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Αγαπητοί μας αναγνώστες,
Μία ακόμη χρονιά ολοκληρώνεται και
εισερχόμαστε σε άλλη, που, όπως όλα
δείχνουν, θα πρόκειται για μία από τις
δυσκολότερες που έχει βιώσει ποτέ η
ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς η
οικονομική κρίση δεν έχει αφήσει
κανέναν ανεπηρέαστο. Παρ’ όλα αυτά,
οφείλουμε να διατηρούμε την
αισιοδοξία μας, καθώς η κάθε νέα ζωή
που γεννιέται στα μαιευτήρια του
Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ
συνοδεύεται πάντα από την ελπίδα για
ένα καλύτερο αύριο.
Προσπαθώντας λοιπόν να διασφαλίσει
και να προετοιμάσει ένα καλύτερο
αύριο, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να
αναπτύσσεται και να δημιουργεί νέες
κλινικές και τμήματα, εξασφαλίζοντας
έτσι τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας για
τους νοσηλευομένους, θέσεις εργασίας
για το προσωπικό και προοπτική για
επιστημονική έρευνα.
Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στην
ανακαίνιση και αναβάθμιση των χώρων
των ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ και ΠΑΙΔΩΝ
ΜΗΤΕΡΑ και εγκαινιάσαμε νέες
κλινικές, εξασφαλίζοντας παράλληλα
και διεθνείς συνεργασίες. Ταυτόχρονα,
ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζοντας την
κοινωνική του πολιτική στο ιδιαίτερα

Αλέξης Κομνηνός

δύσκολο οικονομικό περιβάλλον,
ανακοινώνει νέα τιμολογιακή πολιτική
στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, η οποία
περιορίζει το κόστος του φυσιολογικού
τοκετού στο τρίκλινο οικονομικό πακέτο
(4 ημέρες νοσηλείας) στην τιμή των
1.350 ευρώ + ΦΠΑ, ενώ στην καισαρική
τομή σε τρίκλινο οικονομικό πακέτο
(5 ημέρες νοσηλείας) στην τιμή των
1.530 ευρώ + ΦΠΑ.
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας
θα βρείτε εκτενή ρεπορτάζ σχετικά με
τα ανωτέρω και θα ενημερωθείτε και
για όλες μας τις ενέργειες εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, με κυριότερες τις
δράσεις των δύο Μαιευτικών Κλινικών
για το μητρικό θηλασμό και τη μοναδική
παροχή της δωρεάν φύλαξης και
επεξεργασίας βλαστικών κυττάρων
ομφαλοπλακουντιακού αίματος από την
εταιρεία Stem - Health Hellas του
Ομίλου μας για όλα τα ζευγάρια που θα
επιλέξουν να γεννήσουν στο ΜΗΤΕΡΑ ή
στο ΛΗΤΩ.
Επιπλέον, θα βρείτε, όπως πάντα,
πλούσια επιστημονική αρθρογραφία
από τους ιατρούς του Ομίλου μας, η
οποία θα εμπλουτίσει την ιατρική σας
βιβλιοθήκη.
Ευχόμαστε σε όλους σας καλή χρονιά
με Υγεία και Ευτυχία!

Λεωνίδας Παπαδόπουλος
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news
ΛΗΤΩ: μείωση τιμών 20% για τοκετούς
στο τρίκλινο οικονομικό πακέτο
Συνεχίζοντας την κοινωνική πολιτική του στο ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ διαμορφώνει νέα τιμολογιακή πολιτική.
Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει ότι ο φυσιολογικός τοκετός σε
τρίκλινο οικονομικό πακέτο (4 ημέρες νοσηλείας) κοστολο-

γείται στην τιμή των 1.350 ευρώ + ΦΠΑ, ενώ η καισαρική σε
τρίκλινο οικονομικό πακέτο (5 ημέρες νοσηλείας) στην τιμή
των 1.530 ευρώ + ΦΠΑ.
Στα προαναφερόμενα κόστη συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα
τοκετού και νεογνού, καθώς και τα έξοδα για τη συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, μία μοναδική παροχή των Μαιευτηρίων
ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, η οποία έως τώρα επιβάρυνε τον οικονομικό προϋπολογισμό της γέννας. Κι όλα
αυτά συνδυασμένα με την υψηλή ποιότητα και την παροχή των
εξαίρετων ιατρικών υπηρεσιών που το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ μέσα στους ανακαινισμένους χώρους του εξακολουθεί και σήμερα να προσφέρει.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΛΗΤΩ, κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό σε μια δύσκολη για όλους συγκυρία να πάρουμε την
απόφαση να μειώσουμε τις τιμές μας κατά 20% στο οικονομικό πακέτο, ώστε να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας
το νέο γονιό να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στις
νέες υποχρεώσεις του. Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, άλλωστε, 40
χρόνια τώρα, πρωτοπορεί και αποτελεί το κέντρο αναφοράς
για τις μέλλουσες μητέρες».

Αναβάθμιση του Τμήματος
Γυναικολογικής Ογκολογίας στο ΛΗΤΩ
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ ξεκίνησε τη λειτουργία του με βάση τα διεθνή πρότυπα το Τμήμα
Γυναικολογικής Ογκολογίας, με επικεφαλής το Δρ Θρ. Ακρίβο,
που υπήρξε επί χρόνια Διευθυντής του Γυναικολογικού Τμήματος του Ειδικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Μεταξά.
Το τμήμα περιλαμβάνει τη λειτουργία τακτικών ιατρείων Γυναικολογικής Ογκολογίας και την αναδιοργάνωση του Ογκολογικού Συμβουλίου.
• Το Εξωτερικό Ιατρείο Γυναικολογικής Ογκολογίας λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:00 - 14:00 και σε αυτό εξετάζονται: α) ασθενείς με πιθανή διάγνωση κακοήθειας γεννητικού συστήματος (καρκίνος αιδοίου, κόλπου, τραχήλου,
μήτρας, ωοθηκών, σαλπίγγων), ώστε να τεκμηριώνεται η
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διάγνωση, να σταδιοποιείται η νόσος και να υποδεικνύεται
η ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση προκειμένου να
διασφαλίζεται το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα, β) ασθενείς με διεγνωσμένη κακοήθεια, που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί θεραπευτικά, ώστε να παρακολουθούνται στενά
και σωστά.
• Το Ογκολογικό Συμβούλιο αναδιοργανώνεται με τη στελέχωση από ειδικούς (Γυναικολόγος Ογκολόγος, Ογκολόγος Παθολόγος, Ακτινοθεραπευτής, Παθολογοανατόμος), σε αυτό
μπορούν να απευθύνονται για ειδικές συμβουλές όλες οι
εσωτερικές ασθενείς του Μαιευτηρίου και παράλληλα δέχεται και ασθενείς που πρωτογενώς έχουν αντιμετωπιστεί
σε άλλο νοσοκομειακό χώρο.

Εγκαινιάστηκε στο ΜHTEΡΑ
η Kλινική Μαστού Cambridge Βreast Clinic
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1. Η Αντιπρόεδρος της Βουλής των Λόρδων, Βαρόνη Harris του Richmond. 2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ κ. Αλέξιος Κομνηνός κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του. 3. Ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Dr David Maurice Landsman, καλωσορίζει τους παρευρισκομένους στην εκδήλωση εγκαινίων του CBC, που
πραγματοποιήθηκε στην πρεσβευτική οικεία του.

Στα υψηλά επίπεδα επιστημονικής επάρκειας, αλλά και τεχνογνωσίας ανταποκρίνεται η Κλινική Μαστού Cambridge
Breast Clinic που δημιουργήθηκε στο ΜΗΤΕΡΑ με την αποκλειστική συνεργασία κορυφαίων χειρουργών μαστού των
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του Cambridge. Τα επίσημα
εγκαίνια της νέας κλινικής πραγματοποιήθηκαν στη Βρετανική Πρεσβεία στις 13 Οκτωβρίου 2010 παρουσία της Αντιπροέδρου της Βουλής των Λόρδων, Βαρόνης Harris του
Richmond, πλήθους εκπροσώπων από τον ακαδημαϊκό και
διπλωματικό χώρο και οργανώσεων που μάχονται ενάντια
στον καρκίνο του μαστού.
››Η Βαρόνη Harris εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνεργασία της Κλινικής Μαστού του Cambridge με το Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, επισημαίνοντας πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που μία ομάδα ειδικών στον καρκίνο από το
Cambridge έχει τώρα μεταφέρει τη γνώση και την εξειδίκευσή της στην αντιμετώπισή του στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε, «υπάρχει μία ισχυρή συνεργασία μεταξύ της Μεγάλης
Βρετανίας και της Ελλάδας, η οποία πιστοποιείται από το
γεγονός ότι η απαρχή της λαμβάνει χώρα στη Βρετανική
Πρεσβεία στην Αθήνα». Πρόσθεσε επίσης πως «είμαι υπερήφανη γι’ αυτό το μεγάλο επίτευγμα και ευελπιστώ πως
αυτή η κοινή προσπάθεια θα ωφελήσει τις γυναίκες της

Αθήνας και ευρύτερα της Ελλάδας στο μέγιστο βαθμό».
››Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Αλέξιος Κομνηνός, δήλωσε: «Στόχος της Cambridge Breast Clinic στο
MHTEΡΑ είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού. Για το λόγο αυτό, προχωρήσαμε στην καθιέρωση του λειτουργικού μοντέλου της one-stop clinic, διάγνωση και αντιμετώπιση σε μία μόνο επίσκεψη, εξασφαλίσαμε επιστημονική ομάδα 6 ιατρικών ειδικοτήτων (Χειρουργός Μαστού, Ακτινοδιαγνώστης, Παθολογοανατόμος, Πλαστικός Χειρουργός, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ακτινοθεραπευτής) και συνάψαμε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαίους χειρουργούς μαστού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του Cambridge. Παράλληλα, πρωτοπορήσαμε εκπαιδεύοντας στο Cambridge τις πέντε πρώτες Ελληνίδες
Νοσηλεύτριες εξειδικευμένες στη διαχείριση παθήσεων
του μαστού. Η αποδοχή της καινοτόμου λειτουργίας της Κλινικής στο διάστημα των τριών μηνών είναι θεαματική, καθώς έχει αντιμετωπίσει περισσότερα από 50 νέα περιστατικά και έχει πραγματοποιήσει 10 νέες χειρουργικές επεμβάσεις».
››Ο Διευθυντής της Κλινικής Μαστού CBC στο ΜΗΤΕΡΑ,
Καθηγητής Gordon Wishart, σημείωσε: «Έχει αποδειχτεί
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Στιγμιότυπο από την απονομή από το Δ/ντή του CBC, Καθηγητή κ. Gordon
Wishart, των διπλωμάτων στις 4 πρώτες εξειδικευμένες νοσηλεύτριες για το μαστό στην Ελλάδα, που συνεργάζονται ήδη με την Κλινική.

και επίσημα πλέον ότι οι γυναίκες που θεραπεύονται από
ειδικούς στον καρκίνο του μαστού ζουν κατά 20% περισ-

σότερο και υποτροπιάζουν κατά 47% λιγότερο. Η one-stop
αξιολόγηση (κλινική εξέταση, υπέρηχος μαστού ή μαστογραφία και βιοψία, εάν και εφόσον απαιτηθεί), με διαγνωστική ακρίβεια που αγγίζει το 100%, και η εφαρμογή στη
χώρα μας μοναδικών ιατρικών πρωτοκόλλων και δοκιμασμένων προγνωστικών μοντέλων δίνουν ελπίδα στις Ελληνίδες γυναίκες για να βρουν τη θεραπεία που τους ταιριάζει». Χαρακτηριστικά, ο Καθηγητής κ. Wishart ανέφερε το
λογιστικό μοντέλο TYRER CUZICK, το οποίο αναλύει το
ρίσκο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, καθώς προσωποποιεί το προληπτικό πρόγραμμα ελέγχου για την κάθε γυναίκα, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες της και το οικογενειακό της ιστορικό, και το μοντέλο PREDICT, που υπολογίζει την επιβίωση και την ωφέλεια από τη συμπληρωματική θεραπεία για τις γυναίκες οι οποίες έχουν υποβληθεί
σε χειρουργείο καρκίνου του μαστού.

Τιμή για τις αθλητικές ομάδες
του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ
Mε την ίδια ρομαντική διάθεση, αλλά με αναβαθμισμένες τεχνικές, διοργανώθηκε η Ετήσια Εκδήλωση Τιμής του ΕΠΟΦΥ
(Εργασιακό Πρωτάθλημα Οργανισμών και Φορέων Υγείας) για
τον Εργασιακό Αθλητισμό, τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010. Η
σημαντικότητα του εργασιακού αθλητισμού προσεγγίστηκε
μέσω διαφορετικών μορφών έκφρασης του αθλητισμού, με
κύριους πρωταγωνιστές τους ίδιους τους συμμετέχοντες.
Το κλείσιμο της εκδήλωσης δικαιωματικά αφιερώθηκε στις
βραβεύσεις όλων όσοι είτε από διοικητικές θέσεις είτε στους
αθλητικούς χώρους υπηρετούν το θεσμό του εργασιακού αθλητισμού. Στο πλαίσιο των βραβεύσεων αυτών, δύο δικοί μας
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άνθρωποι έτυχαν της αναγνώρισης και της συνολικής αποδοχής των παρευρισκομένων. Ο κ. Νίκος Κόλλιας της Οικονομικής Διεύθυνσης του ΛΗΤΩ και υπαρχηγός της ποδοσφαιρικής
του ομάδας βραβεύτηκε για το ήθος του και για την προσφορά
του στην ομάδα του Μαιευτηρίου και στον εργασιακό αθλητισμό, ενώ ο κ. Λάζαρος Κωνσταντουδάκης της Οικονομικής
Διεύθυνσης του ΜΗΤΕΡΑ και αρχηγός της ομάδας παρέλαβε
το Κύπελλο του καλοκαιρινού τουρνουά του ΕΠΟΦΥ, μαζί με
μνείες για την επιμονή και τις προσπάθειές του για την ανασυγκρότηση της ομάδας του Νοσοκομείου, η οποία πέρυσι
τέτοια εποχή τελούσε υπό διάλυση.
1. Ο αρχηγός του ΜΗΤΕΡΑ κ. Λάζαρος Κωνσταντουδάκης καθώς παραλαμβάνει το Κύπελλο του Τουρνουά του ΕΠΟΦΥ από τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, κ. Ελίνα Αποστολάτου.
2. Ο κ. Νίκος Κόλλιας μόλις έχει παραλάβει
τιμητικό βραβείο για τη συνολική προσφορά
του στον εργασιακό αθλητισμό από τον Αναπλ.
Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, κ. Γιάννη Τζάνο, και τον Υπεύθυνο Διοργάνωσης του Πρωταθλήματος του
ΕΠΟΦΥ, κ. Γιάννη Σταθόπουλο.

Νέα Διευθύντρια στη ΜΕΝΝ ΛΗΤΩ
Από την 1η Οκτωβρίου η επί 25 χρόνια συνεργάτις της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του ΜΗΤΕΡΑ,
Παιδίατρος - Νεογνολόγος κ. Βαρβάρα Δεληβοριά, προήχθη
σε Διευθύντρια της ΜΕΝΝ του ΛΗΤΩ.
Σε μια σεμνή τελετή αποχαιρετισμού που ετοίμασαν οι στενοί της συνεργάτες στη Μονάδα του ΜΗΤΕΡΑ, όλοι οι συνάδελφοί της και σύσσωμη η νοσηλευτική διεύθυνση με μέλη
της διοίκησης του Νοσοκομείου της ευχήθηκαν καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, στο έτερο Μαιευτήριο του
Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Πρώτη πήρε το λόγο η επί 29 χρόνια Διευθύντρια της Μονάδας, κ. Σοφία Πετμεζάκη, η οποία ευχήθηκε στη νέα Διευθύντρια ΜΕΝΝ του ΛΗΤΩ υγεία, επιτυχία και ευτυχία.
Κατόπιν μίλησε η νυν Διευθύντρια της Μονάδας του ΜΗΤΕΡΑ,
κ. Μένη Σακλαμάκη - Κοντού, η οποία, απευθυνόμενη στην
κ. Δεληβοριά, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Ζήσαμε μαζί δύσκολες, αλλά και ωραίες στιγμές πλάι στα προωράκια μας. Η αγάπη μας για το καθήκον μας έδεσε... Είχες άριστες σχέσεις
με όλους μας και η αφοσίωσή σου στο καθήκον ήταν παροιμιώδης. Θα μας λείψεις, Βαρβάρα».
Η κ. Βαρβάρα Δεληβοριά εμφανώς συγκινημένη δήλωσε:
«Μια ολόκληρη ζωή μαζί, δε θα σας ξεχάσω, ούτε τα ξενύχτια και τις ανησυχίες που περάσαμε μαζί. Η πρόταση του
ΛΗΤΩ ήταν άκρως τιμητική για εμένα και σημαντικότατο ρόλο στην απόφασή μου έπαιξε το γεγονός ότι το ΜΗΤΕΡΑ και

Σύσσωμο το προσωπικό της ΜΕΝΝ του
ΜΗΤΕΡΑ αποχαιρέτησε την κ. Βαρβάρα
Δεληβοριά και της ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.
Οι Διευθύντριες των Μονάδων Εντατικής
Νοσηλείας των Μαιευτηρίων ΛΗΤΩ
και ΜΗΤΕΡΑ, κ. Βαρβάρα Δεληβοριά
και Μένη Σακλαμάκη - Κοντού,
κατά τη διάρκεια της τελετής.

το ΛΗΤΩ ανήκουν στον ίδιο Όμιλο και έτσι η επαφή μας δε
θα χαθεί, καθώς υπάρχει άριστη συνεργασία των Μονάδων
των δύο Μαιευτηρίων τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο».
Στη νέα Διευθύντρια της ΜΕΝΝ ΛΗΤΩ ευχόμαστε τα
καλύτερα!

Νέα Νοσηλευτική Διεύθυνση στο ΜΗΤΕΡΑ
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η διοίκηση του MHTEΡΑ ανακοίνωσε την οργανωτική δομή της νέας Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του Νοσοκομείου, υπό την κ. Πόπη Καραγιάννη. Έτσι, η
κ. Μάγδα Σπανού προήχθη σε Υποδιευθύνουσα και οι κ. Γεωργία Κοβάνη, Σοφία Μιχαηλίδου, Χαρίκλεια Μπαρούτα,
Γραμματική Τσακουμάκου και Μαρία Χρονάκη σε Γενικές
Προϊσταμένες. Όλες εργάζονται στο Νοσοκομείο επί σειρά
ετών και έχουν πείρα από όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες της
νοσηλευτικής διεύθυνσης.
Η προαγωγή των παραπάνω στελεχών επιβεβαιώνει και την
πολιτική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για την ανάδειξη διευθυντικών
στελεχών μέσα από τον ίδιο τον Όμιλο.

Ευχόμαστε σε όλες καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους.

Η Νοσηλευτική Διεύθυνση του ΜΗΤΕΡΑ σε απαρτία, με τη Διευθύνουσα και την
Υποδιευθύνουσα στο κέντρο, πλαισιωμένες από τις Γενικές Προϊσταμένες.
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Νέα υπηρεσία «ΜΗΤΕΡΑ στο σπίτι»

Με μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία το ΜΗΤΕΡΑ έρχεται
ακόμα πιο κοντά στους νέους γονείς για να τους βοηθήσει να αντεπεξέλθουν καλύτερα και χωρίς άγχος στη
φροντίδα του μωρού τους. Η υπηρεσία «ΜΗΤΕΡΑ στο
σπίτι» προσφέρει τις λύσεις που χρειάζονται σε όσους
έχουν ανάγκη φροντίδα και παρακολούθηση στο άνετο
περιβάλλον του σπιτιού τους.
Με ένα τηλεφώνημα, το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ (νοσηλεύτριες - μαίες, βρεφονηπιοκόμοι κ.ά.) έρχεται για να σας βοηθήσει σε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη διατροφή του μωρού, το θηλασμό, την περιποίηση, το χώρο, την ασφάλεια, το ρουχισμό
του βρέφους κ.ά. Επίσης, το προσωπικό της υπηρεσίας
βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το θεράποντα ιατρό,
ενώ η συνεχής διαθεσιμότητα των εργαστηρίων του Μαιευτηρίου για εξετάσεις εξασφαλίζει και την αντιμετώπιση πιο σύνθετων ιατρικών περιστατικών. Έτσι, ανά πάσα
στιγμή είναι εξασφαλισμένη η καλύτερη δυνατή φροντίδα, στο δικό σας χώρο, με τη σχετική άνεση και διακριτικότητα.
Η υπηρεσία «ΜΗΤΕΡΑ στο σπίτι» απευθύνεται:
• σε γονείς που απέκτησαν παιδί για πρώτη φορά
• σε γυναίκες κατά τη λοχεία
• σε γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη
• σε γυναίκες που ακολουθούν πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης
• σε γυναίκες που βρίσκονται σε μετεγχειρητικό στάδιο
• σε νεογνά.
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Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία «ΜΗΤΕΡΑ
στο σπίτι» στο τηλέφωνο 1051.

news
Το 1ο Επιστημονικό Νοσηλευτικό
Συνέδριο Ιδιωτικού Τομέα Υγείας
1

2

3
1. Πλήθος κόσμου, νοσηλευτών, μαιών, φοιτητών και σπουδαστών παρευρέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής για να παρακολουθήσει το Συνέδριο.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. των ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, στο
βήμα του Συνεδρίου.
3. Οι Νοσηλευτικές Διευθύνσεις των ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ συνέβαλαν στην επιτυχία του Συνεδρίου καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή περίπου 1.500 συνέδρων πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 1ο Επιστημονικό
Νοσηλευτικό Συνέδριο Ιδιωτικού Τομέα Υγείας, που διοργανώθηκε από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ και τον Εθνικό Σύνδεσμο
Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ), με τη συμμετοχή του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών Αθήνας.
Το συνέδριο, το οποίο μοριοδοτήθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN), πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Νομάρχη Αθηνών, του Δημάρχου Αθηνών, του Δημάρχου Αμαρουσίου και των ΤΕΙ Α΄ & Β΄
Αθηνών, ενώ συμμετείχαν Νοσηλευτές - Μαίες - Μαιευτές
από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και την Αλβανία,
καθώς και ιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας. Την τελετή
έναρξης χαιρέτισαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. των
ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, και πλήθος εκπρόσωποι των δημόσιων φορέων της χώρας.
Στόχοι του συνεδρίου ήταν η προαγωγή της συνεργασίας
μεταξύ των επιστημονικών φορέων του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα υγείας και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπει-
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ριών, για πρώτη φορά, μέσα από εφαρμογές που έχουν ήδη
αρχίσει να υλοποιούνται, είτε ομαδικά είτε με ατομικές
πρωτοβουλίες, στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας,
με κεντρικό στόχο την ασφάλεια των ασθενών.
Οι σκοποί του συνεδρίου επιτεύχθηκαν πλήρως:
• Νοσηλευτές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συγκεντρώθηκαν στον ίδιο χώρο και κατέστησαν σαφές ότι δεν
υπάρχουν μόνο διαφορές μεταξύ των δύο τομέων, αλλά και
ομοιότητες, τις οποίες οι νοσηλευτές από κοινού
μπορούν να βελτιώσουν, ανταλλάσσοντας τις εμπειρίες τους από συγκεκριμένες εφαρμογές στην καθημερινότητά τους.
• Μεταλαμπαδεύτηκε η πείρα που απέκτησαν οι νοσηλευτές του ΥΓΕΙΑ στη διαδικασία διαπίστευσης
κατά JCI.
• Δημιουργήθηκε πεδίο ανταλλαγής απόψεων, θέσεων, τάσεων και προτάσεων για θέματα ποιότητας και
ασφάλειας των ασθενών.
• Ακούστηκαν οι αλήθειες της καθημερινότητας και προτάθηκαν λύσεις. Τονίστηκε ιδιαίτερα τι μπορεί να αλλάξει,
πότε και πώς.
• Προήχθη η συνεργασία μεταξύ επιστημονικών φορέων
υγείας και του ιδιωτικού τομέα υγείας.
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα περιλάμβανε: 16 Στρογγυλά
Τραπέζια, 8 Διαλέξεις και 1 Κλινικό Φροντιστήριο, 63 Ελεύθερες Ανακοινώσεις και 17 Αναρτημένες, οι οποίες περιλάμβαναν ερευνητικές εργασίες και παρουσίαση επίκαιρων
θεμάτων στη νοσηλευτική επιστήμη, με ευρύ θεματικό φάσμα εστιασμένο στην ασφάλεια του ασθενούς, συμπεριλαμβάνοντας τη σύγχρονη μαιευτική και παιδιατρική φροντίδα.
Παράλληλα, μέσα από τις ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις οι νοσηλευτές παρουσίασαν αξιόπιστα δεδομένα,
μεθόδους και πρακτικές βελτίωσης που αφορούν σε όλο το
φάσμα της νοσηλευτικής. Δύο ερευνητικές εργασίες βραβεύτηκαν με το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.
Αίσθηση προκάλεσε, τέλος, η διάλεξη του φιλολόγου και
κριτικού, κ. Κωνσταντίνου Γεωργουσόπουλου, με θέμα «Η
Παρηγορητική στην Τέχνη και στη Λογοτεχνία», όπου δόθηκε έμφαση στην «παρηγορητική» διάσταση του ρόλου του
νοσηλευτή μέσα από παραδείγματα της τέχνης και της λογοτεχνίας, με γλαφυρό και εμπεριστατωμένο λόγο, που, σε
συνδυασμό με τις μελωδίες του νεαρού πιανίστα κ. Μάριου
Παντελιάδη, ενθουσίασε τους συνέδρους.

Η πρώτη επιστημονική συνάντηση
Ελλήνων και Αλβανών Γυναικολόγων

1

2

3

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. των ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κ. Σταύρου, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΛΗΤΩ, κ. Λ. Παπαδόπουλο, στο πάνελ της επιστημονικής συνάντησης.
2 &3. Άποψη από τη συνάντηση μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών Γυναικολόγων και την ξενάγηση που ακολούθησε στο HYGEIA HOSPITAL TIRANA.

Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης του επιστημονικού
προσωπικού, την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο ΥΓΕΙΑ Τιράνων η 1η συνάντηση μεταξύ Ελλήνων και
Αλβανών Γυναικολόγων, στην οποία, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε η λειτουργία της Μαιευτικής Κλινικής του νέου Νοσοκομείου του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στην Αλβανία. Η συνάντηση κρίθηκε άκρως πετυχημένη, καθώς το Συνεδριακό Κέντρο του
Νοσοκομείου ήταν κατάμεστο από κόσμο, ενώ οι εντυπώσεις
από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των συναδέλφων
γυναικολόγων ήταν οι καλύτερες.
Υπενθυμίζεται πως το νέο νοσοκομείο HYGEIA HOSPITAL
TIRANA του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική
επένδυση στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας στην Αλβανία, είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής και αναμέ-

νεται να αποτελέσει πρότυπο αναφοράς για την περιοχή,
παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στην Αλβανία, αλλά και στις γειτονικές χώρες όπως την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Κόσοβο και το
Μαυροβούνιο. Το νέο σύγχρονο νοσοκομείο εγκαινίασε ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Αλβανίας,
κ. Σαλί Μπερίσα.
Το Νοσοκομείο ξεκίνησε τη λειτουργία του με αρχική δυναμικότητα περίπου 120 κλινών, διαθέτοντας Γενικό Νοσοκομείο,
Παιδιατρική Κλινική και Μαιευτική Κλινική και καλύπτοντας
με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όλα τα περιστατικά από τη
διάγνωση μέχρι τη θεραπεία τους. Σε πλήρη ανάπτυξη θα διαθέτει 220 κλίνες, 12 χειρουργικές αίθουσες, 5 αίθουσες
τοκετών και 16 κλίνες ΜΕΘ.

Το πρώτο μωράκι του Hygeia Hospital Tirana!
Πρεμιέρα για τη Μαιευτική Κλινική του HYGEIA HOSPITAL
TIRANA! Με τη συνδρομή έμπειρων Ελληνίδων μαιών από
το ΜΗΤΕΡΑ, οι οποίες μετέβησαν από την Αθήνα στα Τίρανα
προς αρωγή του ιατρικού προσωπικού και των εκεί συναδέλφων τους, έγινε ο πρώτος τοκετός στη Μαιευτική Κλινική του
HYGEIA HOSPITAL TIRANA το Σεπτέμβριο. Το πρώτο μωράκι του Νοσοκομείου χαίρει άκρας υγείας και ελπίζουμε να
είναι γούρικο για το νοσοκομείο και καλότυχο στη ζωή του!

Οι Ελληνίδες μαίες
του ΜΗΤΕΡΑ, μαζί με την
πρώτη λεχωίδα και το πρώτο
μωράκι που γεννήθηκε
στο ΗΥGEIA TIRANA
HOSPITAL.
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Δράσεις των ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ
για το μητρικό θηλασμό
Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας τους, τα Μαιευτήρια
ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για
την προαγωγή και διάδοση του μητρικού θηλασμού, αναγνωρίζοντας τα οφέλη του τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί. Η προσπάθειά τους αυτή συνεχίστηκε και φέτος, με πολυποίκιλες δράσεις.
Έτσι, το ΜΗΤΕΡΑ διοργάνωσε το διάστημα 29/11 3/12/2010, στο συνεδριακό κέντρο
«Ν. Λούρος», το 3ο
Μετεκπαιδευτικό
Σεμινάριο Συλλόγου
Επιστημόνων Μαιών
- Μαιευτών Αθηνών
με θέμα «Μητρικός
Θηλασμός», δίνοντας την ευκαιρία
στους επιστήμονες
του κλάδου να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις σε αυτό και να προαγάγουν έτσι τις δεξιότητές τους.
Από την πλευρά του, το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ στήριξε μια πραγματικά πρωτότυπη ιδέα: Το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, στις 13:00,
στην Αθήνα, στον Άγνωστο Στρατιώτη, χαρούμενες μητέρες

και ευτυχισμένα μωρά έστειλαν το μήνυμα
πως το καλύτερο ξεκίνημα για
τη ζωή δεν είναι άλλο από το
μητρικό γάλα.
Σε αυτήν την
προσπάθεια το
μαιευτήριο ΛΗΤΩ ήταν παρόν
και προσέφερε
σε όλες τις μητέρες ένα συμβολικό δωράκι:
μία αφίσα που
θα τους θυμίζει
πάντα τα 10 βήματα για επιτυχή μητρικό θηλασμό, ζωγραφισμένα από παιδάκια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γλυκών
Νερών, σε συνεργασία με το μαιευτήριο. Να σημειωθεί ότι το
«ραντεβού» κλείστηκε ταυτόχρονα για δέκα πόλεις σε όλη την
Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Σύρος, Κόρινθος, Πάτρα, Βόλος, Λάρισα και Σητεία), στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Ταυτόχρονου Θηλασμού στις 9/10.

Εορτασμός και στην Κύπρο
«Είστε μητέρα και θηλάζετε; Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί με όλες τις μητέρες του
κόσμου!». Με το σύνθημα αυτό και στο πλαίσιο του εορτασμού της 9ης Οκτωβρίου
ως Παγκόσμιας Ημέρας Ταυτόχρονου Θηλασμού, το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός του
Ομίλου ΥΓΕΙΑ, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μητρικού Θηλασμού,
διοργάνωσε ταυτόχρονο θηλασμό το Σάββατο 9 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του
νοσοκομείου, όπου υπήρξε παράλληλα ενημέρωση από γυναικολόγους, παιδιάτρους και μαίες για τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού.
Η συνάντηση του ταυτόχρονου θηλασμού πραγματοποιήθηκε
παγκύπρια στις 11:30. Στις συμμετέχουσες απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν μεγάλη και
η διοργάνωση του ταυτόχρονου θηλασμού από το Νοσοκομείο
Ευαγγελισμός στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία.
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news
Πρόγραμμα επιστημονικών εκδηλώσεων
ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011
Με το πρόγραμμα της φετινής χρονιάς, σας καλούμε ακόμη μία φορά να ακολουθήσετε τις
ομιλίες που γίνονται πάνω από 20 χρόνια στο ΜΗΤΕΡΑ, με θέματα τόσο Μαιευτικής - Γυναικολογίας και Παιδιατρικής όσο και γενικότερου επιστημονικού και πνευματικού ενδιαφέροντος. Οι ομιλίες γίνονται στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ.
Θερμά ευχαριστούμε τους διακεκριμένους ομιλητές μας, αλλά και τους συναδέλφους, που
μας βοήθησαν στον καταρτισμό του προγράμματος.

Αναγνωρίζοντας την αξία της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στην επιτυχή άσκηση του επαγγέλματός μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση και φέτος να σας προσκαλέσουμε στις επιστημονικές μας εκδηλώσεις, που ξεκίνησαν στις 5 Οκτωβρίου 2010 και
πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Τρίτη στις 12:15 στην αίθουσα διαλέξεων του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί πια θεσμό στο Μαιευτήριό μας και θα
εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την ενεργό συμμετοχή σας στις συζητήσεις που ακολουθούν, τα
σχόλιά σας και τις επισημάνσεις σας, που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω αναβάθμιση
του προγράμματος.
Με εκτίμηση
Δρ Ελπιδοφόρος Δουράτσος
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΛΗΤΩ

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ
Γεώργιος Καλλιπολίτης
Αν. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών

Φ Ε Β Ρ ΟΥΑ Ρ Ι ΟΣ

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 12:00
Θέμα:
ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Εισηγητής: ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ, Καθηγητής Μαιευτικής
Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Προεδρείο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ, Καθηγητής Μαιευτικής
Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011, ώρα 12:00
Θέμα:
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Εισηγήτριες:	ΒΟΥΛΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, PhD, Διευθύντρια Τμήματος Γενετικής
και Μοριακής Βιολογίας ΜΗΤΕΡΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ, Βιολόγος, Κυτταρογενετίστρια
Προεδρείο: 	ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011, ώρα 12:00
Θέμα:
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΚΑΣ, Ενδοκρινολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Προεδρείο: ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Παθολόγος - Εντατικολόγος
Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011, ώρα 12:15
Θέμα:
ΤΟ ALFA LAB ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Εισηγήτρια:	ΛΙΝΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ, Διευθύντρια Alfa Lab Κέντρου Μοριακής
Βιολογίας και Κυτταρογενετικής
Προεδρείο: 	Δρ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής Ε.Α.Ν. ΜΕΤΑΞΑ

16

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 12:15		
ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΘΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ, Παιδίατρος - Αλλεργιολόγος 
- Ανοσολόγος
Προεδρείο: 	Δρ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΣΛΥΤΕΡ, Ειδικός Παθολόγος,
Υπεύθυνος Παθολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
Με την ευγενική χορηγία της PAMPERS
Θέμα:
Εισηγητής:

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011, ώρα 12:00
Θέμα:
ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Εισηγήτρια:	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ, Παιδίατρος, Αναπτυξιολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνη Τμήματος
Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Προεδρείο: 	ΜΕΝΗ ΣΑΚΛΑΜΑΚΗ - ΚΟΝΤΟΥ, Παιδίατρος - Νεογνολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια MENN
ΜΗΤΕΡΑ, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ
		
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 12:00		
Θέμα:
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Εισηγητής:	ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΓΚΟΣ, Παιδίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Αθηνών
Προεδρείο: 	ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, Παιδίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Αθηνών, Ειδικός Γραμματέας Ελληνικής Παιδιατρικής
Εταιρείας, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ

Φ Ε Β Ρ ΟΥΑ Ρ Ι ΟΣ

Ι Α Ν ΟΥΑ Ρ Ι ΟΣ

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011, ώρα 12:15
Θέμα:
Η ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
Εισηγήτρια: ΕΥΦΗΜΙΑ ΒΡΑΚΙΔΟΥ, Αιματολόγος,
Συνεργάτις Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ
Προεδρείο: 	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ, Καρδιολόγος, Υπεύθυνος του
Καρδιολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Υπεύθυνος
Τμήματος Επαναλαμβανόμενων Αποβολών Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 12:00
Θέμα:
ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ
Εισηγητής: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΟΓΛΟΥ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Ειδικός Παιδογυναικολόγος
Προεδρείο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 12:15
Θέμα:
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Εισηγητής:	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Υπεύθυνος Μονάδας Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
Προεδρείο: Δρ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος
Παθολογίας Κατώτερου Γεννητικού Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 12:00		
Θέμα:	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΟΓΡΑΦΙΑ
- ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΑ
Εισηγήτρια:	ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Ιατρός - Παιδοακτινολόγος,
Επιμελήτρια Τμήματος Αξονικής - Μαγνητικής Τομογραφίας
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ
Προεδρείο: ΑΙΓΛΗ ΖΕΛΛΟΥ, Παιδογαστρεντερολόγος, Διευθύντρια
Παιδογαστρεντερολογικού Τμήματος Παίδων ΜΗΤΕΡΑ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ, Ομότιμος Καθηγητής
Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονικός Διευθυντής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
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Y-Logimed

Σύγχρονες υπηρεσίες προμήθειας, εφοδιασμού
και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων
• Σημαντική εξοικονόμηση κόστους εφοδιαστικής αλυσίδας
σε όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μέσα από κεντρικοποιημένο σύστημα προμηθειών, αποθήκευσης και διεργασιών
logistics.
• Βελτιστοποίηση στη διαχείριση αποθεμάτων των προϊόντων.

Αποκλειστικές αντιπροσωπείες

Η Y-Logimed Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των προμηθειών, εφοδιασμού και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προσφέροντας στους παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης ένα πλήρες και ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο
προϊόντων και υπηρεσιών.
Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε: δημόσια και ιδιωτικά
γενικά νοσοκομεία, ιδιωτικά μαιευτήρια, ιδιωτικές κλινικές,
διαγνωστικά κέντρα, τράπεζες βλαστοκυττάρων, ιδιωτικά ιατρεία.

Αποτελεσματική προμηθευτική

Η Y-Logimed, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και
πωλησιακή ικανότητα, αντιπροσωπεύει καταξιωμένους οίκους στους τομείς της αναισθησιολογίας, των χειρουργικών
εργαλείων και ενδοσκοπικού εξοπλισμού καθώς και στον τομέα των αναλώσιμων υλικών, στοχεύοντας στο σύνολο της αγοράς υγείας.

Υπηρεσίες
βιοϊατρικής τεχνολογίας
Η Y-Logimed προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η ομάδα των Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας παρέχει εμπεριστατωμένη υποστήριξη σε επίπεδο τεχνικών και οικονομικών αξιολογήσεων,
προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις σε νοσοκομεία, κλινικές και ιδιωτικά ιατρεία ως προς τον ιατροτεχνολογικό τους
εξοπλισμό.

διαδικασία
Λειτουργώντας ήδη ως Κεντρικός Προμηθευτικός Οργανισμός, η Y-Logimed προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες
προμηθειών, εφοδιασμού και διακίνησης ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, μειώνοντας σημαντικά το κόστος αγοράς και εξαλείφοντας το σχετικό κόστος διατήρησης αποθεμάτων. Η εταιρεία, μεταξύ άλλων, διαθέτει σύγχρονες αποθηκευτικές
εγκαταστάσεις, εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης αποθηκών
και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών.

Η Υ-L o g i m e d ε π ι τ υ γ χ ά ν ε ι
• Βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου προμηθευόμενων προϊόντων με όρους ποιότητας και κόστους.
• Οικονομίες κλίμακας.
• Πρόσβαση στα καλύτερα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και στις
πιο σύγχρονες ιατρικές τεχνολογίες.
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Πιστοποιημένη διαχείριση
προϊόντων - υπηρεσιών
Η Y-Logimed έχει πιστοποιηθεί για όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 13485 και
BS 25999-2.
Η Y-Logimed είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο δραστηριοποίησής της και η δεύτερη στην Ελλάδα που έλαβε πιστοποίηση για τη Διαχείριση της Επιχειρηματικής της Συνέχειας από
τη Lloyd’s RQA Ελλάδας, διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητές της δεν επηρεάζονται από απρόβλεπτους κινδύνους και
έκτακτα γεγονότα.
Έτσι επιτυγχάνει μια καινοτόμα προσέγγιση αποτελεσματικής
λειτουργίας μεταξύ των εταιρειών του χώρου της, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων στους πελάτες της.
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εταιρική
κοινωνική
ευθύνη

Για τα παιδιά που έχουν την ανάγκη μας!
Για άλλη μια χρονιά το προσωπικό της Marfin Egnatia Bank,
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Marfin και με την υποστήριξη των
εταιρειών του Ομίλου Marfin Investment Group, συνεχίζει το
εθελοντικό του έργο το οποίο αφορά στη συγκέντρωση χρημάτων για τα παιδιά που έχουν την ανάγκη μας.
Όπως κάθε χρόνο, τα έσοδα που θα
συγκεντρωθούν από τις εκδηλώσεις
και τις ενέργειες στο πλαίσιο του Μαραθώνιου Αγάπης για το Παιδί θα
διαχειριστεί το Ίδρυμα Marfin μέσω
εκλεγμένης Επιτροπής, για τη διανομή του ποσού σε ιδρύματα και σε
οικογένειες παιδιών που στηρίζουμε.
Πέρυσι, με την έμπρακτη
υποστήριξη του προσωπικού, αλλά και όλου του κόσμου που συμμετείχε ενεργά, συγκεντρώθηκαν 400.000
ευρώ, τα οποία διανεμήθηκαν από το Ίδρυμα Marfin.
Από το 2008, έτος ιδρύσεώς
του, το Ίδρυμα Marfin έχει αναλάβει την υποστήριξη και τη συντονισμένη λειτουργία της πολύπλευρης κοινωνικής και φιλανθρωπικής δραστηριότητας του Ομίλου Marfin Investment Group.
Στόχος του Ιδρύματος είναι, μεταξύ
άλλων, η παροχή αρωγής σε ανθρώπους χαμηλών εισοδημάτων που α-

ντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθώς και στα παιδιά που
χρειάζονται στήριξη.

Από εμάς για την κοινωνία
Η επιτυχής πραγματοποίηση του Μαραθωνίου Αγάπης για το
Παιδί και όλων των εκδηλώσεών του οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου σε όλα τα επίπεδα, στην προσέλευση μεγάλου αριθμού εθελοντών στο Bazaar Προσωπικού, αλλά και στη
συμμετοχή τους σε όλες τις εκδηλώσεις. Επίσης, στην προσφορά κάθε εταιρείας του Ομίλου, του προσωπικού και των
συνεργατών της.
Πολύ σημαντική είναι ακόμη η επικοινωνιακή προώθηση των
ενεργειών και των εκδηλώσεων του Μαραθωνίου από τις εταιρείες προς το πελατειακό κοινό τους.
Το προσωπικό του Ομίλου, αφοσιωμένο στην έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αξία που διέπει τον Οργανισμό
από την πρώτη στιγμή της σύστασής του, συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του θεσμού για όσο διάστημα διαρκεί ο
Μαραθώνιος και με την εθελοντική προσφορά του υλοποιεί το
κοινωνικό όραμα του Ομίλου.
Ο Μαραθώνιος κλείνει 20 χρόνια ζωής από την πρώτη διοργάνωσή του στην Κύπρο, υπηρετώντας με συνέπεια και υπευθυνότητα πάντα τον ίδιο σκοπό: την υποστήριξη όλων των παιδιών
που χρειάζονται τη βοήθειά μας.

Η πιο μεγάλη γιορτή
Ξεκινώντας το Δεκέμβριο, πλαισιώνει όλες τις ενέργειες που
κορυφώθηκαν με το Bazaar Προσωπικού, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010.
Το Bazaar Προσωπικού είναι η μεγαλύτερη φιλανθρωπική
γιορτή και παράλληλα η σπουδαιότερη εθελοντική πρωτοβου-

Jockey’s Country Club
Οι εγκαταστάσεις του Jockey’s βρίσκονται σε μια καταπράσινη περιοχή στο Τατόι.
Αναλαμβάνει κάθε είδους εταιρική ή κοινωνική εκδήλωση, στους εσωτερικούς
και στους υπαίθριους χώρους που διαθέτει, ενώ παράλληλα προσφέρει και υπηρεσίες εξωτερικού catering. Το εξαιρετικό φαγητό και η υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών το καθιστούν εξαιρετική επιλογή για κάθε σας εκδήλωση.
• Jockey’s Country Club: Ολυμπιακό Χωριό - Τατόι Αττικής, τηλ.: 210 2448090-1,
e-mail: info@jockeyscountryclub.gr - www.jockeyscountryclub.gr.
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λία του προσωπικού του Ομίλου Marfin Investment Group,
που διεξάγεται στο πλαίσιο του Μαραθώνιου Αγάπης για το
Παιδί. Όλοι οι εργαζόμενοι ενώθηκαν σε μια μεγάλη ομάδα και
συγκέντρωσαν έσοδα για τα παιδιά που έχουν την ανάγκη μας.
Ο Μαραθώνιος έχει καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός και αποδεικνύει τη συνολική Εταιρική Υπευθυνότητα του Ομίλου.
Φέτος, οι εργαζόμενοι μπήκαν πίσω από τους πάγκους και μαγείρεψαν με υλικό την αγάπη, για τα παιδιά που μας χρειάζονται. Στο Bazaar διατέθηκε επίσης το βιβλίο «Συνταγές με
υλικό την Αγάπη», με συνταγές μαγειρικής όλου του προσωπικού του Ομίλου. Τα έσοδα από το Bazaar διατέθηκαν για τους
σκοπούς του Μαραθώνιου.
Τα παιδιά, μαζί με την καλλιτεχνική ομάδα «Μαγικές Σβούρες», έπαιξαν, ψυχαγωγήθηκαν και απασχολήθηκαν με πάρα
πολλές διασκεδαστικές δραστηριότητες, σ’ έναν ειδικά διαμορφωμένο παιδότοπο.
Η εκδήλωση φέτος φιλοξενήθηκε από το Jockey’s Country

Club. Όλο το Δεκέμβριο, το δίκτυο καταστημάτων της Marfin
Egnatia Bank συμμετέχει ενεργά στο Μαραθώνιο, με τη διάθεση της σοκολάτας, αλλά και με την ενημέρωση των πελατών
του αναφορικά με το Μαραθώνιο Αγάπης και το έργο του.
Ο Μαραθώνιος θα συνεχίσει με ανάλογες εκδηλώσεις και ενέργειες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται όλο το χρόνο.

Πώς μπορείτε
να συμμετέχετε:
Με κατάθεση
• με μία επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα της
Marfin Egnatia Bank
• μέσω του Δικτύου των ΑΤΜs
• μέσω της υπηρεσίας eBanking με ένα κλικ στο www.
marfinegnatiabank.gr
Με αγορά
• της συλλεκτικής σοκολάτας του Μαραθωνίου Αγάπης για
το Παιδί από τα καταστήματα της Marfin Egnatia Bank
Αριθμός Λογαριασμού Μαραθωνίου: GR38 0280 2690 0000
0036 9945 426
Για πληροφορίες και για τους τρόπους συμμετοχής
ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 210 9304896 και
στο www.marathoniosagapis.gr.
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Γινόμαστε καλύτεροι
για εσάς!
Nέα εποχή για τη μαιευτική, τα βλαστοκύτταρα, την παιδιατρική
Καμία συγκυρία, καμία δυσκολία δεν μπορεί να αναβάλει ή να εκτρέψει από το στόχο του το αναπτυξιακό όραμα
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και το στρατηγικό του στόχο για την παροχή υπηρεσιών ακόμη καλύτερων, ακόμα πιο
πρωτοποριακών, ακόμα πιο προσιτών σε όλους.
Στο πνεύμα αυτό, όλο το προηγούμενο διάστημα τα ΜΗΤΕΡΑ, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ έβαλαν τα... καλά τους
για να γιορτάσουν μαζί με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους τους τα εγκαίνια της VIP πτέρυγας στο ΜΗΤΕΡΑ
και την ανακαίνιση χώρων του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για να ανακοινώσουν μια σπουδαία παροχή, τη δωρεάν φύλαξη
βλαστοκυττάρων, για όλα τα παιδιά που γεννιούνται στο ΜΗΤΕΡΑ και στο ΛΗΤΩ, και για να παρουσιάσουν
πρωτοποριακές μεθόδους τοκετού.
Και ακριβώς στο ίδιο πνεύμα δε θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι ξεκινά μια νέα εποχή στον τομέα
παροχής υπηρεσιών υγείας, από όλα τα Νοσοκομεία και τις Εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, μια νέα εποχή που
φέρνει την επιστήμη ακόμα πιο κοντά στον άνθρωπο.

Εγκαίνια VIP ορόφου ΜΗΤΕΡΑ - Ανακαίνιση χώρων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Αναβαθμίστηκαν οι χώροι του ΜΗΤΕΡΑ,
καθώς και του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, που
καλύπτει πλέον όλες τις βασικές ειδικότητες της Κλινικής Παιδιατρικής. Με
την επαναδειοδότησή του, το ΜΗΤΕΡΑ
είναι πλέον η μεγαλύτερη ιδιωτική Κλινική στην Ελλάδα με 501 κλίνες.
Τα επίσημα εγκαίνια του νέου ορόφου
VIP του ΜΗΤΕΡΑ και των νέων χώρων του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ, πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα
25 Οκτωβρίου 2010 από τον Πρόεδρο
της MIG και Αντιπρόεδρο του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, ενώ στην
τελετή απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας, Διατροφής και Άθλησης, κ.
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Ανδρέας Λοβέρδος. Στα εγκαίνια παρευρέθησαν ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην
Ελλάδα, Mr Daniel B. Smith, ο Νομάρχης (νυν Περιφερειάρχης) Αττικής, κ.
Γιάννης Σγουρός, και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης.
Το ΜΗΤΕΡΑ, στο πλαίσιο της συνεχούς
αναβάθμισης των υπηρεσιών και των
χώρων του, ολοκλήρωσε ανακαίνιση
8.000 τ.μ. που περιλαμβάνει:
• Ανακαίνιση του συγκροτήματος χειρουργείων του πρώτου επιπέδου με
δημιουργία 6 νέων χειρουργικών
αιθουσών, ως συμπλήρωμα στις 6
υπάρχουσες χειρουργικές αίθουσες,
21 πολυτελών αιθουσών ανανήψεως

ΤΕΡΑ,
Ο Πρόεδρος του ΜΗ
ου.
ύρ
Στα
κ. Κωνσταντίνος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
του ΜΗ ΤΕΡΑ, κ. Αλέξιος Κομ
νηνός.

σης, κ. Ανδρέας ΛοΟ Υπουργός Υγείας, Διατροφής και Άθλη
της MIG, κ. Ανδρέα
βέρδος, εγκαινιάζει μαζί με τον πρόεδρο
ΕΡΑ και το ΠαιδιΒγενόπουλο, τη νέα VIP πτέρυγα του ΜΗΤ
ατρικό του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.

ασθενών, ειδικού χώρου προνάρκωσης παίδων. Συνολικά σήμερα έχει 20
σύγχρονες χειρουργικές αίθουσες, 6
αίθουσες μαίευσης και 17 αίθουσες
ωδινών.
• Πλήρη ανακαίνιση των εξωτερικών
ιατρείων του 1ου ορόφου, που χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική
και διαθέτουν φιλόξενους χώρους υποδοχής - αναμονής επισκεπτών και
γυναικολογικά εξεταστήρια, προκειμένου να εξυπηρετούνται περισσότε-

ρες γυναίκες.
• Πλήρη ανακατασκευή όλων των δωματίων στον 6ο και
στον 7ο όροφο.
• Δημιουργία VIP ορόφου (7ος), με 1 μεγάλη σουίτα, 3 Lux
σουίτες και 1 Lux μονόκλινο.
Το ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό που πληροί τις διεθνείς
προδιαγραφές, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1865 για διακομιδή νεογνών ως
Κινητή Μονάδα, καθώς και υποστήριξη
των νέων μητέρων μετά την έξοδό τους
με την υπηρεσία «ΜΗΤΕΡΑ στο σπίτι».
Παράλληλα, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός παιδιατρικός φορέας της χώρας, προχώρησε σε:
• Σύσταση ολοκληρωμένου παιδιατρικού κέντρου για πρώτη φορά στην
Ελλάδα με εξειδικευμένα τμήματα
που αφορούν στα παιδιά και στους

ΜΗ ΤΕΡΑ.
του Παίδων
ο
τι
μά
δω
νο
Ανακαινισμέ

.
πτέρυγας ΜΗ ΤΕΡΑ
Σουίτα της νέας VIP
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παιδονευροχειρουργικό τμήμα.
• Πλήρη ανακατασκευή των χώρων
και δημιουργία παιδιατρικού ορόφου (5ος) με 29 δωμάτια, 1 σουίτα
και εξοπλισμένο παιδότοπο με
δανειστική βιβλιοθήκη.

ΜΗ ΤΕΡΑ, κ. ΝίΟ Γενικός Διευθυντής του
τον Αμερικανό
γεί
κος Παπαδημητρίου, ξενα
iel B. Smith,
Dan
Πρέσβη στην Αθήνα, Mr
πτέρυγα του
VIP
νέα
και τη σύζυγό του στη

Πλήθος κόσμου τίμ
ησε με την παρουσία
του την εκδήλωση
εγκαινίων των νέω
ν
χώρων του ΜΗ ΤΕΡΑ
.

ΜΗ ΤΕΡΑ.

εφήβους: ολοκληρωμένο καρδιολογικό - καρδιοχειρουργικό κέντρο,
εφηβικής ιατρικής, αναπτυξιακής ιατρικής, παχυσαρκίας - διατροφικών

διαταραχών, παιδογαστρεντερολογίας, παιδικού διαβήτη, παιδοενδοκρινολογίας κ.λπ.
• Δημιουργία νέων Τμημάτων: η μόνη
ιδιωτική κλινική με εξειδικευμένο

Σε εφημερία 24 ώρες το 24ωρο,
365 ημέρες το χρόνο, το Παίδων
ΜΗΤΕΡΑ καλύπτει όλες τις ειδικότητες της Κλινικής Παιδιατρικής,
συμπεριλαμβανομένων της παιδονευροχειρουργικής, της παιδοΩΡΛ
και της παιδοορθοπαιδικής.
Στρατηγικός στόχος, άλλωστε, του Ομίλου ΥΓΕΙΑ είναι η ίδρυση Κλινικών που
λειτουργούν ως Κέντρα Αναφοράς στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέχοντας
ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στην
αιχμή της ιατρικής επιστήμης.

Δωρεάν φύλαξη βλαστοκυττάρων από το ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ
Σε μια μεγάλη προσφορά για τους νέους
γονείς προχώρησαν πρόσφατα τρεις
εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ: τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ παρέχουν
δωρεάν στους γονείς των παιδιών που
γεννιούνται σε αυτά τη συλλογή, την επεξεργασία και τη φύλαξη βλαστικών
κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, για οικογενειακή ή για δημόσια
χρήση, μέσω της τράπεζας βλαστικών
κυττάρων Stem-Health Hellas. Επιπλέον, τα μοσχεύματα από βλαστικά
κύτταρα που φυλάσσονται για δημόσια
χρήση παρέχονται εντελώς δωρεάν από
τη Stem-Health Hellas στους ασθενείς,
χωρίς να επιβαρύνονται οι ίδιοι ή τα ασφαλιστικά τους ταμεία.
Τη μοναδική αυτή προσφορά, που ανατρέπει το σημερινό καθεστώς και απαλλάσσει τους γονείς των παιδιών που
γεννιούνται στα δύο μαιευτήρια από μια
σημαντική δαπάνη, ανακοίνωσαν οι διοικήσεις των μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ
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και ΛΗΤΩ. Σε σχετική
Συνέντευξη Τύπου την
οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι της
Πολιτείας, του ιατρικού
κόσμου και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ο κ.
Ανδρέας Βγενόπουλος
επισήμανε: «Η πρωτοβουλία των μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ
να προσφέρουν δωρεάν
τη φύλαξη ομφαλοπλακουντιακού αίματος για
οικογενειακή χρήση,
αλλά και η προσπάθεια της Stem-Health
Hellas να συμβάλει στη
δημιουργία σημαντικού
αποθέματος μονάδων
για δημόσια χρήση συνάδουν με τη συνεχή
προσπάθεια του Ομίλου

οίνωση της παροχής για
Από τη Συνέντευξη Τύπου για την ανακ
τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ
τη δωρεάν φύλαξη βλαστοκυττάρων από
lth. Από αριστερά οι κ.: Νίκαι ΛΗΤΩ, σε συνεργασία με τη Stem-Hea
ς Stem-Health), Λεωνίδας
κος Νικολαΐδης (Διευθύνων Σύμβουλο
ς ΛΗΤΩ), Ανδρέας ΒγενόΠαπαδόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλο
Αντιπρόεδρος του Ομίλου
πουλος (Πρόεδρος του Ομίλου MIG και
ν Σύμβουλος ΜΗΤΕΡΑ).
ΥΓΕΙΑ) και Αλέξιος Κομνηνός (Διευθύνω

ΥΓΕΙΑ να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας,
με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης». «Τα
νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ», πρόσθεσε, «θα συνεχίσουν να στοχεύουν
στην παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, χωρίς να αδιαφορούν για τις πραγματικές ανάγκες
και δυνατότητες της κοινωνίας».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ,
κ. Αλέξιος Κομνηνός, τόνισε: «Πρόκειται για μία μοναδική κοινωνική προσφορά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε και παράλληλα
για μια παγκόσμια πρωτοτυπία, καθώς
είναι η πρώτη φορά όπου μαιευτήρια
προσφέρουν τη συλλογή βλαστικών
κυττάρων για οικογενειακή χρήση δωρεάν. Είμαστε υπερήφανοι που αυτή η
προσφορά των Μαιευτηρίων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ γίνεται πραγματικότητα σε
μία από τις πλέον αξιόλογες υβριδικές
τράπεζες διεθνώς, τη Stem-Health
Hellas».
Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΛΗΤΩ, κ. Λεωνίδας Παπα-

δόπουλος, υπογράμμισε: «Η ελεύθερη επιλογή από τους γονείς θα βασίζεται αποκλειστικά στα τρέχοντα
επιστημονικά δεδομένα, τα οποία
θα τους παρουσιάζονται με σαφήνεια, εγκυρότητα και ειλικρίνεια,
ώστε να αποφασίζουν σύμφωνα
με τη δική τους κρίση». «Η επιλογή, άλλωστε, ορισμένων γονέων
να δωρίσουν το ομφαλοπλακουντιακό αίμα του παιδιού τους για
δημόσια χρήση θα βοηθήσει στη
δημιουργία σημαντικού αποθέματος μοσχευμάτων στην Ελλάδα»,
πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι «η χώρα μας χρειάζεται
πάνω από 200.000 μοσχεύματα για να
καλύψει τις ανάγκες του 95% του ελληνικού πληθυσμού».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της StemHealth Hellas, κ. Νίκος Νικολαΐδης,
ανακοίνωσε από την πλευρά του: «Η
τράπεζα βλαστικών κυττάρων είναι η
πρώτη οικογενειακή τράπεζα στην Ευρώπη και η μοναδική στην Ελλάδα που

έχει διαπίστευση
από τον οργανισμό FACT-NetCord.
Μόνο 27 τράπεζες παγκοσμίως έχουν
λάβει αυτίν την αδιαμφισβήτητου κύρους διαπίστευση», συμπλήρωσε
χαρακτηριστικά.
Η επεξεργασία και η φύλαξη του ομφαλοπλακουντιακού αίματος γίνονται
στα εργαστήρια της εταιρείας, που βρίσκονται εντός του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ
και διαθέτουν άρτιο και υπερσύγχρονο
εξοπλισμό.

Νέες υπηρεσίες και αναβαθμίσεις για το ΛΗΤΩ
Στις αρχές του καλοκαιριού, το ΛΗΤΩ είχε τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσει τον πλήρως ανακαινισμένο γ΄ όροφο του Μαιευτηρίου, δίνοντας το δικό του, ξεχωριστό μήνυμα: «40 χρόνια, το μέλλον ακουμπά σ’ εμάς με εμπιστοσύνη». Παράλληλα,
το ΛΗΤΩ με τις πρωτοποριακές υπηρεσίες που προσφέρει, όπως ο τοκετός σαν στο σπίτι και ο τοκετός στο νερό, δίνει και
αυτό το στίγμα της στρατηγικής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για ακόμα καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες!
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Κύηση
Ο ρόλος
του ωτορινολαρυγγολόγου
από το

Μηνά Ν. Αρτόπουλο
Ωτορινολαρυγγολόγος,
Χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου,
Επιστημονικός συνεργάτης ΩΡΛ Τμήματος
ΜΗΤΕΡΑ

Η έγκυος γυναίκα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιατρική. Οι μεταβολικές
και ενδοκρινολογικές μεταβολές που
σχετίζονται με την κύηση επηρεάζουν
σε σημαντικό βαθμό την κεφαλή και τον
τράχηλο.
• Η ρινική συμφόρηση κατά τη διάρκεια της κύησης ή ρινίτιδα της κύησης αποτελεί μία πολύ συχνή κλινική
κατάσταση, γνωστή εδώ και πολλά
χρόνια. Πιστεύεται ότι συναντάται
στο 5% - 32% των εγκύων, εμφανίζεται προς το τέλος του πρώτου τριμήνου, ενώ μπορεί να επιμένει έως και
τον τοκετό. Αυτό συμβαίνει λόγω της
γενικευμένης κατακράτησης υγρών
στην κύηση και της δράσης των οιστρογόνων. Η ρινική συμφόρηση συνοδεύεται από καθαρή ρινόρροια και
οιδηματώδη βλεννογόνο, ο οποίος
αποφράσσει τα εκφορητικά στόμια
των παραρρινικών κόλπων, με αποτέλεσμα τις παραρρινοκολπίτιδες
(ιγμορίτιδες).
• Η ρινορραγία κατά την κύηση είναι
κάτι κοινό και οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Κύριος παράγοντας είναι η αυξημένη αγγειοβρίθεια
του ρινικού βλεννογόνου, του οποίου
οι μικροτραυματισμοί οδηγούν εύκολα σε ρινορραγία. Η γενικευμένη
αυτή αύξηση του αγγειακού ιστού
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Οι μεγάλες αλλαγές στο σώμα της γυναίκας κατά την εγκυμοσύνη είναι
δυνατόν να επηρεάσουν το κεφάλι και τον τράχηλο, κάνοντας πιθανή την
εμφάνιση παθήσεων όπως η ρινορραγία. Κατά κανόνα τα συμπτώματα
είναι ήπια και η αντιμετώπιση απλή, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου
μια επίσκεψη σε ωτορινολαρυγγολόγο κρίνεται απαραίτητη.

•

οδηγεί επίσης στην ανάπτυξη βλαβών όπως π.χ. κοκκιώματα άνω και
κάτω γνάθου, αιμαγγειώματα ρινός
κ.λπ. Οι αγγειακοί αυτοί σχηματισμοί
τυπικά εμφανίζονται στη στοματική
και στις ρινικές κοιλότητες κατά τους
πρώτους μήνες της κύησης και εξαφανίζονται αμέσως μετά τον τοκετό ή
τη διακοπή της κύησης.
Η δυσλειτουργία της ευσταχιανής
σάλπιγγας παρουσιάζεται σε ποσοστό 5% - 30% των εγκύων και ποικίλλει όσον αφορά στη συμπτωματολογία της. Μπορεί να εμφανιστεί ως
απόφραξη της ευσταχιανής, αλλά και
ως μόνιμα ανοικτή ευσταχιανή σάλπιγγα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται
συνήθως μετά το πρώτο τρίμηνο. Οι
γυναίκες με απόφραξη της ευσταχιανής σάλπιγγας έχουν αίσθημα
πλήρωσης στο αφτί, ενώ γίνονται
ακουστοί διάφοροι ήχοι από την παροδική είσοδο αέρα στο μέσο αφτί.
Η απόφραξη οφείλεται στο οίδημα
των βλεννογόνων και στην κατακράτηση των υγρών. Στις σοβαρότερες
περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και
εκκριτική ωτίτιδα με τη συλλογή ορώδους υγρού στο μέσο αφτί. Στις
περιπτώσεις όπου μια απόφραξη είναι ενοχλητική, η υγρασία και ο συχνός χειρισμός Valsalva προκαλούν

ανακούφιση.

• Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

•

(ΓΟΠ) εμφανίζεται στο 30% με 50%
του συνόλου των κυήσεων και είναι
συχνότερη το τελευταίο τρίμηνο. Αυτό συμβαίνει με δύο μηχανισμούς.
Πρώτον, με τη χαλάρωση του κατώτερου σφιγκτήρα του οισοφάγου, που
οφείλεται στη δράση των οιστρογόνων και της προγεστερόνης σε αυτόν.
Δεύτερον, με την αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση λόγω της αυξημένης σε
μέγεθος μήτρας. Το κύριο σύμπτωμα
είναι ο οπισθοστερνικός καύσος.
Παρουσιάζεται όμως και ατύπως,
με λαρυγγίτιδα (βράγχος φωνής) και
φαρυγγίτιδα (φαρυγγοδυνία) από ερεθισμό του βλεννογόνου στις περιοχές αυτές από τα γαστρικά υγρά. Η
θεραπεία αφορά κυρίως σε αλλαγές
στον τρόπο ζωής (δίαιτα, αποφυγή
κατάκλισης έως και ένα τρίωρο μετά
το γεύμα, ανύψωση του κρεβατιού
κ.λπ.). Από φάρμακα, προτιμούνται
μόνο τα αντιόξινα, λόγω της μικρότερης απορρόφησης στη συστηματική
κυκλοφορία.
Το 10% - 15% περίπου των εγκύων
προσβάλλεται από εξωτερικές ωτίτιδες κατά τη διάρκεια της κύησης. Η
ασφαλέστερη μέθοδος είναι η χρήση
ωτικών διαλυμάτων που μπορούν να

προσφέρουν ανακούφιση, όχι όμως
θεραπεία. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις συνιστάται η χρήση ωτικών
σταγόνων με στεροειδές για την αντιμετώπιση του οιδήματος.

Η αντιμετώπιση
Η έγκυος γυναίκα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες όταν νοσεί. Είναι αγχωμένη,
φοβισμένη, μεγαλοποιεί τους κινδύνους και είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική
σε θεραπείες. Συνοδεύεται από έναν
επίσης αγχωμένο σύζυγο, επομένως
χρειάζονται καθησυχασμός και ήρεμη
προσέγγιση.
Η εξήγηση της φυσιολογίας της κύησης και του μηχανισμού που προκαλεί
τα διάφορα συμπτώματα, όπως και το
ότι δεν υπάρχουν βλαπτικές επιδράσεις
για το έμβρυο, είναι ανακουφιστική και
για τους δύο.
Οι εξετάσεις αίματος δε βοηθούν ιδιαίτερα στη διερεύνηση φλεγμονών, λόγω
της λευκοκυττάρωσης, που έχει ούτως
ή άλλως η έγκυος. Χρήσιμο είναι να έχουμε γνώση κάποιων προγενέστερων
εξετάσεων, ώστε να μπορέσουμε να
εκτιμήσουμε π.χ. την απώλεια αίματος
στη ρινορραγία, λαμβάνοντας υπόψη τη
συνυπάρχουσα, λόγω κύησης, σιδηροπενική αναιμία.

Η εξήγηση της φυσιολογίας της
κύησης και του μηχανισμού που
προκαλεί τα διάφορα
συμπτώματα, όπως και το ότι δεν
υπάρχουν βλαπτικές επιδράσεις
για το έμβρυο, είναι απαραίτητη
για να νιώσουν πιο ήρεμοι οι
μέλλοντες γονείς.
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Εγκυμοσύνη
Πότε χρειάζεται αντιπηκτική αγωγή

Από την

Ευφημία Π. Βρακίδου
Αιματολόγος, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Η «υπερπηκτικότητα» στην περίοδο της
εγκυμοσύνης είναι αποτέλεσμα αφενός
της αύξησης των παραγόντων της πήξης
και αφετέρου της μείωσης των φυσικών
ανασταλτών της, όπως είναι η πρωτεΐνη
C και ο περιορισμός της δραστηριότητας της ινωδόλυσης. Τη φλεβική στάση
ευνοούν διάφοροι παράγοντες κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως είναι
π.χ. τα υψηλά επίπεδα οιστρογόνων και
η πίεση που προκαλεί η διογκωμένη
μήτρα στα αγγεία της κοιλιάς.
Επομένως, ο κίνδυνος μια γυναίκα να
πάθει κάποια θρόμβωση ή εμβολή κατά
τη διάρκεια της κύησης είναι περίπου 6
φορές μεγαλύτερος απ’ ό,τι σε μία γυναίκα που δεν είναι έγκυος και έτσι η
πνευμονική εμβολή αποτελεί τη συχνότερη αιτία μητρικού θανάτου.
Οι κυριότεροι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο θρομβοεμβολικής
νόσου στην κύηση είναι:
• Ηλικία της μητέρας μεγαλύτερη από τα 35 χρόνια (διπλασιάζεται ο
κίνδυνος).
• Παχυσαρκία πάνω από 80 κιλά.
• Κ αισαρική τομή και μάλιστα
επείγουσα.
• Ιστορικό φλεβοεμβολικής νόσου ή
πνευμονικής εμβολής (ποσοστό υπο-
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Κατά τη διάρκεια μιας φυσιολογικής κύησης μπορεί να συμβούν
διάφορες αλλαγές στο κυκλοφορικό της γυναίκας, που έχουν ως
αποτέλεσμα τη φλεβική στάση, τη μεταβολή της ισορροπίας του
αιμοστατικού μηχανισμού και επομένως πιθανά σημεία
«υπερπηκτικότητας». Έτσι, με βάση και την κατάσταση της εγκύου,
πρέπει να γίνεται ο σχετικός έλεγχος για την αντιμετώπιση τέτοιου
είδους προβλημάτων.
τροπής 5% - 15%).

• Αριθμός κυήσεων πάνω από 4.
• Ακινητοποίηση, κιρσοί κάτω άκρων.
• Προεκλαμψία.
•Θ
 ρομβοφιλία συγγενής ή επίκτητη (αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο).

• Λοχεία.
Α π ο β ο λ έ ς 			
και επιπλοκές
Οι επανειλημμένες αποβολές (πάνω από τρεις ή κατά άλλους πάνω από δύο)
είναι συχνό πρόβλημα που απασχολεί
το 1% - 2% των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας. Τα αίτια είναι ποικίλα,
όπως:
• Ανωμαλίες της μήτρας (5%).
• Χρωμοσωμιακές ανωμαλίες (5%).
• Λοιμώξεις (5%).
• Ορμονικοί παράγοντες (5%).
•Α
 ντιφωσφολιπιδικά αντισώματα
(35%).
• Άλλα αντισώματα (5%).
•Μ
 ετάλλαξη του παράγοντα V (παράγων Leiden).
• Άλλες διαταραχές αιμόστασης (10%).
• Χωρίς σαφή εξήγηση (20%).
Τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα
σχετίζονται συχνά με αποβολές του
1ου τριμήνου. Η συγγενής θρομβοφι-

λία έχει σχετιστεί κυρίως με αποβολές
του 2ου τριμήνου. Σε ποσοστό 49% των
γυναικών με επανειλημμένες αποβολές
έχει αποκαλυφθεί κάποια μορφή θρομβοφιλίας και κυρίως του παράγοντα V
(Leiden). Τελευταία φάνηκε ότι η μετάλλαξη τόσο του παράγοντα V (Leiden)
όσο και της προθρομβίνης τριπλασιάζει
τον κίνδυνο απώλειας του εμβρύου.
Διαταραχές στο γονίδιο της ομοκυστεΐνης έχουν συσχετιστεί με αποβολές κυρίως πρώιμα στην εγκυμοσύνη, ενώ η
έλλειψη του παράγοντα ΧΙΙ βρέθηκε στο
2,9% των γυναικών με επανειλημμένες
αποβολές.
Μαιευτικές επιπλοκές όπως η προεκλαμψία, η αποκόλληση του πλακούντα, η ενδομήτρια αναστολή της
ανάπτυξης και το νεκρό έμβρυο οφείλονται σε θρομβώσεις των τριχοειδών
του πλακούντα και έχουν συσχετιστεί
με θρομβοφιλία.

Οι ομάδες κινδύνου
Χαμηλού κινδύνου ασθενείς
•Ο
 ικογενειακό ιστορικό φλεβοεμβολικής νόσου.
•Α
 σθενείς με έλλειψη πρωτεΐνης C ή
πρωτεΐνης S ή ετεροζυγωτία παράγοντα Leiden με ή χωρίς ιστορικό φλε-

βοεμβολικής νόσου.
Ενδιαμέσου κινδύνου ασθενείς
•Α
 σθενείς με ομοζυγωτία παράγοντα
Leiden ή χωρίς προηγούμενο επεισόδιο φλεβοθρόμβωσης ή οικογενειακό ιστορικό.
•Α
 σθενείς με ένα επεισόδιο φλεβοθρόμβωσης και θρομβοφιλία.
•Α
 σθενείς με ιστορικό επανειλημμένων αποβολών ή βαριάς προεκλαμψίας ή και θρομβοφιλία.
Υψηλού κινδύνου ασθενείς
•Α
 σθενείς με οξύ θρομβοεμβολικό επεισόδιο στην παρούσα κύηση.
•Α
 σθενείς με προσθετικές καρδιακές
βαλβίδες.
•Α
 σθενείς με έλλειψη αντιθρομβίνης
ΙΙΙ.
•Α
 σθενείς με ιστορικό επανειλημμένων θρομβοεμβολικών επιπλοκών.
•Α
 σθενείς με συνδυασμό θρομβοφιλικών παραγόντων με ή χωρίς επεισόδιο φλεβοεμβολικής νόσου.

Η αντιμετώπιση
Προκειμένου να αποφασίσουμε το είδος της αντιπηκτικής αγωγής που θα
δώσουμε για τη θεραπεία ή την προφύλαξη κατά τη διάρκεια της κύησης
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας:
α) την ασφάλεια του αντιπηκτικού που
χορηγούμε για το έμβρυο και τη μητέρα,
β) την αποτελεσματικότητα του αντιπηκτικού φαρμάκου και γ) το δοσολογικό
σχήμα για τη θεραπεία του οξέος επεισοδίου ή για την προφύλαξη σε γυναίκες υψηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης, κατά τον τοκετό, αλλά
και κατά τον θηλασμό.
1. Ασφάλεια του χορηγούμενου αντιπηκτικού για το έμβρυο και τη μητέρα:
Τόσο η κλασική ηπαρίνη όσο και οι
χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες
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δε διέρχονται τον πλακούντα και συνεπώς θεωρούνται ασφαλείς για το
έμβρυο. Αντιθέτως, τα κουμαρινικά
διέρχονται τον πλακούντα και μπορούν
να προκαλέσουν εμβρυϊκές ανωμαλίες
και αιμορραγική διάθεση. Οι μητρικές
επιπλοκές από τα αντιπηκτικά περιλαμβάνουν την αιμορραγία, την οστεοπόρωση και θρομβοπενία από την ηπαρίνη και τη νέκρωση δέρματος από τα
κουμαρινικά.
2. Αποτελεσματικότητα αντιπηκτικών
στην κύηση: Τόσο η ηπαρίνη όσο και
οι χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες φαίνεται να είναι αποτελεσματικές
στη θεραπεία και στην προφύλαξη από
θρομβοεμβολικά επεισόδια στην κύηση, με κάποιες επιφυλάξεις για τις
γυναίκες με προσθετικές καρδιακές
βαλβίδες. Οι χαμηλού μοριακού βάρους
ηπαρίνες φαίνεται ότι πλεονεκτούν σε
σχέση με την κλασική ηπαρίνη, γιατί
δε χρειάζεται τακτικός αιματολογικός
έλεγχος.
Η ηπαρίνη ή οι χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες πρέπει να διακόπτονται
24 ώρες προ της πρόκλησης τοκετού ή
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της προγραμματισμένης καισαρικής.
Σε γυναίκες υψηλού κινδύνου μπορεί
να συνεχιστούν μέχρι 4 - 6 ώρες προ
του τοκετού.
Επί αυτομάτου τοκετού δίνονται ειδικά φάρμακα που προφυλάσσουν από
την αιμορραγία. Σημειώνεται ότι στις
περιπτώσεις αυτές απαγορεύεται η
επισκληρίδιος αναισθησία. Τόσο η ηπαρίνη όσο και οι χαμηλού μοριακού
βάρους ηπαρίνες επαναχορηγούνται 12
ώρες μετά τον τοκετό. Όλα τα αντιπηκτικά φάρμακα είναι ασφαλή σε θηλάζουσες μητέρες.

Ειδική αντιπηκτική
αγωγή
• Γ υναίκες με επανειλημμένες αποβολές (πάνω από δύο) πρέπει να
ελέγχονται για αντιφωσφολιπιδικά
αντισώματα. Αν στις αποβολές περιλαμβάνονται μία ή περισσότερες
του 2ου τριμήνου, πρέπει να γίνεται
έλεγχος για συγγενή θρομβοφιλία.
Επίσης, γυναίκες με ιστορικό βαριάς
ή υποτροπιάζουσας προεκλαμψίας,
καθυστέρησης ενδομήτριας ανά-

πτυξης, αποκόλλησης πλακούντα ή
ανεξήγητου ενδομήτριου θανάτου
πρέπει να κάνουν έλεγχο για συγγενή
θρομβοφιλία και για αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα. Οι γυναίκες αυτές
χρειάζεται να λαμβάνουν κατά τη
διάρκεια της κύησης χαμηλή δόση
ασπιρίνης (100 mg) σε συνδυασμό με
προφυλακτική δόση χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη.
• Γ υναίκες ομόζυγες στην ομοκυστεΐνη πρέπει να λαμβάνουν φυλλικό
οξύ προ της σύλληψης ή το νωρίτερο δυνατό μετά τη διαπίστωση της
εγκυμοσύνης.
• Γ υναίκες με θρομβοφιλικές διαταραχές, και
1. πολλαπλές αποβολές
2. εμβρυϊκό θάνατο 2ου ή 3ου τριμήνου
3. προεκλαμψία, ενδομήτριο θάνατο
ή αποκόλληση πλακούντα: συνιστάται
να λαμβάνουν χαμηλή δόση ασπιρίνης
σε συνδυασμό με προφυλακτική δόση
χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη και
αντιπηκτική αγωγή κατά τη λοχεία.
• Γ υναίκες με αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα και ιστορικό φλεβοθρόμβωσης λαμβάνουν μακροχρόνια αντιπηκτική αγωγή λόγω αυξημένου
κινδύνου υποτροπής. Στην εγκυμοσύνη συνιστάται θεραπευτική δόση
και μακροχρόνια αντιπηκτική αγωγή
κατά τη λοχεία.
• Γ υναίκες με αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα χωρίς ιστορικό θρόμβωσης
ή αποβολής θεωρούνται αυξημένου
κινδύνου για θρόμβωση και πιθανή
αποβολή. Συνιστώνται προφυλακτική δόση ηπαρίνης ή χαμηλή δόση
ασπιρίνης.
Πρέπει να τονιστεί ότι οποιοδήποτε από τα πιο πάνω προβλήματα εντοπίζεται
σε μια έγκυο ή σε μια γυναίκα που έχει
αποβάλει και θέλει να προχωρήσει σε
επόμενη εγκυμοσύνη μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία, αρκεί να αναζητηθούν τα αίτια και να ακολουθηθεί
η απαραίτητη αγωγή.

artime.gr
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Γυναικολογικές νεοπλασίες
Αναγκαία η έγκαιρη διάγνωση

Από το

Θρασύβουλο Ακρίβο
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος με εξειδίκευση
στη Γυναικολογική - Ογκολογία, Δ/ντής Τμήματος
Γυναικολογικής Ογκολογίας Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Ως πρωτογενής πρόληψη του καρκίνου
ορίζεται η λήψη όλων εκείνων των μέτρων που μειώνουν την έκθεση ή αναστέλλουν τις συνέπειες από την έκθεση
του ατόμου σε παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί είτε να
δίνουν το έναυσμα για την έναρξη είτε
να επάγουν στη συνέχεια τη διαδικασία
καρκινογένεσης. Ο συσχετισμός τους
με την εμφάνιση της νόσου βασίζεται,
στις περισσότερες περιπτώσεις, σε
επιδημιολογικές μελέτες, χωρίς να υπάρχει πάντοτε σαφώς διευκρινισμένη
σχέση αιτίου - αιτιατού.
Ως δευτερογενής πρόληψη του καρκίνου ορίζεται η συστηματική λήψη κατάλληλων μέτρων από τους φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία θα επιτρέψουν είτε την πρώιμη διάγνωση αποδεδειγμένα προκαρκινικών
καταστάσεων, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας καρκινογένεσης,
είτε τη διάγνωση του καρκίνου έγκαιρα στα αρχικά στάδια. Η δευτερογενής
πρόληψη στην ιατρική βιβλιογραφία
αναφέρεται και ως «προληπτικός πληθυσμιακός έλεγχος» ή «screening».
Η πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου, εκτός από το ότι επιτρέπει
σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή λιγό-
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Οι διάφορες μορφές καρκίνου του γυναικείου γεννητικού συστήματος
μαζί με τον καρκίνο του μαστού είναι επιδημιολογικά πολύ σημαντικές
νοσολογικές οντότητες σε παγκόσμια κλίμακα. Κλειδί για την
αντιμετώπισή τους είναι η έγκαιρη διάγνωση καθώς έτσι μπορούμε να
ακολουθήσουμε ηπιότερες μορφές θεραπείας και να αυξήσουμε τις
πιθανότητες ίασης.

τερο επιθετικών μορφών θεραπείας,
με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση της
συνολικής φυσικής και ψυχολογικής
νοσηρότητας, οδηγεί και στη μείωση
της θνησιμότητας ή και ακόμη και στην
πλήρη ίαση από τη νόσο.

Καρκίνος τραχήλου
μήτρας
Ο διηθητικός καρκίνος του τραχήλου
της μήτρας είναι παγκοσμίως η δεύτερη συχνότερη μορφή καρκίνου στη γυναίκα. Μάλιστα, σε ορισμένα μέρη του
κόσμου η συχνότητά του ξεπερνά αυτήν
του καρκίνου του μαστού (Αφρική νότια
της Σαχάρας, κεντρική Αμερική, νότια κεντρική Ασία). Υπολογίζεται ότι κάθε
χρόνο περίπου 500.000 γυναίκες προσβάλλονται παγκοσμίως και 275.000
πεθαίνουν από καρκίνο του τραχήλου
της μήτρας.
Σήμερα η αιτιολογική συσχέτιση του
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας με
τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων
(Human Papilloma Virus - HPV) είναι
αδιαμφισβήτητη. Από τους πλέον των
100 ανιχνευόμενους τύπους του ιού αυτού, οι τύποι 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51,
52 και 56 θεωρούνται υψηλού κινδύνου
για την ανάπτυξη καρκίνου τραχήλου.
Η μόλυνση από τον ιό των θηλωμάτων
θεωρείται δεδομένη στη γυναίκα με την
έναρξη της σεξουαλικής της δραστηριότητας, είναι όμως απαραίτητη συνθήκη, αλλά όχι ικανή από μόνη της, για την
πρόκληση της τραχηλικής καρκινογένεσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά
άτομα να μολύνονται από τον ιό χωρίς
να νοσούν, ενώ από εκείνα που μολύνονται και εμφανίζουν ελαφρές κυτταρικές αλλοιώσεις ελάχιστα είναι αυτά
τα οποία κινδυνεύουν να νοσήσουν από
ενδοεπιθηλιακό ή διηθητικό καρκίνο.
Η εξέλιξη της νεοπλασίας του τραχήλου
της μήτρας είναι συνήθως βραδεία, και
της διηθητικής βλάβης σχεδόν πάντα
προηγείται μία εξελικτική νεοπλασματική διεργασία που περιορίζεται

ενδοεπιθηλιακά. Οι ενδοεπιθηλιακές είναι εύκολη, υπό την προϋπόθεση
αυτές αλλοιώσεις έχουν επακριβώς της ύπαρξης προληπτικού ελέγχου,
ταξινομηθεί και χαρακτηρίζονται προ- της ενημέρωσης και επαγρύπνησης
διηθητικές (προκαρκινικές) βλάβες του των γυναικών και της σωστής ιατρικής
πλακώδους, κατά κύριο λόγο, επιθηλί- αντιμετώπισης.
ου του τραχήλου.
Η κυτταρολογική εξέταση τραχηλικού
Το παλαιότερο σύστημα ταξινόμησης επιχρίσματος (Pap test), η κολποσκότων ενδοεπιθηλιακών αυτών βλαβών πηση και η βιοψία αποτελούν τις βα(Cervical Intraepithelial Neoplasia - σικές διαγνωστικές μεθόδους για την
CIN) αντικαταστάθηκε τελευταία από έγκαιρη διάγνωση της προκαρκινικής
το σύστημα Bethesda, το οποίο περι- ενδοεπιθηλιακής βλάβης.
λαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες παθο- Παρά το γεγονός ότι το Pap test είναι
λογικών αλλοιώσεων:
απλή, ανώδυνη και φθηνή διαγνωστι1. Χαμηλού βαθμού πλακώδης εν- κή μέθοδος με υψηλή ειδικότητα, αλλά
δοεπιθηλιακή βλάβη (Low Grade μικρότερη ευαισθησία, το γεγονός της
Squamous Intraepithelial Lesion - σημαντικής μείωσης αλλά μη εξάλειLow Grade SIL), που αντιστοιχεί στο ψης του διηθητικού καρκίνου ακόμα και
παλαιό CIN Ι και περιλαμβάνει και σε χώρες με οργανωμένα προγράμματα
την απλή HPV λοίμωξη.
μαζικού ελέγχου και η κατά τα τελευ2. Υψηλού βαθμού πλακώδης ενδο- ταία χρόνια συσχέτιση του τραχηλικού
επιθηλιακή βλάβη (High Grade καρκίνου με τον ιό HPV οδήγησαν στη
Squamous Intraepithelial Lesion χρήση μιας νέας εξέτασης έγκαιρης
- High Grade SIL), που αντιδιάγνωσης, του HPV-DNA test,
στοιχεί στο παλαιό CIN
η οποία προσδιορίζει την
ΙI και III, με ή χωρίς
παρουσία ή μη μόλυνΚάθε γυναίκα
HPV λοίμωξη
σης από τον ιό των
Το 60% - 70% των
κονδυλωμάτων.
υποχρεούται
χαμηλού βαθμού
Η εξέταση αυτή θα
να έχει ετησίως μία
ε ν δ ο ε π ι θ η λι α μπορούσε να ακών αλλοιώσεων
ντικαταστήσει την
γυναικολογική εξέταση
θα υποστραφεί
κλασική κυτταροσυνδυαζόμενη
αυτόματα, χωρίς
λογική εξέταση καμε Pap test.
θεραπεία, ιδιαίτερα
τά Παπανικολάου ως
στις νέες γυναίκες,
εξέταση πρώτης γραμσε ένα όμως ποσοστό θα
μής για τον πληθυσμιακό
παραμείνει και θα εξελιχθεί
έλεγχο και επί θετικής απάντησε υψηλότερου βαθμού βλάβη. Το πο- σης να ακολουθεί το Pap test. Ωστόσο,
σοστό εξέλιξης της υψηλού βαθμού το υψηλό κόστος πραγματοποίησής
ενδοεπιθηλιακής βλάβης σε διηθητικό της από εξειδικευμένο προσωπικό είκαρκίνωμα κυμαίνεται στο 30% - 70% ναι τροχοπέδη στην εφαρμογή της ως
και ο μέσος χρόνος της εξέλιξης αυτής screening test, ακόμα και σε χώρες με
υπολογίζεται σε 8 - 10 χρόνια.
υψηλού βαθμού παρεχόμενη υγειονοΟ τράχηλος της μήτρας είναι περιοχή μική περίθαλψη, και επίσης η διαδικαιδιαίτερα προσιτή στον κλινικό, κυτ- σία λήψης υλικού, όμοια με αυτήν της
ταρολογικό και κολποσκοπικό έλεγχο, λήψης του Pap test, αποτρέπει γυναίώστε η αναγνώριση των προκαρκινικών κες με συγκεκριμένα κοινωνιολογικά
βλαβών και κατά συνέπεια η έγκαιρη χαρακτηριστικά να συμμετέχουν.
διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου Έτσι, μέχρι σήμερα, το Pap test παρα-
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μένει, με τους περιορισμούς που ο ειδικός οφείλει να γνωρίζει, η μοναδική
μέθοδος πρόληψης που μπορεί να έχει
μαζική εφαρμογή και τα αποτελέσματά της να οδηγήσουν στην επιλογή των
γυναικών στις οποίες απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.
Κάθε γυναίκα υποχρεούται να έχει ετησίως μία γυναικολογική εξέταση συνδυαζόμενη με Pap test. Επί παθολογικού Pap test ακολουθεί προσεκτικός
κολποσκοπικός έλεγχος (διαγνωστική
μέθοδος χαρτογράφησης της ζώνης μετάπτωσης του εξωτραχήλου στον ενδο-

τράχηλο) και λαμβάνονται βιοψίες από
το βλεννογόνο του τραχήλου, ώστε τα
κυτταρολογικά ευρήματα να επιβεβαιωθούν και ιστολογικά. Επί παρουσίας
HPV φλεγμονής, HPV-DNA test μπορεί
να καθορίσει και τον ειδικό τύπο που
έχει προκαλέσει τη βλάβη.
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
είναι ο μοναδικός καρκίνος στη γυναίκα που μπορεί με απλές διαγνωστικές
μεθόδους να ανιχνευθεί έγκαιρα, αρκεί
οι υγειονομικοί φορείς να αναλάβουν
τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν και
οι γυναίκες να αντιληφθούν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και να
συνεργαστούν.

Καρκίνος ενδομητρίου
Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι ο συχνότερος γυναικολογικός καρκίνος και
ο πέμπτος σε συχνότητα στις γυναίκες
(περίπου 42.000 θάνατοι κάθε χρόνο
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σε όλο τον κόσμο). Προσβάλλει κυρίως
άτομα μετεμμηνοεπαυσιακά, με μέση
ηλικία διάγνωσης τα 60 έτη.
Πολλοί παράγοντες έχουν βρεθεί να
λειτουργούν ως προδιαθεσικοί, με διαφορετικό βαθμό σχετικού κινδύνου
ο καθένας (Relative Risk - RR). Είναι
γενικά αποδεκτό πως κάθε ένας που
αυξάνει την έκθεση του ενδομητρίου
σε μη αντιρροπούμενα οιστρογόνα λειτουργεί ως επιβαρυντικός (διαταραχές
ωορρηξίας, παχυσαρκία, υπέρταση,
σακχαρώδης διαβήτης, πρόωρη εμμηναρχή, καθυστερημένη εμμηνόπαυση,
λήψη ταμοξιφαίνης κ.ά.). Διαγνωστικές
μέθοδοι για τη δευτερογενή πρόληψη
του καρκίνου του ενδομητρίου, ώστε η
νόσος να διαγνωστεί σε προδιηθητικό
στάδιο, δεν υπάρχουν.
Η χρήση του διακολπικού υπερηχογραφήματος, η δειγματοληψία του ενδομητρίου για κυτταρολογική εξέταση ή
η μέτρηση καρκινικών δεικτών σε γυναίκες χωρίς παράγοντες κινδύνου δεν
έχουν αποδώσει. Αντίθετα, στην ομάδα
ασθενών υψηλού κινδύνου η στενή παρακολούθηση με διακολπικό υπερηχογράφημα και η βιοψία (διαγνωστική
απόξεση - υστεροσκόπηση) φαίνεται
πως είναι χρήσιμες.
Συμπερασματικά, στο καρκίνωμα του
ενδομητρίου δεν υπάρχει αξιόπιστη,
απλή διαγνωστική εξέταση έγκαιρης
διάγνωσης της νόσου, που να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου.
Όμως, κάθε εμμηνοπαυσιακή γυναίκα,
που παρακολουθείται σωστά και εμφανίζει υπερηχογραφικά πεπαχυμένο ενδομήτριο ή ασύμβατη για την ηλικία της
αιμόρροια, οφείλει να αντιμετωπίζεται
με διαγνωστική απόξεση ενδομητρίου,
ώστε εγκαίρως να διαγνωστεί η νόσος.

Καρκίνος ωοθηκών
- σαλπίγγων
και περιτοναίου
Ο καρκίνος των σαλπίγγων και του περι-

τοναίου παρουσιάζει παρόμοια με των
ωοθηκών βιολογική συμπεριφορά, κλινική συμπτωματολογία, σημειολογία,
πορεία και πρόγνωση και κατά συνέπεια αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο
με τον καρκίνο των ωοθηκών.
Ως προς την πρωτογενή και τη δευτερογενή πρόληψή του, ο καρκίνος των
ωοθηκών είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα σε σύγκριση με όλες τις άλλες
μορφές καρκίνου του γυναικείου γεννητικού συστήματος.
Σημαντικό πρόβλημα είναι ο καθορισμός του πληθυσμού-στόχου, γνωστού
όντος ότι το 90% των ωοθηκικών καρκίνων εμφανίζεται σε γυναίκες στην
εμμηνόπαυση.
Τρείς μέθοδοι έχουν γενικά προταθεί
στην κατεύθυνση αυτή: η αμφίχειρη
γυναικολογική εξέταση, ο προσδιορισμός νεοπλασματικών δεικτών στο αίμα (με επικρατέστερους τους CA-125,
CA 72-4, M-CSF και TAG-72,4) και το
υπερηχογράφημα. Η διαγνωστική αξία
του υπερηχογραφήματος τελευταία με
τη χρήση τρισδιάστατης υπερηχογραφίας, έγχρωμου και Power Doppler, έχει
βελτιωθεί.
Εάν οι τρεις παραπάνω αναφερόμενες
μέθοδοι συνδυαστούν και αξιολογηθούν σωστά, μπορούν να βοηθήσουν
στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
αυτού, χωρίς όμως να είναι δυνατόν να
λύσουν το πρόβλημα απόλυτα.

Καρκίνος αιδοίου
Ο καρκίνος του αιδοίου είναι νόσος του
έξω γεννητικού συστήματος και συνεπώς μακροσκοπικά ορατή. Προσβάλλει
συνήθως γυναίκες προχωρημένης ηλικίας (μέση ηλικία 68 έτη) και χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση τοπικά στα
χείλη του αιδοίου ή στην κλειτορίδα
εξωφυτικής ή ελκωτικής βλάβης, με
χαρακτηριστικό σύμπτωμα τον κνησμό.
Η απλή ετήσια γυναικολογική εξέταση
είναι σε θέση να διασφαλίσει την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

woman

Μαιευτική αναλγησία
Οι εναλλακτικές μέθοδοι
και τα πλεονεκτήματά τους

Από τo

Διαμαντή Μόρφη
Αναισθησιολόγος Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Ο πόνος είναι ίσως η σημαντικότερη αιτία που αρκετές γυναίκες
αντιμετωπίζουν τον τοκετό με κάποιο φόβο. Γι’ αυτό άλλωστε (καθώς
και λόγω της αποτελεσματικότητάς της) έχει καθιερωθεί η επισκληρίδιος
ένεση ως ο καλύτερος τρόπος για όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη γέννα.
Νεότερες μελέτες, όμως, δείχνουν ότι αυτό δεν είναι αρκετό και πως
υπάρχουν κι άλλες μέθοδοι εξίσου αποτελεσματικές και με ακόμα
μεγαλύτερα οφέλη.

Η κλασική αντιμετώπιση του πόνου της στην όλη διαδικασία, αλλά και οι
κατά τον τοκετό είναι η επισκληρίδια προσωπικές προσδοκίες της.
αναλγησία ή -σε περιπτώσεις όπου Οι εναλλακτικές μέθοδοι αναλγησίας
αυτή αντενδείκνυται- η ενδοφλέβια κατά τον τοκετό είναι μη φαρμακολογιχορήγηση αναλγητικών παραγόντων. κές τεχνικές που φαίνεται να πληρούν
Αν και η ποιότητα της επισκληρίδιας τις παραπάνω προϋποθέσεις. Είναι ελαναλγησίας υπερέχει όλων
κυστικές για πολλές γυναίτων άλλων, πρόσφατες
κες που επιθυμούν να
μελέτες δείχνουν ότι
βιώσουν τη διαδιΟι εναλλακτικές
η μείωση του πόκασία της γέννας
μέθοδοι αναλγησίας κατά
νου κατά τον τομε πιο φυσιοκετό δεν είναι
λογικό τρόπο
τον τοκετό είναι ελκυστικές
ο μοναδικός
ή να συμπληγια
πολλές
γυναίκες
που
επιθυμούν
παράγοντας
ρώσουν τις
που παίζει
να βιώσουν τη διαδικασία της γέννας κ λ α σ ι κ έ ς
σημαντικό
μεθόδους
με πιο φυσιολογικό τρόπο
ρόλο στην ααναλγησίας.
ή να συμπληρώσουν
ξιολόγηση του
Μερικές από
τοκετού ως θεαυτές τις τεχνιτις κλασικές μεθόδους
τικής εμπειρίας.
κές δεν απαιτούν
αναλγησίας.
Μεγάλη σημασία
ιδιαίτερη εκπαίδευφαίνεται πως έχουν και
ση ή μηχανήματα, ενώ
άλλοι παράγοντες, όπως η
άλλες προϋποθέτουν εξειδισυνεχής ψυχολογική υποστήριξη κατά κευμένο προσωπικό, μηχανήματα ή
τη διάρκεια του τοκετού, η σχέση που ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
αναπτύσσει η μέλλουσα μητέρα με το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η Ο β ε λ ο ν ι σ μ ό ς
δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής Ο βελονισμός είναι τεχνική που χρησι-
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μοποιείται εδώ και 2.000 χρόνια στην
Κίνα. Σύμφωνα με τη φιλοσοφική της
βάση, υπάρχει ισορροπία και ενοποίηση ανάμεσα στο σύμπαν, στα έμβια και
άψυχα όντα και στην ενέργεια (Qi) που
ρέει ανάμεσά τους. Οι δύο αντίθετες
δυνάμεις Yin - Yang ρυθμίζουν τη ροή
του Qi, που γίνεται κατά μήκος ενεργειακών καναλιών τα οποία διατρέχουν το
σώμα μας (μεσημβρινοί). Η υγεία εξαρτάται από την ισορροπία Yin - Yang.
Σύμφωνα με τη δυτική ιατρική, ο βελονισμός διεγείρει νευρώνες τόσο στο
νωτιαίο μυελό όσο και στον εγκέφαλο,
που με τη σειρά τους ελευθερώνουν
ουσίες (νευροδιαβιβαστές) μέσα στο
κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά και
στη συστηματική κυκλοφορία, οι οποίες προκαλούν αναλγησία. Ειδικές, πολύ
λεπτές βελόνες τοποθετούνται σχεδόν
με ανώδυνο τρόπο σε συγκεκριμένα σημεία κατά μήκος διαφορετικών
μεσημβρινών.
Ο βελονισμός είναι μία ασφαλής μέθοδος αναλγησίας κατά τον τοκετό. Μπορεί να ελαττώσει τον πόνο, τις ανάγκες
σε αναλγητικά φάρμακα και επίσης έχει
και αγχολυτικό - χαλαρωτικό αποτέλε-

σμα. Ως τώρα δεν έχουν αναφερθεί κάποιες επιπλοκές. Για να υπάρχει καλό αποτέλεσμα η συνεδρία θα πρέπει να αρχίσει σχετικά νωρίς κατά τον τοκετό και
οπωσδήποτε απαιτείται εξειδικευμένο
ιατρικό προσωπικό για την εφαρμογή
της μεθόδου. Ο βελονισμός μπορεί να
χρησιμοποιηθεί είτε ως μοναδική αναλγητική τεχνική είτε ως συμπληρωματική στην επισκληρίδια αναλγησία.

Η πιεσοθεραπεία
Η πιεσοθεραπεία στηρίζεται στη βελονιστική θεωρία. Οι πιέσεις γίνονται με
τα δάκτυλα, αλλά και με την παλάμη ή
τους αγκώνες και εφαρμόζονται σε βελονιστικά σημεία. Οι πιέσεις γίνονται
εκατέρωθεν της σπονδυλικής στήλης
στην οσφυϊκή περιοχή. Ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι η πίεση σε επώδυνα
σημεία. Αρχικά η πίεση εφαρμόζεται
κατά τη διάρκεια των συσπάσεων της
μήτρας και μετά συνεχώς. Η εφαρμογή της κατά τον τοκετό σχετίζεται με
μείωση του πόνου και επιτάχυνση της
γέννας.

Ο διαδερμικός
ηλεκτρικός ερεθισμός
νεύρου
Ο διαδερμικός ηλεκτρικός ερεθισμός
νεύρου (Transcutaneous Electrical
Nerve Stimulation - TENS) είναι η εφαρμογή ρεύματος χαμηλού δυναμικού
μέσω 4 απλών ηλεκτροδίων που επικολλώνται στο δέρμα στην κατώτερη
θωρακική και στην οσφυϊκή περιοχή.
Αν και η μέθοδος δεν είναι επικίνδυνη
για τη μητέρα ή το έμβρυο, η αναλγησία
που προκαλείται δεν είναι πολύ ισχυρή
και έτσι η ευρεία χρήση του TENS είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Καλύτερα
αναλγητικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν το TENS εφαρμόζεται σε
βελονιστικά σημεία.

Η υδροθεραπεία
Περιλαμβάνει ντους ή μπάνιο ή την εμ-

βύθιση σε ειδικά διαμορφωμένες πισίνες. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει
να είναι περίπου ίδια με αυτήν του σώματος (37οC). Η εμβύθιση σε νερό, υπό
την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει
συνεχής ιατρική παρακολούθηση, δεν
είναι επικίνδυνη για τη μητέρα ή το έμβρυο, φαίνεται ότι ανακουφίζει από τον
πόνο, ελαττώνει το στρες και προάγει
καλύτερη ποιότητα μητρικών συσπάσεων. Επίσης, οι γυναίκες αναφέρουν
υψηλό βαθμό ικανοποίησης, σιγουριάς
και χαλάρωσης κατά τη διάρκεια της
παραμονής τους στο νερό.
Συμπληρωματικά, απαραίτητη πλέον
θεωρείται η συνεχής ψυχολογική υπο-

στήριξη σε όλη τη διάρκεια του τοκετού,
με την παρουσία του συζύγου, συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή μαίας, με
την οποία ελαττώνονται οι ανάγκες σε
φαρμακευτική αναλγησία, η διάρκεια
του τοκετού, αλλά και τυχόν ανεπιθύμητες επιπλοκές. Αντίθετα, η ψυχολογική απομόνωση οδηγεί την επίτοκο
να βιώνει τη διαδικασία της γέννας ως
αρνητική εμπειρία.
Στο μαιευτήριο ΛΗΤΩ στο τμήμα του
φυσικού τοκετού (τοκετός στην πισίνα και τοκετός σαν στο σπίτι) υπάρχει
δυνατότητα για εναλλακτικούς τρόπους
αναλγησίας, όπως ο βελονισμός και η
υδροθεραπεία.
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Πολυκυστικές ωοθήκες
Νεότερες απόψεις και θεραπείες
Από το

Θάνο Παπαθανασίου
MD(London)
MRCOG FHEA
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) είναι η συχνότερη ορμονική
πάθηση της σύγχρονης γυναίκας. Υπολογίζεται ότι περίπου μία στις
δεκαπέντε Ελληνίδες μεταξύ 20 - 40 ετών έχει το σύνδρομο, ενώ μία
στις τρεις γυναίκες εμφανίζει τουλάχιστον ένα από τα ορμονικά
συμπτώματα που παραπέμπουν σε αυτό! Είναι σημαντική, λοιπόν, η
ενημέρωση τόσο για τα συμπτώματα όσο και για την αντιμετώπισή τους.

Τα νεότερα δεδομένα γύρω από τη μυ- που απορρέουν από αυτό.
στηριώδη αυτή πάθηση, το Σύνδρομο Τα κλασικά ενοχλήματα είναι η καθυΠολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ), έχουν στέρηση ή η παντελής έλλειψη περιόπια οδηγήσει όλο και περισσότερες γυ- δου, η αυξημένη τριχοφυΐα, η ακμή, η
ναίκες στην αναζήτηση ιατρικής συμ- αύξηση βάρους ή η δυσκολία απώλειας
βουλής και καθοδήγησης. Πέρα από βάρους και προβλήματα γονιμότητας.
τις ανεπιθύμητες αλλαγές που μπορεί Άλλες γυναίκες θα βρουν ότι έχουν πονα προκαλεί στην εμφάνιση (αυξημέ- λυκυστικές ωοθήκες ύστερα από υπενη τριχοφυΐα, αυξημένο βάρος, ακμή), ρηχογράφημα γεννητικών οργάνων που
στην ορμονική λειτουργία (καθυστέρη- έκαναν με κάποια άλλη ιατρική ένδειση ή απώλεια περιόδου) και στη γονιμό- ξη. Άλλες με ΣΠΩ ίσως έχουν παρατητητα της γυναίκας (δυσκολία επίτευξης ρήσει πως αισθάνονται περίεργα μετά
εγκυμοσύνης),
την κατανάλωείναι πλέον ξεση συγκεκριΗ σύγχρονη γυναίκα που έχει
κάθαρο πως
μένων τροφών,
μπορεί επίσης
γεγονός που
διαγνωστεί με πολυκυστικές
να σχετίζεται
οι ίδιες αποωοθήκες δε χρειάζεται πια να
με προβλήματα
δίδουν σε μιαποδέχεται τις ανεπιθύμητες
υγείας στο ακρές υπογλυπώτερο μέλλον.
καιμίες. Δεν
αλλαγές που προκαλεί
Ο ρόλος του ειείναι καθόλου
στο σώμα της το ιδιαίτερο
δικού έχει πια
σπάνιο μια γυεπεκταθεί στο
ναίκα να παορμονικό της πρόβλημα.
να συμπεριλάραπονιέται για
βει, εκτός από
συνδυασμό των
την προσωρινή ρύθμιση της ορμονικής προαναφερθέντων συμπτωμάτων. Από
ανισορροπίας που προκαλείται από το την άλλη, δε σημαίνει ότι όλες οι γυναίΣΠΩ, την κατάστρωση ενός μακροπρό- κες με τα παραπάνω ενοχλήματα έχουν
θεσμου σχεδίου παρακολούθησης, ΣΠΩ. Ορισμένες με καθυστέρηση στην
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης των περίοδο θα υποφέρουν από κάποια
πιο σοβαρών και απώτερων επιπλοκών άλλη ορμονική πάθηση. Η ακμή και η
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αυξημένη τριχοφυΐα μπορεί να μην έχουν απόλυτα ορμονικό υπόβαθρο, ενώ
οι αλλαγές στο σωματικό βάρος ίσως
οφείλονται αποκλειστικά σε κακές διατροφικές συνήθειες.
Τέλος, ενώ περίπου μία στις τέσσερις
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας έχει εικόνα πολυκυστικών ωοθηκών
στο κολπικό υπερηχογράφημα, μόνο
κάποιες από αυτές έχουν ορμονικά
στίγματα που παραπέμπουν στο ΣΠΩ.

Η μεγάλη αλλαγή
Η πρόσφατη συνειδητοποίηση ότι η ορμονική ανισορροπία του ΣΠΩ σχετίζεται άμεσα με διαταραχές της ινσουλίνης
(ουσία που ρυθμίζει με ακρίβεια την
κατανάλωση σακχάρου στο σώμα μας)
έφερε δραστικές αλλαγές στον τρόπο
αντιμετώπισης και διαχείρισης της γυναίκας η οποία έχει διαγνωστεί με πολυκυστικές ωοθήκες. Είναι πια γνωστό
ότι περίπου 40% των γυναικών με ΣΠΩ
θα αναπτύξει ήπια αυξημένο σάκχαρο
ή επίσημο σακχαρώδη διαβήτη μετά τα
σαράντα έτη.
Επίσης, η αντίσταση στην ινσουλίνη, με
την πάροδο των ετών, μπορεί να οδηγήσει σε πλήθος μεταβολικών αλλαγών
στο σώμα της γυναίκας, όπως αυξημένη «κακή» χοληστερίνη, ελαττωμένη

«καλή» χοληστερίνη, αυξημένη αρτηριακή πίεση και προδιάθεση για καρδιακά ή άλλου τύπου αγγειακά επεισόδια. Επιπλέον, είναι αποδεκτό πως
οι γυναίκες με μεγάλη καθυστέρηση ή
έλλειψη περιόδου λόγω ΣΠΩ μπορεί να
κινδυνεύουν από υπερπλασία (αυξημένο πάχος του εσωτερικού της μήτρας) ή
ακόμα και από καρκίνο της μήτρας. Τέλος, έχει βρεθεί πως η άπνοια κατά τη
διάρκεια του ύπνου είναι συχνότερη σε
γυναίκες με ΣΠΩ -ιδιαίτερα στις υπέρβαρες- κι εξηγεί ίσως την εύκολη κόπωση, την υπνηλία, την κακοδιαθεσία
και τους πρωινούς πονοκεφάλους από
τους οποίους παραπονιούνται πολλές
από αυτές!

Η αντιμετώπιση
Το πρώτο βήμα στην αξιολόγηση μιας
γυναίκας με συμπτώματα που παραπέμπουν στο σύνδρομο είναι η έγκυρη
διάγνωση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το
ΣΠΩ είναι γενικά χρόνια κατάσταση με
πολλές προεκτάσεις, αλλά και με πιθανές απώτερες επιπλοκές, είναι βασικό
η γυναίκα να γνωρίζει με βεβαιότητα ότι
το έχει. Αυτό δεν είναι πάντα δεδομένο,
αφού:
* Δεν εμφανίζουν όλες οι γυναίκες τα
τυπικά συμπτώματα στον ίδιο βαθμό.
Ακόμα και μεταξύ ιατρών υπάρχει συχνά σύγχυση σχετικά με τα ακριβή κριτήρια που πρέπει να πληροί κάποια γυναίκα ώστε να θεωρηθεί ότι έχει ΣΠΩ.
* Το συχνό υπερηχογραφικό εύρημα
των πολυκυστικών ωοθηκών σε γυναίκες που, κατά τα άλλα, δεν έχουν
εμφανές πρόβλημα οδηγεί συχνά σε
λαθεμένη διάγνωση ΣΠΩ.
* Ορισμένες γυναίκες μπορεί να βρεθεί ότι έχουν ΣΠΩ στην πιο ήπια μορφή του, μόνο ύστερα από αναλυτικό
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έλεγχο.
Κάποιες
λιγότερο συχνές ορμονικές
*
παθήσεις μοιάζουν πολύ με το ΣΠΩ
και χρειάζεται να αποκλειστούν πριν
τεθεί η τελική διάγνωση.
*Αν και οι περισσότεροι γιατροί έχουν
αντιμετωπίσει περιστατικά ΣΠΩ, μπορεί να μην έχουν την εμπειρία να διερευνήσουν σπανιότερες ορμονικές
διαταραχές.
Η στρατηγική παρακολούθησης και
θεραπείας εξαρτάται από τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
κάθε γυναίκα και από την πιθανότητα
ανάπτυξης προβλημάτων στο απώτερο
μέλλον. Το αντισυλληπτικό χάπι -παραδοσιακή και αγαπημένη θεραπεία των
περισσότερων ιατρών- δεν είναι η μόνη
ούτε η καλύτερη λύση. Ενώ μπορεί βραχυπρόθεσμα να ελέγξει αρκετά από τα
συμπτώματα του ΣΠΩ (προβλήματα περιόδου, υπερτρίχωσης και ακμής), δε
φαίνεται να επηρεάζει ευνοϊκά το μεταβολισμό της γυναίκας ή την πιθανότητα
εμφάνισης προβλημάτων υγείας στο
μακρινό μέλλον. Εξάλλου, οι γυναίκες
με ΣΠΩ που προσπαθούν για εγκυμοσύνη δεν μπορούν να το χρησιμοποιούν.
Ας μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες
δεν επιθυμούν τη μακροχρόνια λήψη
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ορμονικών φαρμάκων είτε γιατί αυτά
δε συμφωνούν με το σώμα τους είτε
διότι οι ίδιες ανησυχούν για σοβαρές
παρενέργειες. Η σημαντικότερη αδυναμία του αντισυλληπτικού χαπιού είναι
πως βελτιώνει το πρόβλημα προσωρινά
και επιφανειακά κι όχι από τη «ρίζα»
του. Η άμεση σχέση του ΣΠΩ με την αντίσταση στην ινσουλίνη οδήγησε στην
υιοθέτηση μονιμότερων και υγιεινότερων θεραπευτικών στρατηγικών, με τη
λογική ότι, αν ρυθμιστεί το πρόβλημα
της ινσουλίνης, μπορεί με αιτιολογικό
τρόπο να αντιμετωπιστεί και η ορμονική
ανισορροπία. Τέτοιες αποδεδειγμένες
θεραπευτικές τακτικές είναι:
* Η απώλεια του περιττού βάρους. Απώλεια έστω και μερικών κιλών οδηγεί
σε βελτίωση του ορμονικού προφίλ.
* Η τακτική αερόβια άσκηση. Αυτή ελαττώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και βελτιώνει το ΣΠΩ.
* Η τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών, ώστε να είναι πιο φιλικές
προς την ινσουλίνη και το σάκχαρο.

Το μ έ λ λ ο ν
Στο οπλοστάσιο των φαρμάκων που
μπορούν να βοηθήσουν κατά του ΣΠΩ
συμπεριλαμβάνονται και αυτά που ε-

λαττώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη. Τέτοια σκευάσματα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες στο σακχαρώδη
διαβήτη, αν και πρόσφατα έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται και στο ΣΠΩ.
Τέλος, δεν πρέπει κανείς να παραγκωνίσει το πιθανό όφελος κάποιων φυτικών
σκευασμάτων με αντίστοιχες ιδιότητες.
Γυναίκες με ορμονικά προβλήματα, που
δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αντισυλληπτικό χάπι
ή συναφείς κλασικές θεραπείες, μπορούν να βοηθηθούν σημαντικά από τη
βοτανοθεραπεία, υπό την επίβλεψη του
ειδικού. Τέτοιου τύπου παρεμβάσεις είναι ιδιαίτερα βοηθητικές για τις γυναίκες με ΣΠΩ που επιθυμούν να κάνουν
παιδί, αφού αυξάνουν την πιθανότητα
και τη συχνότητα ωορρηξίας (σε αντίθεση με το αντισυλληπτικό χάπι που την
καταργεί)!
Η σύγχρονη γυναίκα που έχει διαγνωστεί με πολυκυστικές ωοθήκες δε
χρειάζεται πια να αποδέχεται τις ανεπιθύμητες αλλαγές που προκαλεί στο
σώμα της το ιδιαίτερο ορμονικό της
πρόβλημα. Δικαιούται να γνωρίζει και
να δοκιμάζει τις διαθέσιμες θεραπείες
που πιστεύει ότι της ταιριάζουν και δεν
επιβαρύνουν την υγεία της. Δικαιούται
επίσης να γνωρίζει με ποιον τρόπο το
ΣΠΩ επηρεάζει την ποιότητα της ζωής της στο παρόν, αλλά και στο απώτερο μέλλον. Από την άλλη, ο ειδικός
οφείλει, αφού θέσει με βεβαιότητα τη
διάγνωση του ΣΠΩ, να παρέχει εξατομικευμένη συμβουλή στην κάθε γυναίκα με το σύνδρομο. Καλείται επίσης να
συντονίσει τη διαχείριση των γυναικών
με ορμονικά προβλήματα, χρησιμοποιώντας νέες, μονιμότερες και πιο
«ολιστικές» μεθόδους, πολλές φορές
με τη συνδρομή άλλων ειδικών (διατροφολόγου, τριχολόγου, ψυχολόγου
κ.ά.). Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνίδα
με πολυκυστικές ωοθήκες μπορεί να
εξασφαλίσει καλύτερη εμφάνιση, γονιμότητα και γενικότερη ποιότητα ζωής.
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Καρκίνος του μαστού
Πώς αντιμετωπίζεται
κατά την εγκυμοσύνη
Από τη

Βάνια Σταφυλά,
MD, PhD
Χειρουργός Μαστού, Συνεργάτις Τμήματος
Μαστού Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

O καρκίνος του μαστού αποτελεί τη
συχνότερη αιτία θανάτου για τις γυναίκες στις μέρες μας. Σε όλο τον κόσμο
η συχνότητά του παρουσιάζει αύξηση
και πάνω από 1 εκατομμύριο νέες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο. Υπολογίζεται ότι στη Βρετανία μία
στις 9 γυναίκες θα εμφανίσει καρκίνο
του μαστού κάποια στιγμή στη ζωή της.
Η νόσος μπορεί να προσβάλει κάθε ηλικία και ενώ μέχρι τώρα τα κρούσματα
νέων γυναικών με καρκίνο ήταν σπάνια,
τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται η τάση
για εμφάνισή του και στις μικρότερες ηλικίες. Αποτέλεσμα αυτής της «επέκτασης» της νόσου σε νεότερες γυναίκες
είναι να προσβάλλονται και εγκυμονούσες ή λεχωίδες. Φυσικά το φαινόμενο
αυτό είναι σπάνιο και υπολογίζεται ότι
νοσεί μία στις 3.000 εγκυμονούσες.
Ο καρκίνος του μαστού στη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και του θηλασμού θέτει
σοβαρά διαγνωστικά και θεραπευτικά
προβλήματα στον ιατρό και προκαλεί
ακόμα περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα και ηθικά διλήμματα στην
εγκυμονούσα και στο περιβάλλον της,
διότι δεν αρκεί να αντιμετωπιστεί μόνο
η ίδια με τον καλύτερο τρόπο, αλλά θα
πρέπει να εξασφαλιστεί και η υγεία του
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Καθώς ο καρκίνος του μαστού πλήττει όλο και πιο πολλές γυναίκες σε
όλο και πιο νεαρές ηλικίες, αυξάνονται παράλληλα και οι πιθανότητες
να εμφανιστεί ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Παρότι η
ίδια η κυοφορία δεν απειλείται από αυτόν, επιβάλλεται η έγκαιρη
αντιμετώπισή του από ομάδα εξειδικευμένων ιατρών.

εμβρύου και αργότερα του νεογνού.

Οι αιτίες
Πώς εμφανίζεται όμως ο καρκίνος του
μαστού σε μια γυναίκα που εγκυμονεί ή
θηλάζει; Είναι γνωστό ότι σε αυτή την
περίοδο ορμόνες όπως τα οιστρογόνα,
η προγεστερόνη, η προλακτίνη και η
χοριακή γοναδοτροπίνη αυξάνονται. Ο
μαστός επηρεάζεται άμεσα, με αποτέλεσμα να υπερπλάσσονται τα λόβια και
οι πόροι που περιέχει, να αυξάνεται η
αγγείωσή του, συνεπώς να γίνεται μεγαλύτερος, βαρύτερος και με πολλούς
όζους. Η εξέτασή του σε αυτή τη φάση
γίνεται δύσκολη, ωστόσο οι εγκυμονούσες δε θα πρέπει να αποθαρρύνονται
και να αποφεύγουν να αυτοεξετάζονται,
διότι το συχνότερο και συνήθως μοναδικό σύμπτωμα του καρκίνου του μαστού είναι μια μάζα που είναι ανώδυνη,
αλλά ψηλαφάται, συνήθως από τις ίδιες
τις γυναίκες για πρώτη φορά.
Συνεπώς, η αυτοεξέταση στην εγκυμοσύνη μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά επιβάλλεται. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη
μας ότι οι περισσότερες περιπτώσεις
καρκίνου του μαστού στην εγκυμοσύνη
ανακαλύπτονται με μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται

σημαντικά η πρόγνωση της νόσου, η
αυτοεξέταση είναι το πρώτο και βασικότερο βήμα για την έγκαιρη διάγνωση.
Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι κάθε
μάζα που μπορεί μια εγκυμονούσα να
ψηλαφά στο μαστό της είναι καρκίνος
- θα πρέπει όμως χωρίς καθυστέρηση
να απευθύνεται στον ιατρό της και εν
συνεχεία να υποβάλλεται σε μια σειρά
διαγνωστικών εξετάσεων.

Οι εξετάσεις
Η πρώτη και συνηθέστερη εξέταση
είναι το υπερηχογράφημα του μαστού,
το οποίο είναι εντελώς ακίνδυνο -δεν
εκπέμπει ακτινοβολία- και μας δίνει
σημαντικές πληροφορίες. Εν συνεχεία,
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορεί
να γίνεται και μαστογραφία με ειδική
προστασία για το έμβρυο. Η μαγνητική μαστογραφία δεν ενδείκνυται στις
εγκυμονούσες, διότι, παρόλο που δεν
εκπέμπεται ακτινοβολία, το γαδολίνιο,
μια ουσία που χορηγείται στο αίμα της
γυναίκας κατά τη διάρκεια της εξέτασης, επηρεάζει το έμβρυο.
Όλες οι μάζες που ψηλαφώνται στο
μαστό μιας εγκύου και μας θέτουν σε
υποψίες θα πρέπει να υποβάλλονται
σε βιοψία, πριν αποφασιστεί οποιοσ-

δήποτε περαιτέρω χειρισμός τους, είτε αυτός είναι παρακολούθηση είτε
χειρουργική αφαίρεση.
Η διαδερμική βιοψία με βελόνη (core biopsy) είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος.
Μπορεί να γίνει στο ιατρείο μαστού με τοπική αναισθησία, δε χρησιμοποιούνται ράμματα, είναι σχεδόν ανώδυνη για την ασθενή και δεν επηρεάζει
καθόλου την εικόνα του μαστού. Τα αποτελέσματά της είναι εντυπωσιακά, αφού ουσιαστικά λαμβάνουμε ένα μικρό κομμάτι από τη μάζα που θέλουμε να
ελέγξουμε, το οποίο εξετάζεται στο παθολογοανατομικό εργαστήριο. Έτσι,
μπορούμε με απόλυτη βεβαιότητα να αποφασίσουμε αν η μάζα που ψηλαφάμε είναι καρκίνος ή όχι και να ακολουθήσουμε τη σωστή θεραπεία.

Η αντιμετώπιση
Οι δυνατότητες που έχουμε σήμερα για θεραπεία του
καρκίνου του μαστού στις εγκυμονούσες είναι πολλές.
Το ουσιαστικότερο είναι η ασθενής να αντιμετωπίζεται
από ομάδα εξειδικευμένων ιατρών που αποτελείται από το μαιευτήρα - γυναικολόγο, το χειρουργό μαστού,
τον ακτινολόγο, τον παθολόγο - ογκολόγο, τον ακτινοθεραπευτή, τον παθολογοανατόμο και έναν ψυχολόγο,
οι οποίοι θα αποφασίσουν για την κατάλληλη θεραπεία,
πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της γυναίκας.
Σύμφωνα με μελέτες, η διακοπή της κυήσεως δεν αλλάζει
την πρόγνωση του καρκίνου του μαστού, όπως πιστεύαμε
παλαιότερα. Η γυναίκα, δηλαδή, μπορεί να συνεχίσει την
εγκυμοσύνη της ακόμα και μετά τη διάγνωση του καρκίνου. Θα πρέπει όμως να χειρουργηθεί το συντομότερο
δυνατό και να ακολουθήσει πρόγραμμα χημειοθεραπείας. Το χειρουργείο του μαστού στην εγκυμοσύνη
είναι ακίνδυνο για το έμβρυο.
Όσο για τη χημειοθεραπεία, επιτρέπεται η χορήγησή της στην εγκυμονούσα εφόσον έχει περάσει τη
16η εβδομάδα της κυήσεως. Η ακτινοθεραπεία,
που αποτελεί βασικό μέρος της θεραπείας του
καρκίνου του μαστού, είναι η μόνη που δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της κύησης και του
θηλασμού, καθώς και η ενδοκρινική θεραπεία,
δηλαδή η χορήγηση ορμονών.
Η πρόγνωση του καρκίνου του μαστού στις εγκυμονούσες είναι η ίδια με αυτήν στις μη εγκυμονούσες. Η αντίληψη που επικρατεί ότι στην
εγκυμοσύνη τα πράγματα είναι χειρότερα οφείλεται βασικά στο ότι η διάγνωση στις έγκυες καθυστερεί και εν τω μεταξύ η νόσος εξελίσσεται.
Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να αντιμετωπιστεί
επιτυχώς και στις εγκυμονούσες, με καλά αποτελέσματα για τις ίδιες και με ασφάλεια για το
παιδί τους, αρκεί η διάγνωση να τεθεί έγκαιρα
και με το σωστό τρόπο.

Η αυτοεξέταση
στην εγκυμοσύνη μπορεί
να είναι δύσκολη,
αλλά επιβάλλεται
και είναι το πρώτο και
βασικότερο βήμα για την
έγκαιρη διάγνωση.
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Υγιεινή των χεριών
Απαραίτητη προφύλαξη για όλους
Από τη

Μαρία Αντωνοπούλου
Προϊσταμένη Ελέγχου Λοιμώξεων
ΜΗΤΕΡΑ

Η σωστή υγιεινή των χεριών είναι άμεση, εφικτή και αποτελεσματική
πρακτική για την αποφυγή διασποράς
των παθογόνων μικροοργανισμών
και την πρόληψη των νοσοκομειακών
λοιμώξεων. Η εφαρμογή της απαιτεί
οργανωμένη στρατηγική, ώστε να γίνει συνείδηση σε κάθε επαγγελματία
υγείας, με απώτερο στόχο τη βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η 5η Μαΐου έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως
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Με τον τίτλο «Καθαρίστε τα χέρια σας - Σώστε ζωές» ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας έχει ξεκινήσει μια παγκόσμια εκστρατεία για να
καταδείξει την αξία και την αναγκαιότητα για... καθαρά χέρια. Η καμπάνια
αυτή έχει κι έναν ιδιαίτερο «στόχο»: να ευαισθητοποιήσει τους
επαγγελματίες του χώρου της υγείας για την πολύτιμη αυτή συνήθεια.
Παγκόσμια Ημέρα για τα καθαρά χέρια.
Ο ΠΟΥ, με τη συμμετοχή πολλών κρατών, ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα,
έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία με τίτλο
«Καθαρίστε τα χέρια σας - Σώστε ζωές» (Clean your hands - Save lives).
Μ’ αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην
προώθηση της υγιεινής των χεριών
ανάμεσα σε επαγγελματίες
υγείας, με στόχο τη

μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων, οι οποίες μπορεί να προσβάλουν
όχι μόνο ασθενείς, αλλά επίσης νοσοκομειακό προσωπικό και επισκέπτες.

Σε ποιους αφορά
Η υγιεινή των χεριών δεν αφορά μόνο
στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και στα άτομα που
βρίσκονται στο νοσοκομειακό περιβάλλον,

όπως ασθενείς και επισκέπτες, οι
οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην
πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων με τη διασφάλιση της υγιεινής
των χεριών.
Το προσωπικό του νοσοκομείου είναι
απαραίτητο να τηρεί την υγιεινή των
χεριών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Πριν από την επαφή με τον ασθενή.
2. Πριν από κάθε καθαρό ή άσηπτο
χειρισμό.
3. Μετά την έκθεση σε σωματικά υγρά
του ασθενή.
4. Μετά την επαφή με τον ασθενή.
5. Μετά την επαφή με το άμεσο άψυχο
περιβάλλον του ασθενή.
Οι επισκέπτες θα πρέπει να καθαρίζουν τα χέρια τους κάθε φορά που
μπαίνουν ή βγαίνουν από το δωμάτιο
του νοσηλευομένου.
Οι επισκέπτες και οι νοσηλευόμενοι
δεν πρέπει να αγγίζουν τις ενδοφλέβιες γραμμές ή άλλα όργανα που χρησιμοποιούνται για την παροχή θεραπείας
σ’ έναν ασθενή.
Οι νοσηλευόμενοι θα πρέπει να έχουν
καλή προσωπική υγιεινή. Αυτό περιλαμβάνει τον καθαρισμό των χεριών
τους:
• Πριν και μετά την κατανάλωση
τροφής.

• Μετά τη χρήση της τουαλέτας.
• Μετά την αλλαγή της πάνας σε νεογνό.
• Σε φτέρνισμα, βήχα ή αποσυμφόρηση
της μύτης.
Ορισμένες φορές μπορεί το νοσοκομειακό προσωπικό να είναι πολύ απα-

Πίνακας 1: Πώς να πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό
1. Βρέξτε τα χέρια σας με καθαρό τρεχούμενο νερό και προσθέστε σαπούνι.
2. Τρίψτε όλες τις επιφάνειες καθώς και τα μεσοδακτύλια διαστήματα,
κάτω από τα νύχια και τους αντίχειρες για 20΄΄.
3. Ξεπλύντε πολύ καλά με τρεχούμενο νερό.
4. Στεγνώστε με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης.
5. Κλείστε τη βρύση χρησιμοποιώντας τη χάρτινη χειροπετσέτα και όχι με το
χέρι για να μην ξαναμολυνθείτε.
Πίνακας 2: Πώς να πλύνετε τα χέρια σας με απολυμαντικό με βάση το οινόπνευμα (αλκοόλη)
1. Εφαρμόστε ικανοποιητική ποσότητα του προϊόντος στην παλάμη του ενός
χεριού.
2. Τρίψτε όλες τις επιφάνειες των χεριών και των δαχτύλων μεταξύ τους έως
ότου τα χέρια να είναι εντελώς στεγνά.

σχολημένο και οι νοσηλευόμενοι να
αναρωτιούνται εάν ο γιατρός τους, ο νοσοκόμος ή άλλος χορηγός υπηρεσιών
υγείας έπλυναν τα χέρια τους πριν τους
αγγίξουν και μετά. Εάν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία, είναι μέρος του ρόλου
τους στον αγώνα κατά των λοιμώξεων
να υπενθυμίζουν αυτή τη σημαντική
διαδικασία.
Κατά το πλύσιμο των χεριών, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δίνεται σε
εκείνες τις περιοχές των χεριών που
παραλείπονται πιο συχνά (βλ. πίνακας).
Πρέπει να τονίσουμε ότι για το πλύσιμο των χεριών δεν απαιτούνται πολύς
χρόνος και προσπάθεια, όμως το όφελος που μας προσφέρει η υιοθέτηση
αυτής της απλής συνήθειας μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
προστασία της υγείας των ασθενών
με την πρόληψη των νοσοκομειακών
λοιμώξεων.
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Δωρεά ωαρίων
Πότε πρέπει να το μαθαίνει το παιδί

Από το

Δρ Δημήτριο
Γιάνναρη
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής,
Συνεργάτης Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τη δεκαετία του ’80 πολλές υπογόνιμες γυναίκες κατάφεραν να γίνουν
μητέρες μέσα από προγράμματα δωρεάς ωαρίων. Η μέθοδος αυτή, αν και
αντιμετωπίστηκε αρχικά με δυσπιστία
από τα υπογόνιμα ζευγάρια κυρίως λόγω ηθικών διλημμάτων, στη συνέχεια
έγινε ευρέως αποδεκτή κι έτσι σήμερα ξέρουμε ότι το 2005 έγιναν 11.000
εμβρυομεταφορές σε κύκλους δωρεάς
ωαρίων στην Ευρώπη, ενώ το 2006 από
15.500 εμβρυομεταφορές στην Αμερική γεννήθηκαν 10.000 νεογνά.
Παρά το μεγάλο αριθμό των νεογνών
που γεννιούνται έπειτα από δωρεά ωαρίων, υπάρχουν λίγες δημοσιευμένες
έρευνες για την παρακολούθηση των
παιδιών αυτών μετά τη γέννησή τους.
Αυτές που υπάρχουν δεν έδειξαν κάποια αρνητική συνέπεια στη σχέση
μητέρας - παιδιού, στην ποιότητα της
γονεϊκότητας ή στη συναισθηματική
υγεία των παιδιών, παρά την έλλειψη
γενετικής σχέσης μεταξύ μητέρας και
παιδιού.

Τα ε ρ ω τ ή μ α τ α
Μετά το 2000 στη βιβλιογραφία οι έρευνες επικεντρώθηκαν πια στο αν και
πότε θα αποκαλυφθεί στα παιδιά αυτά
η αλήθεια. Μέχρι τότε ήταν περισσότε-
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Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να γίνει ευρέως αποδεκτή, αλλά σήμερα
η δωρεά ωαρίων είναι μια διαδεδομένη λύση για τα υπογόνιμα ζευγάρια
που θέλουν να αποκτήσουν παιδί. Η μέθοδος, όμως, δημιουργεί κάποια
ηθικά διλήμματα, ένα εκ των οποίων αφορά «στη σωστή ώρα και στο
σωστό τρόπο» για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο παιδί. Οι νεότερες
έρευνες δίνουν τις απαντήσεις.
ρο από αυτονόητο ότι η πραγματικότητα ρευνες το ποσοστό των γονέων που
παρέμενε μυστική από τους απογόνους. σκόπευε να αποκαλύψει την αλήθεια
Στις περισσότερες από αυτές η αποκά- στον απόγονο κάποια στιγμή κυμαινόλυψη έγινε από τη μητέρα, ενώ ο μέσος ταν στο 26% - 81%, πολύ λίγοι απαντούόρος ηλικίας των παιδιών ήταν τα 9 έτη. σαν αν τελικά το έκαναν (απέφευγαν να
Η μητέρα είναι αυτή που, ακόμα και σε δώσουν απάντηση), ενώ ακόμη λιγότεοικογένειες με υιοθετημένα παιδιά, ροι πιστεύουμε ότι τελικά το έκαναν.
συνήθως αποκαλύπτει την αλήθεια, ε- Στη δεκαετία 2000 - 2010 άρχισε σινώ ο πατέρας συμμετέχει κυρίως όταν γά-σιγά στον δυτικό κόσμο η αλλαγή
ο απόγονος ζητά πρόσθετες πληροφο- στάσης των γονέων, όπου πλέον η αρίες. Εδώ σημειώνουμε ότι η αποκάλυ- ποκάλυψη στον απόγονο της αλήθειας
ψη της δωρεάς σπέρματος φαίνεται
γίνεται συχνότερα και αυτό ενθαρότι γίνεται λίγο νωρίτερα,
ρύνθηκε από τους ψυχομε μέση ηλικία του αλόγους και τους παιΟι γονείς
πογόνου τα 6 έτη.
δοψυχιάτρους. Σε
Επίσης, φαίνεται
πολλές χώρες, εαναρωτιούνται τι
ότι η αποκάξάλλου, του δυερωτήσεις μπορεί να τους
λυψη χρήσης
τικού κόσμου
υποβάλει το παιδί και πώς
δωρεάς σπέρεπιτρέπεται
ματος στον
στον απόγονο
θα απαντήσουν σ’ αυτές,
απόγονο είναι
μετά την ενηενώ τους ενδιαφέρει επίσης αν
περισσότερο
λικίωσή του η
η αποκάλυψη της αλήθειας
διαδεδομένη
πρόσβαση σε
σε σχέση με τη
όλα
τα δεδομπορεί να έχει επιπτώσεις
δωρεά ωαρίων,
μένα, ακόμα και
σε αυτό.
που σημαίνει ότι η
στην ταυτότητα της
χρήση σπέρματος δότη
δότριας. Το τελευταίο
είναι πιο διαχειρίσιμη από
δεν επιτρέπεται στην Ελλάτις οικογένειες απ’ ό,τι η χρήση ωαρίδα, όπως και σε κάποιες άλλες χώρες
ων δότριας.
της Δύσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι
Στις μέχρι το 2000 δημοσιευμένες έ- υγείας του απογόνου, οπότε μπορεί να

έχει πρόσβαση στα αρχεία, αλλά και
πάλι ανώνυμα.

Α π ο κ ά λ υ ψ η 		
και αντίδραση
Οι περισσότεροι γονείς περιγράφουν
τη διαδικασία αποκάλυψης ως αρκετά
επώδυνη και δύσκολη. Το πιο δύσκολο
γι’ αυτούς, όπως το αναφέρουν στις έρευνες, είναι «πώς θα το πουν στο παιδί». Χρησιμοποιούν συνήθως μια αφήγηση, όπου εξηγούν ότι κάποιο μέρος
του σώματός τους «έσπασε» κι έτσι δεν
μπορούσαν να κάνουν μωρό, ζήτησαν
τη βοήθεια του γιατρού και της δότριας
και τελικά έγινε το «παιδί-θαύμα», όπως αποκαλούν το παιδί τους, δίνοντας
έμφαση στο «τι σημαίνει γι’ αυτούς»
και στο πόσο ξεχωριστό είναι. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν γραφτεί
και βιβλία για το πώς μπορεί να γίνει
η αποκάλυψη της δωρεάς στο παιδί,
με πιο γνωστό το «My Story» (Cooke,
1991).
Οι γονείς αναρωτιούνται τι ερωτήσεις
μπορεί το παιδί να τους υποβάλει και
πώς θα απαντήσουν σ’ αυτές, ενώ τους
ενδιαφέρει επίσης αν η αποκάλυψη της
αλήθειας μπορεί να έχει επιπτώσεις σε
αυτό. Ακόμη, φοβούνται την «απόρριψη» που μπορεί να εισπράξουν από το
παιδί τους, όμως σε όλες τις έρευνες
οι γονείς δηλώνουν ανακουφισμένοι
και ήρεμοι μετά την αποκάλυψη, ενώ
αναφέρουν πως δε μετάνιωσαν για την
επιλογή τους.
Οι δημοσιευμένες έρευνες μαζί με
τη στάση των γονέων κατέγραψαν και
την αντίδραση και γενικότερα τη συμπεριφορά των παιδιών μετά την αποκάλυψη της γενετικής τους προέλευσης. Οι αντιδράσεις τους ποικίλλουν:
περιέργεια, ουδέτερη συμπεριφορά,
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καμία αντίδραση. Σε σουηδική μελέτη
οι γονείς αναφέρουν ότι τα παιδιά δεν
έκαναν ερωτήσεις, αλλά απάντησαν με
κοφτά σχόλια όπως «και τι έγινε;», ενώ
σε άλλες μελέτες αντέδρασαν με λύπη
και με ερωτήσεις όπως «δηλαδή δεν
είστε οι πραγματικοί μου γονείς;».
Ακόμη όμως και στην τελευταία περίπτωση οι γονείς δήλωσαν ότι τελικά η
όλη διαδικασία δεν ήταν τόσο επώδυνη
όσο ανέμεναν.

Η κατάλληλη ώρα
Ένα άλλο ερώτημα που απασχολεί τις έρευνες είναι ποια θεωρείται κατάλληλη
ηλικία για τη διαδικασία της αποκάλυψης της πραγματικότητας στα παιδιά.
Αυτό γιατί είναι αρκετά δύσκολο για
ένα παιδί στη νηπιακή ηλικία να κατανοήσει θέματα που έχουν να κάνουν με
γενετική, βιολογία και κληρονομικότητα. Σύμφωνα με αμερικανική έρευνα,
αυτό αρχίζει να γίνεται στην ηλικία των
7 - 8 ετών, οπότε και είναι καλύτερο να
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ξεκινούν τέτοιες συζητήσεις.
Από τις δύο πλέον πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες -η μία από τη Φινλανδία
και η άλλη από τη Βρετανία- προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
• Το 61% των μητέρων σκόπευε να αποκαλύψει κάποια στιγμή το «μυστικό»
στο παιδί. Το ποσοστό για τους πατέρες ήταν 60%.
• Στην πλειονότητα η μητέρα είναι αυτή
που το αποκαλύπτει, όταν το παιδί είναι πολύ μικρό (μικρότερο των 3 ετών)
το 83% των γονέων σκοπεύει να του
πει την αλήθεια, ενώ το ποσοστό αυτό
γίνεται 44% όταν το παιδί έχει πια μεγαλώσει (13 - 14 ετών).
• Πολύ υψηλό ποσοστό των γονέων που
συμμετείχαν στις μελέτες (85%) αποκάλυψε σε άλλα πρόσωπα τη φύση
της σύλληψης του παιδιού. Οι μητέρες
περισσότερο από τους πατέρες θεώρησαν ότι η ψυχολογική υποστήριξη
κατά τη διάρκεια της σύλληψης ήταν
μάλλον αναποτελεσματική, βρήκαν

όμως πολύ χρήσιμη τη συζήτηση με
τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς όταν αυτή έγινε
μετά τον τοκετό και στη φάση της αποκάλυψης στον απόγονο.
• Στη μεγάλη πλειονότητα τα παιδιά αντέδρασαν μάλλον ουδέτερα, σίγουρα
ψύχραιμα και καθόλου αρνητικά, ενώ
δε φάνηκε να διαταράχτηκε η σχέση
γονέων και παιδιού. Όταν τα παιδιά
ήταν στην ηλικία των 7 ετών, φαίνεται
να κατανόησαν καλύτερα την κατάσταση της δωρεάς ωαρίων σε σχέση
με την ηλικία των 4.
Ζούμε στη σύγχρονη εποχή, την εποχή
της τεχνολογίας, της επιστήμης και της
γνώσης. Ταυτόχρονα όμως, ζούμε και
στην εποχή των μεγάλων διλημμάτων.
Η πληροφόρηση και η χωρίς αναστολές
ενημέρωση μπορεί να βοηθήσουν στην
αντιμετώπισή τους. Σίγουρα ιδανικές
λύσεις δεν υπάρχουν, όμως χρέος της
επιστήμης είναι να βρίσκει τις καλύτερες δυνατές...
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editorial
Αγαπητοί φίλοι,
Παρουσία του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Λοβέρδου, εγκαινιάστηκαν πρόσφατα οι ανακαινισμένοι χώροι και τα δωμάτια νοσηλείας του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, όπου κυριαρχεί η παιδική διακόσμηση με χρώματα και σχέδια που κάνουν το περιβάλλον ιδιαίτερα φιλικό και φιλόξενο τόσο για τα νοσηλευόμενα ή εξεταζόμενα παιδιά όσο και για τους γονείς τους.
Επιπροσθέτως, η ένταξη στο επιστημονικό του δυναμικό δύο εκλεκτών επιστημονικών στελεχών στις ειδικότητές τους και η
οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων συμπληρώνουν και καθιστούν το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ το πληρέστερο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της χώρας. Έτσι, μετά την οργάνωση της Παιδοκαρδιολογικής - Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, του Παιδοοφθαλμολογικού και του Παιδοορθοπαιδικού Τμήματος, στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ καλύφθηκε και η Παιδονευροχειρουργική, με την ένταξη στο δυναμικό του επίκουρου Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Σγούρου και της ομάδας συνεργατών του.
Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ ανέκαθεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. Καθώς τα λοιμώδη νοσήματα συνεχίζουν να αποτελούν μείζονα κίνδυνο για την υγεία των παιδιών,
το ΜΗΤΕΡΑ ανέθεσε στην Καθηγήτρια κ. Βασιλική Συριοπούλου τον έλεγχο και τη συμβουλευτική συνεργασία στην αντιμετώπιση των παιδικών λοιμώξεων.
Η συνεργασία με το Μass General Hospital for Children του Πανεπιστημίου του Harvard, με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστημονικού προσωπικού, αποσκοπεί στην πληρέστερη επιστημονική ενημέρωση των ιατρών και των νοσηλευτών μας. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο ΜΗΤΕΡΑ η ημερίδα με τίτλο «Εξελίξεις στην Παιδιατρική», όπου ομάδα κορυφαίων παιδιάτρων του Πανεπιστημίου του Harvard ενημέρωσε τους Έλληνες συναδέλφους για όλα τα νεότερα στην Παιδιατρική επιστήμη.
Η ημερίδα αυτή ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του δασκάλου και φίλου Jack Crawford, Καθηγητή Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Harvard και επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίστηκε η συνεργασία με το Mass
General Hospital for Children για το 2010, στο οποίο είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές του έτους επίσκεψη εργασίας από πέντε παιδιάτρους και δύο νοσηλεύτριες του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.
Στο τελευταίο τεύχος του Child για το 2010 θα βρείτε αναλυτική αρθρογραφία από καταξιωμένους συναδέλφους, συνεργάτες
του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, σχετικά με τη βρεφική, την προσχολική, τη σχολική και την εφηβική ηλικία, ενώ στη στήλη «Πες μου
Γιατρέ» θα βρείτε ενδιαφέρουσες απαντήσεις στα ερωτήματά σας.
Καλή Ανάγνωση και Καλή Χρονιά!
Χρήστος Σπ. Μπαρτσόκας
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής
Επιστημονικός Διευθυντής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
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Επιστημονική ημερίδα για τις λοιμώξεις
Σε ένα από τα πιο συχνά (σχεδόν καθημερινά) προβλήματα
για την υγεία του παιδιού, τις λοιμώξεις, εστίασε το Παίδων
ΜΗΤΕΡΑ, διοργανώνοντας επιστημονική ημερίδα για το θέμα. Έτσι, στις 25 Σεπτεμβρίου 2010, στο Συνεδριακό Κέντρο
«Νικόλαος Λούρος», πλήθος ιατρών, νοσηλευτών και προσωπικού συγκεντρώθηκε για να ενημερωθεί σχετικά με τις
νεότερες εξελίξεις στο θέμα, να εστιάσει στα σημαντικότερα ζητήματα που ανακύπτουν και, κυρίως, να
ανταλλάξει εμπειρίες και
προβληματισμούς.
Όπως αναφέρθηκε, τα
λοιμώδη νοσήματα συνεχίζουν να αποτελούν
καθημερινή απειλή για
τον άνθρωπο, καθώς το
φάσμα τους διευρύνεται. Παρότι η επιστήμη πλέον επιτυγχάνει
ταχύτερη διάγνωση
και περισσότερο επιτυχείς θεραπείες, οι
λοιμώξεις εξακολουθούν να προσβάλλουν μεγάλο
αριθμό ανθρώπων, με σημαντικό κοινωνικό κόστος.
Για τον λόγο αυτό ο ιατρός πρέπει να είναι προετοιμασμένος να
αντιμετωπίσει ανά πάσα στιγμή μικρές ή μεγάλες επιδημίες,
με προεξάρχουσες ιδιαίτερα στα παιδιά και στους εφήβους
τις λοιμώξεις του πεπτικού και του αναπνευστικού.
Στην Ημερίδα παρευρέθηκαν και μίλησαν οι: Ε. Γιαμαρέλλου
(Ομ. Καθηγήτρια Παθολογίας - Λοιμώξεων Πανεπιστημίου
Αθηνών, Διευθύντρια Στ΄ Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ), Γ.
Δαΐκος (Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων, Α΄ Προπαιδευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΠΑ
ΛΑΪΚΟ), Ξ. Δεδούκου (Παιδίατρος Λοιμωξιολόγος, Υπεύθυνη
Γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΚΕΕΛΠΝΟ), Δ. Ζαργάνης (Αναπληρωτής Διευθυντής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ), Αίγλη Ζέλλου (Παιδίατρος - Γαστρεντερολόγος, Υπεύθυνη Παιδογαστρεντερολογικού Τμήματος Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, Επιστημονική Συνεργάτις της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου John Hopkins),
Μ. Θεοδωρίδου (Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Α΄ Παιδιατρικής
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Στο βήμα της ημερίδας του Παίδων
ΜΗΤΕΡΑ για τις λοιμώξεις:
1. Η κ. Β. Συριοπούλου,
2. Η κ. Ε. Γιαμαρέλλου,
3. Ο κ. Χρ. Μπαρτσόκας,
4. Ο κ. Γ. Καλλιπολίτης,
5. Ο κ. Γ. Σαρόγλου.
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Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων Αγία
Σοφία), Γ. Καλλιπολίτης (Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ), Χρ. Μπαρτσόκας (Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστ. Διευθυντής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ), Γ. Νικολοπούλου (Παιδίατρος Λοιμωξιολόγος, Υπεύθυνη Γραφείου Ηπατίτιδων ΚΕΕΛΠΝΟ),
Μ. Σακλαμάκη - Κοντού (Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών),
Γ. Σαρόγλου (Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ),
Β. Συριοπούλου (Ομ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών,
Σύμβουλος Λοιμωξιολόγος Παίδων ΜΗΤΕΡΑ).

news

Ημερίδα για τις νεότερες εξελίξεις
στην παιδιατρική
Στο πλαίσιο των μετεκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων της,
η Παίδων ΜΗΤΕΡΑ διοργάνωσε, στις 23/10/2010, στο συνεδριακό κέντρο «Ν. Λούρος», ημερίδα με θέμα «Εξελίξεις
στην Παιδιατρική». Η Ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Massachusetts General Hospital for Children, το
οποίο εκπροσώπησαν οι εξής: ο καθηγητής Ron Kleinman,
Chairman της Παιδιατρικής Κλινικής του MGHfC στο πανεπιστήμιο Harvard (επικεφαλής της αποστολής) - παιδογαστρεντερολόγος, ο ομότιμος καθηγητής Lew Holmes, παιδίατρος - γενετιστής, ο ομότιμος καθηγητής Dan Shannon,
παιδοπνευμονολόγος, η καθηγήτρια Jullie Inelfinger, παιδονεφρολόγος, και η Lynne Levitsky, παιδοενδοκρινολόγος.
Τις ομιλίες των Αμερικανών προσκεκλημένων μας πλαισίωσαν οι κ. Φάνης Τσιλιγιάννης, παιδοπνευμονολόγος, και
Γιάννης Παπαγιάννης, παιδοκαρδιολόγος.
Να σημειωθεί ότι η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στη μνήμη

Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, κ. Χρήστος Μπαρτσόκας, πλαισιωμένος από την ομάδα των Αμερικανών παιδιάτρων, στην
ημερίδα «Εξελίξεις στην Παιδιατρική».

του καθηγητή John D. Crawford (1920 - 1995), ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία του ισχυρού συνδετικού
κρίκου μεταξύ Αθήνας και Βοστόνης στον παιδιατρικό τομέα και είχε τιμηθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με τον
τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα.

Νέο Παιδονευροχειρουργικό Τμήμα
Ένα ακόμα νέο τμήμα ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία
του στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ. Το Παιδονευροχειρουργικό Τμήμα αντιμετωπίζει παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Σε
αυτές περιλαμβάνονται συγγενείς ανωμαλίες διαπλάσεως
(π.χ. δισχιδής ράχη, υδροκέφαλος), οι οποίες συχνά διαγιγνώσκονται τους πρώτους μήνες της ζωής, όγκοι εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού, τραυματισμοί και γενικότερα
ένα φάσμα άλλων παθήσεων που μπορεί να προσβάλουν το
νευρικό σύστημα και χρειάζονται χειρουργική θεραπεία.
Το τμήμα χρησιμοποιεί τα τελειότερα τεχνολογικά χειρουργικά μέσα και πραγματοποιεί νευροχειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά από τη νεογνική έως και την εφηβική ηλικία.
Επίσης επιτελεί όλο το φάσμα των παιδονευροχειρουργικών
επεμβάσεων και εξειδικεύεται σε νευροενδοσκοπήσεις, στη
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χειρουργική αντιμετώπιση της σπαστικότητας, στη χειρουργική όγκων του εγκεφάλου με χρήση νευροπλοηγήσεως και
στη χειρουργική αντιμετώπιση της επιληψίας με χρήση διεγχειρητικού ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, έχει δε την υποστήριξη της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου.
Το τμήμα προσφέρει νευροχειρουργική κάλυψη σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς ασθενείς επί 24ώρου βάσεως.

Νέο πρότυπο Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής
Το Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην παροχή υπηρεσιών υγείας στην εφηβική ηλικία - μια ηλικιακή ομάδα που αντιπροσωπεύει το 11% του ελληνικού πληθυσμού. Στη χώρα μας αποτελεί την πρώτη οργανωμένη δομή για τη φροντίδα των εφήβων σε ιδιωτική παιδιατρική κλινική.
Οι έφηβοι αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα τόσο κατά
τη σωματική όσο και κατά την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Το τμήμα έχει στόχο να προσφέρει υπηρεσίες υγείας στον
έφηβο αλλά και στην κοινότητα (οικογένεια, σχολείο κ.λπ.).
Απευθύνεται σε άτομα 11 - 18 ετών και στις οικογένειές τους
για συζήτηση και επίλυση θεμάτων που τα απασχολούν.
Συγκεκριμένα, προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες σε ώρες
συμβατές με τις δραστηριότητες των εφήβων:
* Εφηβιατρική - Αγωγή Υγείας: Γενική παρακολούθηση, εμβολιαστική κάλυψη, αντισύλληψη, σεξουαλική αγωγή, διάγνωση και θεραπεία σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων,
πρόληψη ατυχημάτων και ασφαλείς συμπεριφορές, επιπτώσεις χρήσης και εθισμός σε ναρκωτικές ουσίες, χρήση και
ασφάλεια Διαδικτύου, διατροφή, χρόνια νοσήματα.
* Έλεγχος Βάρους - Παχυσαρκία - Διαταραχές Πρόσληψης
Τροφής: Νευρογενής ανορεξία, βουλιμία.
* Παιδοενδοκρινολογικό.

* Γυναικολογικό.
* Ιατρείο Πρώιμης Ήβης.
* Ορθοπαιδικό.
* Δερματολογικό: Προβλήματα ακμής και τριχοφυΐας.
* Ψυχολογική Υποστήριξη - Παιδοψυχιατρικό.
* Συμβουλευτική Γονέων - Οικογένειας: Ενημέρωση γονέων

για τη διαχείριση και αναγνώριση των ανησυχητικών συμπεριφορών και αναγκών της εφηβικής ηλικίας όπως και για το
χειρισμό κρίσεων.
* Περαιτέρω συνεργασία με όλες τις υποειδικότητες της παιδιατρικής, ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε εφήβου.
Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Γραμμή επικοινωνίας για πληροφορίες - ραντεβού:
210 6869700
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Γενικό θέμα
Η απλή λύση για ένα συνηθισμένο πρόβλημα

Αφεστώτα ώτα
Από τη

Μαρία Κοτρώτσιου
Πλαστικός Χειρουργός, Επιστημονική
Συνεργάτις Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Τα «πεταχτά αφτιά» («αφεστώτα ώτα» ο ιατρικός όρος) είναι από τις
κοινές γενετικές ανωμαλίες στο κεφάλι και στον τράχηλο, οφείλονται
κατά κανόνα στην κληρονομικότητα, ενώ εμφανίζονται εξίσου σε αγόρια
και κορίτσια. Η επανόρθωσή τους γίνεται με πλαστική χειρουργική και
τα αποτελέσματα είναι άριστα.

Ανάμεσα στις πιο συνηθισμένες γενετικές ανωμαλίες που Μέχρι το τέλος της επέμβασης ο χόνδρος θα πρέπει διεγχειμπορούν να συμβούν στις περιοχές της κεφαλής και του τρα- ρητικά να πάρει το τελικό του σχήμα και να μην υπάρχει καμία
χήλου είναι τα αφεστώτα ώτα. Τα αφεστώτα ώτα είναι μια συ- απολύτως τάση.
νηθισμένη πάθηση που απασχολεί πολλά παιδιά, τόσο αγόρια
όσο και κορίτσια. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα είναι Μ ύ θ ο ι κ α ι α λ ή θ ε ι α
η ανωμαλία σχηματισμού της Υπάρχει η άποψη σε πολύ κόσμο, και κυρίως σε γονείς που
κόγχης και η μη σχηματισμένη κάποιο από τα παιδιά τους έχει γεννηθεί με αφεστώτα ώτα, ότι, αν βάλουν πιεστικά επιθέματα ή
πτυχή της ανθέλικας.
κορδέλες χωρίς να προχωρήσουν σε
Υπάρχουν και έχουν περιχειρουργείο διορθώνεται το πρόγραφεί διάφορες τεχνιβλημά τους. Όμως, αυτή η άποκές διόρθωσης των
Η επέμβαση
ψη είναι τελείως λανθασμένη
αφεστώτων ώτων
συγκαταλέγεται στο
διότι, για να πάρει άλλο σχήαπό διάσημους πλαμα ο χόνδρος, θα πρέπει να
στικούς χειρουργούς
πεδίο της αισθητικής του
δουλευτεί και να χαραχθεί
όπως οι Pitanguy,
προσώπου και συνιστάται
διεγχειρητικά και μόνο.
Converse, Stenvers,
να
γίνεται
σε
ηλικίες
5
6
Τα αφεστώτα ώτα συνήθως
S t e n s t ro m κ α ι
έχουν κάποιο κληρονομικό
Μustarde. Η λύση
ετών και πάνω.
υπόστρωμα. Μπορεί να τα έπρος διόρθωση των
χει ένας από τους δύο γονείς ή
αφεστώτων ώτων είναι
κάποιος άλλος συγγενής στο κοντικαθαρά και μόνο χειρουρνό οικογενειακό περιβάλλον. Στα χέρια
γική. Ο σκοπός της ωτοπλαστικής είναι να μειώσει ενός έμπειρου πλαστικού χειρουργού, η ωτοπλαστική είναι
την απόσταση μεταξύ μια επέμβαση χωρίς επιπλοκές όταν όλες οι συνθήκες χεικεφαλής και αφτιού ρουργείου τηρούνται επακριβώς.
στις 25 - 30 μοίρες.
Χειρουργικά η τομή Η ε π έ μ β α σ η
γίνεται στην οπίσθια Η συγκεκριμένη επέμβαση συγκαταλέγεται στο πεδίο της αιπλευρά του αφτιού ώ- σθητικής του προσώπου και συνιστάται να γίνεται σε ηλικίες
στε να μην είναι ορατά 5 - 6 ετών και πάνω, διότι από την ηλικία των 6 ετών και μετά
τα σημάδια από την ουλή. δεν παρατηρείται κάποια ιδιαίτερη ανάπτυξη του χόνδρου σε
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σχέση με αυτήν που έχει ήδη συντελεστεί.
Σε παιδιά μέχρι 14 - 15 ετών η συγκεκριμένη επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία, ενώ από 15 και πάνω γίνεται με τοπική αναισθησία χωρίς κάποιες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. Η επούλωση είναι πολύ καλή, ταχεία και άμεση. Ο χόνδρος
του αφτιού παίρνει πολύ ωραίο σχήμα και διαμορφώνεται έτσι ώστε τα ώτα να μην επανέλθουν στην αρχική τους μορφή.
Το τραύμα πίσω από το αφτί απ’ όπου έχει γίνει η τομή μπορεί
να συμπλησιαστεί με απορροφήσιμα ράμματα και το πλεονέκτημα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι στα παιδιά δε χρειάζεται να αφαιρέσουμε τα ράμματα.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι πολλές φορές πριν από το
χειρουργείο υπάρχει ασυμμετρία στα αφτιά. Μετά το χειρουργείο επιτυγχάνεται συμμετρία στο σχήμα και στο μέγεθος. Επίσης, τοποθετείται στα αφτιά ένα ειδικό επικάλυμμα με γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό, το οποίο αφαιρείται σε μία
- δύο ημέρες, και για μία εβδομάδα τοποθετείται μια κορδέλα
για να σταθεροποιούνται, ειδικά τη νύχτα, προς αποφυγήν
τραύματος. Ο ασθενής θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός
με τις αθλητικές δραστηριότητες και τα σπορ για τρεις μήνες
μετά την επέμβαση. Η πλήρης επούλωση επέρχεται έπειτα
από 6 μήνες.
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βρεφική ηλικία
Απαραίτητος ο έγκαιρος έλεγχος

Βρεφική καρδιά
Από τη

Μαρία ΤοπούζηΧατζηγεωργίου
Παιδίατρος, Επιστημονική Συνεργάτις
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Πέντε έως οκτώ νεογνά στα 1.000 εμφανίζουν κάποιο πρόβλημα
συγγενούς καρδιοπάθειας, που είναι από τα πλέον δύσκολα να
αντιμετωπιστούν. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να αναγνωριστούν έγκαιρα
τα τυχόν συμπτώματα, ενώ καθοριστικός είναι και ο πλήρης
προγεννητικός έλεγχος.

Η καρδούλα του βρέφους είναι μια πολύπλοκη ηλεκτρομηχανική αντλία με 4 κοιλότητες, που προωθεί το αίμα στα
διάφορα όργανα του σώματος 160.000 φορές την ημέρα!
Οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία της χαρακτηρίζεται ως
καρδιοπάθεια.
Οι καρδιοπάθειες στα βρέφη διακρίνονται σε συγγενείς και επίκτητες. Οι συγγενείς και οι επίκτητες καρδιοπάθειες
συγκαταλέγονται στα συχνότερα χρόνια
νοσήματα της παιδικής ηλικίας.
Οι συγγενείς καρδιοπάθειες προκαλούνται από διαταραχές της ενδομήτριας ανάπτυξης της καρδιάς και των μεγάλων
αγγείων της και η συχνότητά τους είναι
5 - 8 περιστατικά ανά 1.000 γεννήσεις.
Ο χρόνος εμφάνισης και η σοβαρότητά
τους ποικίλλουν. Συγκεκριμένα, μπορεί
να εκδηλωθούν αμέσως μετά τη γέννηση του μωρού ή και να παραμείνουν
απαρατήρητες επί έτη.
Έχει διαπιστωθεί ότι 2 - 3 από τα 1.000
νεογνά με συγγενή καρδιοπάθεια θα
εμφανίσουν κλινικά συμπτώματα στο πρώτο έτος της ζωής
τους, ενώ η διάγνωσή της επιβεβαιώνεται στο 40% - 50%
την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους και στο 50% - 60% στον
πρώτο μήνα.
Στις συγγενείς καρδιοπάθειες του βρέφους μπορούν να συμπεριληφθούν και οι διάφοροι τύποι μυοκαρδιοπαθειών,
καθώς και ορισμένες μορφές αρρυθμιών. Οι τελευταίες αποτελούν συνήθως συνοδό κλινικό εύρημα των άλλων συγγε-
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νών ανατομικών ανωμαλιών της καρδιάς ή εμφανίζονται ως
επιπλοκή της χειρουργικής διόρθωσής τους.
Οι επίκτητες καρδιοπάθειες είναι σπάνιες στη βρεφική ηλικία. Σε αυτές ανήκουν η ενδοκαρδίτιδα, η μυοκαρδίτιδα, η
νόσος Kawasaki, η περικαρδίτιδα και η επίκτητη αρρυθμία.
Για τη διάγνωση των καρδιοπαθειών στα βρέφη σημαντικό
ρόλο διαδραματίζουν:
1. Το ολοκληρωμένο ιστορικό.
2. Η λεπτομερής κλινική εξέταση.
3. Η ενδεχόμενη παρουσία ορισμένων κλινικοεργαστηριακών
ευρημάτων.

Το ιστορικό
Το ιστορικό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη άλλων παιδιών ή ατόμων στην οικογένεια με καρδιοπάθειες ή επεισοδίων αιφνίδιου θανάτου ή θανάτου σε μικρή
ηλικία και όσον αφορά στην εγκυμοσύνη εάν αναφέρεται
νόσηση της μητέρας από σακχαρώδη διαβήτη ή διάχυτο ερυθηματώδη λύκο, φαινυλκετονουρία, συγγενή ερυθρά είτε
λήψη τερατογόνων φαρμάκων και ουσιών (λίθιο, αλκοόλ,
βαρφαρίνη, θαλιδομίδη, αντιμεταβολίτες ή αντιεπιληπτικά).

Η κλινική εξέταση
Η φυσική εξέταση του βρέφους περιλαμβάνει αρχικά την
εκτίμηση της γενικής του κατάστασης και την ενδεχόμενη
ανεπαρκή αύξηση του σωματικού βάρους του. Επιπλέον,
ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην παρουσία κυάνωσης με ή χωρίς φύσημα, στις διαταραχές στην ανάπτυξη
και σε οποιαδήποτε ένδειξη αναπνευστικής δυσχέρειας ή
καρδιακής ανεπάρκειας.
Η κυάνωση (μπλε απόχρωση του δέρματος) παρατηρείται

κυρίως στα χείλη, στη γλώσσα, κάτω από τα νύχια και στους
βλεννογόνους. Ιδιαίτερα ανησυχητική θεωρείται η κυάνωση
που εντοπίζεται σε όλο το σώμα και συνοδεύεται από δυσκολία της αναπνοής και πυρετό.
Όσον αφορά στα φυσήματα, αξίζει να επισημάνουμε ότι σε
μεγάλο ποσοστό υπάρχουν και φυσήματα τα οποία είναι φυσιολογικά (αθώα ή λειτουργικά) και στη διάκρισή τους συμβάλλει η αξιολόγηση από παιδοκαρδιολόγο.
Στις ενδείξεις της παρουσίας καρδιακής νόσου και συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας σ’ ένα βρέφος περιλαμβάνονται: η μειωμένη και πολλές φορές χρονοβόρα σίτισή του
(μικρά και συχνά γεύματα), η ταχύπνοια (περισσότερες από
40 - 55 αναπνοές το λεπτό σε τελειόμηνα νεογνά και βρέφη),
η δύσκολη και εργώδης αναπνοή, ο βήχας, τα ωχρά και ψυχρά
άκρα και η εφίδρωση χωρίς υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια
της σίτισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα βρέφος με καρδιακή ανεπάρκεια ή αρρυθμία συνήθως δεν κοιμάται ήσυχα.

Ο εργαστηριακός έλεγχος
Στη διαγνωστική προσέγγιση των συγγενών καρδιοπαθειών
εκτός από το ιστορικό και την κλινική εξέταση περιλαμβάνονται η ακτινογραφία θώρακος και το ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Η οριστική όμως διάγνωση της ύπαρξης και του τύπου της
συγγενούς καρδιοπάθειας θα βασιστεί στο υπερηχοκαρδιογράφημα και στον αιμοδυναμικό έλεγχο της λειτουργίας της
καρδιάς.
Μολονότι ο προγεννητικός καρδιολογικός έλεγχος του εμβρύου με υπερηχοκαρδιογράφημα έχει εξελιχτεί σημαντικά
τα τελευταία χρόνια, εντούτοις αδυνατεί ακόμη να προσδιορίσει με απόλυτη βεβαιότητα και ακρίβεια όλες τις συγγενείς

καρδιοπάθειες.

Ο ρόλος
των γονέων

Στη
διαγνωστική
προσέγγιση εκτός από
το ιστορικό και την κλινική
εξέταση περιλαμβάνονται
το ηλεκτροκαρδιογράφημα
και η ακτινογραφία
θώρακος.

Παρά το γεγονός ότι οι
(κατά την τελευταία τριακονταετία) εντυπωσιακές εξελίξεις στη διάγνωση και στη χειρουργική θεραπεία έχουν
αυξήσει σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης παιδιών με
συγγενείς καρδιοπάθειες, αυτές εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου στο σύνολο των
παιδιών που γεννιούνται με συγγενείς ανωμαλίες.
Η έγκαιρη αναγνώριση της παρουσίας ορισμένων συγγενών
καρδιοπαθειών έχει ιδιαίτερη σημασία. Συγκεκριμένα, σε
ηλικία 2 μηνών, επειδή οι πνευμονικές αντιστάσεις υποχωρούν, ενδέχεται συγκεκριμένες καρδιοπάθειες να παρουσιάσουν επιδείνωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται η
άμεση παραπομπή του βρέφους σε ειδικό παιδοκαρδιολόγο.
Ο ρόλος των γονέων στην έγκαιρη διάγνωση μιας συγγενούς
καρδιοπάθειας συνίσταται στον πλήρη προγεννητικό έλεγχο της μητέρας για ενδεχόμενη παρουσία συγγενών λοιμώξεων και στην αυξημένη ετοιμότητα για τον εντοπισμό στοιχείων
από το ιστορικό, την κλινική
εικόνα και την ανάπτυξη
του βρέφους τα οποία κατευθύνουν
προς τη διάγνωση συγγενούς
καρδιοπάθειας.
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σχολική ηλικία
Πώς βοηθά στη βρογχίτιδα - βρογχιολίτιδα

Αναπνευστική
φυσικοθεραπεία
Από τη

Σίσσυ Ντούλιου
Φυσιοθεραπεύτρια, Επιστημονική
Συνεργάτις Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Η βρογχίτιδα και η βρογχιολίτιδα είναι από τις πιο συνηθισμένες
παθήσεις για τα παιδιά μέχρι 10 ετών. Κύριο χαρακτηριστικό και
των δύο ασθενειών η απόγχρεμψη και, συνακόλουθα, η δυσκολία
στην αναπνοή. Στο σημείο αυτό σημαντική είναι η βοήθεια που
προσφέρει η αναπνευστική φυσικοθεραπεία, η οποία μπορεί να
ενισχύσει την αγωγή από τον παιδίατρο.

Σε πολύ μεγάλη συχνότητα, παιδιά μέχρι την ηλικία των 8
ετών αντιμετωπίζουν προβλήματα στο αναπνευστικό τους
σύστημα λόγω ελλιπούς ωρίμανσής του. Κάποια από αυτά
προκαλούνται από επιπόλαιες και περιστασιακές λοιμώξεις
του αναπνευστικού (ιώσεις) και άλλα από σημαντικότερα
προβλήματα βαρύτερης παθολογίας (π.χ. κυστική ίνωση).
Τακτικός... επισκέπτης κατά τους λιγότερο θερμούς μήνες
του χρόνου, η βρογχίτιδα έχει απασχολήσει τα περισσότερα
παιδιά τουλάχιστον μία φορά μέχρι την ηλικία των 7 - 10 ετών.
Έχει μάλιστα ανησυχήσει πολύ περισσότερο τους γονείς όταν
έχει εμφανιστεί κατ’ επανάληψη.
Επίσης, είναι από τις πιο τακτικές αιτίες για την απουσία του
παιδιού από το σχολείο και κυρίως από τον παιδικό σταθμό.
Το παιδί αρχικά εμφανίζει υγρή μύτη και μέχρι το σημείο αυτό
οι γονείς δεν ανησυχούν. Όμως, στη συνέχεια προστίθεται ο
βήχας, στην αρχή ξηρός και ενοχλητικός και αργότερα υγρός.
Η έναρξη της αντιμετώπισης πρέπει να γίνει υποχρεωτικά
από τον παιδίατρο, ο οποίος θα κάνει τη διάγνωση, θα καθορίσει τη φαρμακευτική αγωγή και θα αποφασίσει αν το παιδί
πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ή αν θα ακολουθήσει
την αγωγή στο σπίτι. Από εκεί και μετά αρχίζει η συμμετοχή
του εξειδικευμένου φυσικοθεραπευτή, ο οποίος με τη σειρά
του θα συμβάλει στη συντομότερη θεραπεία του παιδιού.

Το έργο της φυσικοθεραπείας
Μία από τις σημαντικότερες επιπλοκές της λοίμωξης, που
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θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο φυσικοθεραπευτής, είναι η
συγκέντρωση και λίμναση των εκκρίσεων μέσα στους αεραγωγούς των πνευμόνων. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα
αυτών των εκκρίσεων, τόσο δυσκολότερη είναι η δίοδος του
αέρα μέσα σε αυτούς. Ο γονιός ακούει συρτούς ήχους στο
θώρακα του παιδιού του, τα λεγόμενα «γατάκια». Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία στοχεύει στην απομάκρυνση των εκκρίσεων από τους πνεύμονες και στη διοχέτευση μεγάλου όγκου αέρα στους καθαρούς πια αεραγωγούς, αυξάνοντας έτσι
την αναπνευστική λειτουργία και αποφεύγοντας το μειωμένο
αερισμό μικρής ή μεγάλης περιοχής του (ατελεκτασία).
Ο φυσικοθεραπευτής ξεκινά δίνοντας τέτοιες θέσεις κατάκλισης στο παιδί, στις οποίες οι εκκρίσεις μετακινούνται με
τη βοήθεια της βαρύτητας προς πιο κεντρικούς και μεγάλους
αεραγωγούς. Αυτό μπορεί να ενισχυθεί από το φυσικοθεραπευτή με χειρισμούς ειδικούς, όπως οι πλήξεις και οι δονήσεις για ταχύτερο και μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Από αυτούς
με τη βοήθεια του βήχα οι εκκρίσεις απομακρύνονται από
το στόμα ή καταπίνονται. Συνήθως παιδιά μέχρι την ηλικία
των 10 - 12 ετών προτιμούν να καταπιούν τα φλέγματα, παρά
να τα βγάλουν σε ένα μαντιλάκι. Οι εκκρίσεις αυτές, αφού
ακολουθήσουν την πορεία στομάχι - έντερο απομακρύνονται
αυτόματα από τον οργανισμό. Γι’ αυτό και συνήθως τα παιδιά
σε αυτήν τη φάση έχουν βλεννώδη κόπρανα. Σχετικά μικρό
ποσοστό παιδιών απομακρύνει τις εκκρίσεις από το στομάχι
με εμετό. Και τότε παρατηρούμε εμέσματα με αρκετή δόση

Είναι
πολύ σημαντικό
για τη συμμετοχή του
παιδιού στη διαδικασία
της αναπνευστικής
φυσικοθεραπείας ο κάθε χειρισμός
μας να γίνεται χωρίς
να προκαλεί ανυπόφορη πίεση πόνο ή και φόβο
στο παιδί.

βλέννας.
Σε οξείες φάσεις της νόσου, στις οποίες οι εκκρίσεις είναι
πολλές και αναπαράγονται γρήγορα, η διαδικασία μετακίνησης των εκκρίσεων θα πρέπει να επαναλαμβάνεται
τακτικά στη διάρκεια της ημέρας. Για το λόγο αυτόν είναι
πολύ σημαντική η συμμετοχή του γονιού, αφού θα διδαχτεί
από το θεραπευτή απλές διαδικασίες.
Αφού καθαριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι βρόγχοι
από τις εκκρίσεις, σειρά έχει η διοχέτευση αέρα σε αυτούς, σε ποσότητες μεγαλύτερες από μια απλή και ήρεμη
ανάσα. Έτσι προκαλούμε μεγαλύτερο αερισμό και περιορίζουμε και βελτιώνουμε την έκπτυξη του πνεύμονα. Όσο
μεγαλύτερο σε ηλικία είναι το παιδί, τόσο ευκολότερη και
αποδοτικότερη είναι αυτή η διαδικασία. Η έμφαση στη
δυνατή αναπνοή είναι σκόπιμο να γίνεται μέσω απλών

παιχνιδιών όπως μπαλονάκια, φύσημα φλόγας κεριού,
κομματιού χαρτιού κ.λπ.

Ο ρόλος των γονέων
Είναι πολύ σημαντικό για τη συμμετοχή του παιδιού στη
διαδικασία της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας ο κάθε
χειρισμός μας να γίνεται χωρίς να προκαλεί ανυπόφορη
πίεση - πόνο ή και φόβο στο παιδί. Γι’ αυτό η θετική παρουσία του γονιού είναι βασική και καθοριστική. Για το
λόγο αυτόν ο γονιός πρέπει να ενημερώνεται πρώτος και
με λεπτομέρεια για το τι θα περιλαμβάνει η αναπνευστική
φυσικοθεραπεία. Από τα πλέον βασικά όμως είναι να υπάρχει στενή συνεργασία παιδιάτρου - φυσικοθεραπευτή
για επανεκτίμηση της κατάστασης του παιδιού και τροποποίηση των χειρισμών.
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εφηβική ηλικία
Κοντά στη σημαντικότερη περίοδο των παιδιών μας

Εφηβική ιατρική
Από τη

Μαρία ΚαράντζαΧαρώνη, MD, FAAP
Παιδίατρος - Ενδοκρινολόγος, Επιστημονική
Υπεύθυνη Τμήματος Εφηβικής Ιατρικής
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Η εφηβεία είναι καθοριστική περίοδος για τη σωματική, διανοητική και
ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, τα όποια
προβλήματα εμφανιστούν να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με απόλυτη
υπευθυνότητα, όπως αυτή που χαρακτηρίζει το Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.

Η εφηβική ιατρική ασχολείται με τα στάδια ανάπτυξης του
ατόμου που βρίσκεται μεταξύ παιδικής ηλικίας και ενηλικίωσης. Στη χώρα μας, οι οργανωμένες δομές για
τη φροντίδα των εφήβων είναι περιορισμένες,
τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείται μια
δραστηριοποίηση στη φροντίδα της υγείας
της ηλικίας αυτής, που εκτίθεται σε ποικίλους και ιδιόμορφους κινδύνους.
Το Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ αποτελεί την πρώτη
οργανωμένη δομή σε ιδιωτική παιδιατρική κλινική και έχει
σκοπό να

Θυμηθείτε...
Σε αυτήν την ευαίσθητη ηλικία, την εφηβεία, υπάρχουν
πάρα πολλά ερεθίσματα: Internet, φίλοι, τηλεόραση,
εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
σινεμά, θέατρο, κόμικς.
Μην απαγορεύετε στο παιδί σας αυτό που ξέρετε ότι
θα πάρει κρυφά, καθοδηγήστε το στη σωστή χρήση της
πληροφορίας και κυρίως ακούστε τι έχει να σας πει.
Κερδίστε την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του με το
να είστε ειλικρινής και διαθέσιμος.
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καλύψει ένα σημαντικό κενό στην παροχή υπηρεσιών υγείας
στην εφηβική ηλικία - μία ηλικιακή ομάδα που αντιπροσωπεύει το 11% του ελληνικού πληθυσμού.

Οι υποομάδες
Η εφηβική ηλικία διαχωρίζεται σε τρεις υποομάδες με διαφορετικά βιολογικά - σωματικά αλλά και ψυχοκοινωνικά
χαρακτηριστικά:
• 8 - 11 ετών: Το παιδί βρίσκεται στο στάδιο της πρώιμης
εφηβείας - αρχίζουν ο αποχωρισμός από τους γονείς και
η επιρροή από τους συνομηλίκους. Επιδιώκει κοινές δραστηριότητες με άτομα του ίδιου φύλου και συγκρίνει τις σωματικές αλλαγές του με αυτές των συνομηλίκων του ίδιου
φύλου. Η σκέψη του είναι πρώιμη τυπική λειτουργική με
φτωχό προσανατολισμό για το μέλλον. Η ηλικία αυτή χαρακτηρίζεται από ναρκισσισμό και εγωκεντρισμό όπως και
από αδυναμία καθυστέρησης της ευχαρίστησης.
• 12 - 16 ετών: Ο έφηβος βρίσκεται στο στάδιο της μέσης
εφηβείας - κορυφώνεται η σύγκρουση με τους γονείς και
επιδιώκει να κερδίσει τον έλεγχο των ορίων. Επηρεάζεται
τα μέγιστα από τους συνομηλίκους του και αρχίζει δραστηριότητες με άτομα του αντίθετου φύλου. Στην ηλικία αυτή
αναπτύσσονται οι συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (κάπνισμα, ναρκωτικά, απρόσεκτη οδήγηση κ.λπ.) και αρχίζει η
σεξουαλική δραστηριότητα καθώς ο έφηβος εστιάζει στην
προσωπική - σεξουαλική του ταυτότητα. Η τυπική σκέψη
είναι πλέον λειτουργική με αυξημένο προσανατολισμό για
το μέλλον.
• 16 - 20 ετών: Ο έφηβος βρίσκεται στο στάδιο της όψιμης
εφηβείας - αναπτύσσει στενές φιλίες και τα θέματα των δι-

Το Τμήμα
Εφηβικής Ιατρικής
του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
αποτελεί την πρώτη
οργανωμένη δομή σε
ιδιωτική παιδιατρική
κλινική.

απροσωπικών σχέσεων είναι εξέχουσας σημασίας στη ζωή
του. Στην ηλικία αυτή επιδιώκει να επαναπροσεγγίσει τους
γονείς του και καθορίζει τους επαγγελματικούς στόχους
του. Ο έφηβος εστιάζει πλέον στη θέση του στην κοινωνία
και αποκτά καλά ανεπτυγμένη τυπική λειτουργική σκέψη,
προσεγγίζοντας το μέλλον με ρεαλιστικούς στόχους.

Τα κύρια θέματα
Το φάσμα των θεμάτων υγείας που αγγίζουν την εφηβική
ηλικία είναι ιδιαίτερα ευρύ και αφορά τόσο στην πρόληψη
όσο και στην αντιμετώπιση βιολογικών και ψυχοκοινωνικών
προβλημάτων. Οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στο Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής έχουν ως εξής:
• Εφηβιατρική - Αγωγή Υγείας: Γενική παρακολούθηση,
εμβολιαστική κάλυψη, αντισύλληψη, σεξουαλική αγωγή,

διάγνωση και θεραπεία σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, πρόληψη ατυχημάτων και ασφαλείς συμπεριφορές,
επιπτώσεις χρήσης και εθισμός σε ναρκωτικές και άλλες
ουσίες, χρήση και ασφάλεια Διαδικτύου, διατροφή, χρόνια
νοσήματα.
• Παχυσαρκία - Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής - Νευρογενής Ανορεξία, Βουλιμία.
• Ενδοκρινολογικό.
• Γυναικολογικό.
• Ψυχολογική Υποστήριξη - Παιδοψυχιατρικό.
• Δερματολογικό.
• Συμβουλευτική γονέων - οικογένειας (ενημέρωση γονέων
για τη διαχείριση των διαφορετικών συμπεριφορών και αναγκών της εφηβικής ηλικίας όπως και για την αναγνώριση
ανησυχητικών συμπεριφορών και το χειρισμό κρίσεων).
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Πες μου, γιατρέ...

Αγαπητό ART of LIFE,
Ο γιος μου βρίσκεται στην εφηβεία και κατά γενική
ομολογία είναι ένα συνεπές και υπεύθυνο παιδί. Πολλές φορές αγχώνεται, πιστεύω, σε υπερβολικό βαθμό, για να διεκπεραιώσει όλες τις υποχρεώσεις του.
Οι καθηγητές του με ενημέρωσαν πρόσφατα ότι δεν
εμφανίστηκε στο σχολείο του και ο λόγος όπως αποδείχτηκε ήταν γιατί δεν αισθανόταν καλά προετοιμασμένος για το προγραμματισμένο διαγώνισμα εκείνης της ημέρας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω: α) Πώς ο
έφηβος μπορεί να μάθει να διαχειρίζεται το stress;,
β) Πόσο καθοριστικός παράγοντας αποτυχίας μπορεί
να γίνει; γ) Συμβουλές προς τους γονείς.
Ευχαριστώ!
Β.Ν.
Απαντάει η Ελίνα Γκίκα
Κλινική Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ψυχολογικής Υποστήριξης ΜΗΤΕΡΑ

>> Το στρες στην εφηβεία θεωρείται αναπόφευκτο με
το φόρτο σχολικής εργασίας που έχουν οι έφηβοι. Οι αποφάσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον, οι αλλαγές στο
σώμα τους, καθώς και οι εξελίξεις στον κοινωνικό τομέα
της ζωής τους είναι κάποια από τα θέματα που τους αγχώνουν. Τυχόν άλλα οικογενειακά προβλήματα, κάποια ασθένεια ή απώλεια αγαπημένου προσώπου είναι καταστάσεις οι
οποίες αποδιοργανώνουν ψυχικά τους εφήβους και επιδεινώνουν το στρες. Για το στρες που προκύπτει από την πίεση
λόγω εργασίας, ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η παραγωγικότητα, δηλαδή η μελέτη αναφορικά με τις σχολικές επιδόσεις. Επιστημονικά το αποκαλούμε «παραγωγικό στρες»,
εκείνο δηλαδή που δημιουργεί ένταση και πίεση να εργαστεί
το άτομο περισσότερο και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό
και μετά το τέλος της εξέτασης υποχωρεί και αυτό νιώθει
λύτρωση. Πολύ συχνά οι έφηβοι βαριούνται να διαβάσουν
ή υποτιμούν τη μελέτη που έχουν και αδυνατούν να οργανώσουν το χρόνο τους. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούν να
βοηθήσουν οι γονείς κάνοντας παρέα στο γιο ή στην κόρη,
διαβάζοντας και εκείνοι και ξενυχτώντας μαζί τους, αν όχι
όλα τα βράδια, τουλάχιστον κάποια από αυτά. Έτσι αποδεικνύουν έμπρακτα ότι συμπάσχουν και βοηθούν. Θα πρέπει
επίσης να σκεφτείτε την πιθανότητα να υπάρχει κάποιος
λόγος για την «κοπάνα» του εφήβου, τον οποίο δεν μπορεί
να αναφέρει και γι’ αυτό επικαλείται το στρες. Το στρες δεν
«ξεφυτρώνει» έτσι ξαφνικά. Έχει να κάνει με τη σχέση που
έχει ο έφηβος με τις σχολικές του υποχρεώσεις, και με το
χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.
Οι ασκήσεις συγκέντρωσης και η οργάνωση του χρόνου των καθημερινών υποχρεώσεων είναι μια πολύ καλή αρχή για την αντιμετώπισή του. Καλή σας προσπάθεια!
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Γεια σας! Ο γιος μου πηγαίνει σε παιδικό σταθμό και δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα προσαρμογής. Συζητάω και ακούω
από τους γονείς συμμαθητών του ότι κάθε απόγευμα στέλνουν τα
παιδιά τους σε διαφορετικές αθλητικές δραστηριότητες. Τένις το
ένα απόγευμα, τζούντο το άλλο, ποδόσφαιρο το επόμενο. Και ο λόγος, όπως αναφέρουν, είναι «αυτά να αξιοποιούν δημιουργικά το
χρόνο τους, να κοινωνικοποιούνται, να επιμορφώνονται και να γίνουν από νωρίς καλοί αθλητές». Μήπως τα φορτώνουμε με πολλά
τα καημένα τα παιδάκια σε αυτήν την ηλικία;
Ευχαριστώ! Βούλα
Απαντάει η Χριστίνα Τσάκαλου
Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη Απασχόλησης Παιδιών Επισκεπτών Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ
Με τον αθλητισμό γίνεται το πρώτο βήμα εξοικείωσης των παιδιών
με τις γυμναστικές ασκήσεις, ώστε να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τις
ιδιαίτερες δεξιότητές τους. Το παιδί κοινωνικοποιείται, αρχίζει να διευρύνει τον κύκλο των δραστηριοτήτων και επαφών του, έρχεται σε επικοινωνία με άλλα παιδιά και λειτουργεί στο πλαίσιο ομάδας. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή μέσα από το παιχνίδι με τον αθλητισμό, βιώνουν μέσα
από το σώμα και την κίνηση το χώρο, το λόγο, το ρυθμό, το τραγούδι, γυμνάζουν το σώμα, εξασκούν το μυαλό και διασκεδάζουν την ψυχή. Επίσης, ο αθλητισμός είναι καλός και για παιδιά με ειδικές ανάγκες, αφού
λειτουργεί θετικά στην αποκατάστασή τους.
Βέβαια, όταν γίνεται λόγος για παιδιά προσχολικής ηλικίας (3 - 6
ετών) πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε αυτήν την περίοδο η
κριτική ικανότητα είναι μειωμένη. Η σκέψη τους είναι εγωκεντρική και
δεν μπορεί να συνεξετάσει περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά συγχρόνως. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στερούνται την ικανότητα της
γρήγορης λήψης αποφάσεων όπως μπορεί να ζητηθεί σε έναν αγώνα
ποδοσφαίρου και να καταλάβουν τις κατευθύνσεις του υπεύθυνου γυμναστή. Επίσης, εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας και του μικρού σωματότυπου δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τραυματισμούς, γεγονός που αποτελεί κίνδυνο αφού χάνουν την ισορροπία τους
και χτυπούν το κεφάλι.
Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από τους γονείς είναι ότι η απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών δεν εξαρτάται από το πόσο νωρίς θα ασχοληθούν με τον αθλητισμό αλλά από τη φύση τους, είναι εγγενής και δεν εκβιάζεται. Για παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούμε να
κάνουμε λόγο μόνο για παιχνίδι και όχι για αθλητισμό και πρωταθλητισμό. Χρειάζονται ενθάρρυνση και όχι πίεση από γονείς και γυμναστές.
Το ελεύθερο παιχνίδι προσεγγίζει τη δημιουργικότητα και τον αυθορμητισμό. Οι γονείς οφείλουν να παραμερίσουν τις προσωπικές φιλοδοξίες τους και πρέπει να δώσουν στο παιδί να καταλάβει ότι η αξία του δεν
εξαρτάται από την έκβαση του παιχνιδιού κι ότι αξίζει η προσπάθεια.

> 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 δε θα
δημοσιοποιούνται.
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ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
υπόψη Γιάννη Σταθόπουλου
Λεωφ. Καποδιστρίου 30 & Πεντελικού
151 23, Μαρούσι, Αθήνα

Γινόμαστε καλύτεροι
για εσάς!
Νέα εποχή για τη μαιευτική,
τα βλαστοκύτταρα, την παιδιατρική

«ΜΗΤΕΡΑ στο σπίτι»

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα:
τηλ. 210 6867364, fax: 210 6893708,
mail: gstathopoulos@mitera.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.
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σεις αλλά
και με πιθανές απώτερ
ες επιπλοκ
ές, είναι βασικό
η γυναίκα να
γνωρίζει με
βεβαιότ
το έχει. Αυτό
ητα ότι
δεν είναι πάντα
αφού:
δεδομένο,
* Δεν εμφανίζουν όλες
οι γυναίκε
τυπικά συμπτώ
ς τα
ματα στον ίδιο
Ακόμα και
βαθμό.
μεταξύ γιατρών
χνά σύγχυσ
υπάρχει συη σχετικά με
τα
τήρια που
πρέπει να πληροίακριβή κριναίκα ώστε
κάποια γυνα θεωρηθ
* Το συχνό υπερηχ εί ότι έχει ΣΠΩ.
ογραφικό
των πολυκυ
στικών ωοθηκώ εύρημα
ναίκες που,
ν σε γυκατά
εμφανές πρόβλη τα άλλα, δεν έχουν
μα οδηγεί
λαθεμένη
συχνά σε
διάγνωση
* Ορισμένες γυναίκε ΣΠΩ.
ς μπορεί να
θεί ότι έχουν
βρεΣΠΩ στην πιο
φή του, μόνο
ήπια μορύστερα από
αναλυτικό

Με καλή
ή τεχνική
και προσεκτικ
χουν στην
δεν υπάρ
οκές
ότητα επιπλ
πραγματικ
βαση.
από την επέμ
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ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
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
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Όνομα............................................................................Επώνυμο....................................................................
Οδός.....................................................Αριθμός......................Τ.Κ....................Πόλη.......................................
Τηλέφωνο............................. e-mail...................................................Υπογραφή.............................................
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