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Αγαπητοί αναγνώστες

  Το περιοδικό του Μαιευτηρίου Λητώ δημιουργήθηκε με στόχο την 

παροχή ενημέρωσης υψηλών προδιαγραφών.

  Πιστεύοντας ότι η γνώση και η πρόληψη είναι το άλφα και το 

ωμέγα για να κάνουμε την ζωή μας καλύτερη, σκοπεύουμε μέσω του 

περιοδικού μας να ενημερώνουμε το αναγνωστικό μας κοινό προ-

τείνοντας - καθοδηγώντας και δίνοντας λύσεις σε απορίες που απα-

σχολούν την σύγχρονη γυναίκα μητέρα, τον πατέρα και το παιδί σε 

σχέση με την υγεία.

  Αναλαμβάνουμε μια μεγάλη ευθύνη προς όλο το αναγνωστικό μας 

κοινό, σε συνεργασία βέβαια με τους ιατρούς συνεργάτες της κλινι-

κής μας για την έγκυρη ενημέρωση σας ως προς τις εξελίξεις στο 

χώρο της ιατρικής, τις νέες εφαρμοσμένες τεχνικές καθώς και γεγο-

νότα που παίρνουν μέρος εντός και εκτός του Μαιευτηρίου μας.

  Φιλοδοξία μας, είναι να σας προσφέρουμε αυτή την έκδοση με την 

ελπίδα ότι θα αποτελέσει για εσάς ένα χρήσιμο τεύχος, με θέματα 

που θα περιέχουν την πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών και πάντα 

λειτουργώντας ως συμπλήρωμα με τον γιατρό σας.

  Ευχόμαστε και συνάμα ελπίζουμε ότι θα υπάρξει η αρχή του νήμα-

τος για μια άρτια ενημέρωση και μια ζεστή αγκαλιά από όλους 

εμάς για εσάς ! 

 

 

Πάντα δίπλα σας

Επαμεινώνδας Μεγαπάνος
Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

 

 
λη

τώ
 E

di
to

ria
l

Επαμεινώνδας Μεγαπάνος
Πρόεδρος Δ.Σ.
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Aπαγορεύεται	η	αναδημοσίευση	και	γενικά	η	αναπαραγωγή,	ολική	ή	μερική,	περιληπτική	ή	κατά	παράφραση	
ή	διασκευή	του	περιεχόμενου	του	περιοδικού	με	οποιοδήποτε	μέσο	και	τρόπο	χωρίς	έγγραφη	άδεια	του	εκ-
δότη.	Η	άποψη	των	συντακτών	δεν	είναι	απαραίτητα	και	η	επίσημη	άποψη	της	Διεύθυνσης	του	περιοδικού.	
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Την τελευταία πενταετία διοργανώνουμε εντός του Μαιευτηρίου Λητώ εθελοντική αιμοδοσία, δύο φορές 
τον χρόνο σε συνεργασία με το Β’ περιφερειακό κέντρο αιμοδοσίας του Λαϊκού Νοσοκομείου, την οποία 
όλοι, οι εργαζόμενοι και μη υποστηρίζουν μέχρι και σήμερα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο, στο μεγάλο 
δώρο ζωής. Η επόμενη αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο. Βοηθήστε και εσείς με την συμμε-
τοχή σας σε αυτόν τον ιερό σκοπό. Μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι μας!

Η Μαία	και	το	Έργο	της
Λίγα λόγια από την διευθύνουσα μαία του μαιευτηρίου κα Ευτυχία Κωνσταντινίδου.

  Tο μαιευτικό επάγγελμα γεννήθηκε μαζί με τον άνθρωπο. Από την αρχή των 
αιώνων και με την πάροδο τους, η μαία υπήρξε αρωγός στην έγκυο και την 
λεχωίδα.
  Με τις γνώσεις της και τον ελάχιστο εξοπλισμό που διέθετε, αλλά κυρίως με 
το ψυχικό της σθένος στήριξε οικογένειες και κοινωνίες. Δεν είναι ίσως τυχαίο 
που οι Γάλλοι την ονομάζουν sage-femme, δηλαδή σοφή γυναίκα.
  Η μαία είναι το πρόσωπο που θα υποδεχθεί τη νέα ζωή στο ξεκίνημα της. 
Έχει την ευθύνη της μαιευτικής, γυναικολογικής και ψυχολογικής κάλυψης 
(φροντίδας) όλων των γυναικών και παράλληλα την επιστημονική γνώση και 
ικανότητα να παρέχει τις υπηρεσίες της στις γυναίκες της αναπαραγωγικής 
ηλικίας. 
  Στόχος της μαίας είναι η σωματική και ψυχική υγεία της εγκύου. 
  Ανταμοιβή της η ύψιστη τιμή να μοιράζεται το θαύμα της γέννησης και της γλυκιάς συνάντησης μητέρας και νεογνού.
Για την προσφορά της στη γυναίκα, τη μητέρα, το παιδί και την κοινωνία γενικότερα, καθιερώθηκε η 5η Μαΐου να γιορ-
τάζεται κάθε χρόνο ως η «Παγκόσμια Ημέρα της Μαίας».
  Στη χώρα μας υπάρχουν δύο τμήματα μαιευτικής: το ένα στα Τ.Ε.Ι. Αθηνών και το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη, τετρα-
ετούς φοίτησης. Από το 1984 παίρνουν πτυχίο και οι άνδρες, οι «Μαιευτές». Ο συνολικός αριθμός των μαιών-μαιευτών 
στην Ελλάδα υπολογίζεται στις 5000.

Η	Γιορτή	της Μαίας
Την Παρασκευή 13 Μαΐου 2005 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διαλέξεων 
εκδήλωση με σκοπό να τιμηθεί ο τόσο σημαντικός ρόλος της μαίας. Σε μια 
κοινή γιορτή για όλο το μαιευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρευρέθη-
καν μαίες που εργάσθηκαν από τις πρώτες ημέρες ίδρυσης του μαιευτηρίου 
και έχουν πλέον συνταξιοδοτηθεί, η πρόεδρος του συλλόγου μαιών καθώς και 
μαίες από τα άλλα μαιευτήρια των Αθηνών. Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακο-
λούθησε δεξίωση και κλήρωση δώρων για το προσωπικό, κλείνοντας μέσα σε 
μία χαρούμενη ατμόσφαιρα άλλη μία εκδήλωση.

Δ
ώ
ρ
ο

ζω
ής

Παρουσίαση στρατηγικού σχεδιασμού στη Αίγλη 
Ζαππείου

Από την εκδήλωση για την γιορτή της Μαίας, στην 
άιθουσα διαλέξεων του Μαιευτηρίου Λητώ

Ευτυχία Κωνσταντινίδου
Διευθύνουσα Μαιευτηρίου Λητώ 

«Το	Λητώ	αύριο
δομή, λειτουργία και προοπτικές»
Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Μαιευτηρίου Λητώ

Με αφορμή την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού του Μαιευτηρίου 
Λητώ από τον Γενικό Διευθυντή κύριο Νικόλαο Παπαδημητρίου, πραγματο-
ποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου την 1η Μαρτίου δεξίωση που δόθηκε προς 
όλους τους συνεργάτες και ιατρούς του Μαιευτηρίου Λητώ.
Μέσα στην γεμάτη από προσκεκλημένους αίθουσα, σε μια ευχάριστη ατμό-
σφαιρα, δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς πίνοντας ένα ποτό να συζητήσουν για 
θέματα του Μαιευτηρίου που τους απασχολούν καθώς και για τις νέες εξελί-
ξεις που μόλις είχαν ενημερωθεί.
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Ο	πρώτος	
υπερηχογραφιστής θυμάται...

  Στην Ελλάδα η εφαρμογή της διαγνωστικής υπερηχογραφίας στη Μαιευτική και 
Γυναικολογία άρχισε το 1969 και στο Μαιευτήριο Λητώ το 1975 τα πρώτα μηχα-
νήματα επέτρεπαν την μονοδιάστατη απεικόνιση (A. Scan) και χρειαζόταν μερικές 
φορές μία σχετική φαντασία για την ερμηνεία της εικόνας στην οθόνη του μηχανή-
ματος. Στη συνέχεια η δισδιάστατη απεικόνιση (B. Scan) έδινε καλύτερες εικόνες και 
περισσότερες εφαρμογές. 
  Η πρώτη εμπειρία της απεικόνισης του εμβρύου, το πρώτο τρίμηνο της κυήσεως 
ήταν συναρπαστική για τον μαιευτήρα και για την έγκυο, η ακρόαση των καρδιακών 
παλμών από την έκτη εβδομάδα της κύησης και η παρακολούθηση των κινήσεων του 
εμβρύου στο αμνιακό υγρό ήταν μία χαρούμενη στιγμή για την έγκυο. Η δυνατότητα 
παρακολούθησης της ανάπτυξης του εμβρύου ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα της 
υπερηχογραφίας.
  Νέες γνώσεις επέτρεψαν στους υπερηχογραφιστές να γνωρίζουν καλύτερα την παθοφυσιολογία του εμβρύου με την απει-
κόνιση της κατάποσης του αμνιακού υγρού, την λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος, τις αναπνευστικές κινήσεις 
και την μελέτη της αγγειακής κυκλοφορίας στο έμβρυο, τον ομφάλιο λώρο και τον πλακούντα. Η δυσάρεστη πλευρά του 
υπερηχογραφήματος είναι όταν απεικονίζεται μία συγγενής ανωμαλία του εμβρύου και το πώς να εξηγήσουμε με απλά 
λόγια αυτή την ανωμαλία στους γονείς και να τους καθοδηγήσουμε στη κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
  Τα τελευταία χρόνια στην διαγνωστική υπερηχογραφία προστέθηκε η επεμβατική υπερηχογραφία: αμνιοκέντηση, λήψη 
χωριακής λάχνης, ομφαλοκέντηση για την διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών, την παρακέντηση κύστεων της ωοθήκης 
και την διάγνωση και θεραπευτική αγωγή της εξωμητρίου κύησης. Από έτος σε έτος με τη ραγδαία πρόοδο της τεχνολο-
γίας η εφαρμογή των υπερήχων στη γυναικολογία και τη μαιευτική έχει απεριόριστες εφαρμογές διότι είναι μία απαραί-
τητη, αξιόπιστη και ανώδυνη διαγνωστική μέθοδος και ακίνδυνη για το έμβρυο.
  Σήμερα το Τμήμα Διαγνωστικής και Επεμβατικής Υπερηχογραφίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής του Μαιευτηρίου 
Λητώ με τα σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας γενιάς πλαισιώνεται από νέους γυναικολόγους – υπερηχογραφιστές με 
σωστές επιστημονικές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία. Θα τολμήσω να τους ονομάσω υπερηχογραφιστές νέας γενιάς διότι 
δεν είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν την εξέλιξη και την πρόοδο του υπερηχογραφήματος επί τριάντα πέντε συνεχή 
χρόνια.

Λητώ	Lab 
Νέο Διαγνωστικό Κέντρο στον Πειραιά
Η ποιότητα του Λητώ επεκτείνεται στα Νότια Προάστια
  Έχοντας παρουσιάσει επιτυχημένη πορεία στον χώρο της πρόληψης και της 
θεραπείας ο όμιλος μας αποφάσισε την δημιουργία ενός νέου διαγνωστικού 
κέντρου υψηλών προδιαγραφών στον Πειραιά, το «Λητώ Lab».
  Από τον χειμώνα του 2005, θα μπει ενεργά στον χώρο παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών ένα νέο διαγνωστικό κέντρο στον Πειραιά, επί της οδού Αγ. Σπυρί-
δωνος 13, σε ανεξάρτητο χώρο έκτασης 750 τ.μ.
  Σκοπός του νέου διαγνωστικού κέντρου είναι να καλύψει το κενό εκείνων 
που επιθυμούν την αξιοπιστία στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών εφάμιλλων 
με αυτή του Μαιευτηρίου Λητώ στα Νότια προάστια καθώς και την εξυπηρέ-
τηση όλων των ιατρών που η έδρα τους είναι στον Πειραιά και στην ευρύτερη 
περιοχή.
  Το νέο διαγνωστικό κέντρο θα είναι άρτια εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα σε έναν 
χώρο λειτουργικό και αισθητικά προσεγμένο. Με δεδομένη την έμφαση που δίνουμε στον άνθρωπο, το κέντρο θα 
είναι στελεχωμένο με έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό, διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
  Πάντα, συνεπείς στην συνεχή προσπάθεια του Μαιευτηρίου Λητώ ακολουθούμε πιστά τα χνάρια του και υποσχό-
μαστε το τελειότερο αποτέλεσμα για τους συνανθρώπους μας. 

Λεωνίδας Παπαδόπουλος
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος

Dr. Εμμανουήλ Κορκόνδειλας
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
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  Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και με την πρωτοβουλία 
μιας μικρής ομάδας μαιευτήρων–γυναικολόγων του «Λητώ» 
δημιουργήθηκε το πρώτο οργανωμένο τμήμα λαπαροσκο-
πικής χειρουργικής και εφαρμογών laser.
  Με το πέρασμα του χρόνου, νέοι κι άξιοι συνάδελφοι ήλ-
θαν να προστεθούν στο τμήμα και να το εμπλουτίσουν με 
την εμπειρία και την ικανότητά τους.
  Έτσι με το πέρασμα του χρόνου το λαπαροσκοπικό τμήμα 
του Μαιευτηρίου Λητώ από μία μικρή αίθουσα έφθασε να 
καταλαμβάνει δύο ακόμα μεγάλες χειρουργικές αίθουσες 
στις οποίες η γκάμα των εκτελούμενων επεμβάσεων ξεκι-
νούσε από απλές διαγνωστικές λαπαροσκοπήσεις και έφθα-
νε σε συνθήκες επεμβατικές π.χ. υστερεκτομές, ινομυομα-
τεκτομές κ.ά.
  Από εκείνο το χρονικό διάστημα είχε αρχίσει να γίνεται 
εμφανές το εκπαιδευτικό κενό που υπήρχε τόσο στους νέους 
ιατρούς όσο και σε παλαιότερους στο αντικείμενο της λαπα-
ροσκοπικής χειρουργικής. Κενό που οφειλόταν στην πολύ 
μικρή εκπαίδευση στο αντικείμενο.
  Εντοπίζοντας αυτή την ανάγκη και αισθανόμενοι το με-
γάλο ενδιαφέρον των συναδέλφων για τη λαπαροσκοπική 
τεχνική, πιστέυαμε ότι η τεχνική θα αναπτυχθεί περισσότε-
ρο ανάλογα με τον αριθμό συναδέλφων που θα μυηθούν σε 
αυτή. Έτσι οραματιστήκαμε την οργάνωση σεμιναρίων. Το 
όνειρο των ανθρώπων της οργανωτικής επιτροπής άρχισε 
να παίρνει σάρκα και οστά με την πραγματοποίηση του 1ου 
σεμιναρίου.
  Καταξιωμένοι συνάδελφοι από το εξωτερικό και υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Έταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκό-
πησης και υπό την αναγνώριση του R.C.O.G. το αποτέλεσμα 
και η συμμετοχή των συναδέλφων μας έδωσαν κουράγιο και 
ώθηση, έτσι ώστε από την επόμενη ημέρα να ξεκινήσουμε 
τις ενέργειες για την διενέργεια του 2ου σεμιναρίου, καθιε-

ρώνοντας τα σεμινάρια αυτά σαν θεσμό. Δύο φορές το χρό-
νο δίνεται η ευκαιρία στους συναδέλφους μαιευτήρες – γυ-
ναικολόγους να εκπαιδεύονται στη λαπαροσκοπική τεχνική 
όλων των επιπέδων.
  Στις 2 Ιουλίου 2005 πραγματοποιήθηκε το 6ο σεμινάριο με 
θέμα την «Ενδομητρίωση».
  Το Μαιευτήριο Λητώ, στηρίζει όλα τα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα, με την παραχώρηση τόσο της αίθουσας διαλέξε-
ων όσο και των χειρουργείων. Σημαντική είναι η υλικοτεχνι-
κή υποστήριξη της «Ενδοσκοπικής Χειρουργικής».
  Η δομή των σεμιναρίων δίνει την δυνατότητα στους συμ-
μετέχοντες να λάβουν τόσο τη θεωρητική όσο και την πρα-
κτική γνώση από τους καταξιωμένους Έλληνες και ξένους 
επιστήμονες του χώρου.
  Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση των παρουσι-
άσεων των ομιλητών, την πρόσβαση στις χειρουργικές αί-
θουσες, την on line παρακολούθηση χειρουργικών επεμβά-
σεων αλλά και με την πρακτική εξάσκηση σε κατάλληλους 
προσομοιωτές ανά δύο συμμετέχοντες μ’ έναν εκπαιδευτή.  
Για την καλύτερη μετάδοση των γνώσεων και την ουσιαστι-
κή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, ο αριθμός των γιατρών 
που παρακολουθούν το σεμινάριο έχει οριστεί αυστηρά στα 
16 άτομα.
  Στόχος του κάθε σεμιναρίου είναι μετά το τέλος της εκ-
παίδευσης, οι γιατροί που συμμετείχαν να εκτελούν λαπαρο-
σκοπικές επεμβάσεις και να αναδείξουν τη χειρουργική τους 
ικανότητα στον εξειδικευμένο αυτό τομέα.
  Μέσα από το σεμινάριο, «ωφελημένοι» είναι και οι ίδιοι 
οι διοργανωτές, μια και μέσα από τις συζητήσεις και τους 
προβληματισμούς των συμμετεχόντων αποκτούν την εμπει-
ρία για την καλύτερη και αρτιότερη οργάνωση αυτής της 
προσπάθειας.

Οργανωτική Επιτροπή Λαπαροσκοπικών Σεμιναρίων: κ. Κωνσταντίνος Μαυρέλος, κ. Γιώργος Πιστοφίδης, κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Μαιευτήρες - Γυναικολόγοι 

Λαπαροσκοπικά	Σεμινάρια	3	επιπέδων	(Όραμα-Προοπτική)
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Η «Εμβρυογονία», ένας φιλόξε-
νος χώρος έτοιμος να υποδεχτεί 
ζευγάρια που επιζητούν λύση σε 
προβλήματα υπογονιμότητας, δημι-
ουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2004 
στις εγκαταστάσεις του μαιευτηρίου 
μας.
Το νέο αυτό κέντρο στελεχώνεται 
από ιατρούς και βιολόγους με την 
κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση 
από έγκριτα κέντρα του εξωτερικού. 
Οι ειδικοί είναι ικανοί να προσεγγί-

σουν διαγνωστικά και να αντιμετωπίσουν θεραπευτικά την 
κάθε περίπτωση, εξατομικεύοντας την αγωγή ανάλογα με 
τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε ζευγαριού με 
απώτερο στόχο την επίτευξη κυήσεως. Οι έρευνες δείχνουν 
υψηλό ποσοστό υπογόνιμων ζευγαριών (15%) σε παγκόσμιο 
επίπεδο, ενώ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι πλήθος 200.000-
300.000 ζευγαριών παρουσιάζουν πρόβλημα υπογονιμότη-
τας.
Η «Εμβρυογονία» έχει εφοδιαστεί με τον τελειότερο τεχνολο-
γικό εξοπλισμό, για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών, 
και ακολουθεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους προκειμένου να 
βοηθήσει αποτελεσματικά όσους απευθύνονται σε αυτήν. 
Από την ημέρα λειτουργίας της «Εμβρυογονίας» πολλά είναι 
τα ζευγάρια που επισκέφθηκαν το κέντρο και βρήκαν λύση 
στο πρόβλημα τους, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο 
της ζωής τους, να γίνουν γονείς. Το Μαιευτήριο Λητώ, 
αγκαλιάζοντας κάθε αξιόλογη προσπάθεια εύχεται γόνιμα 
αποτελέσματα και συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτό !

Χρυσούλα Καραλευθέρη, Εμβρυολόγος Εμβρυογονίας

Μερικές	από	τις	δυνατό-
τητες	του	κέντρου	είναι: 
 Έλεγχος υπογονιμότητας και καθορισμός της 

αντιμετώπισης της
 Έλεγχος σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα – ενερ-

γοποίηση σπέρματος)
 Επιλογή, εκτέλεση και παρακολούθηση πρωτο-

κόλλων ωοθηχικής διέγερσης
 Ενδομητρική σπερματέγχυση (IUI)
 Διακολπική ωοληψία με υπερηχογραφική καθο-

δήγηση σε πλήρως εξοπλισμένη χειρουργική 
αίθουσα
 Εξωσωματική γονιμοποίηση (I.V.F.)
 Μικρογονιμοποίηση ωαρίων με ενδοκυτταρο-

πλασματική έγχυση σπερματοζωαρίων(ICSI)
 Ηatching (υποβοηθούμενη εκκόλαψη)
 Λήψη σπερματοζωαρίων με παρακέντηση επιδι-

δυμίδας ή λήψη ορχικού ιστού (MESA – TESE)
 Κρυοσυντήρηση σπέρματος 
 Κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού
 Κρυοσυντήρηση εμβρύων
 Εμβρυομεταφορά νωπών ή αποψυγμένων εμβρύ-

ων υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση
 Εμβρυομεταφορά βλαστοκύστεων μετά από 

ωρίμανση εμβρύων μέχρι το στάδιο της βλαστοκύ-
στης

Η εξειδικευμένη ομάδα της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
«Εμβρυογονία» 

«ΕΜΒΡΥΟΓΟΝΙΑ»
Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
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Πρωτοποριακό σύστημα
παροχής πρώτων βοηθειών 
www. dicoems.com 

Σε τι αφορά το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα;

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος πρόκειται 
να κατασκευαστεί ένα πρωτοποριακό σύστημα παροχής 
πρώτων βοηθειών, εμπλουτισμένο με τη δυνατότητα ανα-
γνώρισης του ασθενούς με τη βοήθεια της Μοριακής Βιο-
λογίας.

Πώς θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο σύστημα και 
ποια τα πλεονεκτήματά του;

Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε 
ασθενοφόρα και να χρησιμοποιηθεί σε έκτακτες περιπτώ-
σεις, σώζοντας ανθρώπινες ζωές.

Ποιοι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Εμείς μέσω του υπερσύγχρονου Κέντρου Μοριακής Βιολο-
γίας και Κυτταρογενετικής που διαθέτουμε, νοσοκομεία, 
ερευνητικά ινστιτούτα, εταιρείες πληροφορικής, μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις και κέντρα πρώτων βοηθειών από την 
Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Μ.Βρετανία και το 
Βέλγιο.

Ανάπτυξη ασύρματης εφαρμογής 
ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς σε 
φορητό υπολογιστή χειρός (PDA) 
www.wardinhand.com

Σε τι αφορά το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα; 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος πρόκειται 
να δοκιμαστεί μια υψηλής τεχνολογίας, ασύρματη εφαρ-
μογή σε PDA, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό να διευκολύνει 
την καθημερινή εργασία των ιατρών και του νοσηλευτικού 
προσωπικού.

Πώς χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο σύστημα;

Ο ιατρός ή η μαία κρατώντας μαζί τους τον φορητό υπολο-
γιστή χειρός, μπορούν να επισκέπτονται τις νοσηλευόμενες, 
διενεργώντας επιτόπου την νοσηλεία και καταγράφοντας 
απευθείας τα στοιχεία στο PDA.

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου 
συστήματος;

Με το σύστημα αυτό αυξάνεται η ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών στην νοσηλευόμενη, περιορίζεται η γρα-
φειοκρατία και η σπατάλη χρόνου, παρέχεται ένα υψηλής 
τεχνολογίας εργαλείο στον ιατρό για την λήψη αποφάσεων, 
επιτρέπεται η ταχύτερη πρόσβαση στα στοιχεία που συνθέ-
τουν την κλινική εικόνα του ασθενή και θωρακίζεται ακόμη 
περισσότερο το σύστημα συλλογής στοιχείων.

Ποιοι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος συμμετέ-
χουν νοσοκομεία, ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρείες πλη-
ροφορικής από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και 
την Μ.Βρετανία.

 

Ευρωπαϊκά	Προγράμματα 

Η	συνεχιζόμενη	ερευνητική	δραστηριότητα	του	Μαιευτηρίου	Λητώ	

Συνέντευξη με τον Διευθυντή Ανάπτυξης του Μαιευτηρίου Λητώ κ. Ιωάννη Βαρβατσουλάκη

  Το Μαιευτήριο Λητώ επενδύοντας στρατηγικά στην ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνη-
τικά ινστιτούτα και πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού συμμετέχει 
από το 2001 σε πανευρωπαϊκά consortium υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων. Μέσω 
των εγκεκριμένων ερευνητικών προτάσεων αναπτύσσονται πιλοτικά προϊόντα και συστή-
ματα υψηλής τεχνολογίας του τομέα υγείας. Αυτή την στιγμή υλοποιούνται δύο πιλοτικά 
ερευνητικά προγράμματα στο μαιευτήριο Λητώ:

Ιωάννης Βαρβατσουλάκης, PhD

Διευθυντής Ανάπτυξης

Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας

Κλείνοντας την συνέντευξη μας ποια πιστεύετε ότι είναι γενικά τα οφέλη της συμμετοχής του μαιευτηρίου στα συγκε-
κριμένα προγράμματα;

Tο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής μας έρχεται σε επαφή με συστήματα υψηλής τεχνολογίας, επιμορ-
φώνεται πάνω σε θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος του ευρύτερου Ευρωπαϊκού χώρου και αναπτύσσει συνεργασίες με ινστι-
τούτα και νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Τέλος το μαιευτήριο Λητώ με την λήψη των σχετικών επιχορηγήσεων, 
χρηματοδοτεί μέρος των επενδυτικών του σχεδίων, που στόχο έχουν την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους, 
όσοι εμπιστεύονται την υγεία τους σε εμάς.
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Βλαστικά	κύτταρα	ομφάλιου	λώρου
Ένα δώρο ζωής προς το παιδί σας
Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα;

Εδώ και χρόνια οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι το αίμα από 
τον ομφάλιο λώρο και τον πλακούντα είναι πλούσιο σε βλα-
στικά κύτταρα. Κύτταρα δηλαδή που μπορούν να παρά-
γουν όλες τις σειρές των κυττάρων του αίματος: τα ερυθρά 
και λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Δυνητικά, τα 
βλαστικά κύτταρα μπορούν να εξελιχθούν σε κύτταρα 
οποιουδήποτε ιστού και οργάνου του ανθρώπινου οργανι-
σμού: μύες, νεύρα, δέρμα, οστά. Τα βλαστικά κύτταρα που 
περιέχονται στο ομφαλικό αίμα, αποτελούν ελπίδα ζωής σε 
δύσκολες καταστάσεις υγείας που πιθανόν να αντιμετωπί-
σει το μωράκι μας στη ζωή του.

Η στιγμή της γέννησης - Μοναδική Ευκαιρία

Τα βλαστικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου είναι μοναδικά, 
όπως και η χρονική στιγμή της συλλογής τους: η στιγμή της 
γέννησης. 

Η διαδικασία είναι απλή 
 Κατά τη διάρκεια της κύησης, το ζευγάρι ενημερώνεται 

και, εφόσον επιθυμεί, συμπληρώνει την σχετική αίτηση. 
Οι μέλλοντες γονείς εφοδιάζονται με μια ειδική συσκευα-
σία συλλογής και μεταφοράς του δείγματος. 

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του τοκετού, ο 
γιατρός πραγματοποιεί τη συλλογή του αίματος από τον 
ομφάλιο λώρο. Η λήψη δεν διαρκεί περισσότερο από 10 
λεπτά και είναι ανώδυνη και εντελώς ακίνδυνη τόσο για τη 
μητέρα, όσο και για το βρέφος, αφού πραγματοποιείται 
μετά την αποκοπή του ομφάλιου λώρου. Πολύ απλά συλλέ-

γεται το αίμα που μένει μετά τον τοκετό στον πλακούντα και 
τον ομφάλιο λώρο του παιδιού.

 Κατόπιν, το πλούσιο σε βλαστικά κύτταρα δείγμα, μεταφέ-
ρεται στις εργαστηριακές μονάδες. 

 Το δείγμα καταχωρείται σε ηλεκτρονικό αρχείο με ειδικό 
κωδικό.

 Ακολουθεί η διαδικασία διαχωρισμού και κρυοσυντήρη-
σης των βλαστικών κυττάρων, κάτω από αυστηρά ελεγχό-
μενες συνθήκες.

 Ταυτόχρονα το δείγμα ελέγχεται με μία σειρά ειδικών εξε-
τάσεων για την διασφάλιση της ποιότητάς του.
 Οι γονείς λαμβάνουν γραπτή απόδειξη παραλαβής και 

επιτυχούς κρυοσυντήρησης του δείγματος. 

Η όλη διαδικασία εγγυάται την προστασία των ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων με βάση την σχετική νομοθεσία.

 

Το Μαιευτήριο Λητώ έχει ξεκινήσει συνεργασία με τρά-
πεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων προσφέροντας σας 
τη δυνατότητα, την περίοδο της κυοφορίας να πάρετε μια 
σημαντική απόφαση και να προσφέρετε στο παιδί σας μία 
ασπίδα προστασίας της υγείας του, τη στιγμή ακριβώς της 
γέννησής του. 
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επετειακό αφιέρωμα

Επαμεινώνδας Μεγαπάνος

Ένα από τα ιδρυτικά μέλη του 
μαιευτηρίου και σημερινός πρόε-
δρος ο κ. Επαμεινώνδας Μεγαπά-
νος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος 
μας ξεναγεί στα πρώτα βήματα 
του Μαιευτηρίου Λητώ.

Το Μαιευτήριο Λητώ με περισσότερους 
      από 150.000 τοκετούς, 
         συμπλήρωσε στις 14 Ιουνίου 
              35 χρόνια από την ίδρυσή του
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Ήταν στις 14 Ιουνίου 1970, που μια ομάδα εκλεκτών επιστημόνων, 
πραγματοποίησε ένα όραμα της, ανοίγοντας στην οδό Μουσών στην 
Αθήνα, μια νέα σελίδα στον τομέα της ιδιωτικής παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών για την γυναίκα και το παιδί. 

Πώς φαντάζουν τα πρώτα βήματα του Μαιευτηρίου Λητώ; 
Ξεκινήσαμε τις μελέτες το 1967 και μπήκε σε λειτουργία 
τρία χρόνια αργότερα (1970).
Αυτό που θέλαμε να υλοποιήσουμε ήταν μια πρότυπη 
μονάδα με ότι πιο σύγχρονο υπήρχε εκείνη την 10ετία. Να 
παρέχει ασφάλεια στη νοσηλευόμενη, σε όλους τους τομείς 
της Μαιευτικής-Γυναικολογίας. 
Αυτό ήταν το όραμα.Έπρεπε να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις 
σύγχρονες αντιλήψεις της αρχιτεκτονικής και να μελετηθεί 
κατά τέτοιο τρόπο που να καλύπτει όλες τις ανάγκες των 
γυναικών - νεογνών, δίνοντας την δυνατότητα στους συνερ-
γάτες ιατρούς του να επιτελούν το έργο τους κάτω από τις 
πιο άριστες συνθήκες.
 
Πώς διαγράφετε η πορεία του όλα αυτά τα χρόνια;
Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε και έχουμε τα «μάτια ανοιχτά» 
στο μέλλον, παρακολουθώντας τις εξελίξεις της Μαιευτι-
κής – Γυναικολογίας.
Ένα από τα μηνύματα που πήραμε είναι το πόσο σημαντική 
είναι η μοριακή βιολογία και κυτταρογεννετική στην επί-
λυση προβλημάτων της ειδικότητας μας. Δημιουργήσαμε 
λοιπόν και εξοπλίσαμε με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό 
ένα κέντρο μοριακής βιολογίας και κυτταρογενετικής, που 
σήμερα αποτελεί ένα από τα αρτιότερα κέντρα ευρωπαϊ-
κών προδιαγραφών.
Πρωτοπόροι στην δημιουργία τμήματος εξωσωματικής 
γονιμοποίησης εντός μαιευτηρίου την «Ευγονική» δημι-
ουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ομάδα των 
ιατρών, με επικεφαλή τότε τον κ. Σπύρο Σαρρή Μαιευτήρα 
– Γυναικολόγο, δίνοντας λύση στο πρόβλημα πολλών ζευγα-
ριών, που δεν ήταν άλλο από την τεκνοποίηση.
Σήμερα απαντώντας στις ανάγκες της εποχής μας λειτουρ-
γούν δύο ανεξάρτητες μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίη-
σης από καταξιωμένους ιατρούς και βιολόγους. 
Ευαίσθητοι στις αναζητήσεις των ιατρών αλλά και των 
γυναικών που «ψάχνουν» εναλλακτικούς τρόπους τοκετού 
δεν διστάσαμε το 1996 να δημιουργήσουμε τον κατάλληλο 
χώρο (πισίνα) και να γίνουμε το πρώτο μαιευτήριο στην 
Ελλάδα που πραγματοποίησε τοκετό στο νερό. 
Αδιάκοπα όλα αυτά τα χρόνια προωθούμε μέσω εξατομι-
κευμένης εκπαίδευσης από το έμπειρο νοσηλευτικό προσω-
πικό τον μητρικό θηλασμό, γνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα 
του για την μητέρα αλλά και το νεογνό.
 
Μετά από 35 χρόνια το Μαιευτήριο Λητώ, πως ανταποκρίνε-
ται στις σημερινές ανάγκες; 
Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του Μαιευτηρίου Λητώ, 
έγινε από τον αρχιτέκτονα κ. Κυριάκο Κυριακίδη και θεω-
ρήθηκε ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Ακόμη 
και σήμερα πολλοί μελετούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις 
προκειμένου να σχεδιάσουν αντίστοιχα κτίρια. 

Παρ ’όλα αυτά εμείς δεν σταθήκαμε σε αυτό, όλα αυτά τα 
χρόνια δεν σταματήσαμε να το αναβαθμίζουμε αρχιτεκτο-
νικά και να το εξοπλίζουμε με μηχανήματα προηγμένης 
τεχνολογίας. Επίσης μεγάλη βαρύτητα πάντα δίνεται και 
στο νοσηλευτικό προσωπικό που εκτός από άρτια εξειδί-
κευση διαθέτει την ζεστασιά και την ανθρωπιά που είναι 
απαραίτητα προκειμένου να το καταστήσουν οικείο και 
πάντα κοντά στην γυναίκα και το παιδί.
Τον περασμένο Αύγουστο ολοκληρώθηκε η κατασκευή 
ενός νέου τετραώροφου κτιρίου δίπλα στο μαιευτήριο 
όπου σήμερα στεγάζει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες. 
Έτσι παίρνοντας μια μεγάλη χωροταξική ανάσα μπορούμε 
να κοιτάζουμε το μέλλον.
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Μόνο τα τρία τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί 5.3 εκα-
τομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των χώρων και του 
τεχνολογικού εξοπλισμού του μαιευτηρίου προκειμένου να 
συνεχίσει να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 
Το Λητώ, δεν αναμένει άπραγο τις μελλοντικές εξελίξεις, 
αλλά προετοιμάζεται και συμβαδίζει με αυτές.
Μας απασχολεί διαρκώς, το γεγονός πως η σύγχρονη τεχνο-
λογία θα βοηθήσει εμάς, τη μητέρα και το έμβρυο. Αυτός 
ο προβληματισμός υπάρχει πάντα για αυτό τον λόγο κάθε 
φορά που φέρνουμε ένα νέο μηχάνημα, δεν σταματούμε 
εκεί. Συνεχίζουμε να ερευνούμε για ότι νεότερο υπάρχει για 
το αύριο, και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για την συνεχή 
αναβάθμιση του εξοπλισμού όλων των τμημάτων μας.

Στόχος μας είναι η κάλυψη όλων των αναγκών της σύγχρο-
νης γυναίκας - νεογνού γι’ αυτό και συνεχώς προσθέτουμε 
στις υπηρεσίες μας νέα τμήματα. 

« Η φιλοσοφία, το ήθος και οι αρχές του Λητώ, δεν αλλοιώθη-
καν με τα χρόνια», μας τονίζει ο κ. Μεγαπάνος. 
 
Σε αυτά τα 35 χρόνια, το Λητώ διατήρησε και πραγματοποί-
ησε νέες συνεργασίες με κορυφαίους επιστήμονες. Σταθε-
ρός άξονας παρέμεινε ο «άνθρωπος», έχτισε την αξιοπιστία 
του, μέσα από το σεβασμό, την αξιοπρέπεια που έδειξε, τη 
συνέπεια και την ασφάλεια που κατάφερε να μεταδώσει σε 
όλους όσοι του εμπιστεύθηκαν την υγεία τους.

«35 χρόνια μια μεγάλη αγκαλιά 
      για την γυναίκα και το νεογνό»

ΦΩΤΟ:	ΝΙΚΟΣ	ΤΣΑΛΙΚΗΣ
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ο κος Γεώργιος Νούτσος και ο κος Αθανάσιος Καθαρός
θυμούνται τα πρώτα βήματα του Μαιευτηρίου Λητώ

Δύο φίλοι
Μαιευτήρες – Γυναικολόγοι

επετειακό αφιέρωμα

Γεώργιος Νούτσος
Αθανάσιος Καθαρός

ΦΩΤΟ:ΝΙΚΟΣ	ΤΣΑΛΙΚΗΣ
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Τι θυμάστε από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του Μαιευτη-
ρίου Λητώ; 

Γ. Νούτσος: Πολλά σχέδια. Πολλά όνειρα, πολλές αντιρρή-
σεις και προπάντων αγωνία, αγωνία όπως καταλαβαίνετε 
μέχρι την ημέρα εκείνη. Διότι όλοι μας ήμαστε άπειροι 
ως προς την διοίκηση κλινικών, ευτυχώς όμως έμπειροι ως 
προς τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου μαιευτηρίου. Η ζωή 
μας τόσα χρόνια ήταν το Μαιευτήριο «Αλεξάνδρας» ή το 
Μαιευτήριο «Μαρίκα Ηλιάδη» από όπου προερχόμαστε 
όλοι οι συνάδελφοι. 

A. Καθαρός: Μετρημένα μπορώ να χαρακτηρίσω τα βήματα 
που οριοθέτησαν την διαδρομή μας για την ανάπτυξη και 
άνθιση του Λητώ. Αβεβαιότητα και ίσως θα έλεγα λίγες ανα-
στολές, οι οποίες όμως αποχώρησαν σιγά σιγά και την θέση 
τους πήραν οι επιτυχίες οι οποίες διαδέχθηκαν ομαλά η μια 
την άλλη. 

Πώς ήτανε το ξεκίνημα του Λητώ;
(φιλοδοξίες και όραμα) 

Γ. Νούτσος: Κάθε αρχή και δύσκολη. Για εμάς οι φιλοδο-
ξίες τότε ήταν στο μέτρο της αρμονικής συνεργασίας για ένα 
ζεστό, σύγχρονο, οικείο περιβάλλον. Το όραμά μας ήταν ένα 
μαιευτήριο που θα λειτουργήσει σαν μία μεγάλη οικογένεια. 
Ένας τοκετός είναι, τολμώ να πω, η μεγαλύτερη στιγμή της 
ζωής μίας γυναίκας, και ένα μαιευτήριο στο μέτρο, στην 
ποιότητα, στην ανθρώπινη προσέγγιση, αγκαλιάζει όσο 
καλύτερα γίνεται αυτή τη μεγάλη στιγμή.

A. Καθαρός: Όλοι μαζί δουλέψαμε εντατικά για την πραγμα-
τοποίηση του ονείρου. Έτσι κάνοντας έναν αρχικό προϋπο-
λογισμό και υπολογίζοντας ο κάθε μαιευτήρας τον συνολικό 
αριθμό των τοκετών του καθώς και τις θέσεις που θα κατα-
λάμβανε θεωρητικά η κάθε γυναίκα, αρχίσαμε να καταθέ-
τουμε τον οβολό μας στο ταμείο που προοριζότανε για την 
κατασκευή του έργου, ενώ παράλληλα το έργο άρχισε να 
παίρνει σάρκα και οστά. 

Τι θεωρείτε κατά τη γνώμη σας ότι παρέμεινε πιστό στο 
όραμα του Λητώ (ζεστό και οικείο περιβάλλον, αρμονική 
συνεργασία, μία μεγάλη οικογένεια που όλοι αγωνίζονται 
για κοινό σκοπό); 

Γ. Νούτσος: Ο απόλυτος σεβασμός στο άτομο και στις εξατο-
μικευμένες ανάγκες του στη μεγάλη στιγμή.

A. Καθαρός: Το αξιοσημείωτο και αξιέπαινο συνάμα είναι 
το γεγονός ότι το Λητώ όχι απλά παρέμεινε πιστό στις αξίες 
του αλλά τις εμπλούτισε με πολλές περισσότερες.



Περιγράψτε μας ένα σημαντικό γεγονός που βιώσατε μέσα 
στο μαιευτήριο στη μέχρι τώρα πορεία σας. 

Γ. Νούτσος: Πολλά, πάρα πολλά. Αξίζει να αναφέρω την 
συναδελφικότητα και την συνεργασία που είχαμε και έχουν 
οι νέοι συνάδελφοι σήμερα. Και αυτό το βλέπει κανείς στις 
δύσκολες στιγμές που πολλές φορές αντιμετωπίζει ο μαιευ-
τήρας – γιατρός, ο οποίος επί 24ώρου βάσεως καθημερινώς 
πρέπει για να είναι έτοιμος να προσφέρει τις γνώσεις και 
την βοήθειά του.

A. Καθαρός: Δεν υπάρχει κάποιο μεμονωμένο γεγονός που 
να βίωσα έντονα στην μέχρι τώρα πορεία μου στο Λητώ. 
Πολλά γεγονότα αφήσανε τα ίχνη τους, σε αυτήν την μεγάλη 
διαδρομή. Υπήρξαν καλά γεγονότα, δύσκολες καταστάσεις 
οι οποίες όμως με συνεργασία και καλή διάθεση και προ-
σωπική εργασία ο καθένας μας, ολοκλήρωσε επιτυχώς.

Τι θα συμβουλεύατε τους νέους γιατρούς που αναλαμβάνουν 
τη σκυτάλη για τη συνέχιση του έργου; 

Γ. Νούτσος: Να μην ξεχνούν τον όρκο που έδωσαν. Το έργο 
τους δεν είναι μόνο καριέρα, είναι κυρίως έργο προσφορά 
και αγάπης για τους συνανθρώπους. Αυτές τις αρχές που 
εμείς ακολουθήσαμε από την πρώτη στιγμή, νέοι τότε, 
πρέπει να ασπαστούν σήμερα και οι νέοι γιατροί. Για αυτό 
άλλωστε το Λητώ μετά από 35 χρόνια εξακολουθεί να κατέ-
χει τη θέση μεταξύ των καλυτέρων ιδρυμάτων.

A. Καθαρός: Η επαγγελματική επιτυχία δεν είναι στρωμένη 
πάντα με ροδοπέταλα, απαιτεί θυσίες και πολλή προσω-
πική εργασία. Το να παραμείνεις πιστός στους όρκους δεν 
είναι και ότι πιο εύκολο. Είναι αλήθεια ότι ο αξιόλογος και 
σωστός ιατρός μπορεί να ανέβει τα σκαλοπάτια της επιτυ-
χίας, αργά αλλά και σταθερά, το μόνο που χρειάζεται είναι 
υπομονή και εργατικότητα. 

Σήμερα, μετά από 35 χρόνια το Λητώ φαίνεται αντάξιο των 
προσδοκιών σας και του οράματος που είχατε κάποτε; 

Γ. Νούτσος: Ασφαλώς συμβάλλει και το ότι παρακολουθεί 
κάθε εξέλιξη επιστημονική και τεχνολογική, αναπτύσσει 
συνεχώς και νέα τμήματα σύγχρονα και γενικώς δεν στε-
ρείται κάτι από αυτά που διαθέτουν τα πρότυπα κέντρα του 
εξωτερικού.

A. Καθαρός: Χαίρομαι, λοιπόν που έχω την δυνατότητα να το 
επιβεβαιώσω, ότι το Μαιευτήριο Λητώ μετά από 35 χρόνια 
επιτυχημένης πορείας παραμένει αντάξιο των προσδοκιών 
και συνάμα του οράματος του, διατηρεί αναλλοίωτο στον 
χρόνο τις αξίες και μπαίνει στην τελική ευθεία με τα Μαι-
ευτήρια του εξωτερικού. 
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«Η Δήμαρχος Αθηναίων
   κ. Ντόρα Μπακογιάννη,

Για σας μητρότητα είναι...
Το κορυφαίο γεγονός στη ζωή μιας γυναίκας. Όταν έχεις 
την ευτυχία να γίνεις μητέρα ξεκινά μια καινούργια περίο-
δος στη ζωή σου. Αλλάζεις σελίδα, θέτεις νέες προτεραιότη-
τες, νιώθεις το μεγαλείο να αγαπάς και να δίνεις τα πάντα, 
νιώθεις το καθημερινό καρδιοχτύπι, την αγωνία και τη χαρά 
της δημιουργίας.
Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει μια 
γυναίκα το μεγαλείο της μητρότητας, να περιγράψει τα 
συναισθήματα που νιώθει να την πλημμυρίζουν.

Έχοντας περάσει το κατώφλι του Λητώ τι είναι εκείνο που 
θυμάστε από την τότε εμπειρία σας;
Ήταν μεγάλης διάρκειας γέννες και οι δύο. Στην Αλεξία 
κράτησε 40 ώρες και στον Κώστα 30 ώρες. Άρα, πέρασα 
αρκετές ώρες προετοιμαζόμενη, καθότι εκείνες ήταν γέννες 
που έπαιρναν το χρόνο τους. Κι επειδή ήμουν και 20 χρονών 
φαίνεται ότι χρειάστηκε περισσότερο χρόνο. 

 Mιλάει για το κορυφαίο γεγονός της ζωής κάθε γυναίκας:  

την μητρότητα» 

επετειακό αφιέρωμα

Ντόρα Μπακογιάννη

Τη στιγμή που κρατήσατε το πρώτο σας παιδί για πρώτη φορά 
στην αγκαλιά σας, θυμάστε τι ήταν αυτό που σκεφτήκατε;
Είναι πιστεύω το δυνατότερο συναίσθημα το οποίο μπορεί 
να έχει κανένας στον κόσμο. Η μητρότητα είναι ένα συναί-
σθημα το οποίο πολλοί λογοτέχνες προσπάθησαν να το 
περιγράψουν, ασφαλώς ικανότεροι εμού. Εγώ, αρκούμαι να 
πω ότι είναι ένα συναίσθημα τελείως διαφορετικό από όλα 
τα άλλα που μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος. Ένα συναί-
σθημα που δεν είχα νιώσει ποτέ άλλοτε ως τότε. Εκτός από 
αυτό βεβαίως, ένιωθα και μια απίστευτη αίσθηση ευθύνης, 
διότι αισθάνεσαι ότι αυτό το μωρό το οποίο έχεις στα χέρια 
σου εξαρτάται εξ ολοκλήρου από σένα. Τέτοιου είδους 
ευθύνη δε νομίζω πως υπάρχει άλλη. 

Σήμερα, χρόνια μετά τη γέννηση των παιδιών σας, κάθε φορά 
που περνάτε έξω από το μαιευτήριο, τι είναι αυτό που σας έρχε-
ται πρώτο στο μυαλό;
Θυμάμαι την μεγάλη χαρά της γέννησης των δύο παιδιών 
μου. Χαρά για μένα και τον Παύλο αλλά και για ολόκληρη 
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την οικογένεια μου. Και βεβαίως δεν μπορώ να ξεχάσω 
για να χαριτολογήσω και λίγο ότι το κρεβάτι ήταν κοντό.

Είστε μια γυναίκα που διακρίνεται στο χώρο της, έχοντας δου-
λέψει σκληρά για να το πετύχετε. Πόσο δύσκολο είναι κατά τη 
γνώμη σας και μέσα από τη δική σας εμπειρία, να συνδυάσει 
μια γυναίκα το ρόλο της εργαζόμενης και της μητέρας;
Δεν είναι εύκολη υπόθεση να μπορέσει μια γυναίκα να συν-
δυάσει και τα δύο. Απαιτείται πάνω από όλα οργάνωση του 
χρόνου σου και αυτοπειθαρχία. Το συγκεκριμένο μείγμα 
αποτελεί το άλφα και το ωμέγα ώστε να μπορείς να είσαι 

συνεπής στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις και κυρίως 
να ανταποκρίνεσαι στις ανάγκες και το ρόλο σου στην οικο-
γένεια. Πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό για μια γυναίκα 
να έχει τη ηθική και ουσιαστική συμπαράσταση από το 
σύντροφό της αλλά και γενικότερα από το οικογενειακό της 
περιβάλλον.
Το μοίρασμα των ρόλων αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα 
οικογενειακής ισορροπίας στα σύγχρονα ζευγάρια. Φυσικά 
δεν παραγνωρίζω ότι θα μπορούσε και η συμβολή της πολι-
τείας να είναι περισσότερο ουσιαστική στους νέους γονείς 
και ειδικά τις μητέρες. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα για 

το οποίο έχει ξεκινήσει ουσιαστική συζήτηση και αισιοδοξώ 
ότι σύντομα θα υπάρξουν και ρυθμίσεις που θα διευκολύ-
νουν μια γυναίκα να μπορεί να μεγαλώσει σωστά τα παιδιά 
της και γενικότερα να ανταποκρίνεται στις οικογενειακές 
της υποχρεώσεις ενώ συγχρόνως θα έχει την ευκαιρία επαγ-
γελματικής ανέλιξης και επιτυχίας.

Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο ζευγάρι που σκέφτεται να αποκτή-
σει παιδί;
Πιστεύω ότι η απόκτηση ενός παιδιού είναι μια πολύ σημα-
ντική απόφαση για ένα νέο ζευγάρι. Θα πρέπει να έχει 

συνειδητοποιήσει ότι παιδί σημαίνει ευτυχία αλλά και υπο-
χρεώσεις. Και σίγουρα βασική υποχρέωση για ένα γονέα 
δεν είναι μόνο η παροχή στέγης και τροφής. Είναι η σωστή 
ανατροφή και διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού που για να 
επιτευχθούν απαιτείται πάνω από όλα ωριμότητα και πολύς 
χρόνος που πρέπει να αφιερώσεις. Φυσικά η ευτυχία που 
φέρνει ένα παιδί σε κάνει να ξεχνάς το κόπο, τα ξενύχτια 
και τις αγωνίες. 
Και αυτό που ήθελα να πω στους νέους γονείς είναι ότι αξίζει 
να έχεις όχι μόνο ένα παιδί αλλά και περισσότερα αρκεί να 
έχεις συνειδητοποιήσει το ρόλο το γονέα. 

«Εύχομαι για πολλά χρόνια ακόμα να συνεχίσετε να κάνετε ευτυχισμένους τους ανθρώπους. 
Εύχομαι να συνεχίσουν να γεννιούνται πολλά και υγιή παιδιά και να παρέχετε όπως μέχρι 
σήμερα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες» 
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Ο ρόλος του δικτύου των παιδικών σταθμών του Δήμου Αθη-
ναίων είναι αναγνωρισμένος για τη βοήθεια που παρέχουν 
στις εργαζόμενες μητέρες. Ποιο είναι το όραμα του Δήμου γι 
αυτούς;
Βασική μας προτεραιότητα είναι να αναβαθμίζουμε συνε-
χώς τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Δημοτικοί Σταθμοί αλλά 
και να διευρύνουμε το δίκτυο.
Η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των παιδικών σταθ-
μών που δρομολογήσαμε πιστεύω ότι αποτελεί μια πολύ 
σημαντική βοήθεια για τις εργαζόμενες μητέρες. Καλύπτει 
ανάγκες που δημιουργούνται από τα διευρυμένα ωράρια 
εργασίας και πιστεύω ότι είμαστε οι πρώτοι που κινούμαστε 
προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
έχουμε ενισχύει με άρτια επιστημονικά καταρτισμένο προ-
σωπικό τους παιδικούς σταθμούς ενώ θεωρώ πολύ σημα-
ντικό το γεγονός ότι λειτουργήσαμε νέα σύγχρονα μαγειρεία 
στα οποία εφαρμόζονται αυστηρές και υψηλές, κοινοτικές, 
προδιαγραφές για την παρασκευή 7.000 μερίδων φαγητού 
ημερησίως και την κάλυψη των συσσιτίων των παιδικών 
σταθμών.
Ίσως δεν το γνωρίζουν παρά πολλοί αλλά θα πρέπει να έχετε 
υπό όψιν σας ότι στο Δήμο Αθηναίων λειτουργούν πάνω από 
90 παιδικοί σταθμοί τον αριθμό των οποίων αυξάνουμε και 
αναβαθμίζουμε ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 
Ενδεικτικά σας αναφέρω την εξασφάλιση πίστωσης 2 εκα-
τομμυρίων ευρώ από κοινοτικά προγράμματα για την κατα-

σκευή δύο νέων παιδικών σταθμών στα Σεπόλια και τον 
Κεραμικό αλλά και την ανακατασκευή δύο νέων σταθμών 
στο Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα στους Αμπελόκηπους και 
άλλων δύο στο Νέο Κόσμο.   

Στις 14 Ιουνίου το Λητώ γιόρτασε τα 35 χρόνια λειτουργίας 
του. Τι εύχεστε;
Εύχομαι για πολλά χρόνια ακόμα να συνεχίσετε να κάνετε 
ευτυχισμένους τους ανθρώπους. Εύχομαι να συνεχίσουν να 
γεννιούνται πολλά και υγιή παιδιά και να παρέχετε όπως 
μέχρι σήμερα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Η συμβολή του 
Λητώ στην κοινωνία είναι αναμφισβήτητη τόσο στο επίπεδο 
της παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο 
έρευνας και ανάπτυξης σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων 
που βοηθούν τα σύγχρονα ζευγάρια που επιθυμούν να νιώ-
σουν τη χαρά του να γίνουν γονείς.
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«Η  μεγάλη κυρία     των ειδήσεων 
         Ειρήνη Νικολοπούλου   

τον τοκετό της» 
θυμάται την σημαντικότερη στιγμή της ζωής της

επετειακό αφιέρωμα

Ειρήνη Νικολοπούλου
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Η πρώτη επίσκεψη στο 
Μαιευτήριο Λητώ: 

1985 το επισκέφτηκα ως νεαρή ρεπόρτερ της εφημερίδας 
«ΤΑ ΝΕΑ». Πήρα συνέντευξη από ένα διακεκριμένο γυναι-
κολόγο εκείνη την εποχή κατά σύμπτωση συμπατριώτης 
μου από τα Τρόπαια Γορτυνίας. Αισθάνθηκα οικείο το 
χώρο. Έκανα ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ στις μεγάλες τότε 
σελίδες των ΝΕΩΝ.

1989. Στο «Λητώ», το κύρος του οποίου αρχίζει να «ανεβαί-
νει», πάλι για συνέντευξη στην ΕΡΤ-2. Με ποιόν; Έκτατος 
προσκεκλημένος ο διάσημος πλαστικός χειρούργος Ιβο 
Πιτανγκί. Εκεί συναντώ για πρώτη φορά και την «ψυχή» 
του ΛΗΤΩ, μια μεγάλη προσωπικότητα, έναν άντρα από 
βελούδο, τον Νώντα Μεγαπάνο.

27/08/1991. Στο Λητώ γεννιέται η ανιψιά μου, η Μαρίνα, 
το πρώτο μωρό της οικογένειας. Τραγουδώ στο μωρό που 
είναι κουκλάκι με πολύ ανοιχτή επιδερμίδα και αυτοσχεδι-
άζω «Να τη, να τη η μικρή μου η Χιονάτη» κ.ά. Είμαι ήδη 
χαζοθεία. 

Σεπτέμβριος 1992 πάλι στο Λητώ, για σαλπιγγογραφία 
αφού το πολυπόθητο δικό μου μωρό δεν ερχόταν. Τον 
Δεκέμβριο λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η καλύτερη είδηση 
της ζωής μου: ήμουν έγκυος. Τακτικές επισκέψεις στο Λητώ 
για 9 μήνες.
Όλο αυτό το διάστημα επισκεπτόμουν τακτικά το Λητώ. Τον 
Ιούνιο μου ζήτησε ο γιατρός μου να προσέχω γιατί περίμενα 
πολλές ώρες όρθια για να πάρω συνέντευξη τότε από τον 
Μιτεράν. Έτσι αναγκάστηκα να παραμείνω στο κρεβάτι και 
να περιμένω πιο συνετά την άφιξη του μωρού μου.
 
27/08/1993 Αγίου Φανουρίου 
πρωί. Η Έλενα έρχεται στον 
κόσμο και γεμίζει τη ζωή μου. 
Παρά το γεγονός ότι ήμουν 
με την κοιλιά στο στόμα, 
είχα ξεκινήσει τις συνηθισμέ-
νες δραστηριότητες μου, έχει 
έρθει η γραμματέας μου και 
έχω αρχίσει να της υπαγορεύω 
στο κομπιούτερ κ.τ.λ
Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο στην Ερμιόνη που είχε πάει η 
αδελφή μου, με την ηλικίας 2 ετών κόρη της (ανιψιά μου) 
την Μαρίνα, για να ευχηθώ για τα γενέθλια της. Εύχομαι 
λοιπόν, και μου λένε ότι ετοιμαζόμαστε για το παρτάκι.
Κλείνοντας το τηλέφωνο και μετά από λίγα λεπτά νιώθω 
υγρά στα πόδια μου, θεωρώντας ότι κάτι δεν πάει καλά με 

την εγκυμο-
σύνη μου. Η μητέρα 
δύο παιδιών, έμπειρη γραμματέας μου 
λέει:
«Ειρήνη ετοιμάσου να πάς στο μαιευτήριο, έσπασαν τα 
νερά». 
Έτσι, και έγινε. Ετοιμάστηκα με πολύ χαρά και με κάποιο 
τρακ (όχι όμως φόβο). 
Μπήκα λοιπόν, η μαία μου με είδε αρκετά ανήσυχη. 
Όλα πήγαν καλά. 
Μια εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ στην ζωή μου: ένα μωρό 
με πολλά μαλλιά και σαρκώδη χειλάκια, όπως δηλαδή και 
σήμερα.
Η ωραιότερη εικόνα που μπορεί να κρατήσει μια γυναίκα 
για όλη της την ζωή.
Το πρώτο βράδυ, η μικρή έκλαιγε, γιατί παρόλο που είχα 
αποφασίσει να την θηλάσω, το γάλα δεν ήταν αρκετό και 
παίρνοντας έξω από την αίθουσα που έχουν τα μωρά, διέ-
κρινα το κλάμα της. Εντυπωσιάστηκαν (έκανε κατάπληξη) 
στις νοσοκόμες (μου είπαν μα πώς είναι δυνατόν να ξεχωρί-
ζετε το κλάμα του μωρού, είναι το πρώτο βράδυ). Αυτό δεν 

το ξεχνάω ποτέ.
Την καταλάβαινα και την 
αισθανόμουνα από το πρώτο 
βράδυ.
Προσπάθησαν να μου βγά-
λουν γάλα με θήλαστρο (δεν 
θέλω να το θυμάμαι) δεν μου 
άρεσε καθόλου όλη αυτή η 
διαδικασία και νομίζω δεν 
τα κατάφερνα κι’ όλας.
Έτσι, άρχισε ένας συνδυα-
σμός μητρικού γάλακτος και 

μπουκαλιού. Μπουκάλι και στήθος. Προσπάθησα να την 
θηλάσω αλλά μάταια, γιατί σε 20 ημέρες προκηρύχθηκαν 
πρόωρες εκλογές του 1993 (πτώση κυβέρνησης Μητσοτάκη) 
και έτσι διέκοψα τον θηλασμό, αρχίζοντας τα δελτία για την 
προετοιμασία των εκλογών.

«Η λέξη ολοκλήρωση δεν ξέρω γιατί μου 
φαντάζει λίγο. Είναι σαν να προκαλείς τον 
εγκέφαλο σου να λειτουργήσει καλύτερα, 
στην ψυχή σου καινούργια συναισθήματα. 
Είναι μια αστείρευτη πηγή νέων συναισθη-
μάτων. Καλυτέρευσης και βελτίωσης του 
γίγνεσθαι του ανθρώπου»
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Ποια εντύπωση σας έδωσε το Λητώ, σαν Μαιευτήριο;
Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι, δεν είχα την 
αίσθηση ότι είμαι σε ένα τεράστιο νοσοκομείο, αχανές αλλά 
ότι επισκέπτομαι έναν οικείο χώρο, που ποτέ δεν μου έδωσε 
την εντύπωση του νοσοκομείου. Από την άλλη όμως μου 
δημιουργούσε και το αίσθημα της εμπιστοσύνης και στους 
γιατρούς που με παρακολουθούσαν αλλά και σε εκείνους 
που αν θέλετε διηύθυναν αυτό το νοσοκομείο αλλά και στο 
προσωπικό.

Τι είναι αυτό που θυμάστε πιο έντονο, περνώντας σήμερα έξω 
από το Μαιευτήριο Λητώ;
Την εικόνα της Έλενας, της γέν-
νησης και την στιγμή που την 
έβαλα πάνω στο σώμα μου. Από 
εκεί που το μωρό με αγκάλιαζε 
μέσα από την κοιλιά, πλέον το 
μωρό αυτό ήτανε πάνω μου και 
ήμασταν δύο άνθρωποι. 
 
27/08/1993 εκεί που άλλαξε η ζωή μου, από ένας άνθρωπος 
έγινα δύο και από τότε συμπορεύομαι μαζί της. Αυτή είναι 
η μεγάλη αλλαγή.
 
Τι εστί μητρότητα για εσάς;
Η λέξη ολοκλήρωση δεν ξέρω γιατί μου φαντάζει λίγο. 
Είναι σαν να προκαλείς τον εγκέφαλο σου να λειτουργήσει 
καλύτερα, στην ψυχή σου καινούργια συναισθήματα.
Είναι μια αστείρευτη πηγή νέων συναισθημάτων. Καλυτέ-
ρευσης και βελτίωσης του γίγνεσθαι του ανθρώπου. 
 
Σας τρόμαζε (η μητρό-
τητα);
Ούτε με τρόμαζε, 
ούτε με τρομά-
ζει. Είναι μια πολύ 
μεγάλη χαρά. Μόνο 
μια φορά έκανε 40 
πυρετό, ποτέ άλλοτε 
σε όλα τα 12 της 
χρόνια. Την ημέρα 
εκείνη, έκλαιγα γοερά, 
υπέφερα πολύ. 
Τώρα μεγαλώνει, γίνεται 
ένα μεγάλο κορίτσι, είναι 
μια πολύ καλή μαθήτρια 
που με ακούει και μαθαίνει 
Αγγλικά και Γαλλικά (όπως 
της είπε η μαμά της).
Όλα αυτά και κυρίως οι 
μικρές και μεγάλες χαρές 
που σου δίνει και κυρίως η 
παρέα της, η συζήτηση μαζί 
της!

Έκτοτε ξαναήρθατε;
Ναι ήρθα άλλες δύο φορές.

«Μια εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ 
στην ζωή μου: ένα μωρό με πολλά 
μαλλιά και σαρκώδη χειλάκια, όπως 
δηλαδή και σήμερα»

Χρόνο έχετε;
Προσπαθώ να βρίσκω. Και όχι για την ποιότητα που λέμε 
μόνο αλλά και για ποσότητα. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που 
λένε «μαμά να σε νιώθω μόνο στο άλλο δωμάτιο», και ας 
κάνει εκείνη τα μαθήματα της. Νομίζω ότι χρειάζεται και ο 
χρόνος και η ποιότητα της προσφοράς στο παιδί. 
 
Τι εύχεστε για τα 35 χρόνια του Λητώ;
Να στελεχώνεται πάντα από γιατρούς που να είναι ολοκλη-
ρωμένοι σαν άνθρωποι και σαν γιατροί. 
Να βγαίνουν γερά και ευτυχισμένα παιδιά και να μην χαλά-

σει αυτή η ατμόσφαιρα η οικεία 
που υπάρχει στο Λητώ. 
Ας μην γίνουν όλα super market, 
ας υπάρχουν και κάποιο χώροι 
που έρχονται στον κόσμο νέες 
ζωές όπου έχεις αυτήν την 
αίσθηση ενός δεύτερου σπιτιού, 

ταυτόχρονα όμως την πεποίθηση ότι είσαι σε καλά χέρια και 
σε ένα μαιευτήριο με προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό.
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Τοκετός στο Νερό
 Η κα Αντιγόνη Γύρα, χορογράφος, μητέρα   
       τριών παιδιών αφηγείται την διπλή 
           εμπειρία της, του «τοκετού στο νερό»

Στην Ελλάδα «τοκετός στο νερό» συνέβη για πρώτη φορά στο Μαιευτήριο 
ΛΗΤΩ, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με πισίνα στην αίθουσα τοκετών. Το Λητώ 
παρέχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τις κατάλληλες συνθήκες κι έτσι 
μπορεί να προσφέρει την δυνατότητα του «τοκετού στο νερό» στις γυναίκες που 

επιθυμούν να έχουν εναλλακτικούς τρόπους φυσιολογικού τοκετού.

ΦΩΤΟ:	ΕΛΕΝΗ	ΤΑΞΕΡΗ

επετειακό αφιέρωμα

Αντιγόνη Γύρα
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Η κα Αντιγόνη Γύρα, χορογράφος, μητέρα τριών παιδιών αφηγείται 
την διπλή εμπειρία της, του «τοκετού στο νερό».

Είναι γεγονός ότι ο τοκετός στο νερό είναι μια μέθοδος που 
έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι 
πολλές γυναίκες δεν είναι ενημερωμένες ούτε για την διαδι-
κασία του αλλά ούτε καν για την ύπαρξη του. Από πού ενημε-
ρωθήκατε και πώς αποφασίσατε να επιλέξετε αυτή την μέθοδο 
τοκετού;

Είχα ακούσει για τον τοκετό στο νερό πριν από πολλά 
χρόνια, από μια συνάδελφο μου που είχε γεννήσει με αυτόν 
τον τρόπο στο Λονδίνο. 
Από τότε το κράτησα στην μνήμη μου, γιατί με γοήτευε η 
ιδέα της γέννας μέσα στο νερό λόγω και της πολύ καλής 
σχέσης που έχω με αυτό. Δεν ήξερα όμως εάν υπήρχε στην 
Ελλάδα.

 
Γιατί επιλέξατε το Μαιευτήριο Λητώ
για τους τοκετούς σας; 

Όταν έμεινα έγκυος έψαξα να βρω εάν εφαρμόζεται στην 
Ελλάδα η μέθοδος αυτή. Έτσι ήρθα σε επαφή με τον Μαι-
ευτήρα - Γυναικολόγο κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο, ο οποίος 
μου είπε ότι τότε μόνο στο Λητώ, μπορούσε να γίνει τοκε-
τός στο νερό. Είναι το πρώτο Μαιευτήριο στην Ελλάδα που 
εφάρμοσε την μέθοδο. 
 Το γεγονός ότι ο γιατρός μου ήταν στο Λητώ, γνώριζε την 
διαδικασία και το ότι από οικονομικής πλευράς δεν είχε 
διαφορά με τον φυσιολογικό τοκετό με έκανε να επιλέξω 
το Λητώ.

 Είστε μητέρα τριών κοριτσιών και έχετε την εμπειρία και των 
δύο μεθόδων τοκετού, φυσιολογικού και «τοκετού στο νερό». 
Ποιες κατά την γνώμη σας είναι οι βασικές διαφορές και ποια 
τα πλεονεκτήματα;

Στην πρώτη μου γέννα ενώ ο τοκετός ξεκίνησε στο νερό 
παρουσιάστηκαν κάποιες επιπλοκές κι έτσι έπρεπε να βγω. 
Παρόλα αυτά πέρασα μεγάλο μέρος από τις ωδίνες μέσα 
στην πισίνα. Τις επόμενες δύο φορές γέννησα μέσα στο 
νερό.
Στο νερό είσαι μόνη σου, το σώμα σου είναι ελεύθερο, έχεις 
την δυνατότητα να κινείσαι και να αλλάζεις θέσεις, δεν 
είσαι περιορισμένη σε ένα κρεβάτι.  
Επίσης, κάτι που θεωρώ μεγάλο προνόμιο είναι ότι δεν 
γίνετε χρήση φαρμάκων. Έτσι η γυναίκα μπορεί και βιώνει 
την εμπειρία της γέννας της στο μέγιστο βαθμό. 
Όπως λέει και ο γιατρός μου «αντί να βάλουμε στην γυναίκα 
φάρμακα, βάζουμε την γυναίκα στο «φάρμακο». Με τη δια-
φορά ότι το φάρμακο αυτό είναι ότι πιο φυσικό υπάρχει.

Ποιο άλλο γεγονός συνέβαλε στην ηρεμία και προσήλωση στο 
έργο σας, την ώρα του τοκετού;

Είχα δίπλα μου τον σύντροφο μου όλες αυτές τις ώρες. Ο 
γιατρός μου και φυσικά η μαία μου, μου ενέπνεαν ασφάλεια 
και σιγουριά.

Είστε μητέρα τριών παιδιών, τι είναι ο τοκετός για εσάς;

Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πιο καταπληκτική εμπειρία από 
τον τοκετό, είναι κάτι μαγικό, νιώθεις ότι περνάς σε άλλη 
διάσταση, δεν νομίζω ότι περιγράφετε με λόγια. 

Θα συνιστούσατε σε μια μέλλουσα μητέρα τον «τοκετό στο 
νερό»;

Ναι, ανεπιφύλακτα θα το συνιστούσα, παρόλο που εξαρ-
τάται και από την ίδια την γυναίκα και την σχέση της με 
το νερό. Εάν μια γυναίκα θέλει να νιώσει την πραγματική 
έννοια της γέννας, την πραγματική αυτή εμπειρία, ναι.

Στις 14 Ιουνίου το Λητώ συμπλήρωσε 35 χρόνια λειτουργίας, 
τι του εύχεστε;

Γεννάω στο Μαιευτήριο Λητώ τα τελευταία 4 χρόνια, παρα-
τηρώ μια διαρκής εξέλιξη, κάθε φορά βρίσκεται όλο και πιο 
κοντά στην γυναίκα. 
Είναι ένα μαιευτήριο με ανθρώπινο πρόσωπο και σεβασμό 
στην γυναίκα - μητέρα, οι άνθρωποι που το περιβάλλουν σε 
κάνουν να νιώθεις ζεστασιά και ασφάλεια. 
Απλό, παράδειγμα που μου έκανε εντύπωση: Στην είσοδο, 
δεν αναγράφει είσοδος ασθενών αλλά είσοδος επιτόκων. 
Αυτό προσωπικά για εμένα έχει μεγάλη σημασία.
Του εύχομαι λοιπόν, να διατηρήσει και να συνεχίσει την 
προσπάθεια για ένα ακόμη πιο ανθρώπινο πρόσωπο. 
 Χρόνια του πολλά.!

ΦΩΤΟ:	ΕΛΕΝΗ	ΤΑΞΕΡΗ



PRÉNATAL, ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΜΑΜΑ-
ΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΜΟΔΑ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟΣΗ ΣΤΟΡΓΗ.

Η Prénatal είναι μια μάρκα made in Italy και αντιπροσωπεύει την πιο 
μεγάλη αλυσίδα εξειδικευμένων καταστημάτων για την νεομαμά και το 
παιδί έως 11 ετών. Η Prénatal, ήδη παρούσα στην Ελλάδα με 9 κατα-
στήματα – εκ των οποίων τα 6 στην Αθήνα – και άλλα που πρόκειται να 
ανοίξουν σύντομα, είναι μια δυνατή εταιρεία με μια ιστορία μεγάλων 
επιτυχιών, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μεταξύ Ιταλίας, Iσπανίας, Πορ-
τογαλίας, Γαλλίας, Μεξικού, Αργεντινής, Ελλάδας και Κύπρου υπάρ-
χουν περισσότερα από 300 καταστήματα με την επιγραφή Prénatal, 
και υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο κάνουν τις αγορές τους εκατομμύρια 
μαμάδες. 

Η Prénatal είναι ένα όνομα που για τις ευρωπαίες μαμάδες σημαίνει 
πάρα πολλά, αφού είναι κοντά στη μαμά από τους πρώτους κιόλας 
μήνες της εγκυμοσύνης της και την ακολουθεί και κατά την διάρκεια 
της ανάπτυξης του παιδιού προτείνοντας δύο κολεξιόν τον χρόνο που 
καλύπτουν κάθε περίοδο ηλικίας έως 11 ετών, από τζιν, έως μπουφάν, 
φορεματάκια, παπούτσια και αξεσουάρ. Μετά η μαμά θα βρει στην 
Prénatal και όλα τα απαραίτητα για την ανάπτυξη του παιδιού: από 
μικρά αντικείμενα για την υγιεινή και τη διατροφή του, όπως μπιμπε-
ρόν, θηλές και αξεσουάρ για την καθαριότητα, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 
μέχρι τα πιο ογκώδη και απαιτητικά όπως porte-bébé, καρότσια περι-
πάτου, κρεβάτια, καθίσματα αυτοκινήτου.

Μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες είναι η βοήθεια που προσφέρεται 
στις μαμάδες που περιμένουν για πρώτη φορά παιδί και τους προτείνει 
πώς να εξοπλιστούν ενώ περιμένουν το μωρό τους και πώς να αποκτή-
σουν την απαραίτητη εξοικείωση στο να το αλλάζουν, να το πλένουν, 
να το ντύνουν. Πρόκειται για την «Συνάντηση για τη Μαμά», τώρα 
πια έναν πραγματικό θεσμό, που οργανώνει περιοδικά κάθε κατάστημα 
Prénatal σαν μια στιγμή διαλόγου αφιερωμένη σε όλες τις εγκύους, για 
να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν με ηρεμία την μοναδική εμπειρία 
της εγκυμοσύνης. 
Η Prénatal προσφέρει επίσης πολλά προνόμια με την Prénatal Card: σε 
κάθε κατάστημα μπορεί κανείς να βρει πολλές προσφορές και ειδικές 
δραστηριότητες αφιερωμένες μόνο στους κατόχους της κάρτας.
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TÒÚ· Ë ·Ó·ÓÔ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜!
ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ Ô Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ 

Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜ Ì‡ÙË˜ Â›Ó·È ÙÔ Ê‡ÛËÌ·. ŸÌˆ˜ 
Ù· ÌˆÚ¿ Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ 

ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ê˘Û¿ÓÂ ÙË Ì˘ÙÔ‡Ï· ÙÔ˘˜.
TÔ º˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ¢È¿Ï˘Ì· Otrisalin® ÚÂ˘ÛÙÔÔÈÂ› ÙËÓ 

·¯‡ÚÚÂ˘ÛÙË ÚÈÓÈÎ‹ ‚Ï¤ÓÓ·.
H ™˘ÛÎÂ˘‹ PÈÓÈÎ‹˜ AfiÊÚ·ÍË˜ Otrisalin®, Û¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ ÂÈ‰ÈÎ¿ 

ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÚÈÓÈÎÒÓ ÂÎÎÚ›ÛÂˆÓ ÛÂ ‚Ú¤ÊË Î·È ·È‰È¿. 
¢È·ı¤ÙÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿ ÌÈ·˜ ¯Ú‹ÛË˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Â˘ÎÔÏ›· Î·È 
ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜. TÔ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Ì·˙› ÌÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ 
Î·Ù·ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙË ‚Ï¤ÓÓ· ÛÙÔ ‰È¿Ê·ÓÔ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ 
¤ÙÛÈ ÙËÓ ˘ÁÂ›· ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜.

O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ 100% EÏÂ‡ıÂÚË AÓ·ÓÔ‹!

AÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙ· Ê·ÚÌ·ÎÂ›·.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ÚˆÙ‹ÛÙÂ ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi Û·˜
‹ ÙÔÓ ·È‰›·ÙÚfi Û·˜!

21X28  5/7/2005  03:00 µµ  Σελίδα1
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Στην διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να εμφανιστεί 
αύξηση στο σάκχαρο του αίματος της εγκύου. 
Η αύξηση αυτή περιγράφεται ως σακχαρώδης διαβήτης της 
κύησης. Μπορεί να οφείλεται σε αιτίες που προϋπήρχαν της 
κύησης ( π.χ. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι) ή σε αιτίες που 
σχετίζονται με την κύηση π.χ. ορμόνες της κύησης. 
Ανεξάρτητα από την αιτία, ο σακχαρώδης διαβήτης είναι 
επιπλοκή της κύησης που θα πρέπει να διαγνωσθεί και να 
θεραπευθεί όσο γίνεται πιο σύντομα. 
Η έγκυος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η αύξηση στο σάκχαρο 
της μπορεί, ανάλογα με την εβδομάδα εγκυμοσύνης, να 
επηρεάσει δυσμενώς την ανάπτυξη του εμβρύου. Δηλαδή, 
στην αρχή της κύησης (1ος – 3ος μήνας) υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος π.χ. αποβολής ή εμφάνισης συγγενούς ανωμαλίας 
του εμβρύου.

Τι είναι 
ο Σακχαρώδης
Διαβήτης Κύησης;
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 Από τον κ. Βασίλειο Μπέτσα, Ενδοκρινολόγο
Υπεύθυνο Ενδοκρινολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου Λητώ  

Στο 2ο και 3ο τρίμηνο το αυξημένο σάκχαρο της μητέ-
ρας διεγείρει το πάγκρεας του εμβρύου, προς μεγαλύτερη 
έκκριση εμβρυϊκής ινσουλίνης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
την ασύμμετρη αύξηση του εμβρύου, όπου το βάρος (δεί-
κτης αποθήκης λίπους), επηρεάζεται πιο πολύ από το ύψος 
(δείκτης σωματικής ωρίμανσης). 
Οι παραπάνω διαταραχές συνιστούν την μακροσωμία του 
εμβρύου η οποία μπορεί να διαγνωσθεί με υπερηχογρά-
φημα. Η μακροσωμία αποτελεί συχνή επιπλοκή του αρρύθ-
μιστου Σ.Δ.Κ.
Οι γυναίκες που: 
  Είχαν προηγούμενη κύηση με σακχαρώδη διαβήτη 
  Γέννησαν μωρό με βάρος μεγαλύτερο από 4 Kg. 
  Έχουν ιστορικό ανεξήγητων ενδομητρίων θανάτων 
  Έχουν συγγενείς Α’ βαθμού με σακχαρώδη διαβήτη 
  Ξεκινούν την κύηση με παραπάνω κιλά σωματικού 

   βάρους (παχυσαρκία) 
  Έχουν ηλικία μεγαλύτερη από 30 ετών 

έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν σακχαρώδη 
διαβήτη κύησης.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μία έγκυος που δεν συμπερι-
λαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες, δεν έχει πιθανό-
τητα να εμφανίσει σακχαρώδη διαβήτη. 
Γι αυτό όλες οι έγκυες μεταξύ 24ης & 28ης εβδομάδας 
κύησης πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο για σακχαρώδη 
διαβήτη. 
Ο έλεγχος γίνεται με μια εξέταση που ονομάζεται «καμπύλη 
ανοχής γλυκόζης». Υπάρχουν δύο ειδών καμπύλες, η μικρή 
και μεγάλη. 
Με την μικρή, η οποία δεν απαιτεί καμία προετοιμασία, 
γίνεται κατά κάποιο τρόπο το «ξεσκαρτάρισμα» εκείνων 
των περιπτώσεων που θα αναπτύξουν σακχαρώδη διαβήτη 
(Screening test). 
Όταν η μικρή καμπύλη είναι θετική, δηλαδή η τιμή πριν 
την χορήγηση γλυκόζης και μετά είναι παραπάνω από 95 
mgr/dl ή 140 mgr/dl αντίστοιχα προχωρούμε στην μεγάλη 
καμπύλη. 
Η μεγάλη καμπύλη γίνεται με κάποια προετοιμασία της 
γυναίκας τις προηγούμενες ημέρες και εάν είναι θετική 
επιβεβαιώνει την διάγνωση. 
Παίρνοντας υπόψη την διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη 
κύησης προχωρούμε στην θεραπευτική αντιμετώπιση. 
Η θεραπεία συνιστάται κυρίως σε παρέμβαση στις διατρο-
φικές συνήθειες της γυναίκας και αν χρειαστεί στην χορή-

«Σήμερα έχουμε την δυνατότητα να δια-
γνώσουμε έγκαιρα τον σακχαρώδη διαβήτη 
κύησης και να αντιμετωπίσουμε πιθανές 
επιπτώσεις του στο έμβρυο»

γηση ινσουλίνης. 
Η διατροφή είναι σημαντικός παράγοντας για την καλή 
ρύθμιση της διαβητικής εγκύου. Η άποψη ότι η έγκυος 
πρέπει να «τρώει για δύο» δεν ισχύει. Αντίθετα, πρέπει να 
ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή, να μην υπερβάλλει 
στην πρόληψη τροφής και να μην παραμένει νηστική για 
πολλές ώρες.
Η αυξημένη πρόσληψη τροφής, είναι αυτονόητο ότι οδηγεί 
σε αυξημένη πρόσληψη σακχάρου. Η παρατεταμένη 
νηστεία (άνω των 5 ωρών) μετά από μια αρχική πτώση της 
γλυκόζης στο έμβρυο, το οδηγεί να χρησιμοποιεί ενέργεια 
προερχόμενη από άλλες ουσίες όπως β-υδροξυβουτυρικό. 
Αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ανάπτυξη του 
εμβρυϊκού εγκεφάλου για το λόγο ότι η γλυκόζη αποτελεί 
την φυσιολογική πηγή ενέργειας στην εμβρυϊκή ζωή.
Συνήθως η πλειονότητα των περιπτώσεων ρυθμίζεται μόνο 
με διατροφική παρέμβαση και δεν παραμένει «Σάκχαρο» 
στην γυναίκα μετά τον τοκετό.
Οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο αρρύθμι-
στος σακχαρώδης διαβήτης της κύησης μπορεί να δημιουρ-
γήσει προβλήματα στις ίδιες & στο έμβρυο.
Αντίθετα ο καλά ρυθμισμένος σακχαρώδης διαβήτης έχει 
επίπτωση στις ίδιες και στο έμβρυο όσο και η φυσιολογική 
κύηση. 
Θεραπευτικός στόχος μας είναι η έγκυος να έχει σάκχαρο 
νηστείας το πρωί μικρότερο από 90mgr/dl και 1α ώρα μετά 
το φαγητό μικρότερο από 130mgr/dl. Αυτές οι τιμές σακ-
χάρου θα πρέπει να συνοδεύονται από φυσιολογικό υπε-
ρηχογράφημα. Οι μετά του γεύματος τιμές σχετίζονται 
περισσότερο με την εμφάνιση μακροσωμίας από τις πρω-
ινές τιμές νηστείας.
Σήμερα έχουμε την δυνατότητα να διαγνώσουμε έγκαιρα 
τον σακχαρώδη διαβήτη κύησης και να αντιμετωπίσουμε 
πιθανές επιπτώσεις του στο έμβρυο και την μητέρα.
Επειδή ο Σ.Δ. στην κύηση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα (κυρίως στο έμβρυο) που έχουν σχέση με την 
σωματική και πνευματική του ανάπτυξη και που το ακολου-
θούν στην ενήλικη ζωή του, θα ήταν ίσως κάτι παραπάνω 
από απλή αμέλεια να μην υποβάλουμε την έγκυο τουλάχι-
στον σε μικρή καμπύλη στην διάρκεια της 24 ης έως 28η 
εβδομάδα της κύησης. 
Από αυτή την μικρή ταλαιπωρία, η γυναικά και το έμβρυο 
δεν έχουν να χάσουν τίποτα, αντίθετα έχουν να ωφεληθούν 
πάρα πολλά. 
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  γGT
  Ινωδογόνο
  Αιμοπετάλια 
  Λεύκωμα Ούρων 24h

Υπάρχει ένα ποσοστό αυτών των γυναικών στις οποίες παρά 
την φαρμακευτική αγωγή ακόμη και τη νοσηλεία δεν ρυθ-
μίζεται η Α/Π.
Στην περίπτωση αυτή και εφ’ όσον ο εργαστηριακός έλεγ-
χος αίματος και η κλινική εικόνα της επιτόκου παρουσιάζει 
επιδείνωση (προεκλαμψία), ο γυναικολόγος θα πρέπει να 
προβεί στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες ώστε να διαφυ-
λάξει την επίτοκο.
Υπάρχει και ένα ποσοστό γυναικών με προϋπάρχουσα αρτη-
ριακή υπέρταση. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα όσον αφορά την εγκυμοσύνη. Απαραίτητο 
μόνον είναι να ρυθμιστεί η φαρμακευτική αγωγή, γιατί ορι-
σμένα υπερτασικά φάρμακα αντενδείκνυνται στην κύηση. 
Ισχύει και εδώ ο εργαστηριακός έλεγχος σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και η παρακολούθηση από τον καρδιολόγο.
Η υπέρταση στην κύηση είναι σημαντικό αίτιο μητρικής ή 
εμβρυϊκής θνησιμότητας.
Μετά τον τοκετό τα οιδήματα υποχωρούν σταδιακά και η 
Α/Π επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα μέσα σε 10 –15 
ημέρες με ένα μέγιστο χρονικό διάστημα τις 40 ημέρες 
– σπάνια.
Οι γυναίκες που παρουσίασαν προεκλαμψία έχουν την 
τάση για υπέρταση μεταγενέστερα, για τον λόγο αυτό είναι 
σωστός ένας σποραδικός έλεγχος της Α/Π.

Η υπέρταση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι 
μία πολύ σοβαρή επιπλοκή. Είναι σημαντικό να ελέγ-
χεται η Αρτηριακή Πίεση (Α/Π) σε κάθε επίσκεψη στο 
γυναικολόγο.

Φυσιολογικά η αρτηριακή πίεση δεν αυξάνει στην διάρκεια 
της εγκυμοσύνης σε ένα ποσοστό όμως γυναικών παρου-
σιάζεται υπέρταση. (συστολική ΑΠ>130, διαστολική> 
87mHg) κυρίως από την 22η – 24η εβδομάδα κύησης.
Η επιπλοκή αυτή συνοδεύεται συνήθως με απώλεια πρω-
τεϊνών (λευκώματος) στα ούρα, οιδήματα των κάτω άκρων 
και σε σοβαρότερη μορφή οιδήματα στα άνω άκρα και στο 
πρόσωπο κυρίως τις πρωινές ώρες.
Η εγκυμονούσα πρέπει να βρίσκεται σε συχνή επαφή με 
τον γυναικολόγο και τον καρδιολόγο και να ακολουθεί τις 
οδηγίες τους.
Αρχικά: 
  Ανάπαυση 
  Προσοχή στην αύξηση του σωματικού βάρους
  Πλήρης διακοπή προσλαμβανομένου άλατος

Εάν δεν ρυθμισθεί η Αρτηριακή Πίεση τότε ο ιατρός της 
σε συνεργασία με τον καρδιολόγο θα χορηγήσει φαρμακευ-
τική αγωγή.
Συνήθως με την αγωγή ρυθμίζεται η Α/Π και πάλι όμως 
τονίζεται ο συχνός έλεγχος και η επικοινωνία με τον ιατρό 
για οποιοδήποτε νέο σύμπτωμα όπως πονοκέφαλος, ζάλη, 
κυρίως τη νύχτα, άλγος στο δεξιό υποχόνδριο (κάτω από τις 
δεξιές πλευρές).
Επίσης, συστήνεται συχνός εργαστηριακός έλεγχος αίμα-
τος όπου ελέγχεται:
  Ουρικό Οξύ
  SGOT-SGPT (τρανσαμινάσες)

Από τον κ. Δημήτριο Κοτσιώνη, Ειδικό Καρδιολόγο
Υπεύθυνο Καρδιολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου Λητώ

Υπέρταση στην κύηση
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Εξωσωματική γονιμοποίηση 
χωρίς φάρμακα σε φυσικό κύκλο 
Το πρώτο παιδί που γεννήθηκε από εξωσωματική γονι-
μοποίηση και εμβρυομεταφορά (in vitro fertilization and 
embryo transfer,IVF-ET) ήταν αποτέλεσμα παρακολούθη-
σης ενός φυσικού κύκλου χωρίς φαρμακευτική διέγερση για 
την ανάπτυξη του ωαρίου (Steptoe and Edwards 1978). 
Η αγωνία για υψηλά ποσοστά κυήσεων οδήγησε στην επι-
λογή χορήγησης ειδικών φαρμάκων για την ανάπτυξη και 
την λήψη πολλών ωαρίων και κατ’ επέκταση την τοποθέ-
τηση πολλών εμβρύων στην μήτρα.
Η εξωσωματική γονιμοποίηση και εμβρυομεταφορά σε 
φυσικό κύκλο (natural cycle IVF, NC-IVF) είναι η πιο 
κοντινή στην φυσική λειτουργία μέθοδος IVF-ET. Η 
φυσική λειτουργία του σώματος της γυναίκας επιλέγει να 
αναπτύξει, όπως σε κάθε κύκλο, το «καλύτερο ωάριο» αυτού 
του κύκλου.
 
Τα πλεονεκτήματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε 
φυσικό κύκλο σε σύγκριση με την εξωσωματική γονιμο-
ποίηση που γίνεται με χορήγηση ενέσεων ορμονών είναι τα 
εξής:
  Στον φυσικό κύκλο έχουμε την φυσική ωρίμανση του  

    ωαρίου.
  Αποφεύγουμε τον κίνδυνο υπερδιέγερσης και το μεγάλο  

   φούσκωμα των ωοθηκών με πολλά ωοθυλάκια – ωάρια.
  Αποφεύγουμε την έκθεση του γυναικείου σώματος και  

   κυρίως των μαστών και του ενδομητρίου σε πολύ ψηλά  
   επίπεδα της ορμόνης οιστραδιόλης.
  Αποφεύγουμε την οικονομική επιβάρυνση για ενέσεις  

   ορμονών που παράγουν πολλά ωοθυλάκια – ωάρια.
  Αν χρειαστεί μπορεί να επαναληφθεί σε συνεχείς   

   κύκλους.
  Η πιθανότητα κύησης μέσα σε τρεις κύκλους NC-IVF  

    είναι κοντά στο 50% για γυναίκες μέχρι 37 ετών, ενώ  
    πέφτει κάτω από 25% στις γυναίκες πάνω από 38 ετών.
  Το εργαστηριακό κόστος τριών προσπαθειών φυσικού  

    κύκλου αντιστοιχεί σε κόστος με μία προσπάθεια με  
    ενέσιμες ορμόνες.
  Δεν υπάρχει κίνδυνος πολύδυμων κυήσεων που οδηγούν  

   σε αυξημένη πιθανότητα αποβολών και πρόωρων
   τοκετών.

Η δυσκολία της NC-IVF εντοπίζεται στο ότι χρειάζεται 
πολύ προσεκτική παρακολούθηση για να δούμε υπερη-
χογραφικά την ανάπτυξη του ωοθυλακίου αλλά και στην 
ορμονική παρακολούθηση της αύξησης των επιπέδων 
οιστραδιόλης και LH ώστε να προσδιορίσουμε τον χρόνο 
που θα γίνει η ειδική ένεση HCG (Pregnyl ή Profasi) για να 
κάνουμε σε 32 με 36 περίπου ώρες την ωοληψία.
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ένδειξη για NC-IVF έχουν οι 
περιπτώσεις εκείνες ανεξαρτήτως ηλικίας που με ισχυρή 
φαρμακευτική αγωγή έχουμε φτωχή ανταπόκριση των 
ωοθηκών και ανάπτυξη ενός ή δύο ωοθυλακίων-ωαρίων.

Από τον κ. Αλέξανδρο Δ. Τζεφεράκο, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο
«ΜΟΝΑΔΑ  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ» Μαιευτηρίου Λητώ

Το πρώτο παιδί που γεν-
νήθηκε από εξωσωματική 
γονιμοποίηση και εμβρυ-

ομεταφορά ήταν αποτέλε-
σμα παρακολούθησης ενός 

φυσικού κύκλου χωρίς 
φαρμακευτική διέγερση 

για την ανάπτυξη του 
ωαρίου

(Steptoe and Edwards 1978)
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Ενδομητρίωση 
ένα πρόβλημα που απασχολεί 
τις γυναίκες 

Τι ακριβώς είναι η ενδομητρίωση; 
Όπως λέει και η λέξη, το ενδομήτριο είναι ο ιστός που επεν-
δύει την κοιλότητα της μήτρας και κάθε μήνα πέφτει υπό 
μορφή εμμήνου ρύσεως.
Αυτός ο ιστός βρίσκεται σε άλλα μέρη της γυναικείας κοι-
λιάς όπως σάλπιγγες, ωοθήκες, έντερο, πλάγιο τοίχωμα 
πυέλου, ουροδόχου κύστης, πνεύμονες κ.ά.
Επειδή ο εν λόγω ιστός (ενδομήτριο) είναι φτιαγμένος έτσι 
ώστε κάθε μήνα να αιμορραγεί και να αποβάλλεται ενδο-
μητρίως, δημιουργεί συλλογή αίματος (μαύρες ή βυσσινή 
κηλίδες) και ερεθισμό και πόνο στους γειτονικούς ιστούς.
 
Πως δημιουργείται;
Η πλέον διαδεδομένη θεωρία είναι αυτή του Sampson 
(1921), που προβλέπει την αναστροφή της εμμήνου ρύσεως 
δηλαδή από την μήτρα της γυναίκας προς την κοιλία και 
όχι προς τον κόλπο όπως φυσιολογικά πρέπει να γίνεται.
Σε άτομα τα οποία εμφανίζουν κακή λειτουργία του ανοσο-
ποιητικού συστήματος π.χ. καπνιστές καθώς και άτομα τα 
οποία κατέχουν εργασιακές θέσεις με άγχος και στρες είναι 
πολλή περισσότερο διαδεδομένη.
Οι γυναίκες που έχουν ενδομητρίωση συνήθως εμφανίζουν 
μια τριάδα συμπτωμάτων: 
  Έντονο πόνο με την προέλευση και κατά την διάρκεια  

    της έμμηνου ρύσεως. 
  Πόνο σε συγκεκριμένες στάσεις κατά την σεξουαλική  

    επαφή.
  Δεν έχουν ιστορικό εγκυμοσύνης παρ’ όλο που δεν   

   λαμβάνουν συστηματική αντισύλληψη. 

Πώς μπορεί να διαγνωστεί η ενδομητρίωση;
Η ενδομητρίωση είναι μια παθολογική κατάσταση η οποία 
διαδοχικά εγκαθίσταται σε ορισμένα καθ’ όλα υγιή άτομα 

και εμφανίζει συνεχώς διαφορετική κλινική εικόνα.
Η έγκυρη διάγνωση της ενδομητρίωσης γίνεται μόνο με την 
μέθοδο της λαπαροσκόπησης.
Άλλα στοιχεία από τα οποία μπορεί να διαγνωσθεί η ενδω-
μητρίωση, και εννοώ τις εξετάσεις Ca 125 και τον υπερη-
χογραφικό έλεγχο δεν καθιστούν έγκυρη την διάγνωση της. 

Συνιστώμενη Θεραπεία
Είναι γεγονός ότι ένας από τους πιο βασικούς λόγους που 
οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πρόβλημα γονιμότητας σήμερα 
είναι η ενδομητρίωση σε ποσοστό 15 – 25 % ενώ σε όλο το 
γυναικείο πληθυσμό, ανεξαρτήτου ηλικίας το ποσοστό είναι 
1–2 %. 
Η κύρια θεραπεία αντιμετώπισης της ενδομητρίωσης είναι 
η λαπαροσκόπηση. 
Η λαπαροσκόπηση είναι η εισαγωγή ενός ενδοσκοπίου (που 
στην άκρη του έχει κάμερα) δια μέσω του ομφαλού εντός 
της κοιλιακή χώρας. 
Εάν διαγνωσθεί ενδομητρίωση τότε προχωρούμε στην χει-
ρουργική της αντιμετώπιση όπου με ακόμη δύο βοηθητικά 
χειρουργικά εργαλεία που εισάγονται από τα πλάγια της 
κοιλιακής χώρας, αφαιρείται ή καυτηριάζεται η ενδομητρί-
ωση.
Αυτή η μοντέρνα μέθοδος της χειρουργικής αντιμετώπισης 
έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
 
  Απουσία τομής και ραμμάτων.
  24 ωρη παραμονή στο νοσοκομείο.
  Άμεση κινητοποίηση της ασθενούς και γρήγορη   

   επαναφορά σε όλες της δραστηριότητες. 
  Αναγκαιότητα γενικής νάρκωσης.
  Άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος – επίτευξη   

   εγκυμοσύνης.

 Από τον Δρ. Κωσταντίνο Σαμαρά, MPhD, Μαιευτήρα - Χειρουργό - Γυναικολόγο
Μαιευτηρίου Λητώ
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Μετά από την επεμβατική λαπαροσκόπηση ακολουθεί η 
ανάλογη φαρμακευτική θεραπεία. 
Συνήθως χορηγούνται η LH – RH αγωνιστές, ή LH – RH 
ανταγωνιστές δηλαδή μία ενδομυϊκή ένεση μια φορά το 
μηνά, και για διάστημα 5 έως 6 μήνες. 
Παλαιότερα η πιο συνήθης θεραπεία ήταν η λήψη κάψου-
λας για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Και οι δύο θεραπείες προκαλούν παύση της έμμηνου 
ρήσεως μόνο για την χρονική διάρκεια της θεραπείας.

Υπάρχει περίπτωση υποτροπής
της ενδομητρίωσης μετά την θεραπεία;
Εάν δεν επιτευχθεί κύηση τότε συνίσταται η λήψη αντι-
συλληπτικών δισκίων ως συντηρητική θεραπεία για να μην 
επανεμφανιστεί η ενδομητρίωση.
Στην περίπτωση που επιτευχθεί κύηση τότε αυτή δρα θερα-
πευτικά για 2 – 3 έτη.
Η πλήρης ίαση επέρχεται με την έλευση της εμμηνόπαυ-
σης.
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Από την κα Γεωργία Κωνσταντοπούλου, Παιδοκαρδιολόγο
Υπεύθυνη Τμήματος Εμβρυϊκής Καρδιολογίας Μαιευτηρίου Λητώ  

Προγεννητικός έλεγχος 
της καρδιάς του εμβρύου

Συγγενείς ονομάζονται οι καρδιοπάθειες που υπάρχουν με τη γέννηση του παιδιού. Περίπου οκτώ στα χίλια παιδιά που 
γεννιούνται ζωντανά έχουν συγγενή καρδιοπάθεια, από τις οποίες οι τέσσερις είναι σοβαρές. Η συχνότητα είναι μεγαλύ-
τερη ενδομητρίως, περίπου 25 στα χίλια έμβρυα. Η καρδιά είναι πολύπλοκο όργανο, που συσπάται διαρκώς. Αποτελείται 
από τέσσερις κοιλότητες (δύο κόλπους και δύο κοιλίες), τέσσερις βαλβίδες και δύο μεγάλα αγγεία, που τροφοδοτούν με 
αίμα τους πνεύμονες και όλο το σώμα. Βασικός στόχος του εμβρυϊκού υπερηχοκαρδιογραφήματος είναι να διαπιστώσει την 
καλή ανάπτυξη και λειτουργία των ανωτέρω βασικών ανατομικών στοιχείων της καρδιάς. Αυτό επιτυγχάνεται με μεγάλη 
ακρίβεια. Εν τούτοις, μερικές μη σοβαρές καρδιακές ανωμαλίες δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθούν προγεννητικώς, λόγω 

του μικρού μεγέθους της καρδιάς ή τεχνι-
κών περιορισμών. Τέτοιες ανωμαλίες είναι 
μικρά - μέτρια ελλείμματα του διαφράγ-
ματος της καρδιάς (μεσοκολπικές / μεσο-
κοιλιακές επικοινωνίες) ή μικρές - μέτριες 
βλάβες των βαλβίδων ή / και των αγγείων. 
Η πρόγνωση, όμως, αυτών των ανωμαλιών 
είναι πολύ καλή, ακόμα και αν χρειαστούν 
κάποια αντιμετώπιση (χειρουργική ή επεμ-
βατική).

Η προγεννητική διάγνωση ή υποψία 
συγγενούς καρδιοπάθειας επιβάλλει την 
διεξαγωγή ελέγχου για χρωμοσωματικές 
ανωμαλίες ή άλλα κληρονομούμενα σύν-
δρομα, τα οποία πιθανώς συνυπάρχουν, 
με τη βοήθεια της αμνιοκέντησης. Η προ-
γεννητική διάγνωση είναι επίσης ζωτικής 
σημασίας για την οργάνωση της αντι-
μετώπισης του νεογέννητου με σοβαρό 
καρδιολογικό πρόβλημα τόσο άμεσα στο 
μαιευτήριο, αλλά και στην καρδιολογική 
- καρδιοχειρουργική μονάδα, που θα υπο-
δεχθεί το νεογνό ακολούθως. Έτσι επιτυγ-
χάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σοβα-
ρών επιπλοκών. Τέλος, ο προγεννητικός 
καρδιολογικός έλεγχος παίζει σημαντικό 
ρόλο στο να καθησυχαστούν οι γονείς με 
ιστορικό συγγενούς καρδιοπάθειας σε 
προηγούμενο παιδί τους ή στο στενό οικο-
γενειακό περιβάλλον.  

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας μας έχει δώσει τη δυνατότητα να εξετάζουμε την καρδιά του 
εμβρύου και να διαγιγνώσκουμε έγκαιρα προγεννητικά σοβαρές συγγενείς καρδιοπάθειες. 

Αυτό επιτυγχάνεται με το εμβρυϊκό υπερηχοκαρδιογράφημα. 
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Γιατρέ πονάει η μέση μου
οσφυαλγία & εγκυμοσύνη

Το πρόβλημα της οσφυαλγίας στη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης είναι πάρα πολύ συχνό και επίσημες στατιστικές 
ανεβάζουν το ποσοστό εγκύων γυναικών που πάσχουν σε 
60 – 80%.
Το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί σε όλες τις γυναί-
κες ανεξάρτητα ηλικίας, αριθμού τοκετών και φυλής.
Έχει άμεση εξάρτηση από την αλλαγή της στάσης του 
σώματος στη διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων, από 
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες και από το κάπνισμα στη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης.
 
Η οσφυαλγία, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δηλαδή 
οι πόνοι της μέσης και οι προεκτάσεις τους, αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα προβλήματα της εγκύου.
Δυστυχώς παρά την αλματώδη πρόοδο που έχει σημειωθεί 
σε όλα τα πεδία της ιατρικής επιστήμης, στο συγκεκριμένο 
τομέα παραμένουν άγνωστα ακόμα τα αίτια της πάθησης 
και η θεραπεία είναι ένα ζήτημα που προκαλεί πολλές 
συζητήσεις στους επιστημονικούς κύκλους. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι η «οσφυαλγία» είναι ένα σύμπτωμα, 
δηλαδή ένας πόνος που εντοπίζεται στη μέση ή στη λεκάνη 
και μπορεί να κρύβει διάφορες παθήσεις. 
Ο γιατρός με την κλινική εξέταση και τον εργαστηριακό 
έλεγχο συνήθως θέτει τη διάγνωση της παθήσεως και προσ-
διορίζει την πηγή του πόνου. Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό 
όμως το αίτιο του πόνου παραμένει αδιάγνωστο και μπορεί 
να ταλαιπωρεί την έγκυο ασθενή για αρκετό καιρό.
Ο πόνος μπορεί να εμφανίζεται μετά την πρωινή έγερση, 
στη διάρκεια απλής καθημερινής δραστηριότητας, έπειτα 
από απότομη κίνηση ή χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκρι-
μένη αιτία.
Συνήθως ο πόνος οφείλεται σε δυσλειτουργία των μυών, τη 
μεταβολή του κέντρου βάρους του σώματος, στην αύξηση 
του βάρους του εμβρύου και γίνεται πιο έντονος στο τελευ-
ταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης ή μετά τον τοκετό από την 
περιποίηση του νεογνού που απαιτεί δραστηριότητα με 
συνεχή κάμψη της μέσης (θηλασμός, καθαριότητα κ.λ.π.). 
Μερικές φορές είναι δυνατό, ο πόνος στη μέση να έχει 
σχέση με παθήσεις από τα όργανα άλλων συστημάτων 
όπως π.χ. από το ουροποιητικό (κωλικός νεφρού) ή από το 
γαστρεντερικό (κωλικός ήπατος ή εντέρου).
Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό αν παρουσιαστεί το 
πρόβλημα της οσφυαλγίας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
να γίνεται άμεσα εξέταση από το θεράποντα γυναικολόγο 
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 Από τον κ. Αναστάσιο Δάρα, Ορθοπαιδικό
 Υπεύθυνο Ορθοπαιδικού Τμήματος Μαιευτηρίου Λητώ

που ανάλογα με τα ευρήματα της εξέτασης θα ζητήσει τη 
γνώμη ειδικού ορθοπαιδικού.
 
Μετά από σχετική έρευνα που έχει γίνει σε έγκυες γυναίκες 
οι συχνότερες ερωτήσεις και απορίες που έχουν ως προς το 
πότε και που πρέπει να απευθυνθούν είναι οι εξής:
 
 Είναι συχνό το πρόβλημα της οσφυαλγίας στην εγκυμο-
σύνη;
 Το πρόβλημα της οσφυαλγίας στη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης είναι πάρα πολύ συχνό και επίσημες στατιστικές ανε-
βάζουν το ποσοστό των εγκύων γυναικών που πάσχουν, σε 
60 - 80%.
Το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί σε όλες τις γυναίκες 
ανεξάρτητα ηλικίας, αριθμού τοκετών και φυλής.
 
Μπορεί να επηρεάσει της καθημερινές και επαγγελματικές 
δραστηριότητες;
Είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα της οσφυαλγίας που πρωτο-
εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σε μεγάλο 
ποσοστό γυναικών, θα αποτελέσει την έναρξη οξέων επει-
σοδίων οσφυαλγίας στο μέλλον και ένα μικρότερο ποσοστό 
στο τέλος θα υποστεί χειρουργική θεραπεία.
Πολύ συχνά δε απαιτείται αλλαγή των επαγγελματικών ενα-
σχολήσεων και τροποποίηση των καθημερινών δραστηριο-
τήτων.
 
Ποιοι παράγοντες σχετίζονται με το πρόβλημα;
Είναι ιατρικά αποδεκτό μετά από μελέτες ότι οι κυριότεροι 
παράγοντες που σχετίζονται στατιστικά με την εμφάνιση 
του προβλήματος είναι:
• Η δυσλειτουργία των μυών της μέσης και ιδιαίτερα με 
την πρόοδο της εγκυμοσύνης 
• Η στάση του σώματος στις καθημερινές δραστηριότη-
τες 
• Το κάπνισμα και ο τρόπος ζωής 
• Η πολυτοκία 
• Η αύξηση του βάρους και το φύλλο του εμβρύου 
• Η διαταραχή του τρόπου που χαλαρώνουν οι μύες του 
κορμού 
• Η χαλαρότητα που παρουσιάζεται στους συνδέσμους 
που ενώνουν τους σπονδύλους και τα οστά της λεκάνης 
• Η δισκοπάθεια που μπορεί να υπάρχει προ της εγκυμο-
σύνης 

• Η σπονδυλολίσθηση που συνήθως έχει ανακαλυφθεί από 
τη νεαρή ηλικία της εγκύου 

 Τι συμβουλές θα δίνατε για την πρόληψη του προβλήματος;
• Διατηρείστε το σωματικό βάρος σας σε φυσιολογικά επί-
πεδα 
• Δίνετε την κατάλληλη προσοχή στον τρόπο στάσης του 
σώματος στις καθημερινές δραστηριότητες 
• Διακόψτε το κάπνισμα 
• Πριν από την εγκυμοσύνη να αναφέρετε στο μαιευτήρα 
προβλήματα οσφυαλγίας ή πιθανές παθήσεις των κάτω 
άκρων 
• Διατηρείστε το σώμα σας σε καλή φυσική κατάσταση 
• Αποφεύγετε τις κινήσεις κάμψης της μέσης
 
Όταν αρχίσω να πονάω τι θα κάνω;
Η ενημέρωση του μαιευτήρα σας αποτελεί την πρώτη σας 
κίνηση, προκειμένου να αξιολογήσει το πρόβλημα και να 
σας συστήσει εξέταση από ειδικό ορθοπαιδικό αν ο πόνος 
προέρχεται από τη σπονδυλική στήλη ή τη λεκάνη. Όπως 
αναφέραμε πιο πάνω η άμεση εξέταση θα θέσει τη διάγνωση 
της πάθησης με αποτέλεσμα την οικονομία του χρόνου, που 
σε άλλη περίπτωση μπορεί να έχει δυσμενή εξέλιξη στην 
υγεία της εγκύου.
 
Ποια θεραπευτικά μέτρα προτείνετε;
Σε κάθε έγκυο θα πρέπει να γίνεται προσεκτική εκτίμηση 
του συμπτώματος της οσφυαλγίας, από ειδικό ορθοπαιδικό 
και οι θεραπευτικές οδηγίες οφείλουν να είναι εξατομικευ-
μένες ανάλογα με το σωματότυπο της εγκύου, τις ενασχολή-
σεις της και της ψυχοκοινωνικής της κατάστασης.
 
Στις γυναίκες που επισκέπτονται το μαιευτήριο ή νοσηλεύ-
ονται και παρουσιάζουν οσφυαλγία στην εγκυμοσύνη, σε 
συνεργασία με το μαιευτήρα τους, θα μπορούν να δώσουν 
την κατάλληλη λύση στο πρόβλημά τους.
 Στο μέλλον το Μαιευτήριο Λητώ θα θέσει σε εφαρμογή μια 
νέα πρωτοποριακή επιστημονική έρευνα υψηλού επιπέδου, 
προκειμένου να διερευνηθεί και επιλυθεί το πρόβλημα της 
οσφυαλγίας.
Πιστεύουμε ότι με την προσπάθεια αυτή για άλλη μια φορά 
θα είμαστε και σε αυτό το πρόβλημα στο πλευρό της γυναί-
κας.
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Ιδιαίτερα δε, όταν εκδηλώνεται σε νεώτερες ηλικίες και υπό 
συνθήκες διαφορετικές από το αναμενόμενο. Αλλοιώνει την 
ποιότητα ζωής, περιθωριοποιεί, καταθλίβει. Προσβάλλει 
άντρες και γυναίκες, αλλά συχνότερα τις τελευταίες ιδιαί-
τερα μετά την ηλικία των 45 χρόνων. Η σωστή προσέγγιση 
του προβλήματος, ώστε και η αντιμετώπιση του να έχει 
μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, απαιτεί πρωτίστως την 
κατανόηση της προσωπικότητας της γυναίκας που πάσχει, 
διακριτικότητα στην επαφή μαζί της και κυρίως ανίχνευση 
των επιθυμιών και των προσδοκιών της από την όποια προ-
τεινόμενη θεραπεία.

Στο πρόσφατο παρελθόν, ακόμη και για τις πιο εξελιγμένες 
κοινωνίες του δυτικού κόσμου, αποτελούσε 
ένα θέμα «taboo» που συχνά κρυβόταν πίσω 
από την αληθοφανή δικαιολογία του «φυσι-
ολογικού» παρεπόμενου της γήρανσης. 
Έτσι, παρέμενε ανομολόγητο, χρόνιζε, επι-
δεινωνόταν, συμπαρασύροντας αναπόφευ-
κτα τη ψυχολογική διάθεση, την κοινωνική 
ζωή, την απόδοση στην εργασία και συχνά 
τις σχέσεις με τον ερωτικό σύντροφο, οδη-
γώντας, στην αποξένωση, στην έλλειψη της 
αυτοεκτίμησης. Θα άξιζε ίσως να αναφερθεί 
ότι αποτελεί την πρώτη αιτία ιδρυματισμού 
των ηλικιωμένων συνανθρώπων μας, ανά τον 
κόσμο!

Υπολογίζεται ότι το 36-41% των γυναικών στο γενικό πλη-
θυσμό πάσχει από ακράτεια ούρων, ενώ λιγότερες από τις 
μισές από αυτές ζήτησαν, τελικά, ιατρική βοήθεια, και μάλι-
στα 7 χρόνια μετά από την στιγμή που πρωτοεμφανίστηκε 
το πρόβλημα. Προς το παρόν, ο συχνότερος τρόπος αντι-
μετώπισης, σε ατομικό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης, είναι η 
χρήση απορροφητικής πάνας για ενήλικες, με εκτιμώμενο 
κόστος περίπου 1500 ευρώ, ανά άτομο, το χρόνο.

Και όμως, θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν διαφορε-
τικά! Στις μέρες μας και τώρα πια και στη χώρα μας, η 
ευαισθητοποίηση του κόσμου απέναντι στο πρόβλημα, η 
ενημέρωση του σύγχρονου γιατρού, οι νέες μέθοδοι οριστι-
κής αντιμετώπισης και κυρίως οι υψηλές απαιτήσεις της 
σύγχρονης γυναίκας για την ποιότητα της ζωής της σκια-

γραφούν ένα πιο ευοίωνο μέλλον στο πεδίο αυτό. Σήμερα, 
ανάλογα με την αιτία της ακράτειας, υπάρχουν διαφορε-
τικοί τρόποι θεραπείας, όπως φάρμακα, απλές χειρουργι-
κές τεχνικές, φυσιοθεραπευτικές μέθοδοι, που μπορούν σε 
έμπειρα χέρια να θεραπεύσουν και να βελτιώσουν θεαμα-
τικά την ποιότητα ζωής. Ένας ολόκληρος κλάδος της σύγ-
χρονης Μαιευτικής-Γυναικολογίας, η ουρογυναικολογία, 
είναι αφιερωμένος στην αντιμετώπιση αυτού του προβλή-
ματος.

 

Τα πρώτα σημάδια που υποδεικνύουν την ανάγκη να επι-
σκεφθείτε τον γυναικολόγο σας είναι:
 Απώλεια ούρων που σας περιορίζει από  

 τις συνηθισμένες σας δραστηριότητες.
 Απώλεια ούρων που άρχισε ή επιδεινώ- 

 θηκε μετά από μια επέμβαση, όπως υστε- 
 ρεκτομή, καισαρική τομή κ.λ.π.
 Απώλεια ούρων που σας κάνει να ντρέπε- 

 στε.
 Αδυναμία να ουρήσετε, ή το αίσθημα ότι 

παραμένουν ούρα στην κύστη σας αμέσως 
μετά την ούρηση ή έστω, προοδευτική 
μείωση με την πάροδο του χρόνου της 

«δύναμης» με την οποία ουρείτε.
 Συχνοουρία παρά το ότι αποδεδειγμένα δεν υπάρχει  

 κυστίτιδα.
 Ανάγκη να βιάζεστε κάθε λίγο και λιγάκι να πάτε στην  

 τουαλέτα και/ή να χάνετε ούρα, αν δεν τα καταφέρνετε  
 να πάτε έγκαιρα.
 Πόνος όταν η κύστη σας είναι γεμάτη, ή επώδυνη διού- 

 ρηση.
 Συχνές κυστίτιδες.
 Απώλεια ούρων όταν βήχετε, φτερνίζεστε, γελάτε, σηκώ- 

 νετε βάρος, ανεβαίνετε σκάλες.
 Απώλεια ούρων όταν έχετε τα χέρια σας στο νερό.

 Απώλεια ούρων στον ύπνο σας ή όταν σηκώνεστε πολλές  
 φορές το βράδυ από το κρεβάτι για να ουρήσετετε.

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
Μέχρι χθές «taboo». Σήμερα υπάρχει λύση! 

Υπολογίζεται ότι το 
36-41% των γυναι-

κών στο γενικό πλη-
θυσμό πάσχει από 
ακράτεια ούρων, 

ενώ λιγότερες από 
τις μισές από αυτές 

ζήτησαν, τελικά, 
ιατρική βοήθεια

Από το Τμήμα Ουροδυναμικού Ελέγχου
& Διαταραχών λειτουργίας πυελικού εδάφους
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Ο καλύτερος, όμως, οδηγός για το αν χρειάζεστε να επισκε-
φθείτε τον γυναικολόγο σας είναι το αν για σας αποτελεί 
πρόβλημα! Η ακράτεια είναι μια κατάσταση, ένα σύμπτωμα, 
αλλά ο μόνος που θα κρίνει αν αποτελεί πρόβλημα είστε 
εσείς! Για παράδειγμα, υπάρχουν γυναίκες που χάνουν ούρα 
κάθε μέρα και δεν το θεωρούν πρόβλημα. Άλλες, που έχουν 
ένα επεισόδιο απώλειας ούρων το μήνα, αισθάνονται ότι η 
ζωή τους έχει αποδιοργανωθεί.

 

Πως μπορεί να διαγνωστεί η ακράτεια ούρων ?

Η πρώτη προσέγγιση γίνεται με την ανάλυση της φύσης των 
συμπτωμάτων. Ο γυναικολόγος σας θα αναζητήσει στοιχεία 
από το ιατρικό σας ιστορικό, όπως την γενική κατάσταση 
της υγείας σας, επεμβάσεις που έχετε κάνει στο παρελθόν, 
ασθένειες, φάρμακα που παίρνετε. Θα σας εξετάσει κλινικά 
για να εκτιμήσει την κατάσταση των γεννητικών οργάνων 
σας, προκειμένου να διαγνώσει αν παράλληλα υπάρχει 
πτώση της μήτρας, του κόλπου ή του εντέρου. Απαραιτή-
τως θα σας δώσει ένα ειδικό «ημερολόγιο καταγραφής της 
λειτουργίας της κύστης», όπου για κάποιες ημέρες θα κατα-
γράφετε την ποσότητα των υγρών που πίνετε, πόσες φορές 
πηγαίνετε στην τουαλέτα και τα επεισόδια απώλειας ούρων, 
προκειμένου να σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα 
του προβλήματος. Θα σας ζητηθεί ακόμα, να κάνετε μία 
γενική ούρων και πιθανόν καλλιέργεια ούρων. Από κει και 
πέρα, ακολουθούν πιο λεπτομερείς εξετάσεις, όπως ουρο-
δυναμικός έλεγχος σε εξειδικευμένο ουρογυναικολογικό 
κέντρο, για ακριβή διάγνωση ή/και καθοδήγηση της θερα-
πείας.

Οι ιατροί που στελεχώνουν το ουροδυναμικό τμήμα του 
μαιευτηρίου απαντούν στις 12 πιο συχνές απορίες των 
γυναικών.

Το ότι είμαι υπέρβαρη θα μπορούσε να αποτελεί αιτία;

Απαντά ο κ. ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Μαιευτήρας - Γυναι-
κολόγος: Ναι, λόγω μόνιμης αύξησης της ενδοκοιλιακής 
πίεσης και πτώσης των ενδοκοιλιακών οργάνων. 

 

Είναι πιθανόν να αποτελεί αιτία το γεγονός ότι γέννησα τα 
παιδιά μου με φυσιολογικό τρόπο, και αν ναι γιατί;

Απαντά ο κ. ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Μαιευτήρας - Γυναικο-
λόγος: Ναι, διότι στην διάρκεια της εξώθησης δημιουργού-
νται μικρορήξεις στα κολπικά τοιχώματα με αποτέλεσμα, 
με το πέρασμα του χρόνου μικρού ή μεγάλου βαθμού κυστε-
ορθοκήλη και αλλαγή στον μηχανισμό στήριξης του αυχένα 
της ουροδόχου κύστης. Επιβαρυντικοί παράγοντες, θεω-
ρούνται, η πολύωρη εξώθηση, εμβρυουλκία, σικυουλκία.

 Αποτελεί η ακράτεια ούρων ένα φυσιολογικό παρεπόμενο 
της γήρανσης; 

Απαντά ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ, Μαιευτήρας - Γυναι-
κολόγος: ΟΧΙ!! Μπορεί μεν να επηρεάζει ένα μεγάλο 
ποσοστό των υπερηλίκων, αλλά οι αιτίες μπορεί να είναι 
διάφορες και πρέπει να διερευνώνται από τον γυναικολόγο. 
Η ακράτεια ΔΕΝ είναι νόσος, είναι σύμπτωμα. Μπορεί 
όμως να αντιμετωπιστεί από την στιγμή που προσδιορι-
στούν οι αιτίες. 

Είναι πιθανόν η διατροφή μου να επηρεάζει την ικανότητά 
μου να ελέγχω την κύστη μου; 

Απαντά ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μαιευτήρας - Γυναικο-
λόγος: Κάποια διατροφικά στοιχεία ή αφεψήματα, παρόλο 
που ο μηχανισμός δράσης τους δεν είναι πάντα κατανοη-
τός, θεωρείται ότι είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην απώ-
λεια ούρων. Αξίζει πάντως τον κόπο να δοκιμάσει κανείς, 
περιορίζοντας κάποια από τα παρακάτω, να δει αν βελτιώ-
νεται η ικανότητα ελέγχου της λειτουργίας της κύστης.

Αλκοολούχα ποτά, αεριούχα αφεψήματα (με ή χωρίς 
καφεΐνη), γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, καφές ή 
τσάι (ακόμη και χωρίς καφεΐνη), φάρμακα που περιέχουν 
καφεΐνη, χυμός γκρέιπφρουτ, τομάτες και τοματοχυμός, ιδι-
αιτέρως πικάντικες τροφές, ζάχαρη, μέλι, σοκολάτα, γλυκα-
ντικές ουσίες.

 

Υπάρχουν κάποιες συνήθειες στον τρόπο ζωής μου, που 
προκαλούν το πρόβλημα με τον έλεγχο της κύστης μου και 
πως μπορώ να τα αποφύγω;

Απαντά ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ, Μαιευτήρας – 
Γυναικολόγος: Αρκετές από τις καθημερινές μας συνήθειες 
μπορεί να προκαλέσουν την τροποποίηση της συμπεριφο-
ράς του κατώτερου ουροποιητικού. Οι διατροφικές μας 
συνήθειες (καφές, αλκοόλ, κάθε κατάσταση που προκαλεί 
χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, παχυσαρκία, 
δυσκοιλιότητα, σήκωμα βάρους) ο ψυχολογικός παράγοντας 
κ.ά μπορεί να έχουν τέτοια επίδραση.

 

Πως μπορεί να διαγνωστεί η ακράτεια ούρων;

Απαντά ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ, Μαιευτήρας 
– Γυναικολόγος: Η απώλεια των ούρων μπορεί να εμφανι-
στεί ως κλινικό σημείο, ως σύμπτωμα, ως μία κατάσταση 
διαγνωσμένη με τον ουροδυναμικό έλεγχο ή ως συνδυα-
σμός των ανωτέρω. Συχνά οι γυναίκες δεν παραπονιούνται 
η δεν παρατηρούν απώλεια ούρων, ο ουροδυναμικός όμως 
έλεγχος αποκαλύπτει την κατάσταση αυτή. Αρκετές φορές 
επίσης γυναίκες που παραπονιούνται και παρατηρούν απώ-

«Σήμερα, ανάλογα με την αιτία της ακράτειας υπάρχουν διαφορε-
τικοί τρόποι θεραπείας, που μπορούν σε έμπειρα χέρια να θεραπεύ-
σουν και να βελτιώσουν θεαματικά την ποιότητα ζωής»
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λεια ούρων, δεν επιβεβαιώνονται ουροδυναμικά.

Γι αυτό εκτός από το ιστορικό, τη φυσική εξέταση και τα 
ειδικά ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής είναι απαραίτητος 
ο ουροδυναμικός έλεγχος. 

Αν επισκεφθώ τον γιατρό μου η μόνη απάντηση που θα 
μου δώσει είναι «χειρουργείο»;

Απαντά η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΚΟΜΑΝΗ, Μαιευτήρας – 
Γυναικολόγος: Ο τρόπος αντιμετώπισης της ακράτειας των 
ούρων μπορεί να είναι συντηρητικός ή χειρουργικός. Αυτό 
εξαρτάται από τον βαθμό και το είδος της ακράτειας. 

Τι είναι ακράτεια ούρων;

Απαντά η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΚΟΜΑΝΗ, Μαιευτήρας 
– Γυναικολόγος: Ακράτεια ούρων είναι η ακούσια (χωρίς 
την θέλησή μας) απώλεια ούρων, αντικειμενικά αποδεικνυ-
όμενη, η οποία αποτελεί ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα με 
κοινωνικές προεκτάσεις. 

Έχω ακούσει ότι η θεραπευτική αντιμετώπιση με χειρουρ-
γικό τρόπο δεν διαρκεί πολύ καιρό, είναι αλήθεια αυτό;

Απαντά ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΚΑΣ, Μαιευτήρας – Γυναι-
κολόγος: Η αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση 
της ακράτειας προϋποθέτει έγκυρη διάγνωση και σε αυτό 
συνεισφέρει σημαντικά ο προεγχειρητικός ουροδυναμικός 
έλεγχος.

Η εφαρμογή της κατάλληλης χειρουργικής θεραπείας 
μπορεί να προσφέρει μακροχρόνια αποτελέσματα που 
φθάνουν το 90 %.

Τι συμπτώματα μπορεί να μου προκαλέσει η πρόπτωση 
των γεννητικών οργάνων;

Απαντά ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΚΑΣ, Μαιευτήρας – Γυναι-
κολόγος: Η ένταση των συμπτωμάτων που μπορεί να προκα-
λέσει η πρόπτωση των γεννητικών οργάνων είναι ανάλογη 
της βαρύτητας της πρόπτωσης. Συνήθη συμπτώματα είναι 
αίσθημα ξένου σώματος στον κόλπο, « μπούκωμα» δυσχέ-
ρεια ούρησης. 

Τι μπορεί να συμβεί αν αγνοήσω ότι έχω πρόπτωση ? 
Μπορεί να χειροτερεύσει;

Απαντά ο κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΙΡΜΟΥΤΣΕΛΗΣ, Μαιευτή-
ρας – Γυναικολόγος: Πολλές φορές δεν είναι από τις γυναί-
κες αντιληπτό το πρώτο στάδιο της πρόπτωσης χωρίς την 
διάγνωση του ιατρού της. 

Με το πέρασμα των χρόνων εφόσον υπάρχει πρόπτωση 
μήτρας μπορεί να επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα να χαλα-
ρώνει το πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου και να αλλάζει η 
κυστεουριθρική γωνία δημιουργώντας και ακράτεια ούρων. 
Μερικά από τα αρχικά συμπτώματα είναι οι συχνές ουρο-
λοιμώξεις, κυστίτιδες κ.ά. 

Έχω πρόπτωση αλλά δεν χάνω ούρα. Χρειάζεται να ελέγξω 
την λειτουργία της κύστης μου;

Απαντά ο κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΙΡΜΟΥΤΣΕΛΗΣ, Μαιευ-
τήρας – Γυναικολόγος: Από την στιγμή που διαπιστώνεται 
από τον ιατρό πρόπτωση μήτρας χωρίς να υπάρχει απώλεια 
ούρων είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση.
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Οι πρώτες διακοπές

Το καλοκαίρι είναι η εποχή της υγείας, της ξεκούρασης και 
της ξεγνοιασιάς. Είναι η εποχή των διακοπών.
Σ’ εσάς που για πρώτη φορά θα κάνετε διακοπές με το 

παιδί σας, σας δίνουμε λίγες οδηγίες για να περάσετε όσο 
μπορείτε πιο ευχάριστα και να περάσετε χωρίς προβλήματα 
τις διακοπές σας.
Προσοχή πρώτα απ’ όλα στον ήλιο. Ο ήλιος είναι πολύτιμος 

φίλος, πηγή υγείας, αισιοδοξίας και χαράς. Πρέπει όμως 
να μην παρασυρόσαστε. Τα πάντα με μέτρο. Η υπερβολή 
βλάπτει. Στην προκείμενη περίπτωση οι συνέπειες μπορεί 
να είναι εξαιρετικά οδυνηρές, όπως δερματικά εγκαύματα, 
που στις μέρες μας εξελίσσονται συχνότερα απ’ ότι στο 
παρελθόν σε μελάνωμα, έναν εξαιρετικά κακοήθη καρκίνο 
του δέρματος, θερμοπληξία και ηλίαση.
Για να αποφύγετε τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου, είτε 
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στη θάλασσα είτε στο βουνό, θα πρέπει να μην εκτίθεσθε 
στον ήλιο εσείς και το παιδί σας, ανάμεσα στις 11 το πρωί 
μέχρι τις 5 το απόγευμα. Τις υπόλοιπες ώρες θα πρέπει 
πάντα να φοράτε καπέλο με μεγάλο γείσο και να χρησιμο-
ποιείτε αντηλιακή λοσιόν.
Συνοπτικά για να προφυλαχθούν τα παιδιά από την ηλίαση 

και τις άλλες επιβλαβείς επιδράσεις του ήλιου πρέπει να 
μάθουν:
• Να μην κυκλοφορούν έξω για πολύ ώρα κατά τις ιδιαίτερα 

θερμές ώρες του 24ώρου.
• Να προγραμματίζουν τις δραστηριότητες τους έξω για τις 

πιο δροσερές ώρες τις ημέρας.
• Να προστατεύουν το κεφάλι τους από τον ήλιο, φορώντας 

καπέλο ή χρησιμοποιώντας ομπρέλα.
• Να προσπαθούν να βρίσκονται σε σκιερά μέρη όσο γίνε-

ται.
• Να πίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο νερό όταν βρίσκο-

νται στο ύπαιθρο.
• Να συνηθίσουν να φορούν ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα 

που να είναι χαλαρά και όχι ελαστικά που κολλούν πάνω 
στο σώμα.

Για όσους βρίσκεστε στη θάλασσα η καλύτερη ηλικία για 
να κάνετε μπάνιο ένα μωρό είναι η ηλικία που αρχίζει να 
χαίρεται και να πλατσουρίζει ενεργητικά στο νερό, δηλαδή 
περίπου στην ηλικία των 6 μηνών. Η σωστή χρησιμοποίηση 
αντηλιακής λοσιόν και η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο επι-
τρέπουν και στα νήπια να χαίρονται τη θάλασσα ακριβώς 
όπως και οι μεγάλοι.
Προϋπόθεση βέβαια είναι να χαίρεται το παιδί τη θάλασσα, 

να μη θέλει το ίδιο να βγει από το νερό. Το αντίθετο, δηλαδή 
να θέλουμε να μένει το παιδί στη θάλασσα έστω κι αν δεί-
χνει άκεφο ή κουρασμένο και μόνο γιατί έτσι αρέσει σε μας 
είναι μάλλον παράλογο, ενδεχομένως και επιβλαβές.
Για όσο χρόνο το παιδί μένει στη θάλασσα η προσοχή σας 

θα πρέπει να είναι συνεχής για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
πνιγμού. Οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν ότι αν μάθουν τα 
παιδιά τους από πολύ μικρά να κολυμπούν, τα προστατεύουν 
από τον κίνδυνο του πνιγμού. Γι’ αυτό μάλιστα τα στέλνουν 
και στο κολυμβητήριο, όπου υπάρχουν προγράμματα κολύμ-
βησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η αλήθεια είναι ότι 
αυτό δεν ισχύει για τις πολύ μικρές ηλικίες και οι γονείς δε 
θα πρέπει να αισθάνονται ότι το παιδί τους είναι ασφαλές 

στο νερό κι ασφαλές από πνιγμό, παρόλο που έχει μάθει να 
κολυμπάει.
Γενικά τα παιδιά δεν είναι αναπτυξιακά έτοιμα για “κανο-

νικά” μαθήματα κολύμβησης μέχρι και το τέταρτο έτος της 
ζωής τους. Χωρίς ειδική εκπαίδευση, τα παιδιά μπορεί να 
κάνουν υποτυπώδεις κολυμβητικές κινήσεις μέσα στο νερό 
γύρω στον πρώτο χρόνο ζωής. Πρόκειται για βασικές κινή-
σεις που θυμίζουν το πλατσούρισμα ενός σκύλου στο νερό 
και όχι για πραγματικό κολύμπι. Ο κατάλληλος χρόνος για 
να επιτύχει ένα παιδί περισσότερο σύνθετες ικανότητες 
κολύμβησης εξαρτάται από την ωρίμανση του νευρομυϊκού 
του συστήματος και την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, 
κάτι που συντελείται περίπου στην ηλικία των τεσσάρων 
ετών. Παρά τους παραπάνω περιορισμούς, κάποια παιδιά 
μπορεί να καταφέρουν να κολυμπήσουν νωρίτερα, χωρίς 
όμως αυτό να τα κάνει περισσότερο ασφαλή μέσα στο νερό.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ανεξάρτητα από 

τις κολυμβητικές ικανότητες των μικρών παιδιών απαι-
τείται συνεχής και στενή επίβλεψη από εσάς. Ακόμη και 
μία σύντομη απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει 
πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Γι’ αυτό όταν μικρά παιδιά και 
βρέφη είναι μέσα ή δίπλα στη θάλασσα θα πρέπει εσείς να 
είστε τόσο κοντά τους, ώστε να μπορείτε να τα αγγίζετε κάθε 
στιγμή.
Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά την 

περίοδο των διακοπών είναι οι ιογενείς γαστρεντερίτιδες, 
που εμφανίζονται με πυρετό διάρροιες και εμετούς. Για την 
αποφυγή αυτής της ασθένειας θα πρέπει να υπάρχει πολύ 
καθαριότητα, καλό πλύσιμο των χεριών των δικών σας και 
του παιδιού σας και καλή φύλαξη όσων τροφών χρειάζονται 
ψυγείο ή όσων δεν χρειάζονται να είναι προφυλαγμένα από 
την έκθεση σε διάφορα έντομα και μύγες.
Τέλος, πριν ξεκινήσετε για διακοπές ετοιμάστε ένα μικρό 

φαρμακείο που θα περιέχει αντιπυρετικά, ένα αντισταμι-
νικό σιρόπι και μία αντισταμινική κρέμα – για τσιμπήματα 
ή αλλεργίες, οινόπνευμα και οξυζενέ για απολύμανση τυχόν 
τραυμάτων.
Επίσης μην ξεχνάτε για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας 

που θα αντιμετωπίσετε με το παιδί σας να επικοινωνήσετε 
αμέσως με τον παιδίατρό σας.
   
   ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!

Από τον κ. Ιωάννη Κανάριο 
Διευθυντή Παιδιατρικού Τμήματος Μαιευτηρίου Λητώ

“Προσοχή πρώτα απ’ όλα στον ήλιο. Ο ήλιος είναι 
πολύτιμος φίλος, πηγή υγείας, αισιοδοξίας και χαράς. 
Πρέπει όμως να μην παρασυρόσαστε. Τα πάντα με μέτρο.”
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Τώρα το καλοκαίρι όλοι, ενήλικες και παιδιά, τρέχουμε 
να απολαύσουμε τον ήλιο. Ζωογόνος αλλά και επιβλαβής 
ταυτόχρονα, μας ζεσταίνει, μας αναζωογονεί αλλά και 
μας προκαλεί σοβαρές βλάβες στο δέρμα. Μπορούμε να 
αποφύγουμε τις βλαβερές συνέπειες αρκεί να πάρουμε τις 
απαραίτητες προφυλάξεις.

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τον 
ήλιο διαιρείται ανάλογα με το μήκος κύματος. Πάνω από το 
ερυθρό ορατό φως υπάρχουν οι υπέραυθρες και κάτω από 
το ιώδες ορατό υπάρχουν οι υπεριώδεις ακτίνες UV-A, UV-
B, UV-C.

Οι UV-C απορροφώνται από το όζον και δεν φθάνουν στην 
επιφάνεια της γης.

Οι UV-B δεν διαπερνούν τα τζάμια. Προκαλούν ηλιακό 
ερύθημα σε λίγες ώρες που σε λίγες μέρες ακολουθείται από 
μελάγχρωση λόγω αυξημένης παραγωγής μελανίνης από 
το δέρμα. Επίσης προκαλούν πάχυνση της επιδερμίδας, 
γήρανση και βλάβες στο DNA – RNA των κυττάρων που 
οδηγούν στην καρκινογένεση.

Οι UV-A διαπερνούν τα τζάμια και προκαλούν άμεση μελάγ-
χρωση σε λίγες ώρες και γήρανση του δέρματος κυρίως με 
την παραγωγή ελεύθερων ριζών στο δέρμα. Αποτέλεσμα της 
δράσης τους είναι η καταστροφή και εκφύλιση των ελαστι-
κών και κολλαγόνων ινών. Οι βλάβες αυτές εμφανίζονται 
κλινικά ως ρυτίδες – ευρυαγγείες, διαταραχές της μελάγ-
χρωσης και ακτινικές υπερκερατώσεις (φωτογήρανση).

Ανάλογα με την συνολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινο-
βολία καθώς και από την ηλικία του ατόμου προκαλούνται 
βλαβερές επιδράσεις του ήλιου στο δέρμα, που διακρίνο-
νται σε οξείες (άμεσα αποτελέσματα) και χρόνιες.

Ειδικά τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Ηλιακά εγκαύματα στην παιδική ηλικία συνε-
πάγονται αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μελανώματος 
στην ενήλικη ζωή. 

Απαγορεύεται η έκθεση στον ήλιο των νεογνών και των 
βρεφών, απαιτούνται δε ιδιαίτερες προφυλάξεις όπως χρήση 
κατάλληλων αντηλιακών για παιδία με φυσικά φίλτρα και 

δείκτη προστασίας τουλάχιστον 25 (SPF 25).

Επίσης πρέπει να φοράνε λευκά μπλουζάκια, καπέλο, 
γυαλιά και η ανανέωση του αντηλιακού να γίνεται κάθε δύο 
ώρες όταν βρίσκονται στη θάλασσα. 

Καλό είναι να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο τις ώρες 
που η ηλιακή ακτινοβολία είναι μέγιστη, δηλαδή 12: 00 έως 
16 : 00 μμ. 

 

Συχνότερες δερματικές βλάβες:
 Ηλιακό ερύθημα – ηλιακό έγκαυμα: Είναι το πρώτο οξύ 

σύμπτωμα – ακολουθείται από πάχυνση του δέρματος 
– μελάγχρωση και δημιουργία εφηλίδων (καφέ κηλί-
δες). Είναι επώδυνο και μπορεί να προξενήσει οίδημα 
και πομφόλυγες δηλ. έγκαυμα. Θεωρείται αιτία πρόωρης 
γήρανσης και ανάπτυξης διαφόρων μορφών καρκίνου του 
δέρματος. 

 Ακτινικές υπερκερατώσεις: Ερυθροιώδεις κηλίδες που 
επαίρονται της επιδερμίδας με τραχιά επιφάνεια. 

 Καρκίνος του δέρματος 
 Φωτοδερματίτιδες: Αντίδραση του ηλίου με χημικές 

ουσίες που βρίσκονται σε κολόνιες – αρώματα – φάρ-
μακα. 

 Ηλιακή ελάστωση: Το δέρμα εμφανίζει πτυχές και αύλα-
κες στον αυχένα. Η χρόνια ηλιακή έκθεση επιταχύνει την 
γήρανση του δέρματος. Αυτό γίνεται ωχρό, ρυτιδωμένο, 

 Από την κα Ελισσάβετ Τσίτση,	Δερματολόγο – Αφροδισιολόγο
Υπεύθυνη Δερματολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου Λητώ

Φλερτάρετε Άφοβα με τον Ήλιο
εσείς και τα παιδιά σας



χαλαρό λόγω εκφύλισης των κολλαγόνων και ελαστικών 
ινών, γίνεται ξηρό και ατροφικό. Κατά τόπους εμφανίζει 
ευρυαγγείες – κηλίδες – ρυτίδες κλπ. 

 

Φωτοπροστασία: Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι 
επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία 
του ατόμου από τον ήλιο.

 

Φυσικοί μηχανισμοί προστασίας:
 Η πάχυνση της επιδερμίδας που απορροφά, αντανακλά 

και διαχέει την προσπίπτουσα ακτινοβολία.
 Η παραγωγή μελανίνης (το μαύρισμα του δέρματος)
 Διάφορα ένζυμα που απενεργοποιούν τις ελεύθερες ρίζες 

οξυγόνου που δημιουργούνται από τον ήλιο και προκα-
λούν φωτογήρανση.

 

Τεχνητοί μέθοδοι προστασίας: Τα αντηλιακά που περιέ-
χουν φίλτρα που εμποδίζουν την υπεριώδη ακτινοβολία να 
φθάσει στο δέρμα. Διακρίνονται σε φυσικά που αντανα-
κλούν την ηλιακή ακτινοβολία και χημικά που απορροφούν 
την ηλιακή ακτινοβολία.

Οδηγίες χρήσης των αντηλιακών : 
 Η εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνεται 20 – 30 λεπτά πριν 

την έκθεση στον ήλιο και σε όλα τα εκτεθειμένα μέρη του 
σώματος. 

 Επανάληψη της χρήσης ανά 3 – 4 ώρες εφόσον το άτομο 
κολυμπάει ή ιδρώνει πολύ. 

 Να μην ξεχνάμε ότι ακόμη και στη θάλασσα ή κάτω από 
την ομπρέλα οι ακτίνες του ηλίου αντανακλούν πάνω στο 
δέρμα μας, άρα επιβάλεται η χρήση αντηλιακών. 

 Η μορφή του και τα υπόλοιπα συστατικά του να μην είναι 
τοξικά, επιπλέον να μην είναι λιπαρό γιατί αισθητικά δεν 
είναι ανεκτό. Επίσης να μην περιέχει συστατικά που προ-
καλούν ακμή και δερματίτιδες. Ο κατάλληλος για να σας 
προτείνει το αντηλιακό που ταιριάζει στον τύπο του δέρμα-
τος σας είναι ο δερματολόγος σας.  

 Η επιλογή του δείκτη προστασίας (SPF) του αντηλιακού 
να γίνεται με βάση την φωτοευαισθησία του δέρματος. Να 
είναι αισθητικά αποδεκτό και να μην λερώνει τα ρούχα. 

Μπορούμε λοιπόν να χαρούμε τον ήλιο και τη θάλασσα 
παίρνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις. Δυστυχώς οι 
βλάβες που έχουν ήδη προκληθεί είναι μη αναστρέψιμες 
και μόνιμες, γι’ αυτό είναι καλύτερα να προλαμβάνουμε 
παρά να θεραπεύουμε. 

 

Καλό Καλοκαίρι!
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Η κυτταρίτιδα οφείλεται στη ανομοιόμορφη κατανομή των 
λιποκυττάρων και στη συστολή του υποδόριου συνδετικού 
ιστού. Το φαινόμενο αυτό, πιο συχνό στις γυναίκες, είναι 
κυρίως κληρονομικής αιτιολογίας.

Πολλές φορές στις περιοχές αυτές εμφανίζονται και πόνοι, 
ιδίως κατά την περίοδο, και γι’ αυτό του δόθηκε το όνομα 
adiposita dolorosa (αλγούσα λιποδιστροφία ). Το λίπος απο-
θηκεύεται στα λιποκύτταρα, το νερό στο χόριο και στην υπο-
δόριο στοιβάδα. Καθώς τα λιποκύτταρα διογκώνονται, οι 
συνδετικές ίνες του υποδόριου τραβούν στα σημεία ένωσης 
τους με το δέρμα και προκαλείται η χαρακτηριστική εμφά-
νιση του «πορτοκαλιού».

Έτσι προκαλείται επιβράδυνση της κυκλοφορίας και συσ-
σώρευση τοξινών. Επίσης χάνεται η ελαστικότητα και η 
σφρηγιλότητα των ιστών.

Νέες ή μεγαλύτερες, λεπτές ή παχουλές, όλες οι γυναίκες 
είναι επιρρεπείς στην κυτταρίτιδα και το πρόβλημα εντεί-
νεται με το χρόνο. Συμβάλουν επίσης η καθιστική ζωή και 
η μη ισορροπημένη διατροφή. Ο ιστός είναι ευαίσθητος 
στις ορμονικές αλλαγές (έμμηνο ρύση, εγκυμοσύνη, εμμη-
νόπαυση).

Οι περισσότερες γυναίκες προσπαθούν εδώ και χρόνια ανε-
πιτυχώς, να απομακρύνουν το τοπικό πάχος (ψωμάκια) και 
την κυτταρίτιδα με χίλιους δύο τρόπους: από δίαιτα και 
εντατική γυμναστική, μέχρι ειδικές κρέμες ή ακόμα και 
φάρμακα. 

Σήμερα το τοπικό πάχος μπορεί να εξαλειφθεί οριστικά με 
την χειρουργική μέθοδο της λιποαναρρόφησης. Η κυττα-
ρίτιδα μπορεί επιτυχώς να αντιμετωπισθεί ανάλογα με την 
περίπτωση, είτε με την νέα μέθοδο λιπόλυσης (lipolysis) 
είτε με την ανακουφιστική μέθοδο της ενδερμολογίας 
(endermologie). 

Λιποαναρρόφηση
Η λιποαναρρόφηση, που αποκαλείται και λιποπλαστική, 
απομακρύνει περιττά αποθέματα λίπους από συγκεκριμέ-
νες περιοχές του σώματος ή από το πρόσωπο και το λαιμό. 
Για παράδειγμα η λιποαναρρόφηση μπορεί να λεπτύνει του 
γοφούς και τους μηρούς, να ισιώσει την κοιλιά, να δώσει 
σχήμα στις γάμπες και στους αστραγάλους ή να μειώσει ένα 
διπλοσάγονο.

Η λιποαναρρόφηση μπορεί να γίνει σε πολλά σημεία του 
σώματος ταυτόχρονα και επίσης μπορεί να συνδυασθεί με 
άλλη πλαστική αισθητική επέμβαση.

Το λίπος απομακρύνεται με τη βοήθεια ενός μικρού 
σωλήνα, ο οποίος καλείται κάνουλα, με μία ή περισσότερες 
πάρα πολύ μικρές τομές κοντά στην περιοχή στην οποία θα 
γίνει λιποαναρρόφηση. Οι τομές είναι συνήθως μικρότερες 
από μερικά χιλιοστά και τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο 
διακριτικά, συνήθως μέσα στις πτυχές του δέρματος ή στις 
γραμμές περιγράμματος. Η κάνουλα είναι συνδεδεμένη με 
ένα σωλήνα και με μια αντλία κενού. Οδηγούμενο από το 
χειρουργό, η κάνουλα αναρρόφησης «ρουφάει» στην κυριο-
λεξία το ανεπιθύμητο λίπος.

Η λιποαναρρόφηση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε νοσοκο-
μείο ή κλινική. Για τη δική σας άνεση παρέχονται φάρμακα 
κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Εσείς και ο πλαστικός 
χειρουργός θα έχετε αποφασίσει από πριν τι τύπου αναι-
σθησία θα χρησιμοποιηθεί, είτε ενδοφλέβιο καταπραϋντικό 
είτε γενική αναισθησία. Για τη δική σας ασφάλεια κατά τη 
διάρκεια της επέμβασης, διάφοροι έλεγχοι γίνονται για την 
καρδιά σας, για την πίεση του αίματος, το σφυγμό και την 
ποσότητα του οξυγόνου που κυκλοφορεί στο αίμα σας.

Όταν ολοκληρωθεί η επέμβαση, θα μεταφερθείτε σε αναρ-
ρωτήριο όπου και εκεί θα συνεχισθεί ο προσεκτικός έλεγ-
χος και η παρακολούθηση. Πιθανόν να νιώθετε κάποια 
δυσφορία, αλλά αυτό μπορεί να ελεγχθεί με φαρμακευτική 
αγωγή την οποία ίσως χρειαστεί να συνεχίσετε να παίρνετε 
στο σπίτι σας. Μια συμπιεστική ένδυση, όπως για παρά-
δειγμα ένας ελαστικός επίδεσμος, ή ένα σφιχτό καλσόν θα 
τοποθετηθεί στις περιοχές που έχουν λιποαναρροφηθεί. Ο 
χειρουργός θα σας υποδείξει πόσο καιρό θα χρειαστεί να τη 
φοράτε και θα σας δώσει οδηγίες πως να τη βγάζετε όταν 
χρειάζεται να πλυθείτε, να κάνετε μπάνιο, ή να πάτε τουα-
λέτα. Μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι σας μερικές ώρες 
μετά την επέμβαση.

Ο χρόνος της ανάρρωσης διαφέρει σημαντικά από άτομο σε 
άτομο. Την πρώτη ημέρα μετά την επέμβαση, θα χρειαστεί 
να κινηθείτε λιγάκι για να ενισχύσετε την κυκλοφορία του 
αίματος. Ο πλαστικός χειρουργός θα σας συμβουλέψει να 
περιορίσετε τον εαυτό σας σε μικρά διαστήματα ήπιας δρα-
στηριότητας, τις πρώτες τουλάχιστον ημέρες. Δεν πρέπει να 
πάρετε ασπιρίνη ή συγκεκριμένα αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

 Από τoν κ. Σπύρο Ιωαννίδη, Πλαστικό Χειρουργό
Διευθυντή Kέντρου Πλαστικής Χειρουργικής “Μορφή”

Kυτταρίτιδα
3 τρόποι για να απαλλαγείτε



και θα πρέπει να διακόψετε ή να περιορίσετε το κάπνισμα 
για λίγο διάστημα μετά την επέμβαση.

Θα παρατηρήσετε οίδημα (πρήξιμο) και εκχυμώσεις 
(μελανιές) τα οποία είναι αναμενόμενα. Το οίδημα αρχί-
ζει να υποχωρεί την πρώτη εβδομάδα μετά την επέμβαση 
ενώ οι εκχυμώσεις μπορεί να διαρκέσουν τρεις εβδομάδες 
ή και περισσότερο. Ίσως να νιώσετε ελαφρύ μούδιασμα 
σε ορισμένα σημεία, το οποίο μπορεί να κρατήσει μερικές 
εβδομάδες πριν επανέλθει η αίσθηση. Εάν χρειαστεί να 
κοπούν ράμματα, αυτό θα γίνει μέσα σε δέκα ημέρες μετά 
την επέμβαση.

Θα μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας μέσα σε 
λίγες ημέρες μετά την επέμβαση. Στις περισσότερες περι-
πτώσεις, μπορείτε να επιστρέψετε στις φυσιολογικές σας 
δραστηριότητες μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες και να ξεκι-
νήσετε κάποια μορφή μασάζ (ενδερμολογία ή πρεσσοθε-
ραπεία). Ο χρόνος ανάρρωσης εξαρτάται βασικά από την 
έκταση της επέμβασής σας.

  Τα αποτελέσματα της λιποαναρρόφησης είναι μόνιμα 
για όσο διάστημα θα διατηρήσετε το μετεγχειρητικό σας 
βάρος. Ακόμη και αν κερδίσετε βάρος θα ανακαλύψετε 
ότι το βάρος αυτό κατανέμεται στο σώμα σε αντίθεση με 
τη συσσώρευση του λίπους στις προβληματικές περιοχές 
του σώματός σας όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

 Μέθοδος Lipolysis
Πρόκειται για μια διάλυση του τοπικού λίπους και της 
κυτταρίτιδας που εφαρμόζεται από το 1995, από ειδικά 
εκπαιδευμένους ιατρούς, μέλη της διεθνούς ιατρικής 
εταιρείας lipolysis network. H διάλυση γίνεται μέσω μιας 
ουσίας που εγχύεται κατευθείαν στα ανεπιθύμητα αποθέ-
ματα λίπους. Το ενεργό συστατικό της ουσίας αυτής είναι 
μια φυσική σύνθεση που προέρχεται από σόγια. Το λίπος 
διαλύεται και στην συνέχεια αποβάλλεται από το σώμα 
διαμέσου της συνήθους διαδικασίας του μεταβολισμού.

Ο αριθμός των ενδεικνυόμενων συνεδριών διαφέρει από 
άτομο σε άτομο. Γενικά 2-4 συνεδρίες σε διάστημα 6-8 
εβδομάδων η μία από την άλλη, αρκούν για να ολοκληρω-
θεί η θεραπεία με επιτυχία, με μόνιμα αποτελέσματα.

 

Θεραπεία Ενδερμολογίας (endermologie)
Η θεραπεία εφαρμόζεται μέσω μιας συσκευής, που μέσω 
ενός μικροϋπολογιστή, θέτει σε λειτουργία δύο ηλεκτρο-
νικούς κυλίνδρους οι οποίοι, χρησιμοποιούμενοι σε περι-
οχές που υπάρχει πρόβλημα κυτταρίτιδας δημιουργούν 
βελτίωση της κυκλοφορίας και αύξηση της λεμφικής 
δραστηριότητας. Με την βελτιωμένη αυτή οξυγόνωση 
των λιποκυττάρων αποβάλλονται τα περιττά υγρά και οι 
τοξίνες από τα σημεία του σώματος όπου εμφανίζεται η 
αντιαισθητική «φλούδα πορτοκαλιού». Παράλληλα ενερ-
γοποιείται η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης με απο-
τέλεσμα το βελτιωμένο σχήμα του σώματος με πιο σφιχτό 
και λείο δέρμα.
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Γυναικείες ευαισθησίες 
Κολπίτιδες το Καλοκαίρι

Είναι γεγονός ότι τους καλοκαιρινούς μήνες, οι γυναίκες 
ταλαιπωρούνται συχνά από κολπίτιδες, οι οποίες εκδηλώνο-
νται με ενοχλητικά συμπτώματα, που επηρεάζουν την ποιό-
τητα της καθημερινής τους ζωής.

Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα 
βασικά ερωτήματα των γυναικών, γύρω από τα προβλήματα 
αυτά, που συχνά αμελούν ή υποθεραπεύουν, με αποτέλεσμα 
τη θερινή περίοδο να υποφέρουν από συχνές υποτροπές των 
γυναικολογικών λοιμώξεων:

Ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα των κολπίτιδων ; 

Συνοπτικά, τα βασικότερα συμπτώματα, που πρέπει να 
κάνουν την γυναίκα να υποπτευθεί φλεγμονή κόλπου, δηλαδή 
κολπίτιδα, είναι τα ακόλουθα:
 Αλλαγή (συνήθως αύξηση), της ποσότητας της κολπικής 

έκκρισης
 Διαφοροποίηση στο χρώμα ή την οσμή των κολπικών 

υγρών
 Αίσθημα καύσης ή κνησμού στην περιοχή του αιδοίου ή 

του κόλπου

Πού οφείλονται συνήθως οι κολπίτιδες 
στις νέες γυναίκες; 

Κατ’ αρχή πρέπει να θυμίσουμε ότι ο κόλπος αποικείται 
από τη λεγόμενη μικροβιακή κολπική χλωρίδα, η οποία 
είναι ένα σύνολο μικροβίων και μυκήτων που κρατούν το 
PH, δηλαδή την οξύτητα του κόλπου, σε κάποια συγκεκρι-
μένα επίπεδα, απαραίτητα για την εξασφάλιση της εσωτε-
ρικής του ισορροπίας. Οποιοσδήποτε παράγοντας «χαλάει» 
αυτή την ισορροπία, οδηγεί στην ανάπτυξη κολπίτιδας.

Αίτια, λοιπόν κολπίτιδας μπορεί να είναι: 
 Μικρόβια, που συνήθως μεταδίδονται με τη σεξουαλική 

επαφή, όπως είναι οι τριχομονάδες, ο αιμόφιλος του 
κόλπου κ.ά.

 Βακτήρια της ήδη υπάρχουσας φυσιολογικής χλωρίδας, 
που υπό ορισμένες συνθήκες υπεραναπτύσσονται, όπως 
στρεπτόκοκκοι, σταφυλόκοκκοι, μύκητες κ.ά.

Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες κολπίτιδες κατά τους 
θερινούς μήνες; 

Η μυκητιασική κολπίτιδα αποτελεί το 20% περίπου των κολ-
πίτιδων. Ειδικά το καλοκαίρι, η συχνότητα των μυκητιάσεων 
είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού η ζέστη και η τοπική υγρασία 
που αυξάνεται από την έντονη εφίδρωση, είναι παράγοντες 
που ευνοούν την υπερανάπτυξη των μυκήτων.

Από την κα Σπυριδούλα Ψαρρού, Μαιευτήρα – Γυναικολόγο
 Μαιευτηρίου Λητώ
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Τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες ειδικά κατά την καλο-
καιρινή περίοδο, για να προλάβουν ενδεχόμενη παρουσία 
μυκητιασικής κολπίτιδας ; 

Γενικά, η πρόληψη πρέπει να εστιάζεται στους παράγοντες 
εκείνους που ευνοούν τις μυκητιάσεις του κόλπου. Έτσι, η 
αποφυγή των τοπικών παραγόντων, όπως είναι τα στενά και 
συνθετικά εσώρουχα, η παραμονή του βρεγμένου μαγιώ στο 
σώμα, και η επαφή με την άμμο της θάλασσας, που αποικεί-
ται από πολλά στελέχη μυκήτων, είναι ο βασικός κανόνας 
για τη υγιεινή της γεννητικής χώρας.

Επίσης, σημαντικό είναι να μην γίνεται αλόγιστη χρήση 
αντιβιοτικών, για τα τελευταία ως αντιμικροβιακά φάρμακα, 
καταστρέφουν τα βακτήρια της φυσιολογικής χλωρίδας 
του κόλπου και βοηθούν την υπερανάπτυξη των μυκήτων. 
Ακόμη, η αποφυγή διατροφικών συνηθειών, πλούσιων στην 
πρόληψη ραφιναρισμένων σακχάρων και η διατήρηση 
καλής φυσικής κατάστασης και ιδανικού βάρους, βοηθούν 
στην πρόληψη των μυκητιασικών κολπίτιδων.

Πώς θεραπεύονται οι μυκητιασικές κολπίτιδες ; 

Αρχικά, η εμφάνιση συμπτωμάτων είναι απαραίτητο να 
οδηγήσει τη γυναίκα στο γυναικολόγο της, ο οποίος θα 
εκτιμήσει την βαρύτητα της κολπίτιδας και θα δώσει την 
ενδεδειγμένη θεραπεία. Αυτή, συνήθως συνίσταται σε συν-
δυασμό τοπικής θεραπείας με αντιμυκητισιακή κρέμα ή 

κολπικά υπόθετα και αγωγής με αντιμυκητισιακά χάπια από 
το στόμα, που συνήθως χρειάζεται να λάβει και ο ερωτικός 
σύντροφος της γυναίκας. Όμως, σε συχνές υποτροπιάζου-
σες μυκητιάσεις, ειδικότερα το καλοκαίρι, κρίνεται πολλές 
φορές απαραίτητη η χορήγηση μιας θεραπείας συντήρη-
σης που η γυναίκα επαναλαμβάνει περιοδικά ανά μήνα για 
προληπτικούς λόγους.

Η μυκητίαση είναι συχνότερη στη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης ; 

Η αλήθεια είναι ότι το 30% των εγκύων υποφέρουν από 
μυκητιασικές κολπίτιδες, κι αυτό οφείλεται στην αύξηση 
των οιστρογόνων και των γαλακτοβακκίλων του κόλπου, που 
ευνοούν την υπερανάπτυξη των μυκήτων.

Τι πρέπει να προσέχουν οι έγκυες προκειμένου να περιορί-
σουν τις κολπίτιδες κατά τους θερινούς μήνες ; 

Η φροντισμένη εσωτερική υγιεινή που περιλαμβάνει όλους 
τους γενικούς κανόνες τους οποίους προαναφέραμε, είναι ο 
συνιστώμενος τρόπος πρόληψης. Γενικά, κατά την κύηση οι 
κολπικές εκκρίσεις είναι αυξημένες, υπό φυσιολογικές συν-
θήκες. Παρόλα αυτά, αν η υπερέκκριση συνοδεύεται από 
δυσοσμία, κνησμό ή αίσθημα καύσης, η έγκυος πρέπει να 
απευθύνεται στο γυναικολόγο.
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Η Γιόγκα στην Εγκυμοσύνη
Χαλαρώστε με... Γιόγκα

Οι ασκήσεις της γιόγκα βοηθούν τις εγκυμονούσες να προ-
ετοιμάσουν το σώμα τους για τους πόνους του τοκετού, ενώ 
συγχρόνως διώχνουν το αίσθημα της κόπωσης που συνή-
θως υπάρχει σε αυτό το διάστημα. 

Με την καθημερική εξάσκηση, οι μύες και οι αρθρώσεις 
του σώματος μαλακώνουν και η δυσκαμψία ελαττώνεται. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι 
συνηθισμένες ενοχλήσεις όπως κράμπες, πονοκέφαλοι, 
πόνοι στη μέση κ.λ.π. 

Η ικανότητα συγκέντρωσης στην αναπνοή ηρεμεί το 
μυαλό, ελαττώνει την μυϊκή ένταση, επιτρέποντας σας έτσι 
να νιώθετε πιο χαλαρές και άνετες με το σώμα σας.

Η καλή αναπνοή εξαρτάται από τη σωστή στάση του σώμα-
τος. Για παράδειγμα όταν η λεκάνη και η σπονδυλική στήλη 
είναι σε ισορροπία και οι ώμοι είναι χαλαροί, το στήθος 
ανοίγει πιο εύκολα με αποτέλεσμα η αναπνοή να γίνεται 
αβίαστα και το αίμα να οξυγονώνεται καλύτερα. 

Πολλές φορές οι θέσεις της γιόγκα είναι παρόμοιες με τις 
θέσεις που εφαρμόζουν οι γυναίκες στα πρώτα στάδια του 
τοκετού. Έτσι με τη καθημερινή εξάσκηση θα νιώσετε ανα-
κούφιση και άνεση, και το σώμα σας ενστικτωδώς θα ξέρει 
πως να κινηθεί.

Η γιόγκα θα σας βοηθήσει και για την γρήγορη ανάρρωση 
μετά τον τοκετό ακόμη και αν έχετε υποβληθεί σε καισα-
ρική τομή.   

Σε σωματικό επίπεδο, η γιόγκα βοηθάει: 
 Στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και των λεμφι- 

 κών υγρών. 
 Στην τόνωση και ενδυνάμωση των μυών της μήτρας και  

 του περίνεου. 
 Στην καλύτερη αναπνοή και συνεπώς στη καλύτερη οξυ- 

 γόνωση της εγκύου και κατά προέκταση του εμβρύου. 

Σε ψυχικό επίπεδο:

Με την Pranayama (ασκήσεις αναπνοής), δίνεται η δυνα-
τότητα στη μέλλουσα μητέρα να αναπνέει ήρεμα στα δια-
στήματα μεταξύ των συστολών της μήτρας, αυξάνοντας 
ταυτόχρονα και την αυτοπεποίθηση της. 

Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι: 
 Βελτιώνει την καρδιοαγγειακή λειτουργία και μειώνει  

 την πίεση του αίματος. 
 Ισορροπεί τη σύσταση του αίματος. 
 Αυξάνει την παρουσία κυμάτων Άλφα και Θήτα στον  

 εγκέφαλο που δημιουργούν μεγαλύτερη ηρεμία. 

 

Τέλος, εκτός από το μυοσκελετικό και αναπνευστικό 
σύστημα βοηθάει παράλληλα το ενδοκρινές και το νευρικό 
σύστημα.

Μαθήματα θα μπορείτε να παρακολουθείτε και εντός του 
μαιευτηρίου σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο από εξει-
δικευμένο προσωπικό, δύο φορές την εβδομάδα σε group 
μικρών ομάδων, όπου εκτός από την τεχνική που θα σας 
διδάξουν θα σας απαντήσουν και σε πολλά ερωτήματα 
σας. 

Καλό θα ήταν πρίν την έναρξη να έχουμε συνεργασία με 
τον γιατρό σας για την επιλογή του σωστού προγράμματος, 
σε περίπτωση που επιβάλλεται να παραμείνετε κλινήρης. 

 

 Από την κα Ιωάννα Γεωργαντίδου
Δασκάλα Γιόγκα Ειδικευμένη στην εγκυμοσύνη

Η Γιόγκα είναι η αρχαιότερη και ιδανικότερη μέθοδος άσκησης και τεχνικών αναπνοών 
που βοηθάει όλους τους ανθρώπους και πολύ περισσότερο τις γυναίκες κατά τη περίοδο 
της εγκυμοσύνης, του τοκετού και πολύ περισσότερο μετά από αυτόν.
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Στοιχεία Αποστολής

Όνοµα                              Eπώνυµο
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δωρεάν αποστολή

Nαι, επιθυµώ να λαµβάνω στο µέλλον δωρεάν το περιοδικό Art of life στην παρακάτω διεύθυνση 

∆εν επιθυµώ να λαµβάνω στο µέλλον ενηµερωτικό υλικό του Μαιευτηρίου Λητώ
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Περιοδική	Έκδοση	του	Μαιευτηρίου	Λητώ

Ντόρα Μπακογιάννη
Μιλάει για το κορυφαίο γεγονός 
στη ζωή κάθε γυναίκας 
την “μητρότητα”

Συνέντευξη 
Επαμεινώνδας Μεγαπάνος
Πρόεδρος Μαιευτηρίου “Λητώ”

Ειρήνη Νικολοπούλου
Η μεγάλη κυρία των ειδήσεων 
θυμάται τον “τοκετό” της

Τοκετός στο νερό
Χρόνια

Μαιευτήριο “Λητώ”
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Περιοδική Έκδοση του Μαιευτηρίου Λητώ

Ντόρα Μπακογιάννη
Μιλάει για το κορυφαίο γεγονός 
στη ζωή κάθε γυναίκας 
την “μητρότητα”

Συνέντευξη 
Επαμεινώνδας Μεγαπάνος
Πρόεδρος Μαιευτηρίου “Λητώ”

Ειρήνη Νικολοπούλου
Η μεγάλη κυρία των ειδήσεων 
θυμάται τον “τοκετό” της

Τοκετός στο νερό
Χρόνια

Μαιευτήριο “Λητώ”




