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Αγαπητοί μας αναγνώστες,

Φέτος καλωσορίσαμε την πιο ανέμελη 
εποχή του χρόνου, το καλοκαίρι, με 
συγκρατημένο ενθουσιασμό, αλλά και 
σκεπτικισμό, εξαιτίας της δύσκολης 
οικονομικής συγκυρίας που διανύει η χώρα 
μας. Για να αντεπεξέλθουμε και να 
υπερνικήσουμε την κρίση χρειάζονται 
αισιοδοξία και προσπάθεια απ’ όλους.  
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, έχοντας αυξημένο 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στους 
ανθρώπους που μας εμπιστεύονται το 
πολυτιμότερο αγαθό τους, την υγεία τους, 
συνεχίζει τις προσπάθειες για να παρέχει 
αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες υγείας, επιδεικνύοντας πίστη 
στις αξίες που επί σειρά ετών υπηρετεί. 
Αψηφώντας τις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
κοινωνικές συνθήκες, τα δύο μαιευτήρια 
του Ομίλου, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, συνεχίζουν 
να αποτελούν σημείο αναφοράς για τις νέες 
μητέρες και τα νεογνά, προσφέροντας την 
καλύτερη δυνατή φροντίδα στις καλύτερες 
συνθήκες. Γνωρίζοντας, όμως, ότι στην 
εποχή που ζούμε οι ανάγκες διαρκώς 
αυξάνονται και αλλάζουν, προσπαθούμε να 
ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα, 
δημιουργώντας νέες υπηρεσίες και 
τμήματα που έχουν ως επίκεντρο τόσο τη 
γυναίκα όσο και τον άνδρα.
Στο ΜΗΤΕΡΑ αναπτύσσουμε νέες 
υπηρεσίες, υποστηρικτικές της Μαιευτικής 
- Γυναικολογικής Κλινικής, όπως 
αισθητικής δερματολογίας, πλαστικής 

χειρουργικής, ουροδυναμικού ελέγχου, 
ακράτειας κ.λπ., που στόχο έχουν να 
καλύψουν όλες τις ανάγκες της σύγχρονης 
γυναίκας. Επιπλέον, ενισχύουμε τις 
παθολογικές κλινικές, για να δίνουν λύσεις 
και στα προβλήματα υγείας του άνδρα.
Στο ΛΗΤΩ, στο διαγνωστικό κομμάτι του, 
εκτός από το καταξιωμένο Κέντρο Μαστού, 
λειτουργούν τμήματα Μέτρησης Οστικής 
Μάζας - Οστεοπόρωσης, Καθ’ Έξιν 
Αποβολών, Κολποσκοπήσεων, πλήρες 
Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικών Υπερήχων και 
Εμβρυομητρικής Ιατρικής, καθώς και τα 
πρωτοποριακά τμήματα Yoga και 
αντιμετώπισης πόνου με βελονισμό. 
Λεπτομέρειες για τα εν λόγω τμήματα 
καθώς και για πολλά άλλα θα διαβάσετε στο 
ειδικό αφιέρωμα που ετοιμάσαμε για εσάς!
Στο τεύχος αυτό θα έχετε την ευκαιρία να 
ενημερωθείτε, μέσω της επιστημονικής 
αρθρογραφίας των ιατρών του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ, για επίκαιρα θέματα. Στο ένθετο 
«Child», όπου αρθρογραφούν ιατροί του 
Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Ομίλου, θα 
διαβάσετε θέματα που απασχολούν 
πολλούς νέους γονείς. 
Ορμώμενοι από την εμπιστοσύνη που μας 
δείχνετε, προσπαθούμε να γινόμαστε 
ολοένα και καλύτεροι και να 
δημιουργήσουμε υπηρεσίες υγείας υψηλής 
ποιότητας, από τις οποίες θα μπορούν, 
πλέον, να επωφελούνται όλα τα μέλη της 
οικογένειας.

Καλή ανάγνωση και καλό καλοκαίρι!

Ακόμα καλύτεροι, για σας
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Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ νιώθουμε μεγάλη ευθύνη και σεβασμό α-
πέναντι σε εσάς που μας εμπιστευθήκατε την υγεία σας!
Για το λόγο αυτό, και με γνώμονα πάντα τη δική σας ποιοτική 
εξυπηρέτηση και την αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών υγείας 
υψηλού επιπέδου, προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας πρω-
τοποριακής για τα ελληνικά δεδομένα προσωπικής κάρτας 
υγείας, της «κάρτας υγεία»! Η «κάρτα υγεία» είναι ο πλέον 
σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας σας με τα Νοσοκομεία του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ.

Για εσάς...
• ΛειτουρΓει σαν «ταυτοτητα», καθώς φέρει το ονοματε-
πώνυμό σας και έναν αυστηρά προσωπικό κωδικό που σας 
καθιστά μοναδικό.
• ΔιασφαΛιζει τον εΛεΓχο ταυτοπροσωπιασ.
• εΛαχιστοποιει το χρονο αναμονησ σε κάθε συναλλαγή 
σας με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ.

• εξασφαΛιζει προνομιακη προσβαση στα εξωτερικά ια-
τρεία των Νοσοκομείων του Ομίλου μας για διενέργεια δια-
γνωστικών - μη επεμβατικών εξετάσεων, 24 ώρες το 24ωρο, 
365 ημέρες το χρόνο, με έκπτωση 20%.
• παρεχει αυτοματη συμμετοχη στο προΓραμμα επι-
βραβευσησ «Δικαιωμα στην προΛηψη», που σχεδιάστηκε 
για να επιβραβεύει όλους εσάς που μας επιλέγετε και μας 
εμπιστεύεστε για τη φροντίδα της υγείας σας. Με κάθε χρήση 
της κάρτας συλλέγετε αυτόματα «δικαιώματα», τα οποία α-
ντιστοιχούν σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας του Ομίλου ΥΓΕΙA.
• προβΛεπει, Για εσασ και μονο, μοναΔικεσ υπηρεσιεσ 
υΓειασ, για τις οποίες θα ενημερώνεστε σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.
•  παρεχεται Δωρεαν.
Αρκεί μόνο η επίδειξη της κάρτας σας για να έχετε άμεση 
πρόσβαση και αυτόματη αναγνώριση από όλα τα μηχανογρα-
φικά συστήματα του Ομίλου μας.

Η δική σας κάρτα υγείας!
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Για τους δικούς σας ανθρώπους...
Η «κάρτα υγεία» καινοτομεί αποτελώντας τη μοναδική κάρτα 
υγείας στην Ελλάδα, καθώς σας επιτρέπει να δημιουργήσετε 
μια «οικογενειακή μερίδα», στην οποία μπορείτε να συμπε-
ριλάβετε όχι μόνο τα μέλη της οικογένειάς σας (συγγενείς α΄ 
βαθμού, σύζυγο, τέκνα), αλλά και ανθρώπους του οικείου 
περιβάλλοντός σας.
Η «οικογενειακή σας μερίδα» δημιουργείται εύκολα και γρή-
γορα σε κεντρικά σημεία εξυπηρέτησης των Νοσοκομείων 
ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ, κατόπιν συμπλήρωσης σχετικής αίτη-
σης.
•  Για κάθε μερίδα θα πρέπει να υπάρχει ένας επικεφαλής 

(άνω των 18 ετών), ο οποίος και θα είναι αποκλειστικά υ-
πεύθυνος για την προσθήκη και την αφαίρεση των μελών.

•  Προϋπόθεση για να προστεθεί κάποιο μέλος στην οικογε-
νειακή σας μερίδα είναι να έχει κάνει κάποια χρήση υπηρε-
σιών, κατά το παρελθόν, σε ένα από τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ 
- ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ.

•  Από τη στιγμή της δημιουργίας της οικογενειακής σας με-
ρίδας, τα δικαιώματα επιβράβευσης που αποκτά το κάθε 
μέλος από τη χρήση των υπηρεσιών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ μετα-
φέρονται σε έναν «κοινό λογαριασμό».

Τα δικαιώματα επιβράβευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη της οικογενειακής σας μερί-
δας.

χρήσιμες πληροφορίες
1.  Η επίδειξη της «κάρτας υγεία» είναι απαραίτητη σε κάθε 

συναλλαγή σας με τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ, 
με σκοπό την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτησή σας. Για να 
λάβετε τις παροχές εκπτώσεων ή δωρεάν εξετάσεων είναι 
απαραίτητη επίσης η επίδειξη και της αστυνομικής σας 
ταυτότητας.

2.  Η εξαργύρωση των δικαιωμάτων επιβράβευσης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εφόσον επαρκεί ο αριθμός τους. Η αντι-
στοιχία των δικαιωμάτων επιβράβευσης και των δωρεάν 
παροχών είναι συγκεκριμένη και μπορεί να τροποποιείται 
κατά περιόδους με γνώμονα τη βελτίωση του προγράμμα-
τος, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

3.  Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της «κάρ-
τας υγεία», ο κάτοχός της θα πρέπει να ενημερώσει αμέ-
σως τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ στον αριθμό 1051 ή να αποστείλει e-
mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση customer-cards@
hygeia.gr.
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μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
• Στο τηλέφωνο 1051.
• Στις ιστοσελίδες των ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. 
    www.hygeia.gr, www.mitera.gr, www.leto.gr.
• Στα κεντρικά σημεία εξυπηρέτησης των Νοσοκομείων 
ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ.
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Τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, έχοντας πλήρη συναί-
σθηση της ευαισθησίας του χώρου που υπηρετούν, ενός 
χώρου όπου το αγαθό της υγείας είναι άμεσα συνδεδεμέ-
νο με το αίσθημα της ανθρωπιάς και της ευθύνης απέναντι 
στο συνάνθρωπο, τους τελευταίους μήνες προέβησαν στις 
παρακάτω ενέργειες: 
 Με αφορμή την Ελληνική Εβδομάδα Μελανώματος, 
από τις 3 έως τις 7 Μαΐου, το Τμήμα Δερματολογίας Ενη-
λίκων και Παίδων του ΜΗΤΕΡΑ πραγματοποίησε περίπου 
300 δωρεάν εξετάσεις αξιολόγησης σπίλων και δερματο-
σκόπησης, με στόχους την πρόληψη και την ενημέρωση 
του κοινού σχετικά με τις κακοήθεις δερματικές παθή-
σεις. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας και Αφροδι-
σιολογίας (EADV), στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της 
ευαισθητοποίησης του κόσμου για την έγκαιρη διάγνωση 
του μελανώματος, από το 2000 και κάθε χρόνο διοργανώ-
νει την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος» σε διάφορες 
χώρες. Στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Δερ-
ματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ), η 

συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί την αφετηρία για μία ολό-
κληρη εβδομάδα αφιερωμένη στην πρόληψη.
 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μα-
ΐου), τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ παρείχαν στο 
γυναικείο κοινό, για το διάστημα 8 - 18 Μαΐου, τη δυνατό-
τητα διενέργειας ενός αιματολογικού ελέγχου των βασι-
κών λειτουργιών σε συμβολική τιμή. Στη συγκεκριμένη 
ενέργεια συμμετείχαν παράλληλα και τα διαγνωστικά κέ-
ντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Πολυϊατρείο Αθηνών (στην περιο-
χή Hilton) και Πολυϊατρείο Δυτικής Αθήνας (στο Περιστέ-
ρι). Στον εν λόγω έλεγχο συμπεριλήφθηκαν οι ακόλουθες 
εξετάσεις: γενική αίματος, χοληστερίνη αίματος, σάκχαρο, 
T.S.H., φερριτίνη αίματος και παθολογική εξέταση συνο-
δευόμενη από ιατρική εκτίμηση. Η σπουδαία αυτή παροχή 
έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από το γυναικείο κοινό, κα-
θώς προσήλθε να εξεταστεί μεγάλος αριθμός γυναικών. Τα 
νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
στήριξαν αυτήν την πρωτοβουλία, παρέχοντας στις εξετα-
ζόμενες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. 

ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ
πάντα κοντά στον άνθρωπο

εταιρική 

κοινωνική 

ευθύνη

εταιρική 

κοινωνική 

ευθύνη

Τα Μαιευτήρια του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, στην προσπάθειά τους να διευκολύνουν τα νέα 
ζευγάρια στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, προέβησαν στη δημιουργία νέων πακέτων 
προγεννητικών ελέγχων σε ακόμη πιο προνομιακές τιμές. Έτσι:
• Ο 1ος προγεννητικός έλεγχος (για πρωτοτόκους) περιλαμβάνει: ουρία, σάκχαρο, γενική αίμα-
τος, ομάδα αίματος, Rhesus αίματος, ηλεκτροφόρηση hb, γενική ούρων, VDRL, ABS αντιτοξό-
πλασμα lgG & lgM, ερυθρά lgG & lgΜ, αυστραλιανό αντιγόνο Ηbs Ag, αντισώματα ΗΙV, ηπατίτι-
δα C, κυτταρομεγαλοϊό CMV lgG & lgM, μυκόπλασμα κολπικού και αντιβιόγραμμα στην τιμή των 
170 ευρώ.
• Ο 2ος προγεννητικός έλεγχος (για δευτεροτόκους) περιλαμβάνει: ουρία, σάκχαρο, γενική αί-
ματος, γενική ούρων, VDRL, ABS αντιτοξόπλασμα lgG & lgM, αυστραλιανό αντιγόνο Ηbs Ag, αντι-
σώματα ΗΙV, ηπατίτιδα C, κυτταρομεγαλοϊό CMV lgG & lgM, μυκόπλασμα κολπικού και αντιβιό-
γραμμα στην τιμή των 125 ευρώ.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η μέλλουσα μητέρα που θα πραγματοποιήσει και άλλες εξετάσεις, επιπλέ-
ον των προαναφερομένων, θα δικαιούται σε αυτές έκπτωση 30%.

Νέα προνομιακά πακέτα
προγεννητικών ελέγχων
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Τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, αντα-
ποκρινόμενα για άλλη μία φορά στις ανάγκες της νέας μητέρας, 
δημιούργησαν για όλες τις γυναίκες που τα εμπιστεύονται τη 
μοναδική υπηρεσία ΜΗΤΕΡΑ στο ΣΠΙΤΙ. 
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή, για τα δεδομένα της χώρας 
μας, υπηρεσία, με την οποία έμπειρες μαίες, ειδικευμένες σε 
θέματα θηλασμού, σας επισκέπτονται στο σπίτι σας και κάνουν 
με την πολύτιμη βοήθειά τους και τις γνώσεις τους τις μέρες 
εκείνες πιο ξέγνοιαστες, με την ασφάλεια, την ποιότητα και την 
αξιοπιστία του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ. 
Με το ΜΗΤΕΡΑ στο ΣΠΙΤΙ δεν υπάρχει λόγος να αγχωθούν οι 
νέοι γονείς, αφού μπορούν από τις πρώτες κιόλας ώρες να έ-
χουν κοντά τους τη μαία, η οποία θα τους βοηθήσει αρχικά στο 
να οργανώσουν τα απαραίτητα αντικείμενα που θα χρειαστούν 
για το νεογνό, θα τους εκπαιδεύσει σε ό,τι αφορά την περιποί-
ησή του και την υγιεινή του, θα βοηθήσει στο θηλασμό και θα 
επιλύσει απορίες.

Ο ι  υ π η ρ ε σ ί ε ς
1.  Υποστήριξη και εκπαίδευση νέων γονέων στο περιβάλλον 

του σπιτιού: Ο ερχομός του πρώτου παιδιού (ή σε περίπτωση 
γέννησης πρόωρου και διδύμων) μπορεί να πανικοβάλει αρ-
κετούς γονείς και εκείνοι να αναζητήσουν συμβουλές πριν 
αλλά και μετά τη γέννησή του. Για το λόγο αυτό δημιουργή-
θηκε η υπηρεσία υποστήριξης και εκπαίδευσης γονέων από 
έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό (μαίες), με σκοπό 
την υποστήριξή τους σχετικά με το μπάνιο, το θηλασμό, την 
περιποίηση, το χώρο, την ασφάλεια, το ρουχισμό κ.ά. του 
βρέφους. Η υπηρεσία παρέχεται σε μεμονωμένες επισκέ-
ψεις των 2 ωρών (από τις 07:00 έως τις 23:00) ή σε διάφορα 
πακέτα επιλογών. 

2.  Επίσκεψη για εξέταση χολερυθρίνης: Η υποψία ίκτερου 
στα νεογνά είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τους γονείς, 
ακόμα και μετά την έξοδό τους από το μαιευτήριο. Οι μαίες 
σας επισκέπτονται στο χώρο σας για τη λήψη δείγματος αί-
ματος από το νεογνό. Το δείγμα μεταφέρεται αμέσως στα 
εργαστήρια του Μαιευτηρίου για ανάλυση και για ενημέρω-
ση των γονέων και του παιδιάτρου.

3.  Αιμοληψία και μεταφορά δείγματος στα εργαστήρια: Στην 
προσπάθειά μας να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή ε-
ξυπηρέτηση στους γονείς, φροντίσαμε για την πραγματοποί-
ηση αιματολογικών εξετάσεων στο σπίτι σας και την άμεση 

μεταφορά των δειγμάτων στα εργαστήρια του μαιευτηρίου. 
Έτσι, δε χρειάζεται να μετακινηθείτε για να κάνετε τις απα-
ραίτητες εξετάσεις που ζήτησε ο παιδίατρος, αφού μπορεί-
τε να μας έχετε στο χώρο σας από τις 07:00 έως τις 23:00 και 
να λαμβάνετε τα αποτελέσματα μέσω του παιδιάτρου σας την 
ίδια κιόλας μέρα.

4.  24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση: Εξειδικευμένο προσω-
πικό καλύπτει όλο το 24ωρο τηλεφωνικές κλήσεις για απο-
ρίες, διευκρινίσεις και συμβουλές που τυχόν θα ζητηθούν.

Πληροφορίες και ραντεβού
στο τηλεφωνικό κέντρο: 1051 ή 210 6867295.

Μία μαία στο σπίτι σας!
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Μαθήματα ζωής για κάθε μητέρα
Στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ λειτουργεί Τμήμα Ψυχολογικής Υπο-
στήριξης για τις γυναίκες που:
α) διάγουν την περίοδο της εγκυμοσύνης,
β) μόλις έχουν γεννήσει, 
γ)  αντιμετωπίζουν θέματα υπογονιμότητας ή ξεκινούν προ-

σπάθεια τεχνητής γονιμοποίησης,
δ)  αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας ή χρειάζεται 

να υποβληθούν σε κάποια επέμβαση.
Στην προσπάθειά του να βοηθήσει ακόμη πιο ενεργά τις μη-
τέρες και τα ζευγάρια να βιώσουν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το θεσμό «οικογένεια», το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ από τον 
Ιούνιο του 2011 διοργανώνει δύο σεμινάρια με τη συνεργά-
τιδά του ψυχολόγο, κ. Ευρυδίκη Κλειδή.
1. Το πρώτο σεμινάριο έχει θέμα «ΛΟΧΕΙΑ - ΣΧΕΣΗ ΖΕΥ-
ΓΑΡΙΟΥ» και γίνεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη (11:00 – 
12:00). Η ενημέρωση εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η κάθε 
γυναίκα μπορεί να αντεπεξέλθει στις αλλαγές και στις προ-
κλήσεις της νέας σελίδας ζωής, τόσο σε πρακτικό όσο και σε 
συναισθηματικό επίπεδο, και να γίνει όμορφα και ομαλά η 
προσαρμογή. Παράλληλα, το ζευγάρι καθοδηγείται να συνει-

δητοποιήσει την αλλαγή που έρχεται στη δυναμική της σχέσης 
του, αλλά και να τη διαχειριστεί και να την ενισχύσει με όφε-
λος τόσο για τους ίδιους τους γονείς όσο και για το παιδί ή τα 
παιδιά τους, αφού η σχέση αποτελεί επένδυση ζωής.
2. Το δεύτερο σεμινάριο, με θέμα «ΑΝΑΤΡΕΦΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
ΜΟΥ», γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή (11:00 - 12:00). Οι 
μητέρες ενημερώνονται για τις ψυχολογικές ανάγκες του 
νεογέννητου, τα ψυχοσεξουαλικά στάδια ανάπτυξης, τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενισχύσουν τη νοητική 
ανάπτυξη του παιδιού τους, αλλά και για το πώς θα χειρι-
στούν το θέμα της έλευσης του μωρού με το άλλο ή τα υπό-
λοιπά τους παιδιά. Στόχος η ανατροφή παιδιών συναισθημα-
τικά ασφαλών, ισορροπημένων και χαρούμενων.
Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα για κάθε γυναίκα, σε όποιο 
στάδιο ζωής και αν βρίσκεται, να κλείσει κάποιο ατομικό 
ραντεβού, είτε νοσηλεύεται στο Μαιευτήριο είτε όχι. Ειδικά 
σε περιπτώσεις υπογονιμότητας ή σε θέματα υγείας, για 
πρώτη φορά σε ελληνικό χώρο υγείας εφαρμόζεται μία 
νέα μέθοδος ενεργειακής ιατρικής, με τεχνικές συναισθη-
ματικής απελευθέρωσης (EFT).

Ιατρείο Βελονισμού 
στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ

Το μαιευτήριο ΛΗΤΩ δημιούργησε το Ιατρείο Βελονισμού, με 
απώτερο σκοπό να βοηθήσει τη μέλλουσα μητέρα να αντιμε-
τωπίσει με τη θεραπευτική μέθοδο του βελονισμού:
1.  Τις επώδυνες καταστάσεις που δημιουργούνται ή επιτείνο-

νται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως οι οσφυαλ-
γίες, οι ισχιαλγίες κτλ.

2. Την υπερέμεση της εγκυμοσύνης.
3.  Την καταπολέμηση ψυχοσωματικών διαταραχών (άγχος, 

αϋπνίες κτλ).
4. Τη διακοπή του καπνίσματος.
5. Την προετοιμασία της για φυσικό τοκετό.
6.  Το μετασχηματισμό της ισχιακής προβολής του μωρού σε 

κεφαλική. 
7.  Την ελάττωση του πόνου κατά τη διάρκεια του φυσικού το-

κετού .

Οι υπηρεσίες του νέου τμήματος απευθύνονται και στις υπό-
λοιπες γυναίκες που μπορεί να πάσχουν από οξείς και χρόνι-
ους πόνους (π.χ. μυοσκελετικού συστήματος κ.ά.), κεφαλαλ-
γίες, προβλήματα από άλλα συστήματα (π.χ. αναπνευστικού, 
πεπτικού κ.ά.), από ψυχοσωματικές διαταραχές, αϋπνία ή που 
επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα.
Κατά τη θεραπευτική συνεδρία βελονισμού, τοποθετούνται με 
ανώδυνο τρόπο αποστειρωμένες βελόνες μιας χρήσης σε συ-
γκεκριμένα σημεία στην επιφάνεια του σώματος. Κάθε συνε-
δρία διαρκεί από 15 έως 30 λεπτά.

Το Ιατρείο Βελονισμού του ΛΗΤΩ λειτουργεί κάθε Τρίτη 
και Πέμπτη, 17:00 - 20:00.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 6902000.
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Βελτίωση της ποιότητας των εμβρύων και σημαντικό ποσοστό 
μείωσης των αποβολών επιτυγχάνει η νέα τεχνική IMSI (εν-
δοκυτταροπλασματική ένεση μορφολογικά επιλεγμένων 
σπερματοζωαρίων) που εφαρμόζεται στη Μονάδα Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ. Η πρωτοποριακή 
αυτή τεχνική αναπτύχθηκε πρόσφατα στον τομέα της εξωσω-
ματικής γονιμοποίησης (IVF) κι έρχεται να συμπληρώσει την 
ήδη υπάρχουσα ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπερματοζω-
αρίου (ICSI).
Πρόκειται για μία πραγματικού χρόνου τεχνική στην οποία τα 
σπερματοζωάρια επιλέγονται προ της ενέσεώς τους στο ω-
άριο (ICSI). Ο εμβρυολόγος, διευθυντής της μονάδας Υποβο-
ηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Giles Palmer, 
τονίζει: «Με τη βοήθεια ενός αντεστραμμένου μικροσκοπί-
ου, παρέχεται πολύ μεγαλύτερο ποσοστό μεγέθυνσης των 
σπερματοζωαρίων (περίπου 6.000 φορές) από εκείνο που 
μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν στα εργαστήρια αναπαραγω-
γής (200 φορές) για τη μέθοδο ICSI, προκειμένου να μπο-
ρούμε να βλέπουμε την εσωτερική μορφολογία των σπερμα-
τοζωαρίων. Με τον τρόπο αυτόν, αποφεύγεται η επιλογή ε-
κείνου του σπερματοζωαρίου που παρουσιάζει ανωμαλίες 
σε αυτό το επίπεδο (εσωτερικό) και το οποίο μπορεί να θέσει 
σε κίνδυνο την επιτυχία της θεραπείας».
Η τεχνική αυτή έχει δοκιμαστεί σε σπερματοζωάρια ανδρών 
που έχουν σοβαρές ανωμαλίες και σε περιπτώσεις καθ’ έξιν 

αποβολών, όπως και σε επαναλαμβανόμενες μη επιτυχημέ-
νες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF). 
«Στο εργαστήριο της Μονάδας IVF του ΜΗΤΕΡΑ, μάλιστα, 
μετά την επιλογή του μορφολογικά φυσιολογικού σπερματο-
ζωαρίου, ελέγχεται και η βιοχημεία του, που υποδεικνύει 
την ωρίμανσή του», επισημαίνει ο επιστημονικός υπεύθυνος 
της Μονάδας, κ. Π. Καραντζής. «Στην προσπάθεια να βελτι-
ώνουμε συνεχώς τα ποσοστά επιτυχίας της Μονάδας μας», 
συμπληρώνει, «τώρα προσφέρουμε άλλη μία επιλογή, το 
IMSI, αξιολογώντας με το βέλτιστο τρόπο την ποιότητα των 
σπερματοζωαρίων που θα επιλέξουμε για τη γονιμοποίηση 
των ωαρίων».

Στις 28/5/2011 πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, στο 
Συνεδριακό Κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ «Ν. Λούρος», επιστημονική 
ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες Μέθοδοι Διερεύνησης των Πα-
θήσεων του Μαστού». Στην ημερίδα, εκτός από τους διακε-
κριμένους ιατρούς των Νοσοκομείων ΜΗΤΕΡΑ, ΥΓΕΙΑ και 
ΛΗΤΩ, συμμετείχε και η έγκριτη Αμερικανίδα επιστήμονας κ. 
Emily Fox Conant, Καθηγήτρια Ακτινολογίας στο πανεπιστη-
μιακό νοσοκομείο της Πενσυλβανίας. Κατά τη διάρκεια των 
παρουσιάσεων συζητήθηκαν και αναλύθηκαν σε βάθος όλες 
οι νεότερες εξελίξεις στις απεικονιστικές και διαγνωστικές 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα για την έγκαιρη δι-
άγνωση και, κατά συνέπεια, στην αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση του καρκίνου του μαστού. Αναπτύχθηκαν, επίσης, η ση-
μασία της τομοσύνθεσης, ενός νέου είδους τρισδιάστατης 
μαστογραφίας, και οι κλινικές εφαρμογές της, συζητήθηκε 

εκτενώς ο ρόλος της μαγνητικής το-
μογραφίας στην πορεία της διάγνω-
σης και αντιμετωπίστηκαν διλήμμα-
τα που ανακύπτουν στην καθημερι-
νότητα των επιστημόνων του χώρου. 
Συμπερασματικά, οι μέθοδοι διά-
γνωσης και θεραπείας έχουν εξελι-
χθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε σήμερα 
είμαστε σε θέση να διαγνώσουμε τον 
καρκίνο του μαστού σε πολύ πρώιμο στάδιο, δηλαδή ακριβώς 
τη στιγμή όπου μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, 
προκειμένου η πλειονότητα των ασθενών να θεραπεύεται με 
επιτυχία. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους διακε-
κριμένες προσωπικότητες του ιατρικού χώρου, που ανήκουν 
τόσο στην ειδικότητα της Ακτινολογίας όσο και σε άλλες.

Ημερίδα για τις παθήσεις του μαστού

Πρωτοποριακή τεχνική από τη Μονάδα IVF ΜΗΤΕΡΑ

Η κ. Emily Fox Conant.

Οπτική απόδοση συγκεκριμένων σταδί-
ων από την τεχνική IMSI, που εφαρμό-
ζει η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ.
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Hygeia Hospital Tirana: νέα εποχή
στη Μαιευτική - Γυναικολογία
Οι νέες μέθοδοι μαιευτικής και εμβρυομητρικής ιατρικής, που 
εφαρμόζονται στη Γυναικολογική Κλινική του Hygeia Hospital 
Tirana, εξασφαλίζουν 100% ποσοστό επιβίωσης στα νεογνά, 
συγκριτικά με το ποσοστό της περιγεννητικής θνησιμότητας 
στην Αλβανία, το οποίο φτάνει το 10% του συνόλου των γεννή-
σεων στη χώρα (περίπου 40.000 ετησίως), ενώ ταυτόχρονα 
διασφαλίζουν την καλή υγεία των γυναικών. Παράλληλα, η έ-
γκαιρη διάγνωση των συγγενών παθήσεων ελαχιστοποιεί την 
πιθανότητα γεννήσεων νεογνών με συγγενή νοσήματα (σύνδρο-
μο Down, καρδιοπάθειες κ.ά.) σε ποσοστό από 70% έως 99%, 
ανάλογα με την πάθηση. 
Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν στο 4ο κατά σειρά Επιστη-
μονικό Συνέδριο που δι-
οργάνωσε το Hygeia 
Hospital Tirana το 
Σάββατο 2 Ιουλίου 
2011 και ήταν αφιερω-
μένο σε «Μοντέρνα Θέ-
ματα: Γυναίκα - Νεο-
γνό». Στη διάρκεια του 
συνεδρίου, 16μελής ε-
πιστημονική ομάδα Ελ-
λήνων και Αλβανών ια-
τρών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
-μεταξύ αυτών μαιευτή-
ρες - γυναικολόγοι, χει-
ρουργοί λαπαροσκόποι, 
παιδίατροι - νεογνολόγοι, 
χειρουργοί ογκολόγοι και 
υπερηχογραφιστές- πα-
ρουσίασαν τις τελευταίες 
εξελίξεις στους τομείς της 
Μαιευτικής - Γυναικολογί-
ας και της Νεογνολογίας - 
Αναισθησιολογίας. 

 Το συνέδριο τίμησε με την 
παρουσία της η κ. Liri 
Berisha, Πρόεδρος του Αλ-

βανικού Ιδρύματος για τα Παιδιά. Στη διάρκεια του χαιρετι-
σμού της, η κ. Berisha τόνισε: «Σήμερα, στην Αλβανία υπάρχει 
ανάγκη εκπαίδευσης κι ενημέρωσης του γυναικείου κοινού σε 
γυναικολογικά - μαιευτικά ζητήματα, προκειμένου να γνωρί-
ζουν ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα διενέργειας διαγνώσεων 
με ακρίβεια και επιλογής των κατάλληλων θεραπειών, τόσο για 
τις ίδιες όσο και για τα παιδιά τους. Είναι σημαντικό όλοι οι 
οργανισμοί υγείας να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες στο 
πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης και για το λόγο αυτό συγ-
χαίρω το Hygeia Hospital Tirana. Στις μέρες μας, το επίπεδο 
γνώσης και τα ιατρικά επιτεύγματα μας δίνουν τη δυνατότητα 

να μιλάμε με σιγουριά για ολο-
κληρωμένη διαχείριση των γυ-
ναικών κατά την εγκυμοσύνη, 
αλλά και για γέννηση παιδιών 
χωρίς προβλήματα. Στόχος άλ-
λωστε του ιδρύματός μας είναι 
η καλή υγεία των παιδιών και 
για το λόγο αυτόν υποστηρί-
ζουμε πλήρως όλους τους ορ-
γανισμούς υγείας που παρέ-
χουν υψηλής ποιότητας υπη-
ρεσίες υγείας στις μελλοντι-
κές γενιές». 

 Ο Πρόεδρος της Οργανω-
τικής Επιτροπής του Σεμι-
ναρίου, Μαιευτήρας - Γυ-
ναικολόγος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του Μαιευτηρί-
ου ΛΗΤΩ του Ομίλου Υ-
ΓΕΙΑ, κ. Λεωνίδας Παπα-
δόπουλος, δήλωσε: «Στις 
μέρες μας δε νοείται να 
γεννιούνται παιδιά με προ-
βλήματα, τη στιγμή όπου 
υπάρχουν στα χέρια μας 
όλες οι σύγχρονες μέθο-
δοι διάγνωσης και αντιμε-
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τώπισης ακόμα και των πιο δύσκολων περιστατικών. Η επιστή-
μη στον κλάδο της Μαιευτικής - Γυναικολογίας προχωρεί με 
ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς και γι’ αυτό είναι χρέος μας όχι 
μόνο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά και να ηγούμαστε 
αυτών και να λαμβάνουμε ενεργό μέρος, ο καθένας από την 
ειδικότητά του. Άλλωστε, αυτό ήδη το επιτυγχάνουμε τόσο με 
το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό μας και την εφαρμο-
γή των πλέον σύγχρονων μεθόδων γυναικολογικής και εμβρυ-
ομητρικής ιατρικής όσο και με τη συσσωρευμένη εμπειρία των 
ιατρών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, με τους οποίους συνεργαζόμαστε 
στενά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

 Από την πλευρά του, ο Συντονιστής της Γυναικολογικής Κλι-
νικής του ΗΗΤ, Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, κ. 
Βασίλης Αγγελής, τόνισε: «Ο σωστός προγεννητικός και περι-
γεννητικός έλεγχος, η έγκαιρη διάγνωση, οι εξειδικευμένοι 
επιστήμονες της Κλινικής και της Μονάδας Εντατικής Νοση-
λείας Νεογνών, ο τελευταίας γενιάς εξοπλισμός και οι πλέον 
σύγχρονες τεχνικές επεμβατικής και χειρουργικής αντιμετώ-
πισης που εφαρμόζουμε δημιουργούν νέα δεδομένα στις υπη-
ρεσίες υγείας στην Αλβανία, προς όφελος της ζωής και της 
υγείας της γυναίκας και του νεογνού. Στο νοσοκομείο μας μέχρι 
στιγμής έχουμε αντιμετωπίσει με επιτυχία περιπτώσεις γυναι-
κολογικού καρκίνου, 
καρκίνου του μαστού, πα-
θολογίες της εγκυμοσύ-
νης και τοκετούς υπέρ-
βαρων γυναικών και έ-
χουμε διενεργήσει πλή-
θος ουρογυναικολογικών 
επεμβάσεων». 

 Το συνέδριο χαιρέτισε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του 
Hygeia Hospital Tirana, κ. Κυριάκος Κοψίδης, ο οποίος επι-
σήμανε μεταξύ άλλων: «Το ΗΗΤ, με το πολυπληθές επιτελείο 
Ελλήνων και Αλβανών επιστημόνων του, καλύπτει όλες τις υ-
ποειδικότητες της Μαιευτικής - Γυναικολογίας και είναι σε 
θέση, με υποδομές εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της 
ιατρικής τεχνολογίας και τη χρήση διεθνών πρωτοκόλλων, να 
παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση των μαιευτικών - γυναικο-
λογικών περιστατικών, από το στάδιο της πρόληψης και της 
διάγνωσης μέχρι και το στάδιο της αντιμετώπισης - επεμβατι-
κής και χειρουργικής. Στόχος μας είναι να φέρουμε μια νέα 
εποχή στις υπηρεσίες υγείας της Αλβανίας και στον τομέα της 
Μαιευτικής - Γυναικολογίας. Τα πρώτα αποτελέσματα μας δι-
καιώνουν και μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε προσηλω-
μένοι στον ίδιο στόχο: στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρε-
σιών και στην ασφάλεια του ασθενή».  

1 2 3 4

1. Η κ. Liri Berisha, Πρόεδρος του Αλβανικού Ιδρύματος για τα Παιδιά.  2. Ο κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου, Μαι-
ευτήρας - Γυναικολόγος και Διευθύνων Σύμβουλος του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.  3. Ο κ. Βασίλης Αγγελής, Συντονιστής της Γυναικολογικής Κλινικής του 
ΗΗΤ, Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος.  4. Ο κ. Κυριάκος Κοψίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Hygeia Hospital Tirana.

Γενικές απόψεις από το 4ο Επιστημονικό Συνέδριο του Hygeia 
Hospital Tirana, το οποίο ήταν αφιερωμένο σε «Μοντέρνα Θέματα: 
Γυναίκα - Νεογνό».
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Γιορτή Μαίας / Μαιευτή και Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας

Ευαισθησία και φροντίδα
για τη μητέρα και το νεογνό
Η 5η Μαΐου είναι κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο αφιε-
ρωμένη στη Μαία και στο Μαιευτή ως αναγνώριση της προ-
σφοράς τους στην κοινωνία και του καθοριστικού τους ρόλου 
στη δημιουργία υγιών ατόμων και οικογενειών.
Η Μαία στην ελληνική μυθολογία είναι μία από τις Πλειάδες, 
τις εφτά κόρες του Άτλαντα και της Πλειόνης. Οι Πλειάδες 
γεννήθηκαν στο όρος Κυλλήνη και ονομάζονται και Θεές του 
Βουνού. Η Μαία ήταν η μεγαλύτερη, η ομορφότερη και η πιο 
συνεσταλμένη από τις αδελφές. Από την ένωσή της με το Δία 
γεννήθηκε ο Ερμής. Στη ρωμαϊκή μυθολογία μαζί με το γιο 
της Ερμή λατρευόταν ως προστάτιδα του εμπορίου. Έδωσε 
στο μήνα Μάιο, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον Ερμή, το 
όνομά της.
Στο Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, στα μέσα του 3ου αιώνα, 
αναφέρεται ότι κατά τη γέννηση του Ιησού παρευρίσκονταν 
δύο μαμές, από τις οποίες η μία λεγόταν Σαλώμη. Το 1310 η 
Καθολική Εκκλησία απαιτεί από τις μαμές να είναι βαφτι-

σμένες χριστιανές, ενώ την περίοδο του Μεσαίωνα κατηγο-
ρούνται για μαγεία και διώκονται από την Ιερά Εξέταση. Τα 
έτη 1452 και 1491 ακολούθησαν νομοθεσίες στο Ρένγκεν-
σμπουργκ και Ουλμ, που στοιχειοθετούν την άσκηση του 
μαιευτικού επαγγέλματος.
Στη σύγχρονη Ελλάδα οι πρακτικές μαίες ή μαμές ήταν γυ-
ναίκες που αναλάμβαναν να ξεγεννήσουν τις εγκύους. Μέχρι 
τις αρχές του 20ού αιώνα οι μαμές εκπαιδεύονταν συνήθως 
από μία ηλικιωμένη, έμπειρη στο επάγγελμα, που αναλάμ-
βανε να μυήσει τις διαδόχους της. 
Σήμερα οι απόφοιτοι του τμήματος Μαιευτικής των ΑΤΕΙ 
μπορούν να εργαστούν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλ-
λους επιστήμονες στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο φορέα ή ως 
αυτοαπασχολούμενοι. 
Ο μαίες και οι μαιευτές μπορούν να εφαρμόσουν ολοκληρω-
μένη νοσηλευτική φροντίδα στην έγκυο, στη λεχώνα και στο 
νεογνό, στη γυναικολογικά ασθενή, καθώς επίσης και να α-

σχοληθούν με την οργά-
νωση και την εφαρμογή 
οικογενειακού προ-
γραμματισμού και υγει-
ονομικής εκπαίδευσης 
ατόμων ή ομάδων.
Ένας από τους στόχους 
της Παγκόσμιας Συνο-
μοσπονδίας Μαιών - 
I n t e r n a t i o n a l 
Confederat ion  of 
Midwives ΙCM για το 
2011 είναι η μείωση της 
μητρικής και κατ’ επέ-
κταση νεογνικής θνησι-
μότητας και νοσηρότη-
τας κατά την περιγεννη-
τική περίοδο - θέμα ιδι-
αίτερα καυτό τα τελευ-
ταία 20 χρόνια, ειδικά 
στα αναπτυσσόμενα 
κράτη.
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Τιμή για τους ανθρώπους του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μαίας / Μαιευτή και Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας, τίμησε, για μία α-
κόμα χρονιά, το μαιευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό του. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος 
Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ, την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011, με παρουσία στελεχών της διοίκησης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, καθώς 
και των κλινικών ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ. 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, κήρυξε την έναρξη της διοργάνωσης, 
συγχαίροντας τις Μαίες και τους Νοσηλευτές για την ευαισθησία, την ανθρωπιά και -όπως ο ίδιος περιέγραψε- την ανε-
κτίμητη, χωρίς διακρίσεις και ανισότητες, προσφορά τους στην κοινωνία. 
Στο ίδιο κλίμα, ευγνωμοσύνης, σεβασμού και αναγνώρισης, κινήθηκαν και οι χαιρετισμοί τόσο του κ. Καρταπάνη, Γενικού 
Διευθυντή του ΥΓΕΙΑ, όσο και των Προέδρων των Επιστημονικών Συμβουλίων, του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Καλλιπολίτη, και του 
ΛΗΤΩ, κ. Δουράτσου, αλλά και του Γραμματέα του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ, κ. Πιπιλή. Στη συνέχεια απηύ-
θυναν χαιρετισμό και οι Διευθύντριες των Νοσηλευτικών Διευθύνσεων, του ΥΓΕΙΑ, κ. Πανουτσοπούλου, του ΜΗΤΕΡΑ, κ. 
Καραγιάννη, και του ΛΗΤΩ, κ. Παπαδημητρίου. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ήταν οι ομιλίες της Νοσηλεύ-
τριας ΜΕΘ του ΥΓΕΙΑ, κ. Πατέλη, με θέμα «Γεφυρώνοντας 
το χάσμα: Αυξάνοντας την πρόσβαση και την ισότητα στις 
υπηρεσίες υγείας», και της Μαίας του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Πυ-
ρώτη, με θέμα «Οι Μαίες και οι Μαιευτές στέκονται δίπλα 
στις γυναίκες όλου του κόσμου». 
Τέλος, η επίτιμη προσκεκλημένη της διοργάνωσης, κ. Ι-
ωάννα Παπάκη, Μαία και Πρόεδρος του ελληνικού τμή-
ματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, εντυπωσίασε με την 
παρουσίαση της οργάνωσης και του ανθρωπιστικού της 
έργου, δίνοντας παράλληλα παγκόσμια διάσταση στο ρό-
λο των Μαιών και των Νοσηλευτών.

O κ. Κ. Σταύρου στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Μαίας / Μαιευτή και Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας
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Μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά ενημέρωσης για τον καρ-
κίνο του μαστού διοργανώθηκε στην κατοικία του Βρετανού 
πρέσβη, Dr David Landsman, στην Αθήνα. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι όλων των γυναικείων οργα-
νώσεων που ασχολούνται με την πρόληψη και θεραπεία του 
καρκίνου του μαστού καθώς επίσης και σημαντι-
κές γυναικείες προσωπικότητες από τον 
πολιτικό, επιχειρηματικό και επιστημονι-
κό χώρο, που εκδηλώνουν την ευαι-
σθησία τους γι’ αυτό το πρόβλημα. Το 
ελληνικό και βρετανικό προσωπικό 
της Κλινικής Μαστού του 
Cambridge στο ΜΗΤΕΡΑ ενημέ-
ρωσε και προσέφερε τις εξειδι-
κευμένες γνώσεις του για την πρό-
ληψη και θεραπεία της νόσου, όπως 
αυτές διαμορφώνονται σε μία από τις 
μονάδες μαστού η οποία στατιστικά 
είναι μεταξύ των καλύτερων όσον αφορά 
στο θέμα της επιβίωσης και των αποτελε-
σμάτων στην Ευρώπη.
Οι κυρίες που παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούν για τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί μία 
πιστοποιημένη μονάδα μαστού, σύμφωνα με τις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης 

και να έρθουν σε επαφή με έννοιες όπως οι κλινικές μιας 
στάσης, η διπλή γνωμάτευση στις προληπτικές μαστογρα-
φίες η άμεση αποκατάσταση ύστερα από μαστεκτομή, η 
βιοψία του λεμφαδένα φρουρού χωρίς ραδιοϊσότοπα, οι 
εξειδικευμένοι ιατροί στην παθολογοανατομία του μαστού, 

οι ειδικές νοσηλεύτριες για το μαστό, το εξατο-
μικευμένο προληπτικό πρόγραμμα ανάλο-

γα με τις ανάγκες της κάθε γυναίκας 
και ο υπολογισμός της πρόγνωσης 

για την κάθε ασθενή ξεχωριστά, 
βασισμένη στο ειδικό υπολογιστι-
κό μοντέλο-ανακάλυψη της κλινι-
κής. 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Βρε-
τανός πρέσβης στην Ελλάδα, Dr 
David Landsman, και η σύζυγός 

του. Μεταξύ των ομιλητών, ο Pr. 
Gordon Wishart -Διευθυντής της Κλι-

νικής Μαστού Cambridge στο ΜΗΤΕΡΑ 
δήλωσε: «Ο πιο απλός λόγος για να επισκε-

φθεί κάποια γυναίκα μία ειδικευμένη και πιστο-
ποιημένη μονάδα μαστού, είτε για πρόληψη είτε για αντιμε-
τώπιση κάποιου συμπτώματος, είναι ότι θα έχει 99,6% 
σωστή διάγνωση και αν θεραπευτεί 20% μεγαλύτερη επιβί-
ωση και 57% λιγότερη υποτροπή».

Βραδιά επαγρύπνησης και πρόληψης 
από την Κλινική Μαστού του Cambridge

1. Ο Διευθυντής της Κλινικής Μαστού Cambridge στο ΜΗΤΕΡΑ, Pr. Gordon 
Wishart. 2. Ο Βρετανός πρέσβης στην Ελλάδα, Dr David Landsman. 
3. Γενική άποψη της εκδήλωσης.1 2

3
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επιστολές

Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες 

ευχαριστίες μου για το προσωπικό 

του Β΄ ορόφου κατά τις ημέρες της 

νοσηλείας μου (7/7/11 - 11/7/11). 

Πραγματικά πρόθυμες, ανθρώπινες 

και φοβερά κατατοπιστικές για μια 

καινούργια μαμά. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις 

μαίες καθώς και στην οργάνωση του 

Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ!

Γιαλαμούδη Κυριακή - Ηρώ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του 7ου ορόφου για τις υπηρεσίες που μου πρόσφεραν για το τρίτο παιδί μου που έφερα στον κόσμο, καθώς και το θεράποντα ιατρό μου κ. Καραβίτη.Σας ευχαριστώ πολύ για όλα.
Με τιμή
Κουρτίδη Νικολέττα.

Δευτέρα 24 Μαΐου 2010, Αγίου Πνεύματος, όταν γεννήθηκε το 3ο μας παιδάκι ήταν μόλις 

1.500 kg!

Ευτυχώς, είχαμε τον καλύτερο γυναικολόγο, τον κ. Γιάννη Χριστόπουλο, και δεν υπήρχε καμία 

επιπλοκή στη διαδικασία της γέννας!

Ευτυχώς γεννήσαμε στο καλύτερο μαιευτήριο της Ελλάδας, με τους καλύτερους γιατρούς και 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ!

Ζήσαμε 63 εφιαλτικές ημέρες και νύχτες, με το μωράκι μας να είναι στην εντατική. Κάθε φορά 

όπου η ψυχολογία μας και το κουράγιο μας χανόταν, είχαμε δίπλα μας όλο το προσωπικό του 

ΜΗΤΕΡΑ να μας στηρίζει και να μας δίνει δύναμη να ξεπεράσουμε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση 

όπου βρισκόμασταν!

Θέλω να πω σε όλους τους γονείς που έχουν τα μωράκια τους στις μονάδες: ΚΟΥΡΑΓΙΟ. Να 

σκέφτεστε ότι τα μωράκια σας θα γίνουν καλά, γιατί πολύ απλά είναι στα καλύτερα χέρια!

Και τέλος... Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ σε όλους τους γιατρούς και το ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, 

που κάνανε «γλυκές» τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας και μας θυμίζουν ότι εξακολουθούν 

να υπάρχουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ γιατί χάρη σε εσάς κάθε μέρα βλέπουμε αυτό το υπέροχο πλασματάκι να μας 

χαμογελάει!

Γ.Κ. & Σ.Κ.
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news

Ποδήλατο για τα Παιδικά Χωριά SOS
Από τις 2 ως τις 6 
Μαΐου πραγματο-
ποιήθηκε με επιτυ-
χία ποδηλατοδρο-
μία με αφετηρία το 
Amsterdam και τε-
λικό προορισμό το 
Düsseldorf, καλύ-
πτοντας συνολικά 
περίπου 560 χλμ. σε 
τρεις χώρες (Ολλαν-

δία, Βέλγιο, Γερμανία). 
Η ποδηλατοδρομία αυτή διοργανώνεται κάθε χρόνο από την 
οργάνωση Global Biking Initiative (www.gbi-ev.org και www.

gbihellas.gr), καλύπτοντας κάθε φορά διαφορετική διαδρο-
μή, και έχει ως σκοπό οι συμμετέχοντες να συγκεντρώσουν 
χρηματική βοήθεια που δίνεται στο τέλος της εκδήλωσης σε 
διάφορες οργανώσεις.
Φέτος, στην ελληνική ομάδα συμμετείχε και ο γυναικολόγος 
της Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του Μαιευτηρί-
ου ΜΗΤΕΡΑ, κ. Αντώνης Μαυρίκιος, ο οποίος με τη συνδρο-
μή των ιατρών και του προσωπικού της μονάδας συγκέντρω-
σε χρηματική βοήθεια για τα ελληνικά Παιδικά Χωριά SOS.
Στo πλαίσιo της κοινωνικής ευαισθησίας που διακρίνει το 
προσωπικό και τα μέλη της ομάδας της Μονάδας Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής, ήδη προγραμματίζονται και άλλες 
συμμετοχές σε αγώνες και δραστηριότητες με στόχο την υ-
ποστήριξη (fund - raising) μη κυβερνητικών οργανώσεων.

To φετινό Εργασιακό Πρωτάθλημα Οργανισμών και Φορέων Υγείας (ΕΠΟΦΥ) ολο-
κληρώθηκε με την κατάκτηση του τίτλου από την εταιρεία Provet. H συμμετοχή ήταν 
αυξημένη και το επίπεδο των νέων ομάδων αναπάντεχα υψηλό. Οι ποδοσφαιρικές 
ομάδες του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ, σταθερές αξίες του φορέα από καταβολής ιδρύ-
σεώς του, απέδωσαν και φέτος πολύ αξιόλογο και ποιοτικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν 
κατάφεραν να έχουν συμμετοχή στο final four του Πρωταθλήματος, όμως προήγαγαν 
τις αξίες του Εργασιακού, όπως το ήθος, τη συναδελφικότητα και το ευ αγωνίζεσθαι.
Η διάκριση για τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ ήρθε από την έτερη διοργάνωση του θεσμού, το 
Κύπελλο ΕΠΟΦΥ, όπου το Σάββατο 28/5, μία ώρα πριν από την έναρξη του τελικού 
του Champions League, μεταξύ των ομάδων Barcellona - Manchester, στο 
Paradise Park, ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του συγκλονιστικού τελικού, που βρή-

κε το ΜΗΤΕΡΑ να επικρατεί επί της 
Provet με 3 - 2. MVP του Κυπέλλου 
ανακηρύχθηκε ο Λάζαρος Κωνστα-
ντουδάκης του ΜΗΤΕΡΑ.
Ευχόμαστε στους αθλητές των δύο 
νοσοκομείων μας καλή ξεκούραση, 
ώστε να επανέλθουν δριμύτεροι την 
επόμενη αγωνιστική σεζόν, και πάντα επιτυχίες!

Υψηλές επιδόσεις από τις ομάδες
του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ

Εκ των κορυφαίων αμυντικών μέσων των διοργα-
νώσεων του ΕΠΟΦΥ, ο Κώστας Μότσιλας του ΛΗΤΩ.

Ο αρχηγός του ΜΗΤΕΡΑ, Λάζαρος Κωνσταντουδάκης, παραλαμβάνει το Κύπελλο ΕΠΟΦΥ από τον Πρόε-
δρο του Paradise Park και του Mini Football Association, κ. Γιάννη Μιχαλακόπουλο, και τους διοργανω-
τές του ΕΠΟΦΥ, κ. Σοφία Αθανασιάδου και κ. Γιάννη Σταθόπουλο.
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αφιέρωμα


Πρόληψη και θεραπεία
με ανθρώπινο πρόσωπο!

Το ΛΗΤΩ, γνωστό σε όλους για τη 40 χρόνων πορεία του στο μαιευτικό 
κλάδο, πλήρως ανακαινισμένο πρόσφατα και με εντελώς καινούργια 
τμήματα για τον εναλλακτικό τοκετό (τοκετός στο νερό και τοκετός σαν στο 
σπίτι), συνεχίζει ενεργά τη συμβολή του σε οτιδήποτε αφορά την έγκυο και 
τη μέλλουσα μαμά.
Εντούτοις, το ΛΗΤΩ εκτός από μαιευτήριο είναι και ένα ολοκληρωμένο 
διαγνωστικό κέντρο, που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης 
γυναίκας σε υπηρεσίες υγείας, με τελευταίας γενιάς ιατροτεχνικό 
εξοπλισμό και καταξιωμένους ιατρούς, που με σεβασμό και προσωπική 
φροντίδα πετυχαίνουν την έγκυρη διάγνωση και τη σωστή θεραπεία της 
ασθενούς.
Η συνεχής δυναμική και ανοδική πορεία του ΛΗΤΩ δεν είναι τυχαία. 

Οφείλεται στο πρωτοποριακό πνεύμα που το χαρακτηρίζει, στην 
επιστημονική πληρότητα και στη διαρκή ενημέρωση της ιατρικής 

κοινότητας που το υποστηρίζει, καθώς και στην ποιοτική 
παροχή των υπηρεσιών τις οποίες επιδιώκει να προσφέρει 

σ’ αυτούς που το εμπιστεύονται.
Το ΛΗΤΩ, λοιπόν, εκτός από Μαιευτήριο, αποτελεί 

πλέον κέντρο αναφοράς για τη σύγχρονη 
γυναίκα, η οποία όταν το χρειαστεί θα 

γνωρίζει ότι θα πετύχει δύο πράγματα: 
έγκυρη διάγνωση - σωστή 

θεραπεία, και μάλιστα σε ένα 
περιβάλλον που θα της 

θυμίζει ότι πάνω απ’ όλα 
είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

και ότι αξίζει το 
σεβασμό!

Περισσότερες πληροφορίες  
για τις υπηρεσίες του ΛΗΤΩ 

μπορείτε να δείτε  
στο site www.leto.gr 

i
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Τα πάντα για την υγεία σας

Η οστεοπόρωση είναι η συχνότερη νόσος, αν σκεφτεί κανείς ότι το 45% των γυναικών μετά 
την εμμηνόπαυση πάσχει απ’ αυτήν.

Είναι γεγονός ότι ο καρκίνος του μαστού, αν ανιχνευτεί πριν δημιουργήσει ογκίδιο, είναι πλήρως θεραπεύσιμος. Γι’ αυτό κάθε 
γυναίκα πρέπει να κάνει προληπτικά την ψηλάφηση και τη μαστογραφία της.

Στο ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ και ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ του ΛΗΤΩ διενεργού-
νται κολποσκοπικές εξετάσεις, που θεωρούνται απαραίτητο συμπλήρωμα του PAP test όταν έχει πα-
θολογικά ευρήματα. Είναι μία εντελώς απλή και ανώδυνη εξέταση για την ασθενή, που έχει σκοπό 
να εντοπίσει από ποιο σημείο του κόλπου ή του τραχήλου προέρχονται τα παθολογικά κύτταρα, να 
καθορίσει με ακρίβεια την τοπογραφία της βλάβης, να εκτιμήσει τη σοβαρότητά της και να τεκμη-
ριώσει με ακρίβεια την ιστολογική της διάγνωση, απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή της 
κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.

Στο ΤΜΗΜΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ του ΛΗΤΩ γίνεται η μέτρηση με ειδικά μηχανήματα υψηλής 
ακρίβειας και με ελάχιστη δόση ακτινοβολίας. Αυτή η ακτινολογική εξέταση συνιστάται 
σε γυναίκες άνω των 45 ετών, διαρκεί μόνο 4 λεπτά, δεν είναι κουραστική και δεν 
προκαλεί πόνο! Η ομάδα των έμπειρων ιατρών του τμήματος θα φροντίσει είτε για 
την απαραίτητη θεραπεία της νόσου είτε για την προληπτική αντιμετώπισή της.

Ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα ή με καθ’ έξιν αποβολές, 
οικογενειακό ιστορικό σπανίου νοσήματος ή κληρονομικού καρκίνου. 

Το ΑΛΦΑ LaB ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΚΥΤΤΑΡΟ-
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ είναι θυγατρική εταιρεία του ΛΗΤΩ και ένα από 
τα κορυφαία διαγνωστικά και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, 
που προσφάτως διαπιστεύτηκε για την ποιοτική υπεροχή του με 
ISO15189 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Το Άλφα 
Lab, επί 16 χρόνια, δεν έπαψε ποτέ να βρίσκεται στο πλευρό όσων 
το εμπιστεύονται, με εξετάσεις που σχετίζονται:
• Με τη διάγνωση του κληρονομικού ή του αιματολογικού καρκίνου.
• Με τον προγεννητικό έλεγχο.
• Με την προεμφυτευτική διάγνωση.
• Με τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων και χρωμοσωματικών ανωμαλιών.
• Με τη διάγνωση καρδιαγγειακών παθήσεων.
• Με την ανίχνευση λοιμώξεων, ιών και βακτηριδίων.
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Το ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ του ΛΗΤΩ, εξοπλισμένο με ψηφιακό μαστογράφο, που έχει λιγότερη ακτινοβολία, παρέχει ταχύτερη 
εξέταση, δυνατότητα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης της εικόνας και ευκρινέστερη απεικόνιση, που εξασφαλίζει την έγκυρη 
διάγνωση. Οι έμπειροι ακτινοδιαγνώστες και ακτινολόγοι που στελεχώνουν το Κέντρο Μαστού μπορούν να διενεργήσουν όλων 
των ειδών τις διαγνωστικές και επεμβατικές ακτινολογικές πράξεις, ενώ με τη βοήθεια του υπερηχογράφου καλύπτουν την 
εντόπιση, την παρακέντηση ογκιδίων μαστού, τις στερεοτακτικές βιοψίες και τις σημάνσεις ανωμαλίας μαστού.

Τραχηλίτιδα, κονδυλώματα (HPV), δυσπλασία (CIN) και άλλες φλεγμονές του κατώτερου γεννητικού συστήματος.



αφιέρωμα
 αφιέρωμα


Προστασία και Σωτηρία
Η σύγχρονη γυναίκα και το check up. 

Το ΛΗΤΩ είναι ένας πολυδύναμος οργανισμός, που 
με τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμι-
κού και τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξο-
πλισμού βρίσκεται σε θέση να παρέχει αμέσως και 
με απόλυτη αξιοπιστία πάσης φύσεως εξετάσεις 
στη σύγχρονη γυναίκα.
Το ΛΗΤΩ, υποστηρίζοντας έμπρακτα το ρητό «το 
προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν», παρέχει 
μια πληθώρα υπηρεσιών:
  Στο ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΛΗΤΩ, εξοπλι-

σμένο με το σύγχρονο τηλεχειριζόμενο ακτινο-
σκοπικό συγκρότημα που διενεργεί ενδοφλέβια 
ουρογραφία και σαλπιγγογραφία, πραγματοποιού-
νται όλες οι σύγχρονες Ακτινολογικές εξετάσεις.

  Στο ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ του ΛΗΤΩ 
διενεργούνται Βιοχημικές, Αιματολογικές, Μι-
κροβιολογικές, Ορμονολογικές εξετάσεις και Ουροχημικές αναλύ-
σεις. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι 24 ώρες το 24ωρο η ομάδα 
του εργαστηρίου μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις εργαστηριακές 
εξετάσεις και να δώσει αμέσως απαντήσεις προκειμένου να εξυπη-
ρετήσει επείγοντα περιστατικά.

  Στο ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ του ΛΗΤΩ  γίνονται όλες οι κυττα-
ρολογικές εξετάσεις (Κολπικά - τραχηλικά - ενδοτραχηλικά επιχρί-
σματα, τεστ Παπανικολάου που γίνεται σε συμβατικό επίχρισμα ή σε 
υγρή φάση, παρακεντήσεις μαστού, λεμφαδένων, όγκων ωοθήκης 
και λοιπών οργάνων, Κύκλος για προσδιορισμό ωορρηξίας και ορμο-
νική λειτουργία, Έκκριμα μαστών, Υλικό από ενδομητρική κοιλότητα 
με αναρρόφηση).

  Στο ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ του ΛΗΤΩ διενεργούνται 
ιστολογικές εξετάσεις σε παρασκευάσματα κυρίως του Γυναικείου 
Γεννητικού Συστήματος και του Μαστού.

  Στο ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ του ΛΗΤΩ διενεργού-
νται υπερηχογραφήματα που εξετάζουν τα γυναικεία έσω γεννητικά 
όργανα, δηλαδή τη μήτρα, τις σάλπιγγες και τις ωοθήκες. Οι ιατροί 
διαθέτουν άριστη κατάρτιση, υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε κέ-
ντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού και μακρόχρονη πείρα στη 
μαιευτική και γυναικολογική υπερηχογραφία.

  Στο ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ και ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ του ΛΗΤΩ 
γίνεται έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση των πα-
θήσεων των ενδοκρινών αδένων, όπως η Υπόφυση, ο Θυρεοειδής, 
οι παραθυρεοειδείς, το πάγκρεας, τα επινεφρίδια και οι γονάδες 
(όρχεις, ωοθήκες).
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  Στο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΛΗΤΩ, το οποίο είναι επαν-
δρωμένο με εξειδικευμένους καρδιολόγους, γίνονται καρ-
διολογικές εξετάσεις, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, Triplex 
καρδιάς και αορτικού τόξου. 

  Στο ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του 
ΛΗΤΩ παρέχεται η δυνατότητα διάγνωσης και θεραπείας 
των φλεβικών, κυρίως, αλλά και κάποιων αρτηριακών 
παθήσεων. 

  Στο ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ του ΛΗΤΩ 
καλύπτεται όλο το εύρος περιστατικών με κακοήθεια γεν-
νητικού συστήματος. Παράλληλα, λειτουργεί ογκολογικό 
συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ιατρούς -  στελέχη 
του Μαιευτηρίου αλλά και διαπρεπείς επιστήμονες του ευ-
ρύτερου Ιατρικού χώρου, οι οποίοι ασχολούνται με τη διάγνω-
ση και θεραπεία νεοπλασματικών νόσων.

  Στη ΜΟΝΑΔΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ του ΛΗΤΩ γίνεται 
μελέτη της λειτουργίας της κύστης και της ουρήθρας με ηλεκτρο-
νική καταγραφή των πιέσεων κατά την πλήρωση και κατά την ού-
ρηση. Έτσι, ο ιατρός επιλέγει τη θεραπεία, τις ασκήσεις πυελικού 
εδάφους καθώς και την «επανεκπαίδευση της κύστης» (Bladder 
drill) που ταιριάζουν στην ασθενή ή την απαραίτητη χειρουργική 
θεραπεία.

Η λαπαροσκοπική αποτελεί την αιχμή του δόρατος 
στην ιατρική.

Οι ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ του ΛΗΤΩ  είναι εξοπλισμέ-
νες για τη διενέργεια ενδοσκοπικών και λαπαροσκοπι-
κών επεμβάσεων. Μία, μάλιστα, έχει εξοπλιστεί με το 
OR1 BASIC SYSTEM της Storz, που θεωρείται η αιχ-
μή της τεχνολογίας στην ενδοσκοπική χειρουργική. 
Εκτελούνται όλες οι επεμβάσεις γενικής χειρουρ-
γικής, πλαστικής και ουρογυναικολογίας.
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αφιέρωμα


Η ομορφιά και η  
σύγχρονη γυναίκα 

Κοιλιοπλαστική, λίφτινγκ προσώπου, ανόρθωση - αυξητική 
- μειωτική στήθους, ρινοπλαστική, αποκατάσταση μαστού 

έπειτα από μαστεκτομή.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
διεκπεραιώνονται στο ΛΗΤΩ με ασφάλεια από κορυφαίους ι-
ατρούς και από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μέσα στις 
άριστα οργανωμένες και εξοπλισμένες με σύγχρονα ιατρικά 
μηχανήματα χειρουργικές αίθουσες. 

Αποτρίχωση με LASER. Η τελευταία λέξη της επιστήμης 
και της τεχνολογίας στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα.

Στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ - LasER του ΛΗΤΩ  χρησιμοποι-
ούμε μηχάνημα Laser Αλεξανδρίτη (μοντέλο Gentle LASE), 

με το οποίο η αποτρίχωση επιτυγχάνεται μέσω του φαινομένου 
της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης. Το μηχάνημα εκπέμπει δέ-

σμη φωτός σε συγκεκριμένο μήκος κύματος, η οποία διαπερνά 
την επιδερμίδα και απορροφάται από τη μελανίνη του τριχικού 

θύλακα, με αποτέλεσμα την καταστροφή του. Η συνεδρία γίνεται 
από δερματολόγο, η οποία στην πρώτη συνάντηση εξετάζει τον τύπο 

του δέρματος, εκτιμά την τριχοφυΐα, λαμβάνει πλήρες ιστορικό και κάνει 
δοκιμαστικό test.

Η παχυσαρκία είναι νόσος και αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων, 
εγκεφαλικών επεισοδίων και σακχαρώδους διαβήτη.

Στο ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ και ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ του ΛΗΤΩ  εξυπηρετούνται 
όλες οι γυναίκες που έχουν θέματα παχυσαρκίας και υποβάλλονται σε λιπο-
μετρική εξέταση με το μηχάνημα HOLOGIC DELPHI, το οποίο αναλύει τη σύν-

θεση του ανθρώπινου σώματος και προσδιορίζει την ποσοστιαία 
αναλογία λιπώδους ιστού με μαθηματική ακρίβεια, εντός χρόνου 
το πολύ δέκα λεπτών. Το άτομο, με βάση τα αποτελέσματα της 
κλινικής εξέτασης και των σχετικών εργαστηριακών εξετάσεων, 
θα παρακολουθείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο.
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Πριν από τρεις μήνες δεχτήκαμε στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ ένα τηλεφώνημα από τη δημοσιογράφο της εκπομπής 
του Alpha «Σπίτι απ’ την αρχή». Επρόκειτο για μία οικογένεια με 2 παιδιά, με τη μητέρα έγκυο στον 4ο μήνα. 
Εξαιτίας μιας επιχειρηματικής κίνησης που δεν είχε καλό αποτέλεσμα, αλλά και κάποιων προσωπικών δυ-
σκολιών, η οικογένεια Σαπουντζή είχε περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση. Η εκπομπή «Σπίτι απ’ την αρχή» 
είχε αναλάβει να τους επισκευάσει το σπίτι για να βοηθήσει την οικογένεια να μεγαλώσει τα παιδιά της αξιο-
πρεπώς, σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Ωστόσο, η σκέψη τους ήταν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα και 
να ελαφρύνουν την οικογένεια από το οικονομικό βάρος του τοκετού και όλων των σχετικών εξετάσεων.
Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ, χωρίς δεύτερη σκέψη, συμφώνησε αμέσως να συμπαρασταθεί έμπρακτα στην οικογέ-
νεια, παρέχοντας, εντελώς δωρεάν, τον πλήρη προγεννητικό έλεγχο της εγκύου, τα υπερηχογραφήματα, την 
παρακολούθηση από ιατρό - συνεργάτη του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ και την πλήρη κάλυψη των εξόδων του τοκε-
τού, τη διαμονή της σε δωμάτιο Α΄ θέσεως και βέβαια όλη την προσωπική φροντίδα την οποία απολαμβάνει 
κάθε μητέρα που εμπιστεύεται το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ!

Μαιευτήριο ΛΗΤΩ

Πάντα κοντά σ’ αυτούς
που το έχουν ανάγκη!
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Δύο μέρες μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της, επισκε-
πτόμαστε την  κ. Μαρία Σαπουντζή στο δωμάτιό της για να 
τη συγχαρούμε και εκείνη, με λίγα λόγια και πολ-
λή συγκίνηση, μας εμπιστεύεται:
«Το σπίτι που μέναμε ήταν παλιό, του 
παππού του συζύγου μου, και είχε πολ-
λά προβλήματα. Λόγω των οικονομι-
κών δυσκολιών δεν μπορούσαμε να 
το φτιάξουμε. Η πεθερά μου ήταν 
εκείνη που σκέφτηκε να πάρει τη-
λέφωνο στην εκπομπή του Alpha, 
να στείλει την αίτηση, να κάνει όλες 
εκείνες τις ενέργειες που έπρεπε 
και στο τέλος να καταφέρει αυτό 
που για μας ήταν μια ευχάριστη έκ-
πληξη.
Ήμασταν όμως διπλά τυχεροί! Η προ-
σφορά του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ με έκανε πολύ χα-
ρούμενη και τώρα, έχοντας την εμπειρία του τοκετού 
εδώ, ένα έχω να πω: μας έκαναν εντύπωση η ευγένεια και 
η φροντίδα από το προσωπικό, τα όμορφα δωμάτια και η 
ποιότητα σε όλες τις υπηρεσίες του. Όσον αφορά τον κ. Γκέ-
να, που με ανέλαβε, είναι ο καλύτερος γιατρός που έχω συ-
ναντήσει, σχολαστικός και με πολύ καλό χαρακτήρα! Με 
ανέλαβε σε μια δύσκολη φάση! Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος προ-
σπάθησε και διασφάλισε μια καλή εγκυμοσύνη και στο τέ-
λος τα καταφέραμε!».

Η κ. Μαρία Σαπουντζή, ολοκληρώνοντας τα λίγα, αλλά γε-
μάτα σημασία -για μας- λόγια της, δεν παραλείπει να ευχα-
ριστήσει για άλλη μια φορά από τα βάθη της καρδιάς της 
όλους όσοι τη βοήθησαν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της 
ζωής της. Το μόνο που θέλει τώρα εκείνη είναι να είναι υγι-
ής η οικογένειά της και να συνεχίσει τον αγώνα της με αισι-
οδοξία και δύναμη.
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Ζούμε στην Ελλάδα, σε μια γωνιά της 
Γης η οποία στη συνείδηση πολλών κα-
τοίκων αυτού του πλανήτη είναι συνδε-
δεμένη με τις καλοκαιρινές διακοπές, 
τη θάλασσα, την ψυχική και σωματική 
ευεξία που μπορεί να προσφέρει αυτός 
ο κατακλυσμός των αισθητηριακών κέ-
ντρων του ανθρώπου με τόσο θετικές 
και πρωτόγνωρες προσλαμβάνουσες 
παραστάσεις.
Στόχοι αυτού του σύντομου άρθρου 
είναι αφενός να επισημάνει τους συ-
χνότερους παθογόνους μικροβιακούς 
παράγοντες οι οποίοι μπορεί να δυσκο-
λέψουν τη ζωή μιας γυναίκας και να χα-
λάσουν τη μαγεία των καλοκαιρινών δια 
κοπών και αφετέρου να βοηθήσει στην 
πρόληψή τους.
1. Η μυκητιασική κολπίτιδα είναι αδι-
αμφισβήτητα η πιο συχνή λοίμωξη που 
εμφανίζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Πολλοί λόγοι ευνοούν την ανάπτυξη 
μυκήτων στον κατώτερο γεννητικό σω-
λήνα, όπως ο συνδυασμός ζέστης και 
υγρασίας στην ευαίσθητη περιοχή, η 
εντονότερη εφίδρωση, η παραμονή αρ-
κετές ώρες με βρεγμένο μαγιό, η χρήση 
ταμπόν και η κολύμβηση σε μη σωστά 
χλωριωμένες πισίνες. Η αλλαγή του 
μαγιό αμέσως μετά το μπάνιο, το καλό 

σιδέρωμα των εσωρούχων, η αποφυγή 
των αρωμάτων, καθώς και η λελογισμέ-
νη χρήση αντιβιοτικών με παράλληλη 
χορήγηση προβιοτικών παραγόντων 
μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη 
της μυκητίασης.
2. Οι ουρολοιμώξεις επίσης ταλαιπω-
ρούν το γυναικείο φύλο ιδιαίτερα κατά 
τους καλοκαιρι-
νούς μήνες, για-
τί στους ήδη υ-
πάρχοντες προ-
δ ι α θ ε σ ι κ ο ύ ς 
παράγοντες (α-
νατομικοί, όπως 
μικρότερο μή-
κος ουρήθρας, 
στενή γειτνίαση 
της ουρογεννη-
τικής περιοχής 
με το ορθό) έρ-
χονται να προ-
στεθούν η έντο-
νη αφυδάτωση, 
η κατάχρηση 
αλκοόλ με ταυτόχρονη αποφυγή της ού-
ρησης, η έκπτωση του ανοσοποιητικού 
συστήματος λόγω κόπωσης και η σε-
ξουαλική υπερδραστηριότητα. Η τακτι-
κή και πλήρης κένωση της ουροδόχου 

κύστεως ιδιαίτερα μετά τη σεξουαλική 
πράξη, η επαρκής λήψη υγρών και οι 
καλές συνθήκες υγιεινής θα βοηθή-
σουν στην αποφυγή ουρολοιμώξεων.
3. Μία μεγάλη κατηγορία λοιμώξεων 
που εμφανίζουν αύξηση την περίοδο 
του καλοκαιριού είναι τα σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως οι ερ-

πητικές λοιμώ-
ξεις, η σύφιλη, 
η γονόρροια, οι 
χλαμυδιακές 
λοιμώξεις, οι 
λοιμώξεις που 
προκαλούν οι 
ιοί HPV, οι ηπα-
τίτιδες B & C και 
ο ιός HIV. Μερι-
κές από αυτές 
τις λοιμώξεις 
θεραπεύονται 
εύκολα αν δι-
αγνωστούν έ-
γκαιρα, κάποιες 
άλλες όμως 

μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά 
προβλήματα υγείας που αφορούν τόσο 
στη γυναικεία γονιμότητα (γονόρροια, 
χλαμύδια) όσο και στη γενικότερη υ-
γεία (HIV, ηπατίτιδα). Η χρήση προ-

Γυναίκα και καλοκαίρι

Η αλλαγή του μαγιό αμέσως 

μετά το μπάνιο, το καλό 

σιδέρωμα των εσωρούχων, η 

αποφυγή των αρωμάτων, 

καθώς και η λελογισμένη 

χρήση αντιβιοτικών με 

παράλληλη χορήγηση 

προβιοτικών παραγόντων 

μπορούν να βοηθήσουν στην 

πρόληψη της μυκητίασης.

Τέσσερις απειλές  
για την υγεία
Οι ιδιαίτερες συνθήκες του καλοκαιριού, από τον καιρό μέχρι τον τρόπο 
ζωής μας, συχνά κρύβουν και κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, ειδικά για 
τις γυναίκες. Ευτυχώς, στην πλειονότητά τους αντιμετωπίζονται εύκολα, 
όμως υπάρχουν και κάποια προληπτικά μέτρα που βοηθούν πολύ. Ποια 
είναι αυτά και τι πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες για να απολαύσουν 
ξένοιαστες τις διακοπές τους;

Από τον 

Κων/νο Η. Λιάτσο, MD

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, 
Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ
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φυλακτικού, αν και δεν προστατεύει 
100%, η αποφυγή κατάχρησης αλκοόλ ή 
εθιστικών ουσιών που καταστέλλουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα και η προσοχή 
στην εναλλαγή συντρόφων μπορούν να 
δράσουν προληπτικά.
4. Τέλος, επιβάλλεται να αναφερθού-
με στην κλινική οντότητα του συνδρό-
μου του τοξικού σοκ (TSS). Είναι πολύ 
σπάνια, αλλά δυνητικά θανατηφόρα 
ασθένεια η οποία προκαλείται από 
μία βακτηριακή τοξίνη. Διαφορετικές 
βακτηριακές τοξίνες μπορεί να προ-

καλέσουν σύνδρομο τοξικού σοκ, κυ-
ρίως όμως αυτές που παράγονται από 
τα βακτήρια Staphylococcus aureus 
και Streptococcus pyogenes. Η παρα-
τεταμένη χρήση κολπικού ταμπόν είναι 
καλά αναγνωρισμένη αιτία TSS και υπο-
λογίζεται ότι είναι υπεύθυνη για το 50% 
των περιπτώσεων που οφείλονται σε 
σταφυλοκοκκική τοξίνη. Οι συνθήκες 
που δημιουργούνται στον κόλπο κατά 
τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως είναι 
ιδανικές για την ανάπτυξη των σταφυ-
λόκοκκων και την παραγωγή τοξίνης. 

Τυχόν μικρές ρωγμές του κολπικού 
βλεννογόνου, που προκαλούνται είτε 
από το ίδιο το υλικό του ταμπόν είτε α-
πό τις σεξουαλικές επαφές, αποτελούν 
την πύλη εισόδου της τοξίνης στη συ-
στηματική κυκλοφορία και συντελούν 
στην εμφάνιση του συνδρόμου στα 
ευαίσθητα άτομα. Τα υλικά που έχουν 
ενοχοποιηθεί από το CDC έχουν εξαι-
ρεθεί από τις εταιρείες που κατασκευ-
άζουν ταμπόν, παρ’ όλα αυτά συνιστάται 
η χρήση τους για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, λιγότερο από 6 ώρες.



Στη λαπαροσκόπηση, όλη η επέμβαση 
πραγματοποιείται διαμέσου μικρών 
τομών (5 έως 11 χιλιοστών), εφόσον η 
κοιλιακή χώρα έχει διογκωθεί πρώτα 
με αέριο CO2, για τη διευκόλυνση των 
χειρουργικών χειρισμών. Η τεχνική 
αυτή βασίζεται στη σύγχρονη άποψη 
της παγκόσμιας χειρουργικής για την 
ελάχιστη δυνατή επεμβατική χειρουρ-
γική (minimally invasive surgery). Η 
αυτοφωτιζόμενη τηλεσκοπική κάμερα 
και τα ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία 
περνούν μέσα στην κοιλιακή χώρα από 
τις μικρές τομές και αποτελούν ου-
σιαστικά προέκταση των χεριών του 
χειρουργού, επιτρέποντάς του να τα 
χρησιμοποιεί έξω από το σώμα και να 
πραγματοποιεί χειρουργικές επεμ-
βάσεις στο εσωτερικό της κοιλιακής 
χώρας. Η όλη επέμβαση προβάλλε-
ται σε οθόνες τηλεόρασης, απ' όπου ο 
χειρουργός βλέπει και χειρουργεί, και 
καταγράφεται ψηφιακά.

Τ α  π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α 
Με τη μεγέθυνση που παρέχει η κάμε-
ρα, ο γυναικολόγος έχει τη δυνατότητα 
να δει με μεγάλη λεπτομέρεια ανατομι-
κά στοιχεία που με την ανοιχτή μέθοδο 

δε θα ήταν εύκολο να διακριθούν. Επί-
σης, με την αρχική τομή, έχει τη δυνατό-
τητα να ελέγξει όχι μόνο την πάσχουσα 
περιοχή ή το πάσχον όργανο, αλλά όλη 
την ενδοκοιλιακή χώρα, π.χ. σε γυναίκα 
που θα υποβληθεί σε κυστεκτομή, μπο-
ρεί να ελέγξει το ήπαρ, το έντερο κ.λπ.
Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά: Η απου-
σία χειρουργικής τομής μειώνει σημα-
ντικά το εγχειρητικό στρες και το μετεγ-
χειρητικό πόνο. Ο ελάχιστος μετεγχει-
ρητικός πόνος συνεπάγεται αφενός μεν 
την καλύτερη αναπνευστική λειτουργία, 
αφετέρου δε την κινητοποίηση και πολ-
λές φορές την έξοδο της ασθενούς από 
το νοσοκομείο την ίδια ημέρα της επέμ-
βασης, με αποτέλεσμα τη μείωση των 
πιθανών μετεγχειρητικών επιπλοκών. 
Κατά δεύτερο λόγο, οι επιπλοκές που 
έχουν σχέση με την τομή, όπως η λοί-
μωξη, η διάσπαση ή η μετεγχειρητική 
κήλη, είναι σπάνιες.
Τέλος, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι 
άριστο, ο δε χρόνος νοσηλείας είναι 
συνήθως λιγότερος από 24 ώρες. 

Ο ι  κ ύ ρ ι ε ς  ε φ α ρ μ ο γ έ ς
Οι κύριες εφαρμογές της λαπαροσκό-
πησης στη Γυναικολογία είναι: 

•  Διαγνωστική λαπαροσκόπηση για 
πυελικό άλγος ή για διερεύνηση 
υπογονιμότητας. 

•  Πλαστική σαλπίγγων, αφαίρεση ή α-
πολίνωση σαλπίγγων.

•  Διάγνωση και θεραπεία έκτοπης 
κύησης.

•  Διάγνωση και θεραπεία της 
ενδομητρίωσης.

• Αφαίρεση κύστεων ωοθήκης. 
• Αφαίρεση ινομυωμάτων.
•  Λαπαροσκοπική ολική ή υφολι-

κή υστερεκτομή, με ή χωρίς τα 
εξαρτήματα.

•  Λαπαροσκοπική ανάρτηση της μήτρας 
ή του κολοβώματος στον ιεροκοκ-
κυγικό σύνδεσμο, για προβλήματα 
πρόπτωσης.

•  Λαπαροσκοπικός λεμφαδενικός κα-
θαρισμός πυέλου σε ογκολογικά γυ-
ναικολογικά περιστατικά ή σε καρκί-
νους γεννητικών οργάνων γενικά.

Τ α  β α σ ι κ ά  σ η μ ε ί α
Τι θα πρέπει να γνωρίζετε πριν χει-
ρουργηθείτε λαπαροσκοπικά: 
Ως γνωστόν, δεν υπάρχει χειρουργική 
επέμβαση χωρίς πιθανές επιπλοκές, 
οι οποίες όμως τίθενται υπό επιτυχή 

Γυναικολογία

Πότε ενδείκνυται η λαπαροσκόπηση

Η λαπαροσκόπηση και η υστεροσκόπηση αποτελούν την ενδοσκοπική 
γυναικολογική χειρουργική. Η λέξη λαπαροσκόπηση φανερώνει ότι η 
τεχνική αυτή βασίζεται στην επισκόπηση με τηλεσκοπική κάμερα 
οπτικής ίνας (κρύο φως) των έσω οργάνων, χωρίς την ανάγκη διάνοιξης 
των κοιλιακών τοιχωμάτων. Η ενδοσκόπηση χρησιμοποιείται με 
επιτυχία εδώ και δεκαετίες σε όλες σχεδόν τις γυναικολογικές 
επεμβάσεις. 

Από το 
Χρήστο Γ. Τσίντζο MD

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Συνεργάτης 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
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έλεγχο στα χέρια έμπειρης ενδοσκοπι-
κής χειρουργικής ομάδας, εξειδικευ-
μένης σε γυναικολογικά περιστατικά. 
Κάθε γυναίκα που πρόκειται να υπο-
βληθεί σε λαπαροσκόπηση θα πρέπει 
να γνωρίζει ότι υπάρχει μία πιθανότητα 
το λαπαροσκοπικό χειρουργείο να με-
τατραπεί σε λαπαροτομία (5%), δηλα-
δή να χρειαστεί να ανοιχτεί το κοιλιακό 
τοίχωμα εξαιτίας κάποιου τεχνικού λό-
γου (πολλές συμφύσεις ή μεγάλες εν-
δοκοιλιακές μάζες που προκαλούν α-
δυναμία χειρισμών). Μετά το τέλος της 
επέμβασης, οι ενοχλήσεις είναι ήπιες 
και οφείλονται κατά κύριο λόγο στην 
αναισθησία. Ο μετεγχειρητικός πόνος 
είναι ελάχιστος και αντιμετωπίζεται με 
ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή.

Ο ι  κ α τ η γ ο ρ ί ε ς 
ε π ε μ β ά σ ε ω ν
Λαπαροσκόπηση για διερεύνηση 
υπογονιμότητας
Στις περιπτώσεις όπου υποπτευόμαστε 
κάποιο μηχανικό πρόβλημα στο ανα-
παραγωγικό γυναικολογικό σύστημα 
(υδροσάλπιγγα, συμφύσεις, συγγενείς 
ανωμαλίες της μήτρας) η λαπαροσκό-

πηση θέτει πρώτα τη διάγνωση και στη 
συνέχεια μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μία θεραπευτική επέμβαση στον ίδιο 
χειρουργικό χρόνο. Με τη χορήγηση 
διαλύματος methylene blue μέσα από 
τον τράχηλο κατά τη διάρκεια της λα-
παροσκόπησης βλέπουμε απευθείας 
τη βατότητα των σαλπίγγων. Επίσης, η 
λαπαροσκόπηση δύναται να συνδυα-
στεί με τη διαγνωστική υστεροσκόπη-
ση για τη διάγνωση προβλημάτων της 
εσωτερικής κοιλότητας της μήτρας.

Λαπαροσκόπηση 
για πυελικό άλγος
Σε περιπτώσεις έντονου 
πυελικού άλγους, η λα-
παροσκόπηση μπορεί να 
θέσει τη διάγνωση της 
συστροφής εξαρτήματος 
ή κάποιας αιμορραγικής 
κύστης της ωοθήκης ή ε-
στιών ενδομητρίωσης στο πυ-
ελικό τοίχωμα και στον ίδιο χει-
ρουργικό χρόνο να πραγματοποιηθεί η 
θεραπεία. 

Λαπαροσκόπηση για έκτοπη κύηση - 

Η απουσία  

χειρουργικής τομής 

μειώνει σημαντικά

 το εγχειρητικό στρες 

και το μετεγχειρητικό 

πόνο.
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εξωμήτριο κύηση
Στις περιπτώσεις όπου υποπτευόμαστε 
έκτοπη κύηση, η επείγουσα λαπαρο-
σκόπηση θέτει την ακριβή διάγνωση 
και παράλληλα αφαιρεί τον έκτοπο τρο-
φοβλαστικό ιστό-κύημα με σαλπιγγοτο-
μή, προσπαθώντας να διαφυλάξει όσο 
το δυνατόν τη μελλοντική γονιμότητα.

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση κύστε-
ων ωοθήκης
Οι κύστεις ωοθηκών είναι μορφώματα 
συνεπεία εγκόλπωσης μέσα στον ωο-
θηκικό ιστό. Η υφή, το μέγεθος και η 
ιστολογική τους ταυτότητα ποικίλλουν. 
Χρήζουν χειρουργικής επέμβασης μόνο 
οι οργανικές κύστεις κι όχι οι λειτουρ-
γικές, που εξαφανίζονται αυτόματα ή 
με φαρμακευτική αγωγή. Οι πιο συνή-
θεις τύποι οργανικών κύστεων είναι: 
• Κυσταδένωμα.

•  Ενδομητριωσική κύστη (σοκολατοει-
δής κύστη).

• Δερμοειδής κύστη.
• Ίνωμα.
Κατά τη διάρκεια του προεγχειρητικού 
ελέγχου, γίνεται προσπάθεια να προσ-
διοριστεί ο τύπος της κύστης και να 
αποκλειστεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος 
για κακοήθεια. Σημαντικοί αρωγοί στη 
διάγνωση είναι το γυναικολογικό υπε-
ρηχογράφημα (από το οποίο μαθαίνου-
με το μέγεθος, το περιεχόμενο -υγρό, 
συμπαγές-, το σχήμα και το πάχος των 
τοιχωμάτων καθώς και την αιμάτωση 
της κύστης) και ο αιματολογικός δεί-
κτης CA 125. Μερικές φορές χρειάζε-
ται να καταφύγουμε και στη μαγνητική 
τομογραφία, ώστε να προσδιοριστεί 
καλύτερα η υφή της κύστης. 
Πρέπει να γίνεται χειρουργική αφαί-
ρεση των οργανικών κύστεων για δύο 

κυρίως λόγους:
•  Το μέγεθος της κύστης μπορεί να 

μεγαλώσει με το χρόνο, γεγονός που 
καθιστά πιο δύσκολες τη χειρουργι-
κή αφαίρεσή της και τη διατήρηση 
όσο περισσότερο υγιούς ωοθηκικού 
ιστού. 

•  Υπάρχει κίνδυνος συστροφής της ω-
οθήκης και του εξαρτήματος εξαιτίας 
της αύξησης του βάρους της ωοθή-
κης από την παρουσία της κύστης. 

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αφαί-
ρεση όλης της κύστης με την κάψα της 
μειώνει την πιθανότητα υποτροπής, 
διατηρώντας την αναπαραγωγική λει-
τουργία της υπόλοιπης ωοθήκης.

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της 
ενδομητρίωσης
Η ενδομητρίωση είναι η έκτοπη παρου-
σία ενδομητρίου, δηλαδή η παρουσία 
ιστού της εσωτερικής κοιλότητας της 
μήτρας (ενδομήτριο) εκτός της κοιλότη-
τας αυτής. Τέτοιες εστίες έκτοπου ιστού 
μπορούν να αναπτυχθούν πάνω στις ω-
οθήκες, στην περιτοναϊκή κοιλότητα, 
στο έντερο, στην ουροδόχο κύστη και 
θεωρητικά σε πολλούς άλλους ιστούς. 
Τα βασικά συμπτώματα της ενδομητρί-
ωσης είναι: 
• Δυσμηνόρροια (πόνος κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου).
•  Δυσπαρευνία (πόνος κατά τη σεξουα-

λική επαφή).
• Υπογονιμότητα.
Η λαπαροσκόπηση είναι η μέθοδος ε-
πιλογής τόσο για τη διάγνωση όσο και 
για τη θεραπεία της ενδομητρίωσης. 
Κατά τη διάρκεια της λαπαροσκόπη-
σης, οι εστίες ενδομητρίωσης εξαχνώ-
νονται με LASER ή καυτηριάζονται και 
οι ενδομητριωσικές κύστεις ωοθήκης 
αφαιρούνται. Συνήθως ακολουθεί φαρ-
μακευτική αγωγή με αγωνιστές Gn-RH 
για 3 έως 6 μήνες μετά τη λαπαροσκό-
πηση, ούτως ώστε να καταπολεμηθούν 
περαιτέρω οι ενδομητριωσικές εστίες. 
Υπάρχει κίνδυνος υποτροπής της εν-

woman
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δομητρίωσης ακόμα και ύστερα από 
χειρουργική αντιμετώπιση. Γι’ αυτό 
και οι γυναίκες που επιθυμούν να τε-
κνοποιήσουν θα πρέπει να το προσπα-
θήσουν αμέσως μετά τη θεραπεία της 
ενδομητρίωσης.

Λαπαροσκοπική αφαίρεση ινομυωμά-
των της μήτρας
Τα ινομυώματα είναι καλοήθεις όγκοι 
του μυομητρίου, δηλαδή του μυϊκού 
ιστού της μήτρας. Ποικίλλουν όσον α-
φορά στο μέγεθος και στη θέση τους. 
Διακρίνονται σε υποβλεννογόνια (δη-
λαδή κάτω από το εσωτερικό στρώμα 
της μήτρας), σε ενδοτοιχωματικά και 
σε υποορογόνια (δηλαδή κάτω από το 
εξωτερικό τοίχωμα της μήτρας). Τα υ-
ποβλεννογόνια αφαιρούνται κυρίως με 
υστεροσκόπηση, ενώ οι άλλες δύο κα-
τηγορίες με λαπαροσκόπηση. 
Τα ινομυώματα μπορεί να προκαλούν 
κυρίως: 
•  Μητρορραγίες, έντονη απώλεια αίμα-

τος στην περίοδο, αναιμία. 
• Κοιλιακό άλγος. 
•  Συμπτώματα λόγω της συμπίεσης άλ-

λων οργάνων από το ινομύωμα (ουρο-
δόχος κύστη, ουρητήρες, έντερο). 

• Υπογονιμότητα, καθ’ έξιν αποβολές.
Το ινομύωμα δεν είναι καρκίνος. Ο 
εκφυλισμός ενός ινομυώματος σε κα-
κοήθη όγκο (σάρκωμα) είναι σπάνιος 
(<1%). Τα ινομυώματα είναι ορμονοε-
ξαρτώμενοι όγκοι, επομένως μπορούν 
να εξελίσσονται και να μεγαλώνουν για 
όσο διάστημα η γυναίκα είναι υπό την 
επήρεια των οιστρογόνων, δηλαδή από 
την εφηβεία μέχρι την εμμηνόπαυση. 
Συνήθως τα ινομυώματα ανιχνεύονται 
νωρίς στο γυναικολογικό υπερηχογρά-
φημα όταν το μέγεθός τους αρχίζει να 
ξεπερνά τα 2 εκατοστά. Η αφαίρεσή 
τους είναι συμβατή με μελλοντική ε-
γκυμοσύνη. Κατά τη διάρκεια της χει-
ρουργικής αφαίρεσης, λαμβάνονται 
όλα τα μέτρα ώστε να διατηρηθεί στο 
μέγιστο η γονιμότητα της γυναίκας (μι-

κρότερη δυνατή τομή στη μήτρα, πρό-
ληψη μετεγχειρητικών συμφύσεων). 

Λαπαροσκοπική υστερεκτομή
Η υστερεκτομή είναι η αφαίρεση της 
μήτρας με ή χωρίς τα εξαρτήματά της 
και μπορεί να πραγματοποιηθεί λα-
παροσκοπικά, χωρίς τη διάνοιξη των 
κοιλιακών τοιχωμάτων. Οι λαπαροσκο-
πικές υστερεκτομές χωρίζονται σε 3 
κατηγορίες:
1.  Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη 

κολπική υστερεκτομή (η απολίνω-
ση των μητριαίων αγγείων γίνεται 
κολπικά).

2.  Λαπαροσκοπική υφολική υστερεκτο-
μή (αφαίρεση της μήτρας χωρίς τον 
τράχηλο).

3. Ολική λαπαροσκοπική υστερεκτομή.

Ανάλογα με την ένδειξη της υστερεκτο-
μής και την ασθενή, επιλέγεται μία από 
τις παραπάνω τεχνικές. Η νοσηλεία τις 
περισσότερες φορές δεν ξεπερνά τις 48 
ώρες και η ανάρρωση είναι εντυπωσια-
κά γρήγορη συγκριτικά με την 
κλασική κοιλιακή υστερεκτομή.

Όποια και αν είναι η χειρουργική ένδει-
ξη για λαπαροσκόπηση στη Γυναικολο-
γία, δύο πράγματα είναι ξεκάθαρα: η 
προσήλωση σε αυστηρά χειρουργικά 
κριτήρια για την επιλογή των ασθενών 
προς λαπαροσκόπηση και η αντιμετώ-
πισή τους από έμπειρη λαπαροσκοπική 
χειρουργική ομάδα, εξειδικευμένη σε 
γυναικολογικές επεμβάσεις, με άριστη 
γνώση των ορίων και των δυνατοτήτων 
της τεχνικής αυτής.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ 

Κοιλιακή αφαίρεση 
ινομυώματος

3 - 4 μέρες 6 εβδομάδες

Λαπαροσκοπική
ινομυωματεκτομή 12 - 24 ώρες 1 - 2 εβδομάδες

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ 

Κοιλιακή υστερεκτομή 3 - 5 μέρες 6 εβδομάδες

Κολπική 
υστερεκτομή

2 - 4 μέρες 4 - 6 εβδομάδες

Λαπαροσκοπικά 
υποβοηθούμενη 
κολπική υστερεκτομή

2 - 3 μέρες 2 εβδομάδες

Λαπαροσκοπική 
υφολική υστερεκτομή

1 - 2 μέρες 1 - 2 εβδομάδες

Ολική λαπαροσκοπική 
υστερεκτομή

1 - 2 μέρες 1 - 2 εβδομάδες
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Ρομποτική χειρουργική
Οι εφαρμογές της  
στη γυναικολογία
Η ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική γνωρίζει αλματώδη εξέλιξη 
τα τελευταία χρόνια και όλο και περισσότερες παθήσεις μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με αυτήν. Αντίστοιχα και στη γυναικολογία μπορούμε 
να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, με σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο 
για τον ιατρό όσο και για την ασθενή. Ποια είναι αυτά, όμως, και σε ποιες 
περιπτώσεις;

Aπό το

Δημήτρη Πολύζο

Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος, 
Συνεργάτης Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ
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Η ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουρ-
γική είναι ουσιαστικά εξέλιξη της λαπα-
ροσκοπικής χειρουργικής. Η χρήση του 
ρομπότ στη χειρουργική εγκρίθηκε από 
το αμερικανικό FDA (Επιτροπή Φαρμά-
κων και Τροφίμων) το 2005. Το ρομποτι-
κό σύστημα που χρησιμοποιείται αυτήν 
τη στιγμή λέγεται σύστημα Da Vinci.Το 
πρώτο μηχάνημα Da Vinci (το Standard) 
ήρθε το 1999 και το τελευταίο (το SI) τον 
Απρίλιο του 2009.
Η χρήση της ρομποτικά υποβοηθού-
μενης χειρουργικής έχει επεκταθεί σε 
πολλούς τομείς της ιατρικής. Η ριζική 
προστατεκτομή, το by-pass, η κολεκτο-
μή, η ηπατεκτομή είναι μερικές 
από τις επεμβάσεις που 
μπορούν να γίνουν με 
αυτήν τη μέθοδο.
Επίσης, η ρομπο-
τική χειρουργι-
κή έχει αρκετές 
χρήσεις στη 
γυναικολογία. 
Όλες οι γυναι-
κολογικές πα-
θήσεις μπορούν 
να αντιμετωπιστούν 
με τη χρήση του ρο-
μπότ, όμως οι παρακάτω 
επεμβάσεις, πιο ειδικά, στα χέ-
ρια ενός ικανού χειρουργού μπορούν να 
έχουν καλύτερο αποτέλεσμα από άλλες 
χειρουργικές τεχνικές:
• Η εκτεταμένη ενδομητρίωση.
• Ινομυώματα μήτρας. Η συρραφή της 
μήτρας γίνεται καλύτερα απ’ ό,τι στη λα-
παροσκόπηση, αφού τελείται κατά στρώ-
ματα, με μεγαλύτερη ευκολία.
• Γυναικολογικός καρκίνος (ενδομη-
τρίου, ωοθηκών, τραχήλου). Η τεχνική 
αυτή υπερτερεί της λαπαροσκοπικής 
μεθόδου, διότι γίνεται καλύτερος και 
πληρέστερος λεμφαδενικός καθαρισμός 
με μικρότερη απώλεια αίματος.
• Επιλεγμένοι εξαρτηματικοί όγκοι (π.χ. 
κύστες ωοθηκών).
• Διόρθωση πρόπτωσης κολπικού κολο-

βώματος έπειτα από ολική υστερεκτομή 
κάνοντας ιεροκολποπηξία.

Τ α  π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α
Με τη ρομποτική χειρουργική ο χειρουρ-
γός μπορεί να εκτελεί κάθε είδους επέμ-
βαση με τα εξής πλεονεκτήματα:
• H εικόνα είναι τρισδιάστατη, άρα ο 
χειρουργός έχει καλύτερη αίσθηση του 
χειρουργικού «χώρου» και βλέπει με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ευκρίνεια 
τους ιστούς.
• Οι κινήσεις του χειρουργού είναι πο-
λύ πιο ακριβείς, αφού ουσιαστικά με τη 
χρήση του ρομπότ εξαλείφεται η κούρα-

ση που προκαλεί φυσικό τρό-
μο στα χέρια του ιατρού 

έπειτα από πολύωρες 
επεμβάσεις.

• Με τη χρήση του 
ρομπότ ο χει-
ρουργός μπο-
ρεί να πραγ-
ματοποιήσει 
πολύπλοκους 

χειρουργικούς 
χειρισμούς με με-

γαλύτερη ευκολία 
και ακρίβεια. Τα εργα-

λεία που χρησιμοποιού-
νται στη ρομποτική χειρουργική 

μπορούν να εκτελέσουν περισσότερες 
κινήσεις και με καλύτερες γωνίες από τα 
λαπαροσκοπικά εργαλεία, ακόμα και από 
το ανθρώπινο χέρι, με συνέπεια να έχου-
με καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα.
• Η στάση του χειρουργού είναι πολύ 
πλεονεκτική. Ο ιατρός βρίσκεται καθι-
σμένος, σε αντίθεση με την ανοιχτή ή τη 
λαπαροσκοπική χειρουργική όπου είναι 
όρθιος. Έτσι μειώνεται κατά πολύ η αν-
θρώπινη κόπωση.
• Με τη χρήση του ρομπότ, όπως και στη 
λαπαροσκοπική χειρουργική, αποφεύ-
γονται οι μεγάλες τομές στην κοιλιά, η 
απώλεια αίματος είναι μικρότερη, ο με-
τεγχειρητικός πόνος είναι λιγότερος και 
ο ασθενής παίρνει εξιτήριο από το νοσο-

κομείο γρηγορότερα.

Ο ι  π ρ ο ο π τ ι κ έ ς
Ο ρομποτικός χειρουργός, για να έχει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αυτής της 
καινούργιας τεχνικής, πρέπει να είναι 
καλός γνώστης τόσο της λαπαροσκο-
πικής όσο και της κλασικής ανοιχτής 
χειρουργικής. Το σύστημα Da Vinci δεν 
υποκαθιστά τη γνώση του χειρουργού, α-
πλώς του δίνει περισσότερα εργαλεία και 
λύσεις για ένα πιο περίπλοκο περιστατι-
κό. Ο ιατρός θα πρέπει να εξατομικεύει 
ανάλογα με τις ενδείξεις ποια τεχνική θα 
ακολουθήσει (ανοιχτή - κλασική, λαπα-
ροσκοπική, ρομποτική μέθοδο). 
Το μειονέκτημα της χρήσης της ρομποτι-
κής χειρουργικής είναι ακόμα το υψηλό 
κόστος απόκτησης του συστήματος, αλ-
λά και το κόστος των αναλωσίμων που 
χρησιμοποιούνται.
Η ρομποτική χειρουργική έχει μικρό 
παρελθόν, όμως με τη γρήγορη ανάπτυ-
ξη των καινούργιων συστημάτων και 
τεχνικών φαίνεται πως θα έχει λαμπρό 
μέλλον. Η εκτέλεση μιας ρομποτικά υπο-
βοηθούμενης επέμβασης, με τον ασθε-
νή να βρίσκεται στο χειρουργικό τραπέζι 
και με το χειρουργό να βρίσκεται σε άλλο 
χώρο (ακόμα και σε άλλη πόλη ή χώρα) 
και να χειρουργεί μέσω δικτύου (remote 
surgery), δε φαίνεται να είναι μια μακρι-
νή χειρουργική πράξη!

 

Όλες οι 

γυναικολογικές παθήσεις 

μπορούν να αντιμετωπιστούν 

με τη χρήση του ρομπότ, όμως σε 

μερικές περιπτώσεις μπορούν να 

έχουν καλύτερο αποτέλεσμα 

από άλλες χειρουργικές 

τεχνικές.



Παθητικό κάπνισμα είναι η εισπνοή κα-
πνού από μη καπνιστή. Ο καπνός μπορεί 
να μπαίνει στους πνεύμονες είτε άμεσα, 
όπως στον καπνιστή που το ρουφάει, 
είτε έμμεσα, όπως ο καπνός που πα-
ράγεται στην άκρη του τσιγάρου και ει-
σέρχεται στους πνεύμονες των ατόμων 
που βρίσκονται κοντά στον καπνιστή. Τη 
δεύτερη περίπτωση τη χαρακτηρίζουμε 
και παράλληλο κάπνισμα.
Τα 4/5 του καπνού που βρίσκεται σε 
δωμάτιο καπνιστή είναι καπνός της 
άκρης του τσιγάρου. Ο καπνός, εκτός 
από τη γνωστή για τη βλαβερή της δρά-
ση νικοτίνη, περιέχει και άλλες τοξικές 
ουσίες, όπως μονοξείδιο του άνθρακα 
(που εμποδίζει τη μεταφορά οξυγόνου 
στο σώμα), πίσσα, αμμωνία, αρσενικό, 
φορμαλδεΰδη, βενζοπυράνιο, κυάνιο 
και άλλες περίπου 4.000 ουσίες, οι ο-
ποίες συνιστούν συνολικά ένα κοκτέιλ 
τοξικών αερίων.
Πολλά από τα δυνητικά τοξικά αέρια 
του καπνού βρίσκονται σε μεγαλύτερη 
περιεκτικότητα στον καπνό της άκρης 
του τσιγάρου απ’ ό,τι στον καπνό που 
εισπνέει άμεσα ο καπνιστής. Προϊόντα 
καπνού έχουν ανιχνευτεί και σε χώρους 
μη καπνιζόντων στους οποίους μεταφέ-
ρονται από καπνιστές.
Ο καπνιστής, ακόμα και αν καπνίζει 
εκτός σπιτιού, μεταφέρει με τα ρούχα 

και τα μαλλιά του προϊόντα καπνού, 
τα οποία, με τη σειρά τους, διαχέονται 
στον αέρα του σπιτιού και στην οικια-
κή σκόνη και μπορούν να ανιχνευθούν 
ακόμη και ύστερα από μήνες πάνω σε 
μοκέτες, κλινοσκεπάσματα ή και στα 
παιχνίδια των παιδιών.

Σ τ η ν  ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης, το ενεργητικό 
κάπνισμα έχει 
συσχετιστεί 
με:
•  Πρόωρο 
τοκετό.
• Γέννηση μωρού 
χαμηλότερου βά-
ρους σε σχέση με 
την ηλικία κύησης (λι-
ποβαρές νεογνό).
• Μικρότερη περίμετρο 
κεφαλής νεογνού.
• Αυξημένο κίνδυνο 
αποβολών.
• Αυξημένο κίνδυνο αιφνί-
διου θανάτου του βρέφους 
(SIDS - Sudden Infant 
Death Syndrome).
• Γέννηση παιδιών που 
μπορεί να αναπτύξουν δι-
αταραχές στη συγκέντρω-

ση, υπερκινητικότητα, αντικοινωνική 
συμπεριφορά ή και συναισθηματικά 
προβλήματα.
Το παθητικό κάπνισμα, επίσης, κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει συ-
σχετιστεί με κακή ανάπτυξη του μωρού 
μέσα στη μήτρα. 

Σ τ α  β ρ έ φ η 
κ α ι  σ τ α  π α ι δ ι ά

Μερικές από τις πιο σοβα-
ρές βλάβες της υγείας 

που αναφέρονται 
στους παθητι-
κούς καπνιστές 
λ α μ β ά ν ο υ ν 
χώρα από την 
πρώτη παιδική 

ηλικία. Ό-
πως είναι 
α ν α μ ε -

νόμενο, οι 
πνεύμονες 

των παιδιών 
είναι μικρότε-

ροι σε μέγεθος σε 
σχέση με των ενη-

λίκων και το αμυντι-
κό σύστημά τους πιο 
ανώριμο. Έτσι, είναι 

πιο ευάλωτα στις 
επικίνδυνες επι-

Παθητικό κάπνισμα

Προστατεύστε τα παιδιά σας!

Οι κίνδυνοι από το κάπνισμα είναι γενικά γνωστοί, δεν είναι όμως 
αρκετά γνωστό ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν πολλαπλάσιους κινδύνους 
από το παθητικό κάπνισμα. Γι’ αυτό οι γονείς πρέπει να τα προφυλάσσουν 
αποτελεσματικά και ανυποχώρητα. Ποιοι είναι, όμως, αυτοί οι κίνδυνοι 
και πού κρύβονται;

Από τη 
Βαρβάρα Δεληβοριά

Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΜΕΝΝ 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

woman

36



πτώσεις του παθητικού καπνίσματος.
Τα παιδιά αναπνέουν πιο γρήγορα από 
τους ενηλίκους, επομένως εισπνέουν 
μεγαλύτερη ποσότητα καπνού σε σχέ-
ση με το σωματικό τους βάρος. Τα μικρά 
παιδιά αναγκαστικά περνούν μεγάλο 
μέρος της ημέρας στο σπίτι και το κά-
πνισμα των γονιών είναι μία από τις κυ-
ριότερες πηγές παθητικού καπνίσματος 
λόγω της στενής σχέσης τους με αυτούς 
κατά τη διάρκεια της πρώτης παιδικής 
ηλικίας.
Η έκθεση στον καπνό μπορεί να διπλα-
σιάσει τις πιθανότητες εισαγωγής στο 
νοσοκομείο εξαιτίας λοιμώξεων του α-
ναπνευστικού κατά τη διάρκεια κυρίως 
του πρώτου χρόνου ζωής.
Σημαντικά επίπεδα νικοτίνης ή καρκι-
νογόνων παραγώγων του καπνού έχουν 
βρεθεί σε μωρά μέχρι και ηλικίας 3 
μηνών, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανά-

πτυξης καρκίνου 
των πνευμόνων, 
της ουροδόχου 
κύστεως, του στόμα-
τος, του ήπατος, των νε-
φρών, του παγκρέατος και του 
εγκεφάλου.
Τα βρέφη, επίσης, μπορεί να παρου-
σιάσουν συχνότερα ωτίτιδες, αμυγδα-
λίτιδες και άσθμα, αυξάνοντας τόσο 
τη σοβαρότητα όσο και τη συχνότητα 
των επεισοδίων σε ήδη εγκατεστημένο 
βρογχικό άσθμα. Το παθητικό κάπνισμα 
επηρεάζει αρνητικά και την όσφρηση 
των μικρών παιδιών, όπως και τη δυνα-
τότητα διαχωρισμού ορισμένων οσμών.
Επιπλέον, παιδιά παθητικοί καπνιστές 
έχουν περισσότερη τερηδόνα και με-
γαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης σακ-
χαρώδους διαβήτη και διαταραχών της 
λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα σε 

σχέση με τα υ-
πόλοιπα παιδιά.

Το παθητικό κά-
πνισμα μπορεί ακόμη 

να επηρεάσει αρνητικά 
την αντίληψη και τις δεξιότη-

τές τους μεγαλώνοντας. Καταλήγοντας, 
δεν είναι υπερβολικό να χαρακτηρίσου-
με το κάπνισμα κοντά στα παιδιά μια 
μορφή κακοποίησης.
Γι’ αυτό, εάν είστε καπνιστής ή καπνί-
στρια και δεν μπορείτε να διακόψετε το 
κάπνισμα, προσπαθήστε:
• Να καπνίζετε έξω από το σπίτι και να 
αλλάζετε ρούχα όταν μπαίνετε στο σπίτι 
σας όπου υπάρχουν παιδιά.
• Να μην καπνίζετε μπροστά στα παιδιά.
• Να μην καπνίζετε στο αυτοκίνητο αν 
βρίσκονται μαζί σας παιδιά.
Θυμηθείτε: αν καπνίζετε κοντά σε παι-
διά, τα παιδιά καπνίζουν κι αυτά!

Οι πνεύμονες 

των παιδιών είναι 

μικρότεροι σε μέγεθος και το 

αμυντικό σύστημά τους πιο 

ανώριμο, έτσι είναι πιο ευάλωτα 

στις επικίνδυνες επιπτώσεις 

του παθητικού 

καπνίσματος.
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Η προεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση 
είναι ένα από τα δυσκολότερα προ-
βλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει 
κάποιος που ασχολείται με τη διάγνω-
ση και τη θεραπεία των μεταβολικών 
νοσημάτων των οστών. Οι λόγοι είναι 
πολλοί, αλλά τρεις είναι οι κυριότεροι:
1. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι πά-
σχουν, άρα και ελάχιστοι 
την αναζητούν!
2. Τα αίτιά της είναι 
πολλά και διά-
φορα, αλλά στις 
περισσότερες 
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς 
η διερεύνησή 
τους είναι τόσο 
δύσκολη ώστε 
σπάνια καταλή-
γουμε σε κάποιο από 
αυτά, με αποτέλεσμα η 
συνήθης διάγνωση «ιδιοπα-
θής ή πρωτοπαθής οστεοπόρωση» να 
χρησιμοποιείται αρκετά συχνά και να 
υπογραμμίζει έτσι τη διαγνωστική μας 
ανεπάρκεια.
3. Κανένα από τα γνωστά αντιοστεοπο-
ρωτικά φάρμακα δεν έχει δοκιμαστεί 

σε προεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, 
άρα πρακτικά δεν έχουμε τεκμηριωμέ-
νη θεραπεία.
Η ανεύρεση μιας προεμμηνοπαυσιακής 
οστεοπόρωσης γίνεται ή τυχαία ή έπει-
τα από εντολή για μέτρηση της οστικής 
μάζας από κάποιους πολύ καλά ενημε-

ρωμένους ιατρούς, οι οποίοι γνωρί-
ζουν ότι κληρονομικά (γενε-

τικά) αίτια ή/και κάποια 
νοσήματα μπορούν 

να προκαλέσουν 
πρωτοπαθή ή/και 
δευτεροπαθή προ-
εμμηνοπαυσιακή 
οστεοπόρωση.
Το ιστορικό ενός 

ατόμου λ.χ. μπορεί 
να μας δώσει αρκετά 

στοιχεία. Η γνώση ότι η 
μητέρα έπασχε από οστεο-

πόρωση, ένα εύκολο αδυναμικό 
κάταγμα στο παρελθόν, το υπερβολικό 
κάπνισμα, η απουσία γαλακτοκομικών 
προϊόντων από τη διατροφή, η αποφυγή 
του ήλιου, η καθιστική εργασία, η κατα-
νάλωση περισσότερων από 3 καφέδες 
την ημέρα, οι έντονες και διαρκείς δί-

αιτες απίσχνασης, ιδιαίτερα στην εφη-
βεία, και η υπερβολική άσκηση είναι 
κάποια χρήσιμα στοιχεία που μας οδη-
γούν στην αναζήτηση της προεμμηνο-
παυσιακής οστεοπόρωσης.
Οι διαταραχές της περιόδου κάθε αι-
τιολογίας (οι πολυκυστικές ωοθήκες 
κ.ά.), η υπερπρολακτιναιμία, κάποιες 
παθήσεις του θυρεοειδούς ή των πα-
ραθυρεοειδών αδένων, χρόνιες νόσοι 
του εντέρου που προκαλούν δυσαπορ-
ρόφηση ασβεστίου, η κοιλιοκάκη, χρό-
νιες νόσοι του ήπατος, που προκαλούν 
διαταραχές στο μεταβολισμό της βιτα-
μίνης D, οι παθήσεις των αρθρώσεων 
(ρευματοειδής αρθρίτις), οι παθήσεις 
που συνοδεύονται από χρόνια ακινη-
σία, η ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία, 
κάποια φάρμακα όπως η κορτιζόνη, 
τα αντιεπιληπτικά, οι πραζόλες (για τη 
θεραπεία της χρόνιας γαστρίτιδας ή του 
έλκους στομάχου κ.ά.) μπορούν σε βά-
θος χρόνου να οδηγήσουν προοδευτικά 
σε δευτεροπαθή προεμμηνοπαυσιακή 
οστεοπόρωση.

Ο ι  α ι τ ί ε ς
Εάν αποκλειστεί η περίπτωση της δευ-

Προεμμηνοπαυσιακή 
οστεοπόρωση

Εντοπίστε την έγκαιρα,  
αμυνθείτε σωστά

Η προεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση είναι μία από τις πιο δύσκολες 
παθήσεις, καθώς, πλην των διαγνωστικών προβλημάτων, δεν έχει και 
τεκμηριωμένη θεραπεία. Έτσι, κρίνονται απαραίτητες η έγκαιρη 
διάγνωσή της και η υιοθέτηση μερικών προληπτικών κανόνων. Ποιοι 
είναι αυτοί και από τι ακριβώς μας προφυλάσσουν;

Από το

δρα Αχιλλέα  
Ε. Γεωργιάδη

Ρευματολόγος, Διευθυντής Κέντρου 
Οστεοπόρωσης και Παθήσεων των Αρθρώσεων 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Η υγεία του 

σκελετού μας εξαρτάται 

από την υγεία και την 

αρμονική αλληλεπίδραση τριών 

παραγόντων: του ορμονικού, 

του διατροφικού και του 

μυϊκού.

woman
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τεροπαθούς οστεοπόρωσης, τότε αρ-
χίζει η αναζήτηση μιας πρωτοπαθούς 
ή ιδιοπαθούς αιτιολογίας. Εδώ η κλη-
ρονομικότητα παίζει κυρίαρχο ρόλο. 
Για κάποιους το 50% των περιπτώσεων 
οστεοπόρωσης οφείλεται σε κληρονο-
μικά αίτια.
Μια αρκετά συχνή κατάσταση για τις 
Ελληνίδες, που μπορεί να οδηγήσει σε 
προεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, 
είναι η χρόνια ανεπάρκεια της βιταμί-
νης D, γενετικής αιτιολογίας. Πιστεύ-
εται ότι ένα ποσοστό των γυναικών 
των μεσογειακών χωρών, που κατά 
πολλούς πλησιάζει το 10%, παρουσι-
άζει έλλειψη βιταμίνης D παρά τον ά-
φθονο ήλιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία προεμμηνοπαυσιακής 
οστεοπόρωσης.

Η  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η
Η θεραπεία σε περιπτώσεις προεμμη-
νοπαυσιακής οστεοπόρωσης έχει δύο 
σκέλη:
1. τη θεραπεία της δευτεροπαθούς ο-
στεοπόρωσης και
2. τη θεραπεία της πρωτοπαθούς 
οστεοπόρωσης.

Όμως, τόσο στην πρώτη όσο και στη 
δεύτερη θα πρέπει να εφαρμοστούν 
κάποιοι γενικοί, απλοί κανόνες, οι ο-
ποίοι θα βοηθήσουν στη διατήρηση της 
υπάρχουσας οστικής μάζας, έστω και 
μειωμένης. Κάποιες από τις συμβουλές 
που μπορούν να αποτρέψουν τη μείωση 
της οστικής μάζας είναι οι ακόλουθες: 
διακοπή του καπνίσματος, καθημερι-
νό και συστηματικό βάδισμα, μείωση 
της λήψης καφέ (μέχρι 2 την ημέρα), 
διακοπή έντονων διαιτών απίσχνασης 
ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία, ένταξη 
γαλακτοκομικών και κυρίως κίτρινων 
τυριών στη διατροφή καθώς και μείω-
ση της λήψης οινοπνεύματος.
Η θεραπεία της δευτεροπαθούς προ-
εμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης α-
φορά στη διόρθωση του γενεσιουργού 
αιτίου, όπως π.χ. η θεραπεία παθήσεων 
που προκαλούν διαταραχές των ορμο-
νών στις γυναίκες και στους άνδρες, η 
δυσαπορρόφηση ασβεστίου από το έ-
ντερο λόγω κάποιας χρόνιας νόσου του 
εντέρου, η ελεγχόμενη και υπό κάλυψη 
με ασβέστιο και βιταμίνη D λήψη κορ-
τιζόνης και αντιεπιληπτικών και ο έλεγ-
χος τόσων παθήσεων που μπορούν να 

προκαλέσουν απώλεια οστικής μάζας.
Στην περίπτωση της ιδιοπαθούς προ-
εμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης η 
θεραπεία είναι πολύ δύσκολη, διότι 
δεν έχουμε το κατάλληλο φάρμακο. Σε 
αυτές τις καταστάσεις απαιτείται η αυ-
στηρή εφαρμογή των γενικών, απλών 
κανόνων που ήδη αναφέραμε. Ο προσ-
διορισμός τόσο της ποσότητας της βι-
ταμίνης D στο αίμα τους καλοκαιρινούς 
και τους χειμερινούς μήνες όσο και των 
επιπέδων του ασβεστίου στο αίμα και 
στα ούρα μπορεί να μας κατευθύνει για 
να προσδιορίσουμε την καθημερινή 
ιδανική δόση της βιταμίνης D και του 
ασβεστίου κατά τη διάρκεια του έτους. 
Όλα αυτά συνήθως αποτρέπουν την 
αύξηση της ήδη υπάρχουσας απώλει-
ας οστού.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι η υγεία του σκελετού μας ε-
ξαρτάται από την υγεία και την αρμονι-
κή αλληλεπίδραση τριών παραγόντων: 
του ορμονικού, του διατροφικού και 
του μυϊκού. Οποιαδήποτε πάθηση προ-
καλεί διαταραχή αυτής της αρμονικής 
αλληλεπίδρασης οδηγεί σε προεμμη-
νοπαυσιακή οστεοπόρωση.
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Τι είναι το προεμμηνορρυσιακό 
σύνδρομο;
Το προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο εί-
ναι πολύ συχνό, καθώς αφορά 3 στις 4 
γυναίκες. Η εμφάνιση ενός ή μερικών 
από μια ομάδα συμπτωμάτων μία έως 
δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη 
της περιόδου αποτελεί το προεμμη-
νορρυσιακό σύνδρομο. Τα συμπτώματα 
υποχωρούν στις πρώτες μέρες της πε-
ριόδου. Σε κάποιες γυναίκες προκαλεί 
πολύ μικρή ενόχληση, ενώ αντίθετα σε 
άλλες αλλοιώνει την ποιότητα της ζωής 
τους και επηρεάζει την καθημερινότητά 
τους σε μεγάλο βαθμό. Εξάλλου, στην 
ίδια γυναίκα, τα συμπτώματα κάποιους 
μήνες μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονα 
και άλλους μήνες να εκδηλώνονται με 
πιο ήπιο τρόπο. Όπως και να έχει, δεν 
πρέπει να το αφήσετε να κυριαρχήσει 
στη ζωή σας. 

Ποια είναι τα συμπτώματα του προεμ-
μηνορρυσιακού συνδρόμου;
Από τα συμπτώματα του προεμμηνορ-
ρυσιακού συνδρόμου μερικά είναι ψυ-
χοσυναισθηματικά και άλλα σωματικά. 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν η κατα-

θλιπτική διάθεση, οι εξάρσεις θυμού, η 
ευερεθιστότητα, τα ξεσπάσματα κλάμα-
τος, το άγχος, η σύγχυση, η κοινωνική 
απομόνωση, η φτωχή συγκέντρωση, η 
αϋπνία ή η υπνηλία και οι αλλαγές στην 
ερωτική διάθεση. Στα σωματικά συ-
μπτώματα ανήκουν η δίψα και οι αλλα-
γές στην όρεξη, με χαρακτηριστικό την 
επιθυμία για ορισμένα είδη τροφών, η 
ευαισθησία των μαστών, το φούσκωμα 
και η αύξηση βάρους, το πρήξιμο των 
χεριών και των ποδιών, ο πονοκέφαλος, 
οι μυοσκελετικοί πόνοι, η κούραση, τα 
δερματικά προβλήματα, τα γαστρεντερι-
κά προβλήματα και τα κοιλιακά άλγη.

Πώς μπορώ να ξέρω αν έ-
χω προεμμηνορρυσιακό 
σύνδρομο;
Αν παρουσιάζετε κάποια α-
πό τα παραπάνω ενοχλητικά 
συμπτώματα, μερικές μέρες 
πριν και κατά την περίοδο, 
τότε είναι πιθανόν να έχετε 
προεμμηνορρυσιακό σύνδρο-
μο. Η καταγραφή των συμπτω-
μάτων, της έντασης (ελαφρά, μέτρια, 
έντονη) και της διάρκειάς τους σ’ ένα 

ημερολόγιο για 2 - 3 μήνες θα βοηθήσει 
το γιατρό σας να βρει την αιτία τους και 
να σας δώσει τις κατάλληλες οδηγίες.

Σε τι οφείλεται το προεμμηνορρυσιακό 

Προεμμηνορρυσιακό 
σύνδρομο

Αναγνωρίστε το και καταπολεμήστε το!
Τρεις στις τέσσερις γυναίκες αντιμετωπίζουν κάποιου είδους 
προβλήματα πριν από την εμφάνιση της περιόδου, τα οποία μπορεί να 
είναι ψυχοσυναισθηματικά (κατάθλιψη, άγχος κ.ά.) ή σωματικά 
(πονοκέφαλος, φούσκωμα κ.λπ.). Καθώς, όμως, το προεμμηνορρυσιακό 
σύνδρομο μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά την ποιότητα ζωής, είναι 
σημαντικό για μια γυναίκα να αναγνωρίσει τα συμπτώματα και να τα 
αντιμετωπίσει. Τι πρέπει να γνωρίζουμε, λοιπόν;

Από την 
Καρολίνα 
Κολιοπούλου

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονική Συνεργάτις 
ΜΗΤΕΡΑ

Υπάρχουν 

καταστάσεις που 

μιμούνται το 

προεμμηνορρυσιακό 

σύνδρομο και έχει σημασία να 

γίνει η διάγνωσή τους, γιατί 

απαιτούν διαφορετική 

αντιμετώπιση.
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σύνδρομο;
Δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ποια είναι 
η αιτία του προεμμηνορρυσιακού συν-
δρόμου. Υπάρχουν όμως αρκετοί παρά-
γοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωσή 
του, όπως: 
1.  Οι αλλαγές στα επίπεδα των ορμονών 

κατά τη διάρκεια του κύκλου.
2.  Οι αλλαγές στα επίπεδα της σεροτο-

νίνης στον εγκέφαλο, που προκαλούν 
μελαγχολία, κούραση, διαταραχές 
της όρεξης και του ύπνου.

3.  Το έντονο άγχος, που μπορεί να επι-
δεινώσει το σύνδρομο. 

4.  Η μη ισορροπημένη διατροφή, που ο-
δηγεί σε έλλειψη βιταμινών και ιχνο-
στοιχείων, τα αλμυρά φαγητά, που 
συμβάλλουν στην κατακράτηση υ-
γρών και στο πρήξιμο, ο καφές και το 
αλκοόλ, που προκαλούν διαταραχές 
στη διάθεση και αίσθημα κόπωσης.

Ποιες καταστάσεις μιμούνται το προ-
εμμηνορρυσιακό σύνδρομο;
Υπάρχουν καταστάσεις που μιμούνται το 

προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο και έχει 
σημασία να γίνει η διάγνωσή τους, για-
τί απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση. 
Αυτές είναι η κατάθλιψη, η αγχώδης 
νεύρωση, η περιεμμηνόπαυση, το σύν-
δρομο χρόνιας κόπωσης, η σπαστική 
κολίτις και οι θυρεοειδοπάθειες. Πολ-
λές φορές οι παραπάνω καταστάσεις ε-
πιδεινώνονται πριν από την περίοδο και 
αυτό μπορεί να δημιουργήσει διαγνω-
στικό πρόβλημα, αλλά συνήθως παρα-
τηρούνται σε όλη τη διάρκεια του μήνα. 
Επιπλέον, μερικές καταστάσεις όπως 
το άσθμα, η επιληψία, οι ημικρανίες, οι 
αλλεργίες μπορεί να παρουσιάζουν ε-
πιδείνωση στις μέρες που προηγούνται 
της περιόδου, αυτό όμως δε θεωρείται 
προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο.

Ποια θεραπεία θα ακολουθήσω για το 
προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο;
Αν τα συμπτώματά σας είναι ελαφρά 
έως μέτρια, είναι δυνατόν να υποχω-
ρήσουν με αλλαγές που θα κάνετε στον 
τρόπο ζωής σας. Βοηθούν ιδιαίτερα και 

καταπολεμούν το άγχος η συχνή αερο-
βική άσκηση, η χαλάρωση (γιόγκα, μα-
σάζ κ.λπ.) και ο καλός οκτάωρος ύπνος. 
Η διατροφή πρέπει να περιέχει αρκε-
τούς σύνθετους υδατάνθρακες, όπως 
ψωμί, δημητριακά και ζυμαρικά ολικής 
άλεσης, καστανό ρύζι, όσπρια. Χρήσιμα 
είναι και τρόφιμα με υψηλή περιεκτικό-
τητα σε ασβέστιο, όπως γαλακτοκομικά 
εμπλουτισμένα σε ασβέστιο και πράσι-
να φυλλώδη λαχανικά. Μην ξεχνάτε τη 
σημασία της μείωσης των λιπαρών, της 
ζάχαρης και του αλατιού και της απο-
φυγής οινοπνεύματος και καφεΐνης. 
Συμπληρώματα διατροφής όπως ασβέ-
στιο, μαγνήσιο, βιταμίνη Ε και Β-6 έχει 
φανεί ότι βοηθούν. Αν τα παραπάνω 
δε βοηθήσουν στην εξάλειψη των συ-
μπτωμάτων ή στη μείωση της έντασής 
τους, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται αρ-
νητικά η ζωή σας από το προεμμηνορ-
ρυσιακό σύνδρομο, τότε ο γιατρός σας 
ίσως προτείνει φαρμακευτική αγωγή, 
όπως αντισυλληπτικά χάπια, αντικατα-
θλιπτικά, αναλγητικά ή διουρητικά.
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Η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος γεμά-
τη αλλαγές, προσδοκίες, αλλά και ανη-
συχίες για την έγκυο και τους οικείους 
της. Η μέλλουσα μητέρα αναρωτιέται 
τι μπορεί να κάνει καλό και τι ενδεχο-
μένως θα μπορούσε να βλάψει την ίδια 
ή το μωρό της. Έτσι, ανάμεσα σε άλλα, 
μπορεί να σκέφτεται: είναι σωστό να 

συνεχίσω να ζω με 

το αγαπημένο μου κατοικίδιο;
Ο περίγυρος συνήθως πιέζει για απο-
μάκρυνση του ζώου. Αρκετοί γιατροί 
συχνά δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι 
για το αν πραγματικά υπάρχουν κίνδυ-
νοι, ποιοι είναι αυτοί, πώς μεταδίδονται 
και πώς εκδηλώνονται.
Η αλήθεια είναι πως πολλοί μολυσμα-
τικοί παράγοντες μεταδίδονται από τα 
κατοικίδια στον άνθρωπο, όμως ελά-
χιστοι από αυτούς οδηγούν σε σοβαρές 
λοιμώξεις και ακόμη λιγότεροι μπορεί 

να βλάψουν το ανθρώπινο έμβρυο. 
Επειδή οι περισσότερες μολύνσεις 

μπορούν να αποφευχθούν με απλά 
καθημερινά μέτρα υγιεινής, η κα-
τανόηση του τρόπου μετάδοσης 
και η ενημέρωση για την πρό-
ληψή τους είναι απαραίτητες.

Η  τ ο ξ ο π λ ά σ μ ω σ η
Πρακτικά, το μόνο παράσιτο 

που μπορεί μολύνοντας τη μη-
τέρα να βλάψει το έμβρυο είναι 
το Toxoplasma gondii. Η τοξο-
πλάσμωση στον ενήλικα είναι μία 
συνήθως ήπια λοίμωξη, με πυρε-
τό ή/και διόγκωση των λεμφαδέ-
νων. Εάν όμως προσβάλει μια 
έγκυο, υπάρχει μικρή πιθανότητα 

να περάσει τον πλακούντα οδηγώντας 
σε συγγενή τοξοπλάσμωση του εμβρύ-
ου. Αυτή, αντιθέτως, είναι μία πολύ 
σοβαρή κατάσταση που σχετίζεται με 
δυσμορφίες και νοητική υστέρηση.
Ο άνθρωπος μολύνεται από τις ωοκύ-
στεις του τοξοπλάσματος που αποβάλ-
λονται στα κόπρανα της γάτας (και ΟΧΙ 
από απευθείας επαφή με το ζώο) με 
έναν από τους παρακάτω τρόπους:
•  Με την κατανάλωση μισοψημένου 

κρέατος που περιέχει ωοκύστεις. 
•  Με την κατανάλωση όχι καλά πλυμέ-

νων λαχανικών μολυσμένων με περιτ-
τώματα γάτας.

•  Φέρνοντας τα χέρια στο στόμα χωρίς 
πλύσιμο έπειτα από άμεση επαφή με 
περιττώματα γάτας, έπειτα από κη-
πουρικές δουλειές ή αλλαγή της άμ-
μου υγιεινής.

Η μόλυνση της εγκύου είναι πραγματικά 
σπάνια γιατί:
•  Η ίδια η γάτα για να μολυνθεί πρέπει 

να καταναλώσει ωμό κρέας που έχει 
ωοκύστεις. Αυτό κυρίως συμβαίνει 
στις γάτες που ζουν και τρέφονται ε-
κτός σπιτιού με τρωκτικά και με ωμά 
αποφάγια.

•  Η γάτα μολύνεται συνήθως σε μικρή 
ηλικία και αποκτά ανοσία. Είναι ΑΠΙ-

Εγκυμοσύνη και κατοικίδια
Οι αλήθειες και οι μύθοι 
για τους κινδύνους
Η αντίληψη ότι οι έγκυοι και τα κατοικίδια (ιδίως οι γάτες) δεν πάνε μαζί 
είναι ευρέως διαδεδομένη, σε τέτοιο βαθμό ώστε πολλές γυναίκες 
αναγκάζονται να στερηθούν το αγαπημένο τους ζωάκι. Στην 
πραγματικότητα, όμως, οι κίνδυνοι είναι πολύ λίγοι και μπορούν να 
αποφευχθούν με απλά μέτρα προφύλαξης. Ποια είναι αυτά και από τι 
μας προστατεύουν πραγματικά;

Από τη 
Δέσποινα Κατόπη

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος με εξειδίκευση 
στην εξωσωματική γονιμοποίηση, 
Εξωτερική Συνεργάτις ΜΗΤΕΡΑ
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Πολλοί 

μολυσματικοί παράγοντες 

μεταδίδονται από τα κατοικίδια 

στον άνθρωπο, όμως ελάχιστοι 

από αυτούς οδηγούν σε σοβαρές 

λοιμώξεις και ακόμη λιγότεροι 

μπορεί να βλάψουν το 

ανθρώπινο έμβρυο.
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ΘΑΝΟ να ξαναμολυνθεί ως ενήλικη 
γάτα.

•  Οι ωοκύστεις στα κόπρανα γίνονται 
μολυσματικές 1 - 5 μέρες μετά. Αν 
αλλάζεται η άμμος υγιεινής ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΑ, ο κίνδυνος μόλυνσης 
ελαχιστοποιείται.

Δ α γ κ ω μ α τ ι έ ς 
κ α ι  γ ρ α τ ζ ο υ ν ι έ ς
Σε ποσοστό 5% - 15% μπορεί να επιμο-
λυνθούν. Γι’ αυτό, καλό είναι η έγκυος 
να εξετάζεται από γιατρό, το τραύμα να 
καθαρίζεται χειρουργικά και, όπου κρί-
νεται απαραίτητο, να δίνεται αντιβίωση.
Οι γρατζουνιές από γάτες μπορεί να 
οδηγήσουν στη λεγόμενη cat scratch 
disease, που οφείλεται στο μικροορ-
γανισμό Bartonella. Εκδηλώνεται με 
εξάνθημα και λεμφαδενοπάθεια. Υπο-
χωρεί σε 2 - 5 μήνες και ΔΕΝ προσβάλ-
λει το έμβρυο. 

Γ ι α . . .  σ υ μ β ί ω σ η 
χ ω ρ ί ς  π ρ ο β λ ή μ α τ α
Η ευθύνη για ένα κατοικίδιο δε σταμα-
τά μόνο στην παροχή τροφής και στέ-
γης. Απλοί κανόνες συμβίωσης πρα-
κτικά μηδενίζουν τους ενδεχόμενους 
κινδύνους:

Για το ζωάκι:
•Τακτικός εμβολιασμός.
•  Προσφέρουμε στο ζώο καθαρό περι-

βάλλον διαβίωσης, συλλέγουμε κα-
θημερινά τις ακαθαρσίες με γάντια, 
δεν παίρνουμε το ζώο σε πισίνες - 
παιδικές χαρές.

•  Τακτική επίσκεψη στον κτηνίατρο, 
τακτικός έλεγχος για ψύλλους - τσι-
μπούρια, χημειοπροφύλαξη.

Για τους ιδιοκτήτες:
•  Τακτικό πλύσιμο χεριών, κυρίως κα-

τά την προετοιμασία - κατανάλωση 
φαγητού.

• Κηπουρική με γάντια.
•  Συχνή αλλαγή άμμου υγιεινής, πάντα 

με γάντια.

•  Δεν καταναλώνουμε ωμό ή μισο-
μαγειρεμένο κρέας ή απαστερίωτα 
προϊόντα.

•  Πλένουμε καλά τις σαλάτες, τα ωμά 
λαχανικά και τα φρούτα.

•  Αποφεύγουμε ζώα με διάρροια ή 
κουτάβια και μικρά γατάκια.

•  Τα μικρά παιδιά επιπλέον να αποφεύ-
γουν την επαφή με κοτοπουλάκια, χή-
νες, πάπιες και ερπετά.

•  Αναζήτηση ιατρικής βοήθειας έπειτα 
από δάγκωμα - πολλές γρατζουνιές, 
εκδήλωση πυρετού, λεμφαδενοπά-
θειας, εξανθήματος, πνευμονίας ή 
διάρροιας ιδίως έπειτα από έκθεση 
σε ζώο.

Ας μην ξεχνάμε: η συμβίωση με κατοι-
κίδια έχει σημαντικά οφέλη:
•  Είναι καλοί σύντροφοι, ιδανικοί 

για την ψυχική και συναισθη-
ματική υγεία της εγκύου.

•  Προσφέρουν εξαιρετική αε-
ροβική άσκηση κατά την κα-
θημερινή τους βόλτα. 

•  Σύμφωνα με πολλές έρευνες, 
νήπια που μεγαλώνουν σε 

περιβάλλον με κατοικίδιο έχουν λι-
γότερες πιθανότητες να αναπτύξουν 
αλλεργίες - βρογχικό άσθμα.

Μπορεί, επομένως, η εγκυμοσύνη να 
γίνει η ευκαιρία για την εμπέδωση συ-
νηθειών που βελτιώνουν την ποιότητα 
ζωής τόσο της οικογένειας όσο και του 
κατοικίδιου και προετοιμάζουν τον ερ-
χομό του νεογέννητου σε 
ένα περιβάλλον φρο-
ντίδας και αγάπης 
για όλους.

Διάφορα νοσήματα που συνδέονται με κατοικίδια (εκτός από τις γάτες) 
και ο τρόπος μετάδοσής τους

Σκύλος 

Διάρροια 
(Cryptosporidium)
Δερματομύκητες
Βρουκέλλα (σπάνια, 
αλλά σοβαρή)
Εχινόκοκκος

Επαφή με κόπρανα 
μολυσμένου ζώου
Άμεση επαφή
Επαφή με κόπρανα 
μολυσμένου ζώου

Ινδικά χοιρίδια
Διάρροια 
(Cryptosporidium)

Επαφή με κόπρανα 
μολυσμένου ζώου

Πτηνά Πνευμονία (ψιττάκωση) 
(σπάνια, αλλά σοβαρή)

Εισπνοή σταγονιδίων 
ή εκκρίσεων μολυσμένων 
πτηνών

Ενυδρεία Κοκκίωμα του ενυδρείου Επαφή με ψάρια ενυδρείου

Ερπετά 
(χελώνες, ιγουάνα)

Διάρροια (salmonella)
Κατάποση μολυσμένου 
υλικού ή και άμεση επαφή
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Κάντε τον ήλιο φίλο
Τα κρούσματα μελανώματος σε παιδιά και εφήβους έχουν αυξηθεί 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποδίδεται και στην 
αυξημένη έκθεση όλων μας στον ήλιο χωρίς τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης. Ειδικά για τα μωρά, που είναι σαφώς πιο ευαίσθητα, 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τι πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζουν οι 
μητέρες και ποια είναι τα σωστά μέτρα ηλιοπροστασίας;

από την 

Κωνσταντίνα  
Φραγκιά - Τσίβου, 
MD, PhD

Πρόεδρος του Οργανισμού για την Πρόληψη 
και την Αντιμετώπιση του Μελανώματος 
«ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ», Επιστημονική Διευθύντρια 
του Παθολογοανατομικoύ Εργαστηρίου HistoBio 
Diagnosis (HBD), Συνεργάτις Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Τις τελευταίες δεκαετίες η αύξηση 
των κρουσμάτων μελανώματος, σοβα-
ρής μορφής δερματικού καρκίνου, σε 
νεαρά άτομα, παιδιά ή εφήβους έχει 
συσχετιστεί με το «βαρύ» παιδικό η-
λιακό έγκαυμα και την υπερβολική, 
περιστασιακή έκθεση του ανθρώπου 
στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία του 
ήλιου.
Δεν υπάρχουν μελέτες που να επιβε-
βαιώνουν ότι η έκθεση της εγκύου 
στον ήλιο επηρεάζει δυσμενώς την 
υγεία του εμβρύου. Η μέλλουσα μη-
τέρα συνιστάται να απολαμβάνει τις 
διακοπές της με όλους τους κανόνες 
ηλιοπροστασίας, αποφεύγοντας την υ-
περβολική έκθεση στον ήλιο το πρώτο 

τρίμηνο της κύησης.
Κατά την εγκυμοσύνη το δέρμα της 
είναι πιο ευαίσθητο στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και μαυρίζει ευκολότε-
ρα, λόγω της αυξημένης πα-
ραγωγής μελανίνης, που 
οδηγεί σε μεταβολή 
του χρώματος στην 
περιοχή γύρω α-
πό τις θηλές της, 
στα χείλη του 
αιδοίου και στην 
κάθετη γραμμή 
της κοιλιάς που 
διέρχεται από τον 
ομφαλό. Περιγρά-
φεται η εμφάνιση 
νέων σπίλων («ελιών») 
στο δέρμα της ή μεταβολές 
στο χρώμα και στο μέγεθος ήδη υπαρ-
χόντων σπίλων, ιδιαίτερα σε περιοχές 
που τεντώνονται κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης (κοιλιά, μαστοί). Οι 
αλλαγές σημειώνονται κυρίως σε γυ-
ναίκες με σύνδρομο δυσπλαστικών 
σπίλων, που έχουν από την παιδική 
τους ηλικία πολλούς σπίλους με ακα-

νόνιστα όρια, ποικιλία χρώματος και 
ασυμμετρία.

Σ η μ ε ί α  π ρ ο σ ο χ ή ς
Η αυτοεξέταση του γυμνού σώ-

ματος μία φορά το μήνα 
και ο τακτικός έλεγχος 

από ειδικό ιατρό με 
δερματοσκόπιο ε-

ξασφαλίζουν την 
έγκαιρη αναγνώ-
ριση αλλαγών 
που επιβάλλουν 
τη χειρουργική 

αφαίρεση ενός 
σπίλου. Ύποπτα 

σημεία θεωρούνται 
μεταβολές τριών στοι-

χείων του μνημονευτικού 
κανόνα «Χ.Α.Μ.Ο.Σ.» (από τα αρχικά 
των λέξεων Χρώμα, Ασυμμετρία, Μέ-
γεθος, Όρια, Σχήμα) μέσα σε 3 μήνες, 
επίμονη φαγούρα πέραν των 3 ημερών 
και πληγή που δε γιατρεύεται σε 3 
εβδομάδες.
Η εμφάνιση στο πρόσωπο συμμετρι-
κών σκουρόχρωμων ακανόνιστων λε-

Η μητέρα θα 

πρέπει να γνωρίζει ότι 

συνιστάται να αποφεύγεται 

η χρήση αντηλιακού στο 

δέρμα του μωρού της τους 

πρώτους 6 μήνες της 

ζωής του.

Διαβάστε ακόμα
• «Ο φίλος μου ο ήλιος», Κωνστα-
ντίνα Φραγκιά, εκδόσεις «Ελληνικά 
Γράμματα».
•«Παίζοντας με τον ήλιο - Υλικό πλα-
στελίνη και πηλός», Κωνσταντίνα 
Φραγκιά, εκδόσεις «Μύρτος».

Μητέρα, μωρό  
και διακοπές
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κέδων (χλόασμα) στο δεύτερο τρίμηνο 
της εγκυμοσύνης δείχνει ευαισθησία 
του δέρματος στον ήλιο και επιβάλλει 
την αυστηρή τήρηση των κανόνων η-
λιοπροστασίας που συνοψίζονται στο 
μνημονευτικό κανόνα «Μ.Α.Γ.Ι.Κ.Ο. 
Ρολόι», από τα αρχικά των λέξεων 
Μπλούζα, Αντηλιακό, Γυαλιά, Ίσκιος, 
Καπέλο, Ομπρέλα. 
Κοντή και εξαφανισμένη σκιά ή ένα 
ρολόι καταδεικνύουν τις επικίνδυνες 
ώρες κατά τις οποίες συνιστάται να 
αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο για 
περισσότερο από 20 - 30 λεπτά (τα δι-
αστήματα 10.30 π.μ. - 4.30 μ.μ. ή 11.00 
π.μ. - 5.00 μ.μ. ανάλογα με την εποχή), 
ακόμα και κάτω από τη σκιά δέντρου ή 
ομπρέλας.

Μ ω ρ ό  κ α ι  α ν τ η λ ι α κ ό
Η μητέρα θα πρέπει να γνωρίζει ότι 
συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση 
αντηλιακού στο δέρμα του μωρού της 
τους πρώτους 6 μήνες της ζωής του. 
Τα μελανοκύτταρά του δεν είναι ώριμα 
για παραγωγή μελανίνης και κατά συ-
νέπεια στερείται παντελώς της φυσι-

κής άμυνας του μαυρίσματος απέναντι 
στη βλαπτική δράση του ήλιου. 
Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι το αντηλι-
ακό είναι φάρμακο που μπορεί να προ-
καλέσει αλλεργία και η προστατευτική 
δράση του υπολείπεται σαφώς εκείνης 
του φυσικού μαυρίσματος. Κατά συνέ-
πεια, η χρήση αντηλιακού συνιστάται 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις 
οποίες δεν μπορεί να αποφευχθεί η 
παρατεταμένη έκθεση του μωρού στον 
ήλιο. 
Το μωρό γενικά θα πρέπει να εκτίθε-
ται στον ήλιο τις πρωινές και τις προ-
χωρημένες απογευματινές ώρες, με 
πλατύγυρο καπέλο, με σκιά κουκούλας 
ή ομπρέλας στο καρότσι και με το σώμα 
καλυμμένο από στεγνά και χαλαρά ρού-
χα πυκνής ύφανσης. Τα σκουρόχρωμα 
ρούχα προσφέρουν την καλύτερη αντη-
λιακή προστασία, ενώ τα ανοιχτόχρω-
μα, ως πιο δροσερά, συνιστώνται τις 
ημέρες όπου η θερμοκρασία του περι-
βάλλοντος είναι υψηλή, κατά τις οποίες 
όμως το μωρό συνιστάται να παραμένει 
στο δροσερό χώρο του σπιτιού για την 
αποφυγή θερμοπληξίας.
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Καλοήθεις παθήσεις 
του μαστού

Απαραίτητη η σωστή και έγκαιρη 
διάγνωση

Οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού παρουσιάζονται αρκετά συχνά στις 
γυναίκες. Κατά κανόνα δεν αποτελούν σημαντικό κίνδυνο, όμως η 
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τις προφυλάσσει από μελλοντικούς 
κινδύνους. Ποιες είναι, όμως, οι συνηθέστερες περιπτώσεις και πώς 
αντιμετωπίζονται;

Από τη 
Χριστίνα Τσιώνου

Γυναικολόγος, Χειρουργός Μαστού,
Διευθύντρια Β΄ Κλινικής Μαστού ΜΗΤΕΡΑ

Οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού εί-
ναι πολύ συχνές. Αποτελούν μια ετερο-
γενή ομάδα αλλοιώσεων με διαφορε-
τικό κίνδυνο για μελλοντική εμφάνιση 
καρκίνου μαστού. Παρουσιάζονται ως 
ψηλαφητή μάζα, ως αψηλάφητο εύ-
ρημα σε μαστογραφία ή υπερηχογρά-
φημα, ως σύμπτωμα όπως η αυτόματη 
έκκριση θηλής, ή είναι τυχαίο εύρημα 
σε ιστολογική διάγνωση για άλλο λόγο.
Είναι σημαντικές διότι η σωστή διάγνω-
ση και η σωστή επιλογή περιπτώσεων 
για χειρουργείο μπορούν:
1. Να ανιχνεύσουν βλάβες σε προδιη-
θητικό (in situ) στάδιο.
2. Να προσδιορίσουν μελλοντικό κίνδυ-
νο για κακοήθειες.
3. Να αποτρέψουν έτσι μη αναγκαίες 
επεμβάσεις.
Η σπουδαιότερη κατάταξη των καλοή-
θων παθήσεων ανάλογα με τον κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου του μαστού έγινε 
από τους Dupont και Page, οι οποίοι 
τις κατέταξαν σε μη υπερπλαστικές, υ-
περπλαστικές χωρίς ατυπία και άτυπες 
υπερπλασίες.

Ο όρος ινοκυστικές αλλαγές ή o παλαι-
ότερος ινοκυστική μαστοπάθεια μπορεί 
να αναφέρεται σε οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω αλλοιώσεις. Είναι γενικός 
όρος χωρίς ιδιαίτερη κλινική σημασία.

Δ ι α γ ν ω σ τ ι κ ή 
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η
ψ η λ α φ η τ ή ς  μ ά ζ α ς
Αρχίζουμε πάντα με το ιστορικό της 
ασθενούς και την κλινική εξέταση. Σε 
περίπτωση ψηλαφητού ευρήματος και 
αναλόγως της ηλικίας συνιστώνται 
μαστογραφία ή/και υπερηχογράφημα 
μαστών. Το υπερηχογράφημα μπορεί 
να χαρακτηρίσει αν μια βλάβη είναι 
κυστική ή συμπαγής. Οι συνηθέστερες 
καλοήθεις παθήσεις είναι οι εξής:

Κύστεις
Οι κύστεις είναι συχνές σε περιεμμη-
νοπαυσιακές γυναίκες 40 - 49 ετών. 
Η απλή κύστη μπορεί να διαγνωστεί 
με υπερηχογράφημα, όπου και χαρα-
κτηρίζεται απλή ή σύνθετη. Για το χα-
ρακτηρισμό μιας κύστεως ως απλής 

χρησιμοποιούμε αυστηρά κριτήρια. Με 
αυτά το υπερηχογράφημα είναι ακριβές 
για το χαρακτηρισμό μιας κύστεως στο 
98% - 100%.
Οι κύστεις χαρακτηρίζονται σύνθετες 
όταν: 1) περιέχουν συμπαγή στοιχεία, 
2) έχουν παχιά ισόηχα διαφραγμάτια, 
3) υπάρχει παρουσία αγγειακού μίσχου, 
4) υπάρχει μικροκυστική μικρολοβωτή 
εμφάνιση. Η πιθανότητα συνοδού καρ-
κίνου σε απλή κύστη είναι μηδαμινή, 
ενώ οι σύνθετες έχουν πιθανότητα έως 
23% όταν περιέχουν αρκετά συμπαγή 
στοιχεία.
Μπορεί να συστήσουμε απλή παρακο-
λούθηση ή παρακέντηση και αναρρό-
φηση κυρίως στις ψηλαφητές κύστεις, 
τις συμπτωματικές. Όταν το περιεχόμε-
νο είναι αιματηρό συνιστούμε χειρουρ-
γική αφαίρεση. Το ίδιο όταν υπάρχει 
υπόλειμμα της κύστεως μετά την αναρ-
ρόφηση. Η κυτταρολογική εξέταση δεν 
είναι απαραίτητη όταν το χρώμα του υ-
γρού που αναρροφάται είναι καθαρό κι-
τρινωπό ή με απόχρωση του καφέ έως 
πράσινου. Σε περίπτωση συμπαγούς 
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μορφώματος (έπειτα από μαστογραφία 
και υπερηχογράφημα), η αντιμετώπιση 
είναι ανάλογη της ηλικίας. 
Γενικά, κάθε συμπαγής βλάβη καλό 
είναι να αντιμετωπίζεται με την τριπλή 
προσέγγιση, δηλαδή την κλινική εξέ-
ταση, τον απεικονιστικό έλεγχο και τη 
βιοψία διά βελόνης. Αυτή είναι η βιοψία 
με τέμνουσα βελόνη (core biopsy) ή με 
λεπτή βελόνη (FNA). Σε περίπτωση μη 
συμφωνίας τους, προχωρούμε σε ανοι-
κτή βιοψία.

Ινοαδενώματα
Είναι το πιο συχνό καλόηθες 
μόρφωμα στις νέες γυναί-
κες. Στην ψηλάφηση είναι 
ευκίνητο και δίνει την 
αίσθηση του καουτσούκ. 
Στο 15% των περιπτώσε-
ων τα ινοαδενώματα είναι 
αμφοτερόπλευρα.
Η υπερηχογραφική ει-
κόνα είναι συνήθως χαρα-
κτηριστική, στη μαστογραφία 
παρουσιάζεται ως ομαλό, λοβω-
τό μόρφωμα. Η διάγνωση όμως είναι 
ιστολογική. 
Η αντιμετώπιση και εδώ εξαρτάται α-
πό την κλινική εικόνα, την ηλικία και 
το μέγεθος. Τα ινοαδενώματα μπορεί 
να αφαιρεθούν όλα από την ίδια τομή 
όταν η επέμβαση γίνεται υπό γενική 
αναισθησία. 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, 
οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού 
είναι πιθανό να παρουσιαστούν με έκ-
κριση θηλής. Θεωρούμε παθολογική 
έκκριση την αυτόματη, από έναν πόρο, 
αιματηρή ή υδαρή. Η προκλητή από 
πολλούς πόρους και με χροιά καφεοει-
δή - πρασινωπή θεωρείται φυσιολογι-
κή, συνήθης σε πυκνούς μαστούς ή σε 
λήψη ορισμένων φαρμάκων και δε χρή-
ζει περαιτέρω διερεύνησης. Μία από 
τις συνηθέστερες αιτίες αυτόματης έκ-
κρισης είναι τα ενδοπορικά θηλώματα.

Ενδοπορικά θηλώματα
Τα ενδοπορικά θηλώματα κατατάσσο-
νται σε δύο κύριες κατηγορίες: τα μο-
νήρη (κεντρικά) και τα πολλαπλά (περι-
φερικά). Τα μονήρη αναπτύσσονται σε 
μείζονες (μεγάλους) πόρους κοντά στη 
θηλή. Καθώς μεγαλώνουν μέσα στον 
πόρο τον αποφράζουν και η απόφραξη 
σε συνδυασμό με αυξημένη έκκριση 
δημιουργεί κύστη.
Τα πολλαπλά περιφερικά θηλώματα συ-
ναντώνται σε νεότερες γυναίκες, είναι 
περιφερικά στο μαστό, σε μικρότερους 
πόρους, δε συνοδεύονται συχνά από 
έκκριση και συνήθως προκαλούν ψη-
λαφητή μάζα. Το ενδιαφέρον είναι ότι 
πολύ συχνά αναπτύσσεται καρκίνος σε 
έδαφος πολλαπλών θηλωμάτων.

Η μαστογραφική εικόνα δεν είναι ειδι-
κή. Στο υπερηχογράφημα μπορεί να φα-
νεί ως μόρφωμα υπερηχογενές μέσα σε 
κύστη. Η γαλακτογραφία είναι βοηθη-
τική για περιφερικά κυρίως θηλώματα, 
όπου εμφανίζονται ως έλλειμμα μέσα 
στον πόρο. Τελευταία έχουν αναπτυχθεί 
ενδοσκοπικές μέθοδοι για τη διάγνωση 
ή και την ενδοσκοπική αφαίρεση ενδο-
πορικού θηλώματος. 
Η θεραπεία είναι χειρουργική αφαίρε-
ση του πόρου με σχήμα πυραμίδας από 
τη θηλή (κορυφή) προς την περιφέρεια 
(βάση). Καθετηριασμός του πόρου κα-
τά τη διάρκεια του χειρουργείου είναι 
βοηθητικός. Τα περιφερικά θηλώματα 
εμφανίζονται συνήθως ως μάζα, οπότε 
γίνεται χειρουργική αφαίρεσή της.

Σε περίπτωση 

ψηλαφητού 

ευρήματος και αναλόγως 

της ηλικίας συνιστώνται 

μαστογραφία ή/και 

υπερηχογράφημα 

μαστών.
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Προληπτικός έλεγχος
Απαραίτητος για άνδρες και γυναίκες

Η αρχαία ελληνική σοφία τόνιζε ότι είναι καλύτερο να προνοούμε παρά 
να μετανοούμε. Ειδικά για την υγεία μας η «πρόνοια», η πρόληψη, έχει 
πολλαπλάσια αξία. Έτσι, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είναι καλό 
να κάνουν κάποιους προληπτικούς ελέγχους, οι γυναίκες ιδίως για τη 
γονιμότητά τους. Τι περιλαμβάνουν, όμως αυτοί οι έλεγχοι και για ποιο 
λόγο;

Από το 
Γεώργιο Β. 
Τυρογιάννη

Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Γ ι α  τ ο υ ς  ά ν δ ρ ε ς
Η πρόληψη στους άνδρες περιλαμ-

βάνει έλεγχο σε παράγοντες κινδύ-
νου που οδηγούν στην εμφάνιση 

ασθενειών: 
1. Υπέρταση. Όταν η αρτηρι-

ακή πίεση είναι μεγαλύτερη 
από 140 - 90 mmHg. Η απο-

τελεσματική θεραπεία της 
προλαμβάνει καρ-

διαγγειακά 

νοσήματα, όπως το έμφραγμα του μυ-
οκαρδίου, η καρδιακή ανεπάρκεια, τα 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και η 
νεφρική ανεπάρκεια.
2. Σακχαρώδης διαβήτης. Με επίπεδα 
σακχάρου αίματος νηστικός το πρωί 
μεγαλύτερα από 125 mg/dl ή δύο ώρες 
μετά το γεύμα μεγαλύτερα από 200 mg/
dl. Επίσης, όταν τα επίπεδα σακχάρου 
αίματος νηστικός το πρωί είναι 110 - 
125 mg/dl ή δύο ώρες μετά το γεύμα 
140 - 200 mg/dl, τότε ο ασθενής είναι 
υποψήφιος σακχαροδιαβητικός. Και 
στις δύο περιπτώσεις χρειάζονται ά-
μεσα μέτρα και αντιμετώπιση για να 
προλάβουμε καρδιαγγειακά επεισόδια, 
διαταραχές όρασης, χρόνια νεφρική α-
νεπάρκεια, νεφροπάθεια.
3. Υπερλιπιδαιμία. Οδηγεί σε αρτη-
ριοσκλήρυνση και κατά συνέπεια σε 
καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι τιμές κυ-
μαίνονται ανάλογα με τους παράγοντες 
κινδύνου και σημαντικό ρόλο για τη 
ρύθμισή της διαδραματίζουν η μεσο-
γειακή διατροφή, η αντιμετώπιση της 
παχυσαρκίας και η άσκηση. Οι τιμές 
της κακής χοληστερίνης LDL διαμορ-
φώνονται σε <160 mg/dl σε άνδρες 
χαμηλού κινδύνου και μέχρι <100 mg/
dl σε υψηλού κινδύνου. Η αναλογία συ-

νολικής χοληστερίνης προς HDL καλή 
χοληστερίνη είναι ένας καλός δείκτης 
κινδύνου αρτηριοσκλήρυνσης (φ.τ. <4).
4. Πολυποδίαση και καρκίνος παχέος 
εντέρου. Σε όλους τους άνδρες άνω των 
50 ετών συνιστάται κολονοσκόπηση. Η 
έγκαιρη ανεύρεση πολυπόδων και η α-
φαίρεσή τους πριν εξελιχθούν πιθανώς 
σε καρκίνο έχουν τεράστια σημασία.
5. Καρκίνος του προστάτη. Όλοι οι άν-
δρες άνω των  40 ετών χρήζουν ελέγ-
χου με εξέταση αίματος προστατικού 
αντιγόνου (PSA) και δακτυλική εξέταση 
προστάτη.
6. Γλαύκωμα. Μέτρηση ενδοφθάλμιας 
πίεσης σε άνδρες άνω των 40 ετών για 
πρόληψη μη αναστρέψιμης διαταραχής 
της όρασης.
7. Καρκίνος ουροδόχου κύστεως. Έ-
λεγχος με γενική ούρων για ανίχνευση 
αίματος στα ούρα σε όλους τους πρώην 
και νυν καπνιστές.
8. Καρκίνος δέρματος. Προστασία α-
πό την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, 
έλεγχος σε ελιές που αλλάζουν χρώμα 
ή μέγεθος.
Πάρτε ενεργό ρόλο στην υγεία σας, επι-
σκεφθείτε τον ιατρό σας και συζητήστε 
μαζί του για την πρόληψη και για τα συ-
μπτώματά σας. 
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Τ ρ ό π ο ι  δ ι α τ ή ρ η σ η ς 
τ η ς  γ ο ν ι μ ό τ η τ α ς 
τ η ς  γ υ ν α ί κ α ς
Στις μέρες μας, λόγω κοινωνικών συν-
θηκών, η μητρότητα μετατίθεται σε με-
γαλύτερες ηλικίες. Η γυναίκα μπορεί με 
τα μέσα και τις γνώσεις που υπάρχουν 
να προφυλάσσει όχι μόνο την υγεία της, 
αλλά και τη γονιμότητά της. 
•  Η ηλικία είναι ο βασικότερος παράγο-

ντας στη γονιμότητα. Μετά την ηλικία 
των 37 ετών μειώνεται η απόδοση των 
ωοθηκών. Φυσικά δεν μπορούμε να 
αναστρέψουμε το χρόνο, μπορούμε 
όμως να τον «παγώσουμε». Αν μια 
γυναίκα προβλέπει πως θα τεκνοποι-
ήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, μπο-
ρεί να καταψύξει ωάρια ή ωοθηκικό 
ιστό σε πιο μικρή ηλικία και να τα 
χρησιμοποιήσει αργότερα. Μάλιστα, 
όσο πιο νέα τα καταψύξει τόσο κα-
λύτερα είναι τα αποτελέσματα. Προς 
το παρόν, η κατάψυξη ωαρίων δεν 
έχει εφάμιλλα αποτελέσματα με την 
κλασική εξωσωματική γονιμοποίη-
ση. Η μέθοδος απευθύνεται κυρίως 
σε γυναίκες με κακοήθεια, γιατί η 
διαφύλαξη ωοθηκικού ιστού είναι 
η μοναδική ευκαιρία για μελλοντική 
τεκνοποίηση. Η διαδικασία αυτή δεν 

προτείνεται ως ρουτίνα για μετάθεση 
της τεκνοποιίας.

•  Οι υπερβολές στην αύξηση και στη 
μείωση του βάρους διαταράσσουν 
την ομαλή λειτουργία της ωοθήκης, 
διακόπτοντας την παραγωγή ωαρίων. 
Η ήπια αεροβική άσκηση 3 - 5 φορές 
εβδομαδιαίως βοηθά στον έλεγχο του 
βάρους και στην αρμονική λειτουργία 
του οργανισμού. Οι υπερβολές, όμως, 
και εδώ προκαλούν διακοπή του έμ-
μηνου κύκλου.

•  Το ισορροπημένο διαιτολόγιο με ε-
παρκή πρόσληψη βιταμινών Ε, C, A, 
D, ασβεστίου και σιδήρου ενισχύει 
την πιθανότητα σύλληψης. Ιδιαίτε-
ρη έμφαση χρειάζεται να δοθεί στην 
πρόσληψη φυλλικού οξέος σε πο-
σότητα 800 mg ημερησίως, όχι μόνο 
από τις τροφές αλλά και από τη λήψη 
συμπληρώματος ένα μήνα πριν από τη 
σύλληψη για την αποφυγή ανωμαλι-
ών του νευρικού σωλήνα. Διατροφή 
πλούσια σε πολυακόρεστα και ω-3 
λιπαρά όπως και σε αντιοξειδωτικές 
ουσίες έχει καταλυτικό ρόλο στη δια-
τήρηση της γονιμότητας και στη συνέ-
χιση της εγκυμοσύνης που θα επιτευ-
χθεί. Η κατανάλωση αλκοόλ ακόμα 
και σε μέτριες ποσότητες επηρεάζει 
αρνητικά τη γονιμότητα. Το ίδιο ισχύ-
ει και για τον καφέ αν η κατανάλωση 
υπερβαίνει τα 3 φλιτζάνια ημερησίως.

•  Το κάπνισμα «γερνάει» τις ωοθήκες 
και μειώνει την απόδοσή τους. Η μεί-

ωση είναι ανάλογη του αριθμού των 
τσιγάρων που καταναλώνονται, γι’ 
αυτό και η απάντηση των ωοθηκών 
των καπνιστριών σε θεραπείες υπο-
γονιμότητας είναι φτωχή. 

•  Ο αγχώδης τρόπος ζωής και περιβαλ-
λοντικοί παράγοντες όπως φυτοφάρ-
μακα, εντομοκτόνα κ.λπ. συμβάλλουν 
στην υπογονιμότητα. Η χρήση προφυ-
λακτικού, όταν ο σύντροφος δεν είναι 
σταθερός, προφυλάσσει από λοιμώδη 
σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα 
που προκαλούν βλάβες στα έσω γεν-
νητικά όργανα. Την περίοδο όπου είναι 
επιθυμητή η σύλληψη, να αποφεύγο-
νται τα παυσίπονα, όπως ασπιρίνη ή 
ιβουπροφαίνη, γιατί αναστέλλουν τη 
διαδικασία ωρίμανσης του ωαρίου. 

•  Ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος με 
test-Pap, το υπερηχογράφημα και η 
ψηλάφηση του μαστού προλαμβάνουν 
σε πρώιμο και θεραπεύσιμο στάδιο 
κακοήθεις παθήσεις, με στόχο την 
παράταση της ζωής αλλά και τη δια-
τήρηση της γονιμότητας. Αλλά και κα-
λοήθεις παθήσεις (όπως ινομυώματα, 
κύστεις ωοθηκών), αν παραμελη-
θούν, θα απειλήσουν τη γονιμότητα. 

Η διατήρηση της γονιμότητας συνδέ-
εται στενά με τον τρόπο ζωής της γυ-
ναίκας και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από αυτόν. Σε όσο πιο μικρή ηλικία 
είναι προσανατολισμένη προς τη δια-
τήρησή της τόσο πιο ορατά θα είναι τα 
αποτελέσματα.

Από τη 
Σταυρούλα Α. 
Μαραγκού

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, 
με εξειδίκευση στην 
Εξωσωματική Γονιμοποίηση, ΜΗΤΕΡΑ 

51



52

care

Στοματική υγεία
Τι αλλάζει στην εγκυμοσύνη

Η εγκυμοσύνη αποτελεί την πιο ευχάριστη περίοδο στη ζωή μιας 
γυναίκας, είναι όμως και η περίοδος στην οποία το σώμα της και οι 
λειτουργίες του αλλάζουν σημαντικά. Αυτό ισχύει και για τη στοματική 
υγεία της εγκύου, για την οποία χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα. Τι αλλάζει, 
όμως, και τι πρέπει να γνωρίζει η έγκυος;

Από τον 
Περικλή Έξαρχο

Χειρουργός Οδοντίατρος, Συνεργάτης 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

1. Το μωρό «κλέβει» ασβέστιο α-
πό τη μητέρα κατά την περίοδο της 
εγκυμοσύνης;
Η εγκυμοσύνη δεν ευθύνεται για την 
απώλεια των δοντιών. Το έμβρυο λαμ-
βάνει το ασβέστιο που χρειάζεται για 
την ανάπτυξή του από τις τροφές και ό-
χι από τα δόντια. Στην περίπτωση όπου 
οι τροφές δεν είναι πλούσιες σε ασβέ-
στιο, τότε ο οργανισμός το παίρνει από 
τα οστά.

2. Ποια προβλήματα εμφανίζονται στα 
δόντια και στα ούλα κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης;
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυ-
ξάνεται ο βαθμός ευαισθησίας στην α-
νάπτυξη τερηδόνας και ουλίτιδας.
Η τερηδόνα είναι πάθηση η οποία κα-
ταστρέφει το σμάλτο των δοντιών και ο-
φείλεται κυρίως στις συνεχόμενες προ-
σβολές του από τα οξέα που παράγονται 
στο στόμα από τα μικρόβια της Οδοντι-
κής Μικροβιακής Πλάκας (ΟΜΠ). Κατά 
τη διάρκεια της κύησης, οι εμετοί που 
παρουσιάζονται στους πρώτους μήνες 
είναι δυνατόν να αυξήσουν την έκθεση 
των δοντιών στα οξέα του στομάχου, με 
αποτέλεσμα την αύξηση της τερηδόνας.
Η ουλίτιδα της εγκυμοσύνης είναι η 
συχνότερη πάθηση που εμφανίζεται 

κατά τη διάρκειά της. Η εμφάνιση της 
ουλίτιδας τη συγκεκριμένη περίοδο 
είναι αρκετά συχνή. Τα συμπτώματα 
παρουσιάζονται από τον 2ο μήνα της 
εγκυμοσύνης και κορυφώνονται κατά 
τον 8ο μήνα. Τα κύρια συμπτώματα που 
εμφανίζονται είναι τα κόκκινα, ερεθι-
σμένα και πρησμένα ούλα τα οποία αι-
μορραγούν εύκολα κατά τη διάρκεια του 
βουρτσίσματος των δοντιών. Κατά το 2ο 
τρίμηνο της εγκυμοσύνης και σε περι-
πτώσεις όπου η στοματική υγιεινή είναι 
παραμελημένη παρουσιάζονται μεταξύ 
των δοντιών και των ούλων μικρά κόκ-
κινα ογκίδια στην περιοχή των ούλων, 
που είναι γνωστά ως επουλίδες της 
κύησης. Είναι τελείως ανώδυνα και α-
κίνδυνα και, αν δεν υποχωρήσουν μόνα 

τους, αφαιρούνται από τον οδοντίατρο.

3. Πού οφείλεται η ουλίτιδα της 
εγκυμοσύνης;
Η ουλίτιδα της εγκυμοσύνης μπορεί 
να οφείλεται στην αύξηση της προγε-
στερόνης και στην επίδρασή της στη 
μικροκυκλοφορία του αίματος, καθώς 
και στις αλλαγές των ορμονών κατά την 
εγκυμοσύνη. Η παραμέληση της στο-
ματικής υγιεινής που παρατηρείται την 
περίοδο της εγκυμοσύνης επιβαρύνει 
την εμφάνιση των συμπτωμάτων. 

4. Η στοματική υγεία επηρεάζει την 
εγκυμοσύνη;
Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδεί-
ξεις για τη σχέση ανάμεσα στην ουλίτι-

Βασικοί κανόνες στοματικής υγιεινής στη διάρκεια της εγκυμοσύνης:
• Βούρτσισμα των δοντιών με μία μαλακή οδοντόβουρτσα και με φθορι-
ούχο οδοντόκρεμα, τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα.
• Χρήση καθημερινά στοματικού διαλύματος και οδοντικού νήματος.
• Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.
• Αποφυγή κατανάλωσης μικρών λιχουδιών μεταξύ των γευμάτων.
• Πραγματοποίηση πολλών, μικρής διάρκειας επισκέψεων στον οδοντί-
ατρό σας κυρίως μετά το 1ο τρίμηνο.
• Σε περίπτωση ναυτίας και επεισοδίων εμέτου συνιστώνται το ξέπλυμα 
του στόματος με νερό και η αποφυγή του βουρτσίσματος αμέσως.
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δα, στους πρόωρους τοκετούς και στα 
ελλιποβαρή νεογέννητα. Οι γυναίκες 
που κατά τη διάρκεια της κύησης πά-
σχουν από ουλίτιδα ή περιοδοντίτιδα 
έχουν 7 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο 
να γεννήσουν πρόωρα ή να γεννήσουν 
βρέφος με μικρότερο βάρος. Φαίνεται 
ότι η ουλίτιδα και η περιοδοντίτιδα προ-
καλούν αύξηση των βιολογικών υγρών 
και επιδεινώνουν τον πόνο. 

5. Ποιες οδοντιατρικές πράξεις μπο-
ρούν να γίνονται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης;
•  Απλές οδοντιατρικές επεμβάσεις, 

όπως σφραγίσματα και καθαρισμοί, 
μπορούν να γίνουν με τοπική αναι-

σθησία χωρίς 
πρόβλημα.

•  Οι μακροχρό-
νιες  αγωγές 
και θεραπείες θα 
πρέπει να γίνονται 
μετά το 1ο τρίμηνο της 
κύησης.

•  Κάποιες επείγουσες εργασίες, όπως 
απονευρώσεις ή ακόμα και εξαγω-
γές, μπορούν να πραγματοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
αν αυτό είναι απαραίτητο. 

•  Οι εργασίες αισθητικής οδοντιατρι-
κής (π.χ. λεύκανση) θα πρέπει να α-
ναβάλλονται για μετά τον τοκετό και 
τον απογαλακτισμό.

• Η χορήγη-
ση τοπικής 
αναισθησίας 

είναι ασφαλής 
κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης, 
αλλά σε μικρές δό-

σεις και χωρίς την παρουσία 
αγγειοσυσπαστικού.
• Η λήψη οδοντιατρικών ακτινογραφι-
ών πρέπει να γίνεται μόνο αν είναι απο-
λύτως απαραίτητη και εάν είναι δυνατόν 
μετά το 1ο τρίμηνο της κύησης. 
Σε κάθε περίπτωση, ο οδοντίατρος 
χρειάζεται και απαιτείται να βρίσκεται 
σε επικοινωνία με το γυναικολόγο που 
παρακολουθεί τη γυναίκα.

Η εγκυμοσύνη 

δεν ευθύνεται για την 

απώλεια των δοντιών. 

Το έμβρυο λαμβάνει 

το ασβέστιο που χρειάζεται 

για την ανάπτυξή του 

από τις τροφές και όχι 

από τα δόντια.
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Αγαπητοί φίλοι,

Έφτασε το καλοκαίρι, η πιο ανέμελη εποχή του χρόνου όπου όλοι, μικροί και μεγάλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε δι-

ακοπές, να χαρούμε τη θάλασσα, αλλά και να χαλαρώσουμε και να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Το 

καλοκαίρι έχει, όμως, και τις ιδιαιτερότητές του και στο τεύχος αυτό επιθυμούμε να επισημάνουμε, μέσω της αρθρογρα-

φίας των εκλεκτών συνεργατών μας, μερικά προβλήματα που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουμε. 

Μεγάλος πειρασμός στην καθημερινή ζωή μας έχει καταστεί πλέον η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σαφώς είναι 

απαραίτητο εργαλείο για μελέτη, εργασία, αλληλογραφία και επικοινωνία, αλλά και για παιχνίδι, όμως χρειάζεται προσο-

χή, καθώς, ιδίως οι έφηβοι, κατά την περίοδο των διακοπών, μπορεί να παρασυρθούν φτάνοντας πολλές φορές στα όρια 

του εθισμού. Στο άρθρο για τους εφήβους και το Ιnternet (ή Διαδίκτυο, επί το ελληνικότερον) παρουσιάζονται οι αιτίες 

εθισμού και η διαδικασία απεξάρτησης.

Στις μέρες μας, οι περιπτώσεις του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι, του παιδικού ή νεανικού διαβήτη, συνεχώς αυξάνονται, 

ενώ πριν από μερικές δεκαετίες σπάνιζαν. Οι γονείς οφείλουν να γνωρίζουν τα συμπτώματά του ώστε να είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν έγκαιρα την πάθηση και να φροντίσουν για την άμεση αντιμετώπισή της.

«Διακοπές με το μωρό» είναι ο τίτλος του άρθρου που απευθύνεται σε νέες μητέρες και σκοπό έχει να τις ενημερώσει 

για τις ιδιαιτερότητες του βρεφικού οργανισμού στη ζέστη και στον ήλιο, αλλά και να τις καθοδηγήσει ώστε να απολαύ-

σουν ασφαλείς και ευχάριστες διακοπές.

Ένα σημαντικό άρθρο για την περίοδο στην οποία ζούμε, που χαρακτηρίζεται από εικόνες επιθετικότητας στην καθημε-

ρινή μας ζωή, στην τηλεόραση κ.λπ., αφορά στον παιδικό εκφοβισμό. Συμβουλεύουμε όλους τους γονείς να το διαβάσουν 

προκειμένου να είναι έτοιμοι να παρέμβουν όταν στο περιβάλλον των παιδιών τους εκδηλώνεται βίαιη συμπεριφορά.

Τα τέσσερα άρθρα που σας προσφέρουμε στο τεύχος αυτό επισημαίνουν θέματα και προβληματισμούς της καθημερινής 

ζωής και εφιστούν την προσοχή της οικογένειας.

Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και... προσοχή στον ήλιο!

Χρήστος Σπ. Μπαρτσόκας

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής

Επιστημονικός Διευθυντής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

editorial
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Πώς αντιμετωπίζεται σε παιδιά και εφήβους

Παιδίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης
Παίδων ΜηΤΕρα

 
Από τον
Αμπάς Καντρέ

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (Σ.Δ.) είναι μία μεταβολική διαταρα-
χή που χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιμία, δηλαδή από αύ-
ξηση της γλυκόζης του αίματος, και μπορεί να οφείλεται σε: 
• Μειωμένη έκκριση ινσουλίνης.
• Μειωμένη δραστικότητα της ινσουλίνης.
• Συνδυασμό μειωμένης έκκρισης και δραστικότητας της 
ινσουλίνης.
Οι πιο συχνές μορφές του Σ.Δ. είναι δύο, ο Διαβήτης τύπου 1 
και ο Διαβήτης τύπου 2:

• Ο Διαβήτης τύπου 1, ή νεανικός, οφείλεται στη μερική ή 
πλήρη καταστροφή των β κυττάρων του παγκρέατος, με συ-
νέπεια τη μερική ή ολική ανεπάρκεια ινσουλίνης. Ο Διαβήτης 
τύπου 1 έχει την τάση να εκδηλώνεται στα παιδιά και στους 
νέους ενήλικες.
• Ο Διαβήτης τύπου 2, ή τύπου ενηλίκου, εκδηλώνεται συ-
νήθως μετά τα 35 - 40 χρόνια της ζωής και τις περισσότερες 
φορές δεν απαιτεί τη χορήγηση ινσουλίνης.

Τα συμπτώματα και οι αιτίες
Τα συμπτώματα του Διαβήτη τύπου 1 μπορεί να παρουσια-
στούν πολύ γρήγορα, σε διάστημα ημερών ή εβδομάδων. Συ-
νήθως o τύπος αυτός εκδηλώνεται με:
• Έντονη δίψα.
• Συχνουρία.
• Αίσθημα πείνας. 
• Απώλεια βάρους.

Ο Διαβήτης τύπου 1 εμφανίζεται αποκλειστικά σε παιδιά και εφήβους 
που έχουν κατά κανόνα κάποια γενετική προδιάθεση. Η αντιμετώπισή 
του είναι η «κλασική», όμως, λόγω της ιδιαιτερότητας της ηλικίας, σε 
αυτήν συμβάλλει αποφασιστικά και το κοινωνικό περιβάλλον. Τι πρέπει 
να γνωρίζουμε, λοιπόν;

Σακχαρώδης 
Διαβήτης 

γενικό θέμα
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• Κόπωση.
• Αλλαγές στην όραση.
Αφού σημειώσουμε ότι ο διαβήτης ΔΕΝ είναι μεταδοτικός, 
να τονίσουμε ότι ο Διαβήτης τύπου 1 δεν κληρονομείται, αλλά 
εμφανίζεται σε άτομα που έχουν γενετική προδιάθεση. Πά-
ντως, οι συγγενείς πρώτου βαθμού ατόμων με Διαβήτη τύπου 
1 έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.
Αρκετοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκληση 
Σ.Δ. τύπου 1, όπως λοιμώξεις (ερυθρά, παρωτίτιδα), το γάλα 
αγελάδας, συντηρητικά τροφίμων και το stress. Ο μητρικός 
θηλασμός τους πρώτους μήνες της ζωής έχει διαπιστωθεί 
ότι προφυλάσσει.

Θεραπευτικές επιλογές
Τα άτομα με Διαβήτη τύπου 1 πρέπει να παίρνουν ινσουλίνη, η 
οποία διατίθεται μόνο σε ενέσεις. Υπάρχουν διαφορε-
τικοί τύποι ινσουλίνης. Τα σχήματα και οι τρόποι 
χορήγησής της είναι:
1.  Μίγμα ενδιάμεσης και βραχείας δρά-

σης ινσουλίνης δύο φορές την ημέρα.
2.  Σχήμα πολλών ενέσεων ινσουλίνης 

με μια μακράς δράσης ινσουλίνη 
προ του ύπνου και 3 ενέσεις βρα-
χείας δράσης ινσουλίνης πριν από 
τα 3 κύρια γεύματα.

3. Αντλία ινσουλίνης.
Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρειάζε-
ται να τροποποιείται ανάλογα με το βαθμό 
στον οποίο ασκείστε και με τη διατροφή. Η ε-
κτίμηση της ρύθμισης γίνεται με τις καθημερινές 
μετρήσεις γλυκόζης αίματος και τη γλυκοζυλιωμένη αιμο-
σφαιρίνη (HbΑ1c). 
Η ρύθμιση και ο έλεγχος του διαβήτη επιτυγχάνονται με:
• Ινσουλίνη. 
• Υγιεινή διατροφή.
• Άσκηση.
• Μετρήσεις σακχάρου αίματος.
• Εκπαίδευση.
• Πρόληψη υπογλυκαιμίας και κετοξέωσης.
• Πρόληψη και πρώιμη ανίχνευση των επιπλοκών.
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη του παιδιού και της οικογένεί-
ας του. 
Η άσκηση είναι απαραίτητη για την καλή ρύθμιση και τον έ-
λεγχο, εφόσον είναι τακτική και κατανεμηςμένη μέσα στην 

ημέρα και εφόσον δεν προκαλεί υπογλυκαιμία.

Οι επιπλοκές
Όλες οι επιπλοκές μπορούν να προληφθούν με την καλή ρύθ-
μιση και τη συστηματική ιατρική παρακολούθηση. Οι επιπλο-
κές είναι οξείες και χρόνιες:
• Οι οξείες είναι η υπογλυκαιμία και η κετοξέωση που εκδη-
λώνεται με αδιαθεσία, το υψηλό σάκχαρο στο αίμα, η κετόνη 
στα ούρα, η οξεωτική αναπνοή και το κώμα (σταδιακά). 
• Οι χρόνιες επιπλοκές περιλαμβάνουν αμφιβληστροει-

δοπάθεια, νεφροπάθεια, νευροπάθεια, μικρο- και 
μακροαγγειοπάθεια.

Η υπογλυκαιμία είναι η πτώση της γλυκόζης 
του αίματος σε επίπεδα μικρότερα των 60 

mg/dl. Μπορεί να παρουσιαστεί έπειτα 
από υπερβολική δόση ινσουλίνης, μει-
ωμένη λήψη τροφής ή παράλειψη γεύ-
ματος και κατόπιν έντονης άσκησης.
Τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας 
είναι:

• Εφίδρωση, νευρικότητα.
• Αίσθημα πείνας.

• Ζάλη, λιποθυμία.
• Σύγχυση. 

• Μούδιασμα.
• Κεφαλαλγία.
• Θολή όραση
• Ομιλία μπερδεμένη ή αργή.
Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η υπογλυκαιμία μπορεί να οδηγήσει 
σε λιποθυμία ή/και σπασμούς. Η υπογλυκαιμία αντιμετω-
πίζεται με τη λήψη τροφής που περιέχει σάκχαρο, για πα-
ράδειγμα μισό φλιτζάνι χυμό φρούτων ή 2 κουταλάκια του 
γλυκού ζάχαρη ή μέλι.
Είναι σημαντικό όλα τα άτομα στο περιβάλλον του ατόμου με 
διαβήτη (οικογένεια, φίλοι, σχολείο κ.λπ.) να εκπαιδευτούν 
στην αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας. 
Τα παιδιά ή οι έφηβοι με διαβήτη πρέπει να παρακολουθού-
νται από εξειδικευμένη ομάδα αποτελούμενη από ιατρό, νο-
σηλευτή, διαιτολόγο και ψυχολόγο.

Τα παιδιά ή οι 

έφηβοι με διαβήτη 

πρέπει να παρακολουθούνται 

από εξειδικευμένη ομάδα 

αποτελούμενη από ιατρό, 

νοσηλευτή, διαιτολόγο και 

ψυχολόγο.



Το αλφαβητάρι της ασφάλειας

Οι πρώτες διακοπές με το μωρό είναι πηγή ανασφάλειας -για ευνόητους 
λόγους- για πολλούς γονείς. Όμως, όλα μπορούν να εξελιχθούν ομαλά 
αν οι γονείς φροντίσουν ορισμένα απλά πράγματα. Ποια είναι αυτά και 
ποια σημεία πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα;

Διακοπές 
με το μωρό

Παιδίατρος, Επιστημονική Συνεργάτις 
Παίδων ΜηΤΕρα

Από τη 
Βέρα Πλαΐνη

Με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου πολλοί νέοι γονείς 
ανησυχούν για το πώς τα... πολύ νεότερα μέλη της οικογένει-
ας θα αντιμετωπίσουν ένα ταξίδι και την επακόλουθη αλλαγή 
περιβάλλοντος. Όλα θα εξελιχθούν ομαλά και η οικογένεια 
θα απολαύσει τις διακοπές της εφόσον γίνουν οι κατάλληλες 
προετοιμασίες και τηρηθούν βασικοί κανόνες προστασίας.
Το βρέφος-ταξιδιώτης θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί με τα 
πολυδύναμα υποχρεωτικά εμβόλια τουλάχιστον 4 εβδομά-
δες πριν από τις διακοπές. Ακόμα, οι συνθήκες μεταφοράς 
αποτελούν σημαντική παράμετρο για την ομαλή διεξαγωγή 
του ταξιδιού. Τα βρέφη, ευάλωτα στις αυξήσεις θερμοκρα-
σίας του περιβάλλοντος, κινδυνεύουν από υπερθερμία ή α-
φυδάτωση αν περιοριστούν σε κλειστούς χώρους, όπως π.χ. 
σε ένα αυτοκίνητο εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία και 
χωρίς αερισμό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Είναι γνωστό 
ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, υπό αυτές τις συνθήκες, η 
θερμοκρασία εντός του οχήματος ανέρχεται στους 50ο C. Γι’ 
αυτό απαιτούνται ελαφριά βαμβακερή ένδυση, σκίαστρα στα 
παράθυρα-εισόδους της ηλιακής ακτινοβολίας και χαμηλή 
ρύθμιση στο air condition του αυτοκινήτου.
Επιπροσθέτως, η ασφαλής μεταφορά προϋποθέτει ειδικό κά-
θισμα με ζώνες ασφαλείας τεσσάρων σημείων, τοποθετημένο 
στην πίσω θέση του αυτοκινήτου, και πάντα υπό το άγρυπνο 
μάτι της μητέρας, καθισμένης δίπλα του, για τυχόν αναγωγές.
Η σίτιση πραγματοποιείται τουλάχιστον 2 ώρες πριν από το 
ταξίδι και θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην παροχή υγρών 
κατά τη διάρκειά του. Για πιο μακρινές αποστάσεις επιβάλ-
λονται σύντομες στάσεις για ξεμούδιασμα - αλλαγή πάνας, η 
οποία θα πρέπει να είναι βρεγμένη, ένδειξη ότι τα παρεχόμε-

να υγρά είναι ικανοποιητικά.

Σ τ ο  ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο
Στον τελικό προορισμό, για να είναι προς... αμοιβαίο όφελος 
βρέφους και γονιών οι διακοπές, οι συνθήκες διαβίωσης 
χρειάζεται να προσομοιάζουν με εκείνες της μόνιμης διαμο-
νής, δηλαδή να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ανέσεις για τη 
φροντίδα του μωρού, όπως: δυνατότητα βρασμού σκευών και 
υγρών, δροσερό κατάλυμα κ.λπ. Απαιτείται, λοιπόν, πρόληψη 
των βρεφικών διαρροιών με την τήρηση του χρυσού κα-
νόνα «βράζουμε τα πάντα». 
Ο μητρικός θηλασμός είναι το καλύτερο μέ-
τρο αποφυγής αυτών των συμπτωμάτων, 
εφόσον το μωρό θηλάζει. Παρ’ όλα αυτά, αν 
εμφανιστούν διαρροϊκές κενώσεις, ελέγ-
χουμε τη θερμοκρασία του σώματος, χορη-
γούμε ηλεκτρολυτικά διαλύματα και αρκετά 
υγρά στα ενδιάμεσα των γευμάτων. Αν οι δι-
άρροιες συνεχίζονται, προστρέχουμε σε παι-
διατρική εκτίμηση, καθώς δεν επιτρέπεται να 
χορηγούνται στα βρέφη αντιδιαρροϊκά φάρμακα. 
Οι βρασμένες τροφές διατηρούνται με ασφάλεια 
στο ψυγείο σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 
10ο C, για 4 - 5 ώρες το πολύ.
Η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία θα πρέ-
πει να αποφεύγεται και γι’ αυτό οι ιδανικές 
ώρες για περίπατο και γενικώς για παραμο-
νή εκτός οικίας είναι πριν από τις 11 το πρωί 
και μετά τις 5 το απόγευμα. Και σε αυτήν την 
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περίπτωση, πριν από την έξοδο βάζουμε ειδικό αντηλιακό 
στα ακάλυπτα μέρη του σώματος. Επίσης, χρησιμοποιούμε 
καπέλο.

Σ τ η  θ ά λ α σ σ α
Στη θάλασσα μπαίνουμε με το μωρό σιγά-σιγά και όχι από-
τομα, το παρακολουθούμε πάντοτε από κοντά και συνολικά 
δεν παραμένουμε στο νερό πάνω από 15 λεπτά. Έπειτα, το 
βάζουμε κάτω από την ομπρέλα θαλάσσης μέχρι και για 10 
λεπτά, αφού το σκουπίσουμε απαλά, του αλλάξουμε πάνα και 
του βάλουμε αντηλιακό. Αμέσως μετά, το μεταφέρουμε σε 
σκιερό, δροσερό μέρος.
Είναι απαραίτητο να αποφεύγονται οπωσδήποτε τα ηλιακά 
εγκαύματα, καθώς η ηλιακή ενέργεια δρα αθροιστικά στο 
ανθρώπινο σώμα προκαλώντας σοβαρές δερματικές αλλοι-
ώσεις και προδιάθεση για κακοήθειες.
Όσον αφορά στην περιποίηση του βρεφικού δέρματος μετά 
το θαλάσσιο μπάνιο, θα πρέπει όσο γίνεται συντομότερα να 
ξεπλένεται καλά με νερό δικτύου και ήπιο αντισηπτικό υγρό 
σε όλο το σώμα. Έτσι, αποφεύγονται δερματικές μολύνσεις, 
ουρηθρίτιδες κ.ά. Αμέσως μετά, εφαρμόζουμε μαλακτικές 
ειδικές ενυδατικές κρέμες, υγρή πούδρα στις πτυχές (μασχα-
λιαίες, τραχήλου, μηρογεν-

νητικές), αποφεύγουμε όμως κρέμες φραγμού και πούδρες 
σε σκόνη.
Τα γεύματα του βρέφους προγραμματίζονται ανάλογα με την 
ηλικία και ο συνολικός χρόνος ύπνου παραμένει 12 - 16 ώρες 
το 24ωρο.

Έ ν τ ο μ α  κ α ι  μ ο λ ύ ν σ ε ι ς
Για να αποφύγουμε τα τσιμπήματα από έντομα, θα πρέπει, με-
τά τη δύση του ηλίου, τα ρουχαλάκια του μωρού να είναι ανοι-
χτόχρωμα και να καλύπτουν όλο το μήκος των άκρων. Επίσης, 
να εφαρμόζονται ταμποναριστά στα ακάλυπτα μέρη όπως και 
στα ρούχα μικρές ποσότητες αντικουνουπικών σκευασμάτων 
ειδικών για βρέφη. Κατά τη διάρκεια του ύπνου επιβάλλεται 
η χρήση κουνουπιέρας. Στο εμπόριο υπάρχουν άοσμες αντι-
κουνουπικές ταμπλέτες, οι οποίες, σημειωτέον, πρέπει να 
τοποθετούνται στο διάδρομο και όχι στο παιδικό δωμάτιο. 
Ενδεχόμενες επιμολύνσεις του δέρματος από δήγματα εντό-
μων ή από μικροτραυματισμούς (εκδορές - γδαρσίματα) αντι-
μετωπίζονται με καθαρό οινόπνευμα και κατά περίπτωση με 
αντισηπτική ή αντιβιοτική κρέμα τοπικής εφαρμογής για 2 - 3 
μέρες. Σε διαφορετική περίπτωση, επιβάλλονται η πληροφό-
ρηση του γονέα από θεράποντα ιατρό και η εξατομίκευση της 
αντιμετώπισής τους.  Καλό καλοκαίρι!
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Τα θύματα του bullying, οι θύτες και η οικογένεια

Κλινική Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος 
- Ψυχοθεραπεύτρια,
Υπεύθυνη Τμήματος Ψυχικής Υγείας 
ΜηΤΕρα - Παίδων ΜηΤΕρα

 
Από τη 
Δρα Ελίνα Γκίκα

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, κατ’ αρχάς, ότι οι μικροί «ντα-
ήδες» δεν είναι μόνο αγόρια, αλλά και κορίτσια. Ο μικρός 
εκφοβιστής μπορεί να ξεκινήσει αυτήν τη συμπεριφορά από 
την προσχολική ηλικία, τα μεγαλύτερα ποσοστά όμως τα συ-
ναντάμε στη μέση σχολική και στην εφηβική ηλικία. 
Τέτοιου είδους παθολογικές συμπεριφορές, τόσο για τους 
θύτες όσο και για τα θύματα, είναι συχνότατες. Το παιδί-
θύμα χρειάζεται ψυχολογική βοήθεια ώστε να επουλώσει το 
τραύμα από τη βίαιη παρενόχληση, να επαναπροσδιορίσει την 
ταυτότητά του στο σχολικό περιβάλλον, να επανακτήσει την 
αυτοπεποίθησή του. 
Αν το παιδί σας έχει γίνει μελαγχολικό, καταθλιπτικό, έχουν 

μειωθεί οι σχο-
λικές του επιδό-
σεις, είναι εκνευ-
ρισμένο και σκε-
πτικό, θα πρέπει 
να του ζητήσετε 
να σας εμπι-
στευθεί, να του 
μιλήσετε και να 
του εξηγήσε-
τε τι ακριβώς 
συμβαίνει. Ο 
γονιός χρειά-
ζεται να απε-
νοχοποιήσει 

το παιδί και να του διευκρινίσει ότι δεν ευθύνεται το ίδιο για 
τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Να του πει ότι πολύ αξιόλο-
γοι και πετυχημένοι άνθρωποι είχαν πέσει θύματα σχολικού 
εκφοβισμού και υπάρχει λύση. Θα πρέπει να του εξηγήσει 
ότι χρειάζεται να αναφερθεί στο διευθυντή του σχολείου και 
στους καθηγητές, από τους οποίους θα ζητήσει βοήθεια την 
επόμενη φορά όπου θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. 
•  Μην το ενθαρρύνετε να ανταποδώσει τον εκφοβισμό, γιατί 

δε γνωρίζουμε τα όρια του εκφοβιστή, με κίνδυνο για τη 
σωματική του ακεραιότητα. 

•  Αν πρόκειται για ομάδα εκφοβιστών, παροτρύνετέ το να 
μιλήσει με το πιο αδύναμο μέλος και να του εξηγήσει ότι 
αυτό δεν είναι σωστό. 

•  Ενθαρρύνετέ το να συνοδεύεται από φίλους, συμμαθητές, 
συνομηλίκους στη διαδρομή προς και από το σχολείο, στη 
διασκέδαση, όπου βρίσκεται, διότι η συμμορία ή ο εκφο-
βιστής επιτίθενται σπάνια σε ένα παιδί που βρίσκεται σε 
ομάδα.

•  Απαιτήστε από το σχολείο να ενημερώσει τους γονείς του 
παιδιού-εκφοβιστή.

Μην υποτιμάτε τις συνέπειες του εκφοβισμού στη διαμόρφω-
ση της προσωπικότητας του παιδιού σας. Η συμβουλευτική 
με ψυχολόγο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία τόσο 
για το παιδί όσο και για τους γονείς.

Τ α  π α ι δ ι ά - τ ρ ο μ ο κ ρ ά τ ε ς
Σε όσους αναρωτιούνται αν και το δικό τους παιδί μπορεί να 

Παιδικός 
εκφοβισμός

προσχολική ηλικία

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, αγόρια και κορίτσια, αναπτύσσουν και 
βίαιες συμπεριφορές, οι οποίες εκδηλώνονται κυρίως προς τους 
συνομηλίκους τους. Οι επιπτώσεις είναι μεγάλες τόσο για τα παιδιά-
θύτες όσο και για τα παιδιά-θύματα. Ποιες είναι όμως οι αιτίες γι’ αυτό 
και τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς;
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γίνει εκφοβιστής, ή είναι ήδη τρομοκράτης στο 
σχολείο, αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι σύνηθες 
τα παιδιά να εκφράζουν επιθετικότητα καθώς με-
γαλώνουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά, με τη 
σωστή αντιμετώπιση, εγκαταλείπει αυτόν τον τρόπο 
έκφρασης. Κάποια άλλα, όμως, ενθαρρύνονται από την 
αμέλεια ή και την αδιαφορία των γονιών τους. Με άλλα λόγια, 
ένα παιδί δε γεννιέται «νταής»,  αλλά γίνεται. Πρώιμα ση-
μάδια προβληματικής συμπεριφοράς θα πρέπει να γίνονται 
αντιληπτά από τους γονείς και να αντιμετωπίζονται χωρίς 
καθυστέρηση με τη βοήθεια ειδικού. Τα παιδιά που μπορούν 
να εξελιχθούν σε «νταήδες» είναι μελαγχολικά, αγχώδη, ε-
σωτερικεύουν ό,τι τα απασχολεί και τα στενοχωρεί. 
Ο πυρήνας της επιθετικής συμπεριφοράς έγκειται στη μη 
συμμόρφωση στα όρια των γονέων αρχικά, του σχολικού πε-
ριβάλλοντος έπειτα. Για παράδειγμα, η μητέρα ζητά από το 
παιδί να κλείσει την τηλεόραση, «σε παρακαλώ κλείσε την 
τηλεόραση», το παιδί δεν υπακούει, 5 λεπτά αργότερα η μητέ-
ρα το ξαναζητά και το παιδί συνεχίζει να την αγνοεί. Το παιδί 
νιώθει ότι ελέγχει τη μητέρα μέσα από τη μη συμμόρφωσή 
του, η οποία γίνεται ανεκτή. Έπειτα από ώρα η μητέρα αγα-
νακτισμένη σηκώνεται και χτυπά το παιδί. Το παιδί παίρνει 
το μήνυμα ότι η επιθετικότητα σημαίνει δύναμη. Έτσι, με τον 
επιθετικό τρόπο νιώθει ότι μπορεί να ελέγχει το συμμαθητή 
ή τους συμμαθητές του.
Στο μυαλό των μικρών εκφοβιστών υπάρχει γνωστική σύγ-
χυση μεταξύ επιθετικότητας, βίαιης συμπεριφοράς και 
δύναμης και απλών κοινωνικών εννοιών. Γνωρίζουμε ότι 
ένας άνθρωπος μπορεί να επιβάλλεται και να χαίρει εκτίμη-

σης χρησιμοποιώντας 
το μυαλό του και αυτό 

χρειάζεται να μάθουν οι 
γονείς στα παιδιά τους. Με 

την ίδια «λογική», ένα παιδί 
παραμελημένο από τους γονείς 

θα προσπαθήσει να αντλήσει τη ση-
μαντικότητά του μέσω του παράδοξου της βίας. Δυστυχώς, 
όσο τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν δύσκολα ξεφεύγουν από 
αυτόν το ρόλο. 
Φυσικά, η έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία (λεκτική ή/και 
σωματική) ή και σε κακοποίηση είναι ορισμένοι κοινωνι-
κοί - περιβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται με το 
παιδί-εκφοβιστή. 

Σ τ ι ς  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς  η λ ι κ ί ε ς
Στην προσχολική ηλικία τα «δύσκολα», ανυπάκουα και επι-
θετικά παιδιά αντιμετωπίζονται από τους γονείς, οι οποίοι 
χρήζουν συμβουλευτικής ψυχολόγου ώστε να τους κατευθύ-
νει για να συμπεριφερθούν κατάλληλα σε αυτά. Σε μεγαλύ-
τερες ηλικίες τα παιδιά έχουν πλέον «ταυτιστεί» με το ρόλο 
του εκφοβιστή και η διαδικασία είναι πιο πολύπλοκη, όμως 
μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όταν το παιδί είναι μεγαλύτερο σε 
ηλικία, χρειάζεται η συνεργασία σχολείου και οικογένειας με 
σκοπό το παιδί-θύτης να αποκτήσει επίγνωση των πράξεών 
του και να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο ψυχολόγος βοηθά να 
αποκτήσει το παιδί ενσυναίσθηση και να αναζητήσει τα αίτια 
των πράξεών του, τα οποία τις περισσότερες φορές πηγάζουν 
από την οικογένεια.

Ένα παιδί δε 

γεννιέται «νταής», αλλά 

γίνεται. Πρώιμα σημάδια 

προβληματικής συμπεριφοράς θα 

πρέπει να γίνονται αντιληπτά από 

τους γονείς και να 

αντιμετωπίζονται χωρίς 

καθυστέρηση με τη 

βοήθεια ειδικού.



Ο κίνδυνος εθισμού και η αντιμετώπιση

Οι εφαρμογές του Διαδικτύου σε κάθε τομέα της ζωής μας διαδίδονται 
όλο και ταχύτερα, ιδιαίτερα στους εφήβους, για τους οποίους οι τεχνο-
λογικές καινοτομίες είναι τρόπος ζωής. Οι ιδιαιτερότητες της ηλικίας 
τους, όμως, αυξάνουν και τον κίνδυνο εθισμού, με όλες τις συνακόλου-
θες επιπτώσεις. Τι χρειάζεται, λοιπόν, να γνωρίζουν οι γονείς και πώς 
πρέπει να αντιδράσουν;

Έφηβοι 
και Internet

Ψυχολόγος, Σύμβουλος Γονέων και 
Οικογένειας, Συνεργάτις Τμήματος Εφηβικής 
Ιατρικής Παίδων ΜηΤΕρα

Από την 
Τάνια Μπαγέρη

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση του Διαδικτύου έχει μπει στην 
καθημερινότητά μας σε τέτοιο βαθμό ώστε πλέον θεωρείται 
απαραίτητη, ειδικά από τα παιδιά και τους νέους, που μεγα-
λώνουν έχοντας δεδομένο το τεράστιο εύρος δυνατοτήτων 
που προσφέρει. Τα νέα παιδιά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 
όχι μόνο για να ενημερωθούν, αλλά και για να επικοινωνούν 
με άλλους, όπως και για να διασκεδάζουν. Είναι γεγονός 
πως με σωστή και ελεγχόμενη χρήση το Διαδίκτυο είναι ένα 
εξαιρετικό εργαλείο, που έχει αναβαθμίσει σημαντικά την 
ποιότητα της ενημέρωσης, της επικοινωνίας όπως και της 
ψυχαγωγίας στην εποχή μας. Όταν όμως η χρήση του γίνεται 
άνευ ορίων ως προς τη διάρκεια και το είδος, εγκυμονεί σο-

βαρούς κινδύνους.
Είναι πλέον γνωστό πως η αλόγιστη και ανεξέλε-

γκτη πρόσβαση στο Διαδί-
κτυο μπορεί 

να οδηγήσει σε κατάσταση εθισμού. Αρχικά εκδηλώνεται 
συμπεριφορά εμμονής με στοιχεία παρορμητισμού και έντο-
νη ανάγκη για χρήση όλο και μεγαλύτερης διάρκειας. Αν για 
οποιοδήποτε λόγο η δυνατότητα μεγαλύτερης πρόσβασης πε-
ριοριστεί ή, ακόμη χειρότερα, διακοπεί, τότε ενεργοποιείται 
το στερητικό σύνδρομο: εμφανίζονται διάφορες ψυχοσωμα-
τικές αντιδράσεις και συμπτώματα, όπως εκνευρισμός, άγ-
χος, εμμονή, αγωνία ή φαντασιώσεις για το τι συμβαίνει στο 
διαδικτυακό κόσμο, καθώς και ηθελημένες ή ασυνείδητες 
κινήσεις δακτυλογράφησης. 

Α λ υ σ ι δ ω τ έ ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς
Ένα άτομο που έχει εθιστεί στη χρήση του Διαδικτύου, κατα-
λήγει να ασχολείται με αυτό πολύ περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι 
συνειδητοποιεί. Λόγω αυτού, αργά ή γρήγορα προκαλούνται 
προβλήματα σε άλλα επίπεδα, όπως είναι οι ακαδημαϊκές 
επιδόσεις, η ατομική υγιεινή, οι συνήθειες διατροφής και ύ-
πνου, η ψυχοκοινωνική ένταξη και οι σχέσεις με τους άλλους 

κ.λπ. Επίσης, μπορεί να παρουσιαστούν συναισθηματικές 
δυσκολίες, επιθετικότητα ή υπερκινητικότητα.

Παρόλο που το εθισμένο άτομο ίσως καταλαβαίνει 
ότι τα προβλήματα αυτά σχετίζονται μερικώς ή εξ ο-
λοκλήρου με την υπερβολική χρήση του Διαδικτύου, 
δε σταματά. Ακόμη και όταν διατίθεται να ελέγξει 
τον εαυτό του και να περιορίσει την πρόσβαση μόνο 
του, δυσκολεύεται και συχνά αποτυγχάνει. 
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Η  α π ε ξ ά ρ τ η σ η
Όπως και σε άλλες μορφές εθισμού, η όποια προσπάθεια α-
πεξάρτησης από τη χρήση του Διαδικτύου γίνεται περισσότε-
ρο αποτελεσματική με την υποστήριξη μιας κατάλληλης ομά-
δας ειδικών. Ανάλογα με τις ανάγκες του εθισμένου ατόμου, 
οι ειδικοί προσφέρουν ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική υπο-
στήριξη, συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας, ακόμη και 
φαρμακευτική αγωγή αν χρειάζεται. Αυτός που έχει εθιστεί 
εκπαιδεύεται στο πώς να θέτει όρια για τη σωστή χρήση του 
Διαδικτύου, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται ώστε να αναδιορ-
γανώσει τη ζωή του, να επαναφέρει βασικές συνήθειες όπως 
αυτές του ύπνου και της διατροφής σε φυσιολογικά επίπεδα 
και να ανακτήσει λειτουργικές σχέσεις με τους γύρω του. Η 
συμμετοχή της οικογένειας σε αυτήν τη διαδικασία είναι ιδιαί-
τερα σημαντική, ειδικά όταν το εθισμένο άτομο είναι ανήλικο.

Ο ι  α ι τ ί ε ς
Στη χώρα μας, η κατάχρηση και ο εθισμός των νέων στο Δια-
δίκτυο έχουν πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Ιδιαίτερα αυ-
ξημένος φαίνεται ο αριθμός εφήβων που κάνουν υπερβολική 
χρήση του Διαδικτύου και εμφανίζουν στοιχεία εξάρτησης. 
Φαίνεται πως οι δυνατότητες εύκολης δικτύωσης και ψυχα-
γωγίας που προσφέρει το Διαδίκτυο γοητεύουν και προσελ-
κύουν πολλά άτομα αυτής της ηλικίας, που χαρακτηρίζεται 
από έντονες τάσεις ανεξαρτητοποίησης, ανάγκη αναζήτησης 
νέων εμπειριών και άγνοια κινδύνου, συνεχή ενασχόληση με 
προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα και ανάγκη αποδο-
χής και ένταξης στο σύνολο. Στον ανώνυμο κόσμο του Διαδι-
κτύου δίνεται η ευκαιρία στους εφήβους να προβάλλουν έναν 
βελτιωμένο εαυτό και να χαλαρώνουν βγαίνοντας από την 
πραγματικότητά τους. Καθώς ικανοποιούν κάποιες ανά-
γκες, νιώθουν ευχάριστα, ξεχνιούνται και αφήνονται, 
με αποτέλεσμα να θέλουν συνεχώς να βρίσκονται 
συνδεδεμένοι. 
Φυσικά, δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά της 
ηλικίας τους που κάνουν τους εφήβους επιρρε-
πείς. Άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στη 
δημιουργία μιας σχέσης εξάρτησης με το Δια-
δίκτυο είναι η οικογενειακή κατάσταση και το 
είδος των οικογενειακών δεσμών, ο έλεγχος και 
τα όρια που υπάρχουν από το σπίτι και η ποιότητα 
της επικοινωνίας με τους γονείς. Επίσης, η ψυχο-
σύνθεση κάθε εφήβου τον προδιαθέτει ή τον προστα-
τεύει από τέτοιου είδους εξαρτητικές συμπεριφορές και 
καταχρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο εθισμός στο Διαδίκτυο 
είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση, αρκεί να υπάρχουν πρόθε-
ση και κατάλληλη βοήθεια.

Ανάλογα 

με τις ανάγκες 

του εθισμένου ατόμου, οι 

ειδικοί προσφέρουν ιατρική 

περίθαλψη, ψυχολογική 

υποστήριξη, συμβουλευτική 

ατόμου και οικογένειας, ακόμη 

και φαρμακευτική αγωγή αν 

χρειάζεται.
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KANTE TO                      ΔΩΡΟ!  ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

child

Σακχαρώ
δης Διαβήτης

Πώς αντιμ
ετωπίζεται

 

σε παιδ
ιά και ε

φήβους

Διακοπές
 με το 

μωρό

Το αλφα
βητάρι 

της ασφ
άλειας

Παιδικός
 

εκφοβι
σμός

Τα θύμα
τα του 

bullying
, 

οι θύτε
ς, και η

 οικογέ
νειαειδικ

ό 

ένθε
το

Νέα προνομιακά πακέτα

προγεννητικών ελέγχων

Πρόληψη και θεραπεία

με ανθρώπινο πρόσωπο!

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 18 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ

ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ

Αποκτήστε εσείς ή δωρίστε σ’ έναν φίλο σας μια συνδρομή στο περιοδικό  
«Art of Life & Health» εντελώς δωρεάν για να ενημερώνεστε για:

•  Θέματα υγείας από το ιατρικό επιτελείο των Νοσοκομείων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

• Τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις.
• Τις νέες υπηρεσίες και τις συνεχείς αναβαθμίσεις στα Νοσοκομεία του Ομίλου.
•  Τις προνομιακές παροχές προς τους συνδρομητές του περιοδικού μας, από τα 

Νοσοκομεία και τα Διαγνωστικά Κέντρα 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

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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