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Aλέξης Κομνηνός 
Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΗΤΕΡΑ

Λεωνίδας 
Παπαδόπουλος 

Διευθύνων Σύμβουλος
ΛΗΤΩ

Αλέξης Κομνηνός Λεωνίδας  Παπαδόπουλος

Αγαπητοί μας αναγνώστες,

Όταν πριν από τέσσερα χρόνια η MIG 
ξεκίνησε τη δημιουργία ενός ισχυρού 
Ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας, 
πιστέψαμε σ’ αυτό και εργαστήκαμε 
έχοντας αυτό το όραμα. Σήμερα, ο Όμιλος 
ΥΓΕΙΑ είναι ο ισχυρότερος Όμιλος στην 
Ελλάδα, με δύο μαιευτήρια, το ΜΗΤΕΡΑ 
και το ΛΗΤΩ, και το πληρέστερο Γενικό 
Νοσοκομείο στη χώρα μας, το ΥΓΕΙΑ.
Το ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ, τα μαιευτήρια 
του Ομίλου, δίνουν μία ολοκληρωμένη 
απάντηση στην ελληνική οικογένεια και, 
παρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του καθενός 
ξεχωριστά, έχουν έναν κοινό οδηγό που τα 
διακρίνει: Ποιότητα, Πρωτοπορία, Αίσθημα 
Ασφάλειας και Αξιοπιστίας.
Το ΜΗΤΕΡΑ, η μεγαλύτερη ιδιωτική 
κλινική στην Ελλάδα, με 501 κλίνες και 
420.000 γεννήσεις τα τελευταία 30 χρόνια, 
αποτελεί το πληρέστερο Μαιευτήριο - 
Νοσοκομείο που προσφέρει λύσεις για 
κάθε θέμα υγείας της γυναίκας και του 
παιδιού, από τη στιγμή της γέννησης αλλά 
και για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, 
με την παιδιατρική κλινική του ΜΗΤΕΡΑ.
Το ΛΗΤΩ, η ιστορική Μαιευτική - 
Γυναικολογική Κλινική, με 200.000 
γεννήσεις τα τελευταία 40 χρόνια, 
κατορθώνει να διατηρεί το ζεστό 
οικογενειακό χαρακτήρα του, χωρίς να 
ξεχνά να ανανεώνεται και να εκπλήσσει 
θετικά με τις καινοτομίες του (τοκετός σαν 

στο σπίτι, τοκετός στο νερό) και το συνεχή 
εκσυγχρονισμό των υποδομών και του 
εξοπλισμού του.
Στη δύσκολη σημερινή οικονομική 
συγκυρία, στα μαιευτήρια του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ δεν υποστέλλεται η σημαία της 
ποιότητας και της ασφάλειας και 
ταυτόχρονα προσφέρεται ανταγωνιστική 
τιμολογιακή πολιτική, σε πολλές 
περιπτώσεις συγκρίσιμη με αυτήν του 
Δημοσίου. Παράλληλα, συνδυάζουν την 
άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση, δίνοντας 
έτσι τη δυνατότητα στο εκλεκτό ιατρικό 
δυναμικό των συνεργατών των κλινικών να 
παρέχουν υψηλού επιπέδου φροντίδα στις 
ασθενείς τους.
Πιστό στο πνεύμα των δύο Μαιευτηρίων και 
αυτό το τεύχος του «Art of Life» που 
κρατάτε στα χέρια σας, στο οποίο θα βρείτε 
εκτενές ρεπορτάζ για το διεθνές 
επιστημονικό επίτευγμα όσον αφορά στη 
διάγνωση του Συνδρόμου Down με τη 
συνδρομή του Τμήματος Γενετικής και 
Μοριακής Βιολογίας ΜΗΤΕΡΑ, ενώ θα 
ενημερωθείτε, μέσω της αρθρογραφίας 
των επιστημόνων μας, και για επίκαιρα 
ιατρικά -  γυναικολογικά θέματα.
Ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει το ένθετο 
περιοδικό μας «Art of Life & Health - 
Child», στο οποίο αρθρογραφούν ιατροί του 
Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Ομίλου 
μας, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, το οποίο τυγχάνει 
μεγάλης αναγνώρισης.
Καλή ανάγνωση!

Πιστοί στο όραμά μας!
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• Μία λαμπρή εκδήλωση διοργανώθηκε από το ΜΗΤΕΡΑ 
για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Νοσοκομείου, 
την Παρασκευή 28/1/2011, στο Συνεδριακό του Κέντρο «Νι-
κόλαος Λούρος». Στην εκδήλωση παρευρέθησαν πλήθος ι-
ατρών και εργαζομένων του Νοσοκομείου, στελέχη του Ομί-
λου ΥΓΕΙΑ, ο Πρόεδρος της Μarfin Ιnvestment Group και 
Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, 
και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης. Παράλ-
ληλα με τη διαδικασία κοπής της πίτας, διενεργήθηκε ηλε-
κτρονική κλήρωση με πλούσια δώρα, η οποία ενθουσίασε 
όλους τους παρευρισκομένους. Ο Πρόεδρος των Διοικητι-
κών Συμβουλίων ΜΗΤΕΡΑ και ΥΓΕΙΑ, κ. Κωνσταντίνος Σταύ-

ρου, ανήγγειλε τα σχέδια και τους στόχους της εταιρείας για 
το 2011, ενώ ο Πρόεδρος της MIG, κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, 
αναφέρθηκε στην προοπτική και στη δυναμική των εταιρει-
ών του Ομίλου ακόμη και μεσούσης της οικονομικής κρίσης. 
Επισήμανε ότι ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ όχι μόνο θα διατηρήσει το 
εργατικό δυναμικό του, αλλά θα προσπαθήσει να το αυξήσει, 

Σε δύο λαμπρές εκδηλώσεις, σε κλίμα συγκίνησης και, κυρίως, αισιοδοξίας για το μέλλον, το ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ έκοψαν 
την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους για να υποδεχτούν με χαρά ακόμη μία χρονιά γεμάτη προκλήσεις για δημιουργικότητα. Όπως 
φάνηκε καθαρά και στις δύο εκδηλώσεις, η ηγεσία του Ομίλου, οι διοικήσεις και οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι το ΜΗΤΕΡΑ και 
το ΛΗΤΩ θα υπερνικήσουν τη δύσκολη συγκυρία και θα βγουν ισχυρότερα από αυτήν, προσφέροντας πάντα ποιοτικές και 
πρωτοποριακές υπηρεσίες. Ειδικότερα:

Λαμπρότητα και αισιοδοξία
στην κοπή πίτας των ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ
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Ο κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, 
Πρόεδρος των Διοικητικών 
Συμβουλίων ΜΗΤΕΡΑ και
ΥΓΕΙΑ, και ο κ. Αλέξιος 
Κομνηνός, Διευθύνων 
Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, 
επί το έργον.

Ο κ. Ανδρέας Βγενόπου-
λος, Πρόεδρος της 
Μarfin Ιnvestment 
Group και Αντιπρόεδρος 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Ο κ. Γιώργος Πατούλης, 
Δήμαρχος Αμαρουσίου, 

στο βήμα της τελετής.
Στιγμιότυπα από την τελετή κοπής πίτας 
του ΜΗΤΕΡΑ.



ενώ κατέστησε σαφές πως ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ θα εξέλθει από 
την κρίση δυνατότερος από πριν. Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, 
κ. Πατούλης, ιατρός και ο ίδιος στο επάγγελμα, που τίμησε 
με την παρουσία του την εκδήλωση, ευχήθηκε Χρόνια Πολλά 
σε ιατρούς, προσωπικό και νοσηλευομένους. Τη διαδικασία 
κοπής της πίτας συντόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗ-
ΤΕΡΑ, κ. Αλέξιος Κομνηνός, ο οποίος με τη σειρά του ευχή-
θηκε Χρόνια Πολλά και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τόσο 
το προσωπικό για τις σπουδαίες προσπάθειες και το έργο 
του όσο και τον Πρόεδρο της ΜIG κ. Ανδρέα Βγενόπουλο για 
την υποστήριξη και την αρωγή.

• H 41η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΛΗΤΩ καθώς και 
ο Αγιασμός για το νέο έτος πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 
25/1/11 στην αίθουσα διαλέξεων του Μαιευτηρίου, σε κλίμα 
χαράς αλλά και συγκίνησης. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν 
το προσωπικό και οι συνεργάτες ιατροί του Μαιευτηρίου. Το 
«παρών» έδωσαν επίσης η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομί-
λου ΥΓΕΙΑ, κ. Αρετή Σουβατζόγλου, καθώς και η Διοίκηση και 
στελέχη του Ομίλου. Χαιρετισμό απηύθυνε προς το προσωπι-
κό ο κ. Θεοφάνης Στάθης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΛΗΤΩ, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λεωνίδας 
Παπαδόπουλος επιμελήθηκε τη διαδικασία της κοπής της 

πίτας. Το φλουρί της βασιλόπιτας -το οποίο αντιστοιχούσε σε 
μία χρυσή λίρα- κέρδισαν οι εφημερεύοντες γυναικολόγοι και 
το παρέλαβε ο κ. Νικόλαος Ιωακείμ. Στην εκδήλωση για την 
κοπή της πίτας πραγματοποιήθηκε κλήρωση πλούσιων δώ-
ρων για τους εργαζομένους του νοσοκομείου, μεταξύ των ο-
ποίων ταξίδια, συσκευές κινητών τηλεφώνων, laptop, GPS, 
καλλυντικά κ.ά. Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε 
δεξίωση προς όλους τους εργαζομένους, σε κλίμα χαράς, συ-
ναδελφικότητας, αλλά και ελπίδας για το νέο έτος.

7

Κατάμεστη η αίθουσα διαλέξεων του ΛΗΤΩ για την τελετή κοπής 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο κ. Θεοφάνης Στάθης, Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΛΗΤΩ, απευθύνει χαιρετισμό 

κατά τη διάρκεια της τελετής.

1. Από αριστερά: η κ. Βασιλική Παπαδημητρίου, Δι-
ευθύνουσα Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, κ. Ιωάννης Τζάνος, 
Αναπληρωτής Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, η κ. Ελίνα Αποστολάτου, Διευθύ-
ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού MHTEΡΑ - ΛΗΤΩ, και η 
κ. Κατερίνα Γκέντσογλου, Υποδιευθύνουσα Μαιευτη-
ρίου ΛΗΤΩ.
2. Ο κ. Νικόλαος Ιωακείμ παραλαμβάνει το δώρο των 
εφημερευόντων γυναικολόγων.

Ο κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΛΗΤΩ, 
προσφέρει στον κ. Γεώργιο Σκούρτη, Γενικό Διευθυντή του ΛΗΤΩ, 

το κομμάτι της πίτας για τη Γενική Διεύθυνση.
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Τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, σε 
συνεργασία με τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της MIG, 
SingularLogic, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποιότη-
τας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, και με στόχο την 
παροχή της μέγιστης δυνατής 
ασφάλειας στα βρέφη κατά 
την παραμονή τους στο Μαιευ-
τήριο, προχώρησαν στην ε-
γκατάσταση πρωτοποριακού 
-για τα ελληνικά δεδομένα- 
Συστήματος Υψηλής Προστα-
σίας Βρεφών. 
Το σύστημα αυτό, το οποίο εί-
ναι απόλυτα ασφαλές και α-
κίνδυνο για τα νεογνά, καθιστά πρακτικά αδύνατη τη μη η-
θελημένη απομάκρυνση βρέφους από το νοσοκομείο, ελα-
χιστοποιεί την πιθανότητα λάθους απόδοσης νεογνού σε 
μητέρα, ενώ παράλληλα αυξάνει σημαντικά το ποσοστό α-
σφάλειας των βρεφών εντός των νοσοκομείων.
Ήδη εφαρμόζεται στα μεγαλύτερα μαιευτήρια της Ευρώ-
πης και της Αμερικής και είναι εγκεκριμένο από τον FDA, 
Class VI (ιατρική χρήση) και πιστοποιημένο κατά τα Ευρω-
παϊκά Πρότυπα EN300 328, EN 300 440 class 2. 
Συγκεκριμένα, τα βρέφη που γεννιούνται στα μαιευτήρια 
ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ εφοδιάζονται με ένα 
βραχιόλι από υποαλλεργικό, μη αναφλέξιμο, μη τοξικό και 
βιοσυμβατό υλικό, το οποίο διαθέτει ενσωματωμένη ηλε-
κτρονική ταυτότητα (RFID), η οποία πληροφορεί για την 
ακριβή -ανά πάσα στιγμή- θέση τους εντός των μαιευτηρί-
ων. Το σύστημα είναι συνδεδεμένο με το κεντρικό σύστημα 
διαχείρισης βρεφών των εν λόγω μαιευτηρίων και ενεργο-
ποιείται σε περιπτώσεις μη ηθελημένης απομάκρυνσης 
κάποιου βρέφους από το νοσοκομείο ή προσπάθειας αφαί-
ρεσης του βραχιολιού από ένα νεογνό. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΜΗΤΕΡΑ, κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, 
δήλωσε για το συγκεκριμένο σύστημα: «Οι ολοένα αυξανό-
μενες ανάγκες στα μαιευτήρια για παροχή απόλυτης προ-
στασίας στα βρέφη μας οδήγησε στην εγκατάσταση ενός 

τέτοιου πρωτοποριακού συστήματος, το οποίο είναι 100% 
ασφαλές τόσο για τα βρέφη όσο και για το προσωπικό που 
το χειρίζεται, καθώς εκπέμπει μηδενική ακτινοβολία. Πρό-
κειται για άλλη μία πρωτοπορία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ προς ό-

φελος των οικογενειών που μας εμπιστεύ-
ονται ό,τι πολυτιμότερο έχουν, τα παιδιά 
τους».

Μοναδικό Σύστημα Υψηλής Προστασίας Βρεφών
με βραχιόλι Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 
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Το ΑλφαLab Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Κυττα-
ρογενετικής ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995 πα-
ρέχοντας πρωτοποριακές υπηρεσίες στο χώρο της 
αξιόπιστης διάγνωσης και της πρόληψης γενετικών 
νοσημάτων, του προγεννητικού ελέγχου, της μελέτης 
του καρκίνου καθώς και της επιστημονικής έρευνας. 
Το ΑλφαLab, θεωρώντας μείζονος σημασίας τη δια-
σφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του, συμμετείχε από την έναρξή του σε προγράμματα 
ποιοτικού ελέγχου του UK NEQAS for Clinical 
Cytogenetics (Βρετανικό Σχήμα Αξιολόγησης Ποιό-
τητας στην Κλινική Κυτταρογενετική) και του EMQN 
(Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας στη Μοριακή Γενετι-
κή) καθώς και σε νεότερα ευρωπαϊκά σχήματα ποι-
οτικού ελέγχου και διαπίστευσης, π.χ. Eurogentest, 
και κατάφερε να σφραγίσει με επιτυχία την προσπά-
θειά του αυτή με την απόκτηση του ISO 15189:2007 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). 
Η πορεία του ΑλφαLab μέσα στα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας είναι σταθερά ανοδική και στόχοι του είναι η διατήρηση της 
υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται και η διαρκής εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης του επιστημονι-
κού προσωπικού, το Σάββατο και την Κυριακή 20 - 21 Νο-
εμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε στο Μαγγίνειο Αμφιθέ-
ατρο του Νοσοκομείου Αρεταίειο το 14ο Σεμινάριο με 
θέμα «Εξαρτηματικοί Όγκοι, Διλλήματα και Προκλήσεις». 
Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ ήταν παρόν και ενημέρωσε όλους 
τους συμμετέχοντες ιατρούς για την έναρξη λειτουργίας 
του Νέου Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας με Επι-
κεφαλής τον Δρα Θ. Ακρίβο, τέως Διευθυντή του Γυναικο-

λογικού Τμήματος του ειδικού Ογκολογικού Νοσοκομείου 
Μεταξά. 
Το Τμήμα εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα, έχει στελεχωθεί 
με ειδικούς Γυναικολόγους Ογκολόγους, Ογκολόγους Πα-
θολόγους, Ακτινοθεραπευτές και Παθολογοανατόμους και 
αναλαμβάνει όχι μόνο ασθενείς του Μαιευτηρίου, αλλά και 
εκείνους που έχουν πρωτογενώς αντιμετωπιστεί σε άλλο 
νοσοκομειακό χώρο, ώστε να τους παρέχονται η καλύτερη 
θεραπευτική αγωγή και παρακολούθηση.

Πιστοποίηση του ΑλφαLab κατά ISO
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Το ΛΗΤΩ χορηγός στο 14ο Σεμινάριο με θέμα
«Εξαρτηματικοί Όγκοι, Διλήμματα και Προκλήσεις»
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Σεμινάρια Επείγουσας Μαιευτικής
Αντιμετώπισης στο ΜΗΤΕΡΑ
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, συνεχίζοντας την προσπάθειά του για συνεχή 
εκπαίδευση και κατάρτιση των ιατρών και των επιστημόνων 
υγείας, την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010, καθώς 
επίσης και την Τρίτη 29 και Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011, διορ-
γάνωσε στο Συνεδριακό Κέντρο του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ 
«Νικόλαος Λούρος» το 1ο και το 2ο Σεμινάριο Επείγουσας 
Μαιευτικής Αντιμετώπισης (ΕΜΑ). Και τα δύο σεμινάρια 
πραγματεύτηκαν ποικίλα θέματα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτη-
τα στις δράσεις που θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε κάθε 
επείγον περιστατικό που συμβαίνει στην παραλαβή, στην αί-

θουσα τοκετών και στο χειρουργείο, ώστε να αντιμετωπίζο-
νται με τον καλύτερο δυνατό και ασφαλέστερο τρόπο. Η συμ-
μετοχή πολλών διακεκριμένων και καταξιωμένων επιστημό-
νων, με βαθιά γνώση στο ειδικό αντικείμενο, έδωσε τη δυνα-
τότητα στους παρευρισκομένους διαφόρων ειδικοτήτων 
σχετικών με τη μητέρα και το νεογνό να διευρύνουν το επιστη-
μονικό τους πεδίο και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Οι 
δύο εξαιρετικά επιτυχημένες διημερίδες διοργανώθηκαν με 
πρωτοβουλία του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Νοση-
λευτικής Διεύθυνσης του ΜΗΤΕΡΑ. 

Στo πλαίσιο του 3ου Πανελ-
ληνίου Συνεδρίου Γυναικολο-
γικής Ενδοκρινολογίας, που 
πραγματοποιήθηκε στις 29 
και 30 Ιανουαρίου 2011, ο Δρ 
Ιωάννης Ζερβομανωλάκης, 
Υπεύθυνος της Τράπεζας Ι-
στών Ωοθήκης της Μονάδας 
Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής του ΜΗΤΕΡΑ, έλαβε 
την Τιμητική Διάκριση του 
Συνεδρίου για την πειραματι-
κή εργασία του πάνω στη διέ-
γερση και ωρίμανση ωοθηκι-
κού ιστού. Αν και βρίσκεται 
ακόμη σε πειραματικό επί-
πεδο, η ωρίμανση ωοθηκι-
κού ιστού στο εργαστήριο θα μπορέσει, μετά την τελειοποίησή 
της, να αποτελέσει μια εναλλακτική μέθοδο διατήρησης της 

γονιμότητας, σε συνδυασμό 
με την επαναμεταμόσχευση 
κατεψυγμένου ωοθηκικού 
ιστού, για νέες γυναίκες που 
έχουν ήδη ακολουθήσει θε-
ραπεία για τον καρκίνο και 
επιθυμούν να αποκτήσουν 
παιδιά στο μέλλον. 
Η τιμητική αυτή διάκριση 
αναδεικνύει το υψηλό επι-
στημονικό έργο που παρά-
γεται στη Μονάδα Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής 
του ΜΗΤΕΡΑ. Έπειτα από 
ένα χρόνο λειτουργίας, η 
Τράπεζα Ιστών Ωοθήκης α-
ποτελεί κέντρο αναφοράς 

για τις νεαρές γυναίκες με καρκίνο, που επιθυμούν να διατη-
ρήσουν τη γονιμότητά τους μετά τη θεραπεία. 

Τιμητική Διάκριση για την Τράπεζα
Ιστών Ωοθήκης της IVF MHTEPA

O Δρ Ιωάννης Ζερβομανωλάκης (δεξιά) παραλαμβάνει την τιμητική διάκριση από τον 
Καθηγητή κ. Αθανάσιο Χρυσικόπουλο, Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολο-
γικής Ενδοκρινολογίας.
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Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, αποχαι-
ρετήσαμε λόγω συνταξιοδότησής τους τέσσερις πολύ 
αγαπημένες συναδέλφους, οι οποίες για περίπου 3 
δεκαετίες με την εργασία τους προσέφεραν τα μέγι-
στα στο ΜΗΤΕΡΑ και συνέβαλαν στην ανάπτυξη και 
στην καλή του φήμη.
Στις αρχές Ιανουαρίου, σε μία σεμνή τελετή, με την 
παρουσία πληθώρας συναδέλφων από όλα τα τμήμα-
τα του νοσοκομείου, αποχαιρετήσαμε τις κ. Πηνελόπη 
Φάκου και Ευμορφία Μαρίνου, νοσηλεύτριες των ο-
ρόφων νοσηλείας του Νοσοκομείου, και την κ. Ευαγ-
γελία Παρίση, από το Τμήμα Αποστείρωσης.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΗΤΕΡΑ 
τίμησε την επί σειρά ετών προϊσταμένη γραμματέα 
Διοίκησης κ. Λέτα Πρέκα, σε εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε στα γραφεία της Διοίκησης του Νοσοκο-
μείου, την παραμονή των Χριστουγέννων. Ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, εξήρε το έργο της 
κ. Πρέκα όλα αυτά τα χρόνια και της ευχήθηκε να είναι 
πάντα καλά. 

Αποχωρήσεις αγαπημένων συναδέλφων
λόγω συνταξιοδότησης

Κρατώντας τα λουλούδια και τα συμβο-
λικά δώρα που με αγάπη τους προσέ-
φεραν οι συνάδελφοι, από δεξιά προς 
τα αριστερά τα τιμώμενα πρόσωπα, κ. 
Φάκου, κ. Μαρίνου και κ. Παρίση.

Η κ. Λέτα Πρέκα 
περιβαλλόμενη 

από ιατρούς 
και μέλη 

της Διοίκησης.

Λάτρης της φωτογραφίας ο κ. Γεώργιος Ρουμπιές, Προϊστάμενος του Τμήματος 
Βιοϊατρικής του ΜΗΤΕΡΑ, έχει συμμετάσχει σε πολλούς διαγωνισμούς και έχει 
κατακτήσει αρκετές διακρίσεις.
Ο κ. Ρουμπιές εκπροσώπησε τη χώρα μας 
στον ετήσιο παγκόσμιο διαγωνισμό Wildlife 
of the year photographer 2010, του οποίου 
οι φωτογραφίες που φιλοξενούμε επιλέ-
χθηκαν για συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η 
επιλογή των φωτογραφιών έγινε βάσει κα-
δραρίσματος, εστίασης σε λεπτομέρειες, 
φωτομέτρησης και πρωτοτυπίας.
Ευχόμαστε στον αγαπητό συνάδελφο καλά 
αποτελέσματα και πάντα επιτυχίες!

Καρέ στη φύση!



Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και 
Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, που ιδρύθηκε το 1998 από έναν εικοσιεξάχρονο 
τότε ιερέα, τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου. Στόχος του ήταν και παραμένει η μέρι-
μνα παιδιών που ζουν σε συνθήκες παραμέλησης και εγκατάλειψης, χωρίς ιατρική 
φροντίδα, χωρίς μέλλον, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες και πολλά χω-
ρίς γονείς.
Η «Κιβωτός του Κόσμου» συγκεντρώνει σήμερα περίπου 300 παιδιά, από βρέφη έως 
18 ετών, σχηματίζοντας έτσι μια πολυθρησκευτική και πολυπολιτισμική κοινότητα, που 
ανθεί και μεγαλουργεί στο κέντρο της Αθήνας. 
Στην ομάδα εθελοντών που πλαισιώνουν τον πατέρα Αντώνιο για να δημιουργήσουν μια 
φωλιά στοργής και φροντίδας για τα παιδιά και τις μητέρες συμμετέχει και το Μαιευ-

τήριο ΛΗΤΩ! Σκοπός του είναι να προσφέρει δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες σε όλες τις άπορες μητέρες και να συμβάλει 
με τον τρόπο του στο εντυπωσιακό και καινοτόμο έργο αυτής της οργάνωσης. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που το 
ΛΗΤΩ με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αναδεικνύει τον ανθρώπινο χαρακτήρα του, ο οποίος και το κάνει να διακρίνεται 
και να κερδίζει τις καρδιές όλων στο πέρασμα των 40 χρόνων λειτουργίας του!
Αν θέλετε και εσείς να βοηθήσετε στο έργο της «Κιβωτού του Κόσμου» καλέστε από σταθερό τηλέφωνο (εντός 
δικτύου ΟΤΕ) στο 901 11 170 170 (χρέωση 2,99 ευρώ +ΦΠΑ 23% η κλήση).

Το ΛΗΤΩ κοντά
στην «Κιβωτό του Κόσμου»

Εθελοντική αιμοδοσία στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ

εταιρική 

κοινωνική 

ευθύνη

εταιρική 

κοινωνική 

ευθύνη

Το Μαιευτήριο Λητώ επί σειρά ετών στηρίζει το θεσμό της 
εθελοντικής αιμοδοσίας. Έτσι και φέτος, την Πέμπτη 10 
Φεβρουαρίου 2011, σε συνεργασία με το Β΄ Περιφερειακό 
Κέντρο Αιμοδοσίας του Λαϊκού Νοσοκομείου, στην Αίθου-
σα Διαλέξεων του Μαιευτηρίου έλαβε χώρα αιμοδοσία 
στην οποία συμμετείχαν όχι μόνο οι εργαζόμενοι του Μαι-
ευτηρίου, αλλά και ιατροί και συνεργάτες .
Η συμμετοχή σε αυτήν την ενέργεια, που αποτελεί θεσμό, 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία και στέφθηκε με απόλυτη επι-
τυχία καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν ο μεγαλύ-
τερος των τελευταίων δέκα ετών.
Όλοι οι άνθρωποι του ΛΗΤΩ θα συνεχίσουν να βρίσκονται 
δίπλα σε κάθε προσπάθεια που έχει ως στόχους την ευαι-
σθητοποίηση του κοινού και την υποστήριξη των συναν-
θρώπων μας που χρήζουν βοήθειας.
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Ο φρέσκος αέρας που πνέει στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ και ως προς 
τις υπηρεσίες του -με τον εναλλακτικό τοκετό- και ως προς 
τους χώρους του, μετά την πλήρη ανακαίνισή τους, δεν μπο-
ρούσε παρά να αποτυπωθεί και στην καινούργια εταιρική ιστο-
σελίδα που σχεδιάστηκε και είναι στον αέρα από το Νοέμβριο 
του 2010. Το www.leto.gr είναι ένας ιστότοπος που καταφέρ-
νει με ξεκάθαρο, απλό και εικαστικά ενδιαφέροντα τρόπο να 
παρουσιάσει στους επισκέπτες του όλες τις άρτιες και υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρονται στο μαιευτικό τομέα, 
στα 25 διαγνωστικά τμήματα του Μαιευτηρίου, καθώς και στο 
χειρουργικό τομέα. Στην ιστοσελίδα του ΛΗΤΩ παρέχεται μία 
μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία, αυτή των «web 
babies», με την οποία οι γονείς, με τη χρήση προσωπικού μυστικού κωδικού, δίνουν τη δυνατότητα στους συγγενείς και φίλους 
τους να δουν μόνο αυτοί και από την πρώτη στιγμή την πρώτη φωτογραφία του μωρού τους. Παράλληλα, το «woman calendar» 
προσφέρει σε όλες τις μέλλουσες μητέρες πληροφόρηση για τα στάδια της εγκυμοσύνης τους, την ανάπτυξη του εμβρύου και το 
«to do list» με όλα όσα θα πρέπει να κάνουν ώστε να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εγκυμοσύνη. Στο πλαίσιο της ευρύτερης 
ενημέρωσης, στο www.leto.gr αναρτάται μια πληθώρα άρθρων με συγγραφείς διακεκριμένους ιατρούς, που με τρόπο απλό και 
κατανοητό αγγίζουν θέματα τα οποία αφορούν όχι μόνο στην επίτοκο αλλά και στη γυναίκα κάθε ηλικίας.

Νέο site για το ΛΗΤΩ

14

Πλούσια η δραστηριότητα
των ομάδων ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ

Σε μια πολύ όμορφη αθλητική γιορτή 
εξελίχθηκε η φετινή κοπή της πίτας του 
Εργασιακού Πρωταθλήματος Οργανι-
σμών και Φορέων Υγείας (ΕΠΟΦΥ), στην 
οποία συμμετείχαν το ΜΗΤΕΡΑ και το 
ΛΗΤΩ διά των εκπροσώπων τους, κα-
θώς συνδυάστηκε με ποδοσφαιρικό 

τουρνουά και ψυχα-
γωγικές δραστηριό-
τητες για τα παιδιά. 
Την εκδήλωση τίμη-
σαν τόσο με την πα-
ρουσία τους όσο και 
με την αθλητική τους 

συμμετοχή οι ολυμπιονίκες Δημοσθένης Ταμπά-
κος (ενόργανη γυμναστική) και Εύη Μωραϊτίδου 
(υδατοσφαίριση), ο προπονητής της Εθνικής Ο-
μάδας Παίδων και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, 
Θοδωρής Παχατουρίδης, καθώς και η Αθλητική 
Ένωση των Πυροσβεστών.
Κατά τ’ άλλα, η εξέλιξη του πρωταθλήματος του 
ΕΠΟΦΥ είναι συναρπαστική, με τις ομάδες μας να 
έχουν και φέτος αξιοσημείωτη παρουσία. Η μετα-
μόρφωση του ΜΗΤΕΡΑ προς το καλύτερο είναι 
ολοκληρωτική, ενώ η ομάδα του ΛΗΤΩ προβάλλει 
εκ των φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου 
Ήθους, η προαγωγή του οποίου είναι μία από τις 
βασικότερες αξίες του εργασιακού αθλητισμού.

1: Από αριστερά: ο αρχηγός της Ομάδας των Πυροσβεστών, Κ. Γιαννάτος, ο Υπεύθυνος Διοργάνωσης του ΕΠΟΦΥ, Γ. Σταθόπουλος, ο αρχηγός 
της Ομάδας του ΜΗΤΕΡΑ, Λ. Κωνσταντουδάκης, ο χρυσός ολυμπιονίκης, Δ. Ταμπάκος, και ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Πυροσβε-
στών. 2: Ευχάριστο το «δίλημμα» για τη Μαρία Καλαμαρά (αριστερά) του Τμήματος Ιατρικής Εμβρύου του ΜΗΤΕΡΑ, κατά την ώρα του αγώνα 
μεταξύ της Ομάδας των Πυροσβεστών, στην οποία αγωνίζεται ο σύζυγός της, και της Ομάδας του ΜΗΤΕΡΑ, στην οποία αγωνίζονται οι συνά-
δελφοί της! 3: Ο αρχηγός της ομάδας του ΛΗΤΩ, Νίκος Κόλλιας, ενώ παραλαμβάνει το κομμάτι της πίτας της ομάδας. 

1

2

3
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Στην ανάπτυξη και στη δοκιμή νέας, μη επεμβατικής, εξέτασης προγεννητικής διάγνωσης του Συνδρόμου Down 
στο αίμα της εγκύου επιλέχθηκε να συμμετάσχει το Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας του ΜΗΤΕΡΑ, 
επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη του ως ενός από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα τμήματα 
διάγνωσης γενετικών ασθενειών στην Ελλάδα. 

Κορυφαίο επιστημονικό 
επίτευγμα για τη διάγνωση 
του Συνδρόμου Down

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΤΕΡΑ
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Η νέα μέθοδος, τα αποτελέσματα της 
οποίας δημοσιεύθηκαν στο έγκρι-
το επιστημονικό περιοδικό «Nature 
Medicine», διαγιγνώσκει το Σύνδρο-
μο Down από το εμβρυϊκό DNA που 
κυκλοφορεί στο αίμα της εγκύου κατά 
την 11η - 14η εβδομάδα της κύησης. 
Αναπτύχθηκε από το Δρα Φίλιππο Πα-
τσαλή και την ομάδα του στο Ινστιτούτο 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 
σε συνεργασία με το Wellcome Trust 
Sanger Institute στο Cambridge, με 
χρηματοδότηση της Ε.Ε.
Η Διευθύντρια του Τμήματος Γενετικής 
και Μοριακής Βιολογίας, Δρ Βούλα 
Βελισσαρίου, μας είπε τα εξής: «Το 
σύνδρομο Down είναι η πιο συχνή αιτία 
νοητικής υστέρησης με συχνότητα εμ-
φάνισης 1 στις 700 γεννήσεις. Η αιτία 
εμφάνισης του συνδρόμου είναι η πα-
ρουσία ενός επιπλέον χρωμοσώματος 
21 στα κύτταρα του πάσχοντα, το οποίο 
οδηγεί σε συγγενείς ανωμαλίες και νο-

ητική υστέρηση. Οι επεμβατικές μέθο-
δοι που χρησιμοποιούνται σήμερα για 
την προγεννητική διάγνωση του συν-
δρόμου Down, όπως η λήψη χοριονι-
κών λαχνών και η αμνιοπαρακέντηση, 
περιλαμβάνουν τη χρήση μιας βελόνας 
που εισέρχεται μέσα από το κοιλιακό 
τείχος, το τείχος της μήτρας και τον α-
μνιακό σάκο, ώστε να ληφθούν τα απα-
ραίτητα δείγματα. Οι δειγματοληπτικές 
αυτές διαδικασίες είναι επεμβατικές 
και εγκυμονούν κινδύνους αποβολής 
του εμβρύου, που φτάνουν σε ποσοστό 
περίπου 1% των εγκύων οι οποίες εξε-
τάζονται. Γι’ αυτόν το λόγο, τα τελευταία 
χρόνια αναζητείται νέα μέθοδος μη ε-
πεμβατικής προγεννητικής διάγνωσης, 
η οποία θα μπορεί να προσφέρεται σε 
όλες τις εγκύους χωρίς να θέτει το 
έμβρυο σε κίνδυνο αποβολής, καθώς 
επίσης και να παρέχει πρόληψη στο 
σύνολο των περιστατικών με σύνδρομο 
Down».

Η μελέτη αυτή, με δείγματα αποκλει-
στικά του ΜΗΤΕΡΑ, περιλάμβανε τη 
συλλογή 10 ml μητρικού περιφερικού 
αίματος κατά τη διάρκεια της 11ης 
- 14ης εβδομάδας κύησης, από 80 
γυναίκες, από τις οποίες οι 34 κυο-
φορούσαν έμβρυο με σύνδρομο Down 
και οι 46 φυσιολογικό έμβρυο. Όλες οι 
φυσιολογικές κυήσεις και όλες αυτές 
με σύνδρομο Down διαγνώστηκαν με 
επιτυχία, επιδεικνύοντας 100% ακρί-
βεια και 100% ευαισθησία του νέου 
διαγνωστικού τεστ.
«Η σημαντική συνεισφορά του ΜΗΤΕ-
ΡΑ στο εν λόγω εγχείρημα επέτρεψε 
την πραγματοποίηση των κατάλληλων 
δοκιμών», τονίζει η κ. Βελισσαρίου. «Η 
αξιοπιστία και το κύρος του Τμήματος 
επί 12 συναπτά έτη ως προς την υψηλή 
διαγνωστική του ακρίβεια αποτέλεσαν, 
άλλωστε, τα βασικά κριτήρια επιλογής 
του για την έρευνα. Στη φάση αυτή βρι-
σκόμαστε στο στάδιο της διεξαγωγής 

Η Δρ Βούλα Βελισσαρίου, Γενετίστρια, που διευ-
θύνει το Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Βιολογί-
ας του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ του ομίλου ΥΓΕΙΑ, 
σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο 
Cambridge της Μ. Βρετανίας με διδακτορικό στη 
Γενετική. Συνέχισε την έρευνα σε θέματα Κυττα-
ρογενετικής στο ίδιο πανεπιστήμιο ως Research 
Fellow. Στη συνέχεια ειδικεύτηκε στην Ιατρική Γε-
νετική στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και επέ-
στρεψε στην Ελλάδα, όπου εργάστηκε στο Τμήμα 
Γενετικής αρχικά του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία 
Σοφία» και στη συνέχεια του «Αλεξάνδρα». Είναι 
εκλεγμένη εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση Κυτταρογενετιστών, γραμματέας 
του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομεί-
ου ΜΗΤΕΡΑ, έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος και έχει 
μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστη-
μονικά περιοδικά.



Η Επιστημονική Ομάδα του Τμήμα-

αφιέρωμα
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Το Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας του ΜΗΤΕΡΑ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα τμήματα στη χώρα. Ιδρύθηκε το 1998 και 
παρέχει τις υπηρεσίες του στην κυτταρογενετική και μοριακή διαγνωστική, καθώς και 
στην προγεννητική διάγνωση γενετικών νοσημάτων, με αξιοπιστία και ασφάλεια εδώ 

και 12 συναπτά έτη. Η πλεονεκτική θέση του, δίπλα στα Τμήματα Ιατρικής Εμβρύου και 
Υπερήχων, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης τόσο των ιατρών όσο και των 
εγκύων που έρχονται για προγεννητικό έλεγχο. Σε αυτό έχουν πραγματοποιηθεί πάνω 
από 25.000 προγεννητικές διαγνώσεις για χρωμοσωματικές ανωμαλίες του εμβρύου, 

καθώς και για μονογονιδιακά νοσήματα, με ακρίβεια και εγκυρότητα. Το Τμήμα στελε-
χώνεται από αναγνωρισμένους επιστήμονες με σημαντική πείρα και επιστημονικό έργο 

και με πληθώρα δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά. 

μιας μεγαλύτερης κλίμακας κλινικής 
μελέτης, η οποία είναι απαραίτητη για 
την εισαγωγή του νέου διαγνωστικού 
τεστ στην κλινική πρακτική. Γι’ αυτόν το 
σκοπό, το ΜΗΤΕΡΑ έχει ήδη συλλέξει 
πάνω από 200 δείγματα με τη γραπτή 
συγκατάθεση των εγκύων και πρόκει-
ται με τη συνεργασία της ομάδας του 
Δρος Φίλιππου Πατσαλή να διεξαγάγει 
μιας μεγαλύτερης κλίμακας κλινική με-
λέτη, απαραίτητη για την εισαγωγή του 
νέου διαγνωστικού τεστ στην κλινική 
πρακτική. 
Υπολογίζεται ότι το νέο τεστ θα εισα-
χθεί στην κλινική πρακτική μέσα στα 

επόμενα δύο έτη. Ερευνάται επίσης η 
τροποποίησή του, ώστε να μπορεί να 
εφαρμοσθεί για το μη επεμβατικό προ-
γεννητικό έλεγχο και άλλων συνδρό-
μων», καταλήγει η κ. Βελισσαρίου.

Τ α  π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α 
τ η ς  μ ε θ ό δ ο υ
Το νέο μη επεμβατικό τεστ παρέχει τα 
εξής πλεονεκτήματα έναντι των επεμ-
βατικών διαγνωστικών μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται σήμερα (π.χ. λήψη 
τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντηση): 
•  Δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο απο-

βολής του εμβρύου.

•  Προσφέρει αποτελεσματική πρόληψη 
του Συνδρόμου Down με αξιοπιστία 
100%.

•  Η εφαρμογή του είναι σχετικά απλή, 
καθώς δεν απαιτεί εξειδικευμένο ή 
πολύπλοκο εργαστηριακό εξοπλισμό.

•  Το κόστος του είναι προσιτό και ακόμα 
χαμηλότερο από τις τρέχουσες μεθό-
δους που χρησιμοποιούνται σήμερα 
για την προγεννητική διάγνωση του 
Συνδρόμου Down. 

•  Πρόκειται για μία γρήγορη μέθο-
δο, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα 
μπορούν να εξαχθούν μέσα σε 4 - 5 
ημέρες.

Η Επιστημονική Ομάδα του Τμήματος Γενετικής 
και Μοριακής Βιολογίας ΜΗΤΕΡΑ.



19



Μέσα σε μία τόσο δύσκολη συγκυρία, πώς πήρατε την από-
φαση να φέρετε στον κόσμο και το δέκατο παιδί σας;
Προέρχομαι από πολύτεκνη οικογένεια, με 12 αδέρφια. 
Έζησα και μεγάλωσα τα 4 τελευταία της μαμάς μου και μου 
αρέσανε. Γι’ αυτό και ήθελα να κάνω και εγώ πολλά παιδιά. 
Και θα συνεχίσω γιατί είμαι 34 χρονών και μου αρέσουν!

Είναι και ο σύζυγός σας παιδί πολυμελούς οικογενείας; 
Ο σύζυγός μου έχει δύο αδέλφια και δέχτηκε να αποκτήσου-

με μεγάλη οικογένεια γιατί του άρεσε, το αγάπησε και πάνω 
απ’ όλα τον ενδιαφέρει να είμαι καλά και ευτυχισμένη!

Βοηθά ο ίδιος;
Ναι! Ο Κωνσταντίνος είναι πράος, δεν γκρινιάζει και εμένα 
αυτό με βοήθησε να κάνω οικογένεια. Γιατί όλα γίνονται όταν 
δεν υπάρχει γκρίνια. Δουλεύει μόνο εκείνος και έχουμε ένα 
εισόδημα και το πολυτεκνικό που παίρνουμε. Δόξα τω Θεώ, 
με τη βοήθειά Του τα έχουμε βγάλει πέρα!

Η φράση του τίτλου σημαίνει πολλά, αλλά από το στόμα της κ. Κυριακής Σάχνικα - Κοκορομύτη σημαίνει 
πολύ περισσότερα, καθώς πριν από λίγο καιρό έφερε στον κόσμο το δέκατο παιδί της στο ΛΗΤΩ!
Η ίδια μίλησε στο «Art of Life & Health» για την επιλογή της να κάνει τόσο πολλά παιδιά, για τον τρόπο με 
τον οποίο αυτή και ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος, τα μεγαλώνουν, για την εμπειρία της στο ΛΗΤΩ και για την 
αξέχαστη γέννηση του έκτου παιδιού της στο αυτοκίνητο, καθ’ οδόν προς το μαιευτήριο!
Πάνω απ’ όλα, όμως, στέλνει το δικό της μήνυμα σε όλες τις γυναίκες: «Με τη γέννα ενός παιδιού η γυναίκα 
νιώθει δημιουργική, νιώθει ότι αξίζει»! 

Κυριακή Σάχνικα - Κοκορομύτη

«Σε κάθε γέννα νιώθω 
μια ανανέωση»

Η οικογένεια Σάχνικα - Κοκορομύτη σε απαρτία. Η κ. Κυριακή κρατά 
στην αγκαλιά της το δέκατο παιδί της οικογένειας.
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Ποια είναι η σχέση των παιδιών μεταξύ τους; Πώς τα κα-
ταφέρνετε στην καθημερινότητά σας;
Έχω 3 κορίτσια στη σειρά. Βοηθάνε τα 4 πρώτα παιδιά μου, 
που είναι μεγάλα. Υπάρχει συνεννόηση, σειρά και τάξη! Δεν 
τα έχουμε όλα, γιατί ούτε και εγώ τα είχα και δε θέλω να μά-
θω και την οικογένειά μου έτσι. Όλα κοινά και όλα μαζί!
Ως προς την καθημερινότητά μας, γίνονται και πάλι όλα μα-
ζί. Όταν οι μεγάλες έχουν να διαβάσουν, αποσύρω τα μικρό-
τερα και τα πηγαίνω στο σαλόνι και ασχολούμαι μαζί τους. 
Ο Θεός πιστεύω είναι αυτός που τους δίνει φώτιση να δια-
βάζουν, δεν τα έχω διαβάσει τα παιδιά. Ευχαριστώ το Θεό 
που μου έδωσε οικογένεια και τέτοιον άντρα... Γιατί αν είχα 
κάποιον άλλον...

Τώρα που θα επιστρέψετε στο σπίτι ποιος θα αναλάβει το 
νεογέννητο;
Δε θα τους το αφήσω με τίποτα, θα το χαρώ! Βέβαια, έχω 
και το προτελευταίο, που είναι 2 χρονών και το έχω θηλάσει 
1,5 χρόνο. Τώρα θα ζηλεύει! Γι’ αυτό όταν πάω σπίτι θα ασχο-
ληθώ με εκείνο, γιατί το νεογέννητο δεν καταλαβαίνει και 
μπορώ να το αφήσω. Ξέρω την τακτική!

Πώς αισθάνεστε έπειτα από μία ακόμα γέννα;
Σε κάθε γέννα νιώθω μια ανανέωση. Η γυναίκα νιώθει δη-
μιουργική, νιώθει ότι αξίζει. Ακούω πολλές γυναίκες να λέ-
νε ότι ταλαιπωρούνται, ότι χαλάνε το σώμα τους. Αυτό πι-
στεύω τις καταθλίβει και τους ρίχνει περισσότερο την ψυ-
χολογία. Δεν πρέπει...

Υπάρχει κάποια στιγμή που να ξεχωρίζετε στη γέννηση 
των παιδιών σας;

Θυμάμαι του έκτου παιδιού μου που γεννήθηκε μέσα στο αυ-
τοκίνητο! Ήταν η ωραιότερη γέννα! Με το σύζυγο να οδηγεί 
και τη μαμά μου δίπλα, η οποία από το φόβο της γύρισε από 
την άλλη μεριά. Εγώ το ήθελα, το ήξερα ότι θα γεννήσω μέ-
σα στο αυτοκίνητο. Το έλεγα τόσους μήνες: «Παναγία μου, 
βοήθησέ με να γεννήσω όπως εσύ γέννησες μόνη σου στη 
φάτνη!». Έσπασαν τα νερά και βγήκε το παιδί 3,5 κιλά.
Δεν είχαμε προβλήματα! Το χάρηκα τόσο πολύ! Φτάσαμε στο 
ΜΗΤΕΡΑ και έφεραν έξω φορείο και κούνια για να βάλουμε 
το μωρό! Τα επόμενα 4 παιδάκια τα έφερα στον κόσμο στο 
ΛΗΤΩ, από το οποίο και είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Ευ-
χαριστώ πάρα πολύ και τον κ. Τζιμπάρα γιατί μου έδιωξε το 
άγχος. Δεν έχω ξαναγεννήσει έτσι. Όταν ήταν να βρεθώ στο 
Μαιευτήριο, από το πρώτο παιδί με έπιανε τρεμούλα, φόβος, 
άγχος τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί... Ο κ. Τζιμπάρας μου 
έδωσε κουράγιο, μου έλεγε ότι όλα είναι καλά, ότι θα πάμε 
σιγά-σιγά, ότι δε θα με ζορίσουν γιατί είμαι και πολύτεκνη. 
Και πραγματικά, όπως μου τα είπε έτσι κι έγιναν. Η μαία του 
ήταν πολύ καλή και με βοήθησε χωρίς να νιώσω πόνο.

Θα θέλατε να στείλετε κάποιο μήνυμα στις γυναίκες που 
δεν έχουν ακόμα παιδιά και το σκέφτονται;
Να το νιώθουν και να το θέλουν! Αλλιώς δε γίνεται. Αξίζει 
όμως γιατί περνώντας τα χρόνια θα το δουν, το καταλαβαί-
νουν και δε θα το μετανιώσουν. Δηλαδή, εγώ τώρα που η με-
γάλη μου κόρη είναι 15 χρόνων και είμαστε σαν αδελφές και 
τα λέμε όλα το χαίρομαι πολύ. Είναι ωραίο να είσαι νέα και 
να έχεις τόσο μεγάλα παιδιά!

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και σας ευχόμαστε 
να είστε όλοι υγιείς και να χαίρεστε ο ένας τον άλλον!
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Στην ιστορία του ανθρώπου η σεξου-
αλική ζωή καταλαμβάνει ιδιαίτερο 
χώρο και η ύπαρξή της στον άνθρωπο 

δίνει μήνυμα ζωής και τον αναγκάζει 
να προχωρήσει σε αναζητήσεις μέσα 
από τη συντροφικότητα και την επικοι-

νωνία. Το ζωικό βασίλειο σεξουαλικά 
ταυτίζεται με την αναπαραγωγή, όμως 
ο άνθρωπος κατάφερε να απεγκλωβι-

Σεξ και γυναίκα
Οι δυσλειτουργίες 
και πώς αντιμετωπίζονται
Η ερωτική πράξη καταλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, 
καθώς δε σχετίζεται απλώς με την «αποστολή» της αναπαραγωγής, 
αλλά και με ψυχικές και σωματικές διεργασίες καθοριστικές για την 
προσωπικότητά μας. Γι’ αυτό τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται 
πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως και με σοβαρότητα.

Από τον 
Αθανάσιο Γ. 
Γιαννακούρη

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος,
Μέλος του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής - 
Σεξουαλικής Υγείας

woman
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στεί από τη γενετήσια φύση του «γό-
νιμου» σεξ και να αναπτύξει ψυχικές 
και σωματικές διεργασίες, οδηγώντας 
τη σεξουαλική πράξη στο δρόμο της 
απόλαυσης.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρι-
κή Εταιρεία «Diagnostic and Statistical 
manual of mental Disorders-(DSM-
ΙV)», η σεξουαλική λειτουργία χωρίζε-
ται σε τέσσερις φάσεις:
1. Επιθυμίας: Εκφράζει τη διάθεση να 
εμπλακεί κανείς στη σεξουαλική δια-
δικασία και εκφράζεται με σκέψεις και 
φαντασιώσεις.
2. Διέγερσης: Ψυχοσωματική προετοι-
μασία του οργανισμού για συνουσία (δι-
άταση κυρίως του κόλπου, εφύγρανσή 
του).
3. Οργασμού: Ισόχρονες ρυθμικές συ-
σπάσεις των μυών του περιναίου.
4. Αποκατάστασης: Τα γεννητικά όργανα 
επανέρχονται στην αρχική κατάσταση.
Διαταραχή σε κάθε φάση συνιστά σε-
ξουαλική δυσλειτουργία. Η διαταραχή 
μπορεί να είναι:
•  Οργανικής αιτιολογίας (προκαλείται 

αποκλειστικά από οργανική - παθο-
λογική κατάσταση).

•  Τοξικής αιτιολογίας (όταν η σεξου-
αλική διαταραχή προκαλείται απο-
κλειστικά από χρήση ουσιών -ναρ-
κωτικών-, φαρμάκων, ή από τοξική 
επίδραση).

•  Ψυχογενούς αιτιολογίας (ευθύνονται 
ψυχογενείς παράγοντες).

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Αμερικανική 
Ψυχιατρική Εταιρεία, κατατάσσουμε τις 
σεξουαλικές δυσλειτουργίες στις εξής 
κατηγορίες:
1. Διαταραχές σεξουαλικής επιθυμίας

• Υποτονική σεξουαλική επιθυμία.
• Σεξουαλική αποστροφή.

2. Διαταραχές σεξουαλικής διέγερσης
3. Διαταραχές οργασμού

• Ανεσταλμένος γυναικείος οργα-
σμός (ανοργασμία).

4. Διαταραχές με πόνο

• Δυσπαρευνία
•Κολπικός σπασμός (κολπόσπα-
σμος).

Προβλήματα και αιτίες
•  H υποτονική σεξουαλική επιθυμία 

είναι το πιο συχνό σεξουαλικό παρά-
πονο για το οποίο ζητούν βοήθεια οι 
γυναίκες. Χαρακτηρίζεται από μείω-
ση ή απουσία διάθεσης να εμπλακεί 
η γυναίκα σε κάποια σεξουαλική δρα-
στηριότητα, εάν όμως εμπλακεί, τότε 
μπορεί να ανταποκριθεί. Υπάρχει α-
κόμα μείωση ή απουσία σεξουαλικών 
φαντασιώσεων και γενικότερη αδια-
φορία γύρω από τη σεξουα-
λικότητα, γεγονός που 
προκαλεί δυσφο-
ρία στο άτομο 
ή προβλή-
ματα στις 
δ ι α π ρ ο -
σωπικές 
σχέσεις. 
Οργανικά 
αίτια της 
διαταρα-
χής είναι η 
ανεπάρκεια 
ανδρογόνων 
(αφαίρεση ωο-
θηκών), ενδοκρινο-
πάθειες (προλακτίνωμα 
- υποθυρεοειδισμός), περίοδος 
λοχείας (PRL), χρόνια νοσήματα 
(καρκίνος). Η λήψη φαρμάκων (ψυ-
χοφάρμακα - υπέρτασης - επιληψίας) 
και ο αλκοολισμός αποτελούν αιτίες 
της διαταραχής. Τέλος, ψυχολογικοί 
παράγοντες, όπως καταθλιπτική δια-
ταραχή και σεξουαλική κακοποίηση, 
επηρεάζουν σημαντικά την επιθυμία.

•  Η σεξουαλική αποστροφή είναι λιγό-
τερο συχνή από την προηγούμενη κα-
τάσταση και εκφράζει την αποστροφή 
και αποφυγή της γυναίκας για σεξου-
αλική επαφή, ενώ αποφεύγει ακόμα 

και την απλή επαφή με τα γεννητικά 
της όργανα. Φαίνεται να σχετίζεται 
με ψυχοπιεστικές και τραυματικές 
εμπειρίες, όπως ο βιασμός, ο καρκί-
νος, η βιολογική αναπηρία.

•  Η διαταραχή του οργασμού φαίνεται 
να σχετίζεται με την κλειτοριδική ή 
κολπική αίσθηση κορύφωσης (σε 
ορισμένες γυναίκες οι διαφορές εί-
ναι μεγάλες) και χαρακτηρίζεται από 
απουσία τόσο κολπικού οργασμού 
κατά τη συνουσία όσο και κλειτοριδι-
κού οργασμού (ερεθισμός με το χέρι). 
Η απουσία οργασμού (ανεσταλμένος 
γυναικείος οργασμός - ανοργασμία) 

μπορεί να προκαλέσει ση-
μαντική δυσφορία στη 

γυναίκα, είτε γιατί 
ερμηνεύει το 

πρόβλημα ως 
«βιολογική 
αδυναμία» 
να κορυ-
φώσει, εί-
τε γιατί το 
α π ο δ ί δ ε ι 
σε ερωτική 

της ψυχρό-
τητα, είτε για-

τί το εκλαμβάνει 
ως αδιαφορία του 

συντρόφου της. Στο 
DSM-IV σημειώνεται ότι οι 

οργασμικές δυσκολίες είναι συχνό-
τερες στις νεαρές γυναίκες. Όταν μια 
γυναίκα μάθει να φτάνει σε οργασμό 
είναι ασύνηθες να χάσει αυτήν την 
ικανότητα, εκτός αν προκύψουν συν-
θήκες όπως διαταραχή σχέσεων ή 
παθολογική νόσος... Οργανικά αίτια 
διαταραχών διέγερσης και οργασμού 
είναι ενδοκρινοπάθειες (διαβήτης), 
νευροπάθειες (σκλήρυνση κατά πλά-
κας), εμμηνόπαυση (ατροφία), ο καρ-
κίνος του αιδοίου, η φτωχή σεξουα-
λική τεχνική και η λήψη ναρκωτικών 
ή ο αλκοολισμός. Ψυχολογικοί παρά-
γοντες είναι το άγχος συμμετοχής στη 

Ο γυναικολόγος 

χρειάζεται να 

αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και 

σεβασμό τα σεξουαλικά προβλήματα 

της γυναίκας και όταν προσφέρει τις 

συμβουλές του πρέπει να συνεκτιμά 

τους βιολογικούς και 

ψυχοκοινωνικούς 

παράγοντες.
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σεξουαλική διαδικασία, οι αυξημένες 
προσδοκίες από το σύντροφο, περίο-
δοι πένθους, η επαγγελματική αποτυ-
χία και το έντονο στρες.

•  Ο πόνος ως ψυχικό και σωματικό φαι-
νόμενο εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό 
στη γυναικεία σεξουαλικότητα, α-
ναπτύσσοντας σεξουαλικού τύπου 
δυσλειτουργία. Η δυσπαρευνία είναι 
μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται α-
πό επίμονο πόνο πριν, κατά ή μετά τη 
συνουσία. Πολλές φορές συνδέεται 
με κολπόσπασμο. Απαντά συχνότερα 
στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άντρες 
και διακρίνεται σε πρωτογενή, όταν 
εμφανίζεται από την αρχή της σεξου-
αλικής ζωής, και σε δευτερογενή, ό-
ταν εμφανίζεται ύστερα από περίοδο 
χωρίς πόνο. Κολπόσπασμος είναι η 
σεξουαλική διαταραχή που εκφρά-
ζεται ως έντονος ακούσιος σπασμός 
του έξω τριτημορίου του κόλπου, ώ-
στε είναι αδύνατη η συνουσία. Σε σο-
βαρές περιπτώσεις ο σπασμός μπο-

ρεί να εμφανίζεται σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια εισαγωγής αντικειμένου 
στον κόλπο (π.χ. ταμπόν) ή κατά την ε-
ξέταση από τον γυναικολόγο. Οργανι-
κά αίτια διαταραχών με πόνο (δυσπα-
ρευνία - κολπόσπασμος) είναι η εμ-
μηνόπαυση (ατροφία), οι φλεγμονές 
(κολπίτις, τραχηλίτις, βαρθολινίτις), 
η ενδομητρίωση, οι δυσπλασίες (δια-
φράγματα), ο ανθεκτικός παρθενικός 
υμένας, σαλπιγγοωοθηκικά αποστή-
ματα - όγκοι ωοθηκών, άτεχνη περι-
νεοτομία, χειρουργική επέμβαση γεν-
νητικών οργάνων - ακτινοθεραπεία.

•  Τα ψυχολογικά δεδομένα που συνδέο-
νται με διαταραχές πόνου ουσιαστικά 
φωτογραφίζουν την έλλειψη ψυχο-
σεξουαλικής ωρίμανσης της νεαρής 
γυναίκας, κυρίως παρθένας, που 
μεταφέρει λανθασμένες εγγραφές 
φόβου, ενοχής, ηθικοκοινωνικών α-
ντιλήψεων και θρησκευτικών πεποι-
θήσεων. Αίτια που συνδέονται με άλυ-
τες ψυχοσεξουαλικές συγκρούσεις, 

με την παρουσία φοβικών στοιχείων, 
άγνοια και ενοχές λόγω αυστηρής α-
νατροφής ίσως χρεώνουν τη γυναίκα 
από την παιδική και εφηβική ηλικία 
για ανηθικότητα, αμαρτία και χυδαι-
ότητα. Μια γυναίκα θύμα ή μάρτυρας 
σεξουαλικής κακοποίησης μπορεί ε-
πίσης να αναπτύξει τη συγκεκριμένη 
σεξουαλική διαταραχή.

Ο ρόλος του γυναικολόγου
Πολλές γυναίκες αισθάνονται μια ιδι-
αίτερη σχέση με το (τη) γυναικολόγο 
τους, έτσι μπορούν ευκολότερα να του 
εκμυστηρευτούν απόκρυφα κομμάτια 
του ψυχισμού τους που έχουν να κάνουν 
με τη σεξουαλική τους ζωή. Γι’ αυτό ο 
γυναικολόγος χρειάζεται να τα αντιμε-
τωπίζει με σοβαρότητα και σεβασμό 
και όταν προσφέρει τις συμβουλές του 
χρειάζεται να συνεκτιμά τους βιολογι-
κούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.
Ένα λεπτομερές ιστορικό μπορεί να 
αποκαλύψει χρήση φαρμακευτικών 
ουσιών (ορισμένα αντικαταθλιπτικά, το 
λίθιο, αντιεπιληπτικά, αντιυπερτασικά), 
οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τόσο 
τη σεξουαλική επιθυμία όσο και την 
πράξη και είναι δυνατόν να αντικατα-
σταθούν από άλλα.
Μία προσεκτική γυναικολογική εξέ-
ταση (που συμπληρώνεται από ορμο-
νικούς προσδιορισμούς) δύναται να 
αποκαλύψει ενδοκρινοπάθειες (προ-
λακτίνη - υποθυρεοειδισμό, διαβή-
τη), ατροφία των γεννητικών οργάνων 
(χρειάζεται θεραπεία υποκατάστασης 
ή τοπικά σκευάσματα), φλεγμονές που 
πρέπει να θεραπευτούν, δυσπλασίες ή 
ενδομητριώματα, ή όγκους ωοθηκών 
που απαιτείται να χειρουργηθούν.
Φάρμακα που χορηγήθηκαν τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια για την αντιμετώπιση 
της αντρικής σεξουαλικής δυσλειτουρ-
γίας (προβλήματα στύσης) δεν μπόρε-
σαν να ανταποκριθούν στη σεξουαλική 
δυσλειτουργία της γυναίκας.

Η αντιμετώπιση

Αφού αποκλειστούν οργανικές αιτίες και η λήψη ουσιών, τότε θα χρεια-
στεί ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας. 
Αυτή περιλαμβάνει:
• Τη συμβουλευτική.
• Την ατομική ψυχοθεραπεία.
• Την ψυχοθεραπεία ζεύγους.
• Την ομαδική ψυχοθεραπεία.
Κατά τη συμβουλευτική δίνονται πληροφορίες γύρω από τη φυσιολογία της 
σεξουαλικής πράξης, οδηγίες με τεχνικές εξοικείωσης, χαλάρωσης, διερεύ-
νησης του σώματος, ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και διευκόλυνσης λεκτικής 
και εξωλεκτικής επικοινωνίας του ζεύγους γύρω από το σεξ.
Η ψυχοθεραπεία του ζεύγους περιλαμβάνει βήματα. Αρχικά η ευχαρίστηση 
προέρχεται από το χάδι, «αισθησιακός εστιασμός » του καθενός προς το σώ-
μα του άλλου, εκτός από τα γεννητικά όργανα και τους μαστούς. Στη συνέ-
χεια δίνονται οδηγίες για λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία του ζεύγους 
και προστίθενται στο προηγούμενο βήμα και οι γεννητικές περιοχές (genital 
sensate locus).

woman
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woman

Λίγα πράγματα έχουν ειπωθεί σχετικά 
με την πράξη του έρωτα κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης ή της θεραπεί-
ας με εξωσωματική γονιμοποίηση. 
Αυτό συμβαίνει λόγω της τάσης της 
κοινωνίας και της κουλτούρας μας να 
αποσυνδέει την εγκυμοσύνη από τη 
σεξουαλικότητα.
Όπως πολλοί μελλοντικοί γονείς, πιθα-
νότατα θα έχετε απορίες σχετικά με το 
αν και κατά πόσον το σεξ επηρεάζει το 
αποτέλεσμα της εξωσωματικής γονιμο-
ποίησης και της επακόλουθης εγκυμο-
σύνης. Είναι ίσως πολύ δύσκολο να κα-
θορίσει κάποιος τι είναι φυσιολογικό, 
αλλά γενικά υπάρχουν πολλές αλλαγές 
στην ερωτική ζωή των συντρόφων. Η 
ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ τους είναι 
αυτή που θα εξασφαλίσει μια ικανοποι-
ητική και ασφαλή σεξουαλική ζωή κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

• Οι μύθοι σχετικά με τη σεξουαλική 
ζωή
Η εντύπωση πως η θεραπεία για την υ-
πογονιμότητα βλάπτει τη σχέση μεταξύ 
του άνδρα και της γυναίκας έχει πλέον 
καταρριφθεί. Σε έρευνα για την υπογο-
νιμότητα, η οποία πραγματοποιήθηκε 

σε 9 χώρες (μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα), όπου έλαβαν μέρος ιατροί, νο-
σηλευτικό προσωπικό και, φυσικά, ζευ-
γάρια με πρόβλημα υπογονιμότητας και 
παρουσιάστηκε στη συνδιάσκεψη της 
ESHRE (Ευρωπαϊκή Ένωση Ανθρώπι-
νης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας) 
στη Βιέννη, περισσότερο από το 80% 
των ασθενών απάντησε πως δεν υπήρξε 
καμία αλλαγή προς το χειρότερο.
Σε άλλη παγκόσμια έρευνα έχουν απο-
καλυφθεί οι συνήθειες των ζευγαριών 
που υπόκεινται σε θεραπεία εξωσω-
ματικής γονιμοποίησης. Αντίθετα με 
ό,τι πιστεύεται, η θεραπεία έχει μικρό 
αντίκτυπο στη σεξουαλική ζωή των α-
σθενών. Περίπου το 70% των ερωτηθέ-
ντων απάντησε πως τίποτε δεν άλλαξε 
με τη θεραπεία, ενώ το 85% ανέφερε 
ότι έδειχνε το ίδιο ενδιαφέρον για τη 
σεξουαλική πράξη.

• Σεξ και εξωσωματική γονιμοποίηση
Το σεξ πριν από τη θεραπεία εξωσω-
ματικής γονιμοποίησης, αλλά και πριν 
από τη συλλογή ωαρίων, ενδείκνυται, 
εκτός των άλλων, και για ψυχολογικούς 
λόγους. Θυμηθείτε όμως πως πρέπει 
να απέχετε από το σεξ για 3 ημέρες 

πριν από τη συλλογή ωαρίων, ώστε να 
επιτευχθεί καλή ποιότητα σπέρματος. 
Μετά την εμβρυομεταφορά καλό θα εί-
ναι να περιμένετε μέχρι το αποτέλεσμα 
του τεστ εγκυμοσύνης, δηλαδή 12 - 14 
ημέρες. Παρότι δεν είναι επιστημονικά 
αποδεδειγμένο, το σεξ μπορεί να προ-
καλέσει σπασμούς στη μήτρα και γι’ 
αυτό είναι καλύτερο να αποφεύγεται. 
Φυσικά, υπό φυσιολογικές συνθήκες 
δεν θα ξέρατε ότι ένα έμβρυο μεγαλώ-
νει μέσα στη μήτρα σας, αλλά λόγω της 
θεραπείας γνωρίζουμε επακριβώς τι 
συμβαίνει και καλό θα είναι να απέχετε.
Αντίθετα, στη σπερματέγχυση οι γιατροί 
συνιστούν το σεξ αμέσως ύστερα από 
αυτήν καθώς και τις επόμενες ημέρες. 
Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: 1. για να 
αυξηθούν οι πιθανότητες γονιμοποίη-
σης μετά την ωορρηξία και 2. για το θε-
τικό ρόλο της συμμετοχής του συζύγου.
Βέβαια, σε μερικές περιπτώσεις όπου 
έχουν διεγερθεί πολλά ωοθυλάκια από 
την ορμονική θεραπεία, δεν επιτρέπε-
ται η σεξουαλική πράξη εξαιτίας του 
φόβου για πολλαπλή εγκυμοσύνη. Η 
σπερματέγχυση είναι διαφορετική από 
την εξωσωματική γονιμοποίηση, γιατί 
δε γίνεται διεγχειρητική συλλογή των 

Εγκυμοσύνη - 
εξωσωματική γονιμοποίηση

Σκοτώνει η εγκυμοσύνη τον έρωτα;

Η σεξουαλική ζωή του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή 
της θεραπείας με εξωσωματική γονιμοποίηση είναι ένα θέμα που λίγοι 
θέτουν ανοιχτά, όμως απασχολεί σχεδόν όλα τα ζευγάρια. Γι’ αυτό είναι 
απαραίτητο να διασαφηνιστούν ορισμένα βασικά σημεία και, κυρίως, 
να καταρριφθούν κάποιοι διαδεδομένοι μύθοι.

Από το 
Χάρη Χηνιάδη

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επιστημονικός 
Συνεργάτης Μονάδας Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής ΜΗΤΕΡΑ
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ωαρίων και η μετέπειτα γονιμοποίησή 
τους πραγματοποιείται σε φυσικό περι-
βάλλον -στις σάλπιγγες- και όχι τεχνητά 
(in vitro). Επίσης, η σπερματέγχυση γί-
νεται έτσι ώστε να συμπίπτει με την ω-
ορρηξία με ή χωρίς τη χρήση χοριακής 
γοναδοτροπίνης.

• Εγκυμοσύνη και σεξ
Το σεξ θεωρείται πως δε δημιουργεί 
κανένα πρόβλημα σε μια φυσιολογική 
εγκυμοσύνη. Τι ορίζουμε, λοιπόν, ως 
φυσιολογική εγκυμοσύνη; Φυσιολογι-
κή είναι η εγκυμοσύνη όπου υπάρχει 
χαμηλός κίνδυνος για αποβολή ή πρό-
ωρο τοκετό. Για να είστε σίγουρη ότι η 
εγκυμοσύνη σας είναι φυσιολογική, 
συμβουλευτείτε το μαιευτήρα ή τη μαία 
σας. Φυσικά, το γεγονός ότι το σεξ είναι 

ασφαλές κατά τη διάρκεια της κύησης 
δε σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα και 
να κάνετε!
Πολλές έγκυοι γυναίκες διαπιστώνουν 
πως η διάθεσή τους για έρωτα μετα-
βάλλεται κατά τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης. Επίσης, πολλές βρίσκουν ότι το 
να κάνουν έρωτα δεν είναι και τόσο εύ-
κολο, καθώς το σώμα τους μεγαλώνει. 
Εσείς και ο σύντροφός σας πρέπει να 
διατηρήσετε τα κανάλια επικοινωνίας 
σχετικά με τη σεξουαλική σας σχέση. 
Μιλήστε για άλλους τρόπους ικανοποί-
ησης - χάδια, φιλιά και απλή σωματική 
επαφή. Μπορείτε επίσης να πειραματι-
στείτε με διαφορετικές ερωτικές στά-
σεις για να βρείτε αυτή που σας βολεύει 
περισσότερο.
Ακόμη, πολλές γυναίκες χάνουν τη διά-

θεσή τους για έρωτα προς το τέλος της 
εγκυμοσύνης τους, λόγω είτε του επι-
κείμενου τοκετού είτε της επικείμενης 
μητρότητας.

• Οι πιθανές αντιδράσεις του ά-
ντρα για το σεξ κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης
Οι άντρες έχουν κι αυτοί αρκετό άγχος, 
όπως και οι γυναίκες, αλλά επίσης έ-
χουν και τις δικές τους ανάγκες. Η δι-
άθεση ενός άντρα για έρωτα μπορεί 
να αυξηθεί ή και να μειωθεί. Μερικοί 
αρέσκονται στις αλλαγές του γυναικεί-
ου σώματος και αισθάνονται πιο κοντά 
στις συντρόφους τους. Άλλοι μπορεί να 
νιώθουν μειωμένη διάθεση λόγω του 
άγχους για την υγεία του εμβρύου και 
της μητέρας, αλλά και για την επερχόμε-

Η ανοιχτή επικοινωνία 

μεταξύ των συζύγων 

είναι αυτή που θα εξασφαλίσει 

μια ικανοποιητική και ασφαλή 

σεξουαλική ζωή κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
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νη πατρότητα. Ο σύντροφός σας ίσως να 
μην μπορεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα 
της αλλαγής στην εικόνα σας όσο και 
της ιδιότητάς σας ως μέλλουσας μητέ-
ρας. Να θυμάστε πάντα ότι η επικοινω-
νία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην 
επίλυση αυτών των προβλημάτων.

• Μπορεί το σεξ να βλάψει το έμβρυο;
Όχι άμεσα. Το μωρό είναι πλήρως προ-
στατευμένο από τον αμνιακό σάκο (ο 
λεπτός σάκος που περιέχει το παιδί και 
το αμνιακό υγρό) και τους ισχυρούς μυς 
της μήτρας. Υπάρχει επίσης ένα χοντρό 
στρώμα βλέννης το οποίο σφραγίζει 
τον τράχηλο και βοηθά στην αποφυγή 
λοιμώξεων. Έτσι, το πέος του άντρα δεν 
έρχεται σε επαφή με το μωρό κατά τη 
διάρκεια της ερωτικής πράξης.

• Μπορούν να προκληθούν συσπά-
σεις από τη σεξουαλική επαφή ή τον 
οργασμό;
Σε φυσιολογικές, χαμηλού κινδύνου ε-
γκυμοσύνες όχι. Οι συσπάσεις που μπο-
ρεί να νιώσετε κατά τη διάρκεια ή και 
αμέσως μετά τον οργασμό είναι τελείως 
διαφορετικές από τις συσπάσεις του το-
κετού. Φυσικά, θα πρέπει να ρωτήσετε 
το γυναικολόγο σας αν η εγκυμοσύνη 
σας είναι χαμηλού κινδύνου. Μερικοί 
ιατροί συνιστούν στις ασθενείς τους 
να απέχουν από το σεξ τις τελευταίες 
εβδομάδες της κύησης, γιατί το σπέρμα 
περιέχει κάποιες ουσίες 
που μπορεί να προκα-
λέσουν συσπάσεις.

• Είναι φυσιολο-
γικό να μετα-
βάλλεται 
η  διά-
θεση για 
έ ρ ω τ α 
κατά τη 
διάρκεια 
της εγκυ-
μοσύνης;

Η διάθεση για σεξ μπορεί είτε να αυξη-
θεί είτε να μειωθεί. Πολλές γυναίκες έ-
χουν κούραση, ναυτία, πόνο στο στήθος 
και συχνουρία κατά τις πρώτες εβδομά-
δες της εγκυμοσύνης και βρίσκουν ότι 
το σεξ είναι γι’ αυτές μια επίπονη διαδι-
κασία. Γενικά, όμως, η ναυτία και η κού-
ραση υποχωρούν στο δεύτερο τρίμηνο 
και η διάθεση επανέρχεται. Ακόμη, με-
ρικές γυναίκες έλκονται περισσότερο 
από το σύντροφό τους και από το γεγο-
νός ότι δε χρειάζονται αντισύλληψη. Στο 
τρίτο τρίμηνο η διάθεση υποχωρεί και 
πάλι, γιατί καθώς η μήτρα μεγαλώνει 
γίνεται πιο κοντινή η αίσθηση της επερ-
χόμενης γέννας.

• Πότε να καλέσετε το γιατρό σας
Καλέστε το γιατρό σας αν δεν είστε σί-
γουρη για το αν επιτρέπεται να κάνετε έ-
ρωτα ή όχι. Επίσης, σε περίπτωση όπου 
έχετε ασυνήθιστα συμπτώματα όπως 
πόνο, αιμορραγία, κολπικές εκκρίσεις 
ή συσπάσεις που συνεχίζουν και μετά 
το σεξ. Θυμηθείτε πως η έννοια του 
φυσιολογικού είναι πολύ σχετική κατά 
την εγκυμοσύνη και θα πρέπει να συζη-
τάτε πολύ με το σύντροφό σας για το τι 
θέλετε.

• Κάνοντας έρωτα κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης
Σε πολλές γυναίκες η εγκυμοσύνη προ-
καλεί αυξημένη ανάγκη για σωματική 
επαφή, ίσως και περισσότερο απ’ ό,τι 

για έρωτα. Η εγκυμοσύνη είναι 
μια καλή ευκαιρία για να ανα-
ζητήσει το ζευγάρι νέους τρό-
πους επαφής, όπως αγκαλιά, 
φιλιά και φυσικά νέες ερω-
τικές στάσεις, που μπορεί 
να δώσουν περισσότερη ευ-
χαρίστηση. Πολλές γυναίκες 
νιώθουν πιο ευαίσθητες 

κατά την κύηση και οι ορ-
γασμοί είναι πιο έντονοι 

και διαρκούν πιο πολύ 
απ’ ό,τι πριν. Βέβαια, 

ακόμη και ένα κράτημα του χεριού ή και 
μια ζεστή κουβέντα μπορεί να φέρουν 
το ζευγάρι πιο κοντά.
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδει-
κνύουν ότι το σεξ στο τελευταίο τρίμηνο 
της εγκυμοσύνης προκαλεί πρόωρο το-
κετό, μειωμένο βάρος ή ύψος του παι-
διού ή προβλήματα υγείας σε αυτό. Οι 
προσταγλανδίνες, οι οποίες παράγονται 
κατά τη διάρκεια του τοκετού, βρίσκο-
νται και στο σπέρμα, αλλά σε πολύ μι-
κρές ποσότητες. Επίσης, οι μεμβράνες 
δε σπάνε κατά τη σεξουαλική επαφή.

• Τι δεν είναι ασφαλές;
Δεν πρέπει να κάνετε έρωτα με το σύ-
ντροφό σας αν αυτός έχει λοίμωξη με 
έρπητα, χλαμύδια, κονδυλώματα ή HIV. 
Αν προσβληθείτε και εσείς, τότε η λοί-
μωξη μπορεί να περάσει και στο μωρό, 
με επικίνδυνες επιπτώσεις.

• Πότε απαγορεύεται το σεξ;
Ο γυναικολόγος σας ή και η μαία σας 
μπορεί να διαγνώσουν ότι είναι επι-
κίνδυνο να έχετε σεξουαλικές επαφές 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και 
να σας τις απαγορεύσουν. Οι πιο συχνοί 
παράγοντες κινδύνου είναι:

•  Ιστορικό αποβολής ή επαπειλούμενη 
αποβολή.

•  Ανεξήγητη κολπική αιμορραγία, εκ-
κρίσεις ή πόνοι.

•  Διαφυγή αμνιακού υγρού (που πε-
ριβάλλει το μωρό μέσα στη μήτρα).

•  Ιστορικό πρόωρου τοκετού (πριν α-
πό τις 37 εβδομάδες) ή συμπτώμα-
τα που συνιστούν κίνδυνο πρόωρου 
τοκετού (πρόωρες συσπάσεις της 
μήτρας).

•  Πρόδρομος πλακούντας, όπου ο 
πλακούντας βρίσκεται κοντά στον 
τράχηλο της μήτρας.

•  Τραχηλική ανεπάρκεια, όπου ο 
τράχηλος είναι αδύναμος και δια-
στέλλεται πρόωρα, αυξάνοντας έτσι 
τον κίνδυνο για αποβολή ή πρόωρο 
τοκετό.
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Στην Ελλάδα επικρατεί η αντίληψη ότι τα 
δύο πιο επικίνδυνα πράγματα που έχει 
παραγάγει η διεθνής φαρμακοβιομη-
χανία είναι οι ορμόνες (τα οιστρογόνα) 
και η κορτιζόνη. Σήμερα οι Ελληνίδες 
χρησιμοποιούν ως μεθόδους αντισύλ-
ληψης τη διακεκομμένη συνουσία (23% 
αποτυχία), την αποφυγή γόνιμων ημε-
ρών (24% αποτυχία), τα προφυλακτικά 
(10% αποτυχία), το διάφραγμα (19% 
αποτυχία), το ενδομητρικό σπείραμα 
IUD (3% αποτυχία) και το χάπι (0% - 1% 
αποτυχία). 
Ο G.Pincus και ο J.Rock χρησιμοποίη-
σαν για πρώτη φορά τα στερο-
ειδή ορμονικά παράγωγα 
σε ανθρώπους για α-
ντισύλληψη το 1956, 
στο Πόρτο Ρίκο. 
H Syntex το 1950 
γίνεται η κύρια 
παραγωγός στε-
ροειδών ορμονών 
προμηθεύοντας 
την αγορά με φθη-
νή προγεστερόνη. Σε 
συνεργασία με τη Searle-
USA το 1960 δημιουργείται 
το πρώτο αντισυλληπτικό χάπι Enovid 
με 150 μg Mestranol (Ε2) και 9,85 mg 
Norethydronel (προγεστερινοειδές). 
Στην Ελλάδα, τα πρώτα αντισυλληπτι-

κά εμφανίζονται το 1965: το Anovlar 
(Shering) και το Lyndiol (Organon). 

Πώς δρουν
Λόγω του ότι τα αρχικά αντισυλληπτικά 
αποτελούνταν μόνο από προγεστερόνη 
και εμφάνιζαν αιμορραγία εκ διαφυγής, 
η μίξη με μικρές ποσότητες οιστρογό-
νων ενίσχυσε τη δράση τους και σταμα-
τούσε την αιμορραγία.
Πώς δρουν τα οιστρογόνα:
1. Αυξάνουν τους προγεστερινικούς 
υποδοχείς.
2. Μηδενίζουν την έκκριση FSH, LH α-

πό την υπόφυση, αναστέλλοντας 
έτσι τη δημιουργία κυριαρ-

χούντος ωοθηλακίου.
3. Ελαχιστοποιούν 

την αιμορραγία εκ 
διαφυγής.
Πώς δρουν τα 
π ρ ο γ ε σ τ α γ ό -
να  (συνθετ ική 

προγεστερόνη):
1. Μηδενίζουν την 

αιχμή της LH, αναστέλ-
λοντας έτσι την ωορρηξία.

2. Δημιουργούν φθαρτοποίηση 
ενδομητρίου, η οποία εμποδίζει την εμ-
φύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου.
3. Διαφοροποιούν τη σύσταση της τραχη-
λικής βλέννας καθιστώντας την εχθρική 

στη διείσδυση σπερματοζωαρίων.
4. Ελαττώνουν την περίσταλση των 
ωαγωγών.

Σύνθεση και είδη 
αντισυλληπτικών
Το κάθε αντισυλληπτικό χάπι αποτελεί-
ται από το συνθετικό οιστρογόνο ΕΕ2 
(ethynil oestradiol) και από συνθετική 
προγεστερόνη (τα προγεστερινοειδή). Η 
ΕΕ2 κυμαίνεται στα διάφορα αντισυλλη-
πτικά από 20 ως 50 μg, είναι ένα συνθε-
τικό οιστρογόνο πολλαπλά ισχυρότερο 
από τη φυσική οιστραδιόλη και μετα-
βολίζεται διαφορετικά από γυναίκα σε 
γυναίκα, με αποτέλεσμα σε ορισμένες 
να δημιουργεί παρενέργειες και σε άλ-
λες όχι. 
Τα προγεστερινοειδή είναι συνθετι-
κή προγεστερόνη. Κάθε εταιρεία έ-
χει και το δικό της σκεύασμα, αλλά το 
παλαιότερο και συνηθέστερο είναι η 
Levonorgestrel με δοσολογίες κυμαι-
νόμενες από 25 έως 150 μg. 
Τα συνηθέστερα νέας γενιάς προγεστε-
ρινοειδή διαφόρων εταιρειών είναι τα 
Norgestrel, Dienogest, Desogestrel, 
Drospirenone, Norgestimate και άλλα. 
Αυτά εμφανίζουν τα πλεονεκτήματα της 
νέας γενιάς προγεστερινοειδών όπως:
1. Αύξηση της SHBG.
2. Πτώση της ελεύθερης τεστοστερόνης.

Ορμονική αντισύλληψη

Οι μύθοι και η πραγματικότητα

Η αντίληψη ότι τα οιστρογόνα και η κορτιζόνη είναι δύο από τα πιο 
επικίνδυνα φάρμακα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και στην Ελλάδα. 
Έτσι, όμως, παραβλέπεται ο σημαντικότατος ρόλος τους, ιδιαίτερα στην 
αποτελεσματικότητα των αντισυλληπτικών χαπιών.

Από τον 
Κωνσταντίνο Σαμαρά

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Ειδικευμένος 
στη Γυναικολογική Ενδοκρινολογία, 
Συνεργάτης Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Στην 

πραγματικότητα, 

ο αληθινός κίνδυνος 

από τα αντισυλληπτικά είναι 

ένας και μοναδικός: 

οι θρομβώσεις.
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3. Δεν επηρεάζουν το λιπιδαιμικό 
προφίλ.
4. Ελαττώνουν τα συμπτώματα 
του ανδρογονισμού (βάρος, ακμή, 
υπερτρίχωση). 
Τα αντισυλληπτικά μπορούν να υποδιαι-
ρεθούν σε μονοφασικά, που περιέχουν 
ίδια ποσότητα ορμονών σε κάθε, χάπι 
και σε πολυφασικά (διφασικά, τριφα-
σικά, συμφασικά), τα οποία περιέχουν 
διαφορετική ποσότητα ορμονών σε ο-
μάδες χαπιών της συσκευασίας.
Τα παλαιοτέρας γενιάς αντισυλληπτικά 
(ΕΕ2>50 μg) περιείχαν κατά πολύ μεγα-
λύτερες ποσότητες στεροειδών ορμο-
νών εν συγκρίσει με τα νεότερα χαμη-
λής δόσεως αντισυλληπτικά (ΕΕ2<50 
μg), τα οποία και εμφανίζουν ελάχιστες 
παρενέργειες (κατακράτηση υγρών και 
αύξηση βάρους, ναυτία). 

Αντενδείξεις 
και παρενέργειες 
Η σύγχρονη γυναίκα που λαμβάνει ορ-
μονική αντισύλληψη φοβάται την αύξη-
ση βάρους, τον καρκίνο, τις ανωμαλίες 
στην περίοδο. Στην πραγματικότητα, ό-
μως, ο πραγματικός κίνδυνος των αντι-
συλληπτικών είναι ένας και μοναδικός: 
οι θρομβώσεις.
• Βάρος: Η αύξηση του βάρους είναι 
δοσοεξαρτώμενο γεγονός και συνήθως 
οφείλεται σε κατακράτηση νερού σε 
περιοχές με όργανα-στόχους (στήθη, 
γλουτοί). Η λήψη αντισυλληπτικών χα-
μηλής ορμονικής περιεκτικότητας και 
διαιτητικοί κανόνες λύνουν το πρόβλη-
μα. Σε ορισμένα άτομα η αύξηση του 
βάρους οφείλεται στην ανοβολική δρά-
ση των στεροειδών ορμονών ιδιαίτερα 
των προγεσταγόνων. Είναι γνωστό ότι 
αντισυλληπτικά με άνω των 50 μg ΕΕ2 
αυξάνουν το επίπεδο σακχάρου και ιν-
σουλίνης στο αίμα και επηρεάζουν τη 
δοκιμασία ανοχής γλυκόζης. Η εν λόγω 
αύξηση του σακχάρου είναι εντελώς α-
ναστρέψιμη, δεν προκαλεί διαβήτη και 
δεν παρατηρείται σε χαμηλής δόσης 

αντισυλληπτικά. 

Καρκίνος 
Ήπαρ: Ενώ ο καρκίνος του ήπατος δεν 
έδειξε καμία αύξηση, τα ηπατικά αδε-
νώματα (καλοήθεις όγκοι) είναι δοσο-
εξαρτώμενα και η λήψη μενστρανόλης 
εμφανίζει μεγαλύτερο ρίσκο από την 
εθυνιλοιστραδιόλη. 
Τράχηλος: Το ρίσκο του Ca in situ του 
τραχήλου αυξάνει με τα πρώτα έτη 
χρήσεως και διπλασιάζεται έπειτα από 
10ετή χορήγηση αντισυλληπτικών. Με 
τη χρήση των αντισυλληπτικών, όμως, 
αυξάνεται εκ παραλλήλου και ο αριθμός 
των σεξουαλικών συντρόφων και πιθα-
νόν οι μολύνσεις με HPV. Άλλες μελέτες 
δεν έδειξαν αύξηση του ρίσκου του Ca 
in situ σε χρήστες αντισυλληπτικών, 
αλλά πρωιμότερη διάγνωση λόγω του 
αριθμού των pap tests. 
Μήτρα: Τα αντισυλληπτικά προστατεύ-
ουν από καρκίνο ενδομητρίου. Χρήστης 
12 μηνών ελαττώνει την εμφάνισή του 
κατά 50% και η μέγιστη προστασία επι-
τυγχάνεται στα 4 πρώτα έτη χρήσεως. 
Η ευεργετική δράση, δε, παραμένει επί 
μία 10ετία. 
Ωοθήκη: Τα αντισυλληπτικά προστα-
τεύουν από καρκίνο των ωοθηκών κατά 
40% και η ευεργετική δράση παραμένει 
επί μία 10ετία. 
Μαστός: Μόνο σε τρέχουσες χρήστες 
κάτω των 35 ετών και με μακρά χορή-
γηση αντισυλληπτικών διαπιστώθηκε 
μικρή αύξηση του σχετικού κινδύνου 
(relative risk) του καρκίνου του μαστού. 
Ο χρόνος χορήγησης (15ετής συνεχής 
χορήγηση) και η υψηλή περιεκτικότητα 
σε ΕΕ2 (άνω των 50 μg) δεν εμφάνισαν 
καμία αύξηση του σχετικού κινδύνου 
του καρκίνου του μαστού. 
Αντιθέτως, χορήγησης αντισυλληπτι-
κών στο παρελθόν συνοδεύεται από 
ελαττωμένο ρίσκο μεταστάσεων και 
μεταεμμηνοπαυσιακού καρκίνου του 
μαστού. 
Οι χρήστριες υψηλής δοσολογίας αντι-

συλληπτικών εμφανίζουν ύστερα από 
2ετή χρήση 40% μείωση της ινοκυστι-
κής μαστοπάθειας. 

• Ανωμαλίες περιόδου: Εμφανίζονται 
σε ποσοστό 10% - 30% στον πρώτο μήνα 
χρήσεως των χαμηλής δοσολογίας αντι-
συλληπτικών και 1% - 10% έως τον τρί-
το μήνα χρήσεως. Οφείλονται συνήθως 
σε φτωχή συμμόρφωση του ατόμου στο 
χρόνο λήψεως (άνω των 24 ωρών) και 
στην κατάσταση του βλεννογόνου του 
στομάχου την ώρα λήψεως, με τελικό 
αποτέλεσμα την ελαττωμένη απορρό-
φηση (γαστρίτιδα, κατάχρηση αλκοόλ, 
καφές). Αντιπροσωπεύουν μετατροπή 
του ενδομητρίου από αρχικά παχύ σε 
διαδοχικά λεπτότερο λόγω των ορμονών 
του αντισυλληπτικού. Αντιμετωπίζονται 
με χορήγηση επιπλέον οιστρογόνων, ε-
νώ κρατάμε τη δόση των προγεσταγό-
νων σταθερή. 

• Αγγειακά συμβάματα (θρόμβωση, αι-
μορραγίες, έμφραγμα): Σήμερα η νέα 
γυναίκα χρήστης αντισυλληπτικών, η 
οποία εμφάνισε θρομβοεμβολικό ε-
πεισόδιο, είναι άτομο με προϋπάρχον 
πρόβλημα πηκτικότητας, γονιδιακό, ή 
επίκτητο, ή αδιάγνωστο κυκλοφορικό 
πρόβλημα. Η θρόμβωση από χρήση 
οιστρογόνων είναι δοσοεξαρτώμενο 
γεγονός και δύο μεγάλες αγγλικές με-
λέτες έδειξαν αύξηση του ρίσκου των 
θρομβώσεων, εμφραγμάτων και εγκε-
φαλικών για χρήστες αντισυλληπτικών 
άνω των 50 μg EE2. Έτσι, από το 1980 
εδραιώθηκε η άποψη ότι οι γυναίκες 
άνω των 35 ετών και καπνίστριες έχουν 
αυξημένο ρίσκο καρδιαγγειακών συμ-
βαμάτων και πως η δοσολογία άνω των 
50 μg ΕΕ2 αυξάνει τα θρομβοεμβολικά 
επεισόδια. Ενδεικτικά, ο αριθμός πα-
σχόντων ανά 10.000 γυναίκες αναπαρα-
γωγικής ηλικίας είναι:
1. Για μη χρήστες 0,5 - 1 άτομο ανά 
10.000 γυναίκες ετησίως. 
2. Για χρήστες με αντισυλληπτικά άνω 
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των 50 μg ΕΕ2 είναι 3 άτομα ανά 10.000 
γυναίκες ετησίως. 
3. Για εγκύους 6 άτομα ανά 10.000 γυ-
ναίκες ετησίως. 
4. Για παχύσαρκες (ΒΜΙ άνω του 30) 
χρήστες αντισυλληπτικών και καπνί-
στριες ο αριθμός των πασχόντων αυξά-
νεται δραματικά. 
Είναι λοιπόν απαραίτητο προ της λή-
ψεως αντισυλληπτικών να έχει ληφθεί 
λεπτομερές ιστορικό και να έχει υπο-
βληθεί η υποψήφια χρήστης σε εξει-
δικευμένους ελέγχους, όπως ο έλεγχος 
πηκτικότητας και θρομβοφιλίας.
Άλλες παρενέργειες που μπορεί να εμ-
φανίσει το χάπι είναι: 
1. Υπέρχρωση του δέρματος.
2. Ελάττωση επιπέδων βιταμίνης B, φι-
λικού οξέως.

3. Ελάττωση της libido.
4. Αύξηση της προλακτίνης.
5. Αύξηση της χολολιθιάσεως τα πρώτα 
δύο έτη χρήσεως.
Απόλυτες αντενδείξεις για χορήγηση 
της αντισύλληψης είναι:
1. Ιστορικό θρομβώσεως, αγγειακή 
νόσος.
2. Ηπατική δυσλειτουργία.
3. Καρκίνος του μαστού.
4. Αδιάγνωστη κολπική αιμμόρροια.
5. Εγκυμοσύνη.
6. Καπνίστριες άνω των 35 ετών, 
παχύσαρκες.

Η πιο αποτελεσματική
Συμπερασματικά, μπορεί κανείς να κα-
ταλήξει στα εξής:
1. Η πιο αποτελεσματική αντισύλληψη 

είναι το χάπι.
2. Τα σημερινά αντισυλληπτικά δεν έ-
χουν καμία σχέση με τα αρχικά όσον 
αφορά στη δοσολογία και στη χημική 
σύνθεση.
3. Μόνο σε τρέχουσες χρήστες κάτω 
των 35 ετών και με μακρά χορήγηση 
αντισυλληπτικών διαπιστώθηκε μικρή 
αύξηση του σχετικού κινδύνου του καρ-
κίνου του μαστού. Σε όλα τα άλλα όργανα 
παρατηρήθηκε μείωση του καρκίνου. 
4. Τα καινούργια αντισυλληπτικά με 
τα νέας γενιάς προγεστερινοειδή και 
χαμηλής περιεκτικότητας οιστρογόνα 
προκαλούν ελάττωση του οιδήματος, 
ελάττωση των ανδρογονικών συμπτω-
μάτων (λιπαρότητα, ακμή), ελάττωση 
δυσμηνόρροιας, αναιμίας και προφύ-
λαξη από την ενδομητρίωση.
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Ψυχολόγος, Συνεργάτις Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από την 
Ευρυδίκη Κλειδή

Εγκυμοσύνη
Ντύστε τη με χρώμα!

Κάθε χρώμα επιδρά άμεσα στα συναισθήματά μας και φτάνει στον 
εγκέφαλο γρηγορότερα από την ομιλία ή το γραπτό λόγο. Επίσης, ασκεί 
τις δικές του μοναδικές θεραπευτικές και εξισορροπητικές ιδιότητες, 
ενώ μπορεί να διεγείρει τα βαθύτερα επίπεδα συνείδησης. Έτσι, οι 
μέλλουσες μητέρες μπορούν να στείλουν τα δικά τους ξεχωριστά 
μηνύματα στο μωρό που κυοφορούν μέσω των χρωμάτων.

Εγκυμοσύνη! Μία πολύ σημαντική 
περίοδος για εσάς που περιμένετε το 
μωρό σας, η σημαντικότερη ίσως για 
το ίδιο το μωρό σας, αν σκεφτείτε πό-
σο δρόμο διανύει σε εννέα μόνο μήνες, 
για να βγει στον κόσμο ένα τέλειο μικρό 
ανθρωπάκι. Αυτοί οι μήνες θέτουν τα 
θεμέλια όχι μόνο για τη σωματική δι-
άπλαση, αλλά και για το συναισθηματι-
κό, νοητικό και πνευματικό οικοδόμημα 
του παιδιού σας. Γιατί, μέσα από τη μη-
τέρα, διοχετεύονται στο μωρό όχι μόνο 
τα θρεπτικά συστατικά και το οξυγόνο, 
αλλά και οι σκέψεις και τα συναισθήμα-
τα που τρέφει γι’ αυτό.
Η επαφή μεταξύ μητέρας και εμβρύου 
είναι καθοριστική για τη μετέπειτα πο-
ρεία της σχέσης τους. Καλό είναι, λοι-
πόν, οι μέλλουσες μαμάδες να σκέφτο-
νται και να νιώθουν όσο μπορούν περισ-
σότερο όμορφα και θετικά. Σίγουρα οι 
προκλήσεις της ζωής είναι πολλές και 
συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλά 
δυσάρεστα γεγονότα. Όμως, η πραγμα-
τικότητά μας είναι αυτή που εμείς βλέ-
πουμε. Ας τη βάψουμε, λοιπόν, με τα 
χρώματα που εμείς θα επιλέξουμε!

Χ ρ ώ μ α
κ α ι  σ υ ν α ί σ θ η μ α
Το χρώμα βρίσκεται παντού γύρω μας, 

είναι η ίδια η ζωή. Έχει άμεση επιρροή 
στα συναισθήματά μας και φτάνει στον 
εγκέφαλο γρηγορότερα από την ομιλία 
ή το γραπτό λόγο. Το χρώμα μπορεί να 
είναι διεγερτικό ή καταθλιπτικό, απω-
θητικό ή ελκυστικό. Κάθε χρώμα έχει 
συγκεκριμένη επίδραση στην ψυχική 
και σωματική μας κατάσταση, ασκεί 
τις δικές του μοναδικές θεραπευτικές 
και εξισορροπητικές ιδιότητες και μπο-
ρεί να διεγείρει τα βαθύτερα επίπεδα 
συνείδησης.
Ανάλογα, λοιπόν, με τις εσωτερικές α-
νάγκες και επιθυμίες, βάλτε το χρώμα 
παντού. Ντυθείτε, καλύψτε τους κανα-
πέδες σας, βάλτε χρωματιστά αντικεί-
μενα γύρω σας, βάψτε ίσως κάποιους 
τοίχους του σπιτιού. Σύντομα θα νιώ-
σετε τις επιδράσεις των χρωμάτων, 
που αντίστοιχα θα μεταφερθούν και 
στο μωρό σας!

Τ ι  κ α ι ... γ ι α τ ί
Ποιες είναι όμως οι ιδιότητες του κάθε 
χρώματος;

• ΚΟΚΚΙΝΟ: Συμβολίζει το πυρ, τη 
δύναμη, το θάρρος, την αγάπη, την ε-
νεργητικότητα. Στην αρνητική του όψη 
μπορεί να διεγείρει το θυμό και το φό-
βο. Σε σωματικό επίπεδο, ανεβάζει τη 

θερμοκρασία του σώματος, δίνει ενέρ-
γεια, δρα κατά της αναιμίας, της κακής 
κυκλοφορίας του αίματος, εξαλείφει 
την κόπωση και ενεργεί κατά του κρυο-
λογήματος. Κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης, χρησιμοποιήστε το με μέτρο, 
αφού αυτό το ζωηρό χρώμα μπορεί να 
ενεργοποιήσει υπερβολικά τόσο εσάς 
όσο και το μικρούλι σας!

• ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: Συμβολίζει τη ζεστασιά, 
την ευημερία, τη δημιουργικότητα, την 
ενεργητικότητα, τη φιλοδοξία. Φέρνει 
χαρά και ευτυχία και καταπολεμά την 
κατάθλιψη, ενώ βελτιώνει την επικοι-
νωνία. Χαρίζει φυσική ευεξία και πνευ-
ματική τόνωση. Στην αρνητική του όψη 
προκαλεί νευρικότητα και ανησυχία. 
Σε σωματικό επίπεδο, θεραπεύει ανω-
μαλίες του σπλήνα, βρογχικά άσθματα, 
πέτρες στη χολή, παράλυση και ανα-
πνευστικές ανωμαλίες, ενώ είναι ευ-
εργετικό για το κυκλοφορικό σύστημα.

• ΚΙΤΡΙΝΟ: Συμβολίζει τη διάνοια, την 
αντίληψη, την ευθυμία, την ευχάριστη 
διάθεση. Είναι ένα φωτεινό χρώμα, που 
φέρνει φως και ανάπτυξη και τονώνει 
τη νοητική ικανότητα. Στην αρνητική του 
όψη, είναι το χρώμα της δειλίας και της 
ζήλιας. Σε σωματικό επίπεδο, τονώνει 
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το νευρικό σύστημα, καθαρίζει το συ-
κώτι από τις τοξίνες, απαλύνει δερματι-
κές ανωμαλίες βοηθά στην αφομοίωση 
ουσιών από το σώμα.

• ΠΡΑΣΙΝΟ: Το πράσινο είναι το πιο 
χαλαρωτικό χρώμα για τον εγκέφαλο. 
Συμβολίζει την ελπίδα, τη νέα ζωή, 
τη γονιμότητα, την ανάπτυξη ακόμη 
και σε οικονομικό επίπεδο. Ξεκου-
ράζει, κατευνάζει, είναι επουλωτικό, 
ασκεί θεραπευτική δύναμη. Είναι ένα 
θεραπευτικό χρώμα, δεδομένου ότι 
καταπραΰνει το σώμα, το μυαλό και το 
πνεύμα. Στην αρνητική του όψη μπορεί 
να εγείρει εγωισμό ή οκνηρία. Σε σω-
ματικό επίπεδο, ελέγχει την καρδιά και 
την πίεση του αίματος, εξισορροπεί το 

νευρικό σύστημα, το πεπτικό, απαλύνει 
το έλκος και θεραπεύει πονοκεφάλους, 
ιώσεις και την κυτταρική δυσαρμονία.

• ΜΠΛΕ: Συμβολίζει την ενόραση, την 
ηρεμία του νου, την ειλικρίνεια, τη στα-
θερότητα, την αίσθηση του μέτρου, την 
αυτοκυριαρχία, την πειθαρχία. Στην 
αρνητική του όψη μπορεί να επιφέρει 
στασιμότητα και πνευματική κούραση. 
Σε σωματικό επίπεδο, είναι χαλαρω-
τικό και βοηθά στη μείωση της πίε-
σης του αίματος, του πυρετού και του 
πονοκεφάλου.

• ΜΩΒ ΙΩΔΕΣ: Συμβολίζει τα καλά κί-
νητρα, τις υψηλές πνευματικές επιδι-
ώξεις, την καθαρότητα της ψυχής, την 

εσωτερική πνευματική αλήθεια, την 
πνευματική αγάπη, την ευγνωμοσύνη, 
την παραγωγικότητα, τον αυτοέλεγχο, 
την τάση προς την τελειότητα. Σε σω-
ματικό επίπεδο, είναι ευεργετικό για 
το ενδοκρινικό σύστημα, βοηθά στην 
όραση και στην ακοή, αυξάνει τη διαι-
σθητική ικανότητα. Φροντίστε το χρώμα 
αυτό να υπάρχει στην καθημερινή σας 
ζωή, κυρίως το τελευταίο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης σας. 

Χαρείτε τις ευεργετικές ιδιότητες των 
χρωμάτων και μεταφέρετε την ποιότητά 
τους και στο μωρό που μεγαλώνει μέσα 
σας! Αποφύγετε τα σκούρα χρώματα, 
βάλτε φως στη ζωή σας και σύντομα θα 
βλέπετε τον κόσμο... με άλλα μάτια! 

Ντυθείτε, 

καλύψτε τους 

καναπέδες σας, βάλτε 

χρωματιστά αντικείμενα γύρω 

σας, βάψτε ίσως κάποιους τοίχους 

του σπιτιού. Σύντομα θα νιώσετε τις 

επιδράσεις των χρωμάτων, που 

αντίστοιχα θα μεταφερθούν 

και στο μωρό σας!
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Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε 
που σε κάποιο ιατρείο της Αμερικής 
εμβολιάστηκε το πρώτο κορίτσι έναντι 
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 
Ήταν Ιούνιος του 2006 όταν ο FDA χο-
ρήγησε την πρώτη άδεια κυκλοφορίας 
στο τετραδύναμο εμβόλιο κατά του ιού 
HPV. Η πενταετία που πέρασε πρόσθε-
σε πλήθος επιστημονικών στοιχείων 
και μεγάλη κλινική πείρα. Η κλινική 
πείρα αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για 
κάθε καινοτομικό εμβόλιο όπως το συ-
γκεκριμένο εμβόλιο έναντι του ιού HPV.
Μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί εκα-
τομμύρια κορίτσια σε όλο τον κόσμο, 
στο πλαίσιο όχι κάποιας κλινικής με-
λέτης, αλλά της τρέχουσας ιατρικής 
πρακτικής. Η αξιολόγηση των πρώτων 
αποτελεσμάτων από την κλινική πρά-
ξη που πρόσφατα είδαν το φως της 
δημοσιότητας είναι εντυπωσιακά κα-
θώς δείχνει πραγματική μείωση στην 
συχνότητα εμφάνισης νοσημάτων που 
προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό. 
Στη χώρα μας αντίστοιχα, έχουν εμβο-
λιαστεί χιλιάδες κορίτσια και νεαρές 
γυναίκες, που αποτελούν ουσιαστικά 
και την καλύτερη επιβεβαίωση για την 
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια 

των εμβολίων έναντι του HPV.

Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της 
HPV λοίμωξης;
Οι βιβλιογραφικές αναφορές υπο-
σημειώνουν τα τελευταία χρόνια μία 
πολύ μεγάλη επιδημιολογική αύξηση 
της HPV λοίμωξης. Το «Nordic Cancer 
Registry» καταγράφει, για παράδειγμα, 
αύξηση της HPV λοίμωξης στις νορβη-
γικές χώρες της τάξης του 1.000% την 
τελευταία 20ετία. Η επιδημιολογική 
αυτή άνοδος διαμορφώνεται από σύγ-
χρονες κοινωνικές αλλαγές και από με-
ταβολές στη σεξουαλική συμπεριφορά 
των εφήβων και των νεαρών κοριτσιών. 
Έτσι, εκτιμάται ότι ποσοστό περίπου 
70% των γυναικών και των ανδρών 
ηλικίας 15 έως 49 ετών έχει ένδειξη 
λοίμωξης από τον ιό των ανθρώπινων 
θηλωμάτων. 

Τι προκαλεί η λοίμωξη από τον ιό HPV;
Ο ιός αυτός έχει περίπου 200 τύπους, 
ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν τύποι 
που προκαλούν καρκίνο και άλλοι που 
προκαλούν καλοήθη νοσήματα. Έτσι, 
ανάλογα με τον τύπο του ιού που προ-
σβάλλει τον οργανισμό, μπορεί να προ-

καλέσει μια σειρά από σοβαρά νοσήμα-
τα, όπως καρκίνο τραχήλου της μήτρας, 
καρκίνο αιδοίου, κόλπου, πέους, πρω-
κτού, καθώς και γεννητικά κονδυλώ-
ματα. Μάλιστα, οι τελευταίες μελέτες 
δείχνουν, ότι ο ίδιος ιός ευθύνεται και 
για ορισμένες μορφές καρκίνου στομα-
τοφάρυγγα, στοματικής κοιλότητας και 
λάρυγγα.
Η έρευνα απέδειξε ότι δύο είναι οι κυ-
ρίαρχοι κακοήθεις τύποι, οι τύποι 16 
και 18 του ιού των ανθρώπινων θηλω-
μάτων, και δύο είναι οι κυρίαρχοι κα-
λοήθεις τύποι, οι τύποι 6 και 11, που 
ευθύνονται για το 90% των γεννητικών 
κονδυλωμάτων. 

Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν να προ-
σβληθούν από τον ιό;
Από τον ιό κινδυνεύει κάθε σεξουαλικά 
ενεργή γυναίκα, ανεξαρτήτου ηλικίας. 
Περισσότερο κινδυνεύουν οι νεαρές 
γυναίκες ηλικίας 15 - 20 ετών, καθώς 
ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων 
παρουσιάζει αιχμή στη συγκεκριμένη 
ηλικιακή ομάδα. Ωστόσο, ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία από ελληνικές μελέτες 
(Agorastos et al και Panotopoulou et 
al) δείχνουν ότι ναι μεν η μεγαλύτερη 

Εμβόλιο κατά του ιού HPV

Στρατηγική κίνηση για κάθε γυναίκα

Η λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων HPV μπορεί να 
προκαλέσει την ανάπτυξη καρκίνου, καθώς και μία σειρά από άλλα 
σοβαρά νοσήματα. Πρόκειται για έναν ιό ιδιαίτερα μολυσματικό αφού 
μεταδίδεται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή και αφορά σε κάθε 
γυναίκα, κυρίως στις έφηβες και νεαρές γυναίκες. Κλειδί για την 
αντιμετώπισή του είναι η πρόληψη, και ειδικότερα ο εμβολιασμός, ο 
οποίος αποδεικνύεται όλο και πιο αποτελεσματικός.

Από την 
Ιωάννα Τσιαούση 
MD, MBA

Γυναικολόγος - Μαιευτήρας,
Συνεργάτις Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
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Στη χώρα 

μας έχουν εμβολιαστεί 

χιλιάδες κορίτσια και νεαρές 

γυναίκες, που αποτελούν 

ουσιαστικά και την καλύτερη 

επιβεβαίωση για την 

αποτελεσματικότητα και την 

ασφάλεια των εμβολίων 

κατά του HPV.
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αιχμή του ιού εμφανίζεται σε νεαρή 
ηλικία, αλλά η λοίμωξη αναγνωρίζεται 
και σε μεγαλύτερες γυναίκες, κάνοντας 
μάλιστα μία δεύτερη αιχμή στην ηλι-
κία περίπου των 45 ετών, τονίζοντας 
ότι κοινωνικές αλλαγές και μεταβολές 
κυρίως στο κεφάλαιο του γάμου και της 
απόκτησης νέων συντρόφων σε μεγα-
λύτερη ηλικία μετατρέπουν το πρόβλη-
μα της HPV λοίμωξης σε πρόβλημα που 
συνοδεύει τη γυναίκα σε όλη τη σεξου-
αλικά ενεργή ζωή της. Το φαινόμενο 
αυτό καταγράφεται και σε ανάλογες 
διεθνείς μελέτες. 

Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα των 
νοσημάτων που προκαλεί ο ιός;
Η λοίμωξη από τον ιό μπορεί ευτυχώς 
να υποχωρήσει από μόνη της σε κάποια 
στιγμή της ζωής της γυναίκας. Αν όμως 
δεν υποχωρήσει, μπορεί να προκαλέ-
σει προκαρκινικές βλάβες στον τρά-
χηλο, στο αιδοίο και στον κόλπο, που 
απαιτούν χειρουργική επέμβαση για 
να μην εξελιχθούν στους αντίστοιχους 
καρκίνους. 

Στην Ευρώπη κάθε χρόνο διαγιγνώ-
σκονται περίπου 2 εκατομμύρια προ-
καρκινικές τραχηλικές βλάβες, ενώ 
σε παγκόσμιο επίπεδο εμφανίζονται 
κάθε χρόνο 500.000 νέα περιστατικά 
καρκίνου τραχήλου μήτρας και 274.000 
θάνατοι. Οι χειρουργικές επεμβάσεις 
που εφαρμόζονται για την αντιμετώ-
πιση των προκαρκινικών βλαβών εί-
ναι απλές και συνοδεύονται συνήθως 
από ίαση της νόσου. Ωστόσο, μπορούν 
δυνητικά να δημιουργήσουν ιατρικές 
συνέπειες, όπως υπογονιμότητα ή και 
πρόωρο τοκετό σε μία μελλοντική κύη-
ση, ενώ παράλληλα επιδρούν αρνητικά 
στη σεξουαλική ζωή και στην ποιότητα 
ζωής της νεαρής γυναίκας. Οι χειρουρ-
γικές επεμβάσεις που εφαρμόζονται 
δε για την αντιμετώπιση των HPV σχε-
τιζόμενων καρκίνων είναι πολύ πιο ρι-
ζικές και η πρόγνωση της νόσου είναι 
χειρότερη. 

Πώς αντιμετωπίζεται η λοίμωξη από 
τον ιό HPV;
Ο ιός HPV μεταδίδεται εύκολα, καθώς 

η σεξουαλική επαφή είναι η κύρια οδός 
μετάδοσης. Ακόμα και μία μη ολοκλη-
ρωμένη επαφή μπορεί να μεταδώσει 
τον ιό, όπως έχουν αποδείξει μελέτες 
οι οποίες τον ανίχνευσαν σε κοπέλες 
που δεν είχαν ολοκληρωμένες επαφές. 
Η συστηματική χρήση του προφυλακτι-
κού μπορεί να μειώσει τη λοίμωξη, αλ-
λά δεν μπορεί να την αποτρέψει, καθώς 
ο ιός προσβάλλει όλη τη γεννητική χώ-
ρα. Δυστυχώς η λοίμωξη από τον ιό δεν 
μπορεί να θεραπευθεί. Μπορεί όμως 
σήμερα να προληφθεί με εμβολιασμό 
με τα εμβόλια έναντι του ιού HPV. Προ-
λαμβάνοντας τη λοίμωξη, το εμβόλιο 
αποτρέπει την ανάπτυξη των σχετιζό-
μενων νοσημάτων που προκαλούνται 
από τον ιό HPV.

Τι είναι τα εμβόλια κατά του ιού HPV;
Σήμερα, κυκλοφορούν δύο εμβόλια (δι-
δύναμο και τετραδύναμο HPV εμβόλιο) 
που προστατεύουν από τους τύπους του 
ιού HPV 16 και 18, οι οποίοι ευθύνονται 
συνολικά για το 75% του συνόλου των 
περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου 
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της μήτρας και για τις περισσότερες πε-
ριπτώσεις των άλλων μορφών καρκίνου 
που σχετίζονται με τον HPV. Τα εμβόλια 
προστατεύουν μερικώς και από άλλους 
τύπους HPV, ενώ το τετραδύναμο εμβό-
λιο, περιέχοντας και τους τύπους 6 και 
11, προφυλάσσει και από το 90% των 
γεννητικών κονδυλωμάτων. 

Πόσο αποτελεσματικά και ασφαλή εί-
ναι τα εμβόλια;
Οι κλινικές μελέτες των εμβολίων 
αυτών έχουν δείξει αξιοσημείωτη α-
ποτελεσματικότητα, που προσεγγίζει 
το 100% σχεδόν για όλα τα νοσήματα 
τα οποία προλαμβάνονται με τα εμβό-
λια. Σήμερα διαθέτουμε επιπρόσθετα 
στοιχεία αποτελεσματικότητας και από 
τους εκατομμύρια εμβολιασμούς που 
γίνονται καθημερινά σε όλο τον κόσμο. 
Οι εμβολιασμοί στην πράξη επιβεβαι-
ώνουν την υψηλή αποτελεσματικότητα 
των εμβολίων, καθώς σε χώρες όπου 
γίνεται συστηματικός εμβολιασμός κα-
ταγράφεται πραγματική μείωση εμφά-
νισης των νοσημάτων που προλαμβάνει 
ο εμβολιασμός σε σχέση με τα προη-
γούμενα χρόνια όπου δεν υπήρχε το εμ-

βόλιο. Όσο για το θέμα της ασφάλειας, 
ειδικό παγκόσμιο δίκτυο καταγραφής 
των ανεπιθύμητων ενεργειών αλλά και 
αρμόδια όργανα δηλώνουν με επίσημες 
αναφορές ότι τα εμβόλια κατά του HPV 
δε συσχετίζονται με καμία σοβαρή ανε-
πιθύμητη παρενέργεια. 

Ποιες γυναίκες μπορούν να εμβολια-
στούν και γιατί;
Τα εμβόλια απευθύνονται σε κορίτσια 
και νέες γυναίκες ηλικίας 12 έως 26 
ετών, σύμφωνα με τις επίσημες συστά-
σεις του εμβολιαστικού προγράμματος 
του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας. Τα 
εμβόλια χορηγούνται δωρεάν απ’ όλα τα 
ασφαλιστικά ταμεία.

Σήμερα μπορεί να εμβολιαστεί με το 
εμβόλιο κατά του HPV και η μεγαλύτε-
ρη των 26 ετών γυναίκα;
Μία γυναίκα μπορεί να μολυνθεί από 
τον ιό σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
και για όσο διάστημα είναι σεξουαλικά 
ενεργή. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων, που είναι υπεύ-
θυνος για την έγκριση του HPV εμβολί-
ου, ο εμβολιασμός με το τετραδύναμο 

εμβόλιο ενδείκνυται και σε μεγαλύ-
τερες γυναίκες έως την ηλικία των 45 
ετών. 

Πώς συνδυάζεται ο εμβολιασμός με 
την εξέταση κατά Παπανικολάου;
Η εξέταση κατά Παπανικολάου είναι 
μία διαγνωστική εξέταση που έχει 
ως στόχο την έγκαιρη διάγνωση μιας 
βλάβης σε προκαρκινικό στάδιο, με 
τελικό σκοπό να αντιμετωπιστεί πριν 
εξελιχθεί σε καρκίνο. Η προσφορά 
του είναι τεράστια και έχει οδηγήσει 
σε σημαντική μείωση του καρκίνου 
τραχήλου της μήτρας. Ο εμβολιασμός, 
από την άλλη, γίνεται για την πρόληψη 
της λοίμωξης από κάποιους τύπους 
του ιού από τους οποίους προστατεύ-
ουν τα σημερινά εμβόλια. Επομένως, 
κάθε γυναίκα πρέπει να εμβολιάζεται 
και στη συνέχεια να εξετάζεται με τεστ 
Παπανικολάου σύμφωνα με τις οδηγί-
ες του γυναικολόγου της. Σήμερα, ο 
συνδυασμός εμβολιασμού και εξέτα-
σης Παπανικολάου έχει καθιερωθεί 
ως η σύγχρονη ιατρική πρακτική για 
την αντιμετώπιση του καρκίνου τρα-
χήλου της μήτρας.

ΙΟΣ HPV: ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ 12 ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ 15 ΕΩΣ 26 ΕΤΩΝ 

Οι ηλικίες αυτές παρουσιάζουν τη βέλτι-
στη ανταπόκριση σε όλα τα εμβόλια.

Τα κορίτσια αυτά βρίσκονται στην ηλικία αιχμής της λοίμωξης και επομένως 
κάθε σημερινή ή μελλοντική επαφή μπορεί να μεταδώσει κάποιον τύπο του ιού.

Η τήρηση του δοσολογικού εμβολιαστι-
κού σχήματος είναι καλύτερη, καθώς 
γίνεται υπό την καθοδήγηση των γονέων.

Ο εμβολιασμός της σεξουαλικά ενεργής κοπέλας θα πρέπει να είναι άμεσος για 
την πρόληψη όχι μόνο της λοίμωξης, αλλά και της ίδιας της νόσου, που συχνά 
εκδηλώνεται σε αυτήν την ηλικία.

Η ηλικιακή αυτή ομάδα εμβολιάζεται 
πριν εισέλθει στην ηλικία αυξημένου 
κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.

Επειδή τα HPV εμβόλια περιέχουν πολλούς τύπους του ιού, μπορούν να παρέ-
χουν προστασία ακόμη και στις κοπέλες που έχουν ήδη προσβληθεί από κάποιον 
τύπο HPV, παρέχοντας πλήρη προστασία για τους υπόλοιπους τύπους του ιού που 
καλύπτει το εμβόλιο και από τους οποίους δεν έχουν προσβληθεί. 

Στην ηλικία των 12 ετών ολοκληρώνεται 
όλος ο βασικός εμβολιασμός όλων των 
απαραίτητων παιδιατρικών εμβολίων.

Ο εμβολιασμός γίνεται ανεξάρτητα από την έναρξη ή όχι των σεξουαλικών 
επαφών.
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woman

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι 
μια σύγχρονη ιατρική τεχνική, η οποία 
πρωτοξεκίνησε πριν από αρκετές δε-
καετίες στα χέρια γυναικολόγων καλύ-
πτοντας διαγνωστικές, αλλά και θερα-
πευτικές ανάγκες, και βρίσκει εφαρμο-
γή σε πολλές χειρουργικές ειδικότητες 
τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της είναι 
η επίτευξη του ίδιου ή και καλύτερου 
διαγνωστικού και θεραπευτικού απο-
τελέσματος με αυτό της κλασικής α-
νοιχτής χειρουργικής, διά μέσου τομής 
στην κοιλιακή χώρα.
Η συμβατική ανοιχτή μέθοδος χρησι-
μοποιεί τομές μήκους δέκα περίπου 
εκατοστών (10 εκ.) ή και 
μεγαλύτερες, οι οποίες 
δίνουν τη δυνατότητα 
στο χειρουργό να 
δει με γυμνό μάτι 
τα εσωτερικά όρ-
γανα και να χρη-
σιμοποιείται τα 
χέρια του για να 
πραγματοποιήσει 
τη χειρουργική θε-
ραπεία που επιθυμεί, 

όπως για παράδειγμα η αφαίρεση της 
μήτρας, ινομυωμάτων και ενδομητρί-
ωσης στον τομέα της γυναικολογίας. Οι 
τομές αυτές συγκλίνουν στο τέλος της 
επέμβασης συνήθως με χειρουργικά 
ράμματα.

Ο ι  δ ι α φ ο ρ έ ς
Στη λαπαροσκοπική χειρουργική δε 
γίνονται τέτοιου είδους μεγάλες τομές, 
αλλά μόνο μικρές, συνήθως μισού με 
ένα εκατοστό (0,5 - 1 εκ.). Διά μέσου 
αυτών πραγματοποιείται η επέμβαση 
με ειδικά χειρουργικά εργαλεία και η 
εικόνα προβάλλεται μέσω κάμερας σε 

οθόνες. Τα προτερήματα αυ-
τής της μεθόδου είναι η 

μεγεθυσμένη υψηλής 
ευκρίνειας εικόνα, η 
οποία δίνει τη δυ-
νατότητα στο χει-
ρουργό να κάνει τη 
διάγνωση παθήσε-
ων με ακρίβεια και 

να τις θεραπεύσει 
καλύτερα. 

Ένα χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα αυτού είναι η περίπτωση της 
ενδομητρίωσης. Η ενδομητρίωση απο-
τελεί συχνή σχετικά πάθηση του γυναι-
κείου πληθυσμού, καθώς περίπου μία 
στις επτά γυναίκες αναπτύσσει μικρές 
ή μεγάλες εναποθέσεις ενδομητρικού 
ιστού (του ιστού δηλαδή που αποπίπτει 
από τη μήτρα κάθε μήνα για να εμφανι-
στεί η περίοδος στον κόλπο) στα εσωτε-
ρικά όργανα της κοιλιακής της χώρας.
Το αποτέλεσμα είναι ο πόνος στην πε-
ρίοδο, στη σεξουαλική επαφή και στη 
μέση και ενίοτε η υπογονιμότητα. Με τη 
λαπαροσκοπική προσέγγιση η διάγνω-
ση και η θεραπεία γίνονται με μεγαλύ-
τερη επιτυχία, ακόμα και σε μικρότερης 
έκτασης ενδομητρίωση, όπου με τα 
ανοιχτά χειρουργεία δε θα είχε η διά-
γνωση και συνεπώς η θεραπεία, με απο-
τέλεσμα οι νεαρές συνήθως κοπέλες να 
υποφέρουν για χρόνια και να έχουν προ-
βλήματα γονιμότητας, που θα μπορού-
σαν να έχουν λυθεί με τη λαπαροσκοπι-
κή αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τ α  ε π ι π λ έ ο ν  ο φ έ λ η
Εκτός όμως της καλύτερης χειρουργι-

Λαπαροσκοπική 
χειρουργική

Μαιευτήρες - Γυναικολόγοι, Ειδικοί στη Λαπαροσκοπική 
και Eνδοσκοπική Χειρουργική, 
Επιστημονικοί Συνεργάτες ΜΗΤΕΡΑ

Γιώργο 
Πολίτη

Από τoυς 

Χρήστο 
Μαρουδή

Γιάννη 
Κουτουκό

Ο ρόλος της στη γυναικολογία

Αυξάνονται συνεχώς οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται  η 
λαπαροσκοπική χειρουργική, με μεγαλύτερα οφέλη για τους 
ασθενείς σε σχέση με το κλασικό ανοιχτό χειρουργείο. Αντίστοιχα, 
και στη γυναικολογία, η επέμβαση λαπαροσκοπικά προτιμάται 
σε μια σειρά περιπτώσεις χάρη στα πλεονεκτήματά της.

Το 

λαπαροσκοπικό 

χειρουργείο είναι εξίσου 

ασφαλές και συνοδεύεται

 από λιγότερη απώλεια 

αίματος σε σύγκριση 

με το ανοιχτό.
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κής εικόνας, η λαπαροσκόπηση στη γυ-
ναικολογία φέρει άμεσα πλεονεκτήματα 
στην ασθενή (κατά τη διάρκεια του χει-
ρουργείου και της νοσηλείας της), αλλά 
και μακροπρόθεσμα και έμμεσα (μέσω 
αποφυγής συμφύσεων). Ο μετεγχειρη-
τικός πόνος είναι κατά πολύ μειωμένος, 
με αποτέλεσμα η ασθενής να μπορεί να 
βγει από το νοσοκομείο και να μεταβεί 
στο σπίτι της την ίδια ή την επόμενη μέ-
ρα του χειρουργείου (ανεξαρτήτως σο-
βαρότητας), σε αντίθεση με τις 3 έως 7 
ημέρες παραμονής στο νοσοκομείο με-
τά το κλασικό χειρουργείο. Η ανάρρωση 

της ασθενούς στο σπίτι και η επιστροφή 
της στην εργασία της γίνονται επίσης πιο 
γρήγορα. Το λαπαροσκοπικό χειρουρ-
γείο είναι εξίσου ασφαλές και συνο-
δεύεται από λιγότερη απώλεια αίματος 
σε σύγκριση με το ανοιχτό. Λόγω των μι-
κρών τομών στην κοιλιά, αποφεύγεται η 
εκτεταμένη τοπική αντίδραση των ιστών 
και συνεπώς δημιουργούνται λιγότερες 
μετεγχειρητικές συμφύσεις. 
Οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι χα-
ρακτηριστικές στην αφαίρεση των ι-
νομυωμάτων της μήτρας, καλοηθών 
όγκων που παρατηρούνται μέχρι και σε 

μία στις τρεις (1:3) γυναίκες της ανα-
παραγωγικής ηλικίας και σχετίζονται 
με βαριές περιόδους και υπογονιμό-
τητα. Η λαπαροσκοπική αφαίρεση των 
ινομυωμάτων συνεπώς αυξάνει την 
πιθανότητα τεκνοποίησης και θερα-
πεύει τις προβληματικές περιόδους, 
με μικρότερη απώλεια αίματος κατά τη 
διάρκεια του χειρουργείου και τη δημι-
ουργία λιγότερων συμφύσεων απ’ ό,τι 
στα ανοιχτά χειρουργεία, με κλασικές 
(λαπαροτομία), αλλά και μικρότερες α-
κόμα τομές (μινιλαπαροτομία).
Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας μία χει-
ρουργική μέθοδο που τα τελευταία 25 
χρόνια εξελίσσεται συνεχώς, παρέ-
χοντας πολλά πλεονεκτήματα στις α-
σθενείς, ενώ ταυτόχρονα έχει σαφώς 
ξεπεράσει τα κλασικά χειρουργεία με 
μεγαλύτερες τομές.
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Ένας... φίλος στο πιάτο μας
Θυμίζει λαχανικό, κι όμως είναι όσπριο. Αλλά οι... αμφιβολίες για τον 
αρακά σταματούν εδώ, καθώς κανείς δεν αμφιβάλλει για τις γευστικές 
του ιδιότητες και κυρίως για τη μεγάλη θρεπτική αξία του, που τον κάνουν 
πραγματικό φίλο του οργανισμού μας.

Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Υπεύθυνη 
Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής ΜΗΤΕΡΑ

Από τη

Μελίνα Σ. Καριπίδου

Αρακάς

Η πιο συνηθισμένη και ευρέως χρησι-
μοποιούμενη μορφή αρακά είναι ο κα-
τεψυγμένος. Αν και θυμίζει λαχανικό 
(πωλείται μαζί με τα υπόλοιπα λαχανι-
κά και μαγειρεύεται ως λαδερό), ανήκει 
στην κατηγορία των οσπρίων. Ο αρακάς, 
λόγω της γλυκιάς γεύσης του, της υφής, 
του χρώματος, αλλά και του σχήματός 
του, είναι το πλέον αγαπητό φαγητό, σε 
σύγκριση με τα υπόλοιπα όσπρια και λα-
δερά, των παιδιών.

Το κύριο διατροφικό χαρακτηριστικό 
του αρακά είναι ότι αποτελεί πολύ κα-
λή πηγή πρωτεϊνών και υδατανθράκων, 
ενώ ταυτόχρονα έχει χαμηλή περιεκτι-
κότητα σε λίπος. Οι υδατάνθρακες πα-
ρέχουν ενέργεια στον ανθρώπινο οργα-
νισμό, ενώ οι πρωτεΐνες βοηθούν στη 
δημιουργία και στην ενίσχυση του μυ-
ϊκού συστήματος. Ο αρακάς είναι, επί-
σης, πολύ καλή πηγή διαιτητικών ινών, 
οι οποίες είναι ευεργετικές τόσο για την 
καλή λειτουργία του γαστρεντερικού 
συστήματος όσο και για την πρόληψη 
ορισμένων νοσημάτων, όπως ο σακ-
χαρώδης διαβήτης, τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα καθώς και ορισμένες μορ-

φές καρκίνου.
Πέρα από τα ωφέλιμα μακρο-

θρεπτικά συστατικά, ο αρα-
κάς περιέχει ένα εύρος βι-

ταμινών και ιχνοστοιχεί-
ων, όπως και φυτοχη-

μικών και αντιοξει-
δωτικών 
σ υ σ τ α -

τικών, τα 
οποία προάγουν την 
υγεία. Ο αρακάς απο-

τελεί πολύ καλή πη-
γή βιταμίνης Κ, βιταμί-

νης C, βιταμινών του συ-
μπλέγματος Β, φυλλικού οξέ-

ος, μαγγανίου και μαγνησίου. Οι βιτα-
μίνες του συμπλέγματος Β και το φυλ-
λικό οξύ συμμετέχουν στον μεταβολι-
σμό των υδατανθράκων και είναι απα-
ραίτητες για την παραγωγή ενέργειας, 
αλλά εμπλέκονται και σε πολλές δρα-
στηριότητες του νευρικού συστήματος, 
ενώ η αντιοξειδωτική βιταμίνη C είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση του ανο-
σοποιητικού συστήματος.
Επίσης, ο αρακάς είναι καλή πηγή κα-
λίου, ψευδαργύρου, φωσφόρου, σιδή-
ρου και βιταμίνης Α. Τα μέταλλα κάλιο, 
φώσφορος και μαγνήσιο είναι απαραί-
τητα, μεταξύ άλλων, και για την ισορ-
ροπημένη λειτουργία του νευρικού συ-
στήματος, των νεφρών και των υγρών 
του σώματός μας. Επιπλέον, ο αρακάς 
είναι πλούσιος σε διάφορα φυτοχημι-
κά και αντιοξειδωτικά συστατικά, τα 
οποία γενικώς δρουν προστατευτικά 
για τα κύτταρα.
Για παράδειγμα, οι φυτοχημικές ουσί-
ες κουμαρίνες (coumestrol), που περι-
έχονται στον αρακά, φαίνεται πως προ-
στατεύουν από την εμφάνιση καρκίνου 
του στομάχου, ενώ τα αντιοξειδωτικά 
συστατικά του προστατεύουν την καρ-
διά, περιορίζουν διάφορες εκφυλιστι-
κές διαδικασίες, έχουν αντιφλεγμονώ-
δη δράση και μειώνουν τον κίνδυνο εμ-
φάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου.
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Ένα συνηθισμένο πρόβλημα 
και οι λύσεις

Τέσσερις στους δέκα Έλληνες υποφέρουν από καούρες, δηλαδή από 
γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο, ηπιότερης ή σοβαρότερης μορφής. 
Καθώς, όμως, οι επιπτώσεις της μπορεί να είναι σημαντικές, τα 
συμπτώματά της πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός 
Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ

Από το

Λάζαρο 
Παπακωνσταντίνου

Καούρες

Ετυμολογικά ο ορός καούρα προέρχεται 
από το ρήμα «καίω» και το παραγωγικό 
επίθημα «-ούρα». Είναι καυστικός, πό-
νος ο οποίος ξεκινά ψηλά στο στομάχι, 
ανεβαίνει πίσω από το στήθος 
και ενίοτε φτάνει μέχρι το 
λαιμό και συνοδεύε-
ται συνήθως από 
ξινίλα και ανα-
γωγή. Δηλαδή, 
όξινα  υγρά 
που ανεβαί-
νουν από το 
στομάχι προς 
τα πάνω, κα-
θώς και γύρι-
σμα του φαγη-
τού από το στο-
μάχι προς το στό-
μα, που κατά τη διάρ-
κεια του ύπνου μπορεί να 
προκαλέσει πνιγμό.
Αυτά τα τρία συμπτώματα -καούρα, ξι-
νίλα και αναγωγή- συνθέτουν την ασθέ-
νεια που ονομάζεται γαστροοισοφαγική 
παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ).
Η ΓΟΠΝ είναι ο ακριβής όρος ο οποίος 
περιγράφει με σαφήνεια το πρόβλημα 
της παλινδρόμησης του γαστρικού υγρού 
στον οισοφάγο, καθώς δημιουργούνται, 

πέραν των συμπτωμάτων που περιγρά-
ψαμε, και πιθανές βλάβες στο τοίχωμα 
του οισοφάγου, οι οποίες σε μερικούς 
ασθενείς μπορεί να είναι αρκετά σοβα-

ρές. Οι βλάβες αυτές χαρακτη-
ρίζονται οισοφαγίτιδα. 

Ευτυχώς οισοφαγί-
τιδα δεν εμφανί-

ζεται σε όλους 
τους ασθενείς 
με ΓΟΠΝ.
Υπ ά ρ χ ο υ ν 
κ α ι  ά λ λ α 
συμπτώμα-
τα της συ-
γ κ ε κ ρ ι μ έ -

νης πάθησης:
•  Π όνο ς  σ το 

στήθος που δεν 
οφείλεται σε καρδι-

ολογικό πρόβλημα.
• Χρόνιος βήχας ή βραχνάδα.

• Κρίση έντονου ξηρού βήχα.
• Τερηδόνα. 
• Έμετοι με ή χωρίς αίμα.
• Απώλεια βάρους.
• Αναιμία.

Α ι τ ί ε ς  κ α ι  ε π ι π λ ο κ έ ς
Αιτία της ΓΟΠΝ είναι η επαναλαμβανό-

μενη παλινδρόμηση γαστρικού οξέος 
στο βλεννογόνο του οισοφάγου. Κύριοι 
παράγοντες που την προκαλούν είναι:
1. Μειωμένη πίεση στον κατώτερο οι-
σοφαγικό σφιγκτήρα, με αποτέλεσμα 
τον ατελή γαστροοισοφαγικό φραγμό. 
2. Αύξηση τις ενδογαστρικής πίεσης, 
που ενισχύεται από μεγάλα γεύματα και 
από τη γαστρική στάση (λιπαρά γεύματα 
- αρωματικοί, υδρογονάνθρακες).
3. Ενδοκοιλιακή πίεση (παχυσαρκία 
- εγκυμοσύνη).
4. Διαφραγματοκήλη.
Ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών με 
ΓΟΠΝ αναπτύσσει επιπλοκές. Αυτές 
μπορεί να είναι:

1. Διαβρώσεις. 
2. Έλκη.
3. Στένωση οισοφάγου.
4. Λαρυγγίτις και φαρυγγίτις.
5. Πνευμονία εκ εισροφήσεως.
6. Πνιγμός από αναγωγή.
7. Οισοφάγος Barett.

O οισοφάγος Barrett σχετίζεται στενά 
με τον καρκίνο του οισοφάγου και πρέ-
πει να παρακολουθείται επισταμένως. 

Ο  έ λ ε γ χ ο ς     
τ ο υ  ο ι σ ο φ ά γ ο υ
Η ενδοσκόπηση (γαστροσκόπηση) εί-

Οι καούρες είναι 

μια χρόνια νόσος, που 

συνήθως υποτροπιάζει. Εφόσον 

τα συμπτώματα είναι συχνά και 

επιμένουν, ο ασθενής πρέπει να 

ελέγχεται με γαστροσκόπηση για 

καλύτερη διάγνωση και 

αποτελεσματικότερη 

θεραπεία.
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ναι μια διαγνωστική μέθοδος κατά την 
οποία ένας λεπτός και ευέλικτος ελαστι-
κός σωλήνας εισέρχεται στο πεπτικό σύ-
στημα από το στόμα και δίνει τη δυνατό-
τητα να ελεγχθεί άμεσα ο βλεννογόνος 
του οισοφάγου - στομάχου και του δω-
δεκαδακτύλου και να εξακριβώσει τυ-
χόν ανωμαλίες, παίρνοντας βιοψίες για 
περαιτέρω ανάλυση. Η γαστροσκόπη-
ση είναι πολύ απλή, ανώδυνη και ασφα-
λής εξέταση και διαρκεί συνήθως πέντε 
λεπτά. Άλλες εξετάσεις που μπορεί να 
χρειαστούν είναι:
• Η μέτρηση της οξύτητας των γαστρικών 
υγρών (pHμετρία οισοφάγου).
• Μανομετρία οισοφάγου (έλεγχος κι-
νητικότητας του οισοφάγου).

Γ Ο Π Ν  κ α ι  ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δη-
μιουργούνται διάφορες ορμονικές αλλα-
γές, οι οποίες επιφέρουν μειωμένη κινη-
τικότητα στο πεπτικό σύστημα (στόμαχος 
- έντερο - χοληδόχος κύστη), αποτέλε-
σμα της οποίας είναι η μειωμένη παρο-
χέτευση του γαστρικού και εντερικού πε-
ριεχομένου και της χολής προς το έντε-
ρο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δικαι-
ολογηθούν οι έμετοι στο πρώτο τρίμηνο 
λόγω γαστρικής στάσης, καθώς επίσης 
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και η δυσκοιλιότητα. Άλλοι παράγοντες 
που ενισχύουν την καούρα και την πα-
λινδρόμηση των γαστρικών υγρών είναι:
•  Η αυξημένη διαστολή του κατώτερου 

οισοφαγικού σφιγκτήρα λόγω της αύ-
ξησης των προσταγλανδινών. 

•  Η μεγαλύτερη ενδοκοιλιακή πίεση 
εξαιτίας της ανάπτυξης του εμβρύου 
(πιέζει το στομάχι).

Η  θ ε ρ α π ε ί α
Η αντιμετώπιση της καούρας και γενικό-
τερα της ΓΟΠΝ έχει ως στόχους: 

1. Αλκαλοποίηση των γαστρικών οξέων.
Αυτό γίνεται με τη χρήση αντιόξινων 
φαρμάκων (Maalox, Simeco, Riopan 
κ.ά.). Έχουν συμπτωματική δράση (ανα-
κουφίζουν την καυσαλγία).
2. Μείωση της παραγωγής των γαστρι-
κών οξέων (υγρών).
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι:

• Αναστολείς των Η2- υποδοχέων 
(ρανιτιδίνη).
• Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων 
(ομεπραζόλη).

Επιτυγχάνουν μεγαλύτερη καταστολή 
των οξέων και η θεραπεία με αυτά έχει 
μεγαλύτερη διάρκεια.

3. Μεταβολή της κινητικότητας του 
στομάχου.
Τα γαστροκινητικά που χρησιμο-
ποιούνται είναι η μετοκλοπραμί-
δη (Primperan), η δομπτριδόνη (tb. 
Cilroton) και η σιζαπρίδη (tb. Alimix), 
της οποίας όμως οι παρενέργειες έχουν 
περιορίσει τη χρήση.
4. Μέτρα που αφορούν στον τρόπο ζω-
ής σε σχέση:

α) με δίαιτα (όχι σε καφέ, γλυκά σιρο-
πιαστά, σοκολάτα, λιπαρά, οινοπνευ-
ματώδη ποτά),
β) συνήθειες: μικρά γεύματα και συ-
χνά, απώλεια βάρους, αποφυγή κατά-

κλισης τουλάχιστον δύο ώρες μετά το 
φαγητό, όχι στενά ρούχα.

5. Χειρουργική αντιμετώπιση.
Σε ανατομικές βλάβες σοβαρού βαθμού:

• Διαφραγματοκήλη (θολοπλαστική).
•Πυλωρική στένωση (πυλωροπλαστι-
κή κατά Nissen).

Πρέπει να αναφερθεί ότι η ΓΟΠΝ (καού-
ρες) είναι μια χρόνια νόσος, που συνή-
θως υποτροπιάζει. Εφόσον τα συμπτώ-
ματα είναι συχνά και επιμένουν, ο ασθε-
νής πρέπει να ελέγχεται με γαστροσκό-
πηση για καλύτερη διάγνωση, η οποία 
θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη 
θεραπεία.

Η ΓΟΠΝ στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με μία επιδημιολογική μελέτη που έγινε από το Ελληνικό 
Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (Γ. Παπαθεοδωρίδης, Δ. 
Καραμανώλης), ο επιπολασμός της γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής 
νόσου (ΓΟΠΝ) είναι ιδιαίτερα υψηλός:
• Τέσσερις στους δέκα Έλληνες έχουν συμπτώματα ΓΟΠΝ.
• Η μεγάλη ηλικία (>45 ετών) είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για τη 
συγκεκριμένη πάθηση, ανεξαρτήτως φύλου.
• Υψηλή συχνότητα παρατηρείται σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, σε χρό-
νιους χρήστες φαρμάκων και σε χρήστες παυσίπονων και ασπιρίνης.
Όλα αυτά οδηγούν στην επιδείνωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
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Η θρεπτική απόλαυση!
Η σοκολάτα, με τη γλυκιά της γεύση, είναι ίσως το πιο αγαπητό τρόφιμο 
για μικρούς και μεγάλους. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι οι περισσότεροι 
τη συνδέουμε με την απόλαυση, τις εορταστικές περιστάσεις και την 
εκδήλωση αγάπης. Αυτό που ίσως δε γνωρίζουμε, όμως, είναι ότι η 
σοκολάτα μπορεί να ωφελήσει με πολλούς τρόπους όχι μόνο τον... 
ουρανίσκο μας, αλλά και την υγεία μας.

Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Υπεύθυνη 
Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής ΜΗΤΕΡΑ

Από τη

Μελίνα Σ. Καριπίδου

Σοκολάτα
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Η γλυκιά γεύση της σοκολάτας είναι ο 
βασικότερος λόγος για τον οποίο είναι 
τόσο αγαπητή. Ωστόσο, η προτίμηση γι’ 
αυτήν ίσως να έχει και βιολογική βάση, 
καθώς έχει βρεθεί πως ορισμένα συστα-
τικά που περιέχει επιδρούν στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα και μπορούν να βελτι-
ώσουν την ψυχική διάθεση και τη δια-
χείριση του άγχους. Κατ’ αρχάς, το περι-
εχόμενο της σοκολάτας σε υδατάνθρα-
κες παρέχει άμεση ενέργεια στον οργα-
νισμό, αλλά και στον εγκέφαλο.
Οι περισσότερες, όμως, ευεργετικές επι-
δράσεις οφείλονται στην περιεκτικότη-
τά της σε κακάο. Το κακάο που περιέχει 
η σοκολάτα αποτελεί πολύ καλή πηγή 
αντιοξειδωτικών παραγόντων. Τα κυριό-
τερα αντιοξειδωτικά που βρίσκονται σε 
αυτό είναι οι λεγόμενες πολυφαινόλες, 
με κύριους αντιπροσώπους τα φλαβονο-
ειδή και τις τανίνες. Τα αντιοξειδωτικά 
παρέχουν προστασία στα κύτταρα του 
οργανισμού από τις επικίνδυνες ελεύ-
θερες ρίζες και τα υπεροξείδια. Έτσι, 
προστατεύουν την καρδιά, περιορίζουν 
διάφορες εκφυλιστικές διαδικασίες, 
έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και μει-
ώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμέ-
νων μορφών καρκίνου.
Πέρα, όμως, από την αντιοξειδωτική του 
δράση, το κακάο φαίνεται πως δρα προ-
στατευτικά στην καρδιαγγειακή λειτουρ-
γία, μειώνοντας τη χοληστερόλη του αί-

ματος και την αρτηριακή πίεση.
Επιπλέον, το κακάο είναι πλούσιο σε ορι-
σμένα ανόργανα συστατικά και βιταμί-
νες, όπως το μαγνήσιο, το ασβέστιο, ο 
χαλκός, ο φώσφορος, ο σίδηρος, η βι-
ταμίνη Α και η βιταμίνη Ε. Καθένα από 
αυτά τα συστατικά διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο σε διάφορες βιοχημικές 
και βιολογικές λειτουργίες του οργανι-
σμού, μερικές από τις οποίες είναι η δι-
αμόρφωση και η ανάπτυξη των οστών, 
ο μεταβολισμός, η ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος, η σύνθεση αιμο-

σφαιρίνης και η μεταφορά οξυγόνου, η 
μνήμη και η μάθηση.
Ωστόσο, η κατανάλωση σοκολάτας πρέ-
πει να γίνεται με μέτρο, λόγω του θερμι-
δικού περιεχομένου της, και να συνυπο-
λογίζεται στις συνολικές θερμίδες ενός 
ισορροπημένου ημερήσιου διαιτολογίου. 
Συγκεκριμένα, 100 gr σοκολάτας (μαύ-
ρη, λευκή, γάλακτος, με ξηρούς καρ-
πούς, με φρούτα κ.ά.) προσφέρουν πε-
ρίπου 550 kcal, δηλαδή το 1/4 της ημε-
ρήσιας ενεργειακής πρόσληψης ενός 
μέσου ανθρώπου.





Χαρίστε λάμψη και νιάτα 
στο πρόσωπό σας

Ο ήλιος, η ποιότητα του δέρματος και -κυρίως- ο χρόνος σημαδεύουν 
το πρόσωπό μας. Η ρυτιδοπλαστική προσώπου, γνωστότερη ως face 
lifting, θεωρείται πλέον επέμβαση ρουτίνας, που μπορεί να ξαναδώσει 
στην εμφάνισή μας τη χαμένη της λάμψη, σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
με ασφάλεια και χωρίς επιπλοκές.

Πλαστικός Χειρουργός, Δ/ντής Τμήματος 
Πλαστικής Χειρουργικής Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Από τον 
Αναστάσιο Τσεκούρα

Το face lifting ή ρυτιδοπλαστική προσώ-
που είναι η επέμβαση που δίνει πιο νε-
ανική εμφάνιση στο πρόσωπο και στο 
λαιμό, απομακρύνοντας τη χαλάρωση 
του δέρματος και τις βαθιές ρυτίδες. Το 
δέρμα του προσώπου αρχίζει να «ζα-
ρώνει» και να «κρεμάει» ως αποτέλε-
σμα της ηλικίας, της υπερβολικής έκθε-
σης στον ήλιο και της ποιότητάς του. Το 
face lifting βελτιώνει την εμφάνιση τό-
σο του προσώπου όσο και της περιοχής 
του λαιμού, διορθώνοντας το περίγραμ-
μα και το προφίλ.
Η κατάλληλη ηλικία για να γίνει η επέμ-
βαση είναι εκείνη όπου το πρόσωπο αρ-
χίζει να χαλαρώνει, το δέρμα χάνει τη 
σπαργή του και οι ρυτίδες αρχίζουν να 
βαθαίνουν, δηλαδή συνήθως γύρω στα 
50.
Κατά την επέμβαση, εκτός του ότι αφαι-
ρείται η περίσσεια του δέρματος, γίνεται 
ανόρθωση και σύσφιγξη των μυών του 
προσώπου και του λαιμού (SMAS lift). Οι 
τομές ξεκινούν πίσω από τη γραμμή της 
τριχοφυΐας στους κροτάφους, μπροστά 
και πίσω από το αφτί και καταλήγουν πά-
λι μέσα στα μαλλιά. Το χειρουργείο διαρ-
κεί 3 ώρες ή και περισσότερο εάν συνδυ-
αστεί με άλλες τεχνικές (π.χ. λιποαναρ-
ρόφηση στο πιγούνι, βλεφαροπλαστι-

κή, ανόρθωση μετώπου κ.λπ.), γίνεται 
με γενική αναισθησία και συνιστάται η 
παραμονή στην κλινική μία - δύο ημέρες.

Η ανάρρωση
Η καλή ποιότητα δέρματος βοηθά πολύ 
τη μετεγχειρητική πορεία και την ανάρ-
ρωση και συντελεί σημαντικά στο τελι-
κό αποτέλεσμα. Στις καπνίστριες η δια-
κοπή του καπνίσματος μία - δύο εβδο-
μάδες πριν και μετά το χειρουργείο έχει 
μεγάλη σημασία για τη γρήγορη και κα-
λή επούλωση. Τις πρώτες ημέρες μετά 
την επέμβαση πρέπει να μένουμε ήρεμοι 
στο σπίτι, ενυδατώνοντας το πρόσωπο με 
ειδικά φαρμακευτικά προϊόντα, τρώγο-
ντας μαλακές τροφές, κάνοντας ελαφρύ 
μασάζ με κινήσεις προς τα πάνω και να 
μη σηκώνουμε βάρη. Ο πόνος είναι συ-
νήθως ελάχιστος και ελέγχεται εύκολα 
με παυσίπονα από το στόμα (θα πρέπει 
να αποφεύγεται η ασπιρίνη), ενώ τα ράμ-
ματα θα αφαιρεθούν σταδιακά μέσα σε 
δύο εβδομάδες για την ελαχιστοποίηση 
των ουλών. Έπειτα από δύο εβδομάδες 
η γυναίκα θα αισθάνεται άνετα ανάμε-
σα σε ξένους με τη βοήθεια make up. 
Σε τρεις εβδομάδες θα νιώθει και θα 
δείχνει αρκετά σίγουρη ώστε να βρεθεί 
στον κοινωνικό της περίγυρο. Το πρόσω-

πό της θα είναι τελείως καλά σε 10 - 12 
εβδομάδες. Η απευθείας έκθεση στον 
ήλιο θα πρέπει να αποφεύγεται για αρ-
κετές εβδομάδες.
Με καλή και προσεκτική τεχνική, στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχουν επιπλο-
κές από την επέμβαση. Είναι πιθανόν, 
όμως, στις εβδομάδες που θα ακολου-
θήσουν το χειρουργείο, το δέρμα ειδικά 
γύρω από το αφτί να είναι μουδιασμένο ή 
να υπάρξουν προσωρινά δυσχρωμίες γύ-
ρω από τις τομές. Επίσης, μπορεί να δη-
μιουργηθεί οίδημα σε κάποιον από τους 
κλάδους του προσωπικού νεύρου επη-
ρεάζοντας παροδικά τη λειτουργία του. 
Όλα αυτά, όμως, υποχωρούν σταδιακά 
και αποκαθίστανται πλήρως.

Τα είδη     
των επεμβάσεων

MACS-lift (Minimal Access Cranial 
Suspension Lift)

Η σύγχρονη τάση στην αισθητική χει-
ρουργική του προσώπου θέλει φυσι-
κό αποτέλεσμα, λιγότερο τράβηγμα και 
περισσότερο όγκο. Αυτό ακριβώς εξα-
σφαλίζει η τεχνική ΜACS-lift με λιποα-
ναρρόφηση στο λαιμό. Πρόκειται για ένα 
σύγχρονο mini lift, του οποίου τα πλεο-
νεκτήματα είναι οι ανεπαίσθητες ουλές, 

Face lifting
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Με καλή 

και προσεκτική τεχνική 

δεν υπάρχουν στην 

πραγματικότητα επιπλοκές 

από την επέμβαση.
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καλά κρυμμένες στα μαλλιά και μέσα στο 
αφτί (χωρίς να προεκτείνονται πίσω από 
αυτό) και η γρήγορη ανάρρωση.
Θεωρείται ιδανικό για μικρού ή μετρίου 
βαθμού πτώση του προσώπου και κυρί-
ως ενδείκνυται για γυναίκες 40 - 55 ετών.
Στο ΜACS-lift γίνεται μικρή αποκόλλη-
ση μπροστά από το αφτί, έτσι ώστε το συ-
νολικό «τραύμα» να είναι μικρότερο από 
ό,τι στα κλασικά lift. Η ανάρτηση γίνε-
ται με δύο έως τρία ειδικά ράμματα που 
επανατοποθετούν το Επιφανειακό Μυο-
απονευρωτικό Σύστημα (SMAS), δηλαδή 
την εσωτερική στιβάδα του προσώπου, 

στη σωστή θέση. Εάν χρειάζεται μπορεί 
να συνδυαστεί με μικρολιποαναρρόφη-
ση στο προγούλι και σε άλλα σημεία του 
λαιμού για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα.
Μετεγχειρητικά εφαρμόζεται ελαφρά 
ελαστική επίδεση στην περιοχή και η 
γυναίκα μπορεί να επιστρέψει στην ερ-
γασία της ύστερα από 1- 2 εβδομάδες. 
Το πρόσωπο αποκτά σαφώς πιο νεανική 
όψη και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσι-
ακό και φυσικό.

Mid-Face lift
Το Mid-Face lift είναι το λίφτινγκ του 

«μέσου προσώπου». Το μέσο τμήμα του 
προσώπου σε κάθε πλευρά είναι ένα νο-
ητό τρίγωνο που ορίζεται από την έσω 
και την έξω γωνία των ματιών (κανθός) 
και τη γωνία του στόματος.
Πολύ συχνά τα πρώτα σημάδια της γή-
ρανσης στο πρόσωπο εμφανίζονται σ’ 
αυτήν την περιοχή. Το δέρμα των κάτω 
βλεφάρων χαλαρώνει, δημιουργώντας 
σακούλες και μαύρους κύκλους. Η δι-
αχωριστική γραμμή ανάμεσα στο κάτω 
βλέφαρο και στις παρειές εκφυλίζεται, 
ατροφεί και οι παρειές αρχίζουν να γλι-
στράνε προς τα κάτω λόγω ατροφίας του 

λίπους στην περιοχή των ζυγωματικών. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βαθαίνουν 
οι ρινοπαρειακές αύλακες και να δημι-
ουργούνται ρυτίδες πικρίας στις γωνί-
ες του στόματος. Χάνεται έτσι το αρμονι-
κό περίγραμμα στα μάγουλα και το πρό-
σωπο δείχνει θαμπό και κουρασμένο.
Το Mid-Face lift, επομένως, ενδείκνυ-
ται τόσο σε μεγαλύτερες όσο και σε νε-
αρότερες ηλικίες ανάλογα με το βαθμό 
πτώσης του προσώπου.
Με τη συγκεκριμένη τεχνική τα μήλα γε-
μίζουν και οι ρυτίδες ομαλοποιούνται, 
ενώ οι ρινοπαρειακές αύλακες ή η πε-

ρίσσεια του δέρματος εφόσον υπάρχει 
απαλύνονται. Οι ρυτίδες πικρίας εξα-
φανίζονται και ανυψώνεται ελαφρώς 
η γωνία του στόματος. Γενικότερα ανα-
στρέφεται όλη η εικόνα της πτώσης του 
προσώπου, δίνοντας στη γυναίκα πολύ 
πιο νεανική όψη χωρίς εμφανείς ουλές. 
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εί-
ναι πολύ δημοφιλής επιλογή ανάμεσα 
στους αστέρες του Hollywood, και εί-
ναι γνωστό και ως «star lift». Μπορεί 
βέβαια να αποτελέσει και τμήμα ενός 
κλασικού λίφτινγκ.
Συνήθως απαιτείται τοπική αναισθη-
σία σε συνδυασμό με μέθη και η ασθε-
νής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της 
αυθημερόν.

Brow lift 
(μετωπιαίο λίφτινγκ)

Το μετωπιαίο λίφτινγκ αντιμετωπίζει 
τις ρυτίδες του μετώπου και την πτώση 
των φρυδιών που βαραίνουν ολόκληρο 
το πρόσωπο και το κάνουν να δείχνει με-
γαλύτερο από την ηλικία του.
Προτείνεται συνήθως σε ηλικίες μετά 
τα πενήντα, είναι πιθανό όμως να χρει-
άζεται και σε νεότερες γυναίκες που 
έχουν αποκτήσει αυλακώσεις στο μέ-
τωπο και στο μεσόφρυο εξαιτίας έντο-
νης εκφραστικότητας.
Το μετωπιαίο λίφτινγκ γίνεται ενδοσκο-
πικά, συνήθως με τοπική αναισθησία και 
μέθη μέσω μικρών τομών στο τριχωτό 
της κεφαλής. Η ανόρθωση των φρυδιών 
γίνεται με τη βοήθεια διαφόρων τεχνι-
κών, οι οποίες στερεώνουν τους ιστούς 
στη σωστή τους θέση. Μία από αυτές εί-
ναι με εμφυτεύματα endotine που απορ-
ροφώνται σταδιακά από τον οργανισμό 
και μέσα σε 6 - 9 μήνες έχουν αφομοι-
ωθεί πλήρως. Η συγκεκριμένη τεχνική 
διαρκεί περίπου 45 λεπτά και δεν απαι-
τείται παραμονή στην κλινική.
Από την πρώτη κιόλας ημέρα, η ασθενής 
είναι σε θέση να κυκλοφορεί. Ωστόσο, 
για να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της 
θα χρειαστεί μία εβδομάδα. 
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Αγαπητοί φίλοι,

Το πρώτο τρίμηνο του 2011 ξεπέρασε σε νοσηρότητα πολλά προηγούμενα πρώτα τρίμηνα, κατά τα οποία ο χειμώνας δεί-

χνει την κακία του, ιδίως στην παιδική ηλικία. Είναι φυσικό για τον παιδικό οργανισμό να πρέπει να χτίσει την ανοσία του, 

καθώς έχει υπολογιστεί ότι κατά μέσο όρο από την ηλικία των 6 μηνών έως τα 10 έτη νοσούμε 90 φορές. Βεβαίως, 9 στις 

10 φορές ο αιτιολογικός παράγοντας είναι κάποιος ιός. Τη φετινή χρονιά ήταν δυνατόν με απλό εμβολιασμό να αποφύ-

γουμε τους ιούς όπως τον ιό Η1Ν1, ο οποίος έκανε την παρουσία του περισσότερο αισθητή στα παιδιά. Παράλληλα, είχα-

με να αντιμετωπίσουμε και το συγκυριακό αναπνευστικό ιό (RSV), ο οποίος, σε συνδυασμό με τον Η1Ν1, γέμισε τα κρε-

βάτια του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ το τελευταίο τρίμηνο.

Η αδιαφορία για τους εμβολιασμούς, ιδίως για τον ιό Η1Ν1, παρά τις συνεχείς νουθεσίες και συμβουλές των αρχών (ΚΕΛ-

ΠΝΟ), συνέβαλε στη μεγάλη νοσηρότητα, στις πολλές απουσίες από το σχολείο και στη νοσηλεία στο Νοσοκομείο, αλλά 

και στην εμφάνιση επιπλοκών, όπως πνευμονία, μυοσίτιδα κ.ά.

Η λαϊκή σοφία λέει ότι η πρόληψη αξίζει όσο 1.000 θεραπείες! Με εμβόλια έχουν εξαφανιστεί σοβαρές λοιμώξεις, όπως 

η ευλογιά, η ιλαρά, η ερυθρά, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, η πολιομυελίτιδα και άλλες, που μάστιζαν τον παιδικό πληθυσμό. 

Οι ανεπιθύμητες παρενέργειες των εμβολίων, όπως και οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι ελάχιστες. Συνεπώς, συμβου-

λευθείτε τον παιδίατρό σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να ενημερωθείτε για τα εμβόλια που έχει ανάγκη το παι-

δί σας. Μην το αμελείτε!

Χρήστος Σπ. Μπαρτσόκας

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής

Επιστημονικός Διευθυντής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

editorial
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Πότε πρέπει να ανησυχούμε

Οι κακώσεις κεφαλής είναι ιδιαίτερα συνηθισμένες στα παιδιά και κατά 
κανόνα είναι ελαφρές. Είναι χρήσιμο, λοιπόν, οι γονείς να γνωρίζουν ο-
ρισμένα χαρακτηριστικά τους και να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν μια 
αθώα κάκωση από αυτήν που θα χρειαστεί περαιτέρω εξειδικευμένη 
εκτίμηση. Ποια είναι όμως αυτά τα χαρακτηριστικά και τι σημαίνουν;

Κακώσεις 
κεφαλής

Νευροχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Παιδονευροχειρουργικού Τμήματος, Παίδων 
ΜΗΤΕΡΑ

 
Από το 
Βασίλη Τσίτουρα

Καλό είναι να ξεχωρίζει ο όρος «κρανιοεγκεφαλική κάκω-
ση» από τον όρο «κάκωση κεφαλής», μιας και στον πρώτο 
περιλαμβάνονται χτυπήματα στο κεφάλι, που προκαλούν έ-
στω και περιορισμένη εγκεφαλική δυσλειτουργία, χωρίς να 
είναι απαραίτητη η ανάδειξη συγκεκριμένης βλάβης στον ε-
γκέφαλο. Ο δεύτερος όρος τείνει να χρησιμοποιείται 
για τα πιο αθώα χτυπήματα (π.χ. εκδορές). 
Ο μηχανισμός των κακώσεων μπορεί να δι-
αφέρει ανάλογα με την ηλικία του παι-
διού. Έτσι, στα νεογνά τα χτυπήματα 
στο κεφάλι συνήθως είναι αποτέλε-
σμα κακοποίησης. Στα βρέφη και 
στα νήπια που ξεκινούν να περπα-
τούν πιο συχνές είναι οι πτώσεις. 
Στα παιδιά μέσης σχολικής ηλικίας 
προεξάρχουν οι τραυματισμοί που 
σχετίζονται με την άθληση και άλλα 
παιχνίδια, ενώ στα μεγαλύτερα παι-
διά και στους εφήβους κυριαρχούν οι 
κακώσεις οι οποίες σχετίζονται με κινού-
μενα οχήματα (τροχαία, παρασύρσεις). 
Στοιχεία σχετικά με το μηχανισμό της κάκωσης 
που έχουν μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας είναι:
•  Πτώση από ύψος άνω των 60 εκατοστών, νούμερο που αντι-

στοιχεί στο μέσο ύψος ενός κρεβατιού.
• Πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια (πλακάκια, τσιμέντο).
•  Πρόσκρουση σε σταθερό αντικείμενο με ταχύτητα (π.χ. παι-

δί που τρέχει και χτυπά στον τοίχο).
•  Πλήξη με βαρύ ή/και ταχέως κινούμενο αντικείμενο (π.χ. 

πέτρα, μπάλα).
• Ατύχημα με ποδήλατο ή δίκυκλο χωρίς κράνος.
• Τροχαίο με αυτοκίνητο - παράσυρση.

• Ηλικία <2 ετών.
• Χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού (ινι-

ακή χώρα).
• Ασαφές ιστορικό, ελλιπείς πληροφο-

ρίες κάκωσης.
• Υποψία κάκωσης από πρόθεση, 
κακοποίηση.

Σ η μ ε ί α  π ρ ο σ ο χ ή ς
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δί-
νουν οι γονείς σε περιπτώσεις μετά 

την κάκωση, κατά τις οποίες:
• Υπάρχει απώλεια αισθήσεων. Το 

παιδί, δηλαδή, αμέσως ή λίγο μετά το 
χτύπημα είναι αναίσθητο και δεν αντιδρά 

έστω και για μερικά δευτερόλεπτα.
• Εμφανίζονται σπασμοί, επιληπτική κρίση δη-

λαδή που μπορεί επίσης να περιλαμβάνει απώλεια ούρων 
- κοπράνων, ή στροφή βλέμματος (φαίνεται το άσπρο των 
ματιών).
•  Κάποια πλευρά του σώματος είναι πιο αδύναμη από την άλ-

λη (π.χ. άνω - κάτω άκρο, γωνία του στόματος).

Γενικό θέμα

Η διάκριση ενός 

απλού από ένα σοβαρό 

χτύπημα στο κεφάλι απαιτεί 

εγρήγορση από την πλευρά των 

γονέων. Σε κάθε περίπτωση 

αμφιβολίας, η έγκαιρη εκτίμηση 

και η συμβουλή των ειδικών 

είναι καθοριστικές.
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• Το παιδί είναι ληθαργικό, κοιμάται δηλαδή βαθιά και υπάρ-
χει δυσκολία στην αφύπνισή του.
•  Αντίθετα, το παιδί μπορεί να είναι ευερέθιστο, να κλαίει και 

να μην παρηγορείται, ή να είναι διεγερτικό.
• Περπατά ακανόνιστα και έχει διαταραγμένη ισορροπία.
•  Εμφανίζει έντονο και επίμονο πονοκέφαλο, που δεν περνά 

με τα συνήθη παυσίπονα (π.χ. παρακεταμόλη) και γίνεται 
όλο και χειρότερος. 

•  Παραπονείται για μουδιάσματα στα χέρια ή στα πόδια, για 
πόνο στην περιοχή του αυχένα και δυσκολεύεται να στηρί-
ξει το κεφάλι του ή το κρατά σε λοξή θέση σε σχέση με τον 
αυχένα - λαιμό του. 

Τα παραπάνω είναι σοβαρά και ανησυχητικά συμπτώματα και 
σημεία. Η εμφάνισή τους επιβάλλει την άμεση μεταφορά του 
παιδιού με ασφαλείς συνθήκες σε νοσοκομείο, το οποίο κατά 
προτίμηση θα παρέχει παιδοχειρουργική και νευροχειρουρ-
γική κάλυψη.
Επιπλέον, επικίνδυνα ευρήματα μιας κάκωσης κεφαλής 

είναι:
•  Μεγάλο θλαστικό τραύμα του τριχω-

τού. Βαθύ σχίσιμο ή κόψιμο δηλαδή 
στο κεφάλι, που συνήθως αιμορ-

ραγεί αρκετά λόγω της πλούσιας 
αιμάτωσης του δέρματος στο 

κρανίο.
•  Ανοιχτό κάταγμα κρανίου. 

Σπάσιμο δηλαδή στα οστά 
του κρανίου, που μπορεί 

κανείς να ψηλαφίσει 
κάτω από άνοιγ-

μα στο δέρμα 
ως ανώμαλη 

προεξοχή ή 
εμβάθυνση. 
• Μεγάλο 

κ ε φ α -
λαιμά-

τ ω μ α 
- συ-
γ κ έ -

ντρωση 
δηλαδή αί-

ματος κάτω από 
το δέρμα και πάνω από το οστό 

(καρούμπαλο). 
• Εκχύμωση, μελανιά δηλαδή γύρω 
από τα μάτια ή πίσω από το πτερύγιο 

του αφτιού. Μπορεί να σημαίνουν 
κάταγμα στη βάση του κρανίου. 

•  Αυξημένη τάση μεγάλης πηγής. Στα νεογνά και σε βρέφη, 
στα οποία ακόμα δεν έχουν κλείσει οι ραφές του κρανίου, 
μπορεί στο πάνω μέρος του μετώπου να ψηλαφηθεί η με-
γάλη πηγή που φυσιολογικά θα πρέπει να είναι πιο μαλακή 
από το γύρω οστό. 

•  Η εκροή υδαρούς υγρού από τη μύτη, το αφτί ή από τραύμα 
στο κρανίο. Το υγρό αυτό μπορεί να μοιάζει με νερό. 

• Βουητό στο αφτί ή διαπίστωση ότι υπολείπεται η ακοή στο 
ένα ή και στα δύο αφτιά.
•Οποιοδήποτε χτύπημα στα μάτια.
•  Χτυπήματα στο κρανίο αμέσως πάνω από τα αφτιά, όπου το 

πάχος του οστού είναι μικρότερο. 

Τ α  « σ υ ν ή θ η »  σ υ μ π τ ώ μ α τ α
Πιο συνηθισμένα ευρήματα ύστερα από χτύπημα στο κεφάλι, 
τα οποία επίσης χρήζουν προσοχής, είναι:
•  Ζάλη. Το παιδί μπορεί να αισθάνεται ότι γυρίζει το ταβάνι 

ή φεύγει το πάτωμα.
•  Ναυτία - τάση προς έμετο - επεισόδια εμέτων. Έπειτα από 

μία έστω και απλή κάκωση κεφαλής, ειδικά στα παιδιά, 
είναι συνηθισμένο να εμφανιστούν έμετοι. Ο αριθμός των 
εμέτων δεν έχει τη μεγαλύτερη σημασία (δύο - τρία επεισό-
δια). Το σημαντικό είναι αν τα επεισόδια αυτά συνοδεύονται 
και από άλλα συμπτώματα (έντονη υπνηλία - ανησυχία - ευ-
ερεθιστότητα) και κυρίως αν έχουν την τάση να χειροτερεύ-
ουν μαζί με επιδείνωση της κεφαλαλγίας.

•  Ανορεξία - μειωμένη επιθυμία για πρόσληψη τροφής. 
•  Υπνηλία. Το παιδί θέλει να κοιμάται, αλλά ξυπνά με λίγη 

προσπάθεια.
•  Διανοητική σύγχυση. Μπορεί να μπερδεύει πρόσωπα, να μη 

θυμάται ημερομηνίες, να επαναλαμβάνει ίδιες φράσεις, να 
έχει ανέκφραστο πρόσωπο, να μιλά πιο αργά και οι απαντή-
σεις του να είναι καθυστερημένες, να αποσπάται εύκολα η 
προσοχή του, να μπερδεύει και να μη θυμάται αντικείμενα 
ή λέξεις, να κλαίει ή να γελά χωρίς ιδιαίτερο λόγο. 

•  Θόλωση όρασης (δε βλέπει καθαρά) - διπλωπία (βλέπει 
διπλά αντικείμενα)

Ο όρος εγκεφαλική διάσειση (concussion), που χρησιμο-
ποιείται συνήθως καταχρηστικά, περιλαμβάνει πολλά από 
τα ανωτέρω συμπτώματα, όμως τα δύο κυριότερα ευρήματα 
είναι η απώλεια αισθήσεων και/ή οι διαταραχές μνήμης. Οι 
πιο συνηθισμένες διαταραχές μνήμης αφορούν σε γεγονότα 
κατά ή μετά την κάκωση. Πιο ανησυχητικές είναι αυτές για 
γεγονότα πριν από την κάκωση. 
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η διάκριση ενός απλού 
από ένα σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι απαιτεί υψηλό δείκτη 
υποψίας και εγρήγορση από την πλευρά των γονέων. Σε κάθε 
περίπτωση αμφιβολίας, η έγκαιρη εκτίμηση και η συμβουλή 
των ειδικών είναι καθοριστικές και επιβεβλημένες.

προσχολική ηλικία





Ο σωστός τρόπος περιποίησης

Τα προϊόντα για την περιποίηση του βρεφικού δέρματος έχουν αυξηθεί 
τα τελευταία χρόνια και οι γονείς έχουν πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια 
επιλογών σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό, όμως, σημαίνει ότι οι επιλογές 
των προϊόντων και η χρήση τους πρέπει να γίνονται με πιο αυστηρά 
κριτήρια, για να προστατεύσουμε πραγματικά την ευαίσθητη βρεφική 
επιδερμίδα.

Βρεφικό δέρμα

Δερματολόγος – Αφροδιοσολόγος,
Υπεύθυνος Τμήματος Δερματολογίας 
ΜΗΤΕΡΑ

Από τoν 
Κυριάκο Μ. Βολονάκη

Το δέρμα αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπου, το 
οποίο αμέσως μετά τη γέννηση αφήνει πίσω του το υγρό και 
στείρο περιβάλλον της μήτρας και έρχεται σε επαφή με τον 
ατμοσφαιρικό αέρα, τις μεταβολές της θερμοκρασίας, τα μι-
κρόβια, τα υφάσματα και άλλους ερεθιστικούς παράγοντες.
Για πολλά χρόνια η περιποίηση του βρεφικού δέρματος βα-
σιζόταν σε εμπειρικούς, παραδοσιακούς τρόπους, βασισμέ-
νους στην κουλτούρα του κάθε λαού, τη γεωγραφική θέση 
και το κλίμα της πε- ριοχής. Τα τελευταία 
είκοσι χρόνια η βιομηχανία των 

καλλυντικών προσφέρει απλόχερα άφθονα προϊόντα περι-
ποίησης του βρεφικού δέρματος, όμως πολλά από αυτά δεν 
έχουν ως υπόβαθρο σωστά τεκμηριωμένες μελέτες όσον 
αφορά στις ενδείξεις, στον τρόπο ή στη συχνότητα χρήσης.
Τα συνηθέστερα προϊόντα βρεφικής περιποίησης είναι τα κα-
θαριστικά μέσα, τα αντισηπτικά, οι μαλακτικές - ενυδατικές 
κρέμες, οι κρέμες φραγμού και οι πούδρες.

Κ α θ α ρ ι σ τ ι κ ά  μ έ σ α
Με τον όρο αυτόν εννοούμε τα διάφορα σαπούνια σε οποια-
δήποτε μορφή (πλάκα - υγρό), τα οποία σκοπό έχουν να α-
πομακρύνουν από το δέρμα και το τριχωτό της κεφαλής τη 
σκόνη, τα λίπη, οργανικές εκκρίσεις, μικροοργανισμούς κ.ά. 
Το χλιαρό νερό πολλές φορές δεν είναι αρκετό για να απο-
μακρύνει όλα αυτά, οπότε κρίνεται αναγκαία η χρήση αυτών 
των προϊόντων. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ήπια, όχι τόσο 
αλκαλικά, να είναι κοντά στο pH του δέρματος ή των δακρύ-

ων, όταν πρόκειται για σαμπουάν, ώστε να μην προκαλούν 
ξηρότητα στο δέρμα ή τσούξιμο στα μάτια. 

Δε θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η κεράτινη στοιβάδα 
(το εξωτερικό περίβλημα του δέρματος) είναι πλούσια 

σε λιπίδια, αναγκαία για τη διατήρηση της τοπικής 
χλωρίδας και της ακεραιότητας του επιδερμικού 

φραγμού.Η χρήση λοιπόν προϊόντων καθαρι-
σμού θα πρέπει να γίνεται με σύνεση και 

ορθολογισμό, χωρίς έντονες τριβές, 
με μοναδικά κριτήρια την ακε-

ραιότητα και την υγεία του 
βρεφικού δέρματος.
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Α ν τ ι σ η π τ ι κ ά
Τα αντισηπτικά καταστρέφουν ή εμποδίζουν μικροοργανι-
σμούς να αναπτυχθούν στο βρεφικό δέρμα. Η χρήση τους θα 
πρέπει να περιορίζεται για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις 
ή χειρουργικές επεμβάσεις και όχι να αποτελεί μέρος της 
ρουτίνας καθαρισμού του βρέφους.

Μ α λ α κ τ ι κ έ ς  -  ε ν υ δ α τ ι κ έ ς  κ ρ έ μ ε ς
Οι μαλακτικές - ενυδατικές κρέμες σκοπό έχουν να διαφυ-
λάξουν ή να βελτιώσουν την αίσθηση απαλότητας και την 
ελαστικότητα του βρεφικού δέρματος. Η χρήση τους δεν 
περιορίζεται μόνο σε παθολογικές καταστάσεις (ξηρότητα 
δέρματος - ατοπική δερματίτιδα), αλλά γίνεται και στο φυσι-
ολογικό δέρμα. Βοηθούν ώστε αυτό να διατηρεί την υγρασία 
του, μειώνοντας τη διαδερμική απώλεια νερού.
Επίσης, σύγχρονες μελέτες αποδεικνύουν ότι ενισχύουν τον 
επιδερμικό φραγμό. Παρ’ όλα αυτά, η καθημερινή χρήση τους 
πρέπει να συνοδεύεται και από τη σύμφωνη γνώμη του ει-
δικού ιατρού και να μην είναι κριτήριο χρήσης η ευχάριστη 
μυρωδιά ή οι καλλυντικές ιδιότητες μιας μαλακτικής - ενυ-
δατικής κρέμας.

Κ ρ έ μ ε ς  φ ρ α γ μ ο ύ
Πρόκειται για ιδιαίτερα παχύρρευστες κρέμες, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται στη μηρογεννετική περιοχή (περιοχή που 
καλύπτεται από την πάνα) και σκοπό έχουν να μειώσουν τον 
ερεθισμό του ευαίσθητου βρεφικού δέρματος της περιοχής 
της πάνας από τις ερεθιστικές ουσίες με τις οποίες έρχεται σε 
επαφή (ούρα - κόπρανα - πάνα). Έχουν αντιφλεγμονώδεις ι-
διότητες, προσφέρουν λίπανση στις πτυχές (απαραίτητη λόγω 

της έντονης τριβής με την πάνα)και πολλές από αυτές έχουν 
και επουλωτικό χαρακτήρα. Η χρήση τους όμως θα πρέπει να 
είναι περισσότερο θεραπευτική παρά προληπτική και να απο-
φεύγεται η τακτική εφαρμογή τους σε κάθε άλλαγμα πάνας.

Π ο ύ δ ρ ε ς
Η χρήση πούδρας ως αντιερεθιστικού παράγοντα και ως «ξη-
ραντικού» μέσου της περιοχής της πάνας στις μέρες μας δεν 
έχει ιδιαίτερη εφαρμογή. Σε περίπτωση όμως που αυτή προ-
ταθεί από το θεράποντα ιατρό, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί έτσι ώστε να μην εισπνέεται από τα βρέφη ή να 
μην εισέρχεται στον κόλπο των θηλέων.
Ο σωστός καθαρισμός και η περιποίηση του βρεφικού δέρ-
ματος προσφέρει χαλάρωση και ευεξία στο βρέφος, αλλά και 
στη μητέρα, δε θα πρέπει όμως να γίνεται με μοναδικό κρι-
τήριο την αισθητική. Σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας 
του δέρματος έτσι ώστε να αποφεύγονται οι παθολογικές κα-
ταστάσεις που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως 
επιμολύνσεις και ερεθισμοί. Από την άλλη πλευρά, η συστη-
ματική μάχη απέναντι στις μολύνσεις, η «αποστείρωση» των 
βρεφών και του περιβάλλοντός τους και η υπερβολική χρήση 
τοπικών κρεμών περιποίησης μπορεί να έχουν ανεπιθύμητα 
αποτελέσματα .
Τα βρεφικά προϊόντα που κυκλοφορούν μπορεί να είναι ελεγ-
μένα και ασφαλή, αλλά δεν αποκλείουν την ευαισθητοποίηση 
του βρεφικού δέρματος σε κάποιο από τα συστατικά τους και 
την εμφάνιση μελλοντικών αλλεργιών. Επιβάλλονται, λοιπόν, 
η σωστή πληροφόρηση του γονέα από το θεράποντα ιατρό 
και η εξατομίκευση της περιποίησης του βρεφικού δέρματος 
από το δερματολόγο όταν υπάρχει πρόβλημα. 
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Ψυχαγωγία και διασκέδαση με ασφάλεια

Οι παιδότοποι είναι σήμερα ένα καταφύγιο διασκέδασης για τα παιδιά, 
καθώς στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον λείπουν οι αλάνες, ενώ για παι-
χνίδι στο δρόμο... ούτε συζήτηση. Όμως, πόσο αλλάζει αυτό τα πράγματα 
σε σχέση με τα παιχνίδια των μεγαλύτερων και τι πρέπει να προσέχουν 
οι γονείς;

Παιδότοποι

Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη Λειτουργίας 
Παιδικού Σαλονιού ΜΗΤΕΡΑ

 
Από τη 
Χριστίνα Τσάκαλου

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο δημιουργίας 
όλο και περισσότερων παιδότοπων στα αστικά κέντρα. Σε μια 
πόλη όπως η Αθήνα, που κατακλύζεται από εμπορικά κατα-
στήματα, το γεγονός ότι οι περισσότεροι κοινωνικοί χώροι 
στο πλαίσιο της αξιοποίησης εξαφανίζονται ή υποβαθμίζο-
νται δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστους και τους χώρους του 
παιχνιδιού.
Πρόκειται για οροθετημένα σημεία ψυχαγωγίας, 
τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε νήπια 
και παι- διά μέχρι 10 ετών, με την 
π α ρ ο υ - σία των συνοδών τους. 
Τα παιδιά συμμετέχουν σε 
δ ι ά φ ο ρ ε ς 
δ ρ α σ τ η ρ ιό -
τητες εκτόνωσης, 

υπό την επίβλεψη προσωπικού. Αρκετοί από αυτούς τους 
χώρους είναι και σημεία φύλαξης των παιδιών και διαθέτουν 
μέρη όπου οι γονείς μπορούν να απολαύουν τον καφέ τους και 
να συζητήσουν με φίλους.
Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν πως οι υπεύθυνοι των παιδό-
τοπων οφείλουν να έχουν άδεια από το υπουργείο, το δήμο, 
ή την κοινότητα. Στα σημεία εισόδου πρέπει να είναι αναρ-
τημένοι ειδικοί πίνακες με μέτρα προφύλαξης για τη χρήση 
των παιχνιδοκατασκευών ανάλογα με την ηλικία και επίσης 
ο χώρος απαιτείται να είναι πλαισιωμένος σύμφωνα με τον 

Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Επιπλέον, 
πρέπει να υπάρχει σήμανση απαγόρευσης 

του καπνίσματος, 

προσχολική ηλικία

Οι παιδότοποι 

προσφέρουν ένα 

ασφαλές περιβάλλον για να 

διασκεδάσουν οι μικρές ηλικίες 

και να χαλαρώσουν οι γονείς. 

Η αντικατάσταση όμως αυτή 

φέρνει αλλαγές στον τρόπο 

με τον οποίο παίζουν 

τα παιδιά.
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καθώς εμείς οι μεγάλοι τείνουμε να κουβαλάμε παντού τις 
κακές συνήθειές μας, ακόμα και σε χώρους όπου παίζουν 
παιδιά, τα δικά μας παιδιά.
Τείνοντας να υποκαταστήσουν τις αλάνες και τα πάρκα, οι 
παιδότοποι προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον για να δια-
σκεδάσουν οι μικρές ηλικίες και να χαλαρώσουν οι γονείς. Η 
αντικατάσταση όμως αυτή φέρνει αλλαγές στον τρόπο με τον 
οποίο παίζουν τα παιδιά. Ομαδικά παιχνίδια όπως το κρυφτό 
και το κυνηγητό, τα μήλα, το λάστιχο, ακόμη και το ποδήλατο 
τείνουν να εξαφανιστούν. 
Η αλληλεπίδραση του παιδιού με το φυσικό περιβάλλον, οι 
μυρωδιές των λουλουδιών, οι χωμάτινοι πύργοι, καθώς και 
οι παιδικές φωνές στη γειτονιά, που έφερναν ένα άλλο πνεύ-
μα ανεμελιάς και ξεγνοιασιάς ακόμα και στους μεγάλους, 
αποτελούν παρελθόν. Έχουν αντικατασταθεί από χρωματι-
στά, πλαστικά και χημικά προϊόντα, μέσα σε οριοθετημένους 
χώρους, οι οποίοι δεν επιτρέπουν ούτε στο σώμα, ούτε στην 
ψυχή, αλλά ούτε και στα μάτια των παιδιών να ξεφύγουν έστω 
και λίγο από τα όριά τους.

Π ρ ο σ ο χ ή  σ τ η ν  α σ φ ά λ ε ι α
Όταν πρόκειται για το παιχνίδι των παιδιών οι γονείς πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των χώρων που 
θα επισκεφτούν με τα παιδιά τους. Οφείλουν να είναι μέρος 
του παιχνιδιού, γιατί η εμπιστοσύνη κερδίζεται με τη συμμε-
τοχή και τη συνεχή αλληλεπίδραση γονέα - παιδιού.
Οι παιδότοποι είναι απαραίτητοι σε σημεία με εμπορικά κα-
ταστήματα και σούπερ μάρκετ, ώστε οι γονείς να μπορούν να 
κάνουν πιο εύκολα τις δουλειές τους, όπως και στα νοσοκο-
μεία, ώστε οι λιλιπούτειοι φίλοι μας να έχουν έναν ψυχαγω-
γικό χώρο αναμονής.

Το παιδικό σαλόνι 
του ΜΗΤΕΡΑ
To MHTEΡΑ τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει στη 
δημιουργία του παιδικού σαλονιού, που βρίσκεται στο 
β΄ επίπεδο του Μαιευτηρίου, προς διευκόλυνση των 
γονέων, μέχρις ότου ολοκληρώσουν μια εξέταση ή 
επίσκεψη στο νοσοκομείο. Τα παιδιά απασχολούνται 
δημιουργικά από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, με 
διάφορα επιμορφωτικά παιχνίδια όπως παζλ και ζω-
γραφιές που διακοσμούν το χώρο μας.
Ο χώρος προσφέρεται στους μικρούς μας φίλους όχι 
τόσο με τη μορφή εκτόνωσης με διάφορες δραστηρι-
ότητες που βρίσκει κανείς σε κλασικούς παιδότοπους, 
αλλά με επιμορφωτικές δραστηριότητες, οι οποίες 
μπορούν να απασχολήσουν δημιουργικά ένα παιδί, σε-
βόμενος πάνω απ’ όλα το ήσυχο περιβάλλον του Νοσο-
κομείου - Μαιευτηρίου.
Με τη δημιουργία του παιδικού σαλονιού 
διευκολύνονται:
•  Οι έγκυοι μητέρες και οι γυναίκες που έρχονται για 

τις καθιερωμένες εξετάσεις τους, μιας και υπάρχει η 
δυνατότητα φύλαξης των παιδιών τους.

•  Οι επισκέπτες του Μαιευτηρίου, αφού δεν επιτρέπε-
ται η είσοδος των παιδιών σε όλους τους χώρους του.

Το παιδικό σαλόνι αποτελεί και χώρο συνάντησης των 
λεχωίδων με τα πρωτότοκα παιδιά τους, ώστε αυτά να 
μη στερούνται τις μητέρες τους κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στο Μαιευτήριο. Μέσα από το χώρο 
αυτό πραγματοποιείται μια πρώτη επαφή των παιδιών 
με το νοσοκομείο για να τους γίνει πιο οικείο και φιλικό 
το περιβάλλον πριν και μετά την εξέταση από τον παι-
δίατρο. Επιπλέον, είναι και μια πρώτη μορφή κοινω-
νικοποίησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, αφού 
έρχονται σε επαφή με παιδιά διαφόρων ηλικιών.



Για ήρεμο και «καθαρό» ύπνο

Η νυχτερινή ενούρηση ανήκει στις διαταραχές που εμφανίζονται συχνά 
στα παιδιά, ιδίως στα αγόρια, ενώ τις περισσότερες φορές θεραπεύεται 
μόνη της. Τι την προκαλεί, όμως, και πότε πρέπει να ζητάμε τη βοήθεια 
του ιατρού;

Νυχτερινή 
ενούρηση

Παιδίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

 
Από τον 
Παναγιώτη Ευθυμίου

Ένα όχι και τόσο σπάνιο πρόβλημα της παιδικής ηλικίας εί-
ναι η νυχτερινή ενούρηση. Ως νυκτερινή ενούρηση ορίζεται, 

σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία 
Εγκράτειας Ούρων, «η μη η-

θελημένη απώλεια ούρων 
κατά τη διάρκεια του νυ-

χτερινού ύπνου, που ε-
παναλαμβάνεται δύο ή 
περισσότερες φορές 
την εβδομάδα για πε-
ρίοδο τουλάχιστον 3 
κατά συνέχεια μηνών 
σε παιδιά ηλικίας 5 ε-
τών και άνω, στα οποία 

δεν ανευρίσκεται συγ-
γενής ή επίκτητη 

ανωμαλία του 
ουροποιητικού 

ή του κεντρικού 
νευρικού συστήματος». 
Νυχτερινή ενούρηση παρουσιάζει πο-
σοστό 15% - 20% των παιδιών ηλικίας 
5 ετών, 7% των παιδιών ηλικίας 7 ε-
τών, 5% των παιδιών ηλικίας 10 ετών 
και 2% - 3% των παιδιών ηλικίας 12 
- 14 ετών. Η συχνότητα είναι μεγαλύτε-
ρη στα αγόρια. Μεγάλο ποσοστό (>50%) 
των παιδιών των οποίων οι γονείς είχαν 
νυχτερινή ενούρηση μπορεί να εμφανίσει το 

ίδιο πρόβλημα. 

Μ ο ρ φ έ ς  κ α ι  α ι τ ί ε ς
Η νυχτερινή ενούρηση διακρίνεται στην πρωτοπαθή, όπου 
τα παιδιά δεν απέκτησαν ποτέ τον έλεγχο της κύστης κατά 
τη διάρκεια της νύχτας, και στη δευτεροπαθή, όπου έχει με-
σολαβήσει μία περίοδος τουλάχιστον 6 μηνών χωρίς κανένα 
πρόβλημα.
Αίτια θεωρούνται:
1. Η μειωμένη λειτουργία της ουροδόχου κύστεως.
2. Ο σακχαρώδης ή άποιος διαβήτης.
3. Η δυσκοιλιότητα.
4. Οι ουρολοιμώξεις.
5. Ο «βαθύς» ύπνος.
6. Η κληρονομικότητα.

7.  Οι ψυχολογικοί παράγοντες.
Αυτόματη ίαση παρουσιάζει ποσοστό 15% των 

παιδιών ανά έτος ανάπτυξης.

Ο  έ λ ε γ χ ο ς 
κ α ι  η  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η
Ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος περι-
λαμβάνει γενική και καλλιέργεια ούρων 
καθώς και υπερηχογράφημα ουροδό-
χου κύστεως προ και μετά ούρησης. Ο 

θεράπων παιδίατρος μπορεί να επεκτεί-
νει τον έλεγχο με επιπλέον εξετάσεις εφό-

σον το κρίνει απαραίτητο.
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη θεραπεία παίζει 
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σχολική ηλικία

Η ψυχολογική 

υποστήριξη της 

οικογένειας από ομάδα 

ειδικών είναι το πρώτο 

και ίσως το πιο σημαντικό βήμα 

για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος.



η στάση της οικογένειας. Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώ-
νονται για τα αίτια, την αντιμετώπιση και την πρόγνωση της 
νυχτερινής ενούρησης. Η ψυχολογική υποστήριξη της οικο-
γένειας από ομάδα ειδικών είναι το πρώτο και ίσως το πιο ση-
μαντικό βήμα. Τα παιδιά που καταφέρνουν να μένουν στεγνά 
κατά τη διάρκεια της νύχτας θα πρέπει να επιβραβεύονται. 
Μία τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η αφύπνιση κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, με σκοπό την ούρηση, περίπου 3 ώρες 
μετά την έλευση του ύπνου. Αν επιτύχει, την επόμενη μέρα η 
αφύπνιση γίνεται μισή ώρα νωρίτερα. Ωστόσο, η συγκεκριμέ-
νη τεχνική δεν έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Μία άλλη μέθοδος, και μάλιστα ιδιαίτερα αποτελεσματική, 
είναι η χρήση του ξυπνητηριού-αισθητήρα ενούρησης. Η α-
πώλεια ούρων ανιχνεύεται από έναν αισθητήρα που ενεργο-
ποιεί το ξυπνητήρι. Συνήθως χρειάζονται από 2 εβδομάδες 
έως 3 μήνες για να σταματήσει η ενούρηση.
Τέλος, υπάρχει η φαρμακευτική θεραπεία, η οποία περι-
λαμβάνει τη δραστική ουσία δεσμοπρεσσίνη, με διάρκεια 
χορήγησης έως 6 μήνες για την επίτευξη των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων. Όμως, εμφανίζεται μεγάλο ποσοστό υπο-
τροπής και συνήθως αμέσως μετά τη διακοπή της θεραπείας 
η νυχτερινή ενούρηση επανεμφανίζεται.
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Αγαπητό ART of LIFE, 

 Τα τελευταία γεγονότα βίας στα γήπεδα με προβλη-
ματίζουν πολύ. Όταν μάλιστα ακούω το 12 ετών γιο 
μου να επικροτεί τέτοιες συμπεριφορές που προέρ-
χονται από οπαδούς οι οποίοι υποστηρίζουν την ίδια 
με εκείνον ομάδα, τότε αρχίζω και ανησυχώ. Τι λέτε;

Β.Β.

Απαντάει η Ελίνα Γκίκα
Δρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη Τμήματος Ψυχολογικής 
Υποστήριξης ΜΗΤΕΡΑ, σε συνεργασία με την Ελευθερία Μουστάκα,
Φοιτήτρια Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

>> Η βία στα γήπεδα είναι η έκφραση μιας παθο-
λογικής συμπεριφοράς, που συνδέεται με το χαρα-
κτήρα και την προσωπικότητα του ατόμου και επηρε-
άζεται από την ψυχολογία της μάζας. Ο βασικότερος 
παράγοντας της πρόκλησης βιαιοπραγιών στο γήπεδο 
βασίζεται αφενός στη δομή του χαρακτήρα του ατόμου 
που την εκφράζει, αφετέρου στη δομή του αθλήματος. 
Δηλαδή, η έκφραση της βίας παρατηρείται κυρίως σε 
αθλήματα που έχουν δυναμική και ενέχουν σωματική 
επαφή. Μέσα από την ψυχολογία της μάζας το άτομο 
εκδηλώνει το φανατισμό, τη βία, την περιθωριοποίη-
ση, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τα κοινωνικά και δια-
προσωπικά προβλήματα.

Η λύση; Η παιδεία, οι κοινωνικές αξίες, η εκπαί-
δευση, τα ιδανικά, η ηθική, ο σεβασμός των κοινωνι-
κών κανόνων παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση της προσωπικότητας, κατά συνέπεια στην έκ-
φραση κοινωνικών συμπεριφορών. Φυσικά, δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι πρωτεύοντα ρόλο για την εμπέ-
δωση των παραπάνω έχουν η οικογένεια (π.χ. στην 
ανατροφή και στο σεβασμό), καθώς επίσης και το 
σχολείο.

 Είμαι μητέρα τριδύμων 8,5 μηνών! Έχω μεγάλο (κατ’ εμέ) πρό-
βλημα με την ποσότητα της τροφής τους, αγχώνομαι και με έχει πιά-
σει πανικός. Σήμερα, έως τώρα, και τα τρία δεν έχουν φάει ούτε τη 
φρουτόκρεμα ούτε και την κρεατόσουπα! Τι να κάνω; Φοβάμαι μή-
πως είναι άρρωστα. Πόση ποσότητα πρέπει να τρώνε σε αυτήν την 
ηλικία; Το βάρος τους είναι 8.600, 8.750 και 7.300.

Απαντάει η Μελίνα Καριπίδου
Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Υπεύθυνη Διαιτολογικού Τμήματος Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Το βάρος και των 3 παιδιών (αν και δεν αναφέρετε το φύλο τους) 
είναι εντός των καμπυλών ανάπτυξης. Όπως μπορείτε να δείτε και 
εσείς από τις καμπύλες ανάπτυξης, που βρίσκονται στο βιβλιάριο 
υγείας του παιδιού, και τα τρία σας παιδιά είναι μέσα στις καμπύ-
λες. Ωστόσο, σημαντικά κριτήρια για τη σωστή αξιολόγηση είναι το 
ύψος (είναι καλό να συμβαδίζουν οι καμπύλες ύψους και βάρους), 
το βάρος γέννησης (συνήθως στις πολύδυμες κυήσεις είναι χαμη-
λότερο του φυσιολογικού) και η εξέλιξη της ανάπτυξης καθενός 
από τη στιγμή της γέννησής του.

Όσον αφορά στην ποσότητα τροφής που καταναλώνουν τα παι-
διά, είναι επαρκής όταν αυτά συνεχίζουν να αναπτύσσονται κανονι-
κά και στις τρεις καμπύλες (ύψος, βάρος, περίμετρος κεφαλής).

Σε σχέση με το είδος της τροφής, είναι πολλά τα παιδιά τα οποία 
στην αρχή απορρίπτουν διάφορες γεύσεις. Η εναλλαγή διαφόρων 
τροφίμων μπορεί να αλλάξει τη γεύση του φαγητού που θα τους 
ετοιμάσετε. Ωστόσο, πάντα πρέπει να κινείστε με βάση τις οδηγί-
ες του παιδιάτρου σας και να συζητάτε αναλυτικά μαζί του τις ανη-
συχίες σας.

> 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.

Πες μου, γιατρέ...
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KANTE TO                      ΔΩΡΟ!  ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ειδικ
ό 

ένθε
το

Προτεραιότητα 

για εμάς η ασφάλεια 

Κορυφαίο επιστημονικό 

επίτευγμα για τη διάγνωση 

του Συνδρόμου Down

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 17 - AΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Αποκτήστε εσείς ή δωρίστε σε έναν φίλο σας εντελώς δωρεάν
μια συνδρομή για το περιοδικό των Νοσοκομείων ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. 
Συμπληρώστε το κουπόνι με τα στοιχεία σας ή τα στοιχεία αυτού στον οποίο θέλετε να 

δωρίσετε τη συνδρομή και ταχυδρομήστε τα στη διεύθυνση:

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
υπόψη Γιάννη Σταθόπουλου

Λεωφ. Καποδιστρίου 30 & Πεντελικού
151 23, Μαρούσι, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα: 
τηλ. 210 6867364, fax: 210 6893708,
e-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.

Σημειώστε στο κουπόνι

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

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

Δώρο από (ονοματεπώνυμο)…………………………………………………………………................................................ 
Όνομα............................................................................Επώνυμο....................................................................
Οδός.....................................................Αριθμός......................Τ.Κ....................Πόλη....................................... 
Τηλέφωνο............................. e-mail...................................................Υπογραφή.............................................

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