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ΛΗΤΩ

Aνδρέας Καρταπάνης Λεωνίδας  Παπαδόπουλος

Αγαπητοί μας αναγνώστες,

Ενώ το 2011 κάνει τα τελευταία του βήματα, 
εμείς ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε την 
καινούργια χρονιά και, παρότι τα μηνύματα από 
τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις δεν 
αφήνουν περιθώρια ελπίδας για σύντομη έξοδο 
από την κρίση, εμείς ως Όμιλος, ο μεγαλύτερος 
στον χώρο της υγείας, αναζητούμε τρόπους 
ώστε να εξέλθουμε απ΄αυτή πιο δυνατοί και με 
τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Για να το 
πετύχουμε αυτό οφείλουμε να συνεργαστούμε, 
να επιδείξουμε σθένος και να στηρίξουμε 
όποιον είναι λιγότερο τυχερός και χρήζει 
βοήθειας.
Σύνθημά μας: «ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ!»
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο κινούνται τα 
Μαιευτήρια του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, το ΜΗΤΕΡΑ και 
το ΛΗΤΩ. Στεκόμαστε δίπλα σας! Στεκόμαστε 
δίπλα στους ανθρώπους μας, που με την 
προσωπική τους εργασία μάς βοηθούν να πάμε 
μπροστά και να διατηρήσουμε την υψηλή 
ποιότητα των υπηρεσιών μας, αλλά και δίπλα σε 
εκείνους που καθημερινά μας εμπιστεύονται. 
Θωρακίζουμε το περιβάλλον μας και 
προσπαθούμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν 
ασφαλέστερο για τη γυναίκα, το παιδί και όλη 
την οικογένεια. Θέτοντας στο επίκεντρο τον 
άνθρωπο, ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα 
αλληλεγγύης που λαμβάνουμε σε αυτή τη 
δυσμενή συγκυρία.  Στο κεντρικό αφιέρωμα του 
τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας, μπορείτε να 
διαβάσετε όλες τις πρωτοποριακές υπηρεσίες 
που προσφέρει η Μαιευτική/Γυναικολογική 
Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ, όπως είναι η 

γυναικολογική λαπαροσκοπική χειρουργική, η 
γυναικολογική ρομποτική χειρουργική, η 
γυναικολογική ογκολογία κ.ά. Το ΜΗΤΕΡΑ έχει 
εξελίξει τις υπηρεσίες του έτσι ώστε να παρέχει 
ολοκληρωμένη φροντίδα στη σύγχρονη γυναίκα, 
την έγκυο και τη νέα μητέρα, καθώς και να 
συμβάλλει στην επιτυχή αντιμετώπιση κάθε 
προβλήματος υγείας της στην εφηβική, την 
αναπαραγωγική και την ώριμη ηλικία. 
Στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζει 
τις επενδύσεις με σκοπό τη συνεχή παροχή 
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Έτσι πρόσφατα 
δόθηκε στη χρήση η ολοκληρωτικά 
αναβαθμισμένη και ανακαινισμένη Αίθουσα 
Τοκετών του Μαιευτηρίου. Αίθουσα που 
αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το φιλικό και 
οικογενειακό χαρακτήρα του ΛΗΤΩ, που 
συνεχίζει να πρωτοπορεί και να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης γυναίκας.
Το ΛΗΤΩ εδώ και καιρό στέκεται δίπλα στις 
γυναίκες που έχουν ανάγκη, στηρίζοντας 
έμπρακτα τη ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου» 
παρέχοντας δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες. 
Στο παρόν τεύχος θα βρείτε ακόμα εκτενή 
ρεπορτάζ για τις ενέργειες Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, με κυριότερες τις δράσεις 
του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, που δώρισε φαρμακεία 
στα σχολεία της Αργυρούπολης και παρείχε 300 
εμβόλια στο πολυϊατρείο των Γιατρών του 
Κόσμου στο Πέραμα. Επιπλέον, θα βρείτε, όπως 
πάντα, πλούσια επιστημονική αρθρογραφία από 
τους ιατρούς του ΜΗΤΕΡΑ, του ΛΗΤΩ και του 
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ. 
Ευχόμαστε σε όλους Καλή Χρονιά με Υγεία και 
Ευτυχία! 

Στεκόμαστε δίπλα σας!
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Στεκόμαστε δίπλα σας!
Μια εκδήλωση αφιερωμένη στους μαιευτήρες-
γυναικολόγους του Ομίλου ΥΓΕΙΑ διοργανώθηκε το Σάββα-
το 3 Δεκεμβρίου 2011, στο κτήμα Πεντελικόν. Την εκδήλω-
ση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Ομίλου 
ΜIG και Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Βγε-
νόπουλος, καθώς επίσης τα ανώτερα Διοικητικά Στελέχη 
των Μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ και εκπρόσωποι όλων 
των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου MIG. 
Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ και Διευθύνων Σύμβου-
λος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης, μίλησε για τη 
νέα εποχή στη δημόσια ασφάλιση και το ενιαίο ταμείο του 
ΕΟΠΥΥ. Εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας του και τόσο τις θε-
τικές επιδράσεις που θα έχει στον τομέα της μαιευτικής-
γυναικολογίας, όσο και τους ενδεχόμενους κινδύνους. Στη 
συνέχεια, το λόγο έλαβαν ο κ. Νίκος Παπαδημητρίου και 
ο κ. Γεώργιος Σκούρτης, Γενικοί Διευθυντές των Μαιευ-
τηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ αντιστοίχως, οι οποίοι μίλησαν 
για τα προνόμια που θα παρέχονται εφεξής στους συνεργά-
τες μαιευτήρες - γυναικολόγους:
•  Δωρεάν νοσηλευτική κάλυψη (με χρήση μόνο ταμείου) 

στα νοσοκομεία του Ομίλου για τους ιατρούς και τις οι-
κογένειές τους, καθώς και για τις μαίες-συνεργάτιδες.

•  Δυνατότητα επαγγελματικής στέγης στα κτίρια απέναντι 
από το ΜΗΤΕΡΑ, με προνομιακό ενοίκιο.

•  Δυνατότητα συμμετοχής σε τρίμηνα μετεκπαιδευτικά 
προγράμματα, που θα γίνονται δύο φορές το χρόνο. 

•  Επωφελείς συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εται-
ρείες και, σε συνεργασία με την τράπεζα Marfin, πρό-
γραμμα άτοκων δόσεων μέσω κάρτας VISA που θα εκδί-
δεται εντός των Νοσοκομείων. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο Εμπορικός Διευθυντής του 
Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Αντώνης Βουκλαρής, ο οποίος παράλ-
ληλα ανέλυσε τα προνόμια που δόθηκαν στους μαιευτή-
ρες-γυναικολόγους. Ειδικότερα, οι συνεργάτες ιατροί πα-
ρέλαβαν ονομαστικές τσάντες που είχαν τις εξής δωρεάν 
παροχές: 
• Ψηφιακή μαστογραφία.
• Καλλιέργεια κολπικού - τραχηλικού υγρού.
• Προληπτικό έλεγχο οστεοπόρωσης.
• Δυνατότητα αναβάθμισης θέσης νοσηλείας για τοκετό α-
πό την ήδη επιλεγμένη θέση.
• Δυνατότητα παραπομπής σε αναγνωρισμένους ιατρούς 

όλων των βασικών ειδικοτήτων του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ.
Στη συνέχεια της εκδήλωσης το λόγο έλαβαν οι εκπρό-
σωποι των εταιρειών του Ομίλου MIG (SingularLogic, 
Y-Logimed, Marfin Egnatia Bank, Olympic Air και Attica 
Group) και της Vodafone, οι οποίοι παρουσίασαν τα προ-
νόμια από τα οποία θα μπορούν να επωφελούνται οι ιατροί 
του Ομίλου στο εξής. 

Μήνυμα αισιοδοξίας
Τέλος, ανέβηκε στο βήμα ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, ο 
οποίος ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στη 
γενικότερη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα και στις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας. Έστει-
λε, όμως, ένα αισιόδοξο μήνυμα στους παρευρισκόμενους 
λέγοντας πως μπορούμε να αντεπεξέλθουμε των δυσκολι-

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΜIG και Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας 
Βγενόπουλος, στο βήμα της εκδήλωσης.
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ών αρκεί να υπάρξει πνεύμα συνεργασίας και αμφίδρομη 
στήριξη: «Νομίζω ότι για να γίνει πραγματικότητα αυτό 
που λέει το μότο “Στεκόμαστε δίπλα σας”, το πρώτο βήμα 
έγινε σήμερα. Θα είναι μία διαρκής προσπάθεια να σταθεί 
ο Όμιλος MIG δίπλα στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, όπου εκτός από τα 
απαραίτητα χρηματικά κεφάλαια που βάζουμε, να μπορού-
με να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις του Ομίλου, για 
να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε προνόμια και διευκο-
λύνσεις για την εργασία σας, που ίσως οι μεγαλογιατροί να 
μη χρειάζονται, αλλά οι νεότεροι γιατροί, που αποτελούν 
και το μέλλον του Ομίλου, ειδικά σε αυτήν την περίοδο τα 
έχουν ανάγκη».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην κρίση που αντιμετωπίζει 

ο χώρος της υγείας, η οποία μπορεί να οδηγήσει πολλούς 
ανθρώπους να ενσωματωθούν στο δυναμικό του Ομίλου, 
ώστε να την αντιμετωπίσουν στο ασφαλές περιβάλλον των 
νοσοκομείων του. Έπειτα μίλησε για τα θετικά αποτελέ-
σματα των διοικητικών αλλαγών που έγιναν στο ΜΗΤΕΡΑ, 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι αλλαγές που έγιναν στο ΜΗ-
ΤΕΡΑ, μέσα σε δύο μήνες, έχουν δημιουργήσει σε ετησιο-
ποιημένη βάση μία μείωση του κόστους κατά 3,8 εκατ. ευ-
ρώ. Αυτό σημαίνει ότι με μία μικρή άνοδο των περιστατικών 
και, αν καταφέρει, μέσω των καινούργιων προγραμμάτων 
του ΕΟΠΥY, η αύξηση των εργασιών να είναι ποσοστιαία 
μεγαλύτερη από τη μείωση των εσόδων, ο Όμιλος ΜΗΤΕ-
ΡΑ-ΛΗΤΩ θα εξυγιανθεί πλήρως».

1. Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΕΙΑ και Διευθύνων 
Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης. 

2. Ο κ. Νίκος Παπαδημητρίου (αριστερά) και ο κ. Γε-
ώργιος Σκούρτης, Γενικοί Διευθυντές των Μαιευτη-
ρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ αντίστοιχα. 3. Ο Εμπορικός 
Διευθυντής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Αντώνης Βουκλα-
ρής.  4. Μεγάλη η συμμετοχή των στελεχών και των 

συνεργατών-ιατρών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

1
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Κλίμα ενότητας
Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε γεύμα σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και ευχάρι-
στο κλίμα. Η πλειονότητα των ιατρών του Ομίλου ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση 
του κ. Βγενόπουλου, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την κατάμεστη αίθουσα. 
Οι ιατροί αντάλλαξαν απόψεις μεταξύ τους, αλλά και με τα Διοικητικά Στελέχη 
του Ομίλου και των άλλων Εταιρειών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ο δι-
άλογος υπήρξε αρκετά εποικοδομητικός και έτσι επιτεύχθηκε ο αρχικός στόχος 
της εκδήλωσης, που δεν ήταν άλλος από το να κατανοήσουν όλοι την ανάγκη για 
συσπείρωση και ενότητα.

Ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος με ιατρούς και συνεργά-
τες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

4
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Στη διεθνή αγορά του Ιατρικού 
Τουρισμού εισήλθε ο Όμιλος 
ΥΓΕΙΑ, μετά την πιστοποίηση 
των δύο μεγαλύτερων νοσο-
κομείων του, του ΥΓΕΙΑ και 
του ΜΗΤΕΡΑ από τον -μονα-
δικό παγκοσμίως- Οργανισμό 
Πιστοποίησης Υπηρεσιών Ια-
τρικού Τουρισμού TEMOS, με 
σκοπό τη διεύρυνση της αγο-
ράς των υπηρεσιών υγείας της 
Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο. 
Τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ είναι τα μοναδικά στην 
Ελλάδα και μεταξύ των 20 διακεκριμένων υγειονομικών 
οργανισμών διεθνώς που έχουν πιστοποιηθεί κατά TEMOS 
για τη δυνατότητα και την επάρκειά τους να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες ξένων ασθενών, ενώ ταυτόχρονα με τις ιατρι-
κές ειδικότητες και τα Τμήματα που διαθέτουν, καλύπτουν το 
σύνολο των υπηρεσιών υγείας.
Επιπλέον, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προχώρησε στη δημιουργία ε-
ξειδικευμένου Τμήματος Εξυπηρέτησης Διεθνών Ασθενών, 
για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών και των 
οικείων τους.Το Σύστημα Πιστοποίησης TEMOS αποτελεί 
«σφραγίδα εμπιστοσύνης» για τις διεθνείς ασφαλιστικές ε-

ταιρίες και τους οργανισμούς ιατρικής βοήθειας παγκοσμί-
ως, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την υιοθέτηση προδιαγρα-
φών ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, σύμφωνα με διεθνείς 
πρακτικές και παράλληλα την κάλυψη των απαιτήσεων όλων 
των ενδιαφερομένων στον Ιατρικό Τουρισμό και τη διασυνο-
ριακή φροντίδα, με στόχο την αναβάθμιση της διαχείρισης 
του διεθνή ασθενή. 

Πιστοποίηση ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ
για τον Ιατρικό Τουρισμό

Από την τελετή απονομής της διπλής πιστοποίησης κατά TEMOS στα Νοσοκο-
μεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ: ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης, Γενικός Διευθυντής ΥΓΕΙΑ 
και Διευθύνων Σύμβουλος ΜΗΤΕΡΑ (1) και ο κ. Νίκος Παπαδημητρίου, Γενικός 
Διευθυντής του ΜΗΤΕΡΑ (2) παραλαμβάνουν από την Dr Claudia Mika τις πιστο-
ποιήσεις.

1 2

Όπως δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και 
Πρόεδρος του Δ.Σ. ΜΗΤΕΡΑ, κ. Αρετή Σουβατζόγλου, «Η υψηλή 
ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και η ανταγωνιστική εμπο-

ρική πολιτική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι η Ελλάδα συνεχίζει εν μέσω κρίσης 
να αποτελεί ελκυστικό τουριστικό προορισμό, μας 
καθιστά την ιδανική επιλογή για τους ασθενείς που 
μας εμπιστεύονται την υγεία τους. Η επιτυχής έκ-
βαση της επιθεώρησης και η επίτευξη της πιστοποί-
ησης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα νοσοκομεία 
μας, καθώς μας παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης 

σε ένα ευρύ δίκτυο φορέων της διεθνούς αγοράς του Ιατρικού Του-
ρισμού, με απώτερο στόχο τη διεύρυνση της αγοράς των πελατών 
μας και την προσέλκυση ασθενών του εξωτερικού».
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Τα εγκαίνια της αίθουσας τοκετών του Μαι-
ευτηρίου ΛΗΤΩ, που πραγματοποιήθηκαν 
την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011, σηματοδότησαν την ολοκλή-
ρωση της ριζικής ανακαίνισης των χώρων του, τηρώντας 
ταυτόχρονα την υπόσχεση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για συνεχή 
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρε-
σιών. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους από τον 
Όμιλο ΥΓΕΙΑ ο Αντιπρόεδρος, κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, η 
Διευθύνουσα Σύμβουλος, κ. Αρετή Σουβατζόγλου, καθώς 
και σημαντικά στελέχη τόσο του Ομίλου όσο και των Μαιευ-
τηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, αλλά και πλήθος ιατρών συνερ-
γατών, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.
Τους προσκεκλημένους χαιρέτισε με την ομιλία του ο Πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μαυρέλος, ο οποίος, 
αφού πρώτα τόνισε τη συμβολή της Διοίκησης του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ, που για μία ακόμη φορά απέδειξε έμπρακτα πως δεν 

στερείται διάθεσης και οικονομικών πόρων, για τη βελτίωση 
των νοσοκομείων του Ομίλου, ευχαρίστησε το νοσηλευτικό 
και διοικητικό προσωπικό του Μαιευτηρίου, για την προθυ-
μία και το ζήλο που επιδεικνύουν, υποστηρίζοντας διαρκώς 
την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής. Ξεχωριστή ήταν η α-
ναφορά που έκανε στους συνεργάτες-ιατρούς και στις νο-
σηλευόμενες, για την κατανόησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια 
των έργων, και τέλος στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
που με την αγαστή συνεργασία τους ενισχύουν την ανοδική 
πορεία της κλινικής.
Κατά την ξενάγηση στις αίθουσες ωδινών, στην αίθουσα 
«τοκετού στο νερό» και στην αίθουσα «τοκετού σαν στο 
σπίτι», οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους 
για το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, επαινώντας την προσπά-

θεια του Μαιευτηρίου, που συνεχίζει να 
πρωτοπορεί και να ανταποκρίνεται με 
σεβασμό και αξιοπιστία στις απαιτήσεις 
της σύγχρονης γυναίκας.
Στο Cocktail που ακολούθησε στο lobby 
του Μαιευτηρίου, η ζωντανή μουσική και 
η ευχάριστη διάθεση όλων των συμμε-
τεχόντων, έστεψε τη βραδιά με απόλυτη 
επιτυχία.

Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση
της αίθουσας τοκετών του ΛΗΤΩ

1. Ο Πρόεδρος της MIG και Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κ. 
Ανδρέας Βγενόπουλος, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Μαι-
ευτηρίου ΛΗΤΩ, κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο (δεξιά), τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ. του ΛΗΤΩ, κ. Κωνσταντίνο Μαυρέλο (άκρη δεξιά), και 
τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Μαιευτηρίου, 
κ. Ελπιδοφόρο Δουράτσο (αριστερά), κατά τη διάρκεια της ξε-
νάγησης στους ανακαινισμένους χώρους της αίθουσας τοκετών 
του ΛΗΤΩ (2 και 3).

Δωμάτιο «τοκετού σαν στο σπίτι» και δωμάτιο «τοκετού στο νερό».

1

2 3
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Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχοπροφυλα-
κτικής Εταιρείας, με θέμα «Φυσικός τοκετός: τα οφέλη για 
τη μητέρα και το νεογνό», που διοργανώθηκε στα Ιωάννινα, 
παρευρέθη το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ με σημαντικούς εκπρο-
σώπους του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Λ. Παπαδόπου-
λο, τη Διευθύνουσα, κ. Β. Παπαδημητρίου, καθώς και άλλα 
στελέχη του. Επιπλέον, το συνέδριο, το οποίο έλαβε χώρα 
στις 14-16 Οκτωβρίου 2011, τίμησαν με την παρουσία τους 
καταξιωμένοι και έμπειροι επιστήμονες, ενώ συμμετείχαν 
περισσότεροι από 500 σύνεδροι και φοιτητές. Την άκρως ε-
πιτυχημένη διοργάνωσή του ανέλαβε η Ελληνική Ψυχοπρο-
φυλακτική Εταιρεία σε συνεργασία με το Σύλλογο Επιστημό-
νων Μαιών – Μαιευτών Αθηνών και Ιωαννίνων.
Το ΛΗΤΩ συμμετείχε δυναμικά και τις τρεις ημέρες της δι-
οργάνωσης με εκθεσιακό περίπτερο, στο οποίο οι σύνεδροι 
μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τα στελέχη του και να 
ενημερωθούν πλήρως για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του. 
Παράλληλα, την Παρασκευή 14/10, η Προϊσταμένη της Αί-
θουσας Τοκετών, κ. Μ. Ζάρκου, παρουσίασε το θέμα «Το-
κετός στο νερό – Τοκετός σαν στο σπίτι. Η εμπειρία του φυ-
σικού τοκετού στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ », το οποίο προκάλεσε 

ιδιαίτερη αίσθηση στο ακροατήριο. Όπως τόνισε μάλιστα ο 
κ. Λ. Παπαδόπουλος από τη θέση του προεδρείου, «Σκοπός 
του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ είναι να συνεχίζει να λειτουργεί 
ως Πρότυπη Μαιευτική Μονάδα, ικανοποιώντας με σεβα-
σμό, ανθρωπιά και αξιοπιστία τις ανάγκες της σύγχρονης 
οικογένειας».

Ο ιατρός του ΜΗΤΕΡΑ και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του Cambridge, καθηγητής της Κλι-
νικής Μαστού του Cambridge στο ΜΗΤΕΡΑ, κ. John Benson, σε συνεργασία με το Ογκολογικό Ινστι-
τούτο του Μιλάνου διοργάνωσε το 6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκοπλαστικής και Επανορθωτικής 
Χειρουργικής του Μαστού στις 14-17 Δεκεμβρίου. 
Συμμετείχαν κορυφαίοι ειδικοί χειρουργοί μαστού της Ευρώπης (όπως οι Veronesi, McNeil, Rezai, 
Gui κ.ά.).
Ο ιατρός του ομίλου μας, εκτός από συνδιοργανωτής και επικεφαλής της επιστημονικής επιτροπής, 
ήταν και κεντρικός ομιλητής με κυρίαρχα θέματα τις πρωτοποριακές τεχνικές που εφαρμόζει στη 
βιοψία του λεμφαδένα φρουρού (ICG-10) και νέα βιοσυνθετικά υλικά που χρησιμοποιεί στην άμεση 
ανακατασκευή του στήθους.

Το ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ υποστηρικτής
του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΛΗΤΩ, κ. Λ. Παπαδόπουλος, με τη Διευθύνουσα, 
κ. Β. Παπαδημητρίου (αριστερά), και την Προϊσταμένη της Αίθουσας Τοκετών, 
κ. Μ. Ζάρκου.

Ο J. Benson στο 6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκοπλαστικής
και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Μαστού
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Η κλινική της Επανορθωτικής Ουρολογίας και Χειρουργι-
κής Ανδρολογίας του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ συμμετείχε 
στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ανδρική Υγεία, με ομιλη-
τή τον Yπεύθυνο της Κλινικής κ. Μερτζιώτη (φωτό) και με 

θέμα «Καινούργια τεχνική 
στην αντιμετώπιση της πεϊ-
κής δυσμορφοφοβίας και μι-
κροφαλλίας». Συγκεκριμένα 
ο κ. Μερτζιώτης και η ομάδα 
του παρουσίασαν για πρώτη 
φορά μια νέα προσπέλαση 
δια μέσω περιτομής στη δι-
ατομή του ανελκτήρα συνδέ-
σμου του πέους, απαραίτητη 

για την επιμήκυνση και αύξηση της διαμέτρου του σώματός 
του, επιτυγχάνοντας έτσι λιγότερες ουλές με καλύτερο αι-

σθητικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με τις ήδη υπάρχουσες 
τεχνικές και ταυτόχρονα μείωση του ποσοστού ρίκνωσης.
Το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ανδρική Υγεία διοργα-
νώθηκε στις 2-5/10/2011 στη Βιέννη από την Παγκόσμια 
Οργάνωση για την Ανδρική Υγεία με συμμετέχοντες απ’ 
όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως από τη Β. Αμερική και τη Δ. 
Ευρώπη με μεγάλη επιτυχία από πλευράς συμμετοχής και 
παρακολούθησης.
Η παγκόσμια οργάνωση για την ανδρική υγεία έχει ιδρυθεί 
για να βελτιώσει τη θεραπεία των ασθενειών που πλήττουν 
τους άνδρες, αλλά και για να παρατείνει το προσδόκιμο ζωής 
τους, που διαχρονικά είναι μικρότερο από αυτό των γυναι-
κών. Έτσι στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν οι ειδικότη-
τες της ουρολογίας, καρδιολογίας, ενδοκρινολογίας, ογκο-
λογίας, γεροντολογίας, ψυχιατρικής, ψυχολογίας, σεξουα-
λικής και αναπαραγωγικής ιατρικής και δημόσιας υγείας.

Το ΜΗΤΕΡΑ στο 8ο παγκόσμιο
συνέδριο για την ανδρική υγεία

1 2 3

Στους ομιλητές της ημερίδας (1), ο κ. Γ. Πολίτης (2), Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ, και ο κ. Γ. Καλλιπολίτης (3), Ανα-
πληρωτής Καθηγητής Γυναικολογίας Παν. Αθηνών, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ.

Στις 9-10/12/2011 διεξήχθη επιτυχώς η διημερίδα του νοσο-
κομείου ΜΗΤΕΡΑ με θέμα η «Η γυναικολογική ενδοσκόπη-
ση σήμερα». Στη διάρκεια της πρώτης ημέρας πραγματοποι-
ήθηκαν οι ομιλίες έγκριτων μαιευτήρων γυναικολόγων, με 
εξειδίκευση στον τομέα της γυναικολογικής ενδοσκόπησης. 
Οι ομιλητές προέρχονταν από το επιστημονικό επιτελείο του 
ΜΗΤΕΡΑ, αλλά και από τον πανεπιστημιακό χώρο. Οι ομιλίες 
κάλυψαν όλα τα θέματα λαπαροσκοπικής και υστεροσκοπι-
κής γυναικολογικής χειρουργικής, που απασχολούν το σύγ-
χρονο επιστήμονα. Τη δεύτερη μέρα της διημερίδας έλαβαν 
χώρα τρία χειρουργεία προηγμένης λαπαροσκόπησης. Το 

πρώτο αφορούσε σε μια λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή 
μεγάλου ινομυώματος με συρραφή, το δεύτερο ήταν μία ιε-
ροκολποπηξία και το τρίτο μία λαπαροσκοπική υστερεκτομή 
με ανάρτηση του τραχήλου στο ιερό οστό μέσω ειδικού πλέγ-
ματος για πρόπτωση μήτρας 3ου βαθμού. Οι παρευρισκόμενοι 
συνάδελφοι στο αμφιθέατρο «Ν. Λούρος» παρακολούθησαν 
τις επεμβάσεις και διατύπωσαν τις ερωτήσεις τους κατά τη 
διάρκειά τους. Τα καινούργια αυτά, για τα ελληνικά δεδομένα, 
χειρουργεία και η εξειδικευμένη ενημέρωση στη γυναικολο-
γική ενδοσκόπηση αντικατοπτρίζουν το επιστημονικό επίπε-
δο ενδοσκοπικής χειρουργικής του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.

«Η γυναικολογική ενδοσκόπηση σήμερα»
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Παρακολούθηση εμβρύων
κατά χρονικές περιόδους (time-lapse)

Τη μονάδα IVF (εξωσωματι-
κή) του ΜΗΤΕΡΑ επισκέφθη-
κε ο Dr. Csaba Pribenszky 
(Scientific Director, Cryo 
Mangement Ltd), πρωτοπόρος 
της τεχνικής «time- lapse» 
(διαρκής παρακολούθηση 
εμβρυϊκής ανάπτυξης). Συ-
νομίλησε με το επιστημονικό 
προσωπικό και έδωσε ομιλία 
με θέμα «Η συνεχής παρακο-

λούθηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης και της μη παρεμβατι-
κής ανευπλοειδίας στην κλινική πράξη», στην οποία συμ-
μετείχαν οι μαιευτήρες - γυναικολόγοι και οι εμβρυολόγοι 
της IVF-MHTEPA.
Με την παραπάνω τεχνική είμαστε σε θέση να αξιολογή-

σουμε κάθε στάδιο ανάπτυξης των εμβρύων και, συγκρίνο-
ντας τα έμβρυα μεταξύ τους βασιζόμενοι σε συγκεκριμένες 
παραμέτρους, μπορούμε να επιλέξουμε το καλύτερο για 
μεταφορά. «Παρακολουθώντας τα έμβρυα μόνο μία φορά 
τη μέρα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην αντιληφθούμε 
σημαντικά θέματα που συμβαίνουν κατά την ανάπτυξη ενός 
εμβρύου και είναι σημαντικά για την αξιολόγησή του και 
τη δυναμική της επιβίωσής του», αναφέρει ο εμβρυολό-
γος, κ. Palmer Giles, Διευθυντής Μονάδας  ΙVF ΜΗΤΕΡΑ.
Ενώ με τα υπάρχοντα συστήματα το έμβρυο πρέπει να βγει 
από τον επωαστή για να εκτιμηθεί η ανάπτυξή του, με την 
τεχνική time-lapse παρακολουθούμε συνεχώς το έμβρυο 
μέσω του time-lapse βίντεο. Στο βίντεο του συστήματος 
μπορεί να καταγραφεί ένα ωάριο από τη στιγμή που έχει 
ληφθεί (μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης) μέχρι και 
εκείνη που ως έμβρυο πλέον θα μεταφερθεί.

Η Δρ Μένη Σακλαμάκη – Κοντού στο
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής

H Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του ΜΗΤΕ-
ΡΑ, Παιδίατρος - Νεογνολόγος Δρ Μένη 
Σακλαμάκη - Κοντού ήταν προσκεκλημέ-
νη ομιλήτρια στο 16ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Περιγεννητικής Ιατρικής, το οποίο 
έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής από 
τις 21 έως τις 23/10/2011.
Η Δρ Σακλαμάκη - Κοντού ανέπτυξε το 
θέμα «Νεογνολογικά προβλήματα σε 
κυήσεις με νοσήματα του κολλαγόνου». 
Οι γυναίκες που πάσχουν από νοσήματα 
του κολλαγόνου και ιδιαίτερα από ερυθη-
ματώδη λύκο, αναπτύσσουν ειδικά αντισώματα τα οποία 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης περνούν από τον πλα-

κούντα στο έμβρυο και προκαλούν προ-
βλήματα στην καρδιά, το δέρμα, το ανο-
σοποιητικό σύστημα και το ήπαρ γνωστά 
ως «Σύνδρομο Νεογνικού Λύκου».
Σπουδαιότερα είναι τα προβλήματα από 
την καρδιά, κυρίως ο κολποκοιλιακός α-
ποκλεισμός και η μυοκαρδιοπάθεια, που 
μπορεί να απειλήσουν τη ζωή του εμβρύ-
ου και του νεογέννητου. 
Η Δρ Σακλαμάκη - Κοντού τόνισε τη μεγά-
λη σημασία της έγκαιρης ενδομήτριας δι-
άγνωσης των καρδιολογικών επιπλοκών 
ώστε να είναι εφικτή η ανάλογη θερα-

πευτική τους αντιμετώπιση και η αύξηση της επιβίωσης 
αυτών των νεογνών.

Η Δρ Μένη Σακλαμάκη - Κοντού στο βήμα 
του 16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Περι-
γεννητικής Ιατρικής

news
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Ημερίδα από τη Β’ Παθολογική
Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης 
που παρέχουν τα Νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, το 
Σάββατο 26/11/2011 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΗ-
ΤΕΡΑ «Ν. Λούρος» διοργανώθηκε η προγραμματισμέ-
νη ημερίδα με θέμα «Από την πρόληψη στις ελάχιστα 
επεμβατικές θεραπείες». Την ημερίδα διοργάνωσε η Β’ 
Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, υπό τη 
διεύθυνση του κ. Γεώργιου Β. Τυρογιάννη.
Διακεκριμένοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων παρουσία-
σαν τις τελευταίες εξελίξεις και τις νεότερες τεχνικές 
τόσο σε παθολογικά όσο και σε χειρουργικά θέματα που εφαρμόζονται στο Νοσοκομείο. 
Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ιατροί, νοσηλευτές και φοιτητές ιατρικής. Το κοινό 
συμμετείχε ενεργά με ερωτήσεις, κάνοντας ακόμα πιο εποικοδομητική την ημερίδα. 
Η Β΄ Παθολογική Κλινική σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο και με την υποστήριξη 
της Διοίκησης του Νοσοκομείου υπόσχεται να συνεχίσει την προσπάθειά της για ενημέρωση 
της ιατρικής κοινότητας, διοργανώνοντας κι άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις στο άμεσο μέλλον. 

Οι ομιλητές της ημερίδας «Από την πρόληψη 
στις ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες».

Ο Διευθυντής της Β’ Παθολογι-
κής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, 
κ. Γ.Β. Τυρογιάννης.

Το ΛΗΤΩ ενάντια 
στον καρκίνο 
του μαστού Ξεκίνησαν οι αγωνι-

στικές υποχρεώσεις 
στο Εργασιακό Πρω-
τάθλημα Οργανισμών 
και Φορέων Υγείας 
(ΕΠΟΦΥ), της περιό-
δου 2011-2012. Από 
φέτος ο εργαζόμενοι 
του ΜΗΤΕΡΑ και του 
ΛΗΤΩ συγκροτούν 
κοινή ομάδα, ενώ η 
προσθήκη συναδέλ-
φων από το Νοσοκο-
μείο ΥΓΕΙΑ και τη Y-Lοgimed, προσδοκούμε να δημιουργήσει ένα 
αξιόμαχο σύνολο και κυρίως να συσφίγξει τους δεσμούς μεταξύ 
των συμπαικτών-συναδέλφων. Η ομάδα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ξεκί-
νησε τους αγώνες με το δεξί, κατακτώντας τη 2η θέση σε Φιλικό 
Πανελλήνιο Τουρνουά Ομάδων Εταιρειών, ενώ στην 1η αγωνι-
στική του Πρωταθλήματος του ΕΠΟΦΥ επικράτησε της εταιρείας 
AGFA Healthcare με 6-3. Ευχόμαστε ανάλογη συνέχεια! 

Η ομάδα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, στην οποία συμμετέχουν ερ-
γαζόμενοι από όλα τα Νοσοκομεία και τις θυγατρικές του 
Ομίλου.

Ο Οκτώβριος έχει θεσπιστεί 
διεθνώς ως μήνας συνειδητο-
ποίησης και πρόληψης κατά 
του καρκίνου του μαστού. Το 

Μαιευτήριο ΛΗΤΩ πρωτοστατεί επί σειρά ετών 
με πλήθος ενεργειών υπέρ της πρόληψης και 
της ενημέρωσης για τη γυναίκα τού σήμερα. Έ-
τσι, σε συνεργασία με το site www.womenonly.
gr, το οποίο παρουσιάζει υψηλή επισκεψιμό-
τητα στο γυναικείο κοινό, για το διάστημα 21 
Οκτωβρίου - 8 Νοεμβρίου, προσέφερε τη δυ-
νατότητα δωρεάν ψηλάφησης μαστού, αλλά και 
διενέργειας ψηφιακής μαστογραφίας σε άκρως 
προνομιακή τιμή. Επειδή η έγκαιρη διάγνωση 
μπορεί πραγματικά να σώσει ζωές, το Μαιευ-
τήριο ΛΗΤΩ θα μάχεται πάντα, αδιάλειπτα και 
με κάθε τρόπο, για το σκοπό αυτό.

Άρχισε το… ματς
για τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ

news
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επιστολές
Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να 
εκφράσουμε τις θερμότατες ευχαριστίες 
μας προς το προσωπικό του Μαιευτηρίου 
ΜΗΤΕΡΑ. Ιδιαίτερα, θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε την Οικονομική Διεύθυνση 
καθώς και τις Μαίες –Νοσηλεύτριες του 
7ου ορόφου οι οποίες με την προθυμία 
τους, τον άψογο επαγγελματισμό τους και 
την αμεσότητα στην εξυπηρέτησή τους 
έκαναν την παραμονή μας στο Μαιευτήριο 
πολύ ευχάριστη και συνέβαλαν τα μέγιστα 
ώστε να προσαρμοστούμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στο νέο μας ρόλο. 

Ευχαριστούμε πολύ και καλές Γιορτές!
Θοδωρής και Αλεξάνδρα Σπίρτου

Με την παρούσα επιστολή θέλω να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την άψογη εξυπηρέτηση και την 

πολυποίκιλη υποστήριξη κατά τη δίμηνη παραμονή της νοσηλείας της μαμάς μου στον τέταρτο όροφο του 

Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ.

Εισήλθε εκτάκτως στις 25/7/2011, στην 25η εβδομάδα κυήσεως με πρόωρες συσπάσεις μήτρας, και παρέμεινε 

κλινήρης στο δωμάτιο 402 για 2 ολόκληρους μήνες. Εκεί τη φρόντιζαν καθημερινά όλο το μαιευτικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό, που συμπαραστέκονταν και στον πατέρα μου, ο οποίος δεν έφυγε λεπτό από τη μαμά 

μου. Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω την εξαίρετη προϊσταμένη Μαρία Αντωνογιωργάκη, τη γλυκομίλητη 

αναπληρώτρια προϊσταμένη Έρση Βαρυπάτη, καθώς και τις πάντα χαμογελαστές, πρόσχαρες και πρόθυμες 

μαίες: Πόπη Αγαλιώτη, Αρετή Αποστόλου, Ελένη Βρεττού, Χριστίνα Θεοδώρου και Χρυσαυγή Παππά. 

Επίσης τις γλυκύτατες και υπομονετικές νοσηλεύτριες Αρακμάνη Ελένη, Πέτρου Αλεξάνδρα, Καμπά Μαγδαληνή, 

Πηλιχού Λαμπρινή, Νικολάου Αλίκη, Τσιαρέ Ανδριάνα, Λιάμπα Κωνσταντίνα, Τσιρώνη Μαρία, Παπαϊωάννου 

Αντιγόνη, Παπαδημητρίου Γιώτα, Δήμου Άννα, Σελίμη Δήμητρα, Λαφαζανίδου Δέσποινα και Τόλια Ειρήνη.

Τελικά γεννήθηκα πρόωρα (33 εβδομάδες και 5 ημέρες) στις 23/9/2011 στις 07:45 από τον εξαίρετο 

Καθηγητή Χειρουργό Γυναικολόγο – Μαιευτήρα, και πάνω απ’ όλα ΑΝΘΡΩΠΟ, Σπύρο Δενδρινό, στον ο
ποίο 

χρωστώ τη ζωή μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνον και στη μαία Σοφία Καπλάνη.

Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την άψογη εξυπηρέτηση σε όλο το προσωπικό του 7ου ορόφου, όπου 

παρέμειναν οι γονείς μου μέχρι να ανανήψει η μαμά μου από την καισαρική.

Τέλος, στέλνω όλη μου την αγάπη και την ευγνωμοσύνη σε όλο το προσωπικό της μονάδας εντατικής παρακολούθησης 

πρόωρων νεογνών, που για 10 ολόκληρες μέρες με φρόντισαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σας ευχαριστώ,

Με εκτίμηση

Νικόπουλος Junior

Οι γονείς μου: Νικόλαος Νικόπουλος – Νίκη Κουρτέση – Νικοπούλου
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Η γυναίκα και το παιδί
το κέντρο του κόσμου μας!
Το ΜΗΤΕΡΑ, η μεγαλύτερη ιδιωτική κλινική στην Ελλάδα με 420.000 γεννήσεις τα τελευταία 30 χρόνια, 
συνεχίζει να διατηρεί αναλλοίωτες τις αξίες που το έχουν αναδείξει ως το καλύτερο και πιο ποιοτικό 
μαιευτήριο στη χώρα. Πλέον, έχει αναπτύξει και έχει εξελίξει τις υπηρεσίες του έτσι ώστε να παρέχει 
ολοκληρωμένη φροντίδα στη γυναίκα, τόσο στην έγκυο ή νέα μητέρα όσο και στη σύγχρονη γυναίκα. Η 
σύγχρονη γυναίκα έχει στη διάθεσή της μια σειρά από υπηρεσίες για την πρόληψη και την επιτυχή αντιμετώπιση 
κάθε προβλήματος υγείας στην εφηβική, την αναπαραγωγική και την ώριμη ηλικία.

Πρωτοποριακές υπηρεσίες στη Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική

18

• Γυναικολογική Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική τα τελευταία 30 χρόνια έχει 
καθιερωθεί ως η συνιστώμενη μέθοδος θεραπείας πολλών 
παθήσεων. Με χειρουργικές αίθουσες εξειδικευμένες για τα 
πιο δύσκολα γυναικολογικά λαπαροσκοπικά χειρουργεία, στο 
Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ πραγματοποιούνται καθημερινά πολ-
λές επεμβάσεις, χρησιμοποιώντας πάντα τις πιο σύγχρονες 
τεχνικές. Η λαπαροσκοπική χειρουργική παρέχει την ίδια 
ασφάλεια, με ελαχιστοποιημένο μετεγχειρητικό πόνο, μει-
ωμένη απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, 
λιγότερες μετεγχειρητικές συμφύσεις και ταχύτερη ανάρ-
ρωση. Η ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την επομένη 
του χειρουργείου σε άριστη κατάσταση και επιστρέφει στις 
φυσιολογικές της δραστηριότητες εντός λίγων ημερών. Αντι-
θέτως, στα ανοικτά χειρουργεία η ασθενής μένει στο νοσο-
κομείο περίπου πέντε ημέρες και ο χρόνος ανάρρωσης είναι 
μέχρι και έξι εβδομάδες.

• Γυναικολογική Ρομποτική Χειρουργική

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί την πιο πρόσφατη, επα-
ναστατική εξέλιξη στον τομέα της λαπαροσκοπικής και ελά-
χιστα τραυματικής χειρουργικής. 
Το εγκεκριμένο από το FDA Σύστημα da Vinci®S πραγματο-
ποιεί όλο το φάσμα των λαπαροσκοπικών εγχειρήσεων, αλλά 
και μεγάλο ποσοστό των έως σήμερα συμβατικών επεμβάσε-

ων. Το σύστημα da Vinci®S δεν υποκαθιστά τη γνώση του χει-
ρουργού, απλώς του δίνει περισσότερα εργαλεία και λύσεις 
για ένα πιο περίπλοκο περιστατικό. Πλέον, με το ρομποτικό 
σύστημα da Vinci®S, που είναι εγκατεστημένο στον όμιλο 
ΥΓΕΙΑ, μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες οι γυναικολογικές 
παθήσεις. Η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος του συστήματος 
προσφέρει στον ασθενή μικρότερη διάρκεια αναισθησίας, 
μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης ή απώλειας αίματος, ελαχιστο-
ποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και της δυσφορίας, ση-
μαντική μείωση της περιόδου νοσηλείας, καθώς και γρήγορη 
ανάρρωση και επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες, 
παράλληλα με ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.

• Γυναικολογική Ογκολογία

Το ΜΗΤΕΡΑ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχομένων 
υπηρεσιών του, ανέπτυξε ολοκληρωμένη μονάδα Γυναικο-
λογικής Ογκολογίας έχοντας εξασφαλίσει τη συνεργασία ε-
ξειδικευμένων γυναικολόγων ογκολόγων, παθολόγων ογκο-
λόγων και ακτινοθεραπευτών. Η παραπάνω ομάδα ιατρών 
πλαισιώνεται απ’ όλες τις δομές που είναι απαραίτητες για 
την εκτέλεση του έργου της και που ήδη υπάρχουν στον Όμι-
λο. Οι ασθένειες που αντιμετωπίζονται είναι οι νεοπλασίες 
του γεννητικού συστήματος της γυναίκας, η τροφοβλαστική 
νόσος και παθήσεις που απαιτούν εκτεταμένες χειρουργικές 
επεμβάσεις στην πύελο, όπως εκτεταμένη ενδομητρίωση, 
υποτροπές χειρουργημένων κύστεων ωοθηκών και εκτετα-
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μένη λειομυομάτωση.
Η Γυναικολογική Ογκολογική Μονάδα προσφέρει γυναικο-
λογική, ουρολογική και γαστρεντερολογική χειρουργική 
αντιμετώπιση σε νέες και παλαιές ασθενείς που πάσχουν 
από γυναικολογικό καρκίνο. Στις ασθενείς της ογκολογικής 
μονάδας προσφέρεται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
παθήσεων με χημειοθεραπεία βασιζόμενη στα τελευταία 
επιστημονικά δεδομένα και ακτινική θεραπεία με τη μορφή 
της βραχυθεραπείας ή της εξωτερικής ακτινικής θεραπείας. 
Κυρίαρχο ρόλο στον σχεδιασμό της παρεχόμενης θεραπευ-
τικής αντιμετώπισης στην κάθε μία ασθενή έχει το ογκολο-
γικό συμβούλιο που αποτελείται από τις συνεργαζόμενες 
ειδικότητες. Ο προσωπικός ιατρός της ασθενούς συμμετέχει 
σε όλα τα στάδια θεραπείας της, από την ενημέρωσή της, το 
ογκολογικό συμβούλιο, το χειρουργείο και τη διαχρονική πα-
ρακολούθησή της, με αποτέλεσμα να παρέχει στην ασθενή 
του την ενδεικνυόμενη θεραπεία, αλλά και την απαραίτητη 
ψυχολογική υποστήριξη. 

• Κλινικές Μαστού

Στο ΜΗΤΕΡΑ λειτουργούν δύο κλινικές εξειδικευμένες στο 
μαστό, το Cambridge Breast Clinic και η Β’ Κλινική Μαστού. 
Το Cambridge Breast Clinic παρέχει μια δυναμική προσέγ-
γιση τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία των παθήσεων 
του μαστού και ιδιαίτερα του καρκίνου του μαστού. Υιοθετώ-
ντας την προσέγγιση «μιας επίσκεψης» στη διάγνωση, όλοι 
οι ασθενείς έχουν πρόσβαση την ίδια μέρα σε απεικονιστικές 
εξετάσεις και βιοψία (εφόσον χρειάζεται) στην κατασκευα-
σμένη γι’ αυτόν το σκοπό σύγχρονη μονάδα. Η Κλινική ιδρύ-
θηκε με σκοπό να προσφέρει υψηλότατου επιπέδου υπηρεσί-

ες. Η αντιμετώ-

πιση της νόσου βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες που 
χρησιμοποιούνται στο Cambridge. Η θεραπεία παρέχεται 
από τους ειδικευμένους σε παθήσεις μαστού ιατρούς οι ο-
ποίοι εργάζονται στο Cambridge και παράλληλα στην Αθήνα. 
Επίσης, εφαρμόζονται για πρώτη φορά στη χώρα μας ιατρικά 
πρωτόκολλα, όπως το μοντέλο TYRER CUZICK, το οποίο α-
ναλύει την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, κα-
θώς προσωποποιεί το προληπτικό πρόγραμμα ελέγχου για 
την κάθε γυναίκα, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες της και το 
οικογενειακό της ιστορικό. Επίσης, το μοντέλο PREDICT το 
οποίο υπολογίζει την επιβίωση και την ωφέλεια από τη συ-
μπληρωματική θεραπεία για τις γυναίκες που έχουν υποβλη-
θεί σε χειρουργείο καρκίνου του μαστού.
Στην Β' Κλινική Μαστού πραγματοποιούνται όλοι οι έλεγχοι 
που αφορούν τόσο στην πρόληψη όσο και στη διάγνωση πα-
θήσεων μαστού που θα οδηγήσουν στη σωστή αντιμετώπιση 
και θεραπεία. Διαθέτει ψηφιακό μαστογράφο τρίτης γενιάς, 
με μεγάλη διακριτική ικανότητα. Ο ψηφιακός μαστογράφος, 
προσφέροντας καλύτερη απεικόνιση και -ως εκ τούτου- ενι-
σχύοντας τη διαγνωστική ικανότητα, μειώνει κατά 30-40% τη 
δόση της ακτινοβολίας σε σχέση με τον αναλογικό. Επίσης, 
παρέχει τη δυνατότητα της ψηφιακής βάσης δεδομένων, με 
πλήρη τα στοιχεία των εξετάσεων, για εύκολη μελλοντική 
σύγκριση και παρακολούθηση. Μία φορά το μήνα, η ομά-
δα της Β’ Κλινικής Μαστού συμμετέχει σε teleconference 
με διεθνώς αναγνωρισμένους χειρουργούς από το Harvard 
Medical School. Συζητούνται περιστατικά με οικογενειακό ι-
στορικό και η γνώμη τους δίνεται χωρίς αμοιβή. Όσον αφορά 
στη χειρουργική θεραπεία, εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες 
μέθοδοι, όπως χειρουργική βιοψία, βιοψία στερεοτακτική, 
βιοψία σε συνεργασία με τους ακτινολόγους και βιοψία με 
τέμνουσα βελόνα, ογκεκτομή, μαστεκτομή, βιοψία φρουρού 
λεμφαδένα, λεμφαδενικός καθαρισμός. Επιπλέον, υπάρ-
χει συνεργασία με πλαστικούς χειρουργούς για άμεση ή σε 

δεύτερο χρόνο αποκατάσταση. 
Η Β’ Κλινική Μα-

στού έχει 
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Το ΜΗΤΕΡΑ, μένοντας πιστό στις αξίες που υπηρετεί επί 
σειρά ετών, φροντίζει για την ασφάλεια τόσο της μητέρας 
όσο και του νεογνού. Η γυναίκα που επιλέγει το ΜΗΤΕΡΑ, 
έχει στη διάθεσή της όλη την γκάμα των επιστημονικών 
επιτευγμάτων και υπηρεσιών που θα της επιτρέψουν να 
συλλάβει, να κυοφορήσει και να φέρει στον κόσμο ένα υ-
γιές παιδί.

• Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) είναι κα-
τάλληλα εξοπλισμένη για νεογνά που χρήζουν ειδικής παρα-
κολούθησης ή εντατικής νοσηλείας μετά τη γέννησή τους. Η 
άριστη συνεργασία και η συλλογική 
προσπάθεια όλων των επι-

Ασφάλεια της μητέρας και του νεογνού

πραγματοποιήσει πληθώρα επεμβάσεων με ποσοστό υπο-
τροπής μόλις 1%. 

• Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - IVF

Η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ 
δημιουργήθηκε με σκοπό τη διάγνωση και αντιμετώπιση του 
προβλήματος της υπογονιμότητας και έχει να επιδείξει υψη-
λά ποσοστά επιτυχίας εφαρμόζοντας παράλληλα πρωτοπορι-
ακές μεθόδους στη χώρα μας. Λειτουργεί, όπως οι μεγαλύ-
τερες μονάδες της Ευρώπης και των ΗΠΑ, μέσα σε μαιευτικό 
και γυναικολογικό νοσοκομείο, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον 
τρόπο μεγαλύτερη ασφάλεια και κάλυψη στο ζευγάρι με ια-
τρούς όλων των ειδικοτήτων. 
Η μονάδα ακολουθεί τις εξελίξεις του χώρου και καινοτο-
μεί τόσο σε τεχνικές όσο και στην τεχνολογία, όπως είναι το 
πρωτοποριακό σύστημα του video- monitoring των εμβρύων 
σε πραγματικό χρόνο και η νέα τεχνική επιλογής σπερματο-

ζωαρίων, το IMSI και το PICSI.
Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι μια πολύπλοκη δια-
δικασία που απαιτεί τη συνεργασία μιας καλά οργανωμένης 
ομάδας ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματα. 
Δίνεται έμφαση στην ομαδική προσέγγιση της θεραπείας. 
Οι νοσοκόμες και οι μαίες συνεργάζονται στη διάρκεια της 
θεραπείας. Φροντίζουν τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της 
παρακολούθησης του κύκλου, διδάσκουν τεχνικές λήψεως 
των ενέσιμων φαρμάκων και είναι δίπλα στους ασθενείς 
τόσο τη μέρα της ωοληψίας όσο και την ημέρα της εμβρυο-
μεταφοράς στο χειρουργείο και έπειτα στην αίθουσα ανάνη-
ψης. Οι λόγοι για να επιλέξει μια γυναίκα να εμπιστευθεί το 
ΜΗΤΕΡΑ σε μία τόσο ευαίσθητη στιγμή της ζωής της είναι 
πολλοί. Οι δύο σημαντικότεροι, όμως, είναι η άρτια υλικο-
τεχνική υποδομή και το προσωπικό που διακρίνεται από υ-
ψηλό αίσθημα καθήκοντος και προσφέρει στα ζευγάρια τις 
επιστημονικές γνώσεις σε όλη τη διάρκεια αυτής της απαι-
τητικής διαδικασίας. 
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αφιέρωμα


στημόνων που συνεργάζονται στη ΜΕΝΝ έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση της περιγεννητικής και νεογνικής θνησιμότητας 
σε επίπεδα πρωτόγνωρα για την ελληνική πραγματικότητα. 
Στα 30 και πλέον χρόνια λειτουργίας του Μαιευτηρίου γεννή-
θηκαν περίπου 420.000 νεογνά, που αντιστοιχούν στο 12,5% 
των γεννήσεων πανελλαδικά και νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ 
περισσότερα από 70.000 πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά με 
ποικίλα νεογνικά προβλήματα. Από τα παιδιά που γεννιού-
νται στο ΜΗΤΕΡΑ, επιβιώνει το 99,5%, ενώ από τα παιδιά 
που χρήζουν εισαγωγής στη ΜΕΝΝ (περίπου 3.000 νεογνά 
ετησίως), επιβιώνει το 97,5%. Η περιγεννητική θνησιμότητα 
τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί στο 6,6 τοις χιλίοις, ενώ η 
νεογνική αντίστοιχα έχει περιοριστεί στο 2,83 τοις χιλίοις. Η 
ΜΕΝΝ στεγάζεται σε χώρο με υπερσύγχρονες προδιαγραφές 
και περιλαμβάνει το επίπεδο ΙΙΙ της εντατικής νοσηλείας, το 
επίπεδο ΙΙ της ενδιάμεσης νοσηλείας και το επίπεδο Ι της α-
πλής παρακολούθησης.

• Τμήμα Ιατρικής Εμβρύου

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα Τμήματα της Μαιευ-
τικής και Γυναικολογικής Κλινικής. Βρίσκεται στο Επίπεδο Α 
του Μαιευτηρίου και διαθέτει τέσσερα εξεταστήρια υπερή-
χων και δύο εξεταστήρια για καρδιοτοκογραφικό έλεγχο κύ-
ησης (CTG). Τα εξεταστήρια είναι εξοπλισμένα με υπερηχο-
γραφικά μηχανήματα τελευταίας γενιάς. Σε όλα τα εξεταστή-

ρια υπάρχει υποδομή ώστε να μπορούν 
να γίνουν επεμβάσεις 

προγεννητι-

κού ελέγχου. Τα computers των εξεταστηρίων είναι εξο-
πλισμένα με το αναγνωρισμένο παγκοσμίως Fetal Medicine 
Foundation, Πρόγραμμα Εμβρυϊκής Βάσης Δεδομένων 
ASTRAIA. Το Πρόγραμμα αυτό περιέχει τα τελευταία δεδομέ-
να όσον αφορά στην Ιατρική Εμβρύου και συνεχώς καταχω-
ρίζονται τα πιο τελευταία στατιστικά στοιχεία, προερχόμενα 
από τις πιο έγκυρες μελέτες παγκοσμίως. Στο Τμήμα Ιατρι-
κής Εμβρύου γίνονται όλα τα υπερηχογραφήματα αλλά και 
προγεννητικές διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδομήτριες 
επεμβάσεις. Το Τμήμα Ιατρικής Εμβρύου υποστηρίζεται και 
συνεργάζεται στενά με τα υπόλοιπα Τμήματα του Μαιευτη-
ρίου. Όλοι οι ιατροί που στελεχώνουν το Τμήμα έχουν λάβει 
υψηλού βαθμού εκπαίδευση στο εξωτερικό και υπάρχει ά-
μεση επικοινωνία για θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
με το Fetal Medicine Foundation υπό τον Καθηγητή Κύπρο 
Νικολαΐδη στο Λονδίνο.

• Τμήμα Κυτταρογενετικής και Μοριακής Βιολογίας

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα τμή-
ματα στη χώρα. Για 12 συναπτά έτη παρέχει τις υπηρεσίες 
του στην κυτταρογενετική και μοριακή διαγνωστική, καθώς 
επίσης στην προγεννητική διάγνωση γενετικών νοσημάτων. 
Η πλεονεκτική του θέση δίπλα στο Τμήμα Ιατρικής Εμβρύ-
ου, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης τόσο των 
ιατρών όσο και των εγκύων που έρχονται για προγεννητικό 
έλεγχο.
Πρόσφατα, το Τμήμα συμμετείχε στην ανάπτυξη και δοκιμή 
μιας νέας, μη επεμβατικής, εξέτασης προγεννητικής διάγνω-
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σης του Συνδρόμου Down στο αίμα της εγκύου. Αυτό το νέο μη 
επεμβατικό τεστ παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι 
των επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων που χρησιμοποι-
ούνται σήμερα. Δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο για το έμβρυο 
ή την μητέρα και προσφέρει πρόληψη του Συνδρόμου Down 
με αξιοπιστία 100%.
Πρόκειται για μία γρήγορη μέθοδο της οποίας τα αποτελέ-

σματα μπορούν να εξαχθούν μέσα σε 4-5 ημέρες. Η εφαρμο-
γή του είναι σχετικά απλή καθώς δεν απαιτείται πολύπλοκος 
εργαστηριακός εξοπλισμός, ενώ παράλληλα, το κόστος είναι 
πιο προσιτό σε σχέση με τις τρέχουσες μεθόδους. Στα χρόνια 
λειτουργίας του το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας έχει πραγ-
ματοποιήσει πάνω από 25.000 προγεννητικές εξετάσεις με 
ακρίβεια και εγκυρότητα.

Προνόμια και παροχές

Η Διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και πιο συγκεκριμένα του 
ΜΗΤΕΡΑ, έχοντας αυξημένο αίσθημα ευθύνης απέναντι 
σε εκείνους που το εμπιστεύονται προσπαθεί να παρέχει 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αψηφώντας τις διαρκώς με-
ταβαλλόμενες συνθήκες. Δεδομένης λοιπόν της δύσκο-
λης οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα εκείνοι 
που το επιλέγουν μπορούν να επωφεληθούν πολλών πα-
ροχών και προνομίων: 
• Οικονομικό πακέτο φυσιολογικού τοκετού στο τρίκλινο.
•  Δωρεάν ασφάλιση υγείας νεογνού για το 1ο έτος της 

ζωής του.
•  Στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών: δωρεάν ο τοκε-

τός από το 4ο παιδί και μετά. 
• Πακέτα προγεννητικού ελέγχου σε προνομιακές τιμές.
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Υπηρεσίες φιλοξενίας
Στο ΜΗΤΕΡΑ κύριο μέλημά 
μας, εκτός από την παροχή 
άριστων ιατρικών υπηρε-
σιών, είναι και η ευχάριστη 
διαμονή των γυναικών που 
το εμπιστεύονται. Πρό-
κειται για τη μεγαλύτερη 
ιδιωτική Κλινική στην Ελ-
λάδα με 501 κλίνες. Έτσι 
είμαστε σε θέση να καλύ-
ψουμε κάθε ανάγκη που 
προκύπτει. 
Η Κλινική διαθέτει μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δω-
μάτια, καθώς επίσης σουίτες και VIP σουίτες με όλες τις 
ανέσεις. Όλοι οι χώροι είναι πλήρως ανακαινισμένοι και διακοσμημένοι έτσι ώστε να αποπνέουν μια λιτή κομψότητα 
και αισθητική.
Παντού κυριαρχούν τα γήινα χρώματα, ώστε να δημιουργείται οικεία και ζεστή ατμόσφαιρα. Σε όλα τα δωμάτια χρη-
σιμοποιείται τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός με αυτοματισμό για τη διευκόλυνση των ασθενών και των συνοδών 
τους, ενώ το εξειδικευμένο και φιλικό νοσηλευτικό προσωπικό στέκεται διαρκώς στο πλάι της γυναίκας.



Πριν από περίπου δύο μήνες το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ είχε τη 
χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει για δεύτερη φορά το πιο 
διάσημο και αγαπητό ζευγάρι της χώρας. Το Σάββατο 15 
Οκτωβρίου γεννήθηκε ένα υγιέστατο αγοράκι, που ζύγιζε 
3.340 κιλά. Η Κάτια Ζυγούλη έκανε το Σάκη Ρουβά για 
δεύτερη φορά έναν ευτυχισμένο πα-

τέρα! «Ήμουν πολύ συγκινημένος τη στιγμή που πήρα στα 
χέρια μου το γιο μου», δήλωσε ο Σάκης Ρουβάς πλημμυρι-
σμένος από ευτυχία! «Ο μικρός θα εξελιχθεί με τη δική του 
προσωπικότητα. Θα μεγαλώσει κι ελπίζω ότι θα πάρει αυτά 

τα χαρακτηριστικά που θα τον κάνουν πιο δυ-
νατό, που θα τον κάνουν να ζήσει καλύτερα», 
είπε ο Σάκης.
 Όσο για το σε ποιον μοιάζει ο Ρουβάς junior; 
«Τα παιδιά σ’ αυτήν την ηλικία αλλάζουν συ-
νεχώς και κάθε μέρα είναι διαφορετικά. Πι-
στεύω ότι μοιάζει στην Κάτια!», απάντησε 
ο κορυφαίος Έλληνας σταρ.

«Έρχεται το αδελφάκι!»
Δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της αγα-
πημένης του Κάτιας κρατώντας της το 
χέρι και μην μπορώντας να κρύψει την 
ευτυχία του. «Η Αναστασία περιμένει 
στο σπίτι και θέλω να γυρίσουμε να 
δούμε τις αντιδράσεις της. Της έχου-
με πει ότι η μαμά πάει να φέρει το 
αδελφάκι σου και εσύ πρέπει να του 
δείξεις το σπίτι», δήλωσε στους δη-
μοσιογράφους.
Ήταν ο πρώτος που πήρε στα χέρια 
του το μωρό και δεν ήθελε σε κα-
μία περίπτωση να χάσει αυτήν τη 
μοναδική εμπειρία. Όταν τον ρω-
τήσαμε αν αγχώθηκε εκείνη τη 
στιγμή, ο Σάκης μας είπε πως 
δεν αγχώθηκε καθόλου: «Δεν 
ήταν αυτό το συναίσθημα που 
είχα. Ενθουσιασμό και προ-

Γεννήθηκε 
ο Ρουβάς junior!

Το πιο διάσημο και αγαπητό  ζευγάρι 
της χώρας, ο Σάκης Ρουβάς και η Κά-
τια Ζυγούλη, με τον Ρουβά junior 
στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ.
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σμονή ναι, αλλά όχι άγχος. Νιώθεις συναισθήματα που δεν 
μπορούν να αποδοθούν με λέξεις».

Πολλά ευχαριστώ
Η γλυκιά μαμά Κάτια συμπληρώνει: «Δεν υπάρχει πιο όμορ-
φο πράγμα από την προσμονή να γεννηθεί το παιδί σου»! Ο 
κορυφαίος Έλληνας σταρ φανερά συγκινημένος κέρασε 
αμέσως όλο το Μαιευτήριο γλυκά, όπως και όλους τους δη-
μοσιογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία που είχαν κα-
τακλύσει την είσοδο του ΛΗΤΩ. Ευχαρίστησε αμέτρητες φο-
ρές όλους τους ανθρώπους που ήταν δίπλα στο ζευγάρι, και 
ιδιαίτερα το γιατρό της Κάτιας Ζυγούλη, κ. Ελπιδοφόρο Δου-
ράτσο. Το ζευγάρι είχε ενημερώσει τους στενούς φίλους του 
και συγγενείς που έσπευσαν να τους συγχαρούν, για την επι-
θυμία του αντί δώρων να ενισχύσουν οικονομικά το Σύλλο-
γο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα», του οποίου ο Σά-
κης είναι αγγελιοφόρος και έμπρακτα τον υποστηρίζει δι-
αχρονικά.Οι δύο γονείς δηλώνουν πως βιώνουν την καλύ-

τερη φάση της ζωής τους και, 
παρότι ο Σάκης Ρουβάς έχει επαγγελματικές 
υποχρεώσεις που του επιβάλλουν ένα έντονο πρόγραμμα, 
περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με την οικογένειά του. 
«Θα θέλαμε και οι δύο να ευχαριστήσουμε μέσα από την 
καρδιά μας τους ανθρώπους του ΛΗΤΩ που στάθηκαν δίπλα 
μας σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή της ζωής μας. Τόσο η 
ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών όσο και το οικογενειακό 
περιβάλλον που το χαρακτηρίζει, ήταν 
εξαιρετικά»!

Ευτυχισμένος μπαμπάς για δεύτερη φορά, ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε τη χαρά 
του με τους ανθρώπους του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ.

Ο Δρ Ελπιδοφόρος Δουράτσος, ο γιατρός που έφερε 
στον κόσμο το γιο του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυ-
γούλη, μας έδωσε μια άλλη διάσταση αυτού του όμορ-
φου γεγονότος: «Είχα τη χαρά να παρακολουθήσω 
την εγκυμοσύνη της κ. Ζυγούλη επί 9 μήνες. Την κυ-
ρία Ζυγούλη τη γνωρίζω πολλά χρόνια, αλλά τον κ. 
Ρουβά είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στην προηγούμε-
νη εγκυμοσύνη της Κάτιας. Η κύηση εξελίχθηκε ομα-
λότατα, η Κάτια ήταν πολύ πειθαρχημένη και οι δυο 
τους πολύ τρυφεροί και προσγειωμένοι. Τους ευχα-
ριστώ για την τιμή που μου έκαναν να με εμπιστευ-
θούν ως ιατρό τους. Θα ήθελα τέλος να τους ευχηθώ 
υγεία, τύχη και κάθε ευτυχία με τα παιδιά τους!».

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη μαζί με τον Δρ Ελπιδοφόρο Δου-
ράτσο.

ΦΩΤΟ: PANORAM
A PRESS
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Κύηση μετά τα 40

Οι ιδιαιτερότητες 
και η ιατρική φροντίδα

Από τον 
Αναστάσιο Συκουτρή 
ΜD, PhD, MSc

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος εξειδικευμένος 
στην εξωσωματική γονιμοποίηση, Επιστημονικός 
Συνεργάτης Μονάδος Εξωσωματικής 
Γονιμοποίησης (IVF) του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ

Στην εποχή μας είναι πια πολύ συχνή η 
έναρξη της τεκνοποίησης μετά την ηλι-
κία των σαράντα. Τα αίτια είναι κυρίως 
κοινωνικά λόγω των μεγάλων αλλαγών 
στη ζωή των γυναικών τις τελευταίες 
δεκαετίες. Οι γυναίκες στην εποχή μας 
σπουδάζουν αρκετά χρόνια και η κα-
ριέρα δυστυχώς θέλει επίσης αρκετά 
χρόνια για να σταθεροποιηθεί.
Ανάλογες καταστάσεις ισχύουν και στο 
ανδρικό φύλο, πράγμα που οδηγεί σε 
αργοπορία την απόφαση αναζήτησης 
συντρόφου για δημιουργία οικογένειας. 
Όμως, δυστυχώς, η φυσιολογία της ανα-
παραγωγής στον άνθρωπο δεν ακολου-
θεί τις κοινωνικές αλλαγές των δομών 
της σύγχρονης ζωής. Η επιβάρυνση των 
ωαρίων με την πάροδο του χρόνου από 
τους παράγοντες γήρατος είναι μεγάλη 
και οι ορμονικές αλλαγές συνηγορούν 
στη μείωση της γονιμότητας. Επίσης με 
το πέρασμα του χρόνου αυξάνονται οι α-
νωορρηκτικοί κύκλοι, δηλαδή οι κύκλοι 
όπου δεν γίνεται ωοθυλακιορρηξία.
Πολλές γυναίκες καταλήγουν σε μεθό-
δους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 
όπως σπερματέγχυση ή εξωσωματική 

γονιμοποίηση. Η ύπαρξη και άλλων 
προβλημάτων στο ζευγάρι, όπως προ-
βλήματα στο σπέρμα, οδηγούν πολλές 
φορές στη θεραπεία με μεθόδους υ-
ποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με ή 
χωρίς τη χρήση φαρμάκων ωοθηκικής 
διέγερσης.

Ο ι  ν έ ε ς  μ έ θ ο δ ο ι
Τελευταία έχουν αναπτυχθεί πρωτό-
κολλα για εξωσωματική γονιμοποίηση 
φιλικά σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικί-
ας. Η χρήση διέγερσης από τη δεύτερη 
μέρα του κύκλου και η χρήση ανταγω-
νιστή από την έκτη μέρα της διέγερσης, 
δίνει τη δυνατότητα πιο γρήγορης θερα-
πείας με λιγότερα φάρμακα ωοθηκικής 
διέγερσης και μειωμένα ποσοστά επι-
πλοκών, όπως σύνδρομο υπερδιέγερ-
σης ωοθηκών.
Τα νέα αυτά πρωτόκολλα έχουν ως απο-
τέλεσμα τη χρήση λιγότερων ορμονών 
και των ενδογενών ορμονών, δηλαδή 
αυτών που παράγονται από το ίδιο το 
σώμα της γυναίκας.
Επίσης, με τη βελτίωση των τεχνικών 
κατάψυξης όπως είναι η υαλοποίηση, 

μια νέα τεχνική προερχόμενη από την 
Ιαπωνία, έχει νόημα η δημιουργία εμ-
βρύων από φυσικούς κύκλους χωρίς 
λήψη φαρμάκων διέγερσης, ιδιαίτερα 
σε γυναίκες άνω των σαράντα. Αυτή η 
μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία τριών ή τεσσάρων εμβρύων σε 
μια εμβρυομεταφορά.

Ο ι  ε ι δ ι κ έ ς  ε ξ ε τ ά σ ε ι ς
Στην εγκυμοσύνη σε αυτό το ηλικιακό 
φάσμα είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί 
λήψη τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέ-
ντηση, εξετάσεις που θα πρέπει να γί-
νουν μετά από συνεννόηση ιατρού και 
ζευγαριού λόγω της αυξημένης πιθανό-
τητας γενετικών ανωμαλιών σε γυναί-
κες άνω των σαράντα ετών.
Οι εξετάσεις αυτές γίνονται από ειδι-
κούς γυναικολόγους στην εμβρυομη-
τρική γυναικολογία, έχουν ένα μικρό 
ποσοστό αποβολών (περίπου 0,5%) 
και το αποτέλεσμα βγαίνει σε λίγα 
εικοσιτετράωρα.
Στις εγκύους άνω των σαράντα ετών 
πρέπει να γίνονται πιο συχνά εργαστη-
ριακοί έλεγχοι και μέτρηση πίεσης. Κι 

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μας τα τελευταία χρόνια οδηγούν όλο και 
περισσότερες γυναίκες στην απόφαση να τεκνοποιήσουν σε μεγαλύτερη 
ηλικία. Όμως, μετά τα 40, οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν 
αρνητικά την εγκυμοσύνη είναι πολλοί. Πόσο εφικτή, λοιπόν, είναι η 
γέννηση ενός παιδιού σε τέτοια ηλικία και τι πρέπει να γνωρίζει κάθε 
γυναίκα;
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Η επιβάρυνση 

των ωαρίων από τους 

παράγοντες γήρατος είναι 

μεγάλη και οι ορμονικές 

αλλαγές συνηγορούν 

στη μείωση της 

γονιμότητας.

αυτό γιατί η προεκλαμψία, μια επιπλο-
κή της εγκυμοσύνης που συνδέεται με 
αύξηση της πίεσης και των πρωτεϊνών 
στα ούρα, είναι πιο συχνή σε γυναίκες 
άνω των σαράντα. Επίσης, σε αυτό το 
ηλικιακό φάσμα είναι αυξημένες οι α-
ποβολές λόγω προφανώς των γενετικά 
μη φυσιολογικών ωαρίων.
Ένα ακόμα πρόβλημα είναι η αύξηση 
των πρόωρων τοκετών, που υποχρεώ-
νει τη γυναίκα και τον γυναικολόγο της 
να βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να 
αντιμετωπίσουν κάθε σημάδι πρόωρου 
τοκετού έγκαιρα. Οι πρόωρες συσπά-
σεις θα πρέπει να αναφέρονται στον 

γυναικολόγο αμέσως.

Ο  δ ι α β ή τ η ς 
τ η ς  κ ύ η σ η ς
Πρέπει επίσης να γίνεται τακτικά μέ-
τρηση σακχάρου αίματος και η καμπύ-
λη σακχάρου είναι απαραίτητη για την 
έγκαιρη διάγνωση διαβήτη κυήσεως. 
Στις γυναίκες άνω των σαράντα υπάρχει 
αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν 
σακχαρώδη διαβήτη κυήσεως, αλλά και 
να έχουν αιμορραγία κατά τη διάρκεια 
του τοκετού ή μετά λόγω ανωμαλιών 
του πλακούντα. Επίσης θα πρέπει να δί-
νονται σωστές διατροφικές συμβουλές 

και τα υπερηχογραφήματα να μην παρα-
λείπονται. Η κλινική εξέταση κάθε φορά 
στο ιατρείο θα πρέπει να είναι λεπτομε-
ρής και ολοκληρωμένη. Η μέτρηση πίε-
σης αίματος και βάρους είναι απαραίτη-
τα, καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος 
πρέπει να είναι ολοκληρωμένος.
Η καλή συνεργασία ασθενούς και γυ-
ναικολόγου είναι απαραίτητο στοιχείο 
για μια καλή έκβαση της εγκυμοσύνης. 
Οι ασθενείς θα πρέπει να αναφέρουν α-
μέσως στον ιατρό τους ό,τι τις απασχο-
λεί και να μην αμελούν τις εργαστηρια-
κές εξετάσεις τους και τις επισκέψεις 
στο ιατρείο.
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Προληπτικός έλεγχος

Αναγκαίος για κάθε γυναίκα

Από τo 
Βασίλη Νίκα

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Συνεργάτης 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος 
γίνεται για να εξασφαλίσει έναν υγιή 
τρόπο διαβίωσης της γυναίκας και να 
ανακαλύψει τυχόν παθήσεις που δεν 
έχουν εκδηλώσει συμπτώματα. Η ε-
ξέταση ρουτίνας γίνεται συνήθως μία 
φορά το χρόνο σε γυναίκες αναπαρα-
γωγικής ηλικίας και το περιεχόμενό της 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σε 
περίπτωση που υπάρχουν προβλήμα-
τα (μολύνσεις, αιμορραγίες) γίνεται 
θεραπεία και επανέλεγχος. Ο ετήσιος 
γυναικολογικός έλεγχος είναι πολύ ση-
μαντικός για την υγεία, την αρτιμέλεια 
και τη γονιμότητα μιας γυναίκας. Μικρά 
προβλήματα που μπορούν να διαγνω-
στούν και βρίσκονται σίγουρα σε αρχικά 
στάδια, είναι πλήρως αναστρέψιμα (κύ-
στεις ωοθηκών, μολύνσεις, διαταραχές 
κύκλου). 

Ιστορικό
Ο έλεγχος ξεκινάει με τη λήψη του ια-
τρικού ιστορικού, στο οποίο επισημαί-
νονται οι καταστάσεις που θα μπορού-
σαν να δημιουργήσουν πρόβλημα και 
θα πρέπει να ελεγχθούν ειδικά κατά τον 
γυναικολογικό έλεγχο. 

Γυναικολογική εξέταση
Ο έλεγχος ξεκινά με γυναικολογική 

εξέταση, στην οποία επισκοπούνται 
το αιδοίο, τα ανατομικά στοιχεία και η 
είσοδος του κόλπου. Κατόπιν γίνεται 
εισαγωγή του κολποδιαστολέα (απο-
στειρωμένη συσκευή, η οποία απάγει 
τα κολπικά τοιχώματα) και έτσι εξετά-
ζεται ο κόλπος και ο τράχηλος. Γίνεται 
παρατήρηση για τυχόν βλάβες, μολύν-
σεις, ασυνήθεις εκκρίσεις, ανατομικές 
ανωμαλίες. Σε περίπτωση που υπάρ-
χουν ασυνήθεις εκκρίσεις που υποδη-
λώνουν μόλυνση, γίνεται λήψη υγρού 
από τον κόλπο και τον τράχηλο για να 
αποσαφηνιστεί η αιτία ενοχλήσεων, ό-
πως πόνος, κάψιμο ή κνησμός στα έξω 
γεννητικά όργανα (μύκητες, βακτήρια, 
τριχομονάδες, Gram, βακτηρίδια) και 
να δοθεί έτσι η κατάλληλη φαρμακευ-
τική αγωγή. 

Τεστ ΠΑΠ
Γίνεται λήψη του τεστ ΠΑΠ από την 
είσοδο του τραχήλου της μήτρας, το ο-
ποίο αποστέλλεται στο κυτταρολογικό 
εργαστήριο. Συλλέγονται κύτταρα από 
τον τράχηλο της μήτρας με σκοπό τον 
έλεγχο για καρκίνο του τραχήλου, κα-
θώς και για πιθανή προσβολή από τον 
ιό των ανθρώπινων κονδυλωμάτων και 
των προκαρκινικών αλλοιώσεων που 
αυτός προκαλεί. Η λήψη του τεστ θα 

πρέπει να ξεκινά ένα χρόνο μετά την 
έναρξη των σεξουαλικών επαφών και 
να εκτελείται μια φορά ετησίως, εκτός 
αν υπάρχουν ενδείξεις για συχνότερη 
παρακολούθηση. Προϋποθέσεις για τη 
σωστή λήψη του τεστ είναι η απουσία 
αίματος (περίοδος) και η αποχή από ε-
λεύθερη σεξουαλική επαφή τις τελευ-
ταίες 24 ώρες. Η μόνη ενόχληση που 
μπορεί να νιώσει μια γυναίκα είναι κατά 
την εξέταση του τραχήλου, που διαρκεί 
όμως στιγμιαία. 

Κολποσκόπηση
Σε περίπτωση προηγούμενων παθολο-
γικών τεστ ΠΑΠ, η εξέταση συνεχίζεται 
και συμπληρώνεται με κολποσκόπηση, 
στην οποία επισημαίνονται οι περιοχές 
που παρουσιάζουν βλάβη και δίνουν 
τα παθολογικά κύτταρα στο τεστ ΠΑΠ. 
Πιθανό να ληφθεί και βιοψία από τις 
προσβληθείσες περιοχές.
 
Υπερηχογράφημα
Η εξέταση συνεχίζεται με την υπερη-
χογραφική απεικόνιση των έσω γενετι-
κών οργάνων. Με το υπερηχογράφημα 
μετράμε τον όγκο της μήτρας, ο οποίος 
διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα, και 
σύμφωνα με το ιστορικό. Παρατηρού-
με την υφή και τη σύστασή της για την 

Η πρόληψη είναι η «πρώτη γραμμή άμυνας» της υγείας κάθε ανθρώπου. 
Ειδικά για τις γυναίκες μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη, γι’ αυτό και 
επιβάλλεται ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος, ώστε να εντοπιστούν 
τυχόν προβλήματα στο αρχικό τους στάδιο. Τι περιλαμβάνει, όμως, αυτός 
ο έλεγχος και τι εξετάζουμε;
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εύρεση τυχόν παθολογικών καταστά-
σεων (ινομυώματα, πολύποδες κ.ά.), 
καθώς και την ανατομία της για τυχόν 
συγγενείς ανωμαλίες (δίδελφος, δί-
κερος μήτρα). Κατόπιν ελέγχεται το 
ενδομήτριο (πάχος, σύσταση). Γίνεται 
με ενδοκολπική κεφαλή υπερήχων 
που είναι πολύ περισσότερη αξιόπιστη 
από την αντίστοιχη κοιλιακή, καθώς 
έρχεται σχεδόν σε επαφή με τα εξετα-
ζόμενα όργανα και δεν παρεμβάλλεται 
η ουροδόχος κύστη. Η απεικόνιση των 
σαλπίγγων δεν είναι δυνατή παρά μόνο 
σε παθολογικές καταστάσεις (υδροσάλ-

πιγγα). Στη συνέχεια απεικονίζονται οι 
ωοθήκες, μετράται ο όγκος τους και 
επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ωοθυλακίων 
κατά τη γόνιμη ηλικία. Ελέγχονται για 
τυχόν παθολογικές καταστάσεις όπως 
κύστες, συμπαγή μορφώματα, μικτές 
κύστες κ.ά. Ελέγχεται περαιτέρω η πύ-
ελος και για άλλες καταστάσεις, όπως 
παρουσία υγρού στο δουγλάσειο, που θα 
μπορούσαν να υποδηλώνουν μολύνσεις 
ή άλλες παθολογικές καταστάσεις. 

Έλεγχος μαστών
Κατά τον ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο 

πάντα γίνεται ψηλάφηση μαστών. Αν 
κατά την ψηλάφηση υπάρχουν ύποπτες 
περιοχές, τότε γίνεται υπερηχογράφη-
μα, ακόμα και μαστογραφία. 
Για τις γυναίκες που έχουν υπερβεί το 
40ό έτος ή υπάρχει ιστορικό καρκίνου 
στο συγγενές περιβάλλον, κάνουμε 
μαστογραφία και συγχρόνως γίνεται 
ψηλάφηση μαστού.
Ο έλεγχος των μαστών είναι αναπό-
σπαστο μέρος του προληπτικού γυναι-
κολογικού ελέγχου και αποκτά όλο και 
μεγαλύτερη σημασία με την πάροδο του 
χρόνου. 

Μικρά 

προβλήματα που 

μπορούν να διαγνωστούν 

και βρίσκονται σίγουρα 

σε αρχικά στάδια, είναι 

πλήρως αναστρέψιμα.
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Εποχικές ιώσεις - Γρίπη
Προστατευθείτε και αντιμετωπίστε τες

Από τη 
Βαρβάρα Δ. Ντούσκα

Παθολόγος, Επιμελήτρια 
Γ΄ Παθολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Ο χειμώνας είναι η «αγαπημένη επο-
χή» των ιώσεων, αφού τόσο η γρίπη 
όσο και το κοινό κρυολόγημα εμφανί-
ζονται με μεγάλη συχνότητα κατά τη 
διάρκειά του.
Η γρίπη συγχέεται συχνά με το κοινό 
κρυολόγημα, επειδή και τα δύο προ-
σβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα και 
τα συμπτώματά τους μοιάζουν. Ωστόσο, 
το κοινό κρυολόγημα είναι μια εντελώς 
διαφορετική νοσολογική οντότητα και 
προκαλείται από διαφορετικούς ιούς 
(ρινοϊούς). Οι εκδηλώσεις του είναι 
ηπιότερες, οι επιπλοκές σπάνιες και 
η διάρκεια της νόσου συντομότερη. Τα 
συμπτώματα του κρυολογήματος είναι 
η ρινική καταρροή (συνάχι), το φτέρνι-
σμα, ο βήχας, ο ήπιος πονόλαιμος, οι 
μυαλγίες, οι αρθραλγίες και ο χαμηλός 
πυρετός, που το διαφοροποιούν σημα-
ντικά από τη γρίπη.

Η γρίπη
Η γρίπη είναι ιδιαίτερα μεταδοτική ιο-
γενής νόσος, με σημαντική επίδραση 
στην ανθρώπινη υγεία. Προκαλείται 
από τους ιούς της γρίπης (A, B, C), εκ 
των οποίων οι Α και Β θεωρούνται οι 
πιο επικίνδυνοι, λόγω της ικανότητάς 
τους να μεταλλάσσονται και να προκα-
λούν επιδημίες.

Ο ιός της γρίπης «χτυπά» κυρίως το 
φθινόπωρο και το χειμώνα. Προσβάλ-
λει το ανώτερο και κατώτερο αναπνευ-
στικό σύστημα και μεταδίδεται κυρίως 
με την εισπνοή μολυσμένων σταγονι-
δίων σε περιβάλλον όπου υπάρχουν 
ασθενείς που βήχουν ή φτερνί-
ζονται και με μεταφορά 
μέσω μολυσμένων 
χεριών. Η μετά-
δοση διευκο-
λύνεται με το 
συγχρωτισμό 
σε κλειστούς 
χώρους και 
με τις χαμη-
λές θερμο-
κρασίες. 
Σε αντίθεση με 
το κοινό κρυολό-
γημα, τα συμπτώ-
ματα της γρίπης εμ-
φανίζονται αιφνίδια, μία 
έως τέσσερις μέρες μετά τη μόλυν-
ση, και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, 
ρίγη, βήχα, πονοκέφαλο, μυαλγίες, 
ρινική συμφόρηση ή καταρροή, ανορε-
ξία και εξάντληση. Ο πυρετός διαρκεί 
συνήθως 3-4 ημέρες, αλλά μπορεί να 
παραταθεί μέχρι και 7 ημέρες.
Το αίσθημα κόπωσης και αδυναμί-

ας μπορεί να διαρκέσει έως και 3 
εβδομάδες.
Η γρίπη δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες 
για την ανάπτυξη δευτερογενών μικρο-
βιακών επιπλοκών, όπως βρογχίτιδα, 
πνευμονία, μέση ωτίτιδα, παραρινο-

κολπίτιδα, μυοκαρδίτιδα, εγκε-
φαλίτιδα κ.ά., οι οποίες 

μπορεί να έχουν πολύ 
σοβαρή εξέλιξη. 

Π ι θ α ν ό τ ε ρ ο ι 
υ π ο ψ ή φ ι ο ι 
να παρουσι-
άσουν επι-
πλοκές είναι 
οι ασθενείς 
με ανεπαρ-

κές αμυντικό 
σύστημα, που 

αποτελούν τις 
ομάδες υψηλού 

κινδύνου.
Το 2009, ένα νέο στέλε-

χος του ιού της γρίπης τύπου Α, ο 
Η1Ν1, έθεσε σε συναγερμό την πα-
γκόσμια κοινότητα, λόγω της ταχείας 
μετάδοσής του σε όλο τον κόσμο και 
της θανατηφόρου εξέλιξης σημαντι-
κού αριθμού κρουσμάτων. Η πανδημία 
έληξε το 2010, σποραδικά κρούσματα 
όμως μπορεί να εμφανίζονται και τα 

Το κρυολόγημα και η γρίπη είναι οι πιο συνηθισμένες απειλές για την 
υγεία μας το χειμώνα. Επειδή τα συμπτώματά τους μοιάζουν πολύ, 
αρκετοί τα συγχέουν, όμως η γρίπη είναι πιο επικίνδυνη και μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. Τι πρέπει να ξέρουμε, λοιπόν, γι’ αυτήν 
και πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε;

Πρακτικά 

δεν υπάρχει 

θεραπεία για τη γρίπη και 

το κοινό κρυολόγημα. Αυτό που 

προσπαθούμε κάθε φορά είναι 

να ανακουφίσουμε τον ασθενή 

από τα συμπτώματά τους και 

να απομακρύνουμε τον 

κίνδυνο των πιθανών 

επιπλοκών.



επόμενα χρόνια.

Π ρ ό λ η ψ η 
κ α ι  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η
Πρακτικά δεν υπάρχει θεραπεία για 
τη γρίπη και το κοινό κρυολόγημα. 
Αυτό που προσπαθούμε κάθε φορά 
είναι να ανακουφίσουμε τον ασθενή 
από τα συμπτώματά τους και να απο-
μακρύνουμε τον κίνδυνο των πιθανών 
επιπλοκών. Χρησιμοποιούμε αντιπυ-
ρετικά-αναλγητικά φάρμακα για τον 
πυρετό και τις μυαλγίες, αντιισταμινι-
κά και αποσυμφορητικά για τη ρινική 
συμφόρηση και αποχρεμπτικά ή αντι-
βηχικά. Αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται 
μόνο επί επιπλοκών. Αντιιικά χορη-
γούνται σε γρίπη με επιπλοκές ή σε 
ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα και 
ανοσοκατεσταλμένους.
Επειδή οι ιώσεις του χειμώνα, οι οποί-
ες συνήθως είναι ελαφρές και αυτοϊώ-

μενες, μπορούν να γίνουν πραγματική 
απειλή για κάποιες ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, είναι εξαιρετικά κα-
θοριστικός ο ρόλος της πρόληψης.
Για την πρόληψη, αλλά και για την αντι-
μετώπιση των ιώσεων, θα πρέπει αρχι-
κά να υιοθετήσουμε βασικούς κανόνες 
υγιεινής, όπως:
1. αποφεύγουμε άτομα που νοσούν,
2. αποφεύγουμε το συγχρωτισμό με 
πολλά άτομα σε περιόδους υψηλής 
νοσηρότητας,
3. αποφεύγουμε το κάπνισμα (και το 
παθητικό),
4. πλένουμε σχολαστικά τα χέρια μας 
και τα κοινόχρηστα αντικείμενα,
5. καλύπτουμε το βήχα ή το φτέρνισμα 
με χαρτομάντιλο ή με τον αγκώνα μας 
και όχι με γυμνό χέρι,
6. αερίζουμε επιμελώς τους εσωτερι-
κούς χώρους,
7. φροντίζουμε να έχουμε σωστή δια-

τροφή (βιταμίνη C, άφθονα υγρά) και 
καλό ύπνο.

Τ ο  ε μ β ό λ ι ο
Ειδικά για τη γρίπη, το καλύτερο προ-
ληπτικό μέτρο είναι ο ετήσιος εμβο-
λιασμός των ευπαθών ομάδων με το 
εποχικό εμβόλιο, το οποίο εξασφαλίζει 
ικανοποιητική ανοσία (άνω του 70%) 
και προστατεύει από τις σοβαρές επι-
πλοκές της νόσου.
Πρέπει να γίνεται σε άτομα άνω των 
60 ετών, επαγγελματίες υγείας, παι-
διά και ενήλικες με χρόνια νοσήματα 
(πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες, 
σακχαρώδη διαβήτη, νεφροπάθεια, 
αιματολογικά νοσήματα) ή ανοσοανε-
πάρκεια, σε άτομα που φροντίζουν τέ-
τοιους ασθενείς, σε εγκύους β΄ και γ΄ 
τριμήνου, παχύσαρκους και μέλη κλει-
στών πληθυσμών (ιδρύματα, φυλακές, 
στρατόπεδα κ.λπ.).
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Αποτρίχωση με laser

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Από την 
Ευγενία Γιαρένη

Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, 
Υπεύθυνη Τμήματος LAser - Αποτρίχωσης ΛΗΤΩ 

Από το 1995, όταν δόθηκε για πρώτη 
φορά επίσημα η έγκριση των LASER για 
αποτρίχωση από το FDA (Food and Drag 
Administration) των ΗΠΑ τα μηχανήμα-
τα έχουν εξελιχθεί, με αποτέλεσμα στις 
μέρες μας να υπάρχουν αρκετοί τύποι 
μηχανημάτων LASER για την αντιμετώ-
πιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Στο 
τμήμα Αποτρίχωσης – LASER του ΛΗΤΩ 
χρησιμοποιούμε μηχάνημα LASER α-
λεξανδρίτη (μοντέλο Gentle LASE), με 
το οποίο η αποτρίχωση επιτυγχάνεται 
μέσω του φαινομένου της επιλεκτικής 
φωτοθερμόλυσης.

• Τι ακριβώς είναι το LASER και πώς 
γίνεται η αποτρίχωση;
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ό-
τι ουσιαστικά πρόκειται για μια εντελώς 
ακίνδυνη δέσμη φωτός, που μετατρέ-
πεται σε θερμική ενέργεια και απορρο-
φάται επιλεκτικά από τη μελανίνη του 
τριχικού θύλακα, με αποτέλεσμα την 
καταστροφή των αναγεννητικών κυττά-
ρων που παράγουν τριχοφυΐα. Η δράση 
γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο στό-
χο, αφήνοντας ανέπαφη τη γύρω περι-
οχή. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας η 
επιδερμίδα προστατεύεται μέσω μηχα-
νισμού δυναμικής ψύξης, όπου ψυκτικό 

υγρό (cryogen) ψεκάζει την επιδερμίδα 
ψύχοντας τα ανώτερα στρώματά της. Έ-
τσι επιτυγχάνεται προστασία και παράλ-
ληλα τοπική αναισθησία.

• Σε ποια σημεία του σώματος μπορεί 
να γίνει;
Μπορεί να γίνει αποτρίχωση σε περιο-
χές τόσο του προσώπου (π.χ. άνω χεί-
λος, πηγούνι, παρειές) όσο και του σώ-
ματος (π.χ. στήθος, πλάτη, χέρια, οσφύ, 
bikini, πόδια).

• Πόσες θεραπείες θα χρειαστούν;
Ο αριθμός των θεραπειών που θα χρει-
αστούν συνολικά διαφέρει από άτομο σε 
άτομο. Εξαρτάται από πολλούς παράγο-
ντες, όπως το χρώμα της επιδερμίδας, 
το χρώμα και το πάχος της τρίχας, η 
περιοχή του σώματος, τα επίπεδα των 
ορμονών του κάθε ατόμου. Για το λόγο 
αυτόν ίσως ζητηθεί ορμονολογικός έ-
λεγχος. Για το πρόσωπο είναι δύσκολο 
να προβλεφθεί ο συνολικός αριθμός, ε-
πειδή η περιοχή συχνά επηρεάζεται από 
ορμονικές διαταραχές.

• Πόσο συχνά γίνεται η αποτρίχωση;
Για τις περιοχές του προσώπου συνήθως 
κάθε ένα μήνα και για τις περιοχές του 

σώματος συνήθως κάθε 1,5 – 2 μήνες.

• Πότε είναι ορατά τα πρώτα 
αποτελέσματα;
Τα αποτελέσματα της LASER αποτρίχω-
σης είναι αμέσως ορατά.

• Μπορούν να κάνουν αποτρίχωση μόνο 
οι γυναίκες;
Η αποτρίχωση με LASER είναι μια μέ-
θοδος αντιμετώπισης της ανεπιθύμητης 
τριχοφυΐας τόσο για γυναίκες όσο και 
για άντρες.

• Σε ποιες περιπτώσεις αντενδείκνυται 
το LASER;
Η αποτρίχωση με LASER δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί σε άτομα με ιστορικό 
ψωρίασης, λεύκης, ερυθηματώδους 
λύκου, σκληροδερμίας, σαρκοείδω-
σης, φωτοδερματίτιδας, ανοσοκατα-
στολής ή σε άτομα υπό χημειοθεραπεία 
ή ακτινοβολία. Αντενδείκνυται επίσης 
όταν υπάρχει πρόσφατη λήψη ορισμέ-
νων φαρμάκων (π.χ. ισοτρετινοΐνη το 
τελευταίο εξάμηνο, διάφορα φωτο-
ευαισθητοποιά φάρμακα), κακοήθεις 
βλάβες του δέρματος, νευρολογικά 
προβλήματα (π.χ. επιληψία ). Επίσης 
ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε άτο-

Οι «παραδοσιακές» μέθοδοι αποτρίχωσης προσφέρουν προσωρινή 
μόνο απαλλαγή από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Για το λόγο αυτόν, όλο 
και περισσότερες γυναίκες και άντρες υιοθετούν τη μέθοδο αποτρίχωσης 
με LASER. Ποια είναι, όμως, τα βασικά σημεία της επέμβασης και για 
ποιους ενδείκνυται;
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μα με ευαισθησία στο κρύο ή δέρμα 
με τατουάζ, με σπίλους στην περιοχή 
αποτρίχωσης, με ιστορικό σακχαρώδη 
διαβήτη, με δερματίτιδες. Τέλος, σε ά-
τομα με ιστορικό επαναλαμβανόμενων 
επεισοδίων έρπητα τύπου I και II λαμ-
βάνονται συγκεκριμένες προφυλάξεις 
πριν από τη θεραπεία.

• Υπάρχουν παρενέργειες;
Αξίζει να σημειωθεί πως οι τυχόν παρε-
νέργειες περιορίζονται τοπικά στο ση-
μείο εφαρμογής του LASER και μπορεί 
να είναι τοπικό ερύθημα (κοκκίνισμα), 
περιθυλακικό οίδημα, πόνος. Σπανιό-
τερα μπορεί να εμφανιστεί θυλακίτιδα, 
υποτροπή ερπητικής λοίμωξης, έγκαυ-
μα, υποχρωμία ή υπερχρωμία. Όλες οι 
παραπάνω βλάβες είναι παροδικές και 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με την κα-
τάλληλη ιατρική υποστήριξη. 

• Επιτρέπεται η αποτρίχωση με LASER 
κατά τη διάρκεια της κύησης;
Δεν υπάρχουν στοιχεία από την πα-
γκόσμια βιβλιογραφία που να αποδει-
κνύουν ότι η αποτρίχωση με LASER 
είναι επικίνδυνη κατά τη διάρκεια της 
κύησης και πολλές γυναίκες συνεχί-
ζουν το συνηθισμένο τους πρόγραμμα 
αποτρίχωσης. Καλό είναι ωστόσο να 
αποφευχθεί κατά το πρώτο τρίμηνο της 
κύησης για προληπτικούς λόγους. Επί-
σης απαραίτητη κρίνεται η συναίνεση 
του γυναικολόγου.

• Υπάρχει κίνδυνος για τα μάτια;
Κατά τη θεραπεία τα μάτια προστατεύ-
ονται με ειδικά γυαλιά για την αποφυγή 
οφθαλμικών βλαβών από το LASER.

• Αν χρησιμοποιώ ήδη άλλη μέθοδο 
αποτρίχωσης, πότε μπορώ να κάνω 
LASER;
Δεν θα πρέπει να έχετε κάνει αποτρίχω-
ση με ηλεκτρόλυση, τσιμπιδάκι, ταινίες 
αποτρίχωσης, κερί ή χαλάουα τουλάχι-
στον 15 – 20 μέρες πριν από τη θεραπεία 
LASER.

• Τι μπορώ να κάνω στα μεσοδιαστήμα-
τα των θεραπειών;
Αν και εφόσον απαιτείται, μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε ξυράφι για τις περιοχές 
του σώματος και ψαλίδι για τις περιοχές 
του προσώπου.

• Τι πρέπει να κάνω πριν από τη 
θεραπεία;
Το LASER εφαρμόζεται σε υγιές δέρμα 
που δεν έχει εκτεθεί πρόσφατα στον ή-
λιο ή σε τεχνητές λάμπες μαυρίσματος 
(solarium). Δεν θα πρέπει να έχετε ε-
φαρμόσει τοπικά 7 – 10 μέρες πριν κρέ-
μες μαυρίσματος ή λεύκανσης, αιθέρια 
έλαια, οξέα φρούτων ή τοπικά φάρμακα. 
Η επιδερμίδα θα πρέπει να είναι στεγνή 
και καθαρή πριν από τη θεραπεία.

• Τι πρέπει να κάνω μετά τη θεραπεία;
Για μερικές μέρες εφαρμόζετε την το-
πική αγωγή που σας συνέστησε η δερ-
ματολόγος. Αποφύγετε την έκθεση στον 
ήλιο τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες 
μετά τη θεραπεία και χρησιμοποιήστε 
αντηλιακή προστασία που θα σας συ-
στήσει η δερματολόγος. Αποφύγετε, 
επίσης, για τις πρώτες μέρες το ζεστό 
– καυτό μπάνιο, τη σάουνα, την έντονη 
άσκηση, καθώς επίσης και το τρίψιμο 
του δέρματος (peeling, scrub).
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Στεφανιογραφία

Από το χέρι στην καρδιά

Η στεφανιαία νόσος (παρουσία μιας 
τουλάχιστον στενώσεως ίσης ή μεγα-
λύτερης του 50% σε μία τουλάχιστον 
στεφανιαία αρτηρία) είναι μια από τις 
κυριότερες αιτίες εισαγωγής σε νοσο-
κομεία, ταλαιπωρίας, αναπηρίας και 
θανάτων. Εκδηλώνεται με τη μορφή 

της στηθάγχης ή του εμφράγματος του 
μυοκαρδίου και μπορεί να οδηγήσει σε 
επικίνδυνες αρρυθμίες, σε καρδιακή 
ανεπάρκεια και σε θάνατο. Η διάγνωση 
και ο καθορισμός της αντιμετώπισής 
της απαιτούν την απεικόνιση των στε-
φανιαίων αρτηριών.
Η απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηρι-
ών λέγεται στεφανιογραφία και επιτυγ-
χάνεται με τη βοήθεια ακτινολογικών 
τεχνικών. Απαιτεί έγχυση διαλύματος 
ιωδιούχου, σκιαγραφικής ουσίας εντός 
του αυλού των στεφανιαίων αρτηριών. Η 
έγχυση αυτή γίνεται μέσω ειδικών κα-
θετήρων (λεπτά και μακριά σωληνάκια 
με μήκος κοντά στο ένα μέτρο συνήθως 
και διάμετρο 2 χιλιοστά ή λιγότερο). Ο 
κάθε καθετήρας εισάγεται μέσω μιας 
τρύπας στο δέρμα και κάποιας αρτηρίας 
που βρίσκεται αμέσως κάτω από αυτό 
(παρακέντηση αρτηρίας) και προωθεί-
ται κεντρικά κατά μήκος των αρτηριών 
και ανάποδα από τη ροή του αίματος ως 
τη ρίζα της αορτής, όπου με ειδικούς 
χειρισμούς το άκρο του εισάγεται στο 
στόμιο μιας στεφανιαίας αρτηρίας. Α-
κολουθούν οι εγχύσεις σκιαγραφικού 
και οι λήψεις σειρών εικόνων της ροής 
του σκιαγραφικού στον αυλό της εκά-

στοτε αρτηρίας και των κλάδων της από 
διάφορες οπτικές γωνίες, που καταγρά-
φονται υπό μορφή κινηματογραφικής 
ταινίας.
Η παρακέντηση αρτηρίας για διενέργεια 
στεφανιογραφίας ή αγγειοπλαστικής 
γίνεται κατά κανόνα σε θέσεις όπου η 
αρτηρία βρίσκεται αμέσως κάτω από 
το δέρμα και μάλιστα σε περιοχές όπου 
βρίσκονται σκληρά μόρια ή ιστοί, για να 
διευκολύνεται η συμπίεση της αρτηρί-
ας. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες 
αρτηρίες είναι η κοινή μηριαία αρτηρία 
στη βουβωνική περιοχή, η βραχιόνιος 
αρτηρία στην καμπτική επιφάνεια της 
αρθρώσεως του αγκώνα, και οι αρτηρί-
ες του καρπού (κατά κανόνα η κερκιδι-
κή, σπανιότατα η ωλένιος). Καμιά φορά 
μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί 
η μασχαλιαία ή η υποκλείδια αρτηρία.

Τα πλεονεκτήματα
Η παραδοσιακή οδός για καθετηρια-
σμό των στεφανιαίων αρτηριών κατά 
τα τελευταία 30 με 40 χρόνια ήταν η 
μηριαία αρτηρία. Η κερκιδική αρτηρία 
άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1989 
για στεφανιογραφία και από το 1992 
για αγγειοπλαστική και έχει πλέον ε-

Η στεφανιαία νόσος είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για 
την υγεία μας σήμερα, η οποία, για να αντιμετωπιστεί, πρέπει να 
«χαρτογραφηθεί». Τον σκοπό αυτό εξυπηρετεί η στεφανιογρα-
φία, η οποία όμως έχει αλλάξει αρκετά στον τρόπο με τον οποίο 
γίνεται. Ποιες, όμως, είναι αυτές οι αλλαγές και ποια πλεονε-
κτήματα προσφέρουν;

Επεμβατικός Καρδιολόγος, 
Διευθυντής Α’ 
Καρδιολογικής Κλινικής 
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Επεμβατικός Καρδιολόγος, 
Επιμελητής Α’ Καρδιολογικής 
Κλινικής Νοσοκομείου 
ΜΗΤΕΡΑ.

Κωνσταντίνο Στράτο, 
MD, PhD, FESC

Από τoυς 

Αλέξανδρο 
Κουλουμπίνη, MD, PhD

Πάνω: Σχηματική αναπαράσταση που δείχνει τη θέ-
ση παρακεντήσεως της δεξιάς κερκιδικής αρτηρίας. 
Κάτω: Πλήρης αιμόσταση της αρτηρίας με το TR 
band, αμέσως μετά το πέρας της επέμβασης.
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δραιωθεί κατά τα τελευταία χρόνια ως 
η οδός πρώτης επιλογής στα περισσό-
τερα κέντρα του εξωτερικού, ιδίως της 
Ευρώπης, του Καναδά και της Ιαπωνί-
ας, αλλά και της Αμερικής. Ωστόσο, στα 
περισσότερα νοσοκομεία της Ελλάδος, 
η προσπέλαση μέσω της μηριαίας αρ-
τηρίας εξακολουθεί να είναι ακόμα και 
σήμερα η πρώτη επιλογή ή σχεδόν της 
αποκλειστικής πρόσβασης για διαγνω-
στικές και θεραπευτικές πράξεις στις 
στεφανιαίες αρτηρίες.
Τα πλεονεκτήματα της προσπελάσε-
ως μέσω των αρτηριών του καρπού 
συνίστανται:
1. στην ελαχιστοποίηση των αιμορρα-
γικών επιπλοκών, που αφορούν την 
προσπέλαση μέσω της μηριαίας ή της 
βραχιόνιας αρτηρίας,
2. στην άμεση κινητοποίηση του α-
σθενούς – μπορεί να σηκωθεί και να 
περπατήσει αμέσως μετά το τέλος της 
επέμβασης και να λάβει εξιτήριο ακόμα 
και μετά από λίγες ώρες, ενώ η επέμβα-
ση από το πόδι απαιτεί πολύωρη ακινη-
τοποίηση στο κρεβάτι,

3. στην ευκολότερη αιμόσταση – σταμά-
τημα της αιμορραγίας,
4. στη δυνατότητα διενέργεια της στε-
φανιογραφίας χωρίς να είναι απαραίτη-
τη η διακοπή τυχόν λαμβανόμενων αντι-
πηκτικών, όπως γίνεται στην προσπέλα-
ση μέσω της μηριαίας αρτηρίας, και
5. στην αποφυγή τραυματισμού γειτονι-
κού στην αρτηρία νεύρου, όπως συμβαί-
νει με τη μηριαία αρτηρία στο πόδι.
Τα μειονεκτήματα της τεχνικής είναι 
λιγοστά και ελαχιστοποιούνται όσο με-
γαλύτερη είναι η εμπειρία της ιατρικής 

ομάδας. 
Η προσπέλαση μέσω της κερκιδικής 
αποφασίζεται μόνο αφού τεκμηριωθεί 
η διπλή παροχή αίματος στο χέρι και τα 
δάκτυλα, δηλαδή η καλή κατάσταση τό-
σο της κερκιδικής όσο και της ωλενίου 
αρτηρίας. Αντενδείκνυται σε υποβαλ-
λόμενους σε χρόνια αιμοκάθαρση, σε 
πάσχοντες από σύνδρομο Raynaud ή 
οποιαδήποτε συμπτωματική νόσο των 
περιφερειακών αρτηριών και σε έχο-
ντες ανατομικές ανωμαλίες ή ελικώσεις 
στις αρτηρίες του χεριού.

Η κερκιδική 

αρτηρία άρχισε να 

χρησιμοποιείται από το 1989 για 

στεφανιογραφία και από το 1992 

για αγγειοπλαστική και έχει πλέον 

εδραιωθεί κατά τα τελευταία χρόνια 

ως η οδός πρώτης επιλογής στα 

περισσότερα κέντρα του 

εξωτερικού.

Πρώτη και αποκλειστική επιλογή

Στην Α’ Καρδιολογική του Γενικού Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, 
η στεφανιογραφία και η αγγειοπλαστική γίνονται συστηματικά από τον καρπό 
του χεριού. Η προσπέλαση μέσω των αρτηριών του καρπού είναι η πρώτη και 
αποκλειστική επιλογή στην πλειονότητα των ασθενών μας (80-85%), ακόμα 
και για αγγειοπλαστική σε σύμπλοκες ή σύνθετες στενώσεις των αρτηρι-
ών της καρδιάς, σε νόσο στελέχους και σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 
(πρωτογενής αγγειοπλαστική – άμεση διάνοιξη της φραγμένης αρτηρίας της 
καρδιάς με «μπαλονάκι» και stent). Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
της Κλινικής διαθέτει μεγάλη πείρα σε τέτοιου είδους επεμβάσεις, η οποία 
προκύπτει από την πολυετή εκπαίδευση και εφαρμογή της συγκεκριμένης 
τεχνικής σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού και της Ελλάδας.
Πρόκειται για μία ανώδυνη, ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο, που σα-
φώς προτιμούν οι ασθενείς. Απαιτεί εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαι-
δευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
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Υπερηχογράφημα
Aνιχνεύοντας τις ανατομικές 
ανωμαλίες του εμβρύου

Από τον 
Ευθύμιο Φάρο

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Συνεργάτης 
Τμήματος Εμβρυομητρικής 
Ιατρικής Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Η υπερηχογραφική απεικόνιση και η 
εξέταση της φυσιολογικής ανατομικής 
εξέλιξης του εμβρύου στα διαδοχικά 
στάδια της εγκυμοσύνης είναι σημα-
ντικές για να πιστοποιήσουμε την ομα-
λή εξέλιξη του εμβρύου αλλά και της 
εγκυμοσύνης.
Η ανάγκη αυτή έχει προκύψει ακόμη πιο 
έντονα την τελευταία 15ετία (η μέση η-
λικία στην οποία μια γυναίκα κυοφορεί 
για πρώτη φορά έχει αυξηθεί σε σχέση 
με τα προηγούμενα χρόνια), γεγονός 
που σχετίζεται κυρίως με την αλλαγή 
του τρόπου ζωής και των αμέσων προ-
τεραιοτήτων στον σύγχρονο κόσμο.
Καθώς η τεχνολογία των μηχανημάτων 
υπερήχων εξελίσσεται αλλά και η εξει-
δίκευση των ιατρών που ασχολούνται 
με το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει 
και αυτή βελτιωθεί, είναι δυνατόν να 
ανιχνευτούν και να απεικονιστούν ανα-
τομικές συγγενείς ανωμαλίες, ήδη από 
πιο πρώιμα στάδια της εγκυμοσύνης.
Ο πρώτος σταθμός όπου θα πρέπει να 
γίνεται ενδελεχής εξέταση της ανατομί-
ας του ή των εμβρύων είναι το υπερηχο-
γράφημα αυχενικής διαφάνειας, όπου 
εκτός από τον υπολογισμό του κινδύνου 
για χρωμοσωμικές ανωμαλίες (π.χ. σύν-

δρομο Down), γίνεται αναλυτική μελέτη 
της αδρής ανατομίας του εμβρύου.
Σε αυτήν την εξέταση μπορούν να εξε-
ταστούν λεπτομερειακά τα άκρα του εμ-
βρύου (ακόμα και να γίνει καταμέτρηση 
των δακτύλων), ο εγκέφαλος (μπορούν 
να απεικονισθούν βλάβες όπως ανε-
γκεφαλία, ολοπροσεγκεφαλία), η σπον-
δυλική στήλη (μπορεί να απεικονισθεί 
σε κάποιες περιπτώσεις δισχιδής ράχη 
- άνοιγμα στον σπονδυλικό σωλήνα), 
ανωμαλίες του κοιλιακού τοιχώματος 
(ομφαλοκήλη, γαστρόσχιση), ανωμα-
λίες του ουροποιητικού συστήματος 
(μεγακύστη), ανωμαλίες του ομφάλιου 
λώρου (μονήρης ομφαλική αρτηρία) 
αλλά και να τεθεί ισχυρή υποψία για 
ανωμαλίες της καρδιάς με την εξέταση 
καινούριων δεικτών, οι οποίοι βρίσκουν 
εφαρμογή και στην εκτίμηση του κινδύ-
νου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες αλλά 
και στην εκτίμηση του κινδύνου για την 
ύπαρξη ανατομικών ανωμαλιών.
Τέτοιοι δείκτες είναι η αυξημένη αυ-
χενική διαφάνεια, η οποία αυξάνει τον 
κίνδυνο για ανατομικές ανωμαλίες της 
καρδιάς του εμβρύου, η ανεπάρκεια της 
τριγλώχινας βαλβίδας της καρδιάς του 
εμβρύου (επίσης αυξάνει τον κίνδυνο 

για ανατομικές ανωμαλίες της καρδιάς 
του) και η ενδοκρανιακή διαφάνεια (ό-
ταν είναι πολύ μικρή σχετίζεται με αυ-
ξημένο κίνδυνο για δισχιδή ράχη), η ροή 
στον φλεβώδη πόρο (η παθολογική ροή 
σε αυτόν σχετίζεται με αυξημένο κίν-
δυνο καρδιακών ανωμαλιών, η ακριβής 
φύση των οποίων συνήθως απεικονίζε-
ται στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύ-
νης, στο υπερηχογράφημα Β επιπέδου).
Και, βέβαια, η συνέχεια της λεπτομε-
ρούς και πλέον ολοκληρωμένης εξέ-
τασης της ανατομίας του εμβρύου αλλά 
και της επανεκτίμησης του κινδύνου για 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι το υπε-
ρηχογράφημα Β επιπέδου.
Σε αυτό το υπερηχογράφημα εξετάζο-
νται πάνω από 10 επιπρόσθετοι δείκτες 
για χρωμοσωμικές ανωμαλίες και, επί-
σης, εξετάζεται πολύ λεπτομερειακά η 
ανατομία του εμβρύου, ώστε να γίνουν 
αντιληπτές ή να αποκλειστούν τυχόν 
ανατομικές ανωμαλίες, όπως ανωμα-
λίες της καρδιάς (που είναι και οι πιο 
συχνές), της σπονδυλικής στήλης (π.χ. 
δισχιδής ράχη), του προσώπου (λαγό-
χειλος) κ.λπ.
Θα πρέπει βέβαια να υπενθυμίσουμε 
ότι οι παραπάνω εξετάσεις υπόκεινται 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των μηχανημάτων και κυρίως η εξειδίκευση 
των ιατρών στην ιατρική του εμβρύου προσφέρουν πλέον τη δυνατότητα 
να ανιχνευτούν και να απεικονιστούν ανατομικές συγγενείς ανωμαλίες 
ήδη από τα πρώιμα στάδια της εγκυμοσύνης. Ποια είναι, όμως, τα 
στάδια αυτά και  ποιες ανατομικές ανωμαλίες μπορούν να ανιχνευτούν;
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και σε περιορισμούς. Μάλιστα, παρατί-
θεται ένας πίνακας (Βασιλικό Κολέγιο 
Μαιευτήρων Γυναικολόγων της Μεγά-
λης Βρετανίας) στον οποίο αναφέρο-
νται πιο αναλυτικά οι περιορισμοί σε 
ό,τι αφορά την ανίχνευση ανατομικών 
ανωμαλιών με το υπερηχογράφημα Β 
επιπέδου. Τέλος, δύο ακόμη σημαντικές 
παρατηρήσεις:
1) Κάποια προβλήματα που αφορούν 
ανατομικές ανωμαλίες ή/και που σχε-
τίζονται με χρωμοσωμικές ανωμαλίες 
γίνονται ορατά στο τρίτο τρίμηνο της 
κύησης (βέβαια αφορούν μικρό ποσο-
στό) και ως εκ τούτου οι προσδοκίες 
του ζευγαριού από το υπερηχογράφη-
μα Β επιπέδου δεν θα πρέπει να είναι 
υπερβολικές.
2)  Η ιατρική εμβρύου είναι πλέον εξει-
δίκευση και καλό είναι όλες οι εξετά-
σεις που σχετίζονται με την αυτήν να 
γίνονται από ιατρούς με εξειδίκευση 
και κατάλληλη πιστοποίηση στο συγκε-
κριμένο αντικείμενο.

Πρόβλημα Η αιτία Πιθανότητα να απεικονιστεί

Δισχιδής ράχη Ανοιχτή σπονδυλική στήλη 90%

Ανεγκεφαλία Έλλειψη πάνω μέρους του κρανίου 99%

Υδροκέφαλος Υπερβολικό υγρό στον εγκέφαλο 60%

Μεγάλες καρδιακές ανωμαλίες 25%

Διαφραγματοκήλη
Ανωμαλία στον μυ που διαχωρίζει τον θώ-
ρακα από την κοιλιά

60%

Εξόμφαλος - Γαστρόσχιση Ανωμαλία στο τοίχωμα της κοιλιάς 90%

Μείζονα νεφρικά προβλήματα Έλλειψη νεφρών ή μη φυσιολογικά νεφρά 85%

Μείζονες ανωμαλίες των άκρων Έλλειψη οστών ή κοντά άκρα 90%

Εγκεφαλική παράλυση Σπαστικότητα Ποτέ δεν απεικονίζεται

Αυτισμός Ποτέ δεν απεικονίζεται

Σύνδρομο Down
Μπορεί να σχετίζεται με καρδιακά ή γα-
στρεντερικά προβλήματα

Περίπου 40%
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Τραχηλίτιδα
Σε ποια σημεία χρειάζεται προσοχή

Από τον 
Δρα Βασίλειο Δάρα, 
MD, PHD

Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός 
Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ

Με τον όρο τραχηλίτιδα εννοούμε τη 
φλεγμονή του τραχήλου της μήτρας, 
δηλαδή του κατώτερου τμήματος της 
μήτρας, το οποίο βρίσκεται μέσα στον 
κόλπο. Πρόκειται για συχνή γυναικολο-
γική πάθηση, καθώς οι μισές γυναίκες 
στη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους 
θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή τρα-
χηλίτιδα. Οι φλεγμονές αυτές μπορεί να 
είναι οξείες ή χρόνιες, ασυμπτωματικές 
(χωρίς ενοχλήσεις) ή συμπτωματικές. 
Η τραχηλίτιδα μπορεί:

1. Να είναι άσηπτη, δηλαδή να μην ο-
φείλεται σε κάποιο μικρόβιο ή ιό. Σε 
μεγάλο ποσοστό οι νεαρής ηλικίας 
γυναίκες είναι δυνατόν να εμφανίσουν 
άσηπτο χρόνιο ερεθισμό του τραχήλου 
της μήτρας ως αποτέλεσμα σεξουαλι-
κών επαφών ή να έχει σχέση αυτός ο 
άσηπτος ερεθισμός και με το εκτρόπιο, 
που είναι μια φυσιολογική κατάσταση 
και στην οποία παρατηρείται προβολή 
του έσω τμήματος του τραχήλου προς 
τα έξω, πράγμα συνηθισμένο στις γυ-
ναίκες αυτής της ηλικίας. Οι τοκετοί, 
οι εκτρώσεις, οι αποξέσεις γενικά ή οι 
τοποθετήσεις ραδιενεργών υλικών για 
τοπική θεραπεία σε περιπτώσεις καρ-
κίνου του τραχήλου της μήτρας είναι 

δυνατόν να έχουν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία φλεγμονών. Η ατροφία του 
τραχήλου της μήτρας που επέρχεται 
φυσιολογικά στην εμμηνόπαυση, επί-
σης μπορεί να είναι αιτία φλεγμονής.

2. Να οφείλεται σε διάφορα μικρόβια. 
Η οξεία τραχηλίτιδα μπορεί να είναι 
πρωτοπαθής, έπειτα από απευ-
θείας μόλυνση του τρα-
χήλου, ή δευτεροπα-
θής, από επέκταση 
της φλεγμονής 
από τον κόλπο 
στο αιδοίο, στο 
ενδομήτριο και 
στην ουρήθρα. 
Συχνότερα αίτια 
οξείας πρωτο-
παθούς τραχη-
λίτιδας είναι ο γο-
νόκοκκος (neisseria 
gonorrhoeae), τα χλαμύ-
δια (chlamydia trachomatis) και 
πιθανόν το μυκόπλασμα (mycoplasma 
hominis / ureaplasma uralyticum). 
Δευτεροπαθής οξεία φλεγμονή μπορεί 
να προκληθεί από μικρόβια που προ-
καλούν κολπίτιδα (μύκητες, τριχομο-
νάδες, gardnerella vaginalis κ.λπ.) ή 

ενδομητρίτιδα. Χρόνιες τραχηλίτιδες εί-
ναι δυνατόν να τις προκαλέσουν μικρο-
οργανισμοί όπως π.χ. σταφυλόκοκκοι, 
στρεπτόκοκκοι, εντερόκοκκοι. Κάποιου 
βαθμού τραχηλίτιδα αναπτύσσεται μετά 
τον τοκετό. Άλλοι πιθανοί παράγοντες 
είναι οι τραυματισμοί, το ενδομήτριο 
σπείραμα (IUD), η μη καλή υγιεινή της 

περιοχής των γεννητικών οργά-
νων, η έλλειψη βιταμινών 

και η παρουσία ξένων 
σωμάτων, π.χ. οι 

πεσσοί. 

3. Να οφείλε-
ται σε ιούς. Ιοί 
που πιθανόν να 
προκαλέσουν 
τ ρ α χ η λ ί τ ι δ α 

είναι ο ιός του 
απλού έρπητα – 

σχεδόν πάντα ο τύπος 
ΙΙ (έρπης των γεννητικών 

οργάνων ή herpes simplex type 
II) και ο ανθρώπινος θηλωματοϊός ή ιός 
των επιπέδων κονδυλωμάτων (HPV).

4. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 
μπορεί να παρουσιαστεί υπό μορφή 
φλεγμονής.

Η τραχηλίτιδα, δηλαδή η φλεγμονή του τραχήλου της μήτρας, είναι μια 
συνηθισμένη γυναικολογική πάθηση, καθώς την αντιμετωπίζουν οι 
μισές γυναίκες σε κάποια περίοδο της ενήλικης ζωής. Οι φλεγμονές 
αυτές μπορεί να είναι οξείες ή χρόνιες, ασυμπτωματικές ή 
συμπτωματικές. Ποιες είναι οι διαφορές τους, πού οφείλονται και πώς 
αντιμετωπίζονται;

Οι οξείες 

τραχηλίτιδες μπορεί να 

προκαλέσουν υπογονιμότητα, 

αφού οι εκκρίσεις του τραχήλου 

της μήτρας σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις 

είναι τοξικές 

για το σπέρμα.
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Τ α  σ υ μ π τ ώ μ α τ α

Το κυρίαρχο σύμπτωμα είναι η δύσο-
σμη βλεννοπυώδης κολπική έκκριση. 
Υποκειμενικά συμπτώματα μπορεί να 
είναι κνησμός και καύσος (κάψιμο) στα 
έξω γεννητικά όργανα και δυσπαρευ-
νία (πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή). 
Κάποιες φορές είναι δυνατόν να υπάρ-
χει και άλγος υπογαστρίου (πόνος στο 
κατώτερο μέρος της κοιλιάς) με πιθανή 
αντανάκλαση πίσω, στη μέση.
Οι οξείες τραχηλίτιδες μπορεί να προ-
καλέσουν υπογονιμότητα, αφού οι εκ-
κρίσεις του τραχήλου της μήτρας σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις είναι τοξικές για 
το σπέρμα.
Οι τραχηλίτιδες που οφείλονται σε γο-
νόκοκκο, ενδέχεται να συνοδεύονται 
από ουρηθρίτιδες και να έχουν ως ε-
πακόλουθο την εμφάνιση συχνουρίας 

ή και δυσουρίας (πόνο στην ούρηση). 
Συχνά μαζί με τον ενδοτράχηλο προ-
σβάλλεται και το ενδομήτριο, με επα-
κόλουθο την αποβολή σε περίπτωση ε-
γκυμοσύνης. Σε περίπτωση φλεγμονής 
του κόλπου από γονόκοκκο ή χλαμύδια, 
μπορεί αυτή η φλεγμονή να επεκταθεί 
προς τον τράχηλο, το ενδομήτριο και τις 
σάλπιγγες, με αποτέλεσμα να προκλη-
θεί οξεία φλεγμονή των σαλπίγγων ή 
και του περιτοναίου. Σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις μπορεί να επηρεαστεί πολύ η 
ικανότητα για τεκνοποίηση. 

Η  θ ε ρ α π ε ί α
Η θεραπεία εξαρτάται από την ηλικία 
της γυναίκας, τη βαρύτητα της φλεγ-
μονής, από το αν έχει προηγηθεί άλλη 
θεραπεία και από την επιθυμία της γυ-
ναίκας για τεκνοποίηση: 

1. Οξεία τραχηλίτιδα: Συνιστάται καλ-
λιέργεια κολπικού και τραχηλικού υ-
γρού και καταπολέμηση του μικροορ-
γανισμού που θα απομονωθεί. Την ίδια 
θεραπεία ακολουθεί και ο σύντροφος.
2. Χρόνια τραχηλίτιδα: Η θεραπεία 
της μπορεί να είναι συντηρητική όπως 
ακριβώς και στην οξεία τραχηλίτιδα. 
Σε περίπτωση, όμως, που αυτή δεν ε-
παρκεί, έχει θέση η κρυοπηξία και η 
ηλεκτροκαυτηρίαση, που θα πρέπει να 
εφαρμόζεται όταν είμαστε σίγουροι ότι 
δεν υποκρύπτεται κάποια κακοήθεια 
στον τράχηλο. Η εξάχνωση με laser 
προσφέρει πολύ καλά αποτελέσματα. 
Τέλος να σημειωθεί ότι στις περιπτώ-
σεις υποτροπιαζουσών τραχηλίτιδων 
πρέπει πάντα να γίνεται κολποσκοπική 
εκτίμηση του τραχήλου της μήτρας, του 
κόλπου και του αιδοίου.
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Αυξημένο σωματικό βάρος
Αιτία για ορμονικά προβλήματα

Από τον 
Θάνο Παπαθανασίου

MD (London) MrCOG FHeA
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Συνεργάτης 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Λονδίνου

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα υ-
γείας στις μέρες μας είναι το αυξημένο 
βάρος σώματος. Τις γυναίκες με αυξη-
μένο σωματικό βάρος δεν απασχολεί 
μόνο το θέμα της εικόνας σώματος, αλ-
λά και οι κίνδυνοι για προβλήματα υγεί-
ας στο μέλλον. Γνωρίζουμε πια ότι πολ-
λές υπέρβαρες γυναίκες θα αντιμετω-
πίσουν προβλήματα ορμονικού τύπου, 
διά μέσου μηχανισμών που συνδέουν 
τις βασικές μεταβολικές λειτουργίες 
του οργανισμού με την κατανομή των 
ανδρικών και των γυναικείων ορμονών 
– ανδρογόνων και οιστρογόνων αντί-
στοιχα – μέσα στο γυναικείο σώμα.
Είναι επιστημονικά εξακριβωμένο ότι η 
περίσσεια κιλών επηρεάζει αρνητικά τη 
λειτουργία της ινσουλίνης, μιας σημα-
ντικής ουσίας που σχετίζεται στενά με 
το σάκχαρο του αίματος. Αυτό που συμ-
βαίνει είναι ότι τα όργανα του σώματος 
δεν απορροφούν καλά την ινσουλίνη, 
φαινόμενο που καλείται αντίσταση στην 
ινσουλίνη. Αποτέλεσμα της αντίστασης 
αυτής είναι η υπέρμετρη αύξηση της 
ποσότητας της ινσουλίνης στο αίμα, ι-
διαίτερα μετά τα γεύματα. Η ινσουλίνη 
ως φυσικό «αναβολικό» ευοδώνει την 
αύξηση των μυϊκής μάζας, καθώς και 
την εναπόθεση λίπους στην περιοχή της 

κοιλιάς, ενισχύοντας παραπάνω το πρό-
βλημα της αντίστασης.
Στις γυναίκες με αντίσταση στην ινσου-
λίνη, τα επίπεδα του σακχάρου παραμέ-
νουν αρχικά φυσιολογικά, αν και με την 
πάροδο του χρόνου η επιδείνωση της 
αντίστασης θα οδηγήσει αναπόφευκτα 
και σε αυξημένο σάκχαρο, ακόμη και σε 
επίσημο σακχαρώδη διαβήτη. 
Επίσης, αρκετά συχνά η 
αντίσταση στην ινσου-
λίνη συνοδεύεται 
από διαταραχή 
της λειτουργίας 
άλλων μεταβο-
λικών παραμέ-
τρων. Χαρακτη-
ριστικά, μπορεί 
να διαταραχθεί ο 
μεταβολισμός των 
λιπιδίων (αυξημένα 
τριγλυκερίδια, χαμηλή 
«καλή» χοληστερίνη, αυ-
ξημένη «κακή» χοληστερίνη) 
και η αρτηριακή πίεση (υπέρταση). Η 
συνύπαρξη των προαναφερθεισών με-
ταβολικών διαταραχών καλείται και με-
ταβολικό σύνδρομο. Αν και η αντίσταση 
στην ινσουλίνη από μόνη της μπορεί να 
προδιαθέτει σε σοβαρές παθήσεις της 

καρδιάς και των αγγείων, οι γυναίκες 
με το μεταβολικό σύνδρομο διατρέχουν 
ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο.

Π ρ ό β λ η μ α 
γ ο ν ι μ ό τ η τ α ς
Τα τελευταία χρόνια έχει επίσης διαπι-
στωθεί ότι η ορμονική λειτουργία της 

γυναίκας επηρεάζεται άμεσα 
από το μεταβολισμό της 

ινσουλίνης. Οι υπέρ-
βαρες γυναίκες – 

οι οποίες έχουν 
και συχνότε-
ρα αντίσταση 
στην ινσου-
λίνη – μπορεί 
να υποφέρουν 
από ορμονικά 

ενοχλήματα. Συ-
γκεκριμένα, το αν-

δρογονικό περιβάλ-
λον επικρατεί σε πολλά 

επίπεδα και ευθύνεται για μια 
ποικιλία συμπτωμάτων από διάφορα 
όργανα-στόχους.
Στο επίπεδο του δέρματος, τα ανδρογό-
να προκαλούν ακμή και υπερτρίχωση, 
ενώ αντίθετα στα μαλλιά μπορεί να δια-
πιστωθεί τριχόπτωση και αραίωση. Στο 

Οι υπέρβαρες γυναίκες, πλην όλων των άλλων, μπορεί να αντιμετωπίσουν 
και σημαντικά ορμονικά προβλήματα και ιδιαίτερα προβλήματα 
γονιμότητας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πλεόνασμα κιλών επιδρά 
αρνητικά στη λειτουργία της ινσουλίνης, επηρεάζοντας αρνητικά τον 
οργανισμό. Μήπως τελικά η αντιμετώπιση των ορμονικών διαταραχών στις 
γυναίκες αυτές πρέπει να εστιάζει πρωταρχικά στο θέμα της ινσουλίνης;

Λόγω 

της αντίστασης 

στην ινσουλίνη, το 

«περιβάλλον» των ανδρογόνων 

επικρατεί σε πολλά επίπεδα 

και ευθύνεται για μια ποικιλία 

συμπτωμάτων 

από διάφορα 

όργανα-στόχους.
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επίπεδο των ωοθηκών, τα αυξημένα 
ανδρογόνα δρουν αρνητικά στην ωορ-
ρηξία, ενδεχομένως και στην ποιότητα 
του ωαρίου που ενίοτε ελευθερώνεται. 
Αποτέλεσμα της έλλειψης τακτικής 
ωορρηξίας είναι και οι μεγάλες καθυ-
στερήσεις της περιόδου ή ακόμη και 
η παντελής έλλειψή της. Δεν είναι, ε-
πομένως, παράξενο που πολλές από 
τις γυναίκες αυτές αντιμετωπίζουν και 
πρόβλημα γονιμότητας. Επίσης, στις 
ίδιες γυναίκες είναι συχνότερες και οι 
πολυκυστικές ωοθήκες. Βεβαίως, ακό-
μη δεν είναι ξεκαθαρισμένο αν το αν-
δρογονικό προφίλ προκαλεί τις πολυ-
κυστικές ωοθήκες ή το αντίθετο. Είναι, 
όμως, πια αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχει 
στενή σχέση μεταξύ αντίστασης στην 
ινσουλίνη, πολυκυστικών ωοθηκών και 
περίσσειας ανδρογόνων.

Η  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η
Η παραδοσιακή προσέγγιση των γυναι-
κών με αυξημένο σωματικό βάρος και 
ορμονικού τύπου ενοχλήματα (ακμή, 
υπερτρίχωση, καθυστέρηση ή ακόμη 
και έλλειψη περιόδου) εστιάζει στη 
φαρμακευτική διόρθωση της ορμονι-
κής ανισορροπίας. Το αντισυλληπτικό 
χάπι αποτελεί την πρώτη και συχνά 
τη μοναδική θεραπευτική επιλογή, με 
βάση την πείρα πολλών γιατρών. Είναι 
γεγονός ότι το αντισυλληπτικό χάπι 
θα «τακτοποιήσει» την περίοδο και 
θα ελαττώσει την ένταση της ακμής 
και της τριχοφυΐας για όσο διάστημα 
χρησιμοποιείται.
Μια τέτοια προσέγγιση φαίνεται ότι στις 
μέρες μας δεν είναι πάντα ικανοποιη-
τική. Αρχικά, η περίοδος που φέρνει 
το χάπι δεν είναι η αληθινή περίοδος 
μετά από ωορρηξία, αλλά πλαστή λόγω 
διακοπής των ορμονικών φαρμάκων. 
Επίσης, το αντισυλληπτικό χάπι δεν 
είναι ιδανική θεραπεία για τις υπέρ-
βαρες γυναίκες, οι οποίες κινδυνεύουν 

περισσότερο από θρομβώσεις. Μια 
άλλη συχνή παρενέργεια των αντι-
συλληπτικών χαπιών είναι η μικρή 
αύξηση βάρους, που επιβαρύνει 
επιπλέον τη γυναίκα που έχει ήδη 
κάποια παραπάνω κιλά. Εξάλλου, 
οι περισσότερες γυναίκες προτι-
μούν να μη χρησιμοποιούν ορμόνες 
αν μπορούν με κάποιον τρόπο να τις 
αποφύγουν.
Επειδή κεντρικό ρόλο στις γυναίκες 
αυτές παίζει η ινσουλίνη, είναι σημα-
ντικό οι παρεμβάσεις να συντελούν στη 
βελτίωση ή ακόμη και στην εξάλειψη 
της αντίστασης στην ινσουλίνη. Η α-
πώλεια βάρους – με όποιον τρόπο κι αν 
κατορθώνεται – ελαττώνει την αντίστα-
ση στην ινσουλίνη. Ιδιαίτερη βοήθεια 
στο θέμα του αδυνατίσματος μπορεί να 
παρέχουν οι τροφές που είναι φιλικές 
απέναντι στην ινσουλίνη. Η τακτική αε-
ρόβια άσκηση έχει κι αυτή ευεργετική 
επίδραση στο μεταβολισμό της ινσου-
λίνης. Υπάρχουν, επίσης, φάρμακα 
που ελαττώνουν την αντίσταση 
στην ινσουλίνη.
Οι παραπάνω χειρισμοί, πέ-
ρα από τα γενικότερα οφέ-
λη τους στο μεταβολικό 
σύνδρομο (βελτίωση 
επιπέδων χοληστε-
ρίνης, τριγλυκε-
ριδίων, πίεσης 
και σακχάρου), 
επιδρούν ευ-
νοϊκά και στις 
ωοθήκες και 
στην αναλογία 
α ν δ ρ ο γ ό ν ω ν -
οιστρογόνων. Συνε-
πώς, έχουν ευεργετική 
δράση στην ακμή και στην 
υπερτρίχωση, ενώ μπορούν να 
αποκαταστήσουν με πιο φυσικό 
και ολιστικό τρόπο την ωορρηξία και 
την περίοδο.
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Ακράτεια
Οι αιτίες και η θεραπεία

Από τον 
Αχιλλέα Γιακουμάκη

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος εξειδικευθείς 
στην Ουρογυναικολογία, Συνεργάτης 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

Τι είναι η ακράτεια ούρων;
Ακράτεια ούρων είναι οποιασδήποτε 
μορφής ακούσια απώλεια ούρων.

Ποια είναι η επίπτωσή της στο γυναι-
κείο πληθυσμό;
Γενικά το 27% των γυναικών θα παρου-
σιάσει κάποιο τύπο ακράτειας 
στη ζωή τους. Ειδικότερα 
σε νέες γυναίκες το 
ποσοστό κυμαίνεται 
στο 16%-33% και 
αυξάνεται στο 51% 
σε μεγαλύτερες 
γυναίκες (άνω των 
65 ετών).

Ποια είναι τα είδη 
της ακράτειας ούρων;
• Ακράτεια ούρων σε 
προσπάθεια.
• Επιτακτική ακράτεια.
• Μικτή ακράτεια.
• Χρόνια ακράτεια ούρων και ακράτεια 
από υπερπλήρωση.
• Λειτουργική ακράτεια.
• Άλλες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις πρώτες 
αποτελούν το 90% των περιπτώσεων 
ακράτειας.

Τι είναι η ακράτεια ούρων σε προ- 
σπάθεια;
Είναι η ακούσια απώλεια ούρων σε κα-
ταστάσεις αύξησης της ενδοκοιλιακής 
πίεσης (π.χ. φτέρνισμα, βήχας, γέλιο, 
ανέβασμα σκάλας κ.λπ.).

Τι είναι η επιτακτική ακράτεια;
Είναι η ακούσια απώλεια 

ούρων ύστερα από μία 
ξαφνική και ανεξέ-

λεγκτη ανάγκη για 
ούρηση, χωρίς συ-
χνά οι γυναίκες να 
προλαβαίνουν να 
φθάσουν στην του-

αλέτα. Συνυπάρχει 
επίσης συχνουρία κα-

τά τη διάρκεια της ημέ-
ρας και της νύχτας.

Τι είναι η μικτή ακράτεια;
Είναι ο συνδυασμός των δύο παραπάνω.

Ποια είναι τα κύρια αίτια της ακράτειας;
1. Κύηση και φυσιολογικός τοκετός.
2. Γήρανση.
3. Συγγενείς βλάβες κολλαγόνου.
4. Χρόνιες καταστάσεις αυξημένης εν-
δοκοιλιακής πίεσης.

5. Υστερεκτομή (χειρουργική αφαίρεση 
μήτρας).

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Η γυναίκα πρέπει να επισκεφθεί γυ-
ναικολόγο εξειδικευμένο στο αντικεί-
μενο αυτό. Λαμβάνεται ένα λεπτομερές 
ιστορικό με προσεκτική εκτίμηση των 
συμπτωμάτων που κυριαρχούν και α-
κολουθεί γυναικολογική εξέταση με 
ειδικές δοκιμασίες. Τέλος, ζητείται 
ουροδυναμικός έλεγχος (ανώδυνη ε-
ξέταση, που όμως απαιτεί εργαστήριο 
και διαρκεί περίπου 45 λεπτά) προκει-
μένου να καθοριστεί ο τύπος της ακρά-
τειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι 
ο κάθε τύπος έχει τελείως διαφορετική 
θεραπεία.

Υπάρχει θεραπεία;
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί 
αποτελεσματικότατες θεραπείες ιδί-
ως για την ακράτεια σε προσπάθεια. 
Κύριο μέρος κατέχει η χειρουργική. 
Αυτή γίνεται από τον κόλπο με απλή 
τεχνική και με τοπική αναισθησία και 
η γυναίκα δεν χρειάζεται να παραμεί-
νει στο νοσοκομείο ή παραμένει για 
μία νύχτα. Τοποθετείται μια μικρή συν-
θετική ταινία από αδρανές υλικό κάτω 

Μία στις τέσσερις γυναίκες θα αντιμετωπίσει κάποια στιγμή στη ζωή 
της το πρόβλημα της ακράτειας ούρων. Σε κάθε περίπτωση, είναι 
σημαντικό να οριστεί ο τύπος της ακράτειας, για να καθοριστεί και η 
αντίστοιχη θεραπεία. Πώς δημιουργείται, λοιπόν, το πρόβλημα και πώς 
αντιμετωπίζεται;

Τα τελευταία 

χρόνια έχουν 

αναπτυχθεί 

αποτελεσματικότατες 

θεραπείες ιδίως 

για την ακράτεια 

σε προσπάθεια.
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από το μέσο τριτημόριο της ουρήθρας 
και έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη 
της εγκράτειας. Η τεχνική αυτή έχει 
άριστα αποτελέσματα και χαμηλότατο 
ποσοστό ήπιων επιπλοκών. Παράλλη-
λα με τη χειρουργική, εφαρμόζεται και 
φυσιοθεραπεία των μυών του πυελικού 
εδάφους. Στην επιτακτική ακράτεια ε-
φαρμόζεται συντηρητική θεραπεία με 
καλά αποτελέσματα. 

Τι είναι οι διαταραχές χαλάρωσης πυε-
λικού εδάφους;
Η πρόπτωση πυελικών οργάνων είναι 
μία γυναικολογική κήλη που οφείλεται 
στην εξασθένιση ή στον τραυματισμό 
των μυών και των συνδέσμων που στη-
ρίζουν τη μήτρα και τον κόλπο.

Ποια είναι η επίπτωση στο γυναικείο 
πληθυσμό;
Υπολογίζεται ότι στη διάρκεια της ζωής 
της μία γυναίκα έχει περίπου 10% πι-
θανότητα να υποβληθεί σε χειρουργι-
κή επέμβαση για πρόπτωση πυελικών 
οργάνων.
Ποια είναι τα είδη της πρόπτωσης;
1. Πρόπτωση μήτρας/κολπικού κολο-
βώματος μετά από υστερεκτομή.

2. Κυστεοκήλη: οφείλεται στη χαλάρω-
ση του προσθίου κολπικού τοιχώματος 
και στην κάθοδό του μαζί με την υπερ-
κείμενη ουροδόχο κύστη.
3. Ορθοκήλη: οφείλεται στη χαλάρωση 
του οπισθίου κολπικού τοιχώματος, 
που μαζί με το κατώτερο τμήμα του 
υποκείμενου εντέρου προβάλλει στον 
κόλπο.

Ποια είναι τα συμπτώματα;
Οι ασθενείς μπορεί να αισθάνονται πό-
νο, πίεση ή αίσθημα πληρότητας στον 
κόλπο ή έχουν την αίσθηση ότι κάτι 
προεξέχει από τον κόλπο. Επίσης, ανα-
φέρουν δυσκολία ούρησης, συχνουρία 
και ακράτεια ούρων, όπως και δυσκο-
λία στην αφόδευση. Τα συμπτώματα 
ποικίλλουν σε βαρύτητα ανάλογα με το 
βαθμό και το είδος της πρόπτωσης. Χα-
ρακτηριστικά παρουσιάζονται πιο έντο-
να μετά από έντονη σωματική δραστη-
ριότητα ή παρατεταμένη ορθοστασία. 
Πολλές νεαρές γυναίκες παραπονού-
νται ότι επηρεάζεται και η σεξουαλική 
τους δραστηριότητα.

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Η διάγνωση τίθεται με απλή γυναικο-

λογική εξέταση, ώστε να εξακριβωθεί 
το είδος και ο βαθμός της πρόπτωσης.

Υπάρχει θεραπεία;
Η θεραπεία είναι κατά βάση χειρουρ-
γική διά της κολπικής οδού. Στην πρό-
πτωση μήτρας εφαρμόζεται η αφαί-
ρεσή της κολπικά. Επειδή αυτό δεν 
αποκαθιστά το ανατομικό πρόβλημα, 
είναι σωστότερο να εφαρμοστεί η 
στήριξή της στον ελάσσονα ισχιοϊερό 
σύνδεσμο (συνήθως δεξιά), χωρίς α-
φαίρεση, που αποκαθιστά την ανατο-
μία με άριστα αποτελέσματα. Η ίδια 
τεχνική εφαρμόζεται και στην πρό-
πτωση κολπικού κολοβώματος μετά 
από υστερεκτομή. Εδώ καταδεικνύε-
ται η λάθος αντιμετώπιση πρόπτωσης 
μήτρας με κολπική υστερεκτομή! Κι 
αυτό γιατί, παρότι αφαιρείται το προ-
πίπτον σπλάχνο (μήτρα), η υποκείμενη 
χαλάρωση παραμένει, με αποτέλεσμα 
τη μελλοντική πρόπτωση της κορυ-
φής του κόλπου. Στην κυστεοκήλη 
και την ορθοκήλη, εκτός από τις πα-
ραδοσιακές χειρουργικές τεχνικές, η 
αποκατάσταση γίνεται και με ειδικούς 
τύπους πλεγμάτων από αδρανές συν-
θετικό υλικό. 
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Πόνοι περιόδου
Μπορεί να κρύβουν ενδομητρίωση

Από τον 
Ιωάννη Γαβρά

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επιστημονικός 
Συνεργάτης ΛΗΤΩ - ΜΗΤΕΡΑ 

Οι πόνοι κατά την περίοδο (δυσμη-
νόρροια) είναι ένα πρόβλημα που α-
πασχολεί πολλές γυναίκες και συχνά 
θεωρείται «φυσιολογικό». Οφείλονται 
κυρίως στις συσπάσεις που κάνει η 
μήτρα υπό την επίδραση διαφόρων ου-
σιών που εκκρίνονται τοπικά, όπως οι 

προσταγλανδίνες, και πράγματι συ-
νήθως δεν εμπνέουν ανησυχία 

και αφορούν μια καλοήθη 
κατάσταση που αντιμε-

τωπίζεται είτε με 

υπομονή είτε με κοινά παυσίπονα. Στην 
περίπτωση αυτή μιλάμε για «πρωτοπα-
θή δυσμηνόρροια».
Πρωτοπαθής σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
κάποιο υποκείμενο νόσημα. Τα χαρα-
κτηριστικά της είναι ότι εμφανίζεται συ-
νήθως πριν από την ηλικία των 20 ετών 
και η έναρξη του πόνου κάθε μήνα είναι 
μαζί με την περίοδο χωρίς να συνοδεύ-
εται από άλλα ιδιαίτερα συμπτώματα.

Η  δ ε υ τ ε ρ ο π α θ ή ς 
δ υ σ μ η ν ό ρ ρ ο ι α

Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, οι πό-
νοι στην περίοδο δεν είναι τόσο αθώοι 
και οφείλονται σε κάποια υποκείμενη 
παθολογία, όπως στένωση του τραχή-
λου, φλεγμονές στην κοιλιά, συμφύ-
σεις ή ενδομητρίωση. Στις περιπτώσεις 

Οι πόνοι κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά κανόνα θεωρούνται  
«φυσιολογικοί». Υπάρχουν περιπτώσεις, όμως, στις οποίες είναι 
σύμπτωμα κάποιας ασθένειας, όπως η ενδομητρίωση. Τι πρέπει, 
λοιπόν, να κάνει προληπτικά κάθε γυναίκα και ποια είναι η ιατρική 
αντιμετώπιση;
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αυτές μιλάμε για «δευτεροπαθή δυ-
σμηνόρροια». Μια συχνή αιτία της κα-
τάστασης αυτής είναι η ενδομητρίωση, 
που πολλές φορές παραμένει αδιάγνω-
στη για πολλά χρόνια. Τα χαρακτηριστι-
κά της δυσμηνόρροιας που οφείλεται σε 
ενδομητρίωση είναι ότι συνήθως εμφα-
νίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία, ο πόνος 
επιδεινώνεται προοδευτικά σε βάθος 
χρόνου, μπορεί να υπάρχει και πόνος 
χαμηλά στη μέση, η έναρξη του πόνου 
κάθε μήνα μπορεί να προηγείται της πε-
ριόδου μερικές ημέρες. Ακόμα, μπορεί 
να συνοδεύεται από σταγονοειδή αι-
μορραγία από τον κόλπο, ή να υπάρχουν 
και διαταραχές του κύκλου, ή και πόνος 
κατά τη σεξουαλική επαφή.
Η ενδομητρίωση οφείλεται στην ανά-
πτυξη ιστού που κανονικά πρέπει να 
βρίσκεται μέσα στη μήτρα – το ενδο-
μήτριο δηλαδή – σε άλλες περιοχές, 
συχνότερα χαμηλά μέσα στην κοιλιά ή 
τις ωοθήκες. Αν και η έρευνα για την 
αιτιολογία της ενδομητρίωσης είναι συ-
νεχής, δεν υπάρχει βεβαιότητα για την 
αιτιολογία της. Φαίνεται όμως ότι υπάρ-
χει και κληρονομική προδιάθεση. Το 
βέβαιο είναι ότι αποτελεί ένα σημαντικό 
πρόβλημα για τις γυναίκες, διότι αφενός 
μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια πριν 
διαγνωστεί και θεραπευτεί και αφετέ-

ρου μπορεί να 
προκαλέσει σο-
βαρές επιπλοκές 
στην υγεία.
Κυριότερο σύ-
μπτωμα της ενδομη-
τρίωσης είναι ο πόνος 
που μπορεί να συνδέεται με 
την περίοδο, να είναι συνεχής ή να 
προκαλείται κατά τη διάρκεια της σε-
ξουαλικής επαφής, με σημαντικές επι-
πτώσεις στη σεξουαλική ζωή της γυναί-
κας. Το άλλο θέμα με την ενδομητρίωση 
είναι ότι συχνά προκαλεί προβλήματα 
στη γονιμότητα. Το παράδοξο, μάλιστα, 
είναι ότι όσο πιο προχωρημένη είναι η 
νόσος, τόσο τα συμπτώματα μπορεί να 
είναι ηπιότερα ή και να απουσιάζουν.

Η  δ ι ά γ ν ω σ η    
κ α ι  η  θ ε ρ α π ε ί α
Η οριστική διάγνωση της ενδομητρί-
ωσης γίνεται με λαπαροσκόπηση, μια 
απλή χειρουργική επέμβαση που μας 
επιτρέπει να δούμε με άμεση όραση τα 
εσωτερικά όργανα της κοιλιάς. Ωστόσο, 
ο γυναικολόγος μπορεί να υποψιαστεί 
την παρουσία της νόσου από το ιστορι-
κό και τα συμπτώματα της ασθενούς. Γι’ 
αυτό είναι σημαντική η τακτική ετήσια 
επίσκεψη στον ιατρό, όπου μαζί με το 

τεστ ΠΑΠ γίνε-
ται και πλήρης 
γυναικολογική 

εξέταση με εν-
δοκολπικό υπερη-

χογράφημα και η γυ-
ναίκα έχει την ευκαιρία 

να συζητήσει θέματα που 
μπορεί να φαίνονται αθώα, αλλά 

να υποκρύπτουν κάποια παθολογία. 
Η θεραπεία της ενδομητρίωσης δεν εί-
ναι πάντα απλή, διότι πρόκειται για μια 
νόσο που αφενός είναι προοδευτική, 
αφετέρου υποτροπιάζει σε πολλές πε-
ριπτώσεις. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρ-
χουν πολλές εναλλακτικές λύσεις όσον 
αφορά στη φαρμακευτική θεραπεία με 
καινούργια και αποτελεσματικά φάρ-
μακα. Ωστόσο η χειρουργική αντιμε-
τώπιση της νόσου με λαπαροσκοπική 
καταστροφή ή αφαίρεση των ενδομη-
τριωσικών εστιών είναι απαραίτητη σε 
ορισμένες περιπτώσεις. 
Γενικά, η θεραπεία της ενδομητρίωσης 
πρέπει να εξατομικεύεται και να προ-
σαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες και 
προβλήματα της κάθε γυναίκας ανά-
λογα με την ένταση των συμπτωμάτων, 
την επιθυμία της για τεκνοποίηση, την 
ηλικία της και άλλες ιδιαίτερες προτι-
μήσεις της.

Υπάρχουν 

πολλές 

εναλλακτικές λύσεις 

όσον αφορά στη 

φαρμακευτική θεραπεία της 

ενδομητρίωσης, με καινούργια 

και αποτελεσματικά 

φάρμακα.
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Η στυτική δυσλειτουργία είναι μια πά-
θηση που ορίζεται ως αδυναμία να επι-
τευχθεί και να διατηρηθεί στύση κατάλ-
ληλη για σεξουαλική επαφή. Η μόνιμη 
δυσλειτουργία της στύσης είναι σπάνια 
σε νεαρούς άνδρες, αλλά αυξάνεται κα-
τακόρυφα μετά την ηλικία των 40 ετών. 
Έχει υπολογιστεί ότι η επίπτωση της 
σεξουαλικής δυσλειτουργίας φθάνει 
το 52% στις ηλικίες των 40-70 ετών και 
έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνεται, προϊ-
ούσης (αυξανόμενης) της ηλικίας. Για 
παράδειγμα, ενώ στην ηλικία των σαρά-
ντα ετών η επίπτωση είναι περίπου 40% 
στην ηλικία των 70 ετών αυτή αφορά στο 
70%.
Η πληροφόρηση των ανδρών από τα μέ-
σα ενημέρωσης, για τις δυνατότητες α-
ντιμετώπισης του προβλήματος, οδηγεί 
όλο και περισσότερους στην αναζήτηση 
λύσης, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να 
καταλαμβάνουν τμήμα του καθημερινού 
ιατρείου. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα, 
περίπου 300.000 άνδρες παρουσιάζουν 
κάποιου βαθμού δυσλειτουργία στη 
στύση, σύμφωνα με στοιχεία του Ε.Ο.Φ. 
που αφορούν στην κατανάλωση των 
αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 
(Viagra, Levitra, Cialis). Ωστόσο, η ά-
γνοια και ο φόβος που τη συνοδεύουν, 
κάνουν αδύνατη την αντιμετώπισή της, 
καθώς μόνο το 5% των ασθενών που 

αντιμετωπίζει προβλήματα στύσης α-
πευθύνεται σε ειδικά εκπαιδευμένους 
ουρολόγους, αν και υπάρχει θεραπεία 
για το 95% των περιπτώσεων.

Η  σ τ ε φ α ν ι α ί α  ν ό σ ο ς
Αν και η στυτική δυσλειτουργία είναι 
συνήθως μια καλοήθης διαταραχή που 
επηρεάζει τη σωματική και ψυχοκοινω-
νική υγεία και έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στην ποιότητα ζωής (ΠΖ) των πασχόντων 
και των συνεργατών τους, στο 75% των 
περιπτώσεων συνυπάρχει με στεφανι-
αία νόσο και μάλιστα προηγείται αυτής 
κατά 3 χρόνια περίπου, δίνοντας έτσι 
τη δυνατότητα στους ειδικούς γιατρούς 
να τη διαγνώσουν, να επέμβουν και να 
προλάβουν ένα καρδιαγγειακό επεισό-
διο, σύμφωνα με τελευταίες μελέτες. 
Ένας στους τέσσερις άνδρες (20-25%) 
άνω των 40 ετών που εμφανίζουν προ-
βλήματα στη στύση, τα οποία δεν σχε-
τίζονται με ψυχολογικές ή ορμονικές 
διαταραχές, έχειν αγγειογραφικά τεκ-
μηριωμένη υποκλινική στεφανιαία νόσο 
(έχει τη νόσο χωρίς να το γνωρίζει).
Η συσχέτιση της στεφανιαίας νόσου με 
τη δυσλειτουργία στη στύση γίνεται κα-
τανοητή αν γνωρίσουμε τη φυσιολογία 
της. Η στύση επιτυγχάνεται όταν εισέλ-
θει αίμα στις αρτηρίες του πέους, που με 
τη σειρά του διογκώνεται. Όταν υπάρχει 

στένωση στα αγγεία αυτά λόγω αρτηρι-
οσκλήρυνσης, τότε προκαλείται δυσκο-
λία στη στύση λόγω μειωμένης ροής του 
αίματος στο πέος. Η αγγειοπάθεια λόγω 
αρτηριοσκλήρυνσης είναι μια συστημα-
τική πάθηση, που μπορεί να εκφράζει 
μια γενικότερη αγγειακή διαταραχή και 
προσβάλλει πρώτα τα μικρότερα αγγεία 
-όπως οι πεϊκές αρτηρίες και μετά τα 
στεφανιαία αγγεία. Έτσι μπορεί η στυ-
τική δυσλειτουργία να είναι προάγγελος 
της στεφανιαίας νόσου, η οποία μπορεί 
να είναι ασυμπτωματική (σιωπηλή). Ε-
πίσης πολλές φορές η στυτική δυσλει-
τουργία συνδυάζεται με παράγοντες 
κινδύνου για αρτηριοσκλήρυνση, όπως 
το κάπνισμα, η αρτηριακή υπέρταση, ο 
σακχαρώδης διαβήτης, οι διαταραχές 
της χοληστερόλης, η έλλειψη φυσικής 
άσκησης και η παχυσαρκία. Όμως, 
παρότι κάποιος άνδρας μπορεί να έχει 
κάποια από τα παραπάνω προβλήματα, 
θορυβείται και επισκέπτεται τον ιατρό 
μόνον όταν εμφανιστεί διαταραχή στη 
στύση του.
Για τους λόγους αυτούς, όλοι οι άνδρες 
με στυτική δυσλειτουργία πρέπει να υ-
ποβάλλονται σε καρδιολογικό έλεγχο, 
μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, των 
λιπιδίων και του σακχάρου του αίματος 
και, κατά την κρίση του καρδιολόγου, 
αυτοί που χαρακτηρίζονται από υψηλό 

Στυτική δυσλειτουργίαΣτυτική δυσλειτουργία
Πότε «κρύβει» καρδιακό πρόβλημαΠότε «κρύβει» καρδιακό πρόβλημα

Από τον 
Νικόλαο Μερτζιώτη

Χειρουργός Ουρολόγος, Υπεύθυνος 
Επανορθωτικής Ουρολογικής Κλινικής 
και Χειρουργικής Ανδρολογίας ΜΗΤΕΡΑ

Η στυτική δυσλειτουργία εμφανίζεται κυρίως στους άνδρες 40-70 ετών 
και είναι συνήθως μια καλοήθης διαταραχή που επηρεάζει τη σωματική 
και ψυχοκοινωνική υγεία. Υπάρχουν περιπτώσεις, όμως, όπου μπορεί 
να δηλώνει προδιάθεση για στεφανιαία νόσο. Πώς σχετίζονται, όμως, 
και πώς αντιμετωπίζεται σε αυτήν την περίπτωση το πρόβλημα;
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κίνδυνο να υποβάλλονται σε επιπλέον 
έλεγχο, π.χ. με δοκιμασία κόπωσης για 
ανίχνευση πιθανής στεφανιαίας νόσου.

Η  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η
Η αντιμετώπιση της στυτικής δυσλει-
τουργίας είναι αποτελεσματική και αρ-
κετά ασφαλής. Τα τελευταία χρόνια μια 
ομάδα φαρμάκων έχει δημιουργήσει 
μια μικρή επανάσταση, αφού αντιμετω-
πίζει το πρόβλημα σε σημαντικό βαθμό. 
Αναφερόμαστε στους ανταγωνιστές της 
φωσφοδιεστεράσης-5 και συγκεκριμέ-
να στα φάρμακα σιλδεναφίλη (Viagra), 

βαρδεναφίλη (Levitra) 
και ταδαλαφίλη (Cialis).
Εκτός από τη φαρμακευτική α-
γωγή, αρκετά άλλα μέτρα μπορεί να 
βελτιώσουν το πρόβλημα. Η διακοπή 
του καπνίσματος, η απώλεια βάρους, 
η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, του 
σακχαρώδους διαβήτη και της χοληστε-
ρίνης, η φυσική άσκηση και η αποφυγή 
ορισμένων ουσιών και φαρμάκων μπο-
ρούν να υποβοηθήσουν στην αντιμε-
τώπιση του προβλήματος της στυτικής 
δυσλειτουργίας. Εκεί όπου οι συντηρη-
τικές θεραπείες αποτυγχάνουν, η τοπο-

θέτηση πεϊκής 
πρόθεσης είναι μια 

από τις πλέον επιτυχη-
μένες θεραπευτικές μεθόδους για τη 
δυσλειτουργία της στύσης και προσφέ-
ρει μόνιμη και ριζική λύση σε πολλούς 
πάσχοντες άνδρες.
Θα πρέπει, τέλος, να γίνει αντιληπτό 
στους γενικούς ιατρούς, αλλά και στο 
ευρύ κοινό ότι η στυτική δυσλειτουργία, 
εκτός από ερωτικό πρόβλημα, μπορεί να 
υποκρύπτει σιωπηλή στεφανιαία νόσο 
και γενικότερα πρόβλημα αρτηριοσκλή-
ρυνσης και αγγειακής λειτουργίας.

Πολλές 

φορές η στυτική 

δυσλειτουργία συνδυάζεται 

με παράγοντες κινδύνου για 

αρτηριοσκλήρυνση, όπως το 

κάπνισμα, η αρτηριακή υπέρταση, 

ο σακχαρώδης διαβήτης, 

οι διαταραχές της χοληστερόλης, 

η έλλειψη φυσικής άσκησης 

και η παχυσαρκία.
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Παχυσαρκία
Επιβαρύνει και τη γονιμότητα

Από τη 
Μελίνα Σ. Καριπίδου, 
MSc

Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Υπεύθυνη 
Τμήματος Διαιτολογίας Διατροφής ΜΗΤΕΡΑ

Ως υπογονιμότητα ορίζεται η ανικανότη-
τα σύλληψης μετά από ένα χρόνο ελεύ-
θερης σεξουαλικής επαφής, και αφορά 
εξίσου σε άνδρες και σε γυναίκες. Το 
υπερβάλλον σωματικό βάρος (Δείκτης 
Μάζας Σώματος - ΔΜΣ* >30 kg/m2, αυ-
ξημένη συσσώρευση λιπώδους ιστού) 

αυξάνει την υπογονιμότητα και στα δύο 
φύλα, μέσω μηχανισμών που κυρίως α-
φορούν στις ορμόνες του φύλου.
Στους άνδρες το υπερβάλλον σωματικό 
λίπος προκαλεί μείωση της σπερμα-
τογένεσης και αλλαγές στο ορμονικό 
περιβάλλον (μείωση συνολικής και 
ελεύθερης τεστοστερόνης, ινσουλι-

νοαντίσταση κ.ά.), ενώ στις γυναίκες 
προκαλεί αλλαγές σε ορμόνες που σχε-
τίζονται με τη σύλληψη (π.χ. ινσουλίνη, 
λεπτίνη, αντιπονεκτίνη), μειώνει τον 
αριθμό των κύκλων (και τις ωορρηξί-
ες), αλλά και αυξάνει τη συχνότητα των 
αποβολών καθώς και την εμφάνιση 

συγγενών ανωμαλιών.
Οι παχύσαρκες γυναί-
κες εμφανίζουν τρι-
πλάσια πιθανότητα να 
έχουν μειωμένη ικα-
νότητα γονιμοποίησης 
τόσο φυσιολογικά όσο 
και με μεθόδους υπο-
βοηθούμενης αναπα-
ραγωγής σε σχέση με 
τις γυναίκες φυσιολο-
γικού σωματικού βά-
ρους. Μελέτες έχουν 
δείξει πως ακόμη και 
μικρή απώλεια βά-

ρους σε υπέρβαρες μη γόνιμες γυναί-
κες έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση 
στην ωορρηξία, στη σύλληψη και στην 
έκβαση της εγκυμοσύνης.

Η  δ ι α τ ρ ο φ ή
Ο τρόπος ζωής (στρες, αλκοόλ, νικοτί-
νη, καφεΐνη) και το αυξημένο σωματι-

κό βάρος δρουν συνεργιστικά και αρ-
νητικά στη διαδικασία της σύλληψης. 
Συνεπώς, για τη βελτιστοποίηση της 
προσπάθειας σύλληψης, συνιστώνται 
αλλαγές στον τρόπο διατροφής του ζεύ-
γους. Ένας τρόπος διατροφής σύμφω-
νος με το μεσογειακό πρότυπο, το οποίο 
εστιάζει ουσιαστικά σε δίαιτα πλούσια 
σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρι και 
δημητριακά, σε συνδυασμό με αύξηση 
της σωματικής δραστηριότητας και έ-
λεγχο του σωματικού βάρους συντελεί 
στην αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχί-
ας τόσο της φυσιολογικής όσο και της 
υποβοηθούμενης γονιμοποίησης.
Ο Διευθυντής της Μονάδας Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ, 
κ. Palmer Giles, αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ότι «ασθενείς που θέλουν να αλ-
λάξουν τον τρόπο της διατροφής τους ή 
επιθυμούν να απαλλαγούν από τα περιτ-
τά κιλά στην προσπάθειά τους να γίνουν 
γονείς, μπορούν να επωφεληθούν από 
τη συνεργασία της Μονάδας μας με το 
Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του 
ΜΗΤΕΡΑ».

*ΔΜΣ = το πηλίκο του βάρους σε κιλά προς 
το ύψος σε μέτρα στο τετράγωνο, βάρος 
(kg)/ύψος (m)2

Η πρώτη αναφορά στη συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και 
υπογονιμότητας εντοπίζεται ήδη το 500 π.Χ. από τον Ιπποκράτη. Τη 
συσχέτιση αυτή έρχεται πια να τεκμηριώσει ολοένα και περισσότερη 
βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια. Σε τι επηρεάζει, όμως, και ποιο ρόλο 
παίζει τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες;
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media2day ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Παπανικολή 50, Χαλάνδρι 15232
τηλ.: 210 6856120 | Fax: 210 6843704

Υπεύθυνος: Χρήστος Ζαρίφης (zarifis@media2day.gr)
Creative Art Director: Άντζελα Σοφιανοπούλου 

Δημιουργικό: Τάσος Λοβέρδος
Επιμέλεια ύλης: Χρήστος Γαδ

Επιμέλεια κειμένων: Δήμητρα Κεφάλα
Υποδοχή διαφήμισης: Μίνα Ανωγιάτη (manogiati@euro2day.gr)

Διεύθυνση παραγωγής: Πέτρος Μαρίνης

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή, ολική ή 
μερική, περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του 

περιοδικού, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη 
και του ιδιοκτήτη.

Η άποψη των συντακτών των άρθρων δεν εκφράζει απαραίτητα και την 
επίσημη άποψη του εκδότη και του ιδιοκτήτη. 

Υπεύθυνη Έκδοσης
Μαριλένα Καραμήτρου

τηλ.: 210 6867044 | fax: 210 6867624
e-mail: m.karamitrou@hygeia.gr

Υπεύθυνη Ύλης
Λίλα Πολίτη

τηλ.: 210 6867552 | fax: 210 6867624
e-mail: lpoliti@mitera.gr

Επιστημονική Επιμέλεια
Επιστημονικό Συμβούλιο ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ

Commercial Management
Γιώργος Σώρας

τηλ.: 210 6867020 | fax: 210 6867624
e-mail: g.soras@hygeia.gr

Ιδιοκτήτης

Ερυθρού Σταυρού 6, 15123,
Μαρούσι, τηλ.: 210 6869000

fax: 210 6831077
URL: www.mitera.gr

e-mail: info@mitera.gr
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Αγαπητοί φίλοι,

Στο τεύχος αυτό επιθυμούμε να σας προβληματίσουμε και να αναρωτηθείτε: Πόσο αγαπάμε τα παιδιά μας; Γιατί το μυστι-
κό της σωστής ανατροφής ενός παιδιού είναι η αγάπη.
Κάποτε η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια είχε πολλά παιδιά, πέντε, έξι ή και περισσότερα ακόμη. Βέβαια, υπήρχαν με-
γαλύτεροι χώροι, ώστε να παίζουν και να αθλούνται, να απολαμβάνουν με ποιότητα την κάθε ημέρα. Οι μητέρες είχαν πολ-
λαπλάσια καθημερινά καθήκοντα, όπως να μαγειρεύουν, να διδάσκουν και να φροντίζουν την καθαριότητα και τα ρούχα 
των παιδιών τους, τα μεγαλύτερα μάλιστα βοηθούσαν σε δουλειές του σπιτιού ή και στη φροντίδα των μικρότερων αδελφών 
τους. Αναρωτιέται κανείς αν υπήρχαν και τότε και στον ίδιο βαθμό τα σημερινά προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών.
Η απάντηση είναι «μάλλον όχι»! Η ευμάρεια, η άνεση στις καθημερινές ανάγκες και ο μικρός αριθμός παιδιών έχουν αλ-
λάξει τη νοοτροπία των γονέων. Η ζεστασιά και η φροντίδα τής, πολλές φορές, μη μορφωμένης μητέρας, έχει αντικατα-
σταθεί από την υπερπροστασία. Συχνά το παιδί κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι αγκαλιά με τη μητέρα (οιδιπόδεια συμπεριφο-
ρά), ενώ ο πατέρας κοιμάται αλλού και η προσφορά των γονέων είναι η αγορά ακριβών παιχνιδιών και ρούχων, που το 
παιδί δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει. Το κακό παραγίνεται με τους εφήβους, που ουσιαστικά «αχρηστεύουν» οι γονείς 
με το παχυλό χαρτζιλίκι, ακόμη και με αγορά αυτοκινήτου μόλις κλείσουν τα 18. Οι περισσότεροι γονείς, μάλιστα, πολλές 
φορές αγνοούν πού βρίσκονται τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των βραδινών εξόδων τους. 
Η συμπεριφορά της μάνας του προηγούμενου αιώνα με τη σημερινή είναι πολύ διαφορετική. Έχει ξεχάσει ότι τα παιδιά 
δεν μας ανήκουν, ούτε είναι παιχνίδια για τη δική μας απόλαυση. ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ Ο ΘΕΟΣ να τα αναθρέψου-
με σωστά, να τα εκπαιδεύσουμε ώστε να γίνουν ωφέλιμοι πολίτες. Άλλωστε, και ο μεγάλος Νίκος Καζαντζάκης είχε γρά-
ψει ότι «o σωστός γονιός είναι γεφυροποιός, χτίζει γεφύρια για να περάσουν τα παιδιά του στην αντίπερα όχθη και, όταν 
περάσουν, δεν πηγαίνει μαζί τους, αλλά τα καμαρώνει που χτίζουν τα δικά τους γεφύρια».
Ο αντίλογος είναι ότι δεν διδάσκονται σήμερα οι νέοι να γίνουν σωστοί γονείς. Άλλοτε, η παρουσία πολλών μελών της οι-
κογένειας έλυνε τα προβλήματα. Σήμερα, ουσιαστικά το παιδί «κακοποιείται» ικανοποιώντας τις επιθυμίες των γονέων, 
που δεν διστάζουν να καπνίζουν μπροστά στο νήπιο, να διασκεδάζουν χορηγώντας του οινοπνευματώδη ή ξενυχτώντας 
το, γιατί αυτοί θέλουν να διασκεδάσουν έως αργά τη νύxτα. 
Αν επιθυμούμε να καμαρώνουμε τα παιδιά μας, καλό θα είναι να συμβουλευθούμε μερικούς εξαίρετους συγγραφείς-
παιδοψυχίατρους, όπως π.χ. ο Rudolf Dreikurs, και όχι ανεξέλεγκτα ψευδοψυχολογικά κείμενα, για πιθανά ψυχικά τραύ-
ματα της παιδικής ηλικίας, που μπορεί να έχουν απήχηση στην ενήλικο ζωή και γενικά στο μέλλον του παιδιού. Οι γονείς 
οφείλουν να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους εκπαιδεύοντας, κατευθύνοντάς τα, δείχνοντάς τους πραγματική αγάπη, ιδι-
αίτερα στα πρώτα χρόνια, αλλά και μέχρι το τέλος της εφηβείας.

Χρήστος Σπ. Μπαρτσόκας

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
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Δωρεάν κυτία πρώτων βοηθειών και φάρμακα βασικά μη συ-
νταγογραφούμενα για τα 38 σχολεία του Δήμου Αργυρούπολης 
προσέφερε τo Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, το 
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής του 
Ευθύνης και ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Ένωσης Γονέ-
ων και Κηδεμόνων του Δήμου Αργυρούπολης για φαρμακευ-
τική υποστήριξη όλων των σχολείων του (δημοτικά, γυμνά-
σια, λύκεια, ειδικά σχολεία).
Σε ειδική τελετή την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στο Θέατρο «Μίκης 
Θεοδωράκης», οι εκπρόσωποι του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ συνο-
δεία ασθενοφόρου του νοσοκομείου, παρέδωσαν στην Ένω-
ση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αργυρούπολης, τα κυ-
τία πρώτων βοηθειών, παρουσία του Δημάρχου, κ. Χρήστου 
Γκορτζίδη, του Αντιδημάρχου Παιδείας, κ. Βασίλειου Μπού-
κα, του Προέδρου της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Αργυ-
ρούπολης, κ. Ανδρέα Καρδαμάκη και του Προέδρου του Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου δημοτικού σχολείου 
κ. Αντώνη Ράπτη. 
Οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης της Αργυρούπο-

λης και οι πρόεδροι της Ένωσης και του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του Δήμου, ευχαρίστησαν τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ για 
την ευγενική προσφορά και εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η 
κίνηση αυτή θα δώσει το έναυσμα και σε άλλους φορείς να 
ευαισθητοποιηθούν στους δύσκολους αυτούς καιρούς προς 
όφελος των παιδιών. 
Από την πλευρά της η Διοικητική Διευθύντρια του Παίδων ΜΗ-
ΤΕΡΑ, κ. Δήμητρα Βερροιοπούλου, τόνισε: «Για μας, στο Παί-
δων ΜΗΤΕΡΑ, τα παιδιά είναι το κέντρο του κόσμου μας. Δεν 
θα μπορούσαμε παρά να ανταποκριθούμε με ευαισθησία στο 
αίτημα των γονιών τους για να διασφαλίσουμε και με τη δική 
μας φροντίδα την καθημερινότητα στα σχολεία τους. Άλλω-
στε, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, το πλέον ολοκληρωμένο τριτοβάθ-
μιο παιδιατρικό νοσοκομείο στη χώρα, στα 10 σχεδόν χρόνια 
λειτουργίας του στέκεται με σεβασμό και υπευθυνότητα δίπλα 
στο παιδί και την οικογένεια, καλύπτοντας πλήρως όλες τις 
ανάγκες του». Κλείνοντας, η κ. Βερροιοπούλου αποδέχθηκε 
το αίτημα του Δημάρχου για τη στήριξη και των 17 σχολείων 
της περιοχής Ελληνικού, που ανήκουν πλέον στον ίδιο Δήμο.

Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ κοντά
στα σχολεία της Αργυρούπολης

Από την τελετή για την παράδοση του 
φαρμακευτικού υλικού από το Παίδων 
ΜΗΤΕΡΑ στην Ένωση Γονέων και Κηδε-
μόνων του Δήμου Αργυρούπολης. Δια-
κρίνονται (στο κέντρο) ο κ. Νίκος Πα-
παδημητρίου και η κ. Δήμητρα Βερροιο-
πούλου, o κ. Αντώνης Ράπτης (δεύτερη 
σειρά, δεύτερος από δεξιά), ο κ. Ανδρέ-
ας Καρδαμάκης (δεύτερη σειρά στο τέλος 
δεξιά), και στο άκρο δεξιά ο κ. Χρήστος 
Μπαρτσόκας.

Οι εκπρόσωποι του Παίδων 
ΜΗΤΕΡΑ με το φαρμακευτικό 
υλικό που παραδόθηκε 
για τα 38 σχολεία του Δήμου 
Αργυρούπολης.



5

εταιρική 

κοινωνική 

ευθύνη

εταιρική 

κοινωνική 

ευθύνη

Την έναρξη εκτεταμένου προγράμματος δωρεάν εμβολια-
σμού για τα παιδιά που εξυπηρετούνται στο Πολυϊατρείο των 
Γιατρών του Κόσμου στο Πέραμα, ανακοίνωσαν από κοινού 
το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Παίδων ΜΗ-
ΤΕΡΑ και οι Γιατροί του Κόσμου, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Παιδιού στις 11 Δεκεμβρίου 2011.
Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 
του Ευθύνης, ανταποκρίθηκε με ευαισθησία στο αίτημα της 
Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης για στήριξη των εν λόγω οι-
κογενειών και προσέφερε αρχικά 300 βασικά εμβόλια 8 δι-
αφορετικών κατηγοριών στα παιδιά που πλέον -λόγω της 
οικονομικής κρίσης- έχουν χάσει το βασικότερο δικαίωμά 
τους: αυτό της πρόσβασης στην υγεία και την ιατροφαρμα-
κευτική φροντίδα.  Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε 
τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στο Πολυϊατρείο του Περάματος, 
οι εκπρόσωποι του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, συνοδεία ασθενοφό-
ρου του Νοσοκομείου, παρέδωσαν τα εμβόλια, παρουσία του 
Δημάρχου Περάματος κ. Παντελή Ζουμπούλη, εκπροσώπων 
των Γιατρών του Κόσμου και συνεργαζόμενων με την Οργά-
νωση παιδιάτρων της ευρύτερης περιοχής.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. των Γιατρών του Κό-
σμου Ελλάδας, κ. Νικήτας Κανάκης, ευχαρίστησε τον Όμι-
λο ΥΓΕΙΑ για την ευγενική προσφορά και εξέφρασε την πε-
ποίθηση ότι η κίνηση αυτή θα δώσει το έναυσμα και σε άλ-
λους φορείς να ευαισθητοποιηθούν στους δύσκολους αυ-

τούς καιρούς προς όφελος των 
παιδιών. Όπως τόνισε, «Στα Πο-
λυϊατρεία μας, τόσο στην Αθή-
να όσο και στο Πέραμα, έχει πα-
ρατηρηθεί ραγδαία αύξηση του 
παιδικού πληθυσμού που χρή-
ζει απαραιτήτως εμβολιαστικής 
κάλυψης, καθώς οι γονείς στην 
πλειονότητα τους είναι άποροι 
και ανασφάλιστοι. Γι’ αυτό εί-
ναι σημαντικό να μπορούμε να 
παρέχουμε έστω τους βασικούς 
εμβολιασμούς σε όλα τα παιδιά 
που δεν έχουν πρόσβαση στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι 
υποχρέωση όλων μας να διεκ-
δικούμε τα βασικά δικαιώματα 
των παιδιών και να εργαζόμα-
στε καθαρά προς το συμφέρον 
τους και τη γενικότερη υγεία 
(σωματική, κοινωνική και ψυ-
χική) του κάθε παιδιού».
Από την πλευρά του ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του 
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, ομότιμος καθηγητής, κ. Χρήστος Μπαρ-
τσόκας, υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ στις ανάγκες των παιδιών, ιδιαίτερα σήμερα: «Για 
τον παιδικό πληθυσμό, η πρόληψη αξίζει όσες χίλιες θε-
ραπείες και για το λόγο αυτόν είμαστε εδώ, κάνοντας αυ-
τήν την κοινωνική προσφορά προς όφελος των παιδιών. Τα 
εμβόλια έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές σε όλο τον κόσμο 
και μέσω αυτών η επιστήμη έχει καταπολεμήσει σοβαρές 
ασθένειες όπως η πολιομυελίτιδα, η ιλαρά, η διφθερίτιδα 
κ.ά., ενώ ακόμη για τη χώρα μας οι ηπατίτιδες συνεχίζουν 
να αποτελούν μάστιγα, την οποία ελπίζουμε με τους εμβο-
λιασμούς και τους κανόνες υγιεινής να εξαλείψουμε άμε-
σα». «Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, το πλέον ολοκληρωμένο τριτο-
βάθμιο παιδιατρικό νοσοκομείο στη χώρα», κατέληξε ο κ. 
Μπαρτσόκας, «στα 10 σχεδόν χρόνια λειτουργίας του, στέ-
κεται με σεβασμό και υπευθυνότητα δίπλα στο παιδί και την 
οικογένεια, καλύπτοντας πλήρως όλες τις ανάγκες του».

Κατά την τελετή παράδοσης των εμβολίων στο Πολυϊατρείο Περάματος 
των Γιατρών του Κόσμου (από αριστερά): η Διοικητική Διευθύντρια του 
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, κ. Δήμητρα Βεροιοπούλου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. των 
Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, κ. Νικήτας Κανάκης, ο Δήμαρχος Περάμα-
τος, κ. Παντελής Ζουμπούλης, και ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του 
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, ομότιμος καθηγητής κ. Χρήστος Μπαρτσόκας.

Κατά τη διάρκεια 
του εμβολιασμού 

στο Πολυϊατρείο Περάματος.

Πρόγραμμα Παίδων ΜΗΤΕΡΑ - Γιατροί του Κόσμου: 
δωρεάν εμβολιασμός για τα παιδιά !
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Η τεχνολογία στην υπηρεσία του διαβήτη

Συμμετέχοντας στην Παγκόσμια Ημέρα του Διαβήτη (14/11), 
το Διαβητολογικό Ιατρείο του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ οργάνωσε 
στις 12 Νοεμβρίου 2011 ημερίδα με διεθνή συμμετοχή ομι-
λητών. Το θέμα της Ημερίδας ήταν «Η τεχνολογία στην Υπη-
ρεσία του Διαβήτη».
Στο κατάμεστο συνεδριακό κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος 
Λούρος» απηύθυναν χαιρετισμό στο ακροατήριο, ο Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής, Γεώργιος Καλλιπολίτης, εκ μέρους του 
ΜΗΤΕΡΑ, η κ. Μαρία Νούτσου εκ μέρους του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας και 
ο καθηγητής Σωτήρης Ράπτης, Πρόεδρος του Εθνικού Κέ-
ντρου Διαβήτη.
Aκολούθησαν οι ομιλίες (βλ. φωτό 2) της Καθηγήτριας Κων/
νας Νικήτα («Τεχνολογίες της Πληροφορίας για την αντιμετώ-
πιση του Διαβήτη»), της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Χριστί-
νας Κανακά («Οι νεότερες ινσουλίνες»), της Διευθύντριας του 
Διαβητολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. 
Κυριακού» κ. Ανδριανής Γερασιμίδου-Βαζαίου («Εκπαίδευ-
ση στις νέες τεχνολογίες του Διαβήτη») και του Διευθυντή-

Ενδοκρινολόγου του ΜΗΤΕΡΑ κ. Εμμανουήλ Σουβατζόγλου 
με θέμα «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην κύηση».
Από τους ξένους ομιλητές εντυπωσίασαν ο καθηγητής Tadej 
Battelino από τη Λιουμπλιάνα («Εφαρμογή ρουτίνας της Τε-
χνολογίας Διαβήτη»), η Eda Cengiz από το Yale με θέμα «Πρό-
σφατες εξελίξεις στην Τεχνολογία Διαβήτη», ο Καθηγητής 
Alberto Hayek από τη La Jolla της California («Πρόοδοι και 
εμπόδια στην εφαρμογή θεραπείας με βλαστοκύτταρα στον 
διαβήτη»), καθώς και ο Καθηγητής Matthias von Herrath από 
το San Francisco με θέμα «Στρατηγικές και Πρόοδοι στην ανο-
σοθεραπεία του Διαβήτη Τύπου 1».
Το πρόγραμμα έκλεισε με την ταινία «Life for a Child», που κι-
νηματογραφήθηκε στο Nepal και παρουσιάζει τις τεράστιες δυ-
σκολίες για κάθε διαβητικό παιδί να έχει έναν ιατρό κοντά του.
Από τους ομιλητές καλύφθηκαν οι περισσότερες πτυχές της 
προόδου στην τεχνολογία του διαβήτη, από το τεχνητό πάγκρε-
ας μέχρι τα βλαστοκύτταρα. Φαίνεται ότι το πρώτο θα αποτε-
λέσει την πλέον προσιτή προσέγγιση εξέλιξης στη θεραπεία 
του διαβήτη.

2

4

1

3

Ο κ. Χρήστος Μπαρτσόκας στο βήμα της ημερίδας (1) και μαζί με τους προσκεκλημένους ομιλητές (2).  Γενική άποψη από την ημερίδα (3 και 4).
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Επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Καρδιοχειρουργική 
Εταιρεία η πιστοποίηση των άριστων χειρουργικών αποτελε-
σμάτων του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τμήματος του Παίδων 
ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και για τα έτη 2009 και 2010. Οι 
επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από το Διευθυντή της Παι-
δοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, κ. Γιώργο Σαρρή, και τους 
συνεργάτες του στην Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του 
ΜΗΤΕΡΑ, καθώς και στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ επί ασθενών με 
συγγενείς καρδιοπάθειες.
Σημειώνεται ότι η επιτυχία αυτή, μοναδική στην Ελλάδα, κα-
τατάσσει την Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ 
μεταξύ των 9 Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κέντρων της Ευρώ-
πης που έχουν πιστοποιημένα χειρουργικά αποτελέσματα.
Οι επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Εταιρείας εξήραν τη σύγ-
χρονη υποδομή, την άρτια οργάνωση, τα άριστα χειρουργικά 
αποτελέσματα και την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχεί-
ων που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Καρδιοχειρουργική 
Εταιρεία, που εξέδωσε το επίσημο έγγραφο πιστοποίησης 
αποτελεσμάτων (European Association of Cardiothoracic 
Surgery Data Verification Certificate).
To Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ, που δη-
μιουργήθηκε με τη συνεργασία του κ. Γεώργιου Σαρρή,  
Δ/ντή της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, του κ. Ιωάν-

νη Παπαγιάννη, Δ/ντή της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής και 
του κ. Γεώργιου Κυρβασίλη, Δ/ντή της Μονάδας Παιδοκαρ-
διοαναισθησιολογίας και Παιδιατρικής Μονάδας, στελεχώ-
θηκε με έμπειρο ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσω-
πικό και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο 2008. Ήδη 
από τον πρώτο χρόνο πέτυχε, μεταξύ λίγων παιδοκαρδιοχει-
ρουργικών κέντρων πανευρωπαϊκά, την αρχική πιστοποίη-
ση των χειρουργικών του αποτελεσμάτων από την Ευρωπα-
ϊκή Καρδιοχειρουργική Εταιρεία. Η πάγια προσήλωση όλων 
των ιατρών, τεχνικών, νοσηλευτών, καθώς και της Διοίκη-
σης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, στον έλεγχο της ποιότητας και στη συ-
νεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τα καρδιοπαθή παιδιά, 
ώστε να προσφέρεται ό,τι καλύτερο υπάρχει διεθνώς, τεκ-
μηριώνεται και πάλι με τη συνεχιζόμενη πιστοποίηση των 
παιδοκαρδιοχειρουργικών αποτελεσμάτων.

Προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
του νοσηλευτικού προσωπικού

Ευρωπαϊκή πιστοποίηση για την
Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
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Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του ιατρονο-
σηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, πραγ-
ματοποιήθηκε Σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογό-
νησης, με αθρόα συμμετοχή από τη νοσηλευτική ομάδα της 
Παιδιατρικής Κλινικής. 
Η διεξαγωγή του Paediatric Life Support Seminar - PLS 
πραγματοποιήθηκε στις συνεδριακές εγκαταστάσεις του Νο-
σοκομείου από εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων με χρό-
νια εκπαιδευτική και κλινική πείρα. Η παρακολούθηση έγινε 
ύστερα από τον διαχωρισμό του προσωπικού σε δυο ομάδες 
των 10 ατόμων και δύο διαφορετικές ημέρες. Η πείρα που 
αποκομίστηκε από τους νοσηλευτές ήταν μεγάλη, καθώς το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει εκπαιδευτική κατάρτι-
ση και κλινική πρακτική στις νεότερες οδηγίες καρδιοανα-
πνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), καθώς και εφαρμογή 
πρωτοκόλλων αυξημένης και άμεσης παροχής υπηρεσιών.
Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν με επιτυχία το πιστοποιητι-
κό παρακολούθησης του προγράμματος, που τους παρέχει 
τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια 
παιδιατρικά περιστατικά που χρήζουν ιδιαίτερης και άμεσης 
φροντίδας. Η θέσπιση παρόμοιων εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
προάγει το επίπεδο των παιδιατρικών νοσηλευτών και τους 
εφοδιάζει με κίνητρα για την παροχή πρότυπης και υψηλής 
ποιότητας φροντίδας. 



Για όμορφα και υγιή παιδικά χαμόγελα!

Η φροντίδα των δοντιών του παιδιού πρέπει να είναι από τις 
προτεραιότητες κάθε γονέα, καθώς απ’ αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό τόσο η γενική υγεία όσο και η ανάπτυξη της ομιλίας. Απαραίτητος 
«σύμμαχος» στην προσπάθεια αυτή είναι ο παιδοδοντίατρος. Ποιος 
είναι, όμως, ο ρόλος του και ποια σημεία ελέγχει;

Στοματική υγεία

Παιδοδοντίατρος, Επιστημονική Συνεργάτις 
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Από την 
Τίνα Ροϊνιώτη

Το καλοκαίρι με τις διατροφικές του… ατασθαλίες είναι ήδη 
μακρινό παρελθόν και οι γονείς πρέπει να σκέφτονται και 
να φροντίζουν πιο συστηματικά και τη στοματική υγεία των 
παιδιών τους. Με τον όρο στοματική υγεία εννοούμε παιδικά 
δόντια και ούλα χωρίς τερηδόνα ή ουλίτιδα.

Πολλοί γονείς δεν γνωρί-
ζουν ότι τα παιδικά 

δόντια πρέπει να 
τα φροντίζουν 

γιατί:

•  Με αυτά το παιδί τρώει για περίπου 10 χρόνια. Δεν πέφτουν 
όλα τα παιδικά δόντια στα 6 χρόνια της ζωής του παιδιού, 
τότε μόνον αρχίζουν να αλλάζουν τα μπροστινά παιδικά δό-
ντια. Τα τελευταία πέφτουν στα 10-12 χρόνια του.

• Βοηθούν το παιδί στο να αναπτυχθεί σωστά η ομιλία του.
•  Διατηρούν τον χώρο για την ομαλή διαδοχή των μόνιμων 

δοντιών.
•  Τα υγιή παιδικά δόντια -χωρίς αποστήματα και πόνους- 

συντελούν στη διατήρηση της γενικής υγείας του παιδιού. 
Άρα είναι επιτακτική η ανάγκη για ενημέρωση των γονιών 
όσον αφορά στη σωστή εφαρμογή στοματικής υγιεινής σε 
καθημερινή βάση στα παιδιά τους. 
Στην ενημέρωσή τους αυτή, εκτός του παιδίατρου, ο οποίος 
θα συστήσει βούρτσισμα από το πρώτο κιόλας δοντάκι του 
παιδιού, πρωταρχικό ρόλο έχει ο παιδοδοντίατρος. 

Η πρώτη επίσκεψη
Τον παιδοδοντίατρο, τον εξειδικευμένο οδοντίατρο για παι-
διά, σκόπιμο είναι να επισκεφθούν τα παιδιά από την ηλικία 
των 2-3 χρόνων, όταν περίπου ολοκληρώνουν τη νεογιλή τους 
οδοντοφυΐα. Η επίσκεψη αυτή στον παιδοδοντίατρο γίνεται 
κάθε έξι μήνες για προληπτικούς λόγους και όχι μόνο όταν 
πονάει κάποιο δόντι, γιατί τότε το παιδί είναι ήδη φορτισμένο 
αρνητικά και είναι δύσκολο να συνεργαστεί, με αποτέλεσμα 
να δημιουργείται παιδικό τραύμα. Πλέον, στις μέρες μας, 
είναι πολλά και πολύ αποτελεσματικά τα όπλα που κατέ-

χουμε στη φαρέτρα της πρόληψης, με τα οποία οι νέες 
γενιές μπορούν να έχουν την καλύτερη δυνατή στομα-

τική υγεία.
Έτσι, η επίσκεψη στον παιδοδοντίατρο συνίσταται 
στην εκπαίδευση των γονιών για το ποιες πρέπει να 
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είναι οι σωστές συνήθειες στοματικής υγιεινής του παιδιού 
τους και για το πώς αυτές θα εφαρμόζονται απλά, ως μέρος 
της καθημερινής ρουτίνας καθαριότητάς του. Εκτός, όμως, 
της εκπαίδευσης για τη σωστή στοματική φροντίδα, από 
τον παιδοδοντίατρο εφαρμόζεται στο παιδί εξατομικευμένο 
προληπτικό πρόγραμμα κατά της τερηδόνας και της ουλίτι-
δας. Στην εποχή μας πλέον έχουμε πλήθος τεχνικών, αλλά 
και εξειδικευμένων οδοντιατρικών προϊόντων, με τα οποία 
προλαμβάνεται η εμφάνιση των παραπάνω νοσημάτων στα 
παιδιά.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πέτρα των δοντιών δημιουργείται 
και στα παιδικά δόντια και αυτά χρειάζονται καθαρισμό. Είναι 
σύνηθες το φαινόμενο της αιμορραγίας των ούλων (ουλίτι-
δας) στα παιδιά, είτε γιατί οι γονείς δεν τους τα βουρτσίζουν 
είτε γιατί τα ίδια δεν έχουν αναπτύξει την επιδεξιότητα που 
απαιτείται ώστε να αφαιρούν ικανοποιητικά τα υπολείμματα 
των τροφών, με αποτέλεσμα τα ούλα τους να αιμορραγούν, τα 
ίδια να πονάνε και να δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος. 
Απαραίτητη επίσης στην αντιμετώπιση της τερηδόνας, εκτός 
του καθαρισμού, είναι η τοπική εφαρμογή φθορίου, γνωστή 
ως φθορίωση, που πρέπει να γίνεται κάθε 6 μήνες. Αυτή έ-
χει ως αποτέλεσμα να εμποδίζει την εξέλιξη ακόμα και στις 

αρχικές τερηδόνες, πριν αυτές προχωρήσουν σε δημιουργία 
κοιλότητας. Οι προληπτικές επικαλύψεις (sealants) επί-
σης, που τοποθετούνται εφάπαξ στα πίσω δόντια των παι-
διών, στους τραπεζίτες, τα προστατεύουν κατά 99% από την 
τερηδόνα!
Παράλληλα, στις επισκέψεις αυτές, ελέγχεται η διάπλαση 
των γνάθων του παιδιού, η ύπαρξη ικανού χώρου για τη δια-
δοχή των μόνιμων δοντιών, δίνονται συμβουλές για τη διακο-
πή τυχόν στοματικών συνηθειών ή και εφαρμόζεται προλη-
πτική ορθοδοντική για την επίλυση ή μείωση της βαρύτητας 
του όποιου ορθοδοντικού προβλήματος. 
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, σκόπιμο είναι με 
την αρχή της σχολικής χρονιάς να προγραμματίζεται και ο 
οδοντιατρικός έλεγχος των παιδιών προς αποφυγή έκτακτων 
περιστατικών και δημιουργία δυσάρεστης εμπειρίας στο παι-
δί λόγω πονόδοντου.

Είναι σύνηθες το φαινόμενο της 

αιμορραγίας των ούλων (ουλίτιδας)

στα παιδιά, είτε γιατί οι γονείς δεν τους 

τα βουρτσίζουν είτε γιατί τα ίδια δεν έχουν 

αναπτύξει την επιδεξιότητα που απαιτείται 

ώστε να αφαιρούν ικανοποιητικά 

τα υπολείμματα των τροφών.
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Η αποτελεσματική προστασία για το παιδί

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 αρκετά καινούργια εμβόλια έχουν 
προστεθεί, ενισχύοντας την πρόληψη για σημαντικά νοσήματα. Τα 
τελευταία χρόνια έχουμε συνεχώς εξελίξεις, με νεότερα εμβόλια καθώς 
και με τροποποιήσεις των εμβολιαστικών σχημάτων με σκοπό την 
αυξημένη αποτελεσματικότητά τους. Ποια είναι αυτά και από τι 
προστατεύουν τα παιδιά μας;

Εμβόλια

Παιδίατρος, Επιμελητής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Από τoν 
Νίκο Φιολιτάκη

ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΡΟΤΑΪΟΥ: Ο ροταϊός ευθύνεται πε-
ρίπου για τις μισές περιπτώσεις οξείας γαστρεντερίτιδας σε 
παιδιά κάτω των 5 ετών που επισκέπτονται εξωτερικά ια-
τρεία ή χρειάζονται νοσηλεία. Μεταδίδεται αρκετά εύκολα 
και δημιουργεί επιδημίες, συχνά σε παιδικούς σταθμούς. 
Σε χώρες όπου έχει γίνει μαζικός εμβολιασμός των βρεφών 
παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των περιστατικών γαστρε-
ντερίτιδας αλλά και μείωση περίπου 50% των εισαγωγών για 
γαστρεντερίτιδα σε νοσοκομείο. Στη χώρα μας δεν έχει εντα-
χθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) και γίνεται 
σε ποσοστό περίπου 30% των βρεφών, ωστόσο έχει ήδη κα-
ταγραφεί μια μείωση στα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από 
ροταϊό την τελευταία τριετία. Υπάρχουν δύο εμβόλια για τον 
ροταϊό, είναι πόσιμα και χορηγούνται σε δύο ή τρεις δόσεις 
το πρώτο εξάμηνο.

ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚ-
ΚΟΥ: Το εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου C κυκλοφό-
ρησε το 2001, ενώ το 2005 συμπεριλήφθηκε στο ΕΠΕ. Μετά 
τη μαζική εφαρμογή του παρατηρήθηκε σημαντική μείωση 
των κρουσμάτων. Τα περισσότερα κρούσματα σήμερα αφο-
ρούν παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους. Θεωρείται πολύ 
πιθανό να αποφασιστεί η χορήγηση αναμνηστικής δόσης 
στη σχολική ηλικία ή στην αρχή της εφηβείας για τα παιδιά 
που εμβολιάστηκαν σε βρεφική ηλικία, καθώς φαίνεται ότι 
ο τίτλος των αντισωμάτων μειώνεται μετά την πάροδο λίγων 
ετών. Πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει στη χώρα μας το τετρα-
δύναμο συζευγμένο εμβόλιο έναντι των οροτύπων A, C, Y, 
W-135 του μηνιγγιτιδόκοκκου, το οποίο αρχικά πήρε άδεια 
για ηλικίες άνω των 11 ετών. Αυτό, όμως, που αναμένεται 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το εμβόλιο έναντι του μηνιγ-

γιτιδόκοκκου Β, ο οποίος είναι και ο συχνότερος τύπος στη 
χώρα μας. Δημιουργήθηκε με πρωτοποριακή τεχνική μετά 
από πολυετείς προσπάθειες και αναμένεται να κυκλοφορή-
σει μέσα στο 2012.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ HPV: Είναι αποδεδειγμένη η σχέση 
της λοίμωξης του γεννητικού συστήματος της γυναίκας από 
συγκεκριμένους ορότυπους του ιού ΗPV με τη δημιουργία 
νεοπλασίας, ιδίως του τραχήλου της μήτρας. Κυκλοφορούν 
δύο ισοδύναμα ουσιαστικά εμβόλια. Ο εμβολιασμός γίνεται 
σε 3 δόσεις μέσα σε ένα εξάμηνο. Έχει εγκριθεί για ηλικίες 
9 - 26 ετών. Συνιστάται να γίνεται έναρξη του εμβολιασμού 
σε ηλικία 11 - 12 ετών. Ο στόχος είναι ο εμβολιασμός να 
προηγείται της πιθανότητας φυσικής μόλυνσης. Και τα δύο 
εμβόλια είναι ασφαλή και δραστικά.

ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ: Ο πνευμονιόκοκ-
κος είναι ένα μικρόβιο το οποίο, εκτός από πνευμονία (όπως 
υποδηλώνει το όνομά του), μπορεί να προκαλέσει και μικρο-
βιαιμία αλλά και μηνιγγίτιδα, ιδίως σε βρέφη. Παλαιοτέρα, 
υπήρχε μόνο το «πολυσακχαριδικό», το οποίο γινόταν (και 
γίνεται) σε ειδικές ομάδες, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικό 
σε ηλικίες κάτω των 2 ετών. Γι’ αυτούς τους λόγους, ήταν μα-
κρόχρονη η προσπάθεια δημιουργίας εμβολίου που να είναι 
αποτελεσματικό από τους πρώτους μήνες ζωής. Έτσι, στις 
αρχές της προηγούμενης δεκαετίας κυκλοφόρησε το 7δύνα-
μο «συζευγμένο» αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. Από τους 
πάνω από 90 γνωστούς τύπους του μικροβίου κάλυπτε τους 
7, οι οποίοι, όμως, ήταν από τους συχνότερους και σοβαρό-
τερους. Ο συστηματικός εμβολιασμός μείωσε τη διεισδυτι-
κή πνευμονιοκοκκική νόσο (μικροβιαιμία, μηνιγγίτιδα) κατά 
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60% - 90% σε παιδιά μικρότερα των 2 ετών. Από τα μέσα της 
δεκαετίας του ’90 παρατηρήθηκε αύξηση των επιπλεγμένων 
με εμπύημα πνευμονιών, η οποία συνεχίστηκε και μετά την 
εφαρμογή του εμβολίου και βρέθηκε ότι οφειλόταν σε ο-
ρότυπους που δεν περιλαμβάνονταν στο πρώτο εμβόλιο, 
όπως ο 1. Εδώ και περίπου ένα χρόνο κυκλοφορεί το 
νεότερο 13δύναμο εμβόλιο, το οποίο προστατεύει από 
6 επιπλέον τύπους του μικροβίου και υπολογίζεται ότι 
καλύπτει πάνω από το 60% των περιπτώσεων που δεν 
καλύπτονταν από το 7δύναμο.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ: 
Ξεκίνησε με σύσταση για μια δόση, αλλά σύ-
ντομα διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται και μια 
επαναληπτική, η οποία τοποθετήθηκε αρ-
χικά στην ηλικία των 4 - 6 ετών. Φάνηκε τα 
τελευταία χρόνια ότι αρκετά παιδιά που 
είχαν κάνει την πρώτη δόση αλλά όχι α-
κόμη τη δεύτερη, και εκτέθηκαν στον 
ιό της ανεμευλογίας, νόσησαν. Γι’ αυτό 
συνιστάται η δεύτερη δόση να γίνεται 
νωρίτερα (στα 2 - 3 έτη). Κυκλοφο-
ρεί, επίσης, το 4δύναμο εμβόλιο 
ιλαράς - ερυθράς - παρωτίτιδας - 
ανεμευλογίας. Βασικό πλεονέκτημά 
του είναι τα λιγότερα τσιμπήματα και 
πιθανόν η καλύτερη συμμόρφωση. Μει-
ονέκτημά του είναι το αυξημένο ποσοστό 
ανεπιθύμητων ενεργειών. Συνιστάται τουλά-
χιστον ο ένας εμβολιασμός να γίνεται ξεχω-
ριστά από άλλα εμβόλια.

Τα εμβόλια μας προστατεύουν από πολλά, δυνητικά επικίν-
δυνα, νοσήματα. Μερικά, όπως η διφθερίτιδα ή η πολιομυε-
λίτιδα, μας φαίνονται μακρινά και ότι δεν μας αφορούν, αυτό 
όμως ακριβώς οφείλεται στην επιτυχία του εμβολιασμού. 
Πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ώστε να μην επηρε-
αζόμαστε εύκολα από διάφορες φήμες ή θεωρίες, μη επιστη-
μονικά τεκμηριωμένες, που κυκλοφορούν κατά καιρούς για 
πιθανές αρνητικές συνέπειές τους. Είναι σημαντική η πιστή 
τήρηση του χρονοδιαγράμματος των εμβολίων, σύμφωνα με 
το ΕΠΕ και τις οδηγίες του ιατρού που παρακολουθεί το παιδί, 
για να έχουμε την καλύτερη δυνατή προστασία.
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Τι σημαίνει η πιο «συνηθισμένη» ενόχληση

Μπορεί να είναι οξύς, μπορεί να διαρκεί καιρό, μπορεί να είναι μέτριας 
έντασης, μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα. Όπως και 
αν τον νιώθει ένα παιδί, ο κοιλιακός πόνος είναι ο πιο συνηθισμένος 
λόγος για να οδηγηθεί στον παιδίατρο. Ποια είναι η αιτία, όμως, και σε 
ποια πάθηση μπορεί να οφείλεται;

Πόνος στην κοιλιά

Ο πόνος στην κοιλιά είναι μία από τις πιο συνηθισμένες αι-
τίες που κάνουν ένα παιδί να παραπονεθεί και οδηγούν αυτό 
και τους γονείς στον ιατρό. Ο πόνος μπορεί να έχει διάφορα 
χαρακτηριστικά. Μπορεί να είναι οξύς, δηλαδή να ξεκινήσει 
ξαφνικά, ή χρόνιος, να είναι παρών δηλαδή για πολλές εβδο-
μάδες ή και μήνες. Άλλο χαρακτηριστικό του πόνου είναι η 
ένταση, αν είναι δηλαδή δυνατός ή μέτριος. Ένα ακόμα χα-
ρακτηριστικό είναι η εντόπισή του. Συνήθως είναι και το πιο 

δύσκολο χαρακτηριστικό να εξακριβωθεί. 
Μία ακόμα σημαντική πληροφορία είναι τα συμπτώματα που 
τυχόν συνοδεύουν τον πόνο (έμετοι, διάρροιες, ανορεξία, πυ-
ρετός), οι συνθήκες που τον χειροτερεύουν ή τον βελτιώνουν, 
καθώς και η διάρκεια του επεισοδίου. Όλες αυτές οι πλη-
ροφορίες είναι σημαντικές για να ξεκινήσει η διαγνωστική 
προσέγγιση της αιτίας του πόνου. 
Συνήθεις αιτίες κοιλιακού άλγους είναι λοιμώξεις, όπως η 

Παιδίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Από τoν 
Άγη Τερζίδη
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γαστρεντερίτιδα, η δυσκοιλιότητα ή πιο επείγουσες καταστά-
σεις, όπως η σκωληκοειδίτιδα. Το κοιλιακό άλγος, συνήθως 
το χρόνιο, μπορεί να είναι ο τρόπος που εκφράζει ένα παιδί 
την ανησυχία και το άγχος που νιώθει.

Ο ι  α ι τ ί ε ς
• Κολικοί: Παρουσιάζονται στο20% των βρεφών τον πρώτο 
μήνα της ζωής τους και εκδηλώνονται με κλάμα και κάμψη 
των ποδιών προς την κοιλία.
• Γαστρεντερίτιδα: Λοίμωξη του πεπτικού συστήματος. Συνή-
θως οφείλεται σε κάποιον ιό και λιγότερο συχνά σε βακτιρί-
δια. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν, εκτός από τον πόνο, εμε-
τούς και διάρροιες και είναι πιθανόν να συνυπάρχει πυρετός.
• Δυσκοιλιότητα: Σχετίζεται με τη συχνότητα των κενώσεων 
(συνήθως λιγότερες από τρεις την εβδομάδα) και τη δυσκολία 
που παρουσιάζει ένα παιδί να ενεργηθεί (μεγάλα κόπρανα 
και πόνος κατά την κένωση, που μπορεί να συνοδεύεται α-
πό παρουσία μικρής ποσότητας αίματος). Οι συνηθέστερες 
αιτίες είναι οι διατροφικές συνήθειες (αλλαγή διατροφής, 
ανεπαρκής πρόσληψη φυτικών ινών, ανεπαρκής πρόσληψη 
υγρών). Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορεί να παρουσιάσουν 
δυσκοιλιότητα λόγω του δισταγμού τους να χρησιμοποιήσουν 
την τουαλέτα στο σχολείο.
• Σκωληκοειδίτιδα: Είναι η πιο συχνή χειρουργική νόσος που 
εκδηλώνεται με κοιλιακό πόνο. Τα συμπτώματα ξεκινούν με 
διάχυτο κοιλιακό πόνο, ο οποίος αργότερα μπορεί να εντο-
πίζεται στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο της κοιλιάς, στο δεξιό 

λαγόνιο βόθρο. Του πόνου μπορεί να προηγείται ανορεξία, 
ενώ μπορεί να τον συνοδεύουν έμετοι και πυρετός.
• Μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα: Σχετίζεται με λοίμωξη από 
ιό, η εικόνα μοιάζει με αυτήν της σκωληκοειδίτιδας, με διά-
χυτο κοιλιακό πόνο.
• Τραυματισμός στην κοιλιά: Μπορεί να προκαλέσει τραυμα-
τισμό των μυών της κοιλιάς, διάτρηση κοίλου σπλάγχνου (ε-
ντέρου, στομάχου), τραυματισμό και ρήξη ήπατος ή σπληνός.
• Εντερική απόφραξη: Μπορεί να προκληθεί από εγκολεα-
σμό (πρόπτωση ενός τμήματος του εντέρου στον αυλό ενός 
περιφερικότερου τμήματος του εντέρου και πρόκληση από-
φραξης). Στις περισσότερες περιπτώσεις εκδηλώνεται με κο-
λικοειδές κοιλιακό άλγος, εμέτους και διαρροϊκές κενώσεις 
με πρόσμιξη αίματος και βλέννας. Άλλα αίτια εντερικής από-
φραξης είναι η συστροφή του εντέρου, η περίσφιγξη κήλης, 
οι συμφύσεις από προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις 
στην κοιλιά.
• Παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος: Λοιμώξεις, λι-
θίαση ουροποιητικού.
• Σε μεγαλύτερες ηλικίες: Δυσμηνόρροια, φλεγμονώδεις 
νόσοι της πυέλου (λοιμώξεις από παθογόνα σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα μικρόβια ή ιούς), έκτοπη κύηση.
• Εξωκοιλιακά αίτια κοιλιακού άλγους: Φαρυγγίτιδα, πνευ-
μονία με εντόπιση στη βάση του δεξιού πνεύμονα, σακχαρώ-
δης διαβήτης, συνηθέστερα το κοιλιακό άλγος είναι η πρώτη 
εκδήλωση του διαβήτη στο πλαίσιο διαβητικής κετοξέωσης, 
δρεπανοκυτταρική αναιμία κ.ά.

ΤΑ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ:

Βρέφη (έως 1 έτους) Νήπια (έως 5 ετών) Παιδιά (έως 11 ετών) Έφηβοι (12 έως 18 ετών)

Κολικοί εντέρου Γαστρεντερίτιδα Γαστρεντερίτιδα Σκωληκοειδίτιδα

Γαστρεντερίτιδα Σκωληκοειδίτιδα Σκωληκοειδίτιδα Γαστρεντερίτιδα

Δυσκοιλιότητα Εγκολεασμός, συστροφή Δυσκοιλιότητα Δυσκοιλιότητα

Λοιμώξεις του ουροποιητικού Τραύμα Λειτουργικός πόνος Δυσμηνόρροια

Εγκολεασμός, συστροφή 
εντέρου, περίσφιγξη κήλης

Φαρυγγίτιδα και άλλες στρε-
πτοκοκκικές λοιμώξεις

Λοίμωξη ουροποιητικού Φλεγμονώδεις νόσοι της πυέλου

Μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα Τραύμα Συστροφή ωοθηκών, όρχεως

Φαρυγγίτιδα και 
άλλες στρεπτοκοκκικές 
λοιμώξεις

Έκτοπες κυήσεις

Μεσεντέριος 
λεμφαδενίτιδα
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Οι παγίδες που κρύβει το σπίτι

Η φυσιολογική περιέργεια ωθεί τα παιδιά να περιεργάζονται και, συχνά, 
να δοκιμάζουν διάφορα αντικείμενα ή προϊόντα που περιέχουν 
επιβλαβείς ουσίες. Έτσι, το 90% των περιπτώσεων δηλητηρίασης 
συμβαίνει στο σπίτι. Ποια σημεία του σπιτιού, όμως, μπορεί να κρύβουν 
κινδύνους και τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς;

Δηλητηριάσεις

Ο κίνδυνος από την έκθεση των παιδιών σε δηλητηριώδεις 
ουσίες είναι συχνό πρόβλημα. Το 90% των περιπτώσεων δη-
λητηριάσεων συμβαίνει στο σπίτι και σε σπάνιες περιπτώσεις 
μπορεί να αποβεί μοιραίο.
Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών οι περισσότερες δηλητηρι-
άσεις οφείλονται σε καλλυντικά και σε προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας. Ακολουθούν σε συχνότητα τα διάφορα καθαριστι-
κά του σπιτιού και τα αναλγητικά φάρμακα. Τον σοβαρότερο 
κίνδυνο εγκυμονούν τα φαρμακευτικά συμπληρώματα του 
σιδήρου, τα αντιδιαβητικά φάρμακα (σουλφονυλουρίες), τα 
αντικαταθλιπτικά φάρμακα, τα φάρμακα του καρδιαγγειακού 
συστήματος (αντιυπερτασικά), τα σαλικυλικά (ασπιρίνη), οι 
τοξικές αλκοόλες, η κλονιδίνη, τα οπιοειδή, οι υδρογονάν-
θρακες και οι παρασιτοκτόνες ουσίες.
Η πλειονότητα των παιδικών δηλητηριάσεων αντιμετωπίζεται 
με ασφάλεια στο σπίτι, έπειτα από επικοινωνία και παροχή 
οδηγιών από το Κέντρο Δηλητηριάσεων (210 7793777).
Τα νήπια μεγαλώνοντας γίνονται περισσότερο περίεργα, κι-
νητικά και επιδέξια. Καταφέρνουν να μετακινούνται ευκολό-
τερα στο σπίτι, να ανοίγουν ντουλάπια και να περιεργάζονται 
το περιεχόμενό τους, καθώς και να ξεβιδώνουν τα πώματα 
των φαρμακευτικών συσκευασιών. Η φυσιολογική τους πε-
ριέργεια και η τάση τους για στοματικό ερεθισμό τα ωθεί να 
βάζουν διάφορα αντικείμενα στο στόμα τους, επιδιώκοντας να 
τα γευτούν ή να τα καταπιούν. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
μπορεί να προσπαθήσουν να «συμμετέχουν» στην καθαριό-
τητα του σπιτιού, χρησιμοποιώντας διάφορα τοξικά προϊόντα 
οικιακής καθαριότητας ή να προσπαθούν να παίρνουν μόνα 
τους φάρμακα.

Ο ι  π ρ ο φ υ λ ά ξ ε ι ς
Οι γονείς οφείλουν να επιτηρούν τις δραστηριότητες του παι-

διού και να επιθεωρούν τακτικά το σπίτι για την αποτροπή 
κινδύνων δηλητηρίασης, επιδιώκοντας έτσι να εξασφαλί-
σουν ένα ασφαλές περιβάλλον για το παιδί. Για την ασφάλεια 
των παιδιών οι γονείς οφείλουν να τηρούν τους παρακάτω 
κανόνες:
•  Να φυλάσσουν τα επικίνδυνα για δηλητηρίαση προϊόντα 

ασφαλισμένα σε σημεία όπου το παιδί να μην μπορεί να τα 
πλησιάσει ή να τα πιάσει.

•  Να χρησιμοποιούν κλειδαριές ή σύρτες ασφαλείας στα 
συρτάρια και στα ντουλάπια στα οποία φυλάσσονται διά-
φορα επικίνδυνα αντικείμενα ή φάρμακα.

•  Σε συνθήκες αναστάτωσης, εκνευρισμού και υπερέντασης 
(π.χ. πυρετός) να αποφεύγουν τις βιαστικές και απρόσε-
κτες ενέργειες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή 
δοσολογία του φαρμάκου, στο ερμητικό κλείσιμο του φαρ-
μάκου με το πώμα του και στην τοποθέτησή του, μετά τη 
χρήση, σε ασφαλή χώρο.

•  Να αναφέρονται στο φάρμακο με την πραγματική ονομασία 
του και να μην προκαλούν σύγχυση στο παιδί αποκαλώντας 
το καραμέλα κ.ά.

•  Να μην αφήνουν τα δοχεία με αλκοόλ σε σημεία όπου μπο-
ρεί να έχει πρόσβαση ένα παιδί.

•  Να διατηρούν τα διάφορα προϊόντα στις αρχικές τους συ-
σκευασίες και να αποφεύγουν να αποθηκεύουν φαρμα-
κευτικές ουσίες σε δοχεία τροφίμων ή αναψυκτικών.

•  Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος να διαβάζουν 
προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης τους.

•  Να μάθουν τα παιδιά να μην πίνουν και να μην τρώνε οτιδή-
ποτε, εκτός και εάν αυτό τους το προσφέρει ένας ενήλικας.

•  Να αποφεύγουν τη λήψη φαρμάκων μπροστά σε μικρά 
παιδιά. Τα παιδιά έχουν την τάση να μιμούνται τις συμπε-
ριφορές των ενηλίκων.

Παιδίατρος, Επιμελητής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Από τoν 
Γιώργο 
Χατζηγεωργίου
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•  Να ελέγχουν συχνά το σπίτι για τυχόν ληγμένα φάρμακα, 
ώστε να πεταχτούν έγκαιρα.

•  Να απομακρύνουν ουσίες που θεωρούνται σήμερα ακα-
τάλληλες για θεραπείες, όπως είναι τα διάφορα αιθέρια 
έλαια, το βορικό οξύ, ο αμμωνιούχος υδράργυρος και το 
νέφτι.

•  Ένα παιδί κινδυνεύει περισσότερο από δηλητηρίαση όταν 

βρίσκεται σε ένα μη γνώριμο περιβάλλον (π.χ. στο σπίτι 
συγγενών, φίλων κ.ά.).

Τα περισσότερα σπίτια περιέχουν δυνητικά τοξικές ουσίες 
σε διάφορους χώρους (κουζίνα, μπάνια, γκαράζ). Η επιθε-
ώρηση των χώρων του σπιτιού στους οποίους ελλοχεύει ο 
κίνδυνος δηλητηριάσεων πρέπει να γίνεται με μεθοδικό και 
σχολαστικό τρόπο.

Η επιθεώρηση 

των χώρων του σπιτιού 

στους οποίους ελλοχεύει 

ο κίνδυνος δηλητηριάσεων 

πρέπει να γίνεται 

με μεθοδικό και 

σχολαστικό τρόπο.
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ΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Χώρος σπιτιού Μέτρο προφύλαξης

Κουζίνα

Αποθηκεύετε τα διάφορα απορρυπαντικά και τα καθαριστικά υλικά φούρνου, μπάνιου 

Εγκαταστήστε σύρτες σε ντουλάπια και σε συρτάρια, τα οποία μπορούν να πλησιάσουν 
και να ανοίξουν τα παιδιά.

Αποφύγετε την αποθήκευση χημικών ουσιών μέσα στο ψυγείο.

Μη χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα, παγίδες ή φαρμακευτικά δολώματα σε περιοχές που 
είναι εύκολα προσβάσιμες από τα παιδιά.

Λουτρό και υπνοδωμάτια 

Φυλάξτε τα φάρμακα σε χώρους όπου δεν μπορούν να τα δουν ή να τα πλησιάσουν τα 
παιδιά (σ’ ένα κλειδωμένο ντουλάπι ή κουτί).

Αποθηκεύστε αρώματα, κολόνιες, καλλυντικές ουσίες και προϊόντα περιποίησης μαλ-
λιών σε σημεία όπου δεν μπορούν να τα δουν ή να τα πιάσουν τα παιδιά (π.χ. σε ψηλά 
ράφια ή σε κλειδωμένα συρτάρια).

Τοποθετείτε τα καθαριστικά πλυντηρίου σε ασφαλές μέρος.

                      Καθιστικό 
                         - τραπεζαρία

Απομακρύνετε τα τοξικά φυτά ή τοποθετήστε τα σε σημεία όπου δεν υπάρχει η δυνατό-
τητα πρόσβασης από τα παιδιά.

Τοποθετείτε τα προϊόντα καπνού, τους αναπτήρες, τα σπίρτα σε σημεία όπου δεν μπορούν 
να τα δουν ή να τα πιάσουν τα παιδιά.

Αποθηκεύστε τα διάφορα οινοπνευματώδη ποτά σε κλειδωμένο ντουλάπι και πετάξτε 
τις μισογεμάτες φιάλες.

             Γκαράζ - υπόγειο

Φυλάξτε τα χρώματα βαφής, τις διαλυτικές ουσίες, τα εντομοκτόνα, τα λιπάσματα και τα 
φυτοφάρμακα σε κλειδωμένα ντουλάπια. Φροντίστε να αποθηκεύετε όλα αυτά τα υλικά 
στην αρχική τους συσκευασία.

Μην τοποθετείτε εντομοκτόνες ουσίες, παγίδες ή δολώματα σε περιοχές που είναι προ-
σβάσιμες από τα παιδιά.

Εγκαταστήστε ένα ανιχνευτή διαρροής μονοξειδίου του άνθρακα από καπνό.

     Εξωτερικοί χώροι

Αναγνωρίστε και απομακρύνετε φυτά, φυτικούς βολβούς ή καρπούς με τοξική δράση.

Μην αφήνετε σπόρους που σκοπεύετε να φυτέψετε σε περιοχές όπου είναι δυνατή η 
πρόσβαση από τα παιδιά.
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KANTE TO                      ΔΩΡΟ!  ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

child

To Παίδων ΜΗΤΕΡΑ 
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ες που 

κρύβει 
το σπίτ

ι
Εμβόλια

: 

Η αποτελ
εσματικ
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 18 - IOYΛΙΟΣ 2011

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 19 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2011

Νέα ανακαινισμένη αίθουσα 

τοκετών στο ΛΗΤΩ

Άνοιγμα και στον 

Ιατρικό Τουρισμό

Στεκόμαστε 
δίπλα σας!

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 Αλέξη Σεϊτανίδη

Λεωφ. Καποδιστρίου 30 & Πεντελικού, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα: 

τηλ. 210 6867238, fax: 210 6867624,
e-mail: aseitanidis@hygeia.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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