το σημείο αναφο-
ράς για οτιδήποτε σχετίζεται με την 
υγεία της σύγχρονης γυναίκας.

30 Ιουνίου 2010
Εγκαινιάστηκε ο πλήρως ανακαινι-
σμένος γ΄ όροφος, γεγόνος με το οποίο 
το Μαιευτήριο συνεχίζει δυναμικά σε 
μια νέα εποχή.

Σε ατμόσφαιρα χαράς και συγκίνησης, 
οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι του ΛΗΤΩ 
συγκεντρώθηκαν για να εορτάσουν τα 
γενέθλια του Μαιευτηρίου, αλλά και 
για να δουν πρώτοι τους νέους χώρους 
και τις νέες δυνατότητές του. Παρέ-
στησαν ο Πρόεδρος του Ομίλου MIG 
και Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. 
Ανδρέας Βγενόπουλος, η Διευθύνουσα 
Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Αρε-
τή Σουβατζόγλου, στελέχη του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ, του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ και 
του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ και πλήθος ι-
ατρών - συνεργατών, νοσηλευτικού 
και διοικητικού προσωπικού.
•  Ίσως η πλέον συναισθηματικά 

φορτισμένη στιγμή του εορτα-
σμού ήταν ο χαιρετισμός, πρώτος 
στη σειρά, του επίτιμου προέ-
δρου του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, κ. 
Επαμεινώνδα Μεγαπάνου: «Θα 
ήθελα να ευχηθώ και στα 50 και 
πάνω, με σεβασμό πάντα στον 
όρκο του Ιπποκράτη», τόνισε, 

«για καλύτερη παροχή υπηρεσιών α-
ντάμα με το ανθρώπινο δυναμικό του 
ΛΗΤΩ, την τεχνολογία και με γνώμονα 
το σεβασμό στον άνθρωπο».

•  Τη μέρα διπλής χαράς τόνισε στο 

Από τον εορτασμό των 40 χρόνων του ΛΗΤΩ. Ο κ. 
Ανδρέας Βγενόπουλος με τον κ. Λεωνίδα Παπα-
δόπουλο (1) και οι κ. Επαμεινώνδας Μεγαπάνος 
(2), Θεοφάνης Στάθης (3) και Λεωνίδας Παπαδό-
πουλος (4) κατά τους χαιρετισμούς τους στο κοι-
νό (5) της εκδήλωσης.
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χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του ΛΗΤΩ, κ. 
Θεοφάνης Στάθης: «Το ΛΗΤΩ γιορτά-

ζει τα 40 του χρόνια. Αλλά γιορτάζει 
και ακόμα μία ανανέωση», σημείωσε 
χαρακτηριστικά, για να δείξει και το 
πνεύμα συνέχειας στις προσπάθειες 
του Μαιευτηρίου.

•  Το στίγμα των επόμενων κινήσε-
ων του ΛΗΤΩ έδωσε στον τρίτο και 
τελευταίο χαιρετισμό ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του Μαιευτηρίου, κ. Λεω-

νίδας Παπαδόπουλος. «Επενδύουμε 
στη βελτίωση της ποιότητας και των 
υποδομών και της παροχής υπηρεσι-
ών. Στην κρίση εμείς θα απαντήσου-
με με βελτίωση της ποιότητάς μας», 
τόνισε χαρακτηριστικά. Κι έκλεισε 
σημειώνοντας: «Στη νέα εποχή του 
ΛΗΤΩ, όπως και τα προηγούμενα 40 
χρόνια, η διοίκηση ακουμπά με εμπι-
στοσύνη στο προσωπικό, είτε διοι-
κητικό είτε νοσηλευτικό, ακουμπάμε 
στους ιατρούς που εμπιστεύονται το 
ΛΗΤΩ και κυρίως ακουμπάμε στην 
Ελληνίδα μητέρα και οικογένεια, που 
ξέρει και εμπιστεύεται το ΛΗΤΩ».

Στη συνέχεια όλοι ξεναγήθηκαν στους 
ανακαινισμένους χώρους του Μαιευ-
τηρίου, τους οποίους και εγκαινίασε 
ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος. Όλοι ανε-
ξαιρέτως επαίνεσαν το αποτέλεσμα της 
προσπάθειας, που επιβεβαιώνει για μία 
ακόμη φορά την αναπτυξιακή πολιτική 
του Μαιευτηρίου.
Το τέλος της μέρας ήταν πιο χαλαρό 
και... άνετο. Στο κοκτέιλ τα χαμόγελα 
και η χαρά περίσσευαν. Μόνο αυτά θα 
ταίριαζαν άλλωστε στη διπλή γιορτή του 
ΛΗΤΩ!

Οι νέοι χώροι του ΛΗΤΩ ξεχωρίζουν!

αφιέρωμα


22

Βασίλης Λυριτζής | Δημοσιογράφος
«Σημαντικό ρόλο στην απόφασή μας να γεννήσουμε το πρώτο παιδί μας έπαιξε το γεγονός 
της συνεργασίας του επί πολλά χρόνια προσωπικού γυναικολόγου της συζύγου μου, κ. Λ. 
Παπαδόπουλου, με το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, αλλά και τα πολύ καλά λόγια που είχα ακούσει από 
φίλους για την πληρότητα των υπηρεσιών και την προσφερόμενη φροντίδα. Για το δεύτερο 
παιδί δεν υπήρχε άλλη σκέψη!». «Art of Life & Health», τεύχος 2

Αλκίνοος Ιωαννίδης | Τραγουδιστής
«Διαλέξαμε να ζήσουμε τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής μας, τον ερχομό του πρώτου μας παιδιού, στο 
Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, και δεν το μετανιώσαμε! Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας στους για-
τρούς μας και στη Ζωή Μπαρτζιώτα ιδιαίτερα. Κι άλλο ένα, εξίσου μεγάλο, σε όλες τις νοσηλεύτριες που τόσο 
ζεστά και ανθρώπινα στάθηκαν δίπλα μας στα πρώτα βήματά μας ως γονείς». «Art of Life & Health», τεύχος 4

Σάκης Ρουβάς | Tραγουδιστής  Κάτια Ζυγούλη | Mοντέλο
«Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από τη γλυκιά προσμονή να γεννηθεί το παιδί σου! Θα θέλαμε και 
οι δύο να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας τους ανθρώπους του ΛΗΤΩ που στάθηκαν δίπλα 
μας και μας βοήθησαν σε αυτήν τη μοναδική στιγμή. Η φιλοξενία τους ήταν εξαιρετική!». 
«Art of Life & Health», τεύχος 11





Στην Ελλάδα έχουν γίνει βήματα στον 
τομέα του εναλλακτικού τοκετού με 
πρωτοβουλίες από οργανωμένες ομά-
δες μαιών ή και μεμονωμένες μαίες. 
Υπάρχει όμως σε εξέλιξη μια συζήτηση 
για την ασφάλεια ενός τοκετού στο σπίτι 
τόσο για τη μητέρα όσο και για το νεο-
γνό, και εδώ δεν είναι θέμα ποσοστών, 
γιατί το κάθε μωρό και η κάθε γυναίκα 
είναι πολύτιμοι. Αποτέλεσμα αυτού του 
προβληματισμού είναι η δημιουργία 
κέντρων που να παρέχουν συνθήκες 
σπιτιού, τη ζεστασιά του σπιτικού πε-
ριβάλλοντος, αλλά και την ασφάλεια 

του μαιευτηρίου για τη μητέρα και το 
νεογνό. 
Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, γνωστό για τις 
πρωτοποριακές του καινοτομίες στα 40 
χρόνια της λειτουργίας του -θυμίζουμε 
το πρώτο κέντρο εξωσωματικής στην 
Ελλάδα, το πρώτο κέντρο μοριακής 
βιολογίας, τον πρώτο τοκετό στο νερό 
στον ελλαδικό χώρο και άλλα πολλά- 
είναι έτοιμο να απαντήσει στην ανάγκη 
της γυναίκας τού σήμερα που θα ήθελε 
να ακολουθήσει το μονοπάτι της φύσης 
στον τοκετό της. Έτσι, το ΛΗΤΩ προσφέ-
ρει ένα μοναδικό χώρο υψηλής αισθη-

τικής, που αποπνέει σπιτική θαλπωρή, 
στον οποίο η γυναίκα θα έχει τη δυνατό-
τητα να απολαύσει τον τοκετό της σ’ ένα 
περιβάλλον που σε τίποτα δεν θυμίζει 
νοσοκομείο, αλλά με την ασφάλεια του 
σύγχρονου μαιευτηρίου και την παρου-
σία εξειδικευμένων μαιών και φυσικά 
του γυναικολόγου της. Επίσης, το νεο-
γνικό τμήμα είναι σε ετοιμότητα αν το 
νεογνό χρειαστεί φροντίδα.

Τ α  π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α
Ο τοκετός «σαν στο σπίτι» είναι γε-
νικά παραδεκτό ότι έχει εξαιρετικά 
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Τοκετός σαν στο σπίτι

Το μονοπάτι της φύσης!

Ο εναλλακτικός τρόπος τοκετού, δηλαδή ο τοκετός στο σπίτι, έχει 
διαδοθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες. Μόνο στη Βρετανία 
τα τελευταία χρόνια περισσότεροι από 17.000 τοκετοί έγιναν στο 
σπίτι ή σε «Birth Centre», σε χώρους που εξασφαλίζουν συνθήκες 
σπιτιού και ασφάλειας, προσφέροντας ιδιαίτερα πλεονεκτήματα 
στις γυναίκες που το επέλεξαν.

Μαιευτήρας Χειρουργός 
Γυναικολόγος, 
Διευθύνων Σύμβουλος 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Προϊσταμένη Μαία 
Αίθουσας Τοκετών 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Δρ Λεωνίδα 
Δ. Παπαδόπουλο

Από τoυς 

Μαρία 
Ζάρκου

Οι μοναδικοί χώροι του ΛΗΤΩ μεταμορφώνουν τον τοκετό σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία!



πλεονεκτήματα:
•  Ο χώρος, που δεν είναι νοσο-

κομειακός, λειτουργεί θετικά 
στην ψυχολογία.

•  Η παρουσία δίπλα στην επίτο-
κο των δικών της ανθρώπων 
δίνει ζεστασιά και σιγουριά.

•  Δεν γίνεται χρήση φαρμάκων.
•  Δεν καθηλώνεται η επίτοκος 

στο κρεβάτι, έχει δυνατότητα 
να κινείται στο χώρο, να αλ-
λάζει θέσεις, να κάνει ντους, να 
μπει στην μπανιέρα, να δει TV, να 
ακούσει μουσική, ακόμα και να απο-
λαύσει ένα μασάζ.

•  Τέλος, το μωρό θα μείνει κοντά στη μη-
τέρα και στον πατέρα από την πρώτη 
στιγμή.

Υπάρχουν βέβαια και περιορισμοί: δεν 
είναι δυνατόν όλες οι γυναίκες να α-
κολουθήσουν την πρακτική του τοκετού 
«σαν στο σπίτι», π.χ. ανώμαλη θέση του 
μωρού, δίδυμες κυήσεις κ.ά.
Σε κάθε περίπτωση, η γυναίκα που θέλει να 
ζήσει την εμπειρία θα το συζητήσει με το 
γιατρό της και τη μαία της. Έπειτα από 
συνεννόηση είναι δυνατόν να επι-
σκεφθεί το χώρο του Μαιευτηρί-
ου ΛΗΤΩ, που είναι σε επαφή 
με την αίθουσα τοκετών του 
Μαιευτηρίου. Στην υπηρε-
σία των γυναικών υπάρχει 
ειδική ψυχολόγος, ενώ 
παράλληλα λειτουργεί 
και το τμήμα Yoga.
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Μία από τις πιο διαδεδομένες μεθό-
δους φυσικού τοκετού στις ΗΠΑ και 
στην Ευρώπη, ο τοκετός στο νερό, 
πρωτοξεκίνησε να εφαρμόζεται στην 
Ελλάδα στο πάντα πρωτοπόρο Μαιευ-
τήριο ΛΗΤΩ. Ήταν το 1999 όταν η πρώτη 
Ελληνίδα επίτοκη αποφάσισε να χαρί-
σει στον εαυτό της και στο μωρό της μια 
εμπειρία αξέχαστη, γλυκιά και χαλαρή. 
Από τότε μέχρι σήμερα, βέβαια, πολλά 
έχουν αλλάξει στην ειδικά διαμορφω-
μένη πισίνα στο χώρο της Αίθουσας Το-
κετών του Μαιευτηρίου, ακολουθώντας 
τις εξελίξεις στον τομέα των εναλλακτι-
κών τοκετών.
Το μόνο που δεν έχει αλλάξει (γιατί η 

φύση δεν χρειάζεται βελτιώσεις) είναι 
η μαγικά χαλαρωτική και ευχάριστη 
επίδραση που έχει το ζεστό νερό -πε-
ρίπου 37οC- στην ετοιμόγεννη γυναίκα, 
αλλά και στο... πολυαναμενόμενο μω-
ράκι - αφού και αυτό ωφελείται καθώς 
μεταβαίνει ομαλότερα από τον «παλιό 
κόσμο του» στο «νέο κόσμο μας», όταν 
η πρώτη αίσθηση που έχει από το νέο 
περιβάλλον είναι η ήδη οικεία σ’ αυτό 
αίσθηση του νερού.

Ζ ε σ τ α σ ι ά 
κ α ι  α σ φ ά λ ε ι α
Ο χώρος της Αίθουσας Τοκετών του 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, με την ειδικά δια-

μορφωμένη πισίνα για τοκετό στο νερό, 
είναι ένας χώρος ζεστός και φιλόξενος, 
που δε θυμίζει σε τίποτα αυτό που λέμε 
«νοσοκομειακό περιβάλλον». Ο διακρι-
τικός, απαλός φωτισμός και η κατάλλη-
λη διακόσμηση βοηθούν την ψυχή της 
γυναίκας να ηρεμήσει από τη δικαιολο-
γημένη αγωνία της και η μυρωδιά από 
τα αρωματικά έλαια που διαχέεται στην 
ατμόσφαιρα κατευνάζει το άγχος της 
μπροστά στη σπουδαία ώρα.
Εξειδικευμένες μαίες βρίσκονται δίπλα 
στη γυναίκα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας και φυσικά επιτρέπεται η 
παρουσία του μέλλοντα πατέρα. Σε ένα 
τέτοιο περιβάλλον η ένταση εξαφανίζε-
ται. Μαζί της παίρνει και την αγωνία για 
τυχόν επιπλοκές, αφού ο θεράπων ια-
τρός - γυναικολόγος είναι εκεί, πλαισι-
ωμένος από όλο το σύγχρονο μαιευτικό 
σύστημα που εγγυάται το Μαιευτήριο 
ΛΗΤΩ. 
Απαλλαγμένη από δυσάρεστες σκέ-
ψεις, η επίτοκη γυναίκα είναι πλέον έ-
τοιμη να βιώσει σε συνθήκες απόλυτης 
ασφάλειας τη συγκλονιστική εμπειρία 
που υπόσχεται μια γέννα στο νερό.

Τ α  ο φ έ λ η
•  Το νερό έχει εξαιρετικά ευεργετικές 

Τοκετός στο νερό
Ανεπανάληπτη εμπειρία, με γαλήνη 
και ασφάλεια

Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος φυσικού τοκετού είναι ο τοκετός στο 
νερό, καθώς αποδεδειγμένα πλέον  προσφέρει ασύγκριτα πλεονεκτήματα 
για τη μητέρα και το νεογνό. Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, το πρώτο που έδωσε 
στις Ελληνίδες αυτήν τη δυνατότητα, εξακολουθεί να προσφέρει τις 
ιδανικότερες συνθήκες στις μέλλουσες μητέρες για μια μοναδική και 
ασφαλή εμπειρία τόσο για τις ίδιες όσο και για το μωρό τους. 

Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος, 
Διευθύνων Σύμβουλος Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

από τον 
Δρ Λεωνίδα 
Δ. Παπαδόπουλο

«Η πραγματική έννοια της γέννας»
Η μαρτυρία της κ. Αντιγόνης Γύρα, που γέννησε και τα τρία της παιδιά στο ΛΗΤΩ 
επιλέγοντας τον εναλλακτικό τοκετό στο νερό, είναι χαρακτηριστική: «Στο νερό 
είσαι μόνη σου, το σώμα σου είναι ελεύθερο, έχεις τη δυνατότητα να κινείσαι, 
να αλλάζεις θέσεις, δεν είσαι περιορισμένη σ’ ένα κρεβάτι. Επίσης δεν γίνεται 
χρήση φαρμάκων. Όπως έλεγε και ο γιατρός μου, αντί να βάλουν στη γυναίκα 
φάρμακα, βάζουν τη γυναίκα στο... φάρμακο, με τη διαφορά ότι το φάρμακο 
αυτό είναι ό,τι πιο φυσικό υπάρχει: το νερό!».
Η κ. Α. Γύρα θα συνιστούσε ανεπιφύλακτα στις μέλλουσες μητέρες τον τοκετό 
στο νερό, που τον θεωρεί «πραγματική έννοια της γέννας», με την προϋπόθεση 
ότι το νερό τούς αρέσει από πριν και έχουν ήδη καλή σχέση μαζί του.
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επιδράσεις στη διαχείριση του πό-
νου και στη διάρκεια του τοκετού.

•  Η άνωση του νερού δίνει μεγάλη ευ-
κολία στην κίνηση και στις αλλαγές 
θέσης της επιτόκου - η γυναίκα δεν 
καθηλώνεται όπως στο κρεβάτι.

•  Το νερό επιφέρει εξαιρετική χαλά-
ρωση και μείωση του άγχους.

•  Μέσα στο νερό επιτυγχάνονται μεγα-
λύτερη διατατικότητα (διάταση) των 
μαλακών μορίων, ευκολότερη έξο-
δος του εμβρύου, λιγότερος πόνος 
και μικρή πιθανότητα τραυματισμών 
ρήξεων.

•  Κατά τον τοκετό στο νερό δε χρησι-
μοποιούνται φάρμακα.

•  Η εμπειρία του τοκετού στο νερό α-
ποτελεί ιδιαίτερα θετική ανάμνηση.

•  Η μικρότερη αίσθηση της πίεσης από 
τις ωδίνες βοηθά σε αποτελεσματι-
κές συσπάσεις της μήτρας.

•  Διεγείρεται η διαστολή του τραχήλου 
και επιβραδύνεται ο χρόνος.

•  Αυξάνεται η έκκριση των ορμονών.
Όταν όλα εξελίσσονται φυσιολογικά, το 

ζητούμενο στον τοκετό είναι η ελάχιστη 
φαρμακευτική και ιατρική παρέμβαση, 
ώστε η γυναίκα να βιώσει το ευτυχές 
γεγονός με ηρεμία ακολουθώντας το 
μονοπάτι της φύσης.

Ο ι  π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς
Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι 
η θέληση της ίδιας της γυναίκας 
καθώς και η καλή σχέση της με 
το νερό. Επιπλέον πρέπει:
•  Να έχουμε φυσιολογική 

εξέλιξη της κύησης.
•  Να μην υπάρχουν ανώ-

μαλες προβολές και 
πολύδυμες κυήσεις.

•  Να μην έχουμε περί-
πτωση πρόωρης ρή-
ξης υμένων.

•  Να μην έχου-
με υπέρταση ή 
προεκλαμψία ή 
ηλικία κυήσεως 
μικρότερη των 37 
εβδομάδων.

Εξειδικευμένες 

μαίες βρίσκονται 

δίπλα στη γυναίκα καθ’ όλη 

τη διάρκεια της διαδικασίας 

και φυσικά επιτρέπεται η 

παρουσία του μέλλοντα 

πατέρα.

Κάθε επίτοκος μπορεί να ζήσει την εμπειρία της γέννας στο νερό στους πραγματικά ξεχωριστούς χώρους του ΛΗΤΩ.
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Ο μητρικός θηλασμός είναι ένα στάδιο 
ανάπτυξης στη ζωή του ανθρώπου. Το 
μητρικό γάλα αποτελεί τον ιδεώδη τρό-
πο διατροφής του νεογέννητου, καθώς 
περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά 
που χρειάζεται το νεογνό για να ανα-
πτυχθεί και να θωρακιστεί η υγεία του. 
Ταυτόχρονα, είναι ένας κρίκος αγάπης, 
που προσφέρει αυτοπεποίθηση και α-
ποδοχή, άριστο μέσο ανεξαρτητοποίη-
σης και αυτονομίας του ανθρώπου. 
Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
πρωτοπορεί εδώ και χρόνια στην προ-
ώθηση του μητρικού θηλασμού. Εφάρ-
μοσε με επιτυχία την παγκόσμια 
στρατηγική που θεσπί-
στηκε το 2002 από 
τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγεί-
ας (ΠΟΥ) και 
τη UNICEF 
για την προ-
ώθηση και 
υποστήριξη 
του μητρικού 
θηλασμού.
Γνωρίζοντας ότι 
ο θηλασμός είναι 
μια διαδικασία ση-
μαντική και ιερή, οι άρτια 
καταρτισμένες και έμπειρες μαίες του 

Μητρικός θηλασμός
Η υπέρτατη φροντίδα για το μωρό

Είναι ο ιδεώδης τρόπος διατροφής για το νεογέννητο και ο πρώτος και 
ισχυρότερος κρίκος που συνδέει μια μητέρα με το παιδί της. Δεν είναι, 
λοιπόν, καθόλου τυχαίο που η προώθηση του μητρικού θηλασμού είναι 
αντικείμενο διεθνούς καμπάνιας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
και της Unicef. Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ πρωτοπορεί στην 
προσπάθεια αυτή, θέλοντας όλο και περισσότερα μωρά να έχουν αυτό 
το πολύτιμο δώρο.Προϊσταμένη Μαία Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τη 
Νικολέτα Περρή

Μέχρι 

και ένα 

εκατομμύριο ζωές 

θα μπορούσαν να σωθούν 

σε όλο τον κόσμο εάν 

οι μητέρες θήλαζαν τα παιδιά 

τους την πρώτη ώρα 

της ζωής τους.
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Μαιευτηρίου και η διαδικασία διευ-
κολύνονται από την υιοθέτηση του 
«rooming-in», δηλαδή τη συγκατοίκη-
ση του βρέφους στο ίδιο δωμάτιο με τη 
μητέρα του, για 24 ώρες το 24ωρο και 
για όλες τις κατηγορίες δωματίων.

Ε ι δ ι κ ή  ε κ π α ί δ ε υ σ η
Οι μαίες των Ορόφων Νοσηλείας έχουν 
οργανώσει μια ειδικά σχεδιασμένη και 
εξατομικευμένη εκπαίδευση, η οποία 
περιλαμβάνει:
•  Υποστήριξη της επιθυμίας της μη-

τέρας για αποκλειστικό μητρικό 
θηλασμό. «Αποκλειστικός μητρικός 
θηλασμός» σημαίνει να μην παρέχε-
ται στο παιδί κανενός άλλου είδους 
τροφή, αλλά αυτό να θηλάζει συχνά 
και χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

•  Έγκυρη πληροφόρηση με το ενημε-
ρωτικό φυλλάδιο του ΛΗΤΩ για το 
μητρικό θηλασμό, βασιζόμενη στις 
οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας, της UNICEF και της Εθνικής 

Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού.
•  Διευκόλυνση της πρακτικής 

«rooming-in».
•  Καθημερινά σεμινάρια για να ενισχύ-

σουν τη γνώση και να ενθαρρύνουν 
τους νέους γονείς στη φροντίδα του 
νεογέννητου, τονώνοντας έτσι την 
αυτοπεποίθησή τους και καθησυ-
χάζοντας πολλούς από τους φόβους 
τους για το αν θα αντεπεξέλθουν στο 

νέο τους ρόλο. 
•  Συμβουλές για τη τέχνη του μητρικού 

θηλασμού και ψυχολογική υποστή-
ριξη των νέων μητέρων, ικανοποιώ-
ντας κάθε ανάγκη τους όλο το 24ωρο.

•  Εκπαίδευση των μητέρων πώς να 
διατηρήσουν το μητρικό γάλα, όταν 
επανέλθουν στην εργασία τους ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο (προσφέρο-
νται και γραπτές οδηγίες).

Η συμβολή του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ στη στήριξη του μητρικού θηλασμού 
διαφαίνεται και από τα υψηλά ποσοστά μητέρων που θηλάζουν στο Μαι-
ευτήριο, όπως και εκείνων που διατηρούν τη γαλουχία μέχρι και 10 μήνες.
Με συνεχή προσπάθεια και συνέπεια πετύχαμε οι νέες μητέρες να συνει-
δητοποιήσουν ότι ο θηλασμός είναι ύψιστη έκφραση της μητρικής τέχνης 
και μια μοναδική δυνατότητα βίωσης της απόλυτης γυναικείας ολοκλή-
ρωσης. Η ικανοποίηση, ο καθημερινός ενθουσιασμός και η θερμότατη 
ανταπόκριση από τα νέα ζευγάρια μας ενθαρρύνουν στη συνέχιση του 
σημαντικού αυτού έργου.
Ο θηλασμός είναι δικαίωμα κάθε παιδιού και διεκδίκηση κάθε μητέρας, 
που θέλει και μπορεί να προσφέρει μια ζωή γεμάτη υποσχέσεις για ένα 
υπέροχο μέλλον.
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Η γιόγκα είναι μία από τις αρχαιότερες 
επιστήμες του σώματος και του πνεύ-
ματος και σημαίνει ένωση του σώματος, 
της αναπνοής και του νου. Οι ρίζες της 
προέρχονται από την Ανατολή και ειδι-
κότερα από την Ινδία, 4.000 χρόνια πριν. 
Σήμερα η γιόγκα έχει γίνει αποδεκτή 
και ιδιαίτερα δημοφιλής στη Δύση λό-
γω των ωφελειών της για τον άνθρωπο, 
γιατί μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες 
τις ηλικίες ανεξαρτήτως φυσικής κα-
τάστασης. Προσαρμόζεται σε παιδιά 
και σε έγκυες, σε ηλικιωμένους που έ-
χουν χρόνιες παθήσεις (καρδιά, υψηλή 
πίεση, διαβήτη, πεπτικά προβλήματα 
κ.λπ.), ακόμα και σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Με τη γιόγκα μειώνεται σημα-
ντικά το στρες που εμφανίζεται στους 
περισσότερους ανθρώπους της δυτικής 
κοινωνίας. Ανανεώνει, αναζωογονεί, 
θεραπεύει το σώμα, δουλεύοντας τους 
μυς, τις αρθρώσεις, τη σπονδυλική στή-
λη, τροφοδοτώντας με οξυγόνο το αίμα. 
Το αίμα τροφοδοτεί με τη σειρά του με 
οξυγόνο όλα τα εσωτερικά όργανα, αδέ-
νες, μυς κ.λπ. Εκτός από το μυοσκελετι-
κό και αναπνευστικό σύστημα ρυθμίζει 

παράλληλα το ενδοκρινές και το νευρι-
κό σύστημα.
Στην εγκυμοσύνη η γυναίκα επωφελεί-
ται σημαντικά, αφού μειώνονται οι συ-
νηθισμένες ενοχλήσεις που εμφανίζο-
νται στη διάρκεια της κύησης (κράμπες, 
πονοκέφαλοι, πόνοι στη μέση, δύ-
σπνοια, αϋπνία, πονοκέφαλοι κ.λπ.). Οι 
ασκήσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες 
της κάθε εγκύου ξεχωριστά και ανάλο-
γα με το τρίμηνο στο οποίο βρίσκεται. Η 
ικανότητα συγκέντρωσης στην αναπνοή 
βοηθάει να ηρεμήσει ο νους, να ελατ-
τωθεί η μυϊκή ένταση, με αποτέλεσμα 
την καλύτερη οξυγόνωση της ίδιας και 
κατ’ επέκταση του εμβρύου. Έρχεται 
σε επαφή και σύνδεση με το μωρό της, 
δημιουργώντας ένα δυνατό και άρρηκτο 
δεσμό μεταξύ τους που ολοένα μεγαλώ-
νει καθώς περνά ο χρόνος της κύησης. 
Οι ασκήσεις του πυελικού εδάφους βο-
ηθούν τη γυναίκα να έχει προετοιμαστεί 
κατάλληλα για τον τοκετό. Η μέλλουσα 
μαμά, μέσα από τις τεχνικές αναπνοών 
και χαλάρωσης, μαθαίνει να ακούει το 
σώμα της και τις ανάγκες του. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα την ώρα του τοκετού να 

αναπνέει καλύτερα, να παίρνει θέσεις 
που την κάνουν να νιώθει καλύτερα, να 
«γειωθεί» και να «ανοίξει» ώστε να το 
βιώσει ως μια συναρπαστική εμπειρία 
και για τους δύο.

O ι  ω φ έ λ ε ι ε ς    
μ ε τ ά  τ ο ν  τ ο κ ε τ ό
Τα μαθήματα μπορούν να ξεκινήσουν 
4 - 5 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Οι νέ-
ες μητέρες περνούν ευχάριστα κατά τη 
διάρκεια της άσκησης, βοηθώντας το 
σώμα τους να ανακτήσει τη φυσική και 
μυϊκή του αντοχή. Έτσι, δημιουργείται 
ένας ισχυρότερος δεσμός μεταξύ τους, 
ενώ στο μάθημα προτείνονται διάφορες 
ασκήσεις και τεχνικές μασάζ που βοη-
θούν την ανάπτυξη του μωρού.
Πιο αναλυτικά βοηθάει στα εξής:
α) Δυναμώνει τη σπονδυλική στήλη.
β) Διεγείρει τους αδένες στην έκκριση 
προλακτίνης που αυξάνει την παραγω-
γή γάλακτος.
γ) Δυναμώνει τους κοιλιακούς και την 
περιφέρεια της μέσης.
δ) Βελτιώνει την αντοχή και την 
ευλυγισία.

Γιόγκα

Ιδανική για εγκύους, 
μαμάδες και μωρά!
Η εγκυμοσύνη και ο τοκετός αλλάζουν και καταπονούν σε μεγάλο βαθμό 
το γυναικείο σώμα. Είναι σημαντικό λοιπόν για τη γυναίκα να έχει 
προετοιμαστεί ώστε να αντεπεξέλθει πιο εύκολα. Η γιόγκα μπορεί να 
βοηθήσει τόσο τη μέλλουσα μαμά να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον 
τοκετό, αλλά και να ανακτήσει τη φυσική της κατάσταση έπειτα από 
αυτόν, όσο και το σύντροφό της να γνωρίσει και να συμμετάσχει ενεργά 
στη διαδικασία.

Certified Yoga Birth Teacher
Συνεργάτιδα τμήματος Γιόγκα 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από την 
Ιωάννα Γεωργαντίδου
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ε) Βοηθάει και ανακουφίζει από την 
κούραση και το άγχος.
στ) Τονώνει το νευρικό σύστημα.
ζ) Δυναμώνει το πυελικό έδαφος.
η) Χαλαρώνει και αναζωογονεί όλο το 
σώμα.

Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α 
γ ι α  ζ ε υ γ ά ρ ι α
Η προετοιμασία δίνει τη δυνατότητα στο 
ζευγάρι να ενημερωθεί όσο το δυνατόν 
καλύτερα, προκειμένου να αντιμετωπί-
σει από κοινού τα πρώτα στάδια του το-
κετού. Στο μάθημα διδάσκονται τεχνι-
κές μασάζ, τεχνικές αναπνοών, ειδικά 
σημεία πίεσης στο σώμα (shiatsu), κα-
θώς και διάφορες θέσεις και στάσεις 
που μπορεί να πάρει η έγκυος 
κατά τα πρώτα στάδια του 
τοκετού. Αποτέλεσμα 
της προετοιμα-
σίας είναι ο 
παρτενέρ να 
γνωρίζει και 
να μπορεί να 
συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία του 
τοκετού. Να ενθαρρύνει τη μέλλουσα 
μητέρα έτσι ώστε να μπορεί να προχω-
ρήσει πιο εύκολα στο δεύτερο στάδιο 
(εξώθησης) με περισσότερη αυτοπε-

ποίθηση και αυτοέλεγχο. 
Έχοντας λύσει σημαντι-
κές απορίες, μπο-
ρούν μαζί να 
συνεργαστούν 
αρμονικά στη 
νέα εμπει-
ρία τους.

Οι ασκήσεις 

προσαρμόζονται στις 

ανάγκες της κάθε εγκύου 

ξεχωριστά και ανάλογα με 

το τρίμηνο στο οποίο 

βρίσκεται.
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Η δυσκοιλιότητα είναι μία από τις όχι 
και τόσο ευχάριστες εκπλήξεις που 
επιφυλάσσει η εγκυμοσύνη και αφορά 
στις περισσότερες γυναίκες που κυο-
φορούν. Οι πιο σημαντικές αιτίες του 
προβλήματος είναι τρεις:
•Η αύξηση της προγεστερόνης: Τα υ-
ψηλά επίπεδα της συγκεκριμένης ορ-
μόνης στον οργανισμό έχουν την ιδιό-
τητα να ελαττώνουν τις συσπάσεις του 
εντέρου (χαλαρώνουν τους μυς του), με 
αποτέλεσμα η κίνηση της τροφής μέσα 
στον πεπτικό σωλήνα να επιβραδύνεται.
•  Το μεγάλο μέγεθος της μήτρας. Κα-

θώς μεγαλώνει το μωρό, μεγαλώνει 
και η μήτρα για να του εξασφαλίσει 
την άνεση που χρειάζεται. Όσο όμως 

το μέγεθος της μήτρας αυξάνεται, 
τόσο πιέζεται το έντερο, κάνοντας α-
κόμα πιο δύσκολη την εκτέλεση των 
καθηκόντων του.

•  Η λήψη σιδήρου. Στα συμπληρώ-
ματα που δίνουν οι γυναικολόγοι 
(ασβέστιο, μαγνήσιο, φυλλικό οξύ) 
περιλαμβάνεται και ο σίδηρος. Το 
συγκεκριμένο μέταλλο είναι απα-
ραίτητο για τη φυσιολογική πορεία 
της ανάπτυξης του εμβρύου, όμως 
συνευθύνεται για την εμφάνιση 
δυσκοιλιότητας.

Π ώ ς  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι
Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί 
με ορισμένες απλές συμβουλές και 

πρακτικές:

•  Πίνετε πολύ νερό στη διάρκεια της 
ημέρας.

•  Συμπεριλάβετε στη διατροφή σας 
τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, 
όπως για παράδειγμα ψωμί ολι-
κής άλεσης, δημητριακά, μπάμιες, 
μπανάνες, λάχανο, μαρούλι, ξερά 
δαμάσκηνα και βερίκοκα, αχλάδια, 
ακτινίδια, καστανό ρύζι, μπρόκολο, 
φράουλες, όσπρια, ψητή πατάτα με 
τη φλούδα και κουνουπίδι.

•  Αντικαταστήστε τη ζάχαρη με μέλι σε 
διάφορα γλυκά ή ροφήματα.

•  Ξεκινήστε ήπια γυμναστική. Το περ-
πάτημα, για παράδειγμα, ή το κολύ-
μπι θεωρούνται οι καλύτερες ασκή-
σεις για κάθε μέλλουσα μαμά.

•  Πηγαίνετε αμέσως στην τουαλέτα ό-
ποτε αισθάνεστε την ανάγκη.

Αν η δυσκοιλιότητα επιμένει σε σημείο 
όπου η έγκυος υποφέρει από έντονο 
πρήξιμο ή αισθάνεται πόνο, ίσως χρει-
αστεί να πάρει πιο δραστικά μέτρα. 
Πρέπει, λοιπόν, να αποταθεί στο γιατρό 
της και εκείνος, ανάλογα με την περί-
πτωση, θα συστήσει και την κατάλληλη 
θεραπεία. Όσο για τις διάφορες μείξεις 
βοτάνων ή αφεψημάτων που προτεί-
νουν φίλοι και συγγενείς, η συμβουλή 
είναι να τις αποφύγετε γιατί μπορεί να 
αποδειχτούν επιβλαβείς για το έμβρυο.

Δυσκοιλιότητα
Γιατί εμφανίζεται στην εγκυμοσύνη

Λιγότερες στην αρχή της εγκυμοσύνης και περισσότερες από τον 
έβδομο μήνα και έπειτα, σχεδόν όλες οι έγκυοι αντιμετωπίζουν κάποια 
στιγμή στη διάρκεια της κυοφορίας πρόβλημα δυσκοιλιότητας, το οποίο 
σε μεγάλο βαθμό προκαλείται απ’ αυτήν καθεαυτήν την εγκυμοσύνη. 
Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι έγκυοι να ακολουθούν κάποιες απλές 
συμβουλές για να κάνουν τη ζωή τους... ευκολότερη.

Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας 
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Από την 
Ελένη Αλτάνη
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Το υπερηχογράφημα στις 11 - 14 εβδο-
μάδες είναι το πρώτο αναλυτικό υπε-
ρηχογράφημα του εμβρύου. Με αυτήν 
την εξέταση εξυπηρετούνται πολλοί 
στόχοι: επιβεβαιώνεται η ομαλή εξέ-
λιξη της κύησης και χρονολογείται με 
ακρίβεια, ελέγχεται η αδρή ανατομία 
του εμβρύου και μετριέται η αυχενική 
διαφάνεια (το υγρό στον αυχένα του 
εμβρύου), η οποία, σε συνδυασμό με 
άλλους υπερηχογραφικούς και εργα-
στηριακούς δείκτες, μας επιτρέπει να 
υπολογίσουμε την πιθανότητα χρωμο-
σωμικής ανωμαλίας όπως το σύνδρομο 
Down.
Ο συνδυασμός της αυχενικής διαφά-
νειας με τις πλακουντιακές ορμόνες β-
χοριακή και PAPP-A έχει αποδειχθεί 
η καλύτερη μέθοδος για τη διάγνωση 
του συνδρόμου Down. Ωστόσο, βασική 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικό-
τητα της μεθόδου είναι η εξειδίκευση 
του ιατρού που διενεργεί το υπερηχο-
γράφημα και ο τακτικός έλεγχος των 
αποτελεσμάτων. 
Η μονάδα υπερήχων και εμβρυομητρι-
κής ιατρικής του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 
στελεχώνεται από εξειδικευμένους 
ιατρούς με πιστοποίηση για την εξέ-
ταση της αυχενικής διαφάνειας από το 
Fetal Medicine Foundation του Λονδί-

νου, το κέντρο δηλαδή που καθιέρωσε 
την εξέταση της αυχενικής διαφάνειας 
παγκοσμίως. 
Επιπλέον, το εργαστήριο στο οποίο εξε-
τάζονται οι πλακουντιακές ορμόνες εί-
ναι επίσης πιστοποιημένο από τον ίδιο 
οργανισμό.

Η  έ ρ ε υ ν α
Μελετήσαμε τα αποτελέσματα του υπε-
ρηχογραφήματος στις 11 - 14 εβδομά-
δες για τη διάγνωση συνδρόμου Down 
και άλλων χρωμοσωμικών ανωμαλιών. 
Το δείγμα μας ήταν 3.955 έγκυοι με μο-
νήρεις κυήσεις που εξετάστηκαν στο 
τμήμα υπερήχων στο διάστημα Ιανου-
αρίου 2007 - Ιουνίου 2009 και στη συ-
νέχεια γέννησαν στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ. 
Ο έλεγχος περιλάμβανε τη μέτρηση της 
αυχενικής διαφάνειας και την εξέταση 
του ρινικού οστού στο έμβρυο, καθώς 
και τη μέτρηση της β-χοριακής και 
της PAPP-A στο αίμα της μητέρας. Να 
σημειώσουμε ότι την τελευταία διετία 
η αιμοληψία για τον έλεγχο των πλα-
κουντιακών ορμονών γίνεται λίγο πριν 
από την υπερηχογραφική εξέταση ώστε 
τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα 
ταυτόχρονα.
Στον πληθυσμό αυτό υπήρχαν 14 έμ-
βρυα με σύνδρομο Down και 10 με άλ-

Υπερηχογράφημα

Ο πρώτος έλεγχος για το έμβρυο
στις 11 - 14 εβδομάδες
Μία από τις πλέον σημαντικές εξετάσεις για την έγκυο και το έμβρυο 
είναι το υπερηχογράφημα στις 11 - 14 εβδομάδες κύησης, με το οποίο 
γίνεται έλεγχος για χρωμοσωμικές ανατομικές ανωμαλίες. Τα δεδομένα 
του Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ 
επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της εξέτασης.

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επιστημονική 
Υπεύθυνη Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τη 
Δρ Αθηνά Σούκα
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λες χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Η ευ-
αισθησία της μεθόδου ήταν 93% για το 
σύνδρομο Down και 83% για τις άλλες 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες με ποσοστό 
θετικών αποτελεσμάτων 5%. Αυτό ση-
μαίνει ότι η μέθοδος αυτή έδωσε θε-
τικό αποτέλεσμα (δηλαδή αποτέλεσμα 
υψηλού κινδύνου για ανωμαλία) σε πο-
σοστό 5% του πληθυσμού και σε αυτές 
τις γυναίκες βρέθηκαν περίπου 9 στα 10 
έμβρυα με σύνδρομο Down. Ένας άλλος 
τρόπος για να διαβάσουμε αυτό το απο-
τέλεσμα είναι ότι κάνοντας επεμβατικό 
έλεγχο (αμνιοπαρακέντηση ή βιοψία 
τροφοβλάστης) στο 5% του πληθυσμού 
(που επιλέχθηκε με το υπερηχογράφη-
μα 11 - 14 εβδομάδων), θα βρούμε τα 9 
στα 10 έμβρυα με σύνδρομο Down. Αντί-
στοιχα, στον ίδιο πληθυσμό, εάν κάναμε 
αμνιοπαρακέντηση στις γυναίκες πάνω 

από 35 ε-
τών ,  θ α 
είχαμε πο-
σοστό 24% 
επεμβατικού 
ελέγχου για να 
διαγνώσουμε 43% 
των εμβρύων με σύν-
δρομο Down. 

Τ α  π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α
Τα αποτελέσματά μας είναι σύμφωνα 
με τα συμπεράσματα άλλων διεθνών 
μελετών που έχουν δείξει ότι ο έλεγ-
χος στο πρώτο τρίμηνο με μέτρηση 
αυχενικής διαφάνειας και βιοχημικών 
δεικτών δίνει καλύτερα αποτελέσματα 
σε συνδυασμό με μικρότερα ποσοστά 
επεμβάσεων σε σχέση με τον έλεγχο 
που βασίζεται στην ηλικία της μητέρας. 

Τέλος, το 
υπερηχο-

γ ρ ά φ η μ α 
στις 11 - 14 

ε β δ ο μ ά δ ε ς 
προσφέρει την 

ευκαιρία του πρώ-
του αναλυτικού ελέγχου 

της ανατομίας του εμβρύου. 
Από τα αποτελέσματα του Μαιευτηρίου 
ΛΗΤΩ βρέθηκε ότι το 41% των ανατο-
μικών ανωμαλιών διαγνώστηκε στις 11 
- 14 εβδομάδες, ενώ επιπλέον ποσοστό 
51% διαγνώστηκε στο υπερηχογράφη-
μα Β επιπέδου στις 20 - 24 εβδομάδες. 
Παρουσίαση του άρθρου αυτού έγινε 
στο 9ο διεθνές συνέδριο Εμβρυομητρι-
κής Ιατρικής (Ninth World Congress In 
Fetal Medicine) που διοργανώθηκε στις 
20 - 24 Ιουνίου στη Ρόδο.

Ο έλεγχος στο 

πρώτο τρίμηνο με μέτρηση 

αυχενικής διαφάνειας και 

βιοχημικών δεικτών δίνει καλύτερα 

αποτελέσματα με μικρότερα 

ποσοστά επεμβάσεων σε σχέση με 

τον έλεγχο που βασίζεται στην 

ηλικία της μητέρας.
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Είναι γνωστό ότι το καλοκαίρι αλλάζουν 
τα ωράριά μας, όπως και οι ανάγκες του 
οργανισμού, επομένως αλλάζουν και οι 
συνήθειές μας. Ωστόσο, κάποια πράγ-
ματα μπορούμε να τα τηρούμε, για να 
αισθανόμαστε καλυμμένοι διατροφικά, 
έχοντας παράλληλα συμμάχους το κο-
λύμπι, τους περιπάτους, τα παιχνίδια 
στην παραλία!
Ξεκινώντας από τη διατροφή, αυτό που 
έχει τον πρωταρχικό ρόλο, λόγω των 
υψηλών θερμοκρασιών, είναι η αυξη-
μένη κατανάλωση νερού. Κατά τη διάρ-
κεια της καλοκαιρινής περιόδου είναι 
πολύ πιο πιθανό να εμφανιστεί αφυ-
δάτωση, λόγω της μεγάλης αποβολής 
υγρών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
πίνουμε αρκετό νερό (1 - 2 λίτρα ημε-
ρησίως και πάντοτε εξαρτάται από το 
βάρος του ατόμου), ακόμα κι αν δεν έ-
χουμε διψάσει ακόμη, διότι η δίψα είναι 
δείκτης αφυδάτωσης.

Π ι ε ί τ ε . . .  τ ρ ώ γ ο ν τ α ς
Επίσης, σημα-
ντική κρίνεται 
και η κατανά-
λωση αρκετών 
φρούτων και 
λ α χ α ν ι κ ώ ν 
που είναι ιδι-
αίτερα πλού-

σια σε νερό. Αυτά βοηθούν πολύ στο να 
βελτιώσουμε τα επίπεδα ενυδάτωσης 
στο σώμα μας. Επίσης, είναι πηγές βι-
ταμινών, μετάλλων και φυτικών ινών, 
αποτελώντας τη δεύτερη βασική ομάδα 
τροφίμων. Ως κανόνα θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι τα φρούτα και τα λαχανι-
κά πρέπει να είναι οι σύμμαχοί μας σε 
κάθε προσπάθεια σωστού τρόπου δια-
τροφής, γιατί (εκτός των άλλων) ανεβά-
ζουν γρήγορα τα επίπεδα 
της γλυκόζης στο αίμα, 
αποτελώντας ιδανικά 
σνακ ενδιάμεσα στα 
γεύματα. Για τους 
λόγους αυτούς 
θα πρέπει να εί-
ναι αναπόσπαστο 
κομμάτι του κα-
θημερινού μας 
διαιτολογίου. Ας 
μην ξεχνάμε ότι 
ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υ-
γείας συνιστά 

την κατανάλωση 5 φρούτων και λαχα-
νικών την ημέρα.
Επιπλέον, τις πολύ ζεστές μέρες του 
καλοκαιριού πρέπει να αποφεύγονται 
τα πολλά λιπαρά. Προτιμήστε πουλερι-
κά, ψάρια και ψητά θαλασσινά και απο-
φύγετε τα λιπαρά κρέατα.
Τέλος, πολλές φορές την περίοδο αυτήν 
«ξεχνάμε» τα όσπρια, τα οποία όμως 
μπορούν να καταναλωθούν ως σαλάτα, 

συνοδευόμενα από τυρί ή ψάρι.
Να θυμάστε ότι πρέπει να κα-

ταναλώνουμε απαραίτητα ένα 
καλό πρωινό πριν ξεκινή-

σουμε την ημέρα μας, να 
συνεχίζουμε με ένα κα-

λό μεσημεριανό που θα 
περιλαμβάνει όλες τις 
ομάδες τροφών και 
να κλείνουμε με έ-
να ελαφρύ βραδινό, 
δίνοντας ενέργεια 
στον οργανισμό 
μας ενδιάμεσα με 
φρούτα και χυμούς! 
Αυτά θα συμπλη-
ρώσουν σωστά τις 
ημέρες των δια-
κοπών μας και θα 
μας προσφέρουν 
τα απαραίτητα θρε-
πτικά στοιχεία.

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Συνεργάτιδα Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τη 
Μαρίνα Σκευοφύλακα

Καλοκαίρι και διατροφή
Κρατήστε το σώμα σας... φρέσκο

Η αφυδάτωση είναι ένας από τους βασικούς κινδύνους που μας 
«απειλούν» το καλοκαίρι. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο, εκτός από την 
κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας νερού, το διαιτολόγιό μας τους 
θερινούς μήνες να περιλαμβάνει κυρίως τροφές πλούσιες σε νερό, που 
βοηθούν στη βελτίωση της ενυδάτωσης του σώματος.





Για να είστε πάντα στην... τρίχα!

Η αποτρίχωση με laser είναι ο πλέον σύγχρονος και ασφαλής τρόπος 
για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας σε διάφορες περιοχές 
του σώματός μας, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, 
Υπεύθυνη Τμήματος Laser - Αποτρίχωσης 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τη 
Σοφία Παπανίκου

Η αποτρίχωση με laser είναι μια μέθο-
δος για την αντιμετώπιση της ανεπιθύ-
μητης τριχοφυΐας τόσο για γυναίκες όσο 
και για άνδρες.
Από το 1995, όταν και ξεκίνησε η εφαρ-
μογή των lasers στην αποτρίχωση, τα 
μηχανήματα έχουν εξελιχθεί αρκετά, 
με αποτέλεσμα στις μέρες μας να υπάρ-
χουν αρκετοί τύποι μηχανημάτων laser 
για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης 
τριχοφυΐας.
Στο τμήμα Laser - Aποτρίχωσης του 
 ΛΗΤΩ χρησιμοποιούμε μηχάνημα laser 
αλεξανδρίτη μοντέλο Gentle LASE για 
αποτρίχωση.
Η αποτρίχωση με laser επιτυγχάνεται 
μέσω του φαινομένου της επιλεκτικής 
φωτοθερμόλυσης. Το μηχάνημα εκπέ-
μπει δέσμη φωτός σε συγκεκριμένο μή-
κος κύματος, η οποία διαπερνά την επι-

δερμίδα και απορροφάται από τη μελα-
νίνη του τριχικού θύλακα, με αποτέλε-
σμα την καταστροφή του. Κατά τη διάρ-
κεια της θεραπείας η επιδερμίδα προ-
στατεύεται μέσω μηχανισμού δυναμικής 
ψύξης, όπου ψυκτικό υγρό (cryogen) την 
ψεκάζει ψύχοντας τα ανώτερα στρώματά 
της. Έτσι επιτυγχάνεται προστασία και 
παράλληλα τοπική αναισθησία. Αποτρί-
χωση μπορεί να γίνει στο πρόσωπο (π.χ. 
άνω χείλος, παρειές, πηγούνι), στο λαι-
μό, στο στήθος, στην πλάτη, στα χέρια, 
στην οσφύ, στην κοιλιά, στις μηρογεν-
νητικές πτυχές και στα πόδια.

Σ υ χ ν ό τ η τ α    
κ α ι  δ ι ά ρ κ ε ι α
Ο αριθμός των θεραπειών που θα χρει-
αστούν συνολικά διαφέρει από άτομο σε 
άτομο. Εξαρτάται από πολλούς παράγο-

ντες, όπως το χρώμα της επιδερμίδας, 
το χρώμα και το πάχος της τρίχας, η πε-
ριοχή του σώματος, καθώς και από τα 
επίπεδα των ορμονών του κάθε ατόμου. 
Για το πρόσωπο είναι δύσκολο να προ-
βλεφθεί ο συνολικός αριθμός επειδή η 
περιοχή συχνά επηρεάζεται από ορμο-
νικές διαταραχές.
Ο χρόνος θεραπείας κυμαίνεται από λί-
γα λεπτά της ώρας (π.χ. για το άνω χεί-
λος), έως μία - δύο ώρες αν γίνεται απο-
τρίχωση στα πόδια.
Η συχνότητα της αποτρίχωσης με laser 
επίσης δεν είναι σταθερή. Για το πρόσω-
πο συνήθως είναι κάθε 1 - 1,5 μήνα, ενώ 
για το υπόλοιπο σώμα κάθε 1,5 - 2 μή-
νες. Το διάστημα που μεσολαβεί μετα-
ξύ των συνεδριών σταδιακά μεγαλώνει.

Π ό τ ε  α ν τ ε ν δ ε ί κ ν υ τ α ι
Η αποτρίχωση με laser δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί σε άτομα με ιστορικό ψω-
ρίασης, λεύκης, ερυθηματώδους λύ-
κου, σκληροδερμίας, σαρκοείδωσης, 
φωτοδερματίτιδας, ανοσοκαταστο-
λής ή σε άτομα υπό χημειοθεραπεία ή 
ακτινοβολία.
Αντενδείκνυται επίσης όταν υπάρχει 
πρόσφατη λήψη ορισμένων φαρμάκων 
(π.χ. ισοτρετινοΐνη το τελευταίο εξάμη-
νο, διάφορα φωτοευαισθητοποιά φάρ-
μακα), σε κακοήθεις βλάβες του δέρ-
ματος ή νευρολογικά προβλήματα (π.χ. 

Αποτρίχωση με laser

Στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ λειτουργεί τμήμα Laser - Aποτρίχωσης από τις αρχές 
Μαρτίου 2010. Tο τμήμα λειτουργεί κάθε Δευτέρα - Τρίτη -Παρασκευή από-
γευμα 2 - 5, και το Σάββατο το πρωί 9:30 – 12:30.
Για ραντεβού και πληροφορίες σχετικά με το τμήμα μπορείτε να επικοινωνείτε 
στα τηλέφωνα: 210 6902000 και 210 6902100 καθημερινά 9:00 - 20:00.
Αρχικά, προγραμματίζετε ραντεβού με την υπεύθυνη δερματολόγο του τμή-
ματος. Στην πρώτη συνάντηση ενημερώνεστε σχετικά για την αποτρίχωση με 
laser, εξετάζεται ο τύπος του δέρματός σας, εκτιμάται η τριχοφυΐα, λαμβάνεται 
πλήρες ιστορικό και υποβάλλεστε σε δοκιμαστικό test. Αν κριθεί απαραίτητο, 
μπορεί να σας ζητηθεί συμπληρωματικός εργαστηριακός έλεγχος.
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επιληψία).
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα 
με ευαισθησία στο κρύο ή σε όσους πα-
ρουσιάζουν φαινόμενο Raynaud, έχουν 
προδιάθεση για χηλοειδή, δέρμα με τα-
τουάζ, σπίλους στην περιοχή αποτρί-
χωσης, ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη, 
δερματίτιδες ή ερεθισμό του δέρματος.
Επίσης, σε ιστορικό επαναλαμβανόμε-
νων επεισοδίων έρπητα τύπου Ι και ΙΙ 
λαμβάνονται συγκεκριμένες προφυλά-
ξεις πριν από τη θεραπεία. Να σημειω-
θεί ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης καλό είναι να αποφεύγεται η απο-
τρίχωση με laser.

Π ο ι ε ς  ε ί ν α ι  ο ι  π ι θ α ν έ ς 
π α ρ ε ν έ ρ γ ε ι ε ς
Μερικά άτομα μπορεί να αισθανθούν 
μια μικρή ενόχληση κατά την εφαρμο-
γή του laser. Μετά τη θεραπεία παρατη-
ρείται συχνά τοπικό ερύθημα (κοκκίνι-
σμα), περιθυλακικό οίδημα, που διαρ-
κεί λίγη ώρα έως και δύο - τρία 24ωρα. 
Πολύ σπάνια μπορεί να εμφανιστούν θυ-
λακίτιδα, υπερμελάχρωση ή υπομελά-
χρωση τοπικά (και τότε διακόπτεται η 
θεραπεία). Κατά τη διάρκεια της συνε-

δρίας τα μάτια προστατεύονται με ειδι-
κά γυαλιά για την αποφυγή οφθαλμικών 
βλαβών από το laser.

Π ρ ι ν  κ α ι  μ ε τ ά    
τ η  θ ε ρ α π ε ί α
Οι γενικοί κανόνες πριν από τη θεραπεία 
με laser είναι: 
•  Δεν θα πρέπει να έχει προηγηθεί απο-

τρίχωση με ηλεκτρόλυση, τσιμπιδάκι, 
ταινίες αποτρίχωσης, κερί ή χαλάουα 
τουλάχιστον 30 - 40 μέρες πριν από τη 
θεραπεία με laser. Μπορείτε να χρη-
σιμοποιείτε ξυράφι ή ψαλίδι.

•  Το laser εφαρμόζεται σε υγιές δέρμα 
που δεν έχει εκτεθεί πρόσφατα στον 
ήλιο ή σε τεχνητές λάμπες μαυρίσμα-
τος (solarium).

•  Δεν θα πρέπει να έχετε εφαρμόσει 
τοπικά 10 - 15 μέρες νωρίτερα κρέ-
μες μαυρίσματος ή λεύκανσης, αι-
θέρια έλαια, οξέα φρούτων ή τοπι-
κά φάρμακα.

•  Η επιδερμίδα πρέπει να είναι στεγνή 
και καθαρή. 

•  Χρησιμοποιήστε απλό σαπούνι για κα-
θαρισμό και ξεπλύνετε την περιοχή με 
μπόλικο νερό για να αφαιρέσετε λοσιόν, 

αρώματα, make-up,αποσμητικά κ.λπ.
•  Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό 

της επιδερμίδας οινόπνευμα ή υγρά 
μαντιλάκια καθαρισμού.

•  Ξυρίστε σύμφωνα με τις οδηγίες 
την περιοχή 1 - 2 μέρες πριν από τη 
θεραπεία.

•  Ενημερώστε τη δερματολόγο για κάθε 
αλλαγή του ατομικού ιστορικού σας, 
καθώς και για τη λήψη οποιωνδήπο-
τε φαρμάκων.

Μετά τη θεραπεία πρέπει να:
•  Εφαρμόζετε την τοπική αγωγή που 

σας έδωσε η δερματολόγος για με-
ρικές μέρες.

•  Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο του-
λάχιστον για 15 μέρες και να χρησι-
μοποιείτε αντιηλιακή προστασία με 
SPF30 ή SPF50.

•  Αποφύγετε τις πρώτες μέρες τρίψιμο 
του δέρματος με σφουγγάρι, το καυτό 
μπάνιο και την έντονη άσκηση.

Ο αριθμός των θεραπειών που 

θα χρειαστούν συνολικά διαφέρει 

από άτομο σε άτομο, καθώς 

εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, όπως το χρώμα

 της επιδερμίδας, το χρώμα 

και το πάχος της τρίχας, 

η περιοχή του σώματος κ.ά.
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care

Μία μεγάλη καινοτομία στην πρόβλεψη 
του ποσοστού επιβίωσης και πρόγνω-
σης στους ασθενείς με καρκίνο του 
μαστού δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο 
στην επιθεώρηση «Έρευνα για τον 
Καρκίνο του Μαστού» («Breast Cancer 
Research»). 
Συγκεκριμένα, η ομάδα κλινικής έρευ-
νας της μονάδας μαστού (Cambridge 
Breast Unit) του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου του Cambridge της 
Βρετανίας σχεδίασε ένα πρωτοπορι-
ακό λογισμικό με το όνομα PREDICT. 
Το PREDICT επιτρέπει στους ιατρούς 
να εισαγάγουν τα χαρακτηριστικά της 
ασθενούς, που έχει υποβληθεί σε εγ-
χείρηση για καρκίνο του μαστού, και 
υπολογίζει το προσδόκιμο της δεκαε-
τούς επιβίωσης καθώς επίσης και την 
ωφέλεια που θα έχει η ασθενής εάν 
υποβληθεί σε συμπληρωματική χημει-
οθεραπεία, ορμονοθεραπεία ή σε συν-
δυασμό και των δύο.
Το μοντέλο δημιουργήθηκε με βάση 
το ιστορικό ασθενών με καρκίνο, που 
είχε αρχειοθετηθεί στο Cambridge, 
από 5.694 γυναίκες οι οποίες είχαν 
θεραπευτεί στα δέκα δημόσια νοσο-
κομεία της ανατολικής Αγγλίας την πε-
ρίοδο 1999 - 2003. Στα αρχεία για τον 
καρκίνο στη Βρετανία αποθηκεύονται 

με ακρίβεια οι πληροφορίες όλων των 
ασθενών με καρκίνο του μαστού, συ-
μπεριλαμβανομένων και λεπτομερειών 
σχετικά με τις θεραπείες στις οποίες 
υποβλήθηκαν, την παθολογοανατομία 
του όγκου, καθώς και την ημερομηνία 
και την αιτία του θανάτου τους. Μετά το 
σχεδιασμό, το μοντέλο πιστοποιήθηκε 
συγκρινόμενο με τελείως ξεχωριστή 
ομάδα 5.468 γυναικών από την κεντρι-
κή Αγγλία, στις οποίες επίσης είχε δια-
γνωστεί καρκίνος του μαστού την ίδια 
περίοδο (1999 - 2003).
Η θνησιμότητα που προέβλεπε το μο-
ντέλο αποδείχτηκε ότι δεν απέκλινε 
πάνω από 1% σε σύγκριση με την πραγ-
ματική καταγεγραμμένη θνησιμότητα 
των ασθενών της δεύτερης ομάδας. 
Τα αποτελέσματα αυτά καθιστούν το 
PREDICT ένα εξαιρετικό εργαλείο στην 
πρόβλεψη της επιβίωσης καθώς και 
της ωφέλειας από συμπληρωματικές 
θεραπείες, όπως λ.χ. η χημειοθερα-
πεία. Το σημαντικό είναι ότι τα συγκε-
κριμένα στατιστικά στοιχεία είναι ε-
ξειδικευμένα και αποκλειστικά για την 
κάθε ασθενή, η οποία, αν θέλει, μπορεί 
να έχει πρόσβαση σε αυτά. 

Μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  α κ ρ ί β ε ι α
H πρόβλεψη της επιβίωσης και του εί-

δους της μετεγχειρητικής θεραπείας 
στις ασθενείς με καρκίνο του μαστού 
μέχρι σήμερα γινόταν με βάση στοιχεία 
από την πείρα του θεράποντος ιατρού ή 
από μελέτες που είχε συμβουλευτεί ο 
ίδιος, οι οποίες με τη σειρά τους είχαν 
βασιστεί σε αρχεία ασθενών αρκετά 
χρόνια πριν και συνήθως προέρχονταν 
από ένα θεραπευτικό κέντρο. Το απο-
τέλεσμα ήταν οι προβλέψεις αυτές να 
μην είναι ακριβείς, καθώς δε στηρίζο-
νταν σε λεπτομερές θεραπευτικό αρ-
χείο ή περιλάμβαναν και επιρροές από 
προσωπικές απόψεις και εμπειρίες. 
Ο στόχος ήταν, λοιπόν, να σχεδιαστεί 
ένα μοντέλο που να στηρίζεται σε με-
γάλο αριθμό γυναικών, οι οποίες είχαν 
διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού στο 
πολύ πρόσφατο παρελθόν, και σε πλη-
ροφορίες για τη θεραπεία και την πο-
ρεία τους που να έχουν αρχειοθετηθεί 
με ακρίβεια.
Παράλληλα, το PREDICT είναι το πρώτο 
μοντέλο που επιτρέπει στους ιατρούς να 
εισαγάγουν ως υπολογιστικό δεδομέ-
νο το εάν ο όγκος είχε διαγνωστεί στο 
πλαίσιο προληπτικού ελέγχου ή αν είχε 
προκαλέσει ήδη συμπτώματα στο μαστό 
και η ασθενής είχε αποταθεί σε ιατρό 
με δική της πρωτοβουλία. Σε πρόσφα-
τη έρευνα έχει αποδειχτεί ότι γυναίκες 

Καρκίνος του μαστού

Νέο πολύτιμο όπλο για τη θεραπεία

Καθώς η μάχη της επιστήμης κατά του καρκίνου του μαστού συνεχίζεται 
αμείωτη, σχεδιάστηκε πρόσφατα ένα καινούργιο, πρωτοποριακό 
λογισμικό που δίνει πολύτιμες πληροφορίες. Το λογισμικό αυτό παρέχει 
στους ιατρούς τη δυνατότητα να βρουν στοιχεία από μια τεράστια βάση 
δεδομένων και να επιλέξουν έτσι την πλέον κατάλληλη θεραπεία για τις 
γυναίκες που τη χρειάζονται.

Χειρουργός Μαστού και Ενδοκρινών Αδένων, 
Διευθυντής της Μονάδας Μαστού του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Cambridge - 
Μ. Βρετανία, Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Κλινικής Μαστού Cambridge ΜΗΤΕΡΑ

Από τον 
Gordon C. Wishart
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στις οποίες η διάγνω-
ση των όγκων έγινε 
πριν παρουσιάσουν 
συμπτώματα έ-
χουν μεγαλύτε-
ρο προσδόκιμο 
επιβίωσης από 
αυτές που προ-
σέρχονται στον 
ιατρό έχοντας 
εμφανίσει συ-
μπτώματα. Το 
ότι το PREDICT 
λαμβάνει υπόψη 
του το παραπάνω 
δεδομένο ενισχύει 
ακόμη περισσότερο 
την ακρίβειά του ως 
εργαλείου πρόβλεψης 
της επιβίωσης.
Η σωστή επιλογή της συ-
μπληρωματικής θεραπείας για 
τον καρκίνο του μαστού μετά το 
χειρουργείο εξαρτάται τόσο από τον 
ακριβή υπολογισμό της πρόγνωσης όσο 
και από τη μέτρηση ειδικών μοριακών 
δεικτών του όγκου. Όσο ανακαλύπτο-
νται καινούργιοι κλινικά σημαντικοί 
δείκτες, θα είναι δυνατόν να περιλαμ-
βάνονται σε μελλοντικές εκδόσεις του 
PREDICT. 

To μοντέλο PREDICT χρησιμο-
ποιείται στο εθνικό σύστημα 
υγείας της Βρετανίας από φέ-
τος. Επίσης, εφαρμόζεται και 
προσφέρεται σε όλους τους α-
σθενείς στην Κλινική Μαστού 
Cambridge ΜΗΤΕΡΑ από τον 
Ιούλιο.

Οι γυναίκες 

στις οποίες η διάγνωση 

των όγκων έγινε πριν 

παρουσιάσουν συμπτώματα έχουν 

μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης 

από αυτές που προσέρχονται 

στον ιατρό έχοντας 

εμφανίσει συμπτώματα.
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αφιέρωμα


Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλά ζευγάρια νιώθουν άγχος και ανησυχία όταν επισκέπτονται μια Μονάδα 
Εξωσωματικής Γονιμοποίησης για πρώτη φορά. 
Το ΜΗΤΕΡΑ, γνωρίζοντας καλά εδώ και 30 χρόνια τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας και της οικογένειας, 
πρωτοπόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με τη δημιουργία αυτοτελούς και πλήρως οργανωμένης Μονάδας 
Εξωσωματικής Γονιμοποίησης. 
Η μονάδα αυτή, πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα καθώς λειτουργεί εντός του ασφαλούς περιβάλλοντος και 
με την πλήρη υποστήριξη ενός μαιευτηρίου, ιδρύθηκε με σκοπό την αρωγή των ζευγαριών με προβλήματα 
υπογονιμότητας. Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι σήμερα χιλιάδες ζευγάρια, τόσο από την Ελλάδα όσο και 
από το εξωτερικό, μπόρεσαν να αποκτήσουν το δικό τους παιδί, κάνοντας το όνειρό τους πραγματικότητα. 
Με αφορμή το μήνα Ιούνιο, Παγκόσμιο Μήνα Γονιμότητας, έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε τη Μονάδα 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ και τους λόγους για τους οποίους κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα από 
τα κορυφαία κέντρα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Στην παρουσίαση αυτή, πολύτιμοι αρωγοί μας στάθηκαν ο κ. Παναγιώτης Καραντζής, Επιστημονικός Υπεύθυνος της 
Μονάδας, και ο κ. Giles Palmer, Διευθυντής του Εμβρυολογικού της Εργαστηρίου.

Επιµέλεια: Γιάννης Σταθόπουλος (gstathopoulos@mitera.gr)

             Φέρνουμε 

 κοντά σας 
                      το μέλλον!

Ιατροί και στελέχη της Μονάδας στην Ημερίδα «Exellence in IVF», που διοργανώθηκε για τα 30 χρόνια του ΜΗΤΕΡΑ.
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«Η ανάπτυξη της Μονάδας Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στο υψηλού 
επιπέδου επιστημονικό και ιατρικό 
δυναμικό, το οποίο συνέβαλε στην ε-
πιτυχία της», ήταν η πρώτη δήλωση 
του κ. Παναγιώτη Καραντζή, Μαιευτή-
ρα - Γυναικολόγου και Επιστημονικού 
Υπεύθυνου της Μονάδας, σε σχετική 
ερώτησή μας.
«Ο Καθηγητής Θ. Μαντζαβίνος ήταν 
εκείνος που στις αρχές του 1990 ορ-
γάνωσε και ξεκίνησε τη λειτουργία της 
Μονάδας και κατόπιν ακολούθησαν 
εκλεκτοί συνάδελφοι, που ο καθένας 
βοήθησε στην περαιτέρω ανάπτυξή 
της. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε ό-
λους τους συναδέλφους που στελέχω-
σαν και στήριξαν το έργο της Μονάδας 
αυτής από την έναρξη της λειτουργίας 
της, καθώς και την πλειάδα των νέων 
αλλά έμπειρων συναδέλφων, οι οποίοι 
έχουν την όρεξη, αλλά προπάντων τη 
γνώση να επιτελούν το καθήκον τους 
στο ακέραιο». 

Κύριε Καραντζή, πώς δομείται και πώς 
λειτουργεί η Μονάδα Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ;
Η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής του ΜΗΤΕΡΑ λειτουργεί όπως οι 
μεγαλύτερες μονάδες της Ευρώπης και 
των ΗΠΑ, μέσα σε μαιευτικό και γυναι-
κολογικό νοσοκομείο, εξασφαλίζοντας 
με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη ασφά-
λεια και κάλυψη στο ζευγάρι με ιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων. Αυτό είναι και το 
μεγάλο της ανταγωνιστικό πλεονέκτη-
μα σε σχέση με τα υπόλοιπα κέντρα που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
Η Μονάδα μας αποτελείται από ιατρούς 
με πολυετή πείρα στο χώρο της εξωσω-
ματικής γονιμοποίησης και από εμβρυ-
ολόγους με εξειδικευμένη επιστημονι-
κή γνώση.
Το ευρύχωρο κέντρο μας, με ξεχωρι-
στή αίθουσα αναμονής, σύγχρονους 
εργαστηριακούς χώρους (Ανδρολογι-
κό, Εμβρυολογικό) και δύο αίθουσες 

επεμβάσεων, παρέχει ένα πλήρες εύ-
ρος υπηρεσιών:
•  Έλεγχος ανδρικής και γυναικείας 

γονιμότητας.
•  Παρακολούθηση και έλεγχος 

ωοθυλακιορρηξίας.
•  Σπερματέγχυση ομόλογος ή ετερόλο-

γος (IUI).
• Εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF).
• Μικρογονιμοποίηση (ICSI).
•  Λήψη σπερματοζωαρίων από επιδι-

δυμίδα ή όρχεις (PESA, TESE).
•  Κρυοσυντήρηση εμβρύων, ωαρίων, 

σπέρματος, ορχικού ιστού. 
•  Υποβοηθούμενη εκκόλαψη (assisted 

hatching).
•  Α ν ά π τ υ ξ η  κ α ι  μ ε τ α φ ο ρ ά 

βλαστοκύστης.
• Προεμφυτευτική διάγνωση (PGD). 
•  Ενδοσαλπιγγική μεταφορά γαμετών 

(GIFT).
Το ανακαινισμένο εργαστήριο καλύπτει 
επιφάνεια 45 τ.μ. και είναι εργονομικά 
σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετεί δύο 
χειρουργεία ταυτόχρονα, τα οποία 
γειτνιάζουν με το εργαστήριο. Η δια-
μόρφωση και ο εξοπλισμός του εργα-
στηρίου ακολουθούν τα πρότυπα που 
πρόσφατα προτάθηκαν από την ευρω-
παϊκή οδηγία 2004/23/EC καθώς και 
το ελληνικό προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 
26/2008.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 
μέλλον;
Κοιτάξτε, οφείλω να σας ενημερώ-
σω ότι έχουμε πολύ μεγάλα πο-
σοστά επιτυχίας στην 
επίτευξη της πολυ-

πόθητης εγκυμοσύνης. Για το 2009, συ-
γκεκριμένα, στην ηλικιακή ομάδα κάτω 
των 29 ετών είχαμε επιτυχία 45,60%, 
στην ηλικιακή ομάδα 30 - 34 επιτυχία 
51,70%, στην ηλικιακή ομάδα 35 - 39 
επιτυχία 37,40%, στην ηλικιακή ομά-
δα 40 - 44 επιτυχία 19,90% και, τέλος, 
στην ομάδα άνω των 45 ετών επιτυχία 
20,40%.
Σκοπεύουμε, λοιπόν, να διατηρήσουμε 
και να αυξήσουμε αυτά τα ποσοστά. 
Πρόσφατα δημιουργήσαμε την πρώτη 
τράπεζα ωοθηκικού ιστού για γυναίκες 
με καρκίνο. Για το μέλλον σκοπεύουμε:
•  Να οργανώσουμε δίκτυο συνεργαζό-

μενων ιατρών στην επαρχία.
•  Να διοργανώσουμε ημερίδες για την 

ενημέρωση και την επιμόρφωση του 
κοινού της επαρχίας.

•  Να προωθήσουμε συνεργασίες της 
Μονάδας με το εξωτερικό.

• Να προωθήσουμε τον ιατρικό τουρι-
σμό για περιστατικά υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής.
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Η εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελεί 
το θεμέλιο λίθο της αναπαραγωγικής 
ιατρικής και οι τεχνικές που εφαρμό-
ζονται σήμερα στα εργαστήρια υποβο-
ηθούμενης αναπαραγωγής ήταν σενά-
ρια επιστημονικής φαντασίας κάποια 
χρόνια νωρίτερα.
O κ. Giles Palmer, Κλινικός Εμβρυο-
λόγος και Δ/ντής του Εμβρυολογικού 
Εργαστηρίου της Μονάδας Υποβοηθού-
μενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ, 
μας αναφέρει: «Ήρθα για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα πριν από 18 χρόνια. Έχω 
δει πολλές αλλαγές στη χώρα στον το-
μέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης 
σε αυτά τα χρόνια». Και συμπληρώνει: 
«Η θεραπεία IVF έχει γίνει περισσότερο 
“φιλική” προς τους ασθενείς στις μέρες 
μας, καθώς τα φάρμακα γονιμότητας 
είναι πιο ασφαλή και αξιόπιστα και τα 
πρωτόκολλα έχουν καθιερωθεί, μειώ-
νοντας έτσι την ταλαιπωρία του ζευγα-
ριού κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
γονιμότητας. Η φροντίδα των ασθενών 
έχει φθάσει σε τέτοιο υψηλό επίπεδο 

που οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν 
πως στα επόμενα χρόνια όλες οι νέες ε-
ξελίξεις θα προέλθουν άμεσα από το ερ-
γαστήριο και όχι από τις προόδους στην 
ιατρική, όπως η επιλογή του πιo υγιούς 
εμβρύου για την εμβρυομεταφορά και η 
υπερπήδηση των τελευταίων εμποδίων 
της θεραπείας υπογονιμότητας, το μυ-
στήριο της εμφύτευσης. Ο στόχοι για 
όλους τους ειδικούς υπογονιμότητας 
είναι η μεταφορά ενός εμβρύου, μια υ-
γιής εγκυμοσύνη και ένα υγιές παιδί».

Κύριε Palmer, διαβάζουμε στον Τύπο 
για μια νέα μέθοδο που βελτιώνει τα 
αποτελέσματα της εξωσωματικής γο-
νιμοποίησης και εφαρμόζεται στη Μο-
νάδα IVF του ΜΗΤΕΡΑ. Θέλετε να μας 
πείτε σχετικά;
Η μέθοδος αυτή ονομάζεται 
Metabolomics, η οποία είναι το κλειδί 
για την επιλογή υγιέστερων εμβρύων 
προκειμένου να αυξάνονται οι πιθανό-
τητες εγκυμοσύνης. Το μεγάλο δίλημμα 
των εμβρυολόγων ήταν ποιο από όλα τα 

Πληροφορίες με ένα κλικ
To MHTEΡΑ, αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες ενημέρωσης των 
ζευγαριών με προβλήματα υπογονιμότητας, δημιούργησε ένα 
ξεχωριστό site για τη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
(www.ivf-mitera.gr).
Στο site αυτό ο επισκέπτης μπορεί να βρει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση και τις σχετι-
κές νομοθεσίες καθώς και πλήρη περιγραφή των εργαστηρίων 
της Μονάδας IVF MITERA και των διαδικασιών που ακολουθού-
νται (μέσω κειμένων, faqs και videos) και των ενημερωτικών 
συγκεντρώσεων που πραγματοποιούνται κάθε μήνα εκεί.
Tέλος, στην ενότητα Statements οι εξειδικευμένοι επιστήμονες 
της Μονάδας μέσω βίντεο αναφέρονται σε εξειδικευμένα θέμα-
τα 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 email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ivf@mitera.gr.

Metabolomics: μια νέα επαναστατική τεχνική





έμβρυα να επιλέξουμε ώστε να εμφυ-
τεύσουμε στη μήτρα της γυναίκας, για 
να επιτύχουμε τη γέννηση ενός παιδιού. 
Όμως, για να εκτιμήσουμε την ποιότητα 
και τη μορφολογία του εμβρύου μπο-
ρούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το 
μικροσκόπιο. 
Με τη μέθοδο Metabolomics, πλέον, 
δηλαδή με τη σκιαγράφηση του μετα-
βολικού προφίλ του εμβρύου, μπορού-
με να προβλέψουμε εάν ένα έμβρυο θα 

οδηγηθεί σε εγκυμοσύνη ή όχι στο 85% 
των περιπτώσεων. 
Ουσιαστικά, με τη συγκεκριμένη μέ-
θοδο μπορούμε να λάβουμε ένα μικρό 
«αποτύπωμα» της φυσιολογίας του 
εμβρύου, το οποίο υποδηλώνει την κα-
τάσταση της υγείας του, μέσα από την έ-
ρευνα των μικρομοριακών μεταβολιτών 
που παράγονται από τα έμβρυα κατά τις 
κυτταρικές διαδικασίες.
Έτσι, επιλέγουμε το πιο υγιές έμβρυο 

για την εμβρυομεταφορά στην εξωσω-
ματική γονιμοποίηση και αυξάνουμε 
τις πιθανότητες εγκυμοσύνης γρήγορα, 
εύκολα και αποτελεσματικά!

Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζε-
ται και η πιθανότητα των πολύδυμων 
κυήσεων;
Αυτός όντως είναι ο μεγαλύτερος κίν-
δυνος στην εξωσωματική γονιμοποί-
ηση, αφού σε κάποιες περιπτώσεις 
εμφυτεύαμε περισσότερα από ένα 
έμβρυα. Μάλιστα, οι πολύδυμες κυ-
ήσεις συνοδεύονται συχνά από πολύ 
σοβαρούς μαιευτικούς και νεογνικούς 
κινδύνους. 
Όμως, με τη μέθοδο Metabolomics 
μπορούμε να αυξήσουμε το ποσοστό 
επιτυχίας στην εμφύτευση ενός βιώσι-
μου εμβρύου, εξασφαλίζοντας τη μετα-
φορά λιγότερων εμβρύων και αποφεύ-
γοντας έτσι την πιθανότητα πολύδυμων 
κυήσεων. Στόχος μας, άλλωστε, είναι να 
βοηθήσουμε περαιτέρω τα υπογόνιμα 
ζευγάρια στην απόκτηση ενός υγιούς 
παιδιού.

Βραδιές ενημέρωσης     
για τα ζευγάρια
Με ιδιαίτερη χαρά η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ προσκαλεί χωρίς κα-
νένα απολύτως κόστος όλα τα ενδιαφερόμενα ζευγάρια 
μαζί με την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους 
τους, σε μια βραδιά ενημέρωσης γύρω από την εξωσω-
ματική γονιμοποίηση, στην οποία ο υπεύθυνος εμβρυο-
λόγος του τμήματος μέσα από μία φιλική συζήτηση και 
με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων αναπτύσσει τα 
εξής θέματα:
• Τι είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση. 
• Πώς επιτυγχάνεται και ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται. 
• Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. 
• Θέματα κόστους. 
Οι συναντήσεις γίνονται στους χώρους του Τμήματος Υ-
ποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, σε ένα πολύ όμορφο και 
ευχάριστο περιβάλλον, στο Επίπεδο Α΄ του Νοσοκομείου. 
Τηλ. επικοινωνίας για συμμετοχή: 210 6869830.

αφιέρωμα
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Αγαπητοί φίλοι, καλό καλοκαίρι!

Με τον Ιούλιο τελειώνουν τα βάσανα των παιδιών (πανελλήνιες κ.λπ.) αλλά και των οικογενειών και προγραμματίζονται οι 

διακοπές, οι άδειες των γονέων, στη θάλασσα ή στο βουνό. Η Αθήνα αδειάζει και για τους λίγους που παραμένουν υπάρχουν 

ωραίες παραλίες αλλά και ευχάριστες γωνιές μέσα στην πόλη και στα προάστια για να δροσιστούν, να δουν κάποιο ενδιαφέ-

ρον θέαμα και να απολαύσουν τη θερινή «ηρεμία» της πόλης.

Δυστυχώς, όμως, οι ασθένειες καραδοκούν ακόμη και στις διακοπές. Τα ατυχήματα αυξάνονται είτε στα παιδιά που απομα-

κρύνονται στα νησιά μας είτε σε αυτά που παραμένουν στην πρωτεύουσα, παίζοντας όλη την ημέρα στο ύπαιθρο.

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζονται τρία σχετικά αλλά σημαντικά κείμενα: τα ατυχήματα στο σπίτι και το baby swimming (το βρε-

φικό κολύμπι!), καθώς και το παιδί και αθλητισμός, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων τα οποία μπορούν να προ-

ληφθούν από τους γονείς με λίγη προσοχή, τώρα που δεν λειτουργούν τα σχολεία και οι μικροί κινούνται πολύ περισσότερο 

ελεύθεροι στο περιβάλλον, δυστυχώς ίσως και με μικρότερη επίβλεψη. Το παρόν τεύχος συμπληρώνεται με ένα άκρως ενδι-

αφέρον ιατρικό θέμα, τη μουσικοθεραπεία.

Τέλος, κλείνει με πρόσφατες ειδήσεις από δραστηριότητες του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ καθώς και με απαντήσεις σε ερωτήματα 

αναγνωστών («Πες μου γιατρέ»).

Ευχή μας είναι να μην απαιτηθεί η συνδρομή γιατρού κατά τη διάρκεια των διακοπών. Εμείς, όπως πάντα, θα είμαστε σε επι-

φυλακή εδώ στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, αλλά με την ευχή: «Μακριά από γιατρούς και γιατρικά»!

Χρήστος Σπ. Μπαρτσόκας

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής,

Επιστημονικός Διευθυντής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

editorial
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news

Ανταποκρινόμενοι σε πρόσκληση των ιατρών του MassGeneral 
Hospital for Children (MGHfC), πέντε παιδίατροι - στελέχη 
του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ μαζί με δύο νοσηλεύτριες παίδων πα-
ρακολούθησαν τις εργασίες του MGHfC στο διάστημα 13 - 20 
Μαρτίου 2010. Η χορηγία του επιμορφωτικού αυτού ταξιδιού 
προερχόταν από τη Διοίκηση του ΜΗΤΕΡΑ.
Οι παιδίατροι και οι νοσηλεύτριες του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ έγιναν 
δεκτοί με ενθουσιασμό και ζεστασιά από τους συναδέλφους 
τους και είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες εμπει-
ρίες ακολουθώντας ένα απαιτητικό πρόγραμμα.
Ειδικότερα, οι παιδίατροι ξεκινούσαν με την πρωινή επιστη-
μονική συζήτηση για περιπτώσεις νοσηλευόμενων παιδιών (8 
- 9 π.μ.), με την επίσκεψη στους θαλάμους, στη Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και στο Τμήμα Επειγόντων (9 - 12 μ.), 
για να ακολουθήσει η συμμετοχή τους στις μεσημβρινές επι-
στημονικές συγκεντρώσεις (12 μ.). 
Από τη 1 μ.μ. μέχρι τις 5 μ.μ. οι παιδίατροι παρακολου-
θούσαν, αλλά και μετείχαν ενεργά στα εξωτερικά ιατρεία 
υποειδικοτήτων.
Ανάλογο ήταν και το πρόγραμμα των δύο νοσηλευτριών, για τις 
οποίες είχε ειδικά οργανωθεί η παρακολούθηση των κλινι-
κών δραστηριοτήτων θαλάμων, ΜΕΘ και ιδιαίτερα των ειδικών 
ιατρείων, λ.χ. εκπαίδευση για το διαβήτη από νοσηλεύτρια.
Εντυπωσιακή για όλους ήταν η ψηφιακή εφαρμογή - ηλεκτρο-
νικό ιστορικό, οδηγίες χορήγησης φαρμάκων κ.ά. 

Συμπερασματικά, η επίσκεψη στο MassGeneral Hospital for 
Children, αλλά και στο Children’s Hospital της Βοστόνης ήταν 
μια σημαντική ευκαιρία, μια αξιόλογη εμπειρία για την πα-
ρακολούθηση του τρόπου εργασίας σε ένα από τα καλύτερα 
νοσοκομεία του κόσμου, αλλά και μια δυνατότητα σύγκρισης 
εφαρμογών της σύγχρονης ιατρικής.

Σημαντικό εκπαιδευτικό ταξίδι στις ΗΠΑ

Η κεντρική είσοδος του Children’s Hospital της Βοστόνης, που επισκέφτηκε η ομάδα.

Η ομάδα των παιδιάτρων και των νοσηλευτών του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, 
με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Χρήστο Μπαρτσόκα, στο MassGeneral 
Hospital for Children.
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Πέντε φορές λιγότερη ακτινοβολία
για τη θεραπεία των παιδιατρικών αρρυθμιών

Στο ελάχιστο περιορίζεται η χρήση ακτινοβολίας για τη θε-
ραπεία των παιδιατρικών αρρυθμιών, σύμφωνα με νέα μέ-
θοδο που εφαρμόζει το Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο 
της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, το 
μοναδικό στην Ελλάδα πλήρως εξοπλισμένο Κέντρο αντιμε-
τώπισης παιδιατρικών αρρυθμιών.
Το Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ εκπρο-
σωπήθηκε φέτος στο Πανευρωπαϊκό Παιδοκαρδιολογικό Συ-
νέδριο με μία εργασία που αφορά σε μία ιδιαίτερα σημαντική 
πρόοδο στην επεμβατική καρδιολογία - ηλεκτροφυσιολογία. 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο διευθυντής της Παιδοκαρδι-
ολογικής Κλινικής και υπεύθυνος του Ηλεκτροφυσιολογι-
κού Εργαστηρίου του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, κ. Ιωάννης Παπα-
γιάννης, δήλωσε: «Η θεραπεία των παιδιατρικών αρρυθ-

μιών με καθετήρα έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο. Μέχρι 
πρόσφατα, όμως, οι επεμβάσεις αυτές χρειάζονταν αρκετά 
μεγάλη δόση ακτινοβολίας, γεγονός που άφηνε μια ανησυ-
χία για πιθανές μελλοντικές επιπλοκές. Με τη νέα μέθοδο, 
απεικονίζονται τρισδιάστατα οι καθετήρες στο εσωτερικό 
της καρδιάς με τη βοήθεια ακίνδυνων ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων, μειώνοντας κατά 5 φορές το μέσο όρο ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας συγκριτικά με την κλασική ακτινοσκοπική μέ-
θοδο. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις η ακτινοβολία τεί-
νει να εκμηδενιστεί».
Ο κ. Ι. Παπαγιάννης κατέληξε λέγοντας: «Η μέθοδος συνο-
δεύεται από μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με την κλασική 
ακτινοσκοπική μέθοδο και είναι απόλυτα ασφαλής για τη 
θεραπεία των αρρυθμιών στα παιδιά».

Το θεατρικό έργο με τίτλο «Μέ-
σα στο νερό δασκάλα» του 
Γιάννη Ξανθούλη, σε σκηνο-
θεσία Ντορίνας Λυκοτραφί-
τη, ανέβασαν οι μαθητές του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Πα-
πάγου, αποχαιρετώντας μ’ αυ-
τό τον τρόπο τη σχολική χρο-

νιά που έφυγε.
Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, κερδίζοντας επά-
ξια το θερμό χειροκρότημα των γονιών και των δασκάλων τους.
Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ βρέθηκε κοντά στα παιδιά και υποστή-
ριξε την προσπάθειά τους, έτσι ώστε να ανεβάσουν με επιτυ-
χία την παράσταση.
Ευχόμαστε στους μικρούς καλλιτέχνες καλή πρόοδο και επι-
τυχία με ό,τι ασχοληθούν στη ζωή τους!
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Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε στην Ελλάδα την πολύ γνω-
στή Καθηγήτρια Suzanne Touch, η οποία ανταποκρίθηκε στην 
πρόσκληση  της Διευθύντριας της Μονάδας Εντατικής Νοση-
λείας Νεογνών του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Μένης Σακλαμάκη - Κοντού. 
Η κ. Suzanne Touch είναι Associated Professor of Pediatrics 
στο Drexel University College of Medicine, St Christopher’s 
Hospital for the Children and Hahnemann University, P.A. 
και στενή συνεργάτιδα της διακεκριμένης Καθηγήτριας Νε-
ογνολογίας, κ. Μαρίας Δεληβοριά - Παπαδοπούλου.
Ο λόγος της επίσκεψης της κ. Suzanne Touch στη ΜΕΝΝ του 
ΜΗΤΕΡΑ ήταν η ανταλλαγή απόψεων σε τρέχοντα νεογνο-
λογικά θέματα και κυρίως στις νεότερες μεθόδους μηχανι-
κής υποστήριξης νεογνών με αναπνευστικά προβλήματα. 
Κατά την πενθήμερη παραμονή της πραγματοποιήθηκαν από 
την κ. Touch καθημερινές επισκέψεις στη ΜΕΝΝ καθώς και 
εκτενείς ομιλίες στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ. Στην 
επίσημη ομιλία της, με την οποία ολοκλήρωσε την επίσκεψή 
της στη Μονάδα μας, στις 24/6/2010, προσκλήθηκαν Νεο-
γνολόγοι και από άλλες ΜΕΝΝ νοσοκομείων της Αθήνας. Η 
κ. Touch ανέπτυξε το θέμα «Advances in Minimally Invasive 
Ventilation of the Neonate», προκαλώντας μεγάλο ενδια-

φέρον στο ακροατήριο.
Πιστεύουμε ότι ο στόχος της επίσκεψης της κ. Touch επιτεύ-
χθηκε απόλυτα και οι γνώσεις που αποκομίσαμε ήταν πο-
λύτιμες. Η ίδια έμεινε εντυπωσιασμένη από τη λειτουργία, 
το υψηλό επιστημονικό επίπεδο, τα ποσοστά νεογνικής και 
περιγεννητικής θνησιμότητας και γενικότερα από τα ποσο-
στά επιβίωσης των νεογνών στη Μονάδα μας, χαρακτηρί-
ζοντάς τα εφάμιλλα των αντίστοιχων μεγάλων κέντρων του 
εξωτερικού. 

Επίσκεψη και διάλεξη της κορυφαίας
Καθηγήτριας Suzanne Touch στο ΜΗΤΕΡΑ

Η Καθηγήτρια Suzanne Touch (τέταρτη από αριστερά) με τη Διευθύντρια 
ΜΕΝΝ του ΜΗΤΕΡΑ κ. Σακλαμάκη - Κοντού (πέμπτη από αριστερά), 
πλαισιωμένες από τους επικεφαλής Μονάδων ΜΕΝΝ από νοσοκομεία όλης 
της Ελλάδας.

Πρωτιά στην αντιμετώπιση παθήσεων
του πνεύμονα χωρίς θωρακοτομή

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ θωρα-
κοσκοπική λοβεκτομή πνεύμονα σε κορίτσι ηλικίας 17 μη-
νών. Η μέθοδος ήδη εφαρμόζεται σε εξειδικευμένα νοση-
λευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, ενώ στην Ελλάδα πραγ-
ματοποιήθηκε για πρώτη φορά από ομάδα ιατρών του Ομί-
λου ΥΓΕΙΑ αποτελούμενη από τους κ. Σπύρο Σπυράκο, Χει-
ρουργό Παίδων, Κοσμά Ηλιάδη, Χειρουργό Θώρακος, και 
την κ. Ελπίδα Λατούφη, Αναισθησιολόγο. 
Η επέμβαση διενεργήθηκε με την εφαρμογή των τεχνικών 
της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, δηλαδή χωρίς τη 
διενέργεια της θωρακοτομής. Η μικρή ασθενής έχει ομαλή 
μετεγχειρητική πορεία και αναμένεται να εξέλθει τις επό-

μενες ημέρες. 
Η θωρακοσκοπική λοβεκτομή πνεύμονα εφαρμόζεται για 
την αντιμετώπιση συγγενών και επίκτητων παθήσεων του 
πνεύμονα. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου συμπεριλαμβά-
νονται ο μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος, η μείωση του 
χρόνου νοσηλείας και το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. 
Επίσης, επιτυγχάνεται η αποφυγή μικρού βαθμού σκολίω-
σης που έχει παρατηρηθεί έπειτα από θωρακοτομή σε βρε-
φική ή παιδική ηλικία.
Η θωρακοσκοπική λοβεκτομή είναι ασφαλής επέμβαση όταν 
γίνεται από το ειδικά  εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό σε 
νοσοκομείο με την κατάλληλη υποδομή.
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Με καπετάνιο το μαιευτήρα - γυναικολόγο κ. Σταμάτη Ταμ-
βάκη και πλήρωμα πολλούς καταξιωμένους ιατρούς του 
ΜΗΤΕΡΑ, όπως ο παιδίατρος κ. Θανάσης Γάτος, ο γυναικο-
λόγος κ. Δημήτρης Μιναρετζής κ.ά., το ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ 
εδώ και μερικούς μήνες ταξιδεύει στις ελληνικές θάλασ-
σες μεταφέροντας μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας...
Ο κ. Σταμάτης Ταμβάκης είναι λάτρης του αθλήματος της 
ιστιοπλοΐας: «Μου άρεσε πάντα η θάλασσα και το συγκε-
κριμένο άθλημα. Μου αρέσουν οι έντονες συγκινήσεις 
και η συντροφικότητα μεταξύ των πληρωμάτων που προ-
σφέρει η ιστιοπλοΐα». Η σύζυγός του Ελένη, μαία και συ-
νεργάτιδα κι εκείνη του ΜΗΤΕΡΑ, τον ακολουθεί πάντα 
σε όλους τους αγώνες, στους οποίους συμμετέχει το σκά-
φος τους -με την ονομασία ΟΔΑΛΙΣΚΗ-, ενώ τα παιδιά τους 
έχουν κληρονομήσει κι εκείνα την αγάπη των γονιών τους 
για το άθλημα. Μάλιστα, όλοι αγωνίζονταν στις κατηγορί-
ες optimist και laser στην εφηβική τους ηλικία, ενώ τώρα 
αγωνίζονται στην ανοιχτή θάλασσα με πολλές διακρίσεις. 
Το τελευταίο χρονικό διάστημα το ΟΔΑΛΙΣΚΗ (μοντέλο 
HANSE 312) έχει συμμετάσχει σε διάφορους ιστιοπλο-
ϊκούς αγώνες ερασιτεχνικών ή/και ανεξάρτητων ομά-
δων, που έχουν διοργανωθεί από αρκετούς ναυτικούς ομί-

λους, με πιο σημαντική διάκρι-
ση την τρίτη θέση που κατέκτη-
σε στον ιστιοπλοϊκό αγώνα του 
Ναυταθλητικού Ομίλου Κερα-
τέας. Μέσα από τις στήλες του 
Child θέλουμε να ευχαριστή-
σουμε τον κ. Σταμάτη Ταμβάκη 
για την ενεργή ενασχόλησή του με την ιστιο-
πλοΐα και τον εργασιακό αθλητισμό, καθώς και για τη νοερή 
παρέα που κάνει σε όλους εμάς στο ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ κάθε 
φορά που αρμενίζει τα πέλαγα παρέα με το πλήρωμά του!

Η γέννηση ενός παιδιού με γενετικό νόσημα αποτελεί αίτιο 
άγχους για το ζευγάρι, αλλά και για την ευρύτερη οικογένεια. 
Η διάγνωση της γενετικής βάσης της «ιδιαιτερότητας» είναι 
τις πιο πολλές φορές ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας της σπανι-
ότητας αυτών των νοσημάτων, της μεγάλης διαφοράς στον 
τρόπο εμφάνισης και του τρόπου με τον οποίο κληρονομού-
νται, ενώ η αντιμετώπιση ακόμα δυσκολότερη και, τις πιο πολ-
λές φορές, χρονοβόρα, επίπονη, μακροχρόνια και δαπανηρή. 
Συνήθως, απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων 
και επανεξέταση των παιδιών σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Το Τμήμα Κλινικής Γενετικής που λειτουργεί στο ΠΑΙΔΩΝ 
ΜΗΤΕΡΑ είναι κοντά σας με σκοπό να εντοπίσει, να καταγρά-
ψει και να βοηθήσει στην κατανόηση και την καλύτερη αντι-

μετώπιση αυτών των παιδιών. Η υπεύθυνη του Τμήματος, κ. 
Στέλλα Αμέντα-Κυριαζή, αναφέρει: «Χρειάζεται ιδιαίτερη 
φροντίδα και προσπάθεια να ενσωματωθεί το παιδί στο πρό-
γραμμα της οικογένειας και να μην επηρεάσει τις δραστηρι-
ότητες των άλλων παιδιών της. Η ενωμένη οικογένεια βοηθά 
στο όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένο μεγάλωμα αυτών των 
παιδιών. Χρειάζεται επιμονή και προσπάθεια σε μεγαλύτερες 
ηλικίες για την καλύτερη σχολική και κοινωνική ένταξή τους 
αλλά και την αποφυγή μακροπρόθεσμων επιπλοκών ανάλο-
γα με τη διάγνωση. Εφόσον πρόκειται για νόσημα με κίνδυνο 
επανάληψης, παρέχονται στην οικογένεια γενετική συμβου-
λευτική καθοδήγηση και προγεννητικός έλεγχος».

Επικοινωνία με το τμήμα στο τηλέφωνο 210 6869563.

Πολύτιμες υπηρεσίες 
από το Τμήμα Κλινικής Γενετικής

Αρμενίζοντας τα πέλαγα
παρέα με το ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ

Το πλήρωμα 
του ΟΔΑΛΙΣΚΗ 
επί το έργον.

Από αριστερά: 
Σταμάτης 

Ταμβάκης και 
Θανάσης Γάτος 

μετά την αθλητική 
δραστηριότητα, στο 

Ναυταθλητικό 
Όμιλο Κερατέας.
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Επικοινωνία με νότες!

Δυσχέρεια στην έκφραση, έλλειψη δημιουργικότητας και αυθορμητι-
σμού: σε αυτά τα προβλήματα μπορεί να δώσει λύσεις η μουσικοθερα-
πεία, μια σχετικά καινούργια μέθοδος, που βασίζεται στο γεγονός ότι η 
ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στη μουσική είναι έμφυτη και δεν 
αλλοιώνεται μέσα από την αρρώστια ή την αναπηρία. Και με τον τρόπο 
αυτόν προάγονται η ψυχική, η σωματική και η πνευματική μας υγεία.

Μουσικοθεραπεία

Μουσικοθεραπεύτρια, Μα Music Therapy, 
SRMT, DipGSM
Υπεύθυνη Τμήματος Μουσικοθεραπείας 
Παίδων ΜΗΤΕΡα

Από τη 
Σάννυ Λεβή

Η ενεργητική μουσικοθεραπεία είναι μια σχετικά καινούρ-
για θεραπεία για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι μια ειδικότητα 
με πολλαπλές εφαρμογές, η οποία απευθύνεται σε μεγάλη 
γκάμα ατόμων όλων των ηλικιών. Πιο συγκεκριμένα, η μου-
σικοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα με: 
• Ψυχολογικά προβλήματα.
• Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.
• Νευρολογικές παθήσεις.
• Ψυχιατρικές παθήσεις.
• Μαθησιακές δυσκολίες.
• Κινητικά προβλήματα.
• Ανάγκη στήριξης σε περιόδους αλλαγών, συναισθηματι-

κών διαταραχών και ψυχικής έντασης.
• Εξαρτήσεις (ναρκωτικά, αλκοόλ κτλ).
• Ανίατες ασθένειες (AIDS, καρκίνο κτλ). 
• Ανάγκη για δημιουργική έκφραση, χωρίς όμως να χρειά-

ζεται να έχουν μουσικές γνώσεις.
Η μουσικοθεραπεία, η οποία αποκαλείται και μουσική ψυ-
χοθεραπεία, είναι μια μορφή δημιουργικής ψυχοθεραπείας. 

Είναι μια ειδικότητα με κα-
θαρά θεραπευτικό χαρα-
κτήρα, που δεν επιδιώ-

κει την ψυχαγωγία, τη 
χαλάρωση 

ή τη μουσική εκπαίδευση. Η μουσική στη μουσικοθεραπεία 
χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης, δημιουργικότητας και 
συναισθηματικής στήριξης.

Π ώ ς  ξ ε κ ί ν η σ ε
Η μουσικοθεραπεία αρχικά απευθυνόταν σε παιδιά που εί-
χαν ανύπαρκτη ή μειωμένη ικανότητα λεκτικής επικοινωνίας 
(π.χ. παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές), προσφέ-
ροντας έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης. 
Βασίστηκε στο αξίωμα ότι η ικανότητα να ανταποκρινόμαστε 
στη μουσική είναι έμφυτη ανθρώπινη ποιότητα, η οποία δεν 
αλλοιώνεται μέσα από την αρρώστια ή την αναπηρία.
Εδώ και αρκετά χρόνια, όμως, η μουσικοθεραπεία έχει διευ-
ρύνει τις εφαρμογές της. Απευθύνεται και σε άτομα που, ενώ 
μπορεί να έχουν άριστη ικανότητα επικοινωνίας μέσα από το 
λόγο, μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολία έκφρασης μέσα 
από αυτόν και κατά συνέπεια η συγκεκριμένη θεραπεία μπο-
ρεί να τους προσφέρει εναλλακτικές διεξόδους έκφρασης.
Πολλά παιδιά, αλλά και ενήλικες αισθάνονται την έλλειψη 
δημιουργικότητας και αυθορμητισμού στη ζωή τους και η 
μουσικοθεραπεία ως θεραπεία ενισχύει την αυθόρμητη 
δημιουργική έκφραση. Όπως αναφέρει και ο Βρετανός ψυ-
χαναλυτής και παιδίατρος, κ. Winnicot, «στο παίξιμο, και 
μόνο σε αυτό, το παιδί ή ο ενήλικος γίνεται ικανός να είναι 

δημιουργικός και να χρησιμοποιεί όλη του την προσω-
πικότητα, και μόνο όταν το άτομο είναι δημι-

ουργικό ανακαλύπτει τον εαυτό του».

Ο ι  σ υ ν ε δ ρ ί ε ς
Οι συνεδρίες που μπορεί να είναι ατομικές ή 

ομαδικές διεξάγονται σε χώρο γεμάτο μουσικά 
όργανα όπως κρουστά, τύμπανα, μεταλλόφωνα, 

Γενικό θέμα
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ξυλόφωνα κτλ. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η μουσική 
συνδημιουργία και ο αυτοσχεδιασμός μαζί με τη λεκτική ε-
πικοινωνία είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη δημι-
ουργία και εδραίωση της θεραπευτικής σχέσης, με στόχους 
την επικοινωνία, τη δημιουργική έκφραση του εαυτού και τη 
συναισθηματική στήριξη. 
Πιο συγκεκριμένα, ο θεραπευτής ενθαρρύνει το παιδί να 
εξερευνήσει τον κόσμο του ήχου μέσα από τη φωνή του ή 
μέσα από απλά μουσικά όργανα, που δεν απαιτούν μουσική 
γνώση, ώστε να δημιουργήσει τη δική του μουσική γλώσσα 
επικοινωνίας, ή πιο απλά τη δική του μουσική, αυτοσχεδιά-
ζοντας. Παράλληλα, ο θεραπευτής συνοδεύει και υποστηρί-
ζει τη μουσική και ταυτόχρονα τη συναισθηματική έκφραση 
του παιδιού με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο 
δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Μαζί δημιουργούν ένα μοναδικό μουσικό δρώμενο, προσαρ-
μοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Το μουσικό δρώμενο 
γίνεται αντικείμενο εμβάθυνσης, επεξεργασίας και συζήτη-
σης, εστιάζοντας στην επαναφορά, στη διατήρηση και στην 
προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και πνευματικής υγείας. 

Στον κόσμο ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες, γεμάτο από περιορισμούς και απομό-
νωση, η μουσικοθεραπεία επικεντρώνεται στα πράγματα τα οποία το παιδί μπορεί να 
κάνει, αναπτερώνοντας την αυτοεκτίμηση και τον ψυχισμό του. Προσφέρει τη δυνα-
τότητα στο παιδί να κάνει επιλογές, να πάρει πρωτοβουλίες και να ασκήσει έλεγχο 
στο περιβάλλον του.
Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην ανάπτυξη:
• Των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καλλιεργώντας το έναυσμα για 

επικοινωνία.
• Του λόγου.
• Της προσοχής και της ικανότητας συγκέντρωσης και οργάνωσης.
•Του συντονισμού και των κινητικών δεξιοτήτων.

Για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες

Ο θεραπευτής ενθαρρύνει το παιδί να 
εξερευνήσει τον κόσμο του ήχου μέσα 
από τη φωνή του ή μέσα από απλά 
μουσικά όργανα, που δεν απαιτούν 
μουσική γνώση, ώστε να δημιουργήσει τη 
δική του μουσική γλώσσα επικοινωνίας.



Παιχνίδι, μάθηση και... χαλάρωση

Παιδιά πιο ευπροσάρμοστα στα ερεθίσματα, με περισσότερο θάρρος, με 
υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και πιο ανεξάρτητα: 
αυτά είναι μόνο μερικά από τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει το baby 
swimming, αρκεί βέβαια να γίνεται σωστά και με τα απαραίτητα μέτρα 
προφύλαξης.

Baby swimming

Παιδίατρος, Eπιμελήτρια 
Παίδων ΜΗΤΕΡα

Από τoν 
Ευαγγελία 
Γκάρου

10

βρεφική ηλικία



Τo baby swimming (κολύμβηση σε βρέφη και νήπια) είναι 
πρόγραμμα εκμάθησης και ανάπτυξης βασικών κολυμβη-
τικών ικανοτήτων με τη μορφή παιχνιδιού. Στο πρόγραμμα 
συμμετέχουν οι γονείς με τα βρέφη τους, υπό την καθοδή-
γηση ειδικευμένου εκπαιδευτή, σε ειδικά διαμορφωμένη 
πισίνα με ζεστό νερό (30 - 32°C), χαμηλής στάθμης. 
Τα προγράμματα baby swimming βοηθούν τα βρέφη να ε-
ξοικειωθούν με το νερό και να αναπτύξουν εμπιστοσύνη σε 
αυτό, με τη συμμετοχή τους σε ασφαλείς και ευχάριστες δρα-
στηριότητες στην πισίνα. Έρευνες έχουν δείξει ότι μέσω του 
παιχνιδιού, της εξερεύνησης και της ενθάρρυνσης αυτές οι 

δραστηριότητες μπορούν να οδηγήσουν στην εκμάθηση βα-
σικών κινήσεων κολύμβησης και δεξιοτήτων που συμβάλ-
λουν στην ασφάλειά τους μέσα στο νερό. 
Το νερό παρέχει στα βρέφη ένα οικείο σε αυτά περιβάλλον 
λόγω φυλογενετικής ανάμνησης. Με την κολύμβηση τα παι-
διά γίνονται πιο ευπροσάρμοστα στα ερεθίσματα, αποκτούν 
θάρρος, υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, 
ενώ ταυτόχρονα γίνονται πιο ανεξάρτητα. Παράλληλα, ισχυ-
ροποιείται το ανοσοποιητικό τους σύστημα και ο ύπνος τους 
γίνεται πιο ευχάριστος και ήρεμος, αφού το νερό ρυθμίζει 
τον μυϊκό τόνο τους και δημιουργεί αίσθηση χαλάρωσης. Η 
συμμετοχή των γονιών ενδυναμώνει τη σχέση μεταξύ γονέως 
- παιδιού, ενώ η επαφή με άλλα βρέφη συμβάλλει στην κοι-
νωνικότητα και στην ανάπτυξη της ευφυΐας. Η προτεινόμενη 
ηλικία για την έναρξη της βρεφικής κολύμβησης είναι εκείνη 
των 4 - 6 μηνών.
Έρευνες έχουν δείξει ότι μωρά μητέρων με ιστορικό αλλερ-
γίας ή άσθματος, τα οποία συμμετείχαν σε προγράμματα βρε-
φικής κολύμβησης πριν από την ηλικία των 6 μηνών, παρου-
σιάζουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν συριγμό αργότερα.
Σύμφωνα με νεότερες έρευνες, μπορεί να υπάρχει σχέση 
μεταξύ βρεφικής κολύμβησης και αναπνευστικών προβλη-
μάτων στα παιδιά. Τα προϊόντα χλωρίωσης που χρησιμοποι-
ούνται για την απολύμανση στις πισίνες, σε συνδυασμό με 
νιτρικά προϊόντα που προέρχονται από τον ιδρώτα, το σάλιο 
και τα ούρα, παράγουν επικίνδυνα υποπροϊόντα όπως οι 
χλωραμίνες, που είναι υδατοδιαλυτές. Ένα τρίτο υποπροϊ-
όν, η τριχλωραμίνη, είναι μη υδατοδιαλυτό αέριο, το οποίο 
απελευθερώνεται αμέσως στην ατμόσφαιρα και προκαλεί τη 
χαρακτηριστική μυρωδιά της χλωρίνης. Τα συσσωρευθέντα 
αυτά αέρια μπορεί να ευθύνονται για βλάβες στο βρογχικό 
επιθήλιο και ως εκ τούτου για την εμφάνιση άσθματος και 
υποτροπιάζουσας βρογχίτιδας αργότερα, ιδιαίτερα σε παιδιά 
με ιστορικό ατοπίας. Υπάρχουν όμως και εναλλακτικές μέθο-
δοι απολύμανσης όπως το όζον, το οποίο θεωρείται ότι δεν 
έχει βλαβερές συνέπειες στον οργανισμό.

Χρήσιμες συμβουλές 
και οδηγίες
•  Βεβαιωθείτε ότι η πισίνα πληροί τους σωστούς κανό-

νες απολύμανσης, ώστε να υπάρχουν λίγες πιθανότη-
τες λοιμώξεων από το νερό.

•  Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού είναι η κα-
τάλληλη (περί τους 30 - 32°C).

•  Η διάρκεια παραμονής στο νερό δεν πρέπει να είναι 
μεγάλη.

• Φορέστε στο παιδί ειδικές αδιάβροχες πάνες.
•  Να μην κολυμπά αν εμφανίζει συμπτώματα ίωσης α-

νώτερου αναπνευστικού ή γαστρεντερίτιδας.
•  Αν παρουσιάσει υποτροπιάζοντα επεισόδια ωτίτιδας 

ενώ συμμετέχει σε κολύμβηση, ξανασκεφτείτε το.
•  Αν καταπιεί μεγάλες ποσότητες νερού, συμβουλευθεί-

τε τον γιατρό σας, διότι μπορεί να προκληθεί υπονατρι-
αιμία, δηλητηρίαση με νερό και σπασμοί.

•  Διασκεδάστε στο μάθημα, αλλά ποτέ μην εφησυχάσετε 
νομίζοντας ότι το παιδί σας είναι ασφαλές και ξέρει να 
κολυμπά.
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Η κύρια ευθύνη στους γονείς

Εννέα στις δέκα φορές ένα ατύχημα οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, 
σε αμέλεια ή σε περιφρόνηση του κινδύνου. Ειδικότερα, όμως, στα α-
τυχήματα των παιδιών, η άγνοια των γονιών και όλων όσοι έχουν την 
επιμέλειά τους αποτελεί έναν επιπρόσθετο σημαντικό αιτιολογικό πα-
ράγοντα. Άρα, τα ατυχήματα δεν είναι απλώς κακοτυχία, αλλά νόσος 
που παίρνει διαστάσεις επιδημίας και από την οποία μπορούμε (και 
πρέπει) να προφυλαχτούμε.

Ατυχήματα 
στο σπίτι

Παιδίατρος - νεογνολόγος
Μέλος Ε.Σ. ΜΗΤΕΡα

Από την 
Νικόλαο 
Βουδούρη

Στα παιδιά τα ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Μά-
λιστα, στα μικρότερα των 5 ετών παιδιά τα ατυχήματα στο 
σπίτι και στον περιβάλλοντα χώρο υπερβαίνουν το 60% του 
συνολικού αριθμού. Το συχνότερο ατύχημα είναι η πτώση. 
Ακολουθεί η δηλητηρίαση (απορρυπαντικά, καθαριστικά και 
λευκαντικά αφορούν στο 50% των μέσων δηλητηρίασης από 
είδη οικιακής χρήσης). Συχνή είναι, επίσης, η δηλητηρίαση 
από τον καπνό του τσιγάρου καθώς και τα εγκαύματα από α-
ναπτήρα και σπίρτα, αλλά και από καυτό ρόφημα που ενήλι-
κοι ρίχνουν κατά λάθος στο παιδί (επειδή σκοντάφτουν ενώ 

κρατούν το παιδί αγκαλιά).
•  Οι πτώσεις είναι από τα πιο συνηθισμένα α-

τυχήματα στο σπίτι. Τα βρέφη πέφτουν 2 
φορές συχνότερα από τα μικρά παιδιά 
και 10 φορές συχνότερα από τα μεγαλύ-
τερα. Η πτώση του βρέφους μπορεί να γί-

νει από την κούνια, το κρεβατάκι, το baby 
relax, τις απροστάτευτες σκάλες, 
το γυαλισμένο πάτωμα και από 
τη στράτα που χρησιμοποιείται 

αρκετά μέχρι και σήμερα.
•  Η εισρόφηση ξένων σω-

μάτων (ξηροί καρποί, 
καρφίτσες, σταυρουδά-
κια κ.λπ.) μπορεί να συμ-
βεί από την ηλικία των 6 
μηνών. 

•Τα ατυχήματα από πνιγμό 

στα παιδιά 2 - 4 ετών είναι 5 φορές περισσότερα σε σχέση 
με τα βρέφη και 2 φορές συχνότερα σε σχέση με τα παιδιά 
6 - 12 ετών.
•  Τα εγκαύματα είναι τα πιο συχνά και σοβαρότερα ατυχή-

ματα στο σπίτι σε παιδιά 2 - 5 ετών και σε αυτήν την ηλικία 
είναι 3 φορές περισσότερα απ’ ό,τι στις μεγαλύτερες. Το 
80% των εγκαυμάτων συμβαίνει στην κουζίνα του σπιτιού 
και λιγότερο στο υπνοδωμάτιο και στο λουτρό. Το 90% 
προκαλείται από υγρή και το 10% από ξηρή θερμότητα. 

•  Οι δηλητηριάσεις αποτελούν συχνή μορφή ατυχημάτων 
στα παιδιά, ευτυχώς όμως σπάνια είναι θανατηφόρες.

•  Η μάσηση τσιγάρου είναι από τα συχνότερα παιδικά ατυ-
χήματα. Η ποσότητα καπνού ενός και μόνο τσιγάρου θεω-
ρείται θανατηφόρος δόση για ένα παιδί.

Η  ε υ θ ύ ν η  τ ω ν  γ ο ν έ ω ν
Για να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν οι πιθανότητες ενός 
ατυχήματος, η οικογένεια έχει χρέος να παρεμβαίνει στα 
σχέδια κατασκευής του σπιτιού, στη διαμόρφωση των χώ-
ρων, στην επίπλωση και στα αντικείμενα διακόσμησης και 
χρήσης. Επίσης, επιβάλλεται να επιτηρεί αυστηρά την κάθε 
κίνηση του παιδιού, ώστε έγκαιρα να αναγνωρίζει και να 
φροντίζει για την αποφυγή των κινδύνων.
Τα σημαντικότερα (και πιο ειδικά) μέτρα προφύλαξης είναι 
τα εξής:
1.  Φροντίστε ώστε στο διαμέρισμα ή στο σπίτι και στον πε-

ριβάλλοντα χώρο να υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας. 
Ο κατάλληλος φωτισμός μέσα και έξω από το σπίτι είναι 

προσχολική ηλικία
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απαραίτητο στοιχείο.
2.  Μην εγκαταλείπετε ποτέ το παιδί σας μόνο στο σπίτι ή σε 

επικίνδυνα σημεία μέσα και έξω από αυτό χωρίς την πα-
ρουσία ενηλίκου.

3.  Απομακρύνετε τα επικίνδυνα παιχνίδια από το σπίτι και 
μην αφήνετε ποτέ επικίνδυνα πράγματα (λ.χ. μικροαντι-
κείμενα) στα χέρια των παιδιών.

4.  Μην αφήνετε σημαντική ποσότητα νερού σε μεγάλα δο-
χεία ή στο μπάνιο και ασφαλίστε καλά πηγάδια, στέρνες 
ή άλλους χώρους συλλογής νερού που τυχόν υπάρχουν.

5.  Μην κυκλοφορείτε με ζεστά ροφήματα στα χέρια απρόσε-
χτοι και αδειάζετε όλα τα ποτήρια με τυχόν υπολείμματα 
ποτών.

6.  Χαμηλώστε τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα, διατηρείτε 
σβησμένες τις εστίες της κουζίνας όταν δεν χρησιμοποι-
ούνται και καλύπτετε πάντοτε τις ηλεκτρικές πρίζες.

7.  Βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται σε ασφαλή σημεία το σιδε-
ρωτήριο και τα φωτιστικά και φροντίστε να υπάρχει σύ-
στημα ασφαλείας στον πίνακα του ηλεκτρισμού.

8.  Τοποθετείτε σε ακίνδυνη θέση έπιπλα με αιχμηρά άκρα 
και αποφύγετε τις πόρτες με τζάμια και αυτές που κλεί-
νουν μόνες τους.

9.  Βεβαιωθείτε ότι οι σκάλες δεν είναι απότομες και δεν γλι-
στρούν, όπως και τα πατώματα του σπιτιού.

10.   Συνηθίστε να κλείνετε το κάλυμμα της τουαλέτας, μην 
αφήνετε να κρέμεται το κορδόνι από τις περσίδες και α-
πομακρύνετε καρέκλες ή τραπέζια από τα παράθυρα του 

σπιτιού.
11.   Μη χρησι-

μ ο π ο ι ε ί τ ε 
π λ α σ τ ι κ έ ς 
σακούλες και 
εξασφαλίστε 
ότι ο σκου-
πιδοτενεκές 
έχει κάλυμμα 
που ανοίγει δύσκολα και βρίσκεται σε ασφαλές σημείο.

12.   Εξαφανίστε τα φυτά που μπορεί να προκαλέσουν 
δηλητηρίαση.

13.   Φυλάξτε το κυνηγετικό ή υπηρεσιακό σας όπλο (αν έχε-
τε, βέβαια) σε σίγουρο σημείο, άδειο και ασφαλισμένο. 
Φυλάξτε σφαίρες, σκάγια και μπαρούτι σε άλλο χώρο, 
σίγουρο και ασφαλές.

14.   Μην αφήνετε φάρμακα και τσιγάρα σε προσιτά σημεία και 
κλείνετε καλά τα ντουλάπια.

Για τα ατυχήματα στο σπίτι δεν φταίνε τα παιδιά, αλλά εμείς οι 
ενήλικοι, γιατί τα περισσότερα ατυχήματα μπορούν να απο-
φευχθούν, αρκεί να λάβουμε τα μέτρα μας. Τα μέτρα για την 
προστασία του παιδιού μάς επιτρέπουν να κερδίσουμε χρό-
νο σε περίπτωση ατυχήματος. Δεν αναιρούν όμως το βασικό 
κανόνα, που είναι ένας και μοναδικός: διαρκής επιτήρηση. 
Τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα κάτω των 5 χρόνων, δεν πρέπει να 
μένουν μόνα τους ούτε για ένα λεπτό, γιατί ακόμη κι αυτός ο 
ελάχιστος χρόνος είναι αρκετός για να προκληθεί ατύχημα.

Στα μικρότερα των 5 ετών 
παιδιά, τα ατυχήματα στο 
σπίτι και στον περιβάλλοντα 
χώρο υπερβαίνουν το 60% 
του συνολικού αριθμού, 
με συχνότερο ατύχημα 
την πτώση.
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ναι στην άθληση, χωρίς υπερβολές!

Όλο και περισσότερα παιδιά συμμετέχουν σε οργανωμένα 
αθλήματα, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να 
βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να αναπτύξουν 
σωματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Από την πλευρά τους, γονείς 
και γιατροί πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ενασχόληση με τον 
αθλητισμό θα είναι μια πραγματικά ευχάριστη, ασφαλής και 
αποδοτική εμπειρία για τα παιδιά.

Παιδιά και 
αθλητισμός

Παιδίατρος, Επιμελήτρια 
Παίδων ΜΗΤΕΡα

Από την
Αθηνά 
Πετρομιχελάκη

Η άθληση για τα παιδιά σήμερα είναι ουσιαστικά το παιχνί-
δι μιας εποχής όπου οι αλάνες έχουν εξαφανιστεί και δεν 
υπάρχει πια χρόνος, ευκαιρία ή και ασφάλεια για ελεύθε-
ρο παιχνίδι στις γειτονιές. Γι’ αυτό δεν πρέπει κανείς μας να 
ξεχνά ότι ο βασικός στόχος της άθλησης χρειάζεται να είναι 
πρωτίστως μια ευχάριστη δραστηριότητα και μια πολύτιμη 
εμπειρία για το παιδί.
Η συμμετοχή στα οργανωμένα αθλήματα δίνει την ευκαιρία 
στα παιδιά και στους νέους να βελτιώσουν τη φυσική τους 
κατάσταση και να συνηθίσουν σ’ έναν τρόπο ζωής και άσκη-
σης που ιδανικά θα συνεχίσουν και στην ενήλικη ζωή τους. 
Ο αθλητισμός προστατεύει τα παιδιά από την παχυσαρκία και 
τη γνωστή παγίδα «καναπές - τηλεόραση - ψυγείο». Μειώνει 
τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας (τώρα, αλλά και στη μετέ-
πειτα ζωή), όπως η παχυσαρκία, οι καρδιαγγειακές νόσοι και 
ο σακχαρώδης διαβήτης, και βοηθά στην απόκτηση υγιεινών 
συνηθειών. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη κινητικών 
δεξιοτήτων και συντονισμού. 
Ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο στη σωματική ανάπτυξη και 
υγεία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το παιδί αρχίζει να 
αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Με τη συμμετοχή στα αθλήματα 
το παιδί γίνεται μέλος μιας ομάδας και μαθαίνει να επικοι-
νωνεί ισότιμα και με κανόνες, να συμμετέχει σε μια κοινή 
προσπάθεια προς έναν κοινό στόχο. Είναι μια ευκαιρία να 
κάνει νέους φίλους και να μάθει να συνεργάζεται μαζί τους. 

Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι 
και το γεγονός ότι μέσα από 
τον αθλητισμό το παιδί α-
ντιλαμβάνεται και αποδέ-
χεται τη διαφορετικότητα 
και καλλιεργεί την ιδέα 
του αλληλοσεβασμού και 
της ανεκτικότητας.

Έ ν α ς  κ ί ν δ υ ν ο ς
Αρκετές φορές, πάντως, η 
λάθος επιλογή αθλήμα-
τος, οι πιεστικοί γονείς 
ή οι φιλόδοξοι προπο-
νητές μπορεί να μετα-
τρέψουν τη χαρά του 
μικρού αθλητή σε απο-
γοήτευση. Το παιδί, και 
ειδικά το παιδί προσχολι-
κής ηλικίας, μπορεί να μην 
είναι ακόμα αναπτυξιακά 
έτοιμο να ασχοληθεί με 
κάποιο άθλημα, ενώ άλ-
λες φορές ίσως να πιεστεί 
να ακολουθήσει κάτι που 

σχολική ηλικία
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δεν του ταιριάζει. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν αποδίδει καλά 
και, ειδικά αν αθλείται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, επηρε-
άζεται η αυτοεκτίμησή του.
Παράλληλα, μειώνονται και οι πιθανότητες να συνεχίσει να 
ασχολείται με τον αθλητισμό. Άλλα και οι προικισμένοι μικροί 
αθλητές δυσκολεύονται να συνδυάσουν τις συχνά αυξημένες 
απαιτήσεις του αθλήματος με τις υπόλοιπες σχολικές και κοι-
νωνικές υποχρεώσεις τους και συχνά καταπονούνται ψυχικά 
και σωματικά στην προσπάθεια να επιτύχουν τη νίκη με κάθε 
κόστος. 

Ο  ρ ό λ ο ς  τ ω ν  γ ο ν έ ω ν
Η στάση των γονέων και άλλων ενηλίκων μπορεί επίσης να 
επηρεάσει το πώς θα βι-
ώσουν αυτήν την εμπειρία 
τα παιδιά και κάνει όλη τη 
διαφορά ανάμεσα στη χαρά 
της συμμετοχής ή στην πί-
κρα της ήττας. 
Σημαντική είναι η επιλογή 
του κατάλληλου αθλήμα-
τος, ανάλογα με τις επιθυ-
μίες και τις δεξιότητες του 
παιδιού. Για παράδειγμα, 
τα περισσότερα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας δεν 
έχουν ακόμη τις κινητικές 
δεξιότητες και την απα-
ραίτητη προσοχή για να α-
σχοληθούν με οργανωμένα 
αθλήματα. Αντίστοιχα, σε 
παιδιά που δε συμπαθούν 
τα σπορ είναι σημαντική η 
συζήτηση για τα οφέλη του 
αθλητισμού, αλλά και η δι-
ερεύνηση των ανησυχιών 
του παιδιού και η προσφο-
ρά εναλλακτικών επιλογών 
άθλησης μέχρι να βρει αυ-
τό που του ταιριάζει.
Οι γονείς μπορούν και πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
των παιδιών τους, να παρακολουθούν και να σχολιάζουν τις 
δραστηριότητές τους καθώς και να αθλούνται μαζί τους. Καλό 
είναι να διατηρούν ρεαλιστικές προσδοκίες για την εξέλιξη 
και τις επιδόσεις του παιδιού και να δίνουν έμφαση στον ψυ-
χαγωγικό χαρακτήρα του αθλήματος, να το επαινούν για την 
προσπάθεια και να το ενθαρρύνουν στην περίπτωση αποτυ-
χίας. Επίσης, με το παράδειγμά τους μπορούν να διδάξουν 

τη σωστή αθλητική συμπεριφορά, τη διατήρηση της ψυχραι-
μίας σε καλές και κακές στιγμές και το σεβασμό προς τους 
αντιπάλους. Οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνούν με τους 
προπονητές και τους άλλους γονείς, για να διασφαλίζουν τις 
κατάλληλες συνθήκες άσκησης και την αποφυγή υπερβολι-
κής πίεσης στα παιδιά. 

Η  ι α τ ρ ι κ ή  ε ξ έ τ α σ η
Ο παιδίατρος, με τη σειρά του, εκτιμά τη φυσική κατάσταση 
και την ανάπτυξη των μικρών αθλητών. Είναι μια ευκαιρία να 
διαγνώσει πιθανά προβλήματα υγείας ή παράγοντες αυξη-
μένου κινδύνου και να εξασφαλίσει την αθλητική δραστηρι-
ότητα χωρίς κινδύνους για την υγεία. Είναι επίσης μια καλή 

στιγμή για να συζητηθούν 
επικίνδυνες συμπεριφο-
ρές, όπως το κάπνισμα, η 
χρήση ουσιών ή αναβολι-
κών, οι διατροφικές συνή-
θειες και διαταραχές κ.ά.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης 
ο παιδίατρος θα ρωτήσει 
για το ατομικό και το οι-
κογενειακό ιστορικό του 
παιδιού, με έμφαση στα 
καρδιαγγειακά νοσήμα-
τα και συμπτώματα (όπως 
φυσήματα, πόνος στο στή-
θος ή λιποθυμία κατά την 
άσκηση, θάνατοι σε νεαρή 
ηλικία στην οικογένεια), 
αλλά και για άλλες χρόνιες 
παθήσεις (άσθμα, μυοσκε-
λετικές παθήσεις, δερμα-
τολογικά προβλήματα κ.ά). 
Θα εξετάσει το παιδί με 
έμφαση στην καρδιολογική 
και ορθοπαιδική εξέταση 
και μπορεί να ζητήσει ηλε-
κτροκαρδιογράφημα και υ-
περηχοκαρδιογράφημα για 

τον αποκλεισμό υποκείμενης καρδιοπάθειας.
Τέλος, ο παιδίατρος μπορεί να βοηθήσει τους γονείς στην ε-
πιλογή του κατάλληλου αθλήματος για το παιδί και να επιση-
μάνει τους πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα προστασίας που 
μπορεί να λάβει το παιδί για να τους αποφύγει. 
Ως επίλογο, λοιπόν, μπορούμε να πούμε: «Ναι στην άθληση, 
ναι στη σωματική δραστηριότητα, χωρίς υπερβολές, για υγιή 
και χαρούμενα παιδιά»!

Καλό είναι οι γονείς να διατηρούν ρεαλιστικές 
προσδοκίες για την εξέλιξη και τις επιδόσεις 
του παιδιού και να δίνουν έμφαση στον 
ψυχαγωγικό χαρακτήρα του αθλήματος, 
να επαινούν τα παιδιά για την προσπάθεια 
και να τα ενθαρρύνουν στην περίπτωση 
αποτυχίας.



Αγαπητό ART of LIFE, 

 Ο γιος μου θα πάει το ερχόμενο φθινόπωρο στην 
Α΄ Δημοτικού. Παρακολουθώντας τον τα δύο χρό-
νια του παιδικού σταθμού και τον ένα χρόνο του νη-
πιαγωγείου, διαπιστώνω ότι δεν είναι διεκδικη-
τικός και στις μικρές ή μεγάλες «επιθέσεις» των 
συνομηλίκων του μαζεύεται και δεν κάνει τίποτα 
να περιχαρακώσει ή να διεκδικήσει ό,τι είναι δι-
κό του. Σε περιπτώσεις χειροδικίας (ξύλου κατά το 
λαϊκότερον) βάζει τα κλάματα και φεύγει. Δεν θα 
ήθελα να τον εκπαιδεύσω στο να γίνει επιθετικός, 
αλλά κάτι πρέπει να κάνω, καθώς τώρα στο Δημο-
τικό τα πράγματα και σοβαρεύουν και αγριεύουν. 
Τι μου προτείνετε;

Ένας αγχωμένος πατέρας, Ν.Δ.

Απαντάει η Ελίνα Γκίκα
Κλινική Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ψυχολογικής Υποστήριξης ΜΗΤΕΡΑ

>>Κατ’ αρχάς, δεν θα πρέπει να πανικοβάλλεστε! Το 
παιδί είναι σε ηλικία στην οποία η προσωπικότητά του 
είναι σε διαδικασία διαμόρφωσης. Οι γονείς τρομοκρα-
τούνται σε αυτές τις περιπτώσεις γιατί θεωρούν και φο-
βούνται ότι το παιδί θα κρατήσει μια παθητική στάση στη 
ζωή του, θα έχει μαλθακό χαρακτήρα και δεν θα μπορεί 
να αμυνθεί. Η άμυνα, όμως, θα πρέπει να θυμόμαστε, 
είναι κάτι που διδάσκεται, καθώς και ο τρόπος άμυνας.

Η θέση στη δομή της οικογένειας παίζει σημαντι-
κό ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις: αν είναι μοναχοπαί-
δι, π.χ., δεν έχει χρειαστεί να διεκδικήσει κάτι μέχρι 
τώρα. Είναι σημαντικό να τον συμβουλεύετε και να του 
εξηγείτε ως πατέρας τι θα κάνατε εσείς στη θέση του 
ή τι κάνατε σε αντίστοιχες περιπτώσεις όταν ήσασταν 
στην ηλικία του.

Ωστόσο, επειδή σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά δεν 
είναι πάντα εύκολο να μας μεταφέρουν ακριβώς το σχο-
λικό κλίμα, είναι σημαντικό και είναι χρέος των εκπαι-
δευτικών να ανιχνεύσουν τι συμβαίνει στα διαλείμματα. 
Το τονίζουμε αυτό γιατί οι προσλαμβάνουσες που έχουν 
τα παιδιά στην εποχή μας είναι ποικίλες και είναι δύ-
σκολο να τις ελέγχουμε πάντα· είναι πιθανόν το παιδί να 
βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να αντιμε-
τωπίσει μόνο του και χρειάζεται η παρέμβαση ενηλίκων 
(σε ακραίες περιπτώσεις).

Επίσης, αυτό που προσφέρει και βοηθά στη διαμόρ-
φωση χαρακτήρα σε αυτές τις ηλικίες είναι τα ομαδικά 
αθλήματα, τα οποία «παιδεύουν» τα παιδιά μας και τα μα-
θαίνουν να διεκδικούν, να αμύνονται, να υπερασπίζονται 
τον εαυτό τους και τα δικαιώματά τους. Καλή επιτυχία!

 Είδα πρόσφατα σε κάποιο δελτίο ειδήσεων ένα ρεπορτάζ για 
την αναπτυξιολογική εκτίμηση των παιδιών. Στην αρχή νόμισα 
ότι αφορά στην ανάπτυξη των παιδιών, αλλά στο τέλος του περί-
που δίλεπτου ρεπορτάζ κατάλαβα ότι δεν πρόκειται γι’ αυτό. Κα-
θώς έχω την αίσθηση πως θα πρέπει να συμβουλευτώ σύντομα 
έναν ειδικό για το παιδί μου, θα ήθελα να με ενημερώσετε με τι 
ακριβώς ασχολείται η αναπτυξιολογική εκτίμηση των παιδιών.
Ευχαριστώ!

Π.Β., Πιερία

Απαντάει η Δρ Κωνσταντίνα Γκόλτσιου
Παιδίατρος - Αναπτυξιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ΠΑίδων ΜΗΤΕΡΑ

Η αναπτυξιολογική εκτίμηση είναι μια διαδικασία που αποσκο-
πεί στη βαθύτερη κατανόηση των κινητικών, κοινωνικών, ακουστι-
κών, γλωσσικών, οπτικοκινητικών και κριτικών δεξιοτήτων του παι-
διού καθώς και των ευκαιριών που του δίνονται από το οικογενειακό 
και το εκπαιδευτικό περιβάλλον, έτσι ώστε να πετύχει το καλύτερο 
αναπτυξιακό δυναμικό του. 

Συγκεκριμένα, ο εξειδικευμένος Παιδίατρος-Αναπτυξιολόγος εί-
ναι ο επιστήμονας με την κατάλληλη εκπαίδευση και πείρα για τη διά-
γνωση και 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 παιδιών με προωρότητα

>> Αναπτυξιακών προβλημάτων παιδιών με χρόνια νευρο-
λογικά νοσήματα

Στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, όπως και σε άλλα Παιδιατρικά Νοσοκο-
μεία, υπάρχουν οργανωμένα Αναπτυξιακά Παιδιατρικά Ιατρεία, έτοι-
μα να σας παράσχουν τις υπηρεσίες τους.

> 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.

Πες μου, γιατρέ...
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ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποκτήστε εντελώς δωρεάν
το περιοδικό των Νοσοκομείων ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στο σπίτι σας.
Συμπληρώστε το κουπόνι με τα στοιχεία σας και ταχυδρομήστε το στη διεύθυνση:

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.

Σημειώστε στο κουπόνι
Επιθυμώ να λαμβάνω δωρεάν ενημερωτικό υλικό από τα Νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
στην παρακάτω διεύθυνση

Επιθυμώ να λαμβάνω με e-mail το Νewsletter από τα Νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Όνομα............................................................................Επώνυμο....................................................................
Οδός.....................................................Αριθμός......................Τ.Κ....................Πόλη....................................... 
Τηλέφωνο............................. e-mail...................................................Υπογραφή.............................................



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τo baby swimming (κολύμβηση σε βρέφη και νήπια) είναι 

πρόγραμμα εκμάθησης και ανάπτυξης βασικών κολυμβη-

τικών ικανοτήτων με τη μορφή παιχνιδιού. Στο πρόγραμμα 

συμμετέχουν οι γονείς με τα βρέφη τους, υπό την καθοδή-

γηση ειδικευμένου εκπαιδευτή, σε ειδικά διαμορφωμένη 

πισίνα με ζεστό νερό (30 - 32°C), χαμηλής στάθμης. 
Τα προγράμματα baby swimming βοηθούν τα βρέφη να ε-

ξοικειωθούν με το νερό και να αναπτύξουν εμπιστοσύνη σε 

αυτό, με τη συμμετοχή τους σε ασφαλείς και ευχάριστες δρα-

στηριότητες στην πισίνα. Έρευνες έχουν δείξει ότι μέσω του 

παιχνιδιού, της εξερεύνησης και της ενθάρρυνσης αυτές οι 

δραστηριότητες μπορούν να οδηγήσουν στην εκμάθηση βα-

σικών κινήσεων κολύμβησης και δεξιοτήτων που συμβάλ-

λουν στην ασφάλειά τους μέσα στο νερό. 
Το νερό παρέχει στα βρέφη ένα οικείο σε αυτά περιβάλλον 

λόγω φυλογενετικής ανάμνησης. Με την κολύμβηση τα παι-

διά γίνονται πιο ευπροσάρμοστα στα ερεθίσματα, αποκτούν 

θάρρος, υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, 

ενώ ταυτόχρονα γίνονται πιο ανεξάρτητα. Παράλληλα, ισχυ-

ροποιείται το ανοσοποιητικό τους σύστημα και ο ύπνος τους 

γίνεται πιο ευχάριστος και ήρεμος, αφού το νερό ρυθμίζει 

τον μυϊκό τόνο τους και δημιουργεί αίσθηση χαλάρωσης. Η 

συμμετοχή των γονιών ενδυναμώνει τη σχέση μεταξύ γονέως 

- παιδιού, ενώ η επαφή με άλλα βρέφη συμβάλλει στην κοι-

νωνικότητα και στην ανάπτυξη της ευφυΐας. Η προτεινόμενη 

ηλικία για την έναρξη της βρεφικής κολύμβησης είναι εκείνη 

των 4 - 6 μηνών.Έρευνες έχουν δείξει ότι μωρά μητέρων με ιστορικό αλλερ-

γίας ή άσθματος, τα οποία συμμετείχαν σε προγράμματα βρε-

φικής κολύμβησης πριν από την ηλικία των 6 μηνών, παρου-

σιάζουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν συριγμό αργότερα.

Σύμφωνα με νεότερες έρευνες, μπορεί να υπάρχει σχέση 

μεταξύ βρεφικής κολύμβησης και αναπνευστικών προβλη-

μάτων στα παιδιά. Τα προϊόντα χλωρίωσης που χρησιμοποι-

ούνται για την απολύμανση στις πισίνες, σε συνδυασμό με 

νιτρικά προϊόντα που προέρχονται από τον ιδρώτα, το σάλιο 

και τα ούρα, παράγουν επικίνδυνα υποπροϊόντα όπως οι 

χλωραμίνες, που είναι υδατοδιαλυτές. Ένα τρίτο υποπροϊ-

όν, η τριχλωραμίνη, είναι μη υδατοδιαλυτό αέριο, το οποίο 

απελευθερώνεται αμέσως στην ατμόσφαιρα και προκαλεί τη 

χαρακτηριστική μυρωδιά της χλωρίνης. Τα συσσωρευθέντα 

αυτά αέρια μπορεί να ευθύνονται για βλάβες στο βρογχικό 

επιθήλιο και ως εκ τούτου για την εμφάνιση άσθματος και 

υποτροπιάζουσας βρογχίτιδας αργότερα, ιδιαίτερα σε παιδιά 

με ιστορικό ατοπίας. Υπάρχουν όμως και εναλλακτικές μέθο-

δοι απολύμανσης όπως το όζον, το οποίο θεωρείται ότι δεν 

έχει βλαβερές συνέπειες στον οργανισμό.

Χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες
•  Βεβαιωθείτε ότι η πισίνα πληροί τους σωστούς κανό-

νες απολύμανσης, ώστε να υπάρχουν λίγες πιθανότη-
τες λοιμώξεων από το νερό.•  Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού είναι η κα-

τάλληλη (περί τους 30 - 32°C).•  Η διάρκεια παραμονής στο νερό δεν πρέπει να είναι 
μεγάλη.

• Φορέστε στο παιδί ειδικές αδιάβροχες πάνες.
•  Να μην κολυμπά αν εμφανίζει συμπτώματα ίωσης α-

νώτερου αναπνευστικού ή γαστρεντερίτιδας.
•  Αν παρουσιάσει υποτροπιάζοντα επεισόδια ωτίτιδας 

ενώ συμμετέχει σε κολύμβηση, ξανασκεφτείτε το.
•  Αν καταπιεί μεγάλες ποσότητες νερού, συμβουλευθεί-

τε τον γιατρό σας, διότι μπορεί να προκληθεί υπονατρι-
αιμία, δηλητηρίαση με νερό και σπασμοί.

•  Διασκεδάστε στο μάθημα, αλλά ποτέ μην εφησυχάσετε 
νομίζοντας ότι το παιδί σας είναι ασφαλές και ξέρει να 
κολυμπά.

Παιχνίδι, μάθηση και... χαλάρωση

Παιδιά πιο ευπροσάρμοστα στα ερεθίσματα, με περισσότερο θάρρος, με 

υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και πιο ανεξάρτητα: 

αυτά είναι μόνο μερικά από τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει το baby 

swimming, αρκεί βέβαια να γίνεται σωστά και με τα απαραίτητα μέτρα 

προφύλαξης.

Baby swimming
Παιδίατρος, Eπιμελήτρια Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Από τoν 
Ευαγγελία Γκάρου
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βρεφική ηλικία
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