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Επαμεινώνδας Μεγαπάνος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Αγαπητοί αναγνώστες,

Με την παρουσίαση του 2ου τεύχους Art Of Life ερχόμαστε να προ-

σθέσουμε ακόμη έναν λίθο στον τομέα της γνώσης και πρόληψης για 

την υγεία, απευθυνόμενοι τόσο στον επιστημονικό χώρο όσο και στην 

γυναίκα. 

Πιστεύουμε ότι μέσα από τη συνεχή ενημέρωση μάς δίνεται η δυνατό-

τητα συνεχούς εξέλιξης και βελτίωσης.

Υπερήφανοι για την αξιοπιστία, τον σεβασμό και το ήθος που επιδείξαμε 

όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζουμε την ανοδική μας πορεία κρατώντας 

ζωντανές τις ίδιες αρχές και πάντα πιστοί στο όραμα των ιδρυτών του, 

Μαιευτηρίου «Λητώ», ενώ παράλληλα προσθέτουμε νέες ιδέες παρακο-

λουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις.

Δέσμευση για το μέλλον αποτελεί για την διοίκηση του «Λητώ», η συνεχής 

παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η διατήρηση του άψογου κλίμα-

τος εργασίας για όλους τους εργαζομένους σε αυτό και η παρακολούθηση 

των διεθνών εξελίξεων στον ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, έτσι ώστε 

το «Λητώ» να αποτελεί ίδρυμα αναφοράς στην αγορά της παροχής υπη-

ρεσιών υγείας στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο.

Το Μαιευτήριο «Λητώ» έχει αποδείξει στην 35ετή προσφορά του ότι, 

ανεξάρτητα από τους δύσκολους καιρούς, διατηρεί το ανθρώπινο πρό-

σωπό του, συνεισφέροντας στο κοινωνικό σύνολο με τις υψηλές υπηρε-

σίες υγείας που προσφέρει και παράλληλα κρατά ως υπέρτατο αγαθό 

την ανιδιοτελή προσφορά του στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ευχόμαστε με αυτό το τεύχος να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας 

για συνεχή και πλήρη ενημέρωση.

Πάντα δίπλα σας,

Επαμεινώνδας Μεγαπάνος
Πρόεδρος Δ.Σ. 
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Το Μαιευτήριο «Λητώ» συνεχίζει τον αγώνα που ξεκίνησε, για την εθελοντική αιμοδοσία, σε συνερ-

γασία με το Β’ Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας του Λαϊκού Νοσοκομείου. Τα θερμά μας ευχα-

ριστήρια στο προσωπικό του Μαιευτηρίου που συνέβαλε σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο για τον 

άνθρωπο. Συνεχίζουμε λοιπόν την υποστήριξη αυτού του αγώνα απονέμοντας το μετάλλιο της αν-

θρωπιάς και δίνοντας την σκυτάλη στους επόμενους.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η Χριστουγεννιάτικη παι-

δική εκδήλωση του Μαιευτηρίου «Λητώ», που διοργανώθηκε την Κυριακή 4 

Δεκεμβρίου 2005 στο Politia tennis club. Διάσημοι ζογκλέρ και ηθοποιοί χάρι-

σαν ατελείωτες στιγμές γέλιου και χαράς στους μικρούς φίλους της οικογέ-

νειας του Μαιευτηρίου «Λητώ». Όλα τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο εργαστήρι 

του Αγίου Βασίλη και κατασκεύασαν με φαντασία πρωτότυπα δωράκια.

Μια γιορτή που πραγματοποιείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια από το Μαι-

ευτήριο «Λητώ» και έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας γλυκός θεσμός. Αποκλει-

στικά αφιερωμένη στα παιδιά του προσωπικού και των συνεργατών ιατρών, 

που σκοπό έχει να οδηγήσει μικρούς και μεγάλους σε ξεφάντωμα και να τους 

αφήσει μία γλυκιά ανάμνηση και πολλά δωράκια. 

Ευχαριστούμε την chicco για την ευγενική χορηγία των 35 παιχνιδιών για τα 

παιδιά ηλικίας 3-12 μηνών, καθώς επίσης και τη Nortec multimedia Α.Ε που 

για 3η συνεχή χρονιά μάς χορηγεί ηλεκτρονικά παιχνίδια για απασχόληση 

των παιδιών 8-12 ετών. 

Μια	ημέρα	αγάπης	και	γιορτής
από το Μαιευτήριο «Λητώ» για τα παιδιά 

Δώρο
ζωής

Ποδοσφαιρική	Ομάδα 

Μαιευτηρίου «Λητώ»
Κεντρίζει το ενδιαφέρον και πρωτοπορεί για μια ακόμα φορά το Μαιευτήριο «Λητώ», δη-

μιουργώντας φέτος ποδοσφαιρική ομάδα. Συναδελφικό και ομαδικό πνεύμα «αναβλύζει» 

από την κίνηση αυτή του Μαιευτηριού «Λητώ» και αποτελεί για τους παίκτες της ομά-

δας μια διέξοδο από την ιδιαίτερα απαιτητική καθημερινότητά τους. Το ιατρικό και νο-

σηλευτικό προσωπικό που απαρτίζει την ποδοσφαιρική ομάδα, αγωνίζεται σε τουρνουά 

6x6. Σε σύνολο τεσσάρων παιχνιδιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, έχουν 

αποσπαστεί τρεις νίκες και μια ισοπαλία.   Εμείς ευχόμαστε καλές νίκες!
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Ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2005 σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, εντός 

του Μαιευτηρίου, τα μαθήματα γιόγκα για όλες της εγκυμονούσες που επιθυ-

μούν να γευτούν μία μέθοδο που χαρακτηρίζει μία ζωή με ηθικές αξίες.

Με τη συστηματική εξάσκηση η έγκυος στην κυριολεξία «ανακαλύπτει» τις δυ-

νατότητες που έχει το σώμα της ανεξαρτήτως του μήνα στον οποίο βρίσκεται. 

‘Ετσι η γιόγκα βοηθάει τη γυναίκα να εμπιστευτεί τα ένστικτά της, συντονίζο-

ντας σωστά το σώμα της και την αναπνοή της, ώστε να «αφεθεί» σε αυτό το θαυμαστό ταξίδι του τοκετού. Τα μαθήματα γιό-

γκα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα σε έναν όμορφο, ζεστό και οικείο χώρο, εντός του Μαιευτηρίου «Λητώ». 

Για εγγραφές και κρατήσεις, καλέστε το τμήμα των ραντεβού, τηλ. 210 6902 000.

Ώρες μαθημάτων: Δευτέρα 19:00 - 20:15 μ.μ. και Παρασκευή 10:00 - 11:15 π.μ. 

Η «Ορχήστρα των Χρωμάτων» διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά την παιδική 

εκδήλωση «δέκα τόποι & ένα τόπι» στο Τριανόν, στις 27, 29 και 30 Δεκεμβρίου 2005, 

με μεγάλο χορηγό το Μαιευτήριο «Λητώ».

Μετά από 16 χρόνια επιτυχημένης πορείας, η «Ορχήστρα των Χρωμάτων» συνεχίζει τη 

δημιουργική της προσφορά, στα βήματα που χάραξε ο ιδρυτής της Μάνος Χαζτιδάκις, 

διοργανώνοντας και φέτος ένα παραμύθι. 

Δωρεάν προσκλήσεις δόθηκαν σε όλα τα παιδιά του προσωπικού, που ανήκουν στην 

οικογένεια του Μαιευτηρίου «Λητώ».

Μαθήματα	Γιόγκα
στην εγκυμοσύνη

Μεγάλος	Χορηγός
το Μαιευτήριο «Λητώ»

ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Το 7ο Λαπαροσκοπικό Σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 25 & 26 Φε-

βρουαρίου 2006 στην αίθουσα διαλέξεων του Μαιευτηρίου «Λητώ». 

Με διεθνείς συμμετοχές καταξιωμένων ιατρών και με αντικείμενο 

την Λαπαροσκοπική συρραφή απευθύνεται σε όλους τους ιατρούς 

Μαιευτήρες - Γυναικολόγους.

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην 

Γραμματεία Διοίκησης, κυρία Τσέπα Πολυξένη, τηλ. 210 6902 440. 

Λαπαροσκοπικό	Σεμινάριο
1η ανακοίνωση



6			 Δεκέμβριος 2005art	of	life

λη
τώ

 N
ew

s

το βιολογικό εργαστήριο σε νέο χώρο, πλήρως εξοπλισμένο, 

για την εφαρμογή της προεμφυτευτικής μελέτης (PGD και 

PGS). Ο προεμφυτευτικός έλεγχος ήδη εφαρμόζεται από 

τριετίας για νοσήματα όπως: στίγμα μεσογειακής αναιμίας, 

κυστική ίνωση, επιλογή φύλου για αποφυγή φυλοσύνδετων 

νοσημάτων και προεμφυτευτικό έλεγχο εμβρύων σε ιστορικό 

πολλαπλών αποτυχιών στην εξωσωματική γονιμοποίηση. 

Αναβαθμίστηκε και μεταφέρθηκε σε νέο χώρο το εργαστήριο 

σπέρματος και η τράπεζα για κρυοσυντήρηση σπέρματος, 

εμβρύων, ορχικού ιστού καθώς και ωοθηκικού ιστού (ήδη 

έχουν αποθηκευτεί ωοθηκικοί ιστοί από νεαρές κοπέλες 

που έχουν υποβληθεί σε αφαίρεση ωοθηκών λόγω σοβαρών 

ωοθηκικών παθήσεων, με στόχο να γίνει είτε επανεμφύτευση 

ωοθηκικού ιστού είτε εργαστηριακή ωρίμανση ωαρίων και 

εξωσωματική γονιμοποίηση).

Την επιστημονική ευθύνη της μονάδας έχουν οι ιατροί: 

Καστόρας Αθανάσιος, Μιχαλόπουλος Ιωάννης, Χριστόπου-

λος Ιωάννης και Τζεφεράκος Αλέξανδρος, σε συνεργασία 

με τους Γυναικολόγους του Μαιευτηρίου «Λητώ».

Η Μονάδα Αναπαραγωγικής 

Ιατρικής, που στεγάζεται εντός 

του Μαιευτηρίου «Λητώ», θέλοντας 

πάντα να συμβαδίζει με την εξέλιξη 

της τεχνολογίας και την ανάπτυξη, με σκοπό να προσφέρει 

το καλύτερο στα ζευγάρια, αναβαθμίζει ριζικά τους χώρους 

της αλλά και τον ιατρικό εξοπλισμό της. Επτά χρόνια μετά 

τη μεταφορά από το «Μητέρα» και την εγκατάσταση στο 

Μαιευτήριο «Λητώ» η «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ», συνεχίζοντας την προσπάθεια εξοπλισμού με 

σύγχρονα μέσα και στα πλαίσια της διαρκούς αναβάθμισης, 

τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2005, προχώρησε 

στην χωροταξική αναδιάρθρωση και την ανανέωση του 

εξοπλισμού του εργαστηρίου εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Έτσι δημιουργήθηκε και δεύτερο μεγάλο χειρουργείο για 

ωοληψίες και εμβρυομεταφορές καθώς και για βιοψίες 

όρχεων σε αζωοσπερμικούς άνδρες. Επίσης, επεκτάθηκε  

Μονάδα	Αναπαραγωγικής	Ιατρικής
Νέοι ανακαινισμένοι χώροι & νέες υπηρεσίες
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Από 6 έως 8 Οκτωβρίου 2005 διενεργήθη στην Αθήνα το 14ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδο-

σκόπησης (ESGE), στο οποίο έλαβαν μέρος 615 σύνεδροι από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Το Συνέδριο διοργανώθηκε 

σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης καθώς και την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργι-

κής Υστεροσκόπησης - Λαπαροσκόπησης, έλαβε δε χώρα στο ξενοδοχείο Hilton. Πρόεδρος Μ. Πασχόπουλος president 

organizing committee, Γεώργιος Πάντος Γενικός Γραμματέας 14ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ESGE.

Πρωτοτυπία του εν λόγω συνεδρίου αποτέλεσε η απ’ ευθείας μετάδοση με δορυφορική σύν-

δεση ζωντανών ενδοσκοπικών επεμβάσεων, οι οποίες κάλυπταν ευρύ φάσμα γυναικολογικών 

ενδείξεων, από δύο Ευρωπαϊκά Κέντρα, την Πανεπιστημιακή Κλινική του Tubingen στη Γερ-

μανία και το Ακαδημαϊκό Νοσοκομείο Villach στην Αυστρία. Η χώρα μας αντιπροσωπεύτηκε 

επάξια από τα δύο επιλεγέντα Νοσοκομεία, την Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομεί-

ου «Αλεξάνδρα» και τη Μαιευτική - Χειρουργική Γυναικολογική Κλινική «Λητώ». Στο Μαιευ-

τήριο «Λητώ» με αυτήν την ευκαιρία λειτούργησε η 3η Λαπαρκοπική αίθουσα, με τεχνολογικά 

προηγμένο εξοπλισμό (OR1), που δίνει δυνατότητες αρχειοθέτησης και επεμβάσεων αλλά και 

τηλεδιάσκεψης κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Στα παραπάνω κέντρα διενεργήθηκαν 8 

ενδοσκοπικές επεμβάσεις από διαπρεπείς Έλληνες και ξένους ενδοσκόπους. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου βραβεύτηκε 

από τον προηγούμενο πρόεδρο της ESGE, καθηγητή Μ. Bruhat, ο καθηγητής Dargent για 

την συνολική προσφορά του στην Γυναικολογική Ενδοσκόπηση στην Ογκολογία, ενώ ο κα-

θηγητής και πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Μπόντης, έδωσε κατά 

την εναρκτήριο τελετή διάλεξη με θέμα την εξέλιξη της Μαιευτικής - Γυναικολογίας κατά 

τον 21ο αιώνα. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου συνεχίστηκε με διαλέξεις, στρογγυλές τράπε-

ζες, δορυφορικά συμπόσια και βίντεο - συνεδρίες, όπου εδόθη η ευκαιρία στους συνέδρους 

να ανανεώσουν, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να γίνουν κοινωνοί των ραγδαίων εξε-

λίξεων στο γνωστικό αντικείμενο της Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης και ιδιαίτερα σε θέματα όπως η ογκολογία, ουρο-

γυναικολογία, εμβρυοσκόπηση, ενδοσκοπήσεις εξωτερικού ιατρείου. Παράλληλα με το υψηλής στάθμης επιστημονικό 

πρόγραμμα του Συνεδρίου λειτούργησε Έκθεση ιατρικού - φαρμακευτικού εξοπλισμού, ενώ έλαβαν χώρα και ενδιαφέρου-

σες εκδηλώσεις.

Το επόμενο Συνέδριο της ESGE θα διοργανωθεί τον Ιούνιο του 2006 στο Στρασβούργο. 

Διεθνής	παρουσία	του	Μαιευτηρίου	«Λητώ»	
14ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης 
Επιμέλεια από τον κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο, μέλος ESGE 
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   Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2005, ώρα 12:15

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Θέμα: «Η επίδραση της τεχνολογικής εξέλιξης στη λαπα-
ροσκοπική χειρουργική» 
Εισηγητές: Δρ. Κωνσταντίνος Μαυρέλος, Μαιευτήρας - Γυ-
ναικολόγος «Από επιστημονική και εγχειρητική σκοπιά»
κ. Χατζηπαναγιώτου Αθανάσιος, Junior Marketing Manager 
Karl Storz «Η σύγχρονη τεχνολογία στην ενδοσκοπική χει-
ρουργική» 
Προεδρείο: Δρ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Μαιευτήρας - Γυ-
ναικολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος Παθολογίας Κατώτερου 
Γεννητικού 

Με την ευγενική χορηγία της NYCOMED HELLAS S.A. 

   Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2005, ώρα 12:15

Θέμα: «Η σύγχρονη άσκηση της μαιευτικής και η επίδρα-
ση της στα ποσοστά της καισαρικής τομής»
Εισηγητής: Δρ. Ευάγγελος Κοψιδάς, Χειρουργός - Γυναικο-
λόγος - Μαιευτήρας
Προεδρείο: Δρ. Κωνσταντίνος Σαμαράς, MPhD, Μαιευτήρας  
- Χειρουργός - Γυναικολόγος

Με την ευγενική χορηγία της NYCOMED HELLAS S.A

   Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2006, ώρα 12:15

Θέμα: «Εμβρυϊκή υπερηχοκαρδιογραφία (όρια, δυνατό-
τητες, γενική συμβουλευτική). Αποτελεί εξέταση ρουτίνας 
στην εγκυμοσύνη;»
Εισηγητής: κ. Γεωργία Κωνσταντοπούλου, Παιδοκαρδιολό-
γος, Υπεύθυνη Τμήματος Εμβρυϊκής Καρδιολογίας Μαιευ-
τηρίου «Λητώ»
Προεδρείο: Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, Μαιευτήρας - Γυ-
ναικολόγος

   Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2006, ώρα 12:15

Θέμα: «Οριακής κακοήθειας όγκοι ωοθήκης»
Εισηγητής: Δρ. Λάμπρος Γιαννίκος, Μαιευτήρας - Γυναικο-
λόγος, Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου 
«ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
Προεδρείο: Δρ. Τζωρτζιώτης Δημήτριος, Παθολογοανατό-
μος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

Με την ευγενική χορηγία της ELPEN S.A.

   Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2006, ώρα 12:15

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙ-
ΣΤΑΤΙΚΩΝ

Θέμα: «Συζήτηση - Προβληματισμός με βάση ένα περιστα-
τικό βαρειάς Προεκλαμψίας - Εκλαμψίας»

Εισηγητής-Αναλυτής: Δρ. Νικόλαος Βραχνής, Μαιευτήρας 
- Χειρουργός - Γυναικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ 
Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθη-
νών
Προεδρείο: Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, Μαιευτήρας - Γυ-
ναικολόγος

   Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2006, ώρα 12:15

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙ-
ΣΤΑΤΙΚΩΝ

Θέμα: «Παρασιτικές νόσοι στην εγκυμοσύνη (ανάλυση πε-
ριστατικού εχινοκόκκου κύστεως στην κύηση)»
Εισηγητής - Αναλυτής: κ. Δημήτριος Μαθιόπουλος, Χειρουρ-
γός - Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Προεδρείο: κ. Σταμάτης Φτούλης, Χειρουργός - Μαιευτήρας 
- Γυναικολόγος

   Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2006, ώρα 12:15

Θέμα: «Αντίσταση στην ινσουλίνη κατά τη Μαιευτική & 
Γυναικολογική πράξη»
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Μπέτσας, Ενδοκρινολόγος, Υπεύθυ-
νος Ενδοκρινολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου «Λητώ»
Προεδρείο: Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, Μαιευτήρας - Γυ-
ναικολόγος

   Τρίτη 7 Μαρτίου 2006, ώρα 12:15

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Θέμα: «Επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στην εξωσωματική 
γονιμοποίηση»
Εισηγητές: κ. Ιωάννης Μιχαλόπουλος, Μαιευτήρας - Γυναι-
κολόγος «Η θέση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής» 
κ. Αντώνιος Νικολουδάκης, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, 
Υπεύθυνος Τμήματος Επαναλαμανομένων Αποβολών Μαι-
ευτηρίου «Λητώ» «Η θέση της ανοσολογίας» 
κ. Λίνα Φλωρεντίν, B.Sc., Ph.D. Μοριακή Βιολόγος - Κυττα-
ρογενετιστής «Η θέση της γενετικής»
Προεδρείο: κ. Κωνσταντίνος Τάσσης, Μαιευτήρας - Γυναι-
κολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος Υπερήχων Μαιευτηρίου «Λη-
τώ»

   Τρίτη 21 Μαρτίου 2006, ώρα 12:15

Θέμα: «Εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης της μητρορ-
ραγίας»
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Καζανάς, Μαιευτήρας - Γυναικολό-
γος, Δ/ντής Γυναικολογικού Τμήματος Ε.Α.Ν Πειραιά «ΜΕ-
ΤΑΞΑ»

Με την ευγενική χορηγία της SCΗERING ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Πρόγραμμα	Επιστημονικών	Εκδηλώσεων	
(Συνεδριακός χώρος Μαιευτηρίου «Λητώ»)
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   Τρίτη 4 Απριλίου 2006, ώρα 12:15

Θέμα: «Κακώσεις της πυέλου στην επίτοκο κατά τον το-
κετό»
Εισηγητής: Δρ. Αναστάσιος Δάρας, Ορθοπαιδικός, Υπεύθυ-
νος Ορθοπαιδικού Τμήματος Μαιευτηρίου «Λητώ»
Προεδρείο: Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, Μαιευτήρας - Γυ-
ναικολόγος

   Τρίτη 18 Απριλίου 2006, ώρα 12:15

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Θέμα: «Εναλλακτικοί τρόποι ανακούφισης στον τοκετό»
Εισηγητές: κ. Ελένη Μαυρογιαννάκη, Αναισθησιολόγος «Επι-
σκληρίδιος αναλγησία & τοκετός»
κ. Ιωάννης Μουζάλας, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος «Τοκετός 
στο νερό»
κ. Ιωάννα Γεωργαντίδου, Δασκάλα Γιόγκα, ειδικευμένη στην 
εγκυμοσύνη «Γιόγκα & Εγκυμοσύνη»
κ. Ευαγγελία Γερμανού, Μαία Ψυχοπροφυλάκτρια «Η θέση 
της ψυχοπροφυλακτικής» 
Προεδρείο: Δρ. Επαμεινώνδας Μεγαπάνος, Μαιευτήρας - Γυ-
ναικολόγος

   Τρίτη 2 Μαΐου 2006, ώρα 12:15

Θέμα: «H Προεμφτευτική διάγνωση (P.G.D.) στην εξωσω-
ματική γονιμοποίηση»
Εισηγητής: κ. Χρυσούλα Καραλευθέρη, Βιολόγος - Εμβρυολό-
γος, Υπεύθυνη Εμβρυολογικού εργαστηρίου «Εμβρυογονία»
Προεδρείο: κ. Αθανάσιος Γιαννακούρης, Μαιευτήρας - Γυ-
ναικολόγος κ. Παναγιώτης Τριανταφύλλου, Μαιευτήρας - Γυ-
ναικολόγος

Με την ευγενική χορηγία της SERONO HELLAS A.E.

   Τρίτη 16 Μαΐου 2006, ώρα 12:15

Θέμα: «Stress Αύξηση & Ανάπτυξη»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής Α’ Παιδιατρι-
κής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Προεδρείο: κ. Αντωνία Χαρίτου, Παιδίατρος - Νεογνολόγος 
- Ενταντικολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνος της ΜΕΝ Νεο-
γνών Μαιευτηρίου «Λητώ»

   Τρίτη 30 Μαΐου 2006, ώρα 12:15

Θέμα: «Εξαρτησιογόνες ουσίες στη γυναίκα»
Εισηγητής: κ. Μπάλλας Κωνσταντίνος, Ψυχίατρος, Επίκου-
ρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Προεδρείο: Δρ. Επαμεινώνδας Μεγαπάνος, Μαιευτήρας - Γυ-
ναικολόγος

Το μαιευτήριό μας χαιρετίζει με ιδιαίτερη χαρά και υπε-

ρηφάνεια τη συγγραφική προσπάθεια δύο εκ των συνεργα-

τών του, του κου Κώστα Τάσση, Μαιευτήρα - Γυναικολόγου, 

Δ/ντή του Τμήματος Προγεννητικού Ελέγχου και του κου 

Νίκου Καζανά, Μαιευτήρα - Γυναικολόγου, οι οποίοι συνέ-

γραψαν το βιβλίο με τον τίτλο: «Μαιευτική υπερηχογραφία 

με την ματιά του κλινικού», εκδόσεις Σωρανός. Η επιλογή 

του θέματος, ο τρόπος ανάπτυξης που ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και η προσήλωση του κει-

μένου στην υποστήριξη του μη ασχολούμενου με αυτό το 

εξειδικευμένο αντικείμενο συναδέλφου, εξασφαλίζουν στο 

βιβλίο την αναγνωσιμότητα που του αξίζει. Οι ευχές όλων 

μας και η παραίνεση για τη συνέχιση ανάλογων προσπα-

θειών είναι δεδομένες.

Παρουσίαση	βιβλίου
«Η μαιευτική υπερηχογραφία με τη ματιά του κλινικού»
Κώστας Τάσσης - Νίκος Καζανάς
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Τι αφορά το ερευνητικό πρόγραμμα LIFEBELT;

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος, 
στο οποίο εκτός από το «Λητώ» συμμετείχαν επί 36 μήνες 
Νοσοκομεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα και εταιρείες πληροφορικής από την Ελλάδα, 
την Ιταλία, τη Μ. Βρετανία και το Βέλγιο, αναπτύχθηκε και 
δοκιμάστηκε σε εθελόντριες εγκύους το LIFEBELT, ένα 
πρωτοποριακό, εύχρηστο και απόλυτα ακίνδυνο σύστημα 
για την παρακολούθηση κάποιων παραμέτρων της εγκυμο-
σύνης.

Πώς χρησιμοποιείται το LIFEBELT και ποια τα καινοτόμα 
χαρακτηριστικά του;

Το LIFEBELT περιλαμβάνει ένα άνετο 
γιλέκο, το οποίο φοράει η έγκυος, για να 
κάνει (κατόπιν οδηγιών του ιατρού της) 
ολιγόλεπτες μετρήσεις σε καθημερινή 
βάση (στο σπίτι ή στην εργασία της) και 
έναν φορητό υπολογιστή, για τη μετα-
φορά των αποτελεσμάτων στον κεντρικό 
υπολογιστή του Μαιευτηρίου για περαι-
τέρω επεξεργασία. Το πιλοτικό σύστημα 
είναι ιδιαιτέρως καινοτόμο, αφού επιτρέ-
πει με εύκολο τρόπο την ταυτόχρονη κα-
ταγραφή Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, 
Πίεσης, Θερμοκρασίας, SPO2 της εγκύου και την εξαγωγή 
αναίμακτα του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος του εμβρύου (f-
ECG), ίσως για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο.

Ποια τα πλεονεκτήματα για τον γιατρό;

Μέσω του LIFEBELT ο γιατρός μπορεί και παρακολουθεί 
συνεχώς την κατάσταση της εγκύου, αφού οι παράμετροι 
που προαναφέραμε είναι γι’ αυτόν αρκετά σημαντικοί. 
Επίσης μπορεί να προσαρμόζει με βάση τις καθημερινές 
μετρήσεις τα προγράμματα θεραπείας και εξέτασης των 
εγκύων, να αποκτά πρόσβαση από απόσταση, μέσω της 
κεντρικής βάσης του Μαιευτηρίου, στα ιατρικά δεδομένα 
αυτών και να ανιχνεύει πιθανές επιπλοκές στην πορεία της 
εγκυμοσύνης στις περιπτώσεις παθολογικών μετρήσεων, 

οπότε και το σύστημα στέλνει προειδοποιητικό SMS στο 
κινητό τηλέφωνό του. 

Ποια τα πλεονεκτήματα για τις εγκύους;

Οι έγκυες γυναίκες γνωρίζοντας ότι μέσω του LIFEBELT 
ο ιατρός τους μπορεί να παρακολουθεί σε συχνή βάση, 
τις συνηθέστερες κρίσιμες παραμέτρους για την πορεία 
της εγκυμοσύνης, αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και 
ακολουθούν με ευκολότερο τρόπο τις δραστηριότητες της 
καθημερινής τους ζωής. Επίσης το σύστημα είναι πολύτιμο 
στις περιπτώσεις εγκύων, που η παραμονή τους στο σπίτι 
λόγω επιπλοκών κρίνεται αναγκαία ή που ζουν σε απομα-
κρυσμένες περιοχές.

Πώς υλοποιήθηκαν οι κλινικές δοκιμές 
του συστήματος;

Οι κλινικές δοκιμές υλοποιήθηκαν σε 
ελεγχόμενο περιβάλλον, εντός του Μαι-
ευτηρίου, με τη βοήθεια εθελοντριών 
εγκύων και την παρουσία των θεραπό-
ντων ιατρών τους. Τηρήθηκαν όλες οι 
διαδικασίες που ορίζει ο Ε.Ο.Φ. στις 
περιπτώσεις κλινικών δοκιμών (υποβολή 
πρωτοκόλλου μελέτης, δηλώσεις συγκα-
τάθεσης κ.λπ.) και υπήρξαν επιτυχείς 
μετρήσεις, που επιβεβαίωσαν τη λει-

τουργικότητα και αξιοπιστία του συστήματος.

Κλείνοντας την συνέντευξή μας θα θέλατε να συμπληρώσετε 
κάτι άλλο για το LIFEBELT;

Καταρχάς θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους 
μας βοήθησαν να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τις κλινικές 
δοκιμές του συστήματος (Διοίκηση, θεράποντες ιατρούς, 
εθελόντριες, νοσηλευτικό προσωπικό). Το έργο μας 
βοηθήθηκε και από το γεγονός ότι στη στρατηγική του 
«Λητώ» έχει ενταχθεί από χρόνια η υποστήριξη ανάλογων 
ερευνητικών δραστηριοτήτων, διότι υπάρχει η πεποίθηση 
ότι μέσω αυτών ενισχύεται η ποιότητα των παρεχόμενων 
ιατρικών υπηρεσιών. Τέλος, θέλουμε να τονίσουμε ότι 
μολονότι το LIFEBELT βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό 
στάδιο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκύους ως 
έτοιμο προϊόν, η επιτυχής έκβαση των κλινικών δοκιμών 
και ειδικά η επίτευξη μέτρησης Ηλεκτροκαρδιογραφή-
ματος του εμβρύου, θα επιτρέψει στο απώτερο μέλλον την 
αξιοποίησή του από την επιστημονική κοινότητα για την 
παρακολούθηση της εγκυμοσύνης. 

LIFEBELT	
Ενα πρωτοποριακό σύστημα παρακολούθησης της εγκυμοσύνης

Στο σημερινό μας αφιέρωμα παρουσιάζουμε συζήτηση με τους κκ. Ελπιδοφόρο Δουράτσο, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο, 
Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Mαιευτηρίου «Λητώ», Παναγιώτη Τριανταφύλλου, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο 
και Ιωάννη Βαρβατσουλάκη, Διευθυντή Ανάπτυξης, οι οποίοι εκπροσώπησαν το Mαιευτήριο «Λητώ» στην ερευνητική 
ομάδα του Ευρωπαϊκού  προγράμματος LIFEBELT.

Aπό αριστερά: οι κκ. Δουράτσος, Τριαντα-
φύλλου, Βαρβατσουλάκης, με εθέλόντρια 

έγκυο στις κλινικές δοκιμές

Καταγραφή του f-ECG
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συνέντευξη

Βασίλης Λυριτζής

Φέτος το Μαιευτήριο «Λητώ» συμπληρώνει 35 χρόνια λειτουργίας. 

Με αφορμή αυτήν την επέτειο ζητήσαμε από τον δημοσιογράφο της 

ΝΕΤ κύριο Βασίλη Λυριτζή και τη σύζυγό του να μοιραστούν μαζί μας 

τις εντυπώσεις τους από το Μαιευτήριο «Λητώ», τον χώρο στον οποίο 

γεννήθηκαν και τα δύο τους παιδιά.

«Η εμπειρία ενός ζευγαριού 
από τον τοκετό στο Λητώ»
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Κυρία Λυριτζή, έχετε γευτεί την μητρότητα δύο φορές στην ζωή 
σας, φέρνοντας στον κόσμο ένα κορίτσι το 1997 με φυσιολογικό 
τοκετό και έπειτα από 5 χρόνια ένα αγόρι. Περιγράψτε μας τα 
συναισθήματά σας από τους τοκετούς σας.

Τι διαφορετικό από αυτό που αισθάνονται όλες οι γυναί-
κες που αποκτούν παιδί; Έντονη συγκίνηση, χαρά και 
ταυτόχρονα αγωνία να είναι τα παιδιά καλά στην υγεία 
τους. τόσο δυνατά αισθήματα που εξαφανίζονται οι πόνοι 
και η φυσιολογική ταλαιπωρία του τοκετού. Την πρώτη 
φορά, στην κόρη μου Μαριλένα, υπήρχε και η αγωνία 
μπροστά στο άγνωστο. τη δεύτερη φορά, στο γιο μου Δη-
μήτρη, υπήρχε επιπρόσθετα και ένας μικρός φόβος, κα-
θώς χρειάστηκε να γεννήσω με καισαρική τομή, αφού ο 
μικρός την τελευταία στιγμή άλλαξε θέση και δεν έλεγε να 
επιστρέψει στην «κανονική».

Θα επιχειρούσατε να το επαναλάβετε, για την απόκτηση και ενός 
τρίτου παιδιού;

Ήθελα πολύ την απόκτηση ενός τρίτου παιδιού, όμως και 
εγώ και ο σύζυγός μου είμαστε εργαζομένοι και, με εξαί-
ρεση τη μητέρα μου που ζει εκτός Αθηνών, δεν υπάρχουν 
εν ζωή άλλοι γονείς. Λείπει λοιπόν η τόσο αναγκαία βοή-
θεια από έναν δικό μας άνθρωπο. Παράλληλα, και οι δυο 
μας αισθανόμαστε ότι η παρουσία τρίτου παιδιού πιθανό-
τατα θα μείωνε τις ώρες που θα είχαμε να αφιερώσουμε, 
άρα θα διαμόρφωνε ένα ανεπαρκές - για τα δικά μας μέ-
τρα - περιβάλλον για το μεγάλωμα των παιδιών.

Τι σημαίνει μητρότητα για εσάς;

Αγάπη, ευθύνη, ουσιαστικές σχέσεις, δόσιμο....

Με ποια κριτήρια επιλέξατε να γεννήσετε στο Μαιευτήριο «Λητώ» 
και μάλιστα και τα δύο σας παιδιά;   

Σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου αυτή για την πρώτη 
γέννα έπαιξε το γεγονός της συνεργασίας του επί πολλά 

χρόνια προσωπικού γυναικολόγου μου, κ. Λεωνίδα Παπα-
δόπουλου, με το Μαιευτήριο «Λητώ», αλλά και τα πολύ 
καλά λόγια που από φίλους είχα ακούσει για την πληρό-
τητα των υπηρεσιών και την προσφερόμενη φροντίδα. Για 
το δεύτερο παιδί δεν υπήρξε άλλη σκέψη, καθώς πέραν 
της παρουσίας του κ. Παπαδόπουλου, υπήρχε πλέον και 
η προσωπική εμπειρία.

Μεσολάβησε ένα διάστημα πέντε ετών μέχρι τη γέννηση του δεύ-
τερου παιδιού σας. Παρατηρήσατε κάποιες σημαντικές αλλαγές - 
πρόοδο - στον τρόπο νοσηλείας σας στο Μαιευτήριο «Λητώ»;

Ήταν φανερές οι αλλαγές τόσο στην κατεύθυνση του εκ-
συγχρονισμού στην εικόνα και στη λειτουργία του Μαι-
ευτηρίου, όσο και στην ανάπτυξη πρόσθετων τμημάτων. 
Ευτυχώς το «Λητώ» παρέμεινε σταθερά πιστό στη φιλο-
σοφία ενός μεγάλου μεν «ανθρώπινου» δε Μαιευτηρίου, 
μακριά από την αντίληψη του «εργοστασίου» τοκετού.

Θα επιλέγατε το Μαιευτήριο «Λητώ» και για άλλα γυναικολογικά 
ζητήματα πέραν του τοκετού;

Ήδη το έχω επιλέξει αρκετές φορές για γυναικολογικού 
χαρακτήρα εξετάσεις.

Κύριε Λυριτζή, μετά τον τοκετό, τις ημέρες που παρέμεινε η σύζυ-
γός σας στο Μαιευτήριο «Λητώ», είχατε την αίσθηση ότι έχει την 
απαραίτητη φροντίδα;

Απολύτως. Και μάλιστα το έζησα καθ’ όλη τη διάρκεια 
παραμονής της συζύγου μου στο Μαιευτήριο, καθώς μαζί 
παρέμεινα κι εγώ. Και επειδή πολλοί μπορει να σκεφτούν 
ότι οι καλές υπηρεσίες είχαν σχέση με τη δημοσιογραφική 
μου ιδιότητα, πρέπει να πω ότι δεν υπήρξε η παραμικρή 
διάκριση υπερ της οικογενείας μας. Αντίστοιχα θετικές 
για τις προσφερόμενες υπηρεσίες αλλά και το νοσηλευ-
τικό προσωπικό όλων των βαθμίδων ήταν και οι απόψεις 
άλλων γονέων με τους οποίους βρεθήκαμε στο «Λητώ» την 
ίδια περίοδο.
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Είστε ένας έγκριτος και επιτυχημένος δημοσιογράφος, συνεπώς θα 
έχετε αφιερώσει πολύ χρόνο για την επιτυχημένη και μακρά αυτή 
πορεία στον χώρο σας. Πιστεύετε ότι η εξισορρόπηση του χρόνου 
μεταξύ επαγγελματικής σταδιοδρομίας και οικογένειας είναι απλή 
υπόθεση; Τι θυσίες απαιτούνται για την διατήρηση της «καλής λει-
τουργίας» τους;

Η ζωή των ανθρώπων γενικά δεν είναι απλή υπόθεση. 
Πολύ περισσότερο το τμήμα εκείνο που αφορά την οι-
κογένεια και ειδικότερα τα παιδιά. Το πρόβλημα του 
χρόνου λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων είναι 

υπαρκτό, αλλά πολλές φορές εκ των πραγμάτων άλυτο. 
Δεν πρόκειται περί σταδιοδρομίας. Έχει να κάνει με τις 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο καθένας μας. Κι αυτή 
ακριβώς είναι η διαφορά. Η δουλειά έχει υποχρεώσεις. 
Η οικογένεια δεν είναι υποχρέωση, είναι επιλογή. Ποιος 
δεν προτιμά να υπερισχύει ο χρόνος που υπάρχει για τις 
επιλογές του αυτού των υποχρεώσεων του;

Συνήθως την ημέρα που μια νέα ζωή έρχεται στον κόσμο, δίνουμε 
μεγαλύτερη βαρύτητα στα συναισθήματα της μητέρας. Τι συναι-
σθήματα δημιουργεί λοιπόν σε έναν άνδρα η γέννηση του παιδιού 
του;

Μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. μαζί με την αγωνία οι 
δικοί του άνθρωποι να είναι καλά και η βεβαιότητα μιας 
νέας αρχής για την κοινή ζωή. Η πραγματική τομή στη 
ζωή των ανθρώπων δεν είναι ούτε η σχέση, ούτε ο γάμος. 
Τα παιδιά αλλάζουν περιεχόμενο, κατεύθυνση ακόμα και 
μια σειρά από βεβαιότητες και συμπεριφορές στις ζωές 
μας.

Τι είναι αυτό που εύχεστε στο Μαιευτήριο για το μέλλον;   

Να αναπτυχθεί μένοντας ανθρώπινο.
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συνέντευξη

Ευαγγελία Κοσμοπούλου

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΕΝΙΕΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

12 Σεπτεμβρίου 2005: ένα μικρό θαύμα γεννήθηκε στο δωμάτιο 317 του Μαιευτηρίου «Λητώ». Η κυρία Ευαγγελία 

Κοσμοπούλου βρισκόταν εκεί με τη νεογέννητη κορούλα της, η οποία γεννήθηκε την ίδια ημέρα στο ίδιο Μαιευτήριο με 

τη νεαρή μητέρα της. Παρούσα ήταν και η πρώτη διδάξασα, κυρία Φωτεινή Κοσμοπούλου, η οποία και ξεκίνησε αυτήν 

την οικογενειακή παράδοση. Αδράξαμε λοιπόν την ευκαιρία να μάθουμε όλη την ιστορία κατευθείαν από την «πηγή».
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Πριν 33 χρόνια γεννήσατε την κόρη σας στο Μ.Λ. Τι εντυπώσεις 
σας άφησε το συγκεκριμένο Μαιευτήριο;

Μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Αυτός άλλωστε 
ήταν και ο λόγος που προέτρεψα και τις δύο μου κόρες να 
γεννήσουν εδώ τα τρία μου εγγόνια.

Τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει από τότε στο Μ.Λ.;

Όλο πηγαίνει προς το καλύτερο. Επεκτείνεται συνεχώς 
προσφέροντας νέες ιατρικές υπηρεσίες, με σύγχρονο 
ιατρικό εξοπλισμό. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να υπάρ-
χουν στην Ελλάδα τέτοιες ολοκληρωμένες μονάδες με 
επίκεντρο την γυναίκα.

Τι συναισθήματα σας γεννά το γεγονός ότι η κόρη σας, την ημέρα 
των γενεθλίων της μάλιστα, 33 χρόνια μετά, γεννά στο ίδιο Μαιευ-
τήριο;

Μεγάλη συγκίνηση, πολλές αναμνήσεις, πλημμυρίζω από 
όμορφα συναισθήματα. Αυτό που νιώθω δεν νομίζω ότι 
υπάρχουν λόγια για να το περιγράψω. Πρέπει να το ζήσει 
κάποιος για να μπορέσει να τo αισθανθεί.

Στη συνέχεια απευθυνόμαστε στην νεαρή μητέρα, κυρία Ευαγγελία 
Κοσμοπούλου, για να μας εξιστορήσει και από την δική της πλευρά 
την γλυκιά εμπειρία της. 

Πώς αισθάνεστε που φέρατε στον κόσμο το πρώτο σας παιδί, στο 
ίδιο Μαιευτήριο που γεννηθήκατε και εσείς; 

Αισθάνομαι καταπληκτικά. Κατ’ αρχήν και μόνο η 
εμπειρία της γέννας είναι κάτι υπέροχο. Δεν υπάρχουν 
λόγια να περιγράψω τα συναισθήματα. Συγκινήθηκα που 
συνέπεσε να γεννήσω την κόρη μου την ημέρα των γενε-
θλίων μου. Αν και φέτος δεν στάθηκε δυνατό να γιορτάσω 
τα γενέθλιά μου, έλαβα το ομορφότερο δώρο της ζωής 
μου, την κορούλα μου. Δεν πειράζει όμως, του χρόνου θα 
γιορτάσουμε μαζί με τη μικρή. 

Τι σας ώθησε να επιλέξετε το συγκεκριμένο Μαιευτήριο για να 
βιώσετε σε αυτό την σημαντικότερη εμπειρία για μία γυναίκα;

Όλα όσα μου είχαν πει η αδελφή μου (τοκετός 1995 και 
2000) και η μητέρα μου, οι οποίες γέννησαν και εκείνες 
στο «Λητώ» πρίν από μερικά χρόνια. Έμειναν απόλυτα 
ικανοποιημένες και φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη, με 
συμβούλεψαν να έρθω κατευθείαν στο Μ.Λ. Η επιλογή 
Μαιευτηρίου λοιπόν δεν με απασχόλησε καθόλου, ήταν 
δεδομένη!

Πώς ήταν για σας η εμπειρία της παραμονής στο Μ.Λ.;

Θεωρώ ότι η εμπειρία μου ήταν καταπληκτική. Αισθα-
νόμουν ότι είμαι σε πολύ καλά χέρια. Η περιποίηση και 
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φροντίδα που μου παρείχε το νοσηλευτικό προσωπι-
κό τις πρώτες ημέρες που ήμουν στο κρεββάτι αλλά 
και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μου στο 
Μ.Λ. ήταν εξαιρετική, αφού εκτός τον άλλων μου δό-
θηκε η δυνατότητα να λάβω μαθήματα εξοικείωσης 
με τον μητρικό θηλασμό. Το φαγητό το οποίο μετά 
τις πρώτες μέρες μπόρεσα να απολαύσω και οι όμορ-
φοι χώροι του Μαιευτηρίου με άφησαν απολύτως 
ικανοποιημένη. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω 
τους δύο ιατρούς μου, τον κύριο Ε. Μεγαπάνο (που 
ήταν ο γιατρός που έφερε και εμένα στη ζωή) αλλά 
και τον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί ήταν πάντα δίπλα 
μου από την αρχή της κύησής έως και τώρα. Επίσης, 
την ψυχοπροφυλάκτριά μου, που στάθηκε στο πλευ-
ρό μου, χαρίζοντας μου απλόχερα την πολύτιμη βοή-
θειά της και τις χρήσιμες συμβουλές της.

Θα συμβουλεύατε κι άλλες γυναίκες να επιλέξουν το Μ.Λ., 
και για ποιους λόγους;

Θα συμβούλευα ανεπιφύλακτα όλες τις γυναίκες. 
Έχει πρόθυμο, εργατικό και υπεύθυνο προσωπικό 
και πεντακάθαρους χώρους. Και ενώ τα άλλα Μαιευ-
τήρια είναι σαν Νοσοκομεία, στο Μ.Λ. είναι σαν να 
είσαι στο σπίτι σου. Το βλέπετε και μόνοι σας, απο-
πνέει ηρεμία και ζεστασιά οικείου περιβάλλοντος.

Πιστεύετε ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό συμβάλ-
λει - συνέβαλε - στη δημιουργία αυτού του συναισθήματος; 

Είναι όλα μαζί, ένα κράμα από θετικά στοιχεία. Ο 
ένας συμπληρώνει τον άλλο και λειτουργούν ως μια 
ομάδα, με την πρέπουσα ιεραρχία και οργάνωση.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της μητέρας σας καθιερώνετε 
μια οικογενειακή παράδοση. Θα παροτρύνετε και την κόρη 
σας να επιλέξει το Μ.Λ.  μετά από χρόνια;

Βεβαίως. Θα της μιλήσω για την εμπειρία μου στο 
Μ.Λ. με τα καλύτερα λόγια και θα της εξιστορήσω 
την πέρα για πέρα θετική και ευχάριστη εμπειρία 
μου από τη γέννησή της σ’ αυτόν τον χώρο. Θα πα-
ροτρύνω όχι μόνο την κόρη μου αλλά και την εγγονή 
μου. Μακάρι να τη ζήσω αυτή τη χαρά, να αποκτήσω 
και εγγονάκια...

Είναι δηλαδή αυτή μια ευχή που δίνετε στο Μ.Λ.;

Μία ευχή που θα έδινα στο Μ.Λ. είναι να κρατήσει 
για πάντα ακέραιο τον ανθρωποκεντρικό του χαρα-
κτήρα. Να είναι πάντα το περιβάλλον του το ίδιο ζε-
στό και κάθε χρόνο να γίνεται ακόμα καλύτερο. Έχω 
συνδέσει αυτό το χώρο μόνο με χαρούμενες στιγμές 
και εύχομαι να νιώσουν κι άλλες, πολλές οικογένειες 
παρόμοιες χαρές. 
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Επισκεφθήκαμε το Άλφα Lab Κέντρο Μοριακής Βιολογίας 
και Κυτταρογενετικής, όπου συνομιλήσαμε με την Διευθύ-
ντρια, Δρ. Λίνα Φλωρεντίν-Αράρ. Η κυρία Φλωρεντίν-Αράρ 
είναι Μοριακή Βιολόγος - Κυτταρογενετιστής και ανέλαβε 
να μας ξεναγήσει στους χώρους του Άλφα Lab και να μας 
ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία του και τις υπηρεσίες 
που παρέχει.

αφιέρωμα

Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρογενετικής
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Κυρία Φλωρεντίν-Αράρ, πείτε μας τι είναι το Άλφα Lab;
 
Το Άλφα Lab ιδρύθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί τον 
Οκτώβριο του 1995 και είναι Κέντρο Μοριακής Βιολο-
γίας και Κυτταρογενετικής. Είναι ένας ειδικός χώρος που 
παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες στον χώρο της γενε-
τικής και του προγεννητικού έλεγχου.

Τι είναι και με τι ασχολείται η Γενετική;

Γενετική είναι η επιστήμη που μελετά την κληρονόμηση 
χαρακτηριστικών και νοσημάτων από γενιά σε γενιά μέσα 
σε μία οικογένεια. Με την ραγδαία και θεαματική θα έλεγα 
εξέλιξη δύο κλάδων της Γενετικής, αυτών της Μοριακής 
Βιολογίας και της Κυτταρο-
γενετικής στα τελευταία 25-
30 χρόνια είναι εφικτή πλέον 
η διάγνωση, πρόγνωση, προ-
συμπτωματική διάγνωση και 
ο προγεννητικός έλεγχος σε 
μία πληθώρα ασθενειών. Η 
εξέλιξη αυτή της Γενετικής 
ανέτρεψε κυριολεκτικά τον 
τρόπο που διαγιγνώσκονται, 
προλαμβάνονται και αντιμε-
τωπίζονται δεκάδες βαριές 
ασθένειες συμπεριλαμβανο-
μένων πολλών μορφών καρ-
κίνου, καρδιαγγειακών πα-
θήσεων, και άλλων σπάνιων 
και μη ασθενειών και έφερε 
τεράστια ανακούφιση στους 
ασθενείς και τις οικογένειές 
τους. Επίσης με την ανάπτυξη 
της Μοριακής Βιολογίας δη-
μιουργήθηκαν και πιο ευαί-
σθητες μέθοδοι ανίχνευσης 
ιών και βακτηριδίων.

Τι είναι ο προγεννητικός έλεγχος;
 
Είναι ο έλεγχος που γίνεται στο έμβρυο κατά την διάρκεια 
της κύησης και με τον οποίο είτε ανιχνεύονται χρωμοσω-
ματικές ανωμαλίες του εμβρύου, όπως το σύνδρομο Down, 
και κληρονομικά νοσήματα, όπως είναι η μεσογειακή 
αναιμία, είτε γίνεται έλεγχος λοιμώξεων, όπως το τοξό-
πλασμα και ο κυτταρομεγαλοϊός με μοριακές τεχνικές.
Στον προγεννητικό έλεγχο το Κέντρο μας έχει πρωτοπο-
ρήσει με την καθιέρωσή μας ως πρώτου εργαστηρίου σε 
όλη την Ελλάδα που εφάρμοσε και εφαρμόζει με εξαιρε-
τικά μεγάλη ακρίβεια τον ταχύ προγεννητικό έλεγχο των 
πιο συχνών αριθμητικά χρωμοσωματικών ανωμαλιών, 
μέσα σε ένα 24ωρο. 

Πώς ξεκίνησε η ιδέα της δημιουργίας του Άλφα Lab;
 
Ξεκίνησε από ένα όραμα! Να δημιουργηθεί ένας χώρος 
στον οποίο θα εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές 
της Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρογενετικής και που 
θα παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, όπως αυτές που 
παρέχουν τα υπερσύγχρονα εργαστήρια της Ευρώπης και 
της Αμερικής. Και φυσικά να πλαισιώνεται από επιστή-
μονες άριστα καταρτισμένους και που θα έχουν τη δίψα 
για μάθηση και περαιτέρω εκπαίδευση στον τομέα τους.

Tι παραπάνω προσφέρει το Άλφα Lab εκτός από τον καθιε-
ρωμένο προγεννητικό έλεγχο;
 

Στο Κέντρο μας πραγματο-
ποιούνται πολλές εξειδικευ-
μένες εξετάσεις που αφορούν 
τη διάγνωση χρωμοσωμα-
τικών ανωμαλιών και γενε-
τικών νοσημάτων σε παιδιά, 
τη γενετική προδιάθεση στον 
κληρονομικό καρκίνο του μα-
στού ή και των ωοθηκών, τον 
έλεγχο πατρότητας και συγ-
γενικών σχέσεων, τη μελέτη 
χρωμοσωματικών ανωμαλιών 
ιδίως στις αιματολογικές νε-
οπλασίες, καθώς και την 
ανίχνευση λοιμώξεων με τε-
χνικές της Μοριακής Βιο-
λογίας. Έμφαση έχει δοθεί 
στη ανάπτυξη ειδικών γενε-
τικών εξετάσεων και ελέγχου 
λοιμώξεων στα ζευγάρια που 
παρουσιάζουν προβλήματα 
υπογονιμότητας. 
Τα τελευταία χρόνια έχει 
δοθεί ιδιαίτερο βάρος στον 
τομέα της προεμφυτευτικής 
διάγνωσης (PGD) σε συνερ-

γασία με μεγάλες μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης. 
Με μεγάλη επιτυχία γίνεται από το Κέντρο μας η διάγνωση 
χρωμοσωματικών ανωμαλιών, και άλλων γενετικών νοση-
μάτων σε ένα κύτταρο που απομονώνεται από τα γονιμο-
ποιημένα ωάρια πρίν την τοποθέτησή τους στη μήτρα.

Ποια είναι η πορεία του Άλφα Lab στα δέκα χρόνια λειτουρ-
γίας του;
 
Το Άλφα Lab θεωρείται κορυφαίο διαγνωστικό και ερευ-
νητικό κέντρο στην Ελλάδα. Εξελισσόμαστε συνεχώς και 
φροντίζουμε πρώτοι να υιοθετούμε και να εφαρμόζουμε 
τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των επιστημών της 



23Δεκέμβριος 2005 art	of	life

υγείας. Πέρα από τις ποιοτικές υπηρεσίες, που ακατά-
παυστα παρέχει στη δεκαετή πορεία του στον χώρο της 
έρευνας και της διάγνωσης, το Άλφα Lab εξελίχθηκε 
και σε εκπαιδευτικό κέντρο. Φοιτητές από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό φιλοξενούνται και εκπαιδεύονται στις 
σύγχρονες εγκαταστάσεις μας από τους έμπειρους και 
καταξιωμένους επιστήμονες που στελεχώνουν το Άλφα 
Lab.
Στο πλαίσιο δε του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που 
παρέχει, το κέντρο συμμετέχει επίσης σε κοινοτικά 
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης από κοινού με 
μεγάλες ερευνητικές μονάδες, που ανήκουν σε δημόσια, 
πανεπιστημιακά και ιδιωτικά ιδρύματα, τόσο από την 
Ελλάδα όσο και από ολόκληρη την Ευρώπη.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τη διαρκή ανανέωση του 
τεχνολογικού εξοπλισμού, την συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
και κατάρτιση του προσωπικού, τη διασπορά της τεχνο-
γνωσίας και τη διασφάλιση της ποιότητας (σε συνεργασία 
με σχήματα ποιοτικού ελέγχου της Ευρώπης) μπορώ να 
πω ότι η πορεία του Άλφα Lab μέσα στα δέκα χρόνια 
λειτουργίας είναι σταθερά ανοδική. 

Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι και τι υπόσχεται το Άλφα Lab 
για το μέλλον;
 
Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ο βασικός γνώμονας 
για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών είναι ο άνθρωπος, 
η έγκυος γυναίκα, η οικογένεια, το ζευγάρι, η μέλλουσα 
μητέρα, το παιδί που φροντίζουμε να περιβάλλουμε με 
ζεστασιά και κατανόηση και να τους κάνουμε να αισθαν-
θούν εμπιστοσύνη, ότι είμαστε εκεί για να δώσουμε μία 
αξιόπιστη λύση στο πρόβλημά τους.
Η συνεχής ανάπτυξη καινούργιων αναλύσεων είναι ένας 
από τους βασικούς στόχους, σύντομα δε θα μεταφερθούμε 
σε νέους και μεγαλύτερους χώρους οι οποίοι έχουν σχεδι-
αστεί και ετοιμάζονται, για να στεγάσουν τις ραγδαίως 
αναπτυσσόμενες υπηρεσίες του Κέντρου.
Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε την υψηλή ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχουμε και να μην επαναπαυθούμε. 
Για εμάς αποτελεί μια πρόκληση το να ακολουθούμε τις 
ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης στους τομείς της Γενε-
τικής και της Μοριακής Βιολογίας και να εφαρμόζουμε 
πρώτοι τις νέες τεχνικές.

Στόχος του Άλφα Lab ήταν και θα είναι η διαρκής εξέλιξη!
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αφιέρωμα

Καρκίνος Μαστού

Καρκίνος Μαστού
& Πρόληψη
Βήματα που σώζουν ζωές

Οι μαστοί μεταβάλλονται από την εφηβεία 
μέχρι την εμμηνόπαυση. Έτσι, όπως όλες 
οι γυναίκες, μπορεί να βιώσετε μεταβο-
λές στους μαστούς σας σε διάφορες περι-
όδους της ζωής σας. Συναντήσαμε την 
κυρία Ελένη Φαλιάκου, MD, Χειρουργό-
Μαστολόγο του Μαιευτηρίου «Λητώ» και 
συζητήσαμε για τον καρκίνο του μαστού 
και την πρόληψή του.

Από την κ. Ελένη Φαλιάκου, Χειρουργό - Μαστολόγο 
Συνεργάτη Τμήματος Μαστού Μαιευτηρίου «Λητώ»  





Είναι κάθε αλλαγή στο στήθος ύποπτη για κακοήθεια;

Οι μαστοί μεταβάλλονται από την εφηβεία μέχρι την εμμη-
νόπαυση. Έτσι, όπως όλες οι γυναίκες, μπορεί να βιώσετε 
μεταβολές στους μαστούς σας σε διάφορες περιόδους της 
ζωής σας. Το ευχάριστο είναι ότι στις περισσότερες περι-
πτώσεις οι μεταβολές αυτές είναι φυσιολογικές και δεν υπο-
κρύπτουν κακοήθεια. Περίπου μία στις πέντε γυναίκες θα 
αναπτύξει καλοήθεις μεταβολές στη διάρκεια της ζωής της, 
που είναι δύο φορές πιο συχνές από την πιθανότητα ανά-
πτυξης καρκίνου του μαστού.
Τα συμπτώματα συνήθως μεταβάλλονται ανάλογα με τον 
κύκλο της γυναίκας, όπως ο πόνος στο στήθος, που συνή-
θως συνοδεύεται από μια αίσθηση «φουσκώματος» λίγο 
πριν την εμφάνιση της περιόδου (κυκλική μαστωδυνία) και 
αποτελεί το πιο συχνό σύμπτωμα για το οποίο μια γυναίκα 
επισκέπτεται το γιατρό της.
Υπάρχουν πολλές καλοήθεις «παθήσεις», «μεταβολές» των 
μαστών από την μαστωδυνία, μέχρι το έκκριμα από την 
θηλή ή την ύπαρξη πυκνών μαστών με περιοχές οζώδεις. 
Ενα ογκίδιο ή μια πυκνή περιοχή στον μαστό δεν είναι πάντα 
καρκίνος, είναι μάλιστα πιο πιθανό να είναι ένα καλόηθες 
ογκίδιο, όπως ενα ινοαδένωμα, ινολίπωμα, λίπωμα, κύστη. 
Έτσι στη δεκαετία των 20-30 είναι πιο πιθανόν ένα νέο ογκί-
διο να είναι ινοαδένωμα, στις δεκαετίες 30 με 50 να είναι 
κύστη και ένα νέο ογκίδιο σε μια γυναίκα πάνω από πενή-
ντα ετών είναι στατιστικά πιο πιθανό να είναι καρκίνος. 
Εάν εντοπίσετε όμως κάποια παρόμοια μεταβολή είναι πιο 
ασφαλές για σας να επικοινωνήσετε άμεσα με τον γιατρό 
σας, που θα σας υποβάλει στις απαραίτητες εξετάσεις για 
να αποκλεισθεί η κακοήθεια.

Πόσο συχνός είναι ο Καρκίνος του Μαστού;

Μία στις 12 γυναίκες στην Ευρώπη και μία στις 8 γυναίκες 
στις Η.Π.Α. θα αναπτύξουν καρκίνο του μαστού στη διάρ-
κεια της ζωής τους. Ο κίνδυνος είναι πολύ μικρός για γυναί-
κες κάτω των 30 ετών και αυξάνεται με την ηλικία. 
Για τις δεκαετίες από 30-50 η συχνότητα είναι μια γυναίκα 
στις 1000 το χρόνο, στις δεκαετίες από 50-70, δύο γυναίκες 
στις 1000 το χρόνο. Το 1/3 των γυναικών που παρουσιάζουν 
καρκίνο μαστού είναι μεγαλύτερες από 70 ετών.

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από το να πάθουμε Καρ-
κίνο Μαστού;

Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι προκαλεί καρκίνο στο μαστό. 
Μερικά από τα πράγματα που μπορούμε κάνουμε για 
να μειώσουμε τις πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του 
μαστού, είναι: 
1. Να μην πίνουμε πάνω από ένα αλκοολούχο ποτό την 

ημέρα.
2. Να μην είμαστε υπέρβαρες μετά την εμμηνόπαυση.
3. Να αποφεύγουμε την λήψη αντισυλληπτικών για χρο-

νικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε χρόνων.
4. Να αποφεύγουμε την ορμονοθεραπεία για διάστημα μεγα-

λύτερο των πέντε χρόνων μετά την εμμηνόπαυση.

Τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μην καθυστερήσει η διάγνωση 
ενός προβλήματος στο μαστό;

1. Αυτοεξέταση κάθε μήνα, την 7-10η ημέρα κύκλου, από 
την ηλικία των είκοσι και μετά και για όσο διάστημα 
έχετε περίοδο. Εάν είστε στην εμμηνόπαυση επιλέξτε 
μία σταθερή ημέρα το μήνα.

2. Να υποβάλλεσθε σε ψηλάφηση των μαστών από εξειδι-
κευμένο γιατρό, κάθε τρία χρόνια, από την ηλικία των 
είκοσι μέχρι την ηλικία των σαράντα ετών και κάθε 
χρόνο μετά τα σαράντα.

3. Να κάνετε προληπτική μαστογραφία. Πρώτη μαστο-
γραφία αναφοράς συνιστάται να γίνεται μεταξύ 35 και 
40 ετών και μετά τα σαράντα το American Cancer Society 
συνιστά ετήσια μαστογραφία.

4. Να επισκεφτείτε άμεσα τον ειδικό, εάν διαπιστώσετε ενα 
από τα παρακάτω:
• ψηλαφητό ογκίδιο,
• αλλαγή στο σχήμα του μαστού,
• αλλαγή στη υφή του μαστού,
• αλλαγή στο δέρμα, 
• αλλαγή στη θηλή,
• έκκριμα από την θηλή.

Πώς πρέπει να γίνεται η αυτοεξέταση;

Σταθείτε μπροστά σε έναν καθρέπτη, αρχικά με τα χέρια 
κάτω και στη συνέχεια ψηλά, πάνω από το κεφάλι. Κοιτάξτε 
για πιθανές αλλαγές στο σχήμα των μαστών, εξογκώματα, 

βαθουλώματα, ανωμαλίες στην πτύχωση του δέρματος ή 
στη θηλή.
Η ψηλάφηση μπορεί να γίνει όταν είστε σε όρθια θέση ή 
ξαπλωμένη.
Πολλές γυναίκες προτιμούν να ψηλαφούν τους μαστούς 
τους όταν πλένονται, γιατί η σαπουνάδα διευκολύνει στο 
να γλιστρούν ευκολότερα τα δάκτυλα πάνω στο δέρμα των 
μαστών.
Ξαπλώστε και εξετάστε κάθε μαστό με το αντίθετο χέρι, 
έχοντας τα δάκτυλα ενωμένα και πιέζοντας ελαφρά το μαστό 
μεταξύ των δακτύλων σας και του θωρακικού τοιχώματος.
Κάνετε κυκλικές κινήσεις από την περιφέρεια προς την 
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θηλή, προσέχοντας να εξετάσετε όλες τις περιοχές του 
μαστού.
Στην ιδια θέση εξετάστε τις μασχάλες καθώς και την περι-
οχή πάνω από την κλείδα.

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουμε; Πότε πρέπει να αρχίσουμε 
και πόσο συχνά να τις επαναλαμβάνουμε;

Η προληπτική μαστογραφία (δηλαδή η μαστογραφία σε μία 
γυναίκα που δεν έχει κανένα πρόβλημα) πρέπει να γίνεται 
για πρώτη φορά σε ηλικία 35-40 ετών. Αποτελεί την μαστο-
γραφία αναφοράς για σύγκριση στο μέλλον και πρέπει 
να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μετά την ηλικία των 40. 
Σήμερα η σύσταση είναι μια γυναίκα να συνεχίζει να κάνει 
ετήσιες μαστογραφίες εφόσον είναι σε καλή γενική κατά-
σταση και μπορεί να επισκεφτεί το κέντρο μαστού για να 
κάνει την μαστογραφία της. Εάν έχει βεβαρημένο οικογε-
νειακό ιστορικό, θα πρέπει ο τακτικός έλεγχος, κλινικός και 
μαστογραφικός, να αρχίσει τουλάχιστον δέκα χρόνια νωρί-
τερα από την ηλικία της συγγενούς της που είχε καρκίνο 
μαστού. Οι γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό θα πρέπει να 
υποβάλλονται επίσης σε υπερηχογράφημα και μαγνητική 
τομογραφία μαστών.

Πόσο με εξασφαλίζει η μαστογραφία; Χρειάζονται άλλες εξε-
τάσεις;

Η μαστογραφία είναι πολύτιμη και αποτελεί την πιο σημα-
ντική εξέταση σήμερα για την εκτίμηση ενός προβλήματος 
στο μαστό καθώς και την κύρια εξέταση του προληπτικού 
ελέγχου. Η ποιότητα της μαστογραφίας έχει εξαιρετική 
σημασία στην ικανότητα διάγνωσης ενός προβλήματος στο 
μαστό. Πρέπει να γίνεται τεχνικά σωστά και να ερμηνεύεται 
από ακτινοδιαγνωστή με εμπειρία.
Πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι ένα ποσοστό 8-12% περί-
που των καρκίνων του μαστού παρά τις άριστες συνθήκες 
τεχνικής και μηχανήματος δεν απεικονίζονται στη μαστο-
γραφία.
Η κλινική εξέταση από εξειδικευμένο γιατρό σε συνδυασμό 
με την μαστογραφία και το υπερηχογράφημα μαστών, ιδιαί-
τερα σε νεώτερες γυναίκες με πυκνούς μαστούς, ανεβάζουν 
την ικανότητά μας να διαγνώσουμε σωστά στο 98-99%. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις και κυρίως σε γυναίκες με οικογε-
νειακό ιστορικό καρκίνου μαστού η Μαγνητική Τομογρα-
φία προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες.

Κινδυνεύω από την ακτινοβολία της μαστογραφίας;

Η ακτινοβολία από την μαστογραφία είναι πολύ χαμηλή, 
ενώ το όφελος που έχει μια γυναίκα από την πρώιμη διά-
γνωση ενός καρκίνου μαστού είναι ανυπολόγιστο.
Η κοσμική ακτινοβολία στην οποία εκτίθεται μία γυναίκα 
που κάνει ένα υπερατλαντικό ταξίδι είναι πολλαπλάσια 
αυτής που παίρνει από μια μαστογραφία. Εάν δύο εκατομ-
μύρια γυναίκες (>50 ετών) υποβάλλονται σε μαστογραφία 
κάθε χρόνο για 10 χρόνια, θα προκύψει ένας ακόμα καρκί-
νος μαστού/χρόνο μετά τα 10 χρόνια.
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Υπάρχει κληρονομικότητα στον καρκίνο του μαστού;

Ναί, ένα ποσοστό 7% των καρκίνων του μαστού και 10% 
των καρκίνων των ωοθηκών εχουν συνδεθεί με την ύπαρξη 
δύο γονιδίων (BRCA1 και BRCA2 ) υπεύθυνων για την ανά-
πτυξη καρκίνου μαστού και ωοθηκών. Στοιχεία από το κλη-
ρονομικό ιστορικό που θέτουν την υποψία ότι μια γυναίκα 
ειναι φορέας των γονιδίων είναι η ύπαρξη: 
1. Δύο ή περισσοτέρων συγγενών πρώτου βαθμού με καρ-

κίνο μαστού.
2. Ενός συγγενούς πρώτου βαθμού με διάγνωση της νόσου 

σε νεαρή ηλικία (κάτω των σαράντα).
3. Οικογενειακού ιστορικού καρκίνου μαστού και ωοθη-

κών.
4. Συγγενούς με αμφοτερόπλευρο καρκίνο μαστού.
5. Καρκίνου μαστού σε άρρενα συγγενή.

Πώς μπορώ να μάθω εάν έχω κληρονομικότητα για εμφάνιση 
καρκίνου μαστού;

Τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί ότι μετάλλαξη σε ορι-
σμένα γονίδια όπως το BRCA1 και BRCA2 αυξάνει τον κίν-
δυνο μιας γυναίκας να αναπτύξει στη διάρκεια της ζωής 
της καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών. Οι καρκίνοι 
που έχουν αναπτυχθεί στις οικογένειες γυναικών υψηλού 
κινδύνου μπορεί να οφείλονται σε μεταλλάξεις αυτών των 
γονιδίων. Μια γυναίκα ή ένας άνδρας φορέας των γονιδίων 
αυτών έχουν πιθανότητα 50% να μεταδώσουν το γονίδιο 
αυτό στα παιδιά τους.
Οι γυναίκες που φέρουν μετάλλαξη σε αυτά τα γονίδια 
μπαίνουν σε ένα εντατικό πρόγραμμα παρακολούθησης, 
που περιλαμβάνει πέραν του μαστογραφικού ελέγχου και 
υπερηχογράφημα και μαγνητική τομογραφία μαστών. 
Παράλληλα ενημερώνονται για άλλες μεθόδους προστα-
σίας τους, όπως η προληπτική μαστεκτομή με αποκατά-
σταση και η προφυλακτική ωοθηκεκτομή.

Ποια είναι τα πλέον χαρακτηριστικά λάθη που κάνουν οι 
γυναίκες;

Το πιο συχνό λάθος που κάνουν οι γυναίκες είναι να απο-
φεύγουν να κάνουν μαστογραφία και να μην αντιμετω-
πίζουν μία αλλαγή που εντόπισαν στον μαστό τους, από 
φόβο μήπως ανακαλύψουν καρκίνο μαστού. Παρ’ ότι είναι 
ανθρώπινο και κατανοητό, ωστόσο παραμένει ένα μεγάλο 
λάθος, γιατί σήμερα η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του 
μαστού, που επιτυγχάνεται με την αυτοεξέταση και την 
μαστογραφία, έχει συντελέσει στη σημαντική μείωση της 
θνητότητας των γυναικών με καρκίνο του μαστού, ώστε 
πλέον μια τέτοια διάγνωση να πάψει να αποτελεί καταδι-
καστική ποινή για μια γυναίκα, που μετά από αποτελεσμα-
τική θεραπεία επιστρέφει πάλι ενεργά στους ρόλους της 
μέσα στην κοινωνία.
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αφιέρωμα

Μητρικός Θηλασμός

Στην αρχή ήταν μια τεράστια σταγόνα 

γάλα. Οι αρχαίοι Έλληνες έβλεπαν την 

απαρχή του σύμπαντος μέσα σε ένα πελώ-

ριο πίδακα γάλακτος που ξεπήδησε από τα 

στήθη κάποιας θεάς. Ο μητρικός θηλα-

σμός, άλλοτε καθημερινή πραγματικότη-

τα, τροφοδοτούσε τη συλλογική φαντασία.

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ

Από τις κκ. Πατραμάνη Ελένη και  Χρονοπούλου Σπυριδούλα
Αναπληρώτριες Προϊσταμένες Ορόφων Νοσηλείας

ΜΗΤΡΙΚΟΣ 
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ΘΗΛΑΣΜΟΣ
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Οικογενειακή τροφή…υγιεινή και αγαπημένη

Στην αρχή ήταν μια τεράστια σταγόνα γάλα. Οι αρχαίοι 
Έλληνες έβλεπαν την απαρχή του σύμπαντος μέσα σε ένα 
πελώριο πίδακα γάλακτος που ξεπήδησε από τα στήθη 
κάποιας θεάς. Ο μητρικός θηλασμός, άλλοτε καθημερινή 
πραγματικότητα, τροφοδοτούσε τη συλλογική φαντασία.

Με τη γέννηση του παιδιού η φροντίδα, όπως ήταν φυσικό, 
στρεφόταν στη σίτισή του. Καταλληλότερη τροφή γι’ αυτό 
ήταν το μητρικό γάλα. Την πρώτη έγγραφη μαρτυρία πε-
ρί γαλουχίας στην αρχαία Ελλάδα έχουμε από τον Όμηρο. 
Αγόρι ή κορίτσι, πρωτότοκο ή μη, το παιδί θήλαζε πάντα 
από την μητέρα του. Ήταν ένα χρέος που το θύμιζαν οι με-
γαλύτερες στις μικρότερες γυναίκες.

Αξιόλογες και οι γνώσεις του Πλουτάρχου περί θηλασμού. 
Στο έργο του «Περί παίδων αγωγής» αναφέρει: «είναι ανά-
γκη οι ίδιες οι μητέρες να θηλάζουν τα παιδιά τους. Γιατί 
και στοργικότερα και με φροντίδα περισσότερη θα τα πε-
ριποιηθούν. Αυτές που είναι φυσικό από μέσα τους και από 
την κοιλιά, που λέει ο λόγος, να αγαπάνε τα παιδιά τους ».

Αναρίθμητες ζωές σώθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σή-
μερα χάρη στο μητρικό γάλα, που είναι το σημαντικότερο 
στοιχείο επιβίωσης. Είναι φυσική πηγή, που συνεχώς ανα-
νεώνεται, και οι γυναίκες είναι οι μόνες που το παράγουν, οι 
μόνες που διατηρούν τη ζωή.

Μητρικό γάλα

Ο θηλασμός είναι μέρος των θεμελιωδών ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στη διατροφή και στην υγεία. Το μητρικό γάλα 
είναι η καλύτερη τροφή για τα βρέφη. Είναι η συνέχεια της 
διατροφής και της προστασίας που λαμβάνει το μωρό μέσω 
του ομφάλιου λώρου. Παρέχει θρεπτικά ισορροπημένη δια-
τροφή και μειώνει τις πιθανότητες προσβολής από ορισμέ-
νες ασθένειες. Η πράξη του θηλασμού είναι ένα ουσιαστικό 
στοιχείο της σωστής παιδικής φροντίδας, καθώς συμβάλλει 
στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού, τόσο σωματικά όσο και 
ψυχικά. Ο θηλασμός προστατεύει το δικαίωμα κάθε γυ-
ναίκας στην υγεία, μειώνοντας τον κίνδυνο προσβολής από 
καρκίνο του στήθους ή των ωοθηκών, αναιμία, σιδηροπενία 
και οστεοπόρωση.

Πλεονεκτήματα μητρικού θηλασμού

• Μειωμένη πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου του μαστού 
και του ενδομητρίου.

• Η θηλάζουσα μητέρα προστατεύεται από οστεοπόρω-
ση.

• Το υποκατάστατο γάλακτος είναι νεκρή τροφή. Η βιο-
μηχανική επεξεργασία καταστρέφει τα ζωντανά κύτταρα 
και τα αντισώματα.

• Ρωμαλέα παιδιά και έφηβοι για τον μελλοντικό κόσμο 
μας. 

• Ιδιαίτερα εύπεπτο το μητρικό γάλα, χωνεύεται από το μω-
ρό σε 2 με 3 ώρες. 

• Καρκίνος -  μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου 
σε παιδιά που έχουν θηλάσει. 

• Ο θηλασμός ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του βρέφους 
σε τροφή και υγρά. 

• Σημαντικά λιγότερες γαστρεντερικές διαταραχές.

• Θερμοκρασία τροφής πάντα σωστή και σταθερή.

• Η καλύτερη αρχή για τη ζωή ενός παιδιού και αναφαίρε-
το δικαίωμά του.

• Λιγότερες πιθανότητες ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης κατά 
τη διάρκεια του θηλασμού.

• Αντισώματα, ανοσοποίηση ενάντια στις κυριότερες λοι-
μώδεις νόσους.

• Συναισθηματικό δέσιμο μητέρας - παιδιού.

• Μειώνει τις πιθανότητες αλλεργιών όπως άσθμα και έκ-
ζεμα.

• Οικονομικό. Δεν κοστίζει στην οικογένεια και το κράτος.

• Σημαντική αύξηση του δείκτη νοημοσύνης.

Προετοιμασία του μαστού για θηλασμό.

Οδηγίες για σωστό θηλασμό

Άσχετα από το αν εσείς σκοπεύετε να θηλάσετε, το σώμα σας 
θα αρχίσει να προετοιμάζεται για το θηλασμό ήδη από την 
σύλληψη. Η περιοχή γύρω από τις θηλές (η άλως) γίνεται 
πιο σκούρα. Οι μαστοί διογκώνονται, επειδή πολλαπλασιά-
ζονται τα κύτταρα παραγωγής γάλακτος και διευρύνονται οι 
πόροι που θα οδηγήσουν το γάλα στη θηλή.

Ταυτόχρονα, ο οργανισμός σας αρχίζει να αποθηκεύει πρό-
σθετο λίπος σε διάφορα άλλα σημεία του σώματος, πράγμα 
που θα σας εξασφαλίσει την πρόσθετη ενέργεια την οποία 
χρειάζεστε για την γαλουχία.

Ήδη από την 16η εβδομάδα της εγκυμοσύνης οι μαστοί εί-
ναι έτοιμοι να παράγουν γάλα μόλις γεννηθεί το παιδί. 
Το πρώτο γαλακτώδες έκκριμα, ένα παχύρρευστο κιτρινω-
πό υγρό που παράγεται για αρκετές μέρες μετά τον τοκετό 
μέχρις ότου αρχίσει η παραγωγή του πλήρους γάλακτος, 
καλείται πρωτόγαλα. Το πρωτόγαλα περιέχει περισσότερες 
πρωτεΐνες, άλατα και αντισώματα από ό,τι το ίδιο το πλήρες 
γάλα, αλλά έχει λιγότερα λιπαρά και θερμίδες.

Το σώμα σας θα παράγει πρωτόγαλα για λίγες μέρες μετά 
τον τοκετό, μέχρις ότου αντικατασταθεί από το ώριμο γάλα. 
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Το πλήρες γάλα είναι πιο λεπτόρρευστο. Το χρώμα του 
μοιάζει με εκείνο του γάλακτος και η θρεπτική του σύσταση 
μεταβάλλεται ώστε να καλύπτει, ανά πάσα στιγμή, τις θρε-
πτικές ανάγκες του βρέφους για όσο διάστημα θα θηλάζει.

Οι διατροφικές ανάγκες του μωρού σας στη βρεφική ηλι-
κία, όπου αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, είναι μεγα-
λύτερες από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ζωής του. Μέσα 
στον πρώτο χρόνο το σωματικό του βάρους σχεδόν θα τρι-
πλασιαστεί.

Το τάισμα του βρέφους είναι κάτι παραπάνω από χορήγη-
ση τροφής. Σας δίνει την ευκαιρία να κρατήσετε το βρέφος 
στην αγκαλιά σας και να επικοινωνήσετε μαζί του με το 
βλέμμα. Οι ώρες αυτές είναι στιγμές χαλάρωσης και ευχα-
ρίστησης.

Θα πρέπει να έχετε αποφασίσει αν θα θηλάσετε ή όχι πριν 
ακόμα το παιδί γεννηθεί. Αυτή είναι μια σημαντική απόφα-
ση και χρειάζεται σοβαρή σκέψη. Γι αυτό πρέπει να σταθ-
μίσετε τις δυο αυτές δυνατότητες προτού καταλήξετε.

Η παραγωγή του γάλακτος από τον μαστό (γαλουχία) θα γί-
νει με επιτυχία, αν ο θηλασμός αρχίσει αμέσως μετά τον 
τοκετό. Την ώρα του θηλασμού η θέση σας πρέπει να είναι 
αναπαυτική. Το μωρό σας πρέπει να θηλάζει την θηλαία 
άλω, δηλαδή τη σκούρα περιοχή γύρω από τη θηλή σας. Για 
να πετύχετε την σωστή θέση θηλασμού κρατάτε το στήθος 
σας με τα τέσσερα δάχτυλα από κάτω και τον αντίχειρα 

επάνω, κοντά στη θηλαία άλω. Ο θηλασμός είναι ελεύθε-
ρος και απεριόριστος. Είναι σωστό σε κάθε θηλασμό το 
μωρό σας να θηλάζει μόνο από έναν μαστό, και στον επό-
μενο θηλασμό από τον άλλο.

Όπως είπαμε προηγουμένως, το μητρικό γάλα είναι η 
καλύτερη δυνατή διατροφή για κάθε νεογέννητο. Όλα τα 
συστατικά του βρίσκονται σε ισορροπημένες αναλογίες, 
που ταιριάζουν στο μωρό και το προστατεύουν από ωτίτι-
δες, αλλεργίες, εμέτους, διάρροια, πνευμονία, δύσπνοια, 
βρογχιολίτιδα και μηνιγγίτιδα. Περιέχει ακόμα και πλή-
θος αλάτων, βιταμινών και ενζύμων που υποβοηθούν στην 
πεπτική διαδικασία και στη δημιουργία αντισωμάτων.

Η σπουδαιότητα του μητρικού θηλασμού για την κοινω-
νία και για τον κόσμο του αύριο

Η προώθηση του μητρικού θηλασμού από το κράτος και 
τους επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, παιδίατρους, μαίες, 
νοσηλευτές), για μια καλύτερη αρχή στη ζωή, θα είχε σαν 
αποτέλεσμα να σωθούν πάνω από 1,5 εκατομμύριο βρέφη 
κάθε χρόνο από διάφορες ασθένειες. Κυρίως στον ανα-
πτυσσόμενο κόσμο θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, αν τρέ-
φονταν αποκλειστικά με μητρικό γάλα το πρώτο εξάμηνο 
της ζωής τους.



Οι ασυνήθιστες συναντήσεις
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• Ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός θα ενισχύσει την 
συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδι-
ών του κόσμου.

• Θα μειώσει τους θανάτους από αιμορραγίες μετά τον 
τοκετό.

• Θα εξοικονομήσει χρήματα για άλλες ανάγκες της οι-
κογένειας.

• Θα μειώσει το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης των παιδιών, προστατεύοντάς τα από αρρώ-
στιες και αλλεργίες.

• Θα κατοχυρώσει την δυνατότητα και το δικαίωμα των 
γυναικών να θηλάσουν και θα τονίσει την σπουδαιότη-
τα της συμβολής τους στην κοινωνία.

• Θα προσφέρει ένα θετικό παράδειγμα διατροφής, που 
θα δώσει τη δυνατότητα στις μητέρες να αποκτήσουν 
την εμπειρία στον μητρικό θηλασμό και να την μετα-
δώσουν από γενιά σε γενιά. 

• Ο θηλασμός είναι δικαίωμα κάθε παιδιού και διεκδίκη-
ση κάθε μητέρας που θέλει και μπορεί να προσφέρει 
μια ζωή γεμάτη υποσχέσεις για ένα υπέροχο αύριο.

Τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού



συνεχίζονται στα καταστήματα 
Prénatal.

www.prenatal.com

ΑΘΗΝΑ
Νίκης 4

τηλ. 210-3216490

ΑΘΗΝΑ
Πατησίων 60

τηλ. 210-8842000

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
Λεωφ. Πεντέλης  5Α
τηλ. 210-6842543

ΓΛΥΦΑ∆Α
Παπανδρέου 20
τηλ. 210-8983222

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Βασ. Γεωργίου Α’ 17
τηλ. 210-4120463

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Θουκυδίδου & Ιθώμης 9

τηλ. 210-5748947

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
∆ικαιοσύνης 51
τηλ. 2810-283531

ΛΑΡΙΣΑ
Α. Παναγούλη 32
τηλ. 2410-626968

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βενιζέλου 5

τηλ. 2310-274676

Νέο κατάστημα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΥΛΑΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

“MEDITERRANEAN COSMOS”

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
Λεωφ. Αθαλάσσης 49

τηλ. 22-441555

ΛΕΜΕΣΟΣ 
Σ. Κυπριανού & Αγ. Φυλάξεως 182

τηλ. 25-822099

Τόσο μικρό και τόσο πεινασμένο… Αν έχεις τη
δυνατότητα, το να το θηλάσεις θα είναι το πιο
φυσικό πράγμα του κόσμου και θα είναι μια
γλυκύτατη ενέργεια και για σένα και για εκείνο. Η
Prénatal, που από πάντα στήριζε τη σημασία αυτής
της  επιλογής ,  θα  σου  δώσει  ένα  χεράκι
προσφέροντάς σου τα πιο κατάλληλα εσώρουχα
για την περίοδο του θηλασμού: σουτιέν που δεν
πιέζουν, άνετα και καλοφτιαγμένα, κορσέδες και
νυχτικά. Μετά, στο χώρο της βρεφανάπτυξης θα
βρεις τα αξεσουάρ που θα σε συνοδεύσουν στον
απογαλακτισμό, ελεγμένα από την εμπειρία τόσων
πολλών μαμάδων όπως εσύ και από την ικανότητα
της Prénatal. Έλα να μας βρεις, θα ανακαλύπτεις
κάθε φορά ότι στο δικό σου κατάστημα Prénatal οι
ασυνήθιστες συναντήσεις δεν τελειώνουν ποτέ.

Θηλασμός; 
Ναι, ευχαριστώ! 
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αφιέρωμα

Οστεοπόρωση

Οστεοπόρωση

20
05

«Πώς γίνεται η δι-
άγνωση της Οστε-
οπόρωσης και πότε 
δίδουμε θεραπεία;»

Από τον Δρ. Αχιλλέα Γεωργιάδη, Ρευματολόγο, 
Διευθυντή Τμήματος Οστεοπόρωσης Μαιευτηρίου «Λητώ» 
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 Η Οστεοπόρωση είναι μια από τις συχνότερες νό-
σους του ανθρώπου, εάν σκεφτεί κανείς ότι το 45% των 
γυναικών μετά την εμμηνόπαυση και το 15% των αν-
δρών μετά την ηλικία των 65 ετών πάσχει απ’ αυτήν. 
Τα αίτια είναι πολλά και διάφορα. Η κληρονομικότητα εί-
ναι απ’ ό,τι φαίνεται, από τα επιδημιολογικά στοιχεία που 
διαθέτουμε, το κυριότερο αίτιο και είναι υπεύθυνη για τις 
μισές και παραπάνω περιπτώσεις Οστεοπόρωσης. Επο-
μένως διαπιστωμένη Οστεοπόρωση σε κάποιο μέλος της 
οικογένειάς μας ή κάταγμα, έστω και μικρό, θα πρέπει να 
μας οδηγήσει στο γιατρό μας για έλεγχο Οστεοπόρωσης.

 Η διάγνωση της Οστεοπόρωσης γίνεται με ειδικά μη-
χανήματα, τα οποία ονομάζονται οστικά πυκνόμετρα. Η 
εξέταση διαρκεί, με τα πλέον σύγχρονα πυκνόμετρα, 4 πε-
ρίπου λεπτά, μοιάζει με μια συνήθη ακτινολογική εξέταση 
με ελάχιστη δόση ακτινοβολίας, δεν είναι κουραστική, δεν 
απαιτεί ειδικές δίαιτες, ούτε ειδικά φάρμακα και δεν προ-
καλεί πόνο.

 Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η εξέταση είναι απα-
ραίτητο να γίνεται σε δύο περιοχές: στη περιοχή της οσφυ-
ϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και στο αριστερό 
(συνήθως) ισχίο. Ο λόγος είναι ότι η σύσταση του οστού 
διαφέρει σημαντικά στις δύο αυτές περιοχές και είναι δυ-
νατόν αξιολογώντας τα αποτελέσματα να έχουμε όχι μό-
νο τοπική εικόνα αλλά και τη γενικότερη κατάσταση του 
σκελετού. Από συγκριτικές μελέτες που έγιναν βρέθηκε ότι 
μία στις τρείς γυναίκες που υποβλήθηκε σε μέτρηση μό-
νον στην περιοχή της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης και ήταν φυσιολογική, παρουσίαζε Οστεοπόρωση 
στο ισχίο. Είναι μύθος λοιπόν η ευρέως διαδεδομένη άπο-
ψη διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων ότι η μέτρηση σε μία 
περιοχή καλύπτει τη γυναίκα. Η πρακτική αυτή στηρίζεται 
σε οικονομικά και όχι επιστημονικά κριτήρια. Σε όλο τον 
κόσμο η μέτρηση γίνεται σε δύο περιοχές. Πιστεύουμε ότι 
η μέτρηση της οστικής μάζας σε μία μόνο περιοχή είναι 
σαν να κάνουμε μαστογραφία μόνο στον έναν μαστό και να 
θεωρούμε ότι καλύπτουμε τη γυναίκα.

 Το πότε θα μετρήσει για πρώτη φορά η γυναίκα την 
οστική της πυκνότητα είναι ένα θέμα που συζητείται ακό-
μη. Πολλοί πιστεύουν ότι η πρώτη μέτρηση πρέπει να γί-
νει κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της εμμηνόπαυ-
σης. Άλλοι, μεταξύ αυτών και εμείς, προτείνουμε ότι η 
πρώτη μέτρηση είναι απαραίτητο να γίνεται στην ηλικία 
των 45-48 περίπου ετών. Ο λόγος είναι ότι σε πολλές γυ-
ναίκες η οστική πυκνότητα είναι μειωμένη από διάφορα 
αίτια (κληρονομικότητα, χρόνιες διαταραχές των ορμονών 
τους, φάρμακα, κακή διατροφή κ.ά) πολύ πριν από την 
εμμηνόπαυση, ενώ σε άλλες υπάρχει βαθμιαία απώλεια 
σημαντικού βαθμού τα τελευταία πέντε χρόνια πριν την 
εμμηνόπαυση. Κάθε λοιπόν χρονική απώλεια από κάποια 
προληπτική θεραπεία, κάνει την μελλοντική θεραπεία βα-
ρύτερη και μακρύτερη.
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Η οστική μάζα μετά τη μέτρηση μπορεί να βρεθεί: α) Φυσιολογική, β) Οστεοπενική ή γ) Οστεοπορωτική.

Στην περίπτωση που η μέτρηση κυμαίνεται μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια, η εφαρμογή κάποιων απλών προληπτικών συμ-
βουλών καλύπτει την γυναίκα.

 Στη περίπτωση της οστεοπενίας η κατάσταση είναι περισσότερο περίπλοκη. Βασικά η οστεοπενία αποκαλύπτει κά-
ποια προδιάθεση της γυναίκας να εμφανίσει οστεοπόρωση. Το να αποφασίσει κάποιος να δώσει ή να μην δώσει θεραπεία 
εξαρτάται από το ιστορικό και την ηλικία της συγκεκριμένης γυναίκας. Εάν δηλαδή κάποια γυναίκα έχει αρκετούς παρά-
γοντες κινδύνου για μελλοντική εμφάνιση οστεοπόρωσης, τότε χρειάζεται κάποια προληπτική θεραπεία. εάν όχι, μπορεί 
να περιμένει κάποιος μέχρι την επόμενη μέτρηση, που σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να γίνει σε έναν χρόνο.

 Τέλος, στην περίπτωση που η γυναίκα παρουσιάζει οστεοπόρωση σε κάποια από τις δύο περιοχές που μετρήθηκαν, 
πρέπει να λάβει άμεσα θεραπεία.

 Η Οστεοπόρωση είναι μια νόσος που προλαμβάνεται αλλά και θεραπεύεται, αρκεί να διαγνωσθεί όσο το δυνατόν νωρί-
τερα και να αντιμετωπισθεί με την αποφυγή των παραγόντων κινδύνου που μπορούν να την επιδεινώσουν, με τη χορήγηση 
του σωστού φαρμάκου για τον κάθε ασθενή και για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

 Η σωστή δίαιτα στη θεραπεία της οστεοπόρωσης βοηθά την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Κάθε ασθενής θα 
πρέπει να λαμβάνει καθημερινά περί τα 1000 με 1500 mg ασβεστίου και 400-600 μονάδες βιταμίνης D. Συνήθως ο γιατρός 
συμπληρώνει με κάποιο χάπι από το στόμα που περιέχει ασβέστιο και βιταμίνη D τη βασική θεραπεία και συνιστά στον 
ασθενή να εμπλουτίσει τη δίαιτά του με γαλακτερά.

 Τελειώνοντας θα πρέπει να καταρρίψουμε και δύο μεγάλους μύθους που κυκλοφορούν σχετικά με τη θεραπεία της 
Οστεοπόρωσης: 

 Είναι μύθος ότι μια ασθενής που πάσχει από Οστεοπόρωση μπορεί να θεραπευθεί μόνο με ασβέστιο και γυμναστική. 
Μόνο τα φάρμακα θεραπεύουν και το ασβέστιο και η γυμναστική βοηθούν.

 Είναι μύθος ότι μια ασθενής που θα αρχίσει θεραπεία για την Οστεοπόρωση χρειάζεται να την λαμβάνει σε όλη της 
τη ζωή. Πολλές γυναίκες μετά από 3-4 χρόνια βελτιώνονται σε τέτοιο βαθμό, που διακόπτουν την θεραπεία τους.
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Υψηλοί κοινωνικοί στόχοι ή προσωπική ολοκλήρωση;
Ερωτήματα και διλήμματα που προβληματίζουν τις περισ-
σότερες γυναίκες της εποχής μας.
Στη δίνη του άγχους και της καθημερινότητας πρωτεύοντα 
και ουσιαστικά θέματα όπως η μητρότητα παραγκωνίζο-
νται και απωθούνται στο βάθος του χρόνου.
Όμως η βιολογική τεκμηρίωση και η επιστημονική αλή-
θεια έρχονται να σημάνουν τον κώδωνα του κινδύνου.
Πολλές γυναίκες αποφασίζουν την τεκνοποίηση μετά τα 35 
έτη έχοντας αφήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ανα-
παραγωγικής τους ηλικίας. 
Είναι γνωστό ότι η γονιμότητα στο γυναικείο φύλο παρου-
σιάζει μια κατακόρυφη πτώση μετά την ηλικία των 36 χρό-
νων και περισσότερο μετά τα 40 χρόνια, φθάνοντας πολλές 
φορές μέχρι και το 50% της αναπαραγωγικής ικανότητας σε 
σχέση με τις γυναίκες κάτω των 30 χρόνων.
Κάθε εγκυμοσύνη μετά τα 35 χρόνια παρουσιάζει αυξημέ-
νους κινδύνους επιπλοκών τόσο για την πρωτοτόκο μητέρα 
όσο και για το έμβρυο.
Ο κίνδυνος αποβολών, ειδικότερα στο πρώτο τρίμηνο κυή-
σεως, παρουσιάζει αύξηση σε γυναίκες μεγαλύτερες των 35 
ετών, σε αντίθεση με εγκύους μικρότερης ηλικίας, φθάνο-
ντας το ποσοστό 40%.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο κίνδυνος χρωμοσωμα-
τικής διαταραχής του εμβρύου για νοσήματα όπως για σύν-
δρομο Down, τρισωμία 13 και 18 και άλλες φυλοσύνδετες 
χρωμοσωματικές ανωμαλίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες στις 
ηλικίες μετά τα 35 και η προγεννητική καθοδήγηση συνί-
σταται στην αμνιοπαρακέντηση.
Από την πλευρά της γυναίκας αυξάνονται οι πιθανότητες 
για την εμφάνιση επιπλοκών και παθολογικών καταστάσε-
ων κατά την εξέλιξη της εγκυμοσύνης με σημαντικότερες: 
την τοξιναιμία (προεκλαμψία, εκλαμψία), το σακχαρώδη 
διαβήτη, κυκλοφορικά και καρδιακά προβλήματα καθώς 
και νεφροπάθειες.
Μείζον θέμα αποτελεί και η αυξημένη υπογονιμότητα που 
παρουσιάζεται σε αυτές τις ηλικίες και οφείλεται στην απο-
δυνάμωση της ωοθηκικής λειτουργίας και στην παρουσία 
παθολογικών καταστάσεων στο γενετικό σύστημα των γυ-
ναικών, όπως: ινομυώματα, ενδομητρίωση, αδενομύωση, 
χρόνιες πυελικές φλεγμονές, υδροσάλπιγγες και τον αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης κακοηθών γυναικολογικών νοση-
μάτων.
Βέβαια πολλές φορές στα προβλήματα υπογονιμότητας 

Από τον κ. Δημήτριο Μαθιόπουλο, Χειρουργό - Μαιευτήρα Γυναικολόγο
«Εμβρυογονία» Μαιευτηρίου «Λητώ»

που παρουσιάζονται στα ζευγάρια της αναφερόμενης ηλι-
κίας μεγάλο ποσοστό καταλαμβάνει και ο ανδρικός παρά-
γοντας (αζωοσπερμία, ολιγοασθενοσπερμία, ολιγοσπερμία, 
τερατοσπερμία) που δυσχεραίνει την επίτευξη μιας εγκυμο-
σύνης.
Πρέπει να τονίσουμε ότι η έκβαση και η ολοκλήρωση των 
κυήσεων σε γυναίκες ηλικίας άνω των 35 και ιδιαίτερα άνω 
των 40 χρήζει συστηματικής παρακολούθησης και προ-
γραμματισμού του τοκετού, λόγω παρήλικος πρωτοτόκου 
και πολυτίμου κυήσεως αυξάνοντας το ποσοστό των καισα-
ρικών τομών.
Εν κατακλείδι, η γυναικεία χειραφέτηση και η κοινωνική 
επανάστασή της μετέθεσαν την ηλικία τεκνοποίησης πέραν 
των φυσικών χρονικών ορίων με όλες τις συνέπειες, οικογε-
νειακές, κοινωνικές, ιατρικές.
Με σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση η επιλογή του κα-
τάλληλου χρόνου ολοκλήρωσης της μητρότητας θα επα-
ναφέρει τη φυσική ισορροπία της τεκνοποίησης και την 
αποφυγή όλων των προαναφερθέντων καταστάσεων.
Η μητρότητα συμβάλλει στην ολοκλήρωση της γυναικείας 
προσωπικότητας και δεν αποτελεί φραγμό στις υπόλοιπες 
δραστηριότητες της ζωής της.
Ο αποτελεσματικός συνδυασμός οικογένεια - καριέρα σε 
σωστή αναλογία είναι το επιθυμητό για την σύγχρονη γυ-
ναίκα, την σύγχρονη οικογένεια και κοινωνία.
Η παγκόσμια επιδημία της παρήλικος μητέρας είναι γεγο-
νός. Με την αρωγή της ιατρικής κοινότητας και ιδιαίτερα 
των μαιευτήρων γυναικολόγων, η τεκνοποίηση επιτυγχάνε-
ται παρά τις ιατρικές και κοινωνικές αντιξοότητες. Σωστά 
ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη γυναίκα θα γευτεί 
την μητρότητα με λιγότερες δυσκολίες και επιπλοκές, που 
αποτελεί και την ευχή όλων μας.

Μητρότητα μετά τα 35
Επαγγελματική καταξίωση ή παιδί; 
Καριέρα ή οικογένεια;
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Περιεμμηνόπαυση ... ένα φυσιολογικό γεγονός στη ζωή της 
γυναίκας...
Oι εκδηλώσεις του εμμηνοπαυσιακού συνδρόμου ξεκινούν 
μερικά χρόνια πριν την τελευταία έμμηνο ρύση. Η μεταβα-
τική αυτή περίοδος από την αναπαραγωγική ηλικία της γυ-
ναίκας μέχρι την οριστική παύση της εμμηνορρυσίας ονο-
μάζεται περιεμμηνόπαυση. Μπορεί να διαρκέσει μέχρι 6 - 
7 χρόνια και τελειώνει τον πρώτο χρόνο μετά την τελευταία 
έμμηνο ρύση. Ωστόσο παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις 
τόσο ως προς την έναρξη όσο και ως προς τη διάρκεια και 
την ένταση με την οποία η κάθε γυναίκα την βιώνει σημα-
τοδοτώντας ένα νέο κομμάτι στη ζωή της.

Περιεμμηνόπαυση, πώς εκδηλώνεται…
Τα πιο συχνά συμπτώματα που αναφέρει μια γυναίκα στην 
περιεμμηνόπαυση, τα οποία και αποκαλούνται συνοπτι-
κά «περιεμμηνοπαυσιακό σύνδρομο», είναι οι εξάψεις, οι 
εφιδρώσεις και η ταχυκαρδία, που την ταλαιπωρούν κυρί-
ως τη νύχτα, με επακόλουθη κόπωση στη διάρκεια της ημέ-
ρας, καθώς και διαταραχές του κύκλου. Σε αυτά οφείλουν 
να προστεθούν και αλλαγές στη διάθεση, απώλεια μνήμης, 
αδυναμία συγκέντρωσης και αύξηση βάρους με συσσώρευ-
ση του λίπους κυρίως γύρω από τη μέση και την κοιλιά. Τα 
συμπτώματα εμφανίζονται σχεδόν από την αρχή της τέταρ-
της δεκαετίας της ζωής της ή και νωρίτερα. Ως κανόνας, 
στις περισσότερες γυναίκες τα συμπτώματα θα συνεχιστούν 
για ποικίλο χρονικό διάστημα μετά την εμμηνόπαυση και 
θα υποχωρήσουν χωρίς αγωγή. Σε ορισμένες όμως γυναίκες 
τα συμπτώματα είναι ιδιαίτερα έντονα και τις ταλαιπωρούν 
για δεκαετίες μετά την εμμηνόπαυση. Υπάρχει ωστόσο και 
ποσοστό γυναικών, για τις οποίες το πέρασμα στην εμμη-
νοπαυσιακή περίοδο γίνεται ανώδυνα, χωρίς καμία σχεδόν 
ενόχληση.

Υπάρχει ακόμη πιθανότητα εγκυμοσύνης...
Η ηλικία τεκνοποίησης στη σύγχρονη κοινωνία μετατίθε-
ται συνεχώς σε μεγαλύτερες ηλικίες, λόγω των επαγγελμα-
τικών κυρίως υποχρεώσεων της σύγχρονης γυναίκας. Η γο-
νιμότητα όμως της γυναίκας αρχίζει να μειώνεται σημαντι-
κά 10-15 χρόνια πριν την εμμηνόπαυση, ήδη από την ηλικία 

των 35 ετών. Ωστόσο η λήψη αντισυλληπτικών μέτρων είναι 
απαραίτητη σε κάθε περιεμμηνοπαυσιακή γυναίκα, δεδο-
μένου ότι η σύλληψη είναι εφικτή μέχρι την επίσημη εγκα-
τάσταση της εμμηνόπαυσης, παρότι είναι σπάνια.

Οι διαταραχές του κύκλου δεν είναι αποκλειστικό σύμπτωμα 
της περιεμμηνόπαυσης...
Αλλαγές στη συχνότητα και την ποσότητα του αποβαλλό-
μενου αίματος παρουσιάζει το 90% των γυναικών στην πε-
ριεμμηνόπαυση.
Αρχικά ο κύκλος γίνεται μικρότερος, η διάρκεια του κύκλου 
γίνεται μικρότερη, μεγαλύτερη ή παίρνει τη μορφή της στα-
γονοειδούς αιμόρροιας. Προς το τέλος οι κύκλοι αραιώνουν, 
παρ’ όλα αυτά μπορεί στη συνέχεια να υπάρχουν και φυσι-
ολογικές περίοδοι. Κάθε σχήμα είναι δυνατό να παρουσια-
στεί - αλλά σίγουρα για κάθε γυναίκα κάτι έχει αλλάξει. Η 
χορήγηση προγεστερόνης ή ορμονικών σκευασμάτων με οι-
στρογόνα χαμηλής δόσης και προγεστερόνη είναι η θερα-
πεία εκλογής στις περιπτώσεις αυτές. Επειδή όμως οι δια-
ταραχές του κύκλου δεν είναι αποκλειστικό σύμπτωμα της 
περιεμμηνόπαυσης, οφείλουν να αποκλειστούν άλλες αιτί-
ες και η συμβουλευτική επίσκεψη στον γυναικολόγο είναι 
απαραίτητη.

Κανείς δεν πρέπει να υποφέρει σιωπηλά...
Οι εξάψεις είναι το πιο κοινό και δυσάρεστο σύμπτωμα της 
περιεμμηνόπαυσης, καθώς αναφέρεται από το 70% των γυ-
ναικών κατά την περίοδο αυτή. Οφείλονται στην απότομη 
μεταβολή των επιπέδων των οιστρογόνων και τη μεταβολή 
του θερμορρυθμιστικού μας κέντρου στον υποθάλαμο, που 
για να διατηρήσει την εσωτερική θερμοκρασία του σώμα-
τος σταθερή, προκαλεί αγγειοδιαστολή στα περιφερικά αγ-
γεία και αύξηση της αιματικής ροής με αποτέλεσμα την 
έξαψη και την επακόλουθη εφίδρωση για αποβολή θερμό-
τητας.
Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο πρέπει να επιστήσουμε την 
προσοχή είναι οι διαταραχές του ψυχισμού της γυναίκας 
κατά την περίοδο αυτή. Πολλές γυναίκες πάσχουν από με-
λαγχολία, κακό ύπνο και υπερκόπωση, καταστάσεις που την 
κάνουν ιδιαίτερα ευέξαπτη προς τα ερεθίσματα του οικο-

Από την κα Θένια Κουτσούμπα, Ενδοκρινολόγο 
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

Περιεμμηνόπαυση 
Η περίοδος πριν την τελευταία περίοδο
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γενειακού και του εργασιακού της περιβάλλοντος. 
Επιπλέον, η αύξηση βάρους, η εμφάνιση πάχους 
τοπικά, και η διαστρεβλωμένη εικόνα του σώμα-
τος οδηγεί σε θυμό και ψυχολογική καταρράκωση 
της γυναίκας. Στη φάση αυτή, τα προβλήματα της 
ζωής που ο καθένας αντιμετωπίζει, επαυξάνουν το 
άγχος και τον εκνευρισμό της και την οδηγούν σε 
μειωμένη αυτοεκτίμηση. Όλα αυτά απαιτούν ιδι-
αίτερη προσοχή εκ μέρους του θεράποντος ιατρού 
και, εάν είναι δυνατόν, και την εφαρμογή κατάλλη-
λης αγωγής.
Η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης (οιστρογό-
να-προγεστερόνη) σε μικρά δοσολογικά σχήματα, 
υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση και αφού 
αποκλεισθούν νοσήματα που θα μπορούσαν να δη-
μιουργήσουν παρενέργειες από τη θεραπεία αυτή, 
θεωρείται η καταλληλότερη αγωγή του περιεμμη-
νοπαυσιακού συνδρόμου και πρέπει να εφαρμό-
ζεται σαφώς σε γυναίκες με εμμηνόπαυση πριν ή 
γύρω απο την τέταρτη δεκαετία της ζωής. Η αγω-
γή χορηγείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
και, πέρα από τα προαναφερθέντα συμπτώματα, 
δρα προστατευτικά τόσο στο καρδιαγγειακό σύ-
στημα όσο και στον σκελετό της γυναίκας, μεταθέ-
τοντας χρονικά τη φθορά στην οποία υπόκεινται οι 
παραπάνω ιστοί για αργότερα. Η προσφορά είναι 
σημαντική, αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι 
η γυναίκα σήμερα περνά το ενα τρίτο της ζωής της 
μετά την εμμηνόπαυση.
Η ενδοκολπική χορήγηση οιστρογόνων δεν προ-
σφέρει τίποτε. Τα φυτοοιστρογόνα αποτελούν ίσως 
μορφή εναλλακτικής θεραπείας, ωστόσο δεν υπάρ-
χουν επιστημονικά δεδομένα που να την στηρί-
ζουν.
Η χορήγηση βελαφαξίνης (Εfexor), γκαμπαμπεντί-
νης (Neurodin) και βιταμίνης Ε υποβοηθούν ορι-
σμένες φορές, σε περιπτώσεις που δε μπορούμε 
να δώσουμε οιστρογόνα, όπως και διάφορα τροπο-
ποιητικά φάρμακα της σύσπασης των αγγείων, που 
όμως δεν κυκλοφορούν στη χώρα μας.

Περιεμμηνόπαυση ... φυσιολογικές αλλαγές που ση-
ματοδοτούν την ανάγκη για εκτίμηση της υγείας...
Σήμερα είναι κατανοητό περισσότερο από ποτέ ότι 
η γυναίκα στην περιεμμηνόπαυση μπορεί να βελτι-
ώσει την ποιότητα ζωής της μέσα από διάφορες θε-
ραπευτικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις ανάγκες 
της. Αφιερώνοντας χρόνο με τον ενδοκρινολόγο 
της θα στήσουν ένα ατομικό πλάνο υγείας, όχι μό-
νο γιατί υπάρχουν σήμερα νέα φάρμακα αλλά και 
γιατί το σώμα κάθε γυναίκας συνεχίζει να αλλάζει 
με το δικό του ξεχωριστό τρόπο για τα υπόλοιπα 
τριάντα χρόνια της ζωής της. Και η γυναίκα οφεί-
λει να συνεχίζει τη δυναμική πορεία που επέλεξε 
τα τελευταία πενήντα χρόνια τόσο στον εργασιακό 
και κοινωνικό τομέα όσο και στην οικογένεια.





Η Επισκληρίδιος Αναισθησία 
και η Ιστορία της

Η Ιστορία της Επισκληρίδιου Αναισθησίας 

Η επισκληρίδιος αναισθησία ξεκίνησε την εφαρμογή της ως μέθοδος περιοχικής αναισθησίας, δειλά στην αρχή του 1942.
Η ανακάλυψη α) των φαρμακευτικών δυνατοτήτων των τοπικών αναισθητικών β) της ειδικής βελόνας Tuohy απαραίτητης για την τεχνική 
του εντοπισμού του επισκληρίδιου χώρου στην περιοχή της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και γ) αργότερα περί το 1972, η 
εντόπιση των οπιούχων υποδοχέων στον επισκληρίδιο χώρο και χρήση των οπιούχων ως αναλγητικών της μεθόδου, συνετέλεσαν στην αποτελε-
σματικότητα και εξάπλωση της εφαρμογής της μεθόδου. Στην πορεία του χρόνου η ιατρική φαρμακολογία βελτίωσε κατά πολύ τις ιδιότητες 
των εν χρήσει φάρμακων και των υλικών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τις τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες και να τις καταστήσει εύκολα 
αντιμετωπίσιμες. Τα θετικά αποτελέσματα των ανωτέρω, όπως και η εύκολη σχετικά τεχνική (λόγω της μεγάλης εμπειρίας των αναισθησι-
ολόγων, αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού περιστατικών) είναι πλέον σήμερα αναμφισβήτητα.
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Εφαρμόζεται στην μαιευτική η επισκληρίδιος αναισθησία;
Τι είναι αυτό που βοήθησε στην αποδοχή της μεθόδου;
Η επισκληρίδιος αναισθησία χρησιμοποιείται μέχρι και 
σήμερα κατά κόρον στη μαιευτική για αντιμετώπιση-ανα-
κούφιση από τον πόνο που προκαλεί η διαδικασία του φυσι-
ολογικού τοκετού.
Χρησιμοποιώντας διαφορετικές ποσότητες και πυκνότητες 
των τοπικών αναισθητικών, ανάλογα με το στάδιο του τοκε-
τού, επιτυγχάνεται μερική ή πλήρης κατάργηση της αντίλη-
ψης του πόνου, με άριστα αποτελέσματα και συμμετοχή της 
μητέρας καθ’ολη τη διάρκεια του τοκετού.

Γιατί να επιλεξω την επισκληρίδιο;
Η μέθοδος της επισκληριδίου δίνει τη δυνατότητα στην 
επίτοκο να αποφύγει την αρνητική επίδραση του πόνου στα 
δυνατά συναισθήματα της μεγάλης στιγμής.
Έχει τη δυνατότητα να υπακούει και να συνεργάζεται, με τις 
υποδείξεις των γυναικολόγων και της μαίας της, έτσι ώστε να 
βιώσει στιγμή προς στιγμή, με πλήρη συνείδηση το υπέροχο 
γεγονός.

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι επίτοκες για τη μέθοδο;
Οι επίτοκες πρέπει να γνωρίζουν ότι η μέθοδος εφαρμόζεται 
επί πολλά χρόνια.
Η τεχνική είναι σχεδόν ανώδυνη, γρήγορη και οι κάποιες 
δυσκολίες αντιμετωπίζονται πλήρως και εύκολα από τον 
αναισθησιολόγο. Προς μεγαλύτερο καθησυχασμό θα βοη-
θούσε ένα ραντεβού ενημέρωσης με τον ειδικό.
Ουσιαστικά βοηθά στη συμμετοχή της επιτόκου στην εξέ-
λιξη των σταδίων του τοκετού και επιπλέον έχει ευεργετικές 
ιδιότητες στην εμβρυϊκή κυκλοφορία και τη χαλάρωση του 
περινέου, με αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας του τοκε-
τού.

Υπάρχουν ενδείξεις και αντενδείξεις της μεθόδου;
Όπως κάθε ιατρική πράξη έτσι και η επισκληρίδιος μέθοδος 
μπορεί να εμφανίσει κάποιες παρενέργειες (π.χ. υπόταση, 
κεφαλαλγία, παράταση της δράσης του φαρμάκου κ.λπ.).
Προς αποφυγήν επιπλοκών πρέπει να αποφύγει ο αναισθη-
σιολόγος την μέθοδο, όταν υπάρχουν αντενδείξεις π.χ. κήλη 

οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, διάθεση αιμορ-
ραγίας, νευροπάθειες, υποογκαιμία κ.λπ.
Ο απόλυτος σεβασμός στις ιατρικές αντενδείξεις και η εφαρ-
μογή της μεθόδου όπου υπάρχουν ενδεικτικοί λόγοι, όπως 
παράταση του τοκετού, προεκλαμψία, σακχαρώδης διαβή-
της, παθήσεις αναπνευστικού κ.λπ., που βοηθούν την ομαλή 
διεκπεραιώση του τοκετού και την αποφυγή επιπλοκών.

Πώς μπορεί να βοηθήσει ο αναισθησιολόγος;
Η έλλειψη ενημέρωσης δημιουργεί άγχος, φόβο και δυσπι-
στία, με αποτέλεσμα η επίτοκος να προβάλλει ακραίες 
συμπεριφορές και να μη συνεργάζεται για την διεξαγωγή 
της τεχνικής.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που ο αναισθησιολόγος θα 
πρέπει να καταλάβει και να σεβαστεί τις αντιδράσεις της και 
να επιστρατεύσει τις δυνατότητές του για καθησυχασμό και 
εξασφάλιση της συνεργασία της.
Οι στατιστικές μας λένε ότι ακόμη και αυτές οι επίτοκες 
μετά την εμπειρία τους γίνονται οι καλύτεροι υποστηρικτές 
της μεθόδου.

Περισσότερα πλεονεκτήματα της επισκληρίδιου αναισθησίας
Η επισκληρίδιος μέθοδος μπορεί να προσφέρει και άλλα 
πλεονεκτήματα σε μια επίτοκο. Σε περίπτωση μη εξέλιξης 
του φυσιολογικού τοκετού με συνέπεια την καισαρική τομή 
δίνει την δυνατότητα να αποφύγει την γενική αναισθησία  
με αποτέλεσμα να βιώσει τον ερχομό του παιδιού της και με 
αυτό τον τρόπο τοκετού.
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου συνεχίζονται και μετά το 
τέλος της καισαρικής τομής. 
Επιτρέπουν στην γυναίκα την συνέχιση φυσιολογικών δρα-
στηριοτήτων (κίνηση, θηλασμός κ.λπ.) για τα επόμενα δυο 
24ωρα εξαλείφοντας τον ανεπιθύμητο μετεγχειρητικό πόνο. 

Με τα γυναικολογικά περιστατικά τι γίνεται;
Η επισκληρίδιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος 
αναισθησίας και στα γυναικολογικά χειρουργεία. Έχει 
άριστα αποτελέσματα κατά τη διαδικασία της χειρουργικής 
επέμβασης με δυνατότητα εξάλειψης του μετεγχειρητικού 
πόνου. 

Η επίλεκτη ομάδα των αναισθησιολόγων του Μαιευτηρίου «Λητώ», σας ενημερώνει 
για όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την επισκληρίδιο αναισθησία. Γνωρί-
στε τους τρόπους εφαρμογής της μεθόδου, τα πλεονεκτήματα καθώς και όλα όσα θα 
πρέπει να γνωρίζει η επίτοκος προκειμένου να επιλέξει τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Από την κα Βάϊα Ροΐδου, κο Αλέξανδρο Παπαβασιλείου,
κα Ελένη Μαυρογιαννάκη και κο Αντώνιο Μπακάρ 
Ομάδα Αναισθησιολόγων του Μαιευτηρίου «Λητώ»
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Η απάντηση είναι φυσικά σύνθετη, καθώς «είναι και δεν εί-
ναι». Στην πραγματικότητα, η ασφάλεια εξαρτάται από πολ-
λούς παράγοντες. Σε μια φυσιολογική αρχόμενη κύηση, όπου 
η μήτρα βρίσκεται σε πρόσθια θέση, συνήθως δεν υπάρχει 
πρόβλημα και η συνουσία είναι και παραμένει ευχάριστη 
και ικανοποιητική και για τα δύο μέλη. Κατά την κύηση η 
γυναίκα συνήθως βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση 
και τα γεννητικά της όργανα έχουν υγρανθεί περισσότερο 
από το σύνηθες, λόγω της αυξήσεως των ορμονών. Το στήθος 
της δε αυξάνεται σε μέγεθος, το σώμα της γίνεται πιο καμπυ-
λώδες και η θηλυκότητά της πιο εμφανής. Έτσι η φύσις προ-
νοεί ότι η γυναίκα θα αισθάνεται, και θα είναι, ακόμη πιο 
sexy από πριν. Ο άντρας συνήθως ανταποκρίνεται θετικά 
στην πρόσκληση αυτή της φύσεως με λαμπρά αισθησιακά 
και ψυχολογικά αποτελέσματα για το ζευγάρι. Ο οργασμός, 
ο οποίος επιτυγχάνεται, είναι ασφαλής για το έμβρυο, όταν 
δεν συντρέχουν άλλοι αρνητικοί παράγοντες ή ανώμαλες 
συνθήκες. Σε περιπτώσεις όμως επιπεπλεγμένων κυήσεων, 
η σεξουαλική επαφή δύναται να αποδειχθεί μοιραία για το 
έμβρυο, και η γυναίκα να καταλήξει με αποβολή.
Όμως ας αντιμετωπίσουμε την κύηση με έναν πιο επιστη-
μονικό τρόπο και ας τη διαιρέσουμε σε τρεις φάσεις: το 1ο 
τρίμηνο, το 2ο τρίμηνο και το 3ο τρίμηνο. Ας εξετάσουμε τη 
σεξουαλική επαφή και το πόσο ασφαλής είναι ανά τρίμηνο 
και αναλόγως των υπαρχουσών συνθηκών.
1ο τρίμηνο
Εάν η μήτρα βρίσκεται σε πρόσθια θέση χωρίς να υπάρχουν 
επιπλοκές όπως π.χ. είναι οι ακόλουθες:
• αποκόλληση πλακούντος,
• πόνος,
• περισσότερο από ένα κύημα,
• πρόδρομος πλακούς (ο πλακούντας να είναι χαμηλά),
• ανεπάρκεια του τραχήλου,
• εξωσωματική γονιμοποίηση, 
• αιμορραγία κολπική αγνώστου αιτίας,
τότε η επαφή, εάν είναι αποδεκτή και από τους δύο και ευχά-
ριστη, δεν υπάρχει λόγος να μην συντελείται. 
Εάν όμως συντρέχει οποιοσδήποτε από τους παραπάνω λό-
γους, υφίσταται απαγορευτική εντολή. Στην περίπτωση που 
το ζευγάρι δεν γνωρίζει το τι συμβαίνει ή έχει φοβίες, η συ-

ζήτηση με τον ιατρό επιβάλλεται και πρέπει να είναι εκτε-
ταμένη και αναλυτική, ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα για 
τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια ομαλή και ευχάριστη 
σεξουαλική ζωή. Βεβαίως όλες οι γυναίκες που βρίσκονται 
σε μια αρχόμενη κύηση δεν είναι απαραίτητο να έχουν και 
αυξημένη σεξουαλική διάθεση. Το libido πότε βρίσκεται σε 
υψηλό επίπεδο και πότε σε χαμηλό. Πάρα πολλές γυναίκες 
επηρεάζονται αρνητικά από τις σωματικές τους αλλαγές. 
Νομίζουν ότι το σώμα τους έπαυσε να είναι ερωτικό ή σεξου-
αλικά αρεστό στον σύντροφό τους! Στο σημείο αυτό βλέπου-
με τη χαρακτηριστική διαφορά με τον αντρικό ψυχισμό, ο 
οποίος τις περισσότερες φορές βλέπει και αντιμετωπίζει τη 
γυναίκα πολύ πιο ερωτικά και τη βρίσκει οπτικά σαγηνευτι-
κή και «γήινη». Η εικόνα αυτή δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη 
διάθεση στον σύντροφο, ο οποίος επιδιώκει την ερωτική συ-
νεύρεση, εάν βεβαίως και η γυναίκα δεν τον αποτρέψει. Η 
κατάσταση αυτή πρέπει να γίνει αντιληπτή από τη γυναίκα 
και εφόσον συντρέχουν όλες οι συνθήκες ασφάλειας η αντι-
μετώπισή της πρέπει να είναι θετική και απολύτως ερωτική. 
Το σημείο αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας για να υπάρξει 
το «τελικό δέσιμο» στο ζευγάρι.
2ο τρίμηνο 
Στο 2ο τρίμηνο της κυήσεως υπάρχουν τα ίδια κριτήρια για 
την επαφή, η οποία μπορεί να συνεχιστεί άφοβα. Το μόνο 
σημείο προσοχής πρέπει να είναι η επιλογή σεξουαλικών 
στάσεων οι οποίες να είναι αναπαυτικές και αποδοτικές για 
το ζευγάρι.
3ο τρίμηνο
Στο 3ο τρίμηνο υφίστανται τα ίδια πάντα κριτήρια αλλά με-
τά τις 36 εβδομάδες η επαφή πρέπει να αποφεύγεται, διότι 
ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού είναι παρών. Δεν είναι μόνο ο 
μηχανικός ερεθισμός της μήτρας και του γεννητικού γενι-
κά συστήματος, που προκαλείται από το πέος, που αποτελεί 
τον εκκλητικό παράγοντα ενός πρόωρου τοκετού. Υπάρχει 
μια ουσία που βρίσκεται στο σπέρμα και ονομάζεται προ-
σταγλανδίνη. Η ουσία αυτή προκαλεί πρόωρες συσπάσεις, 
οι οποίες μπορεί να καταλήξουν σε πρόωρο τοκετό.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω με το να θέ-
σω απαντήσεις σε κοινά ερωτήματα τα οποία τίθενται συχνά 
στον ιατρό. 

 Από τον Δρ. Ευάγγελο Κοψιδά, Χειρουργό - Γυναικολόγο - Μαιευτήρα
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

Το σεξ αποτελεί μια από τις πιο ευχάριστες εκδηλώσεις του ανθρωπίνου είδους 
και είναι φυσικό πολλές φορές να δημιουργείται το ερώτημα: «είναι η σεξουα-
λική επαφή κατά τη διάρκεια της κύησης ασφαλής ή δεν είναι;»
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Το σεξ μπορεί να βλάψει το μωρό μου;
Όχι, εάν δεν συντρέχουν οι συνθήκες που αναφέραμε στην 
αρχή του άρθρου. Το μωρό παραμένει τελείως προστατευ-
μένο.

Μπορεί η επαφή ή ο οργασμός να προκαλέσει συσπάσεις 
ή αποβολή;
Ο οργασμός μπορεί να προκαλέσει συσπάσεις αλλά συνή-
θως είναι διαφορετικού τύπου και είναι αθώες. Εάν υπάρ-
χουν αρνητικοί παράγοντες και κυρίως στο 1ο τρίμηνο, όπως 
μια μήτρα που βρίσκεται σε οπίσθια κλήση ή άλλοι υψηλού 
κινδύνου παράγοντες, τότε ο μηχανικός ερεθισμός και ο 
οργασμός μπορεί να δημιουργήσουν επιπλοκές, οι οποίες 
μπορεί να εξελιχθούν μέχρι και σε αποβολή του εμβρύου.

Είναι φυσιολογική η μεταβολή της διάθεσής μου για σεξ 
κατά την κύηση;
Είναι απολύτως φυσιολογική και πρέπει να είναι σεβαστή 
από τον σύντροφο. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι ορμονικές 
μεταβολές και οι γενικές συνθήκες ζωής, όπως περιβάλλον, 
εργασία κ.λπ.

Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η σεξουαλική επαφή μετά τη 
γέννα. Η πραγματικότητα είναι ότι η σεξουαλική επαφή με-
τά τον τοκετό εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες:

1. Πόσο δύσκολος ήταν ο τοκετός. 
2. Τι βλάβες δημιουργήθηκαν στο γεννητικό σύστημα κατά 
 το τοκετό.
3. Πόσα λόχεια υπάρχουν.
4. Πόσος πόνος υπάρχει.
5. Τι διάθεση υπάρχει.

Εάν ο τοκετός ήταν εργώδης και δύσκολος, το οίδημα που 
προκαλείται στο γεννητικό σύστημα χρειάζεται αρκετό και-
ρό για να υποχωρήσει και να επανέλθει το σύστημα στη φυ-
σιολογική του κατάσταση. Βλάβες όπως ρήξεις και κοψίμα-
τα, μπορεί να έχουν προκληθεί και φυσικό είναι να υπάρχει 
πόνος. Χρειάζεται συνεπώς η γυναίκα τον ανάλογο χρόνο 
για να επουλωθούν οι βλάβες και να υποχωρήσει η φοβία, 
η οποία είναι φυσικό να υπάρχει. Το ίδιο ισχύει και για τις 
επισιοτομές (κόψιμο) που κάνει ο μαιευτήρας για να διευ-
κολύνει την έξοδο του μωρού. 
Τα λόχεια, που είναι τα υγρά τα οποία αποβάλλονται από το 
γεννητικό σύστημα μετά τον τοκετό, αποτελούν μια δυσά-
ρεστη κατάσταση για το ζευγάρι, χωρίς να ξεχνούμε πάντα 
και τον κίνδυνο για τη δημιουργία μολύνσεων. Καλό είναι να 
αποφεύγεται η επαφή, όσο αυτά υπάρχουν. Στον ψυχολογι-
κό τομέα, η διάθεση της γυναίκας μεταβάλλεται ανάλογα 
με τις αλλαγές των ορμονικών της λειτουργιών, πράγμα το 
οποίο πρέπει να είναι σεβαστό από τον σύντροφό της. 
Η φύση όμως είναι πάντα προνοητική και μέσα σε 40 ημέ-
ρες, συνήθως, όλα έχουν έρθει στο φυσιολογικό τους επί-
πεδο. Τότε, η σεξουαλική επαφή μπορεί να επανέλθει με 
ασφάλεια και χαρά, επαναφέροντας τη σχέση στα απολύτως 
φυσιολογικά της επίπεδα.
Το ζευγάρι πρέπει να γνωρίζει ότι η συζήτηση γύρω από σε-
ξουαλικά ζητήματα με τον ιατρό δεν αποτελεί ταμπού, δεν 
είναι μόνο απαραίτητη αλλά και επιβάλλεται. 
Το σεξ αποτελεί μια φυσιολογική εκδήλωση της ζωής και 
δεν πρέπει να αισθανόμαστε ντροπή. Πάντα να συζητάτε 
τα ζητήματα που σας απασχολούν με τον ιατρό σας, ώστε 
να υπάρχει το υψηλό επίπεδο υγείας και ζωής, που είναι συ-
νυφασμένο με τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής του 21ου 
αιώνα.
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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



56			 Δεκέμβριος 2005art	of	life

λη
τώ

 B
ab

y



57Δεκέμβριος 2005 art	of	life

Για τη γυναίκα η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος που σημα-
τοδοτείται από ψυχολογικές και ορμονικές αλλαγές. Η ψυ-
χολογία της μέλλουσας μητέρας είναι ευάλωτη, γίνεται μια 
βαθμιαία συναισθηματική διεργασία, που μπορεί να κυμαί-
νεται από χαρά, κούραση, αγωνία και άγχος εάν θα μπορέσει 
να ανταποκριθεί στο ρόλο της.

Το στάδιο αυτό συζητήστε το με το σύντροφό σας και το 
γιατρό σας. Επιτέλους, έφθασε η πολυπόθητη ώρα του τοκε-
τού, και η στιγμή που θα πάρετε αγκαλιά το μωρό σας πλη-
σιάζει.

Αμέσως μετά τον τοκετό η μητέρα πρέπει να αναλάβει τη 
φροντίδα του μωρού της έχοντάς το κοντά της, στο δωμάτιο 
του μαιευτηρίου, καθώς αυτό συμβάλλει στην καλή επικοι-
νωνία και δημιουργεί δέσιμο μεταξύ τους. 

Ο νεογνολόγος θα εξετάσει το νεογέννητο, τα αντανακλαστι-
κά του, τις αντιδράσεις του στο φως και στο θόρυβο. Θα ενη-
μερώσει τη μητέρα και θα την καθησυχάσει ότι όλα βαίνουν 
καλώς.

Συνήθως το νεογέννητο χάνει περίπου 10% από το αρχικό 
του βάρος μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες της ζωής του. Αυτό 
είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να ανησυχεί τους γονείς.

Παίρνοντας το μωρό σας από το μαιευτήριο οι πρώτες ημέ-
ρες είναι οι ημέρες προσαρμογής. Είναι μια απαιτητική και 
δύσκολη περίοδος για τους γονείς. Ιδιαίτερα οι νέες μητέρες 
νιώθουν μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία αναλαμβάνοντας 
τη φροντίδα του μωρού τους. Ακόμη και απλά καθημερινά 
πράγματα, όπως η αλλαγή της πάνας ή και το ντύσιμο του, 
τις γεμίζουν ανασφάλεια. Με τη βοήθεια του παιδιάτρου που 
θα επιλέξετε και της οικογένειάς σας τα προβλήματα θα ξε-
περαστούν.

Το κλάμα του μωρού εξυπηρετεί ορισμένες ανάγκες. Μπο-
ρεί να κρυώνει ή να έχει λερωθεί η πάνα του. Υπάρχουν και 
φορές που δεν πεινάει ούτε είναι λερωμένο αλλά είναι απλώς 
ανήσυχο. 

Ταξιδεύοντας προς την Μητρότητα

Από την κα Μαρία Μπενάκη, Παιδίατρο - Νεογνολόγο
Συνεργάτη Παιδιατρικού Τμήματος Μαιευτηρίου «Λητώ»

Το κλάμα του πόνου είναι χαρακτηριστικό, ξεσπάει ξαφνι-
κά και με ένταση. Θα πρέπει να ανταποκριθείτε αμέσως στο 
κλάμα του και, εφόσον το κρίνετε αναγκαίο, να συμβουλευ-
τείτε τον παιδίατρο. Δεν κινδυνεύετε να κακομάθετε ένα βρέ-
φος με το να του δίνετε προσοχή. 

Μερικά τεχνάσματα που το βοηθούν να ηρεμήσει είναι: 
• Τυλίξτε το σε μια κουβέρτα.
• Περπατήστε πάνω κάτω έχοντάς το στην αγκαλιά σας ή   
    στο καροτσάκι του. 
• Πηγαίνετέ το μια βόλτα με το αυτοκίνητο.
• Βάλτε το να ρευτεί (ανακουφίζεται βγάζοντας τον αέρα).

Τα νεογέννητα κοιμούνται αρκετές ώρες και δεν χρειάζονται 
απόλυτη ησυχία για να κοιμηθούν. Οι έντονοι ήχοι όμως πρέ-
πει να αποφεύγονται, όπως και ο δυνατός φωτισμός. Τα μω-
ρά δεν ξεχωρίζουν τη νύχτα από την ημέρα. Συνήθως σταμα-
τούν να ξυπνούν τη νύχτα περί τον δεύτερο μήνα ζωής τους.

Ο κολικός, “τα πονάκια”, παρουσιάζεται συνήθως απογευ-
ματινές ώρες και το νεογέννητο κλαίει ακατάπαυστα περισ-
σότερο από τρεις ώρες. Τεντώνει ή μαζεύει τα πόδια του 
προς την κοιλιά του και παράγει αέρια. Εμφανίζεται συνή-
θως τη δεύτερη εβδομάδα ζωής και υποχωρεί μετά από τρεις 
έως τέσσερις μήνες. 

Ο ομφαλός χρειάζεται ειδική φροντίδα για την αποφυγή 
μολύνσεων. Ο καθαρισμός του γίνεται τρεις έως τέσσερις φο-
ρές την ημέρα, χρησιμοποιώντας βαμβάκι με καθαρό οινό-
πνευμα. Μέχρι να πέσει ο ομφαλός πρέπει να διατηρείται 
στεγνός και να μην καλύπτεται από την πάνα.

Η πάνα του μωρού θα αλλάζεται όποτε είναι υγρή ή έπειτα 
από κάθε κένωση. Η συχνή αλλαγή της πάνας βοηθά να μη 
συγκαεί. Το σύγκαμα είναι μια κοκκινίλα στο κάτω μέρος 
της κοιλιάς, στους γλουτούς και στα γεννητικά όργανα, που 
έρχονται σε επαφή με τη βρεγμένη πάνα. Με την κατάλλη-
λη φροντίδα και κρέμα, υποχωρεί μετά από λίγες ημέρες. Το 
νεογνό δεν χρειάζεται συχνά μπάνιο, αν καθαρίζετε την περι-
οχή της πάνας μετά από κάθε αλλαγή. 

Η κατάλληλη προετοιμασία και τα πρώτα σας βήματα ως μητέρα
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Μέχρι να πέσει, ο ομφαλός θα πρέπει να πλένεται τοπικά 
με ένα σφουγγάρι. Μετά από κάθε κένωση ξεπλένετε την πε-
ριοχή κάτω από τη βρύση με τρεχούμενο νερό, και τη σκου-
πίζετε με μια μαλακή πετσέτα. Μόλις πέσει ο ομφαλός μπο-
ρείτε να δοκιμάσετε να βάλετε το νεογνό μέσα στο νερό. Γε-
μίζετε τη βρεφική μπανιέρα με χλιαρό νερό, κρατάτε το μω-
ρό με το ένα χέρι και με το άλλο ρίχνετε νερό στο κεφαλάκι 
του με κινήσεις από μπροστά προς τα πίσω για να μην του 
έρθει νερό στο πρόσωπο και τρομάξει.
Ρίχνετε νερό στο σώμα του με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο το 
κρατάτε από τις μασχάλες. Τέλος, το σκουπίζετε καλά και 
το ντύνετε. Η κατάλληλη ένδυση για μετά το μπάνιο είναι 
ένα φανελάκι και το φορμάκι του και μετά το τυλίγετε και 
σε μια κουβέρτα.

Ο γενικός κανόνας που ισχύει είναι να το ντύνετε με μια 
στρώση ρούχων παραπάνω από αυτή που φοράτε εσείς, 
όταν κάθεστε στο ίδιο περιβάλλον. Τα νύχια του μικρού με-
γαλώνουν πολύ γρήγορα. μπορεί να χρειαστεί να του τα κό-
βετε δύο φορές την εβδομάδα. Τα κόβετε με ένα ειδικό ψα-
λιδάκι κοπής βρεφικών νυχιών μετά το μπάνιο ή όταν κοι-
μάται.

Όσον αφορά τη διατροφή του μωρού σας, δεν υπάρχει κα-
λύτερο από το μητρικό γάλα. Η φύση έχει προνοήσει ώστε 
με τον θηλασμό να ικανοποιούνται όλες οι ανάγκες του μω-
ρού σε θρεπτικά συστατικά. Το μητρικό γάλα είναι η ιδα-
νική τροφή. Τις πρώτες εβδομάδες το μωρό πιθανόν να 
ταΐζεται κάθε 2,5 έως 3 ώρες το 24ωρο.

Στο τέλος του δεύτερου μήνα τα περισσότερα νεογέννητα 
προσαρμόζονται σε ένα πρόγραμμα κάθε τρεις έως τέσσε-
ρις ώρες περίπου. Οταν δεν θηλάζουν οι μητέρες, το γάλα 
σε σκόνη αντικαθιστά το μητρικό. Με τη βοήθεια του παιδι-
άτρου θα επιλέξετε το γάλα του μωρού σας. Τα μπιμπερόν 
και οι πιπίλες πρέπει να αποστειρώνονται και, αφού στεγνώ-
σουν, να διατηρούνται σε δροσερό μέρος. Βράζετε το νερό 
της βρύσης για την παρασκευή του γάλακτος. Πρέπει να 
ακολουθείτε αυστηρά τις αναλογίες νερού και γάλακτος που 
αναγράφονται στο κουτί. 

Η ποσότητα γάλακτος που λαμβάνει το μικρό πρέπει να 
υπολογίζεται σε σχέση με το βάρος του. Τον πρώτο μήνα πί-
νει 120 έως 150 γρ. για κάθε κιλό βάρους. Προτιμά το γάλα 
του να είναι χλιαρό, γι’ αυτό δοκιμάστε τη θερμοκρασία του 
ρίχνοντας λίγες σταγόνες στο εσωτερικό του καρπού σας. 
Ελέγχετε τη ροή του γάλακτος από την τρύπα της πιπίλας. η 
κανονική ροή είναι 2 έως 3 σταγόνες το δευτερόλεπτο.

Κρατήστε το μωρό στην αγκαλιά σας, να είναι ελαφρά ανα-
σηκωμένο. Το μπιμπερόν κρατείται σε σταθερή θέση με μι-
κρή κλίση έτσι ώστε η πιπίλα να είναι γεμάτη με γάλα, για 
να μην καταπίνει αέρα.

Συνήθως μετά από κάθε γεύμα χρειάζεται να ρευτεί. Κρα-
τήστε το στην αγκαλιά σας με ελαφρά κλίση προς τα εμπρός 
για να πιέζεται η κοιλιά του και χαϊδέψτε του ελαφρά την 

πλάτη. Άλλη στάση είναι με την κοιλιά του και το κεφαλάκι 
του στον ώμο σας.

Στην φροντίδα του μικρού συμμετέχουν και οι δύο γονείς. 
Ο πατέρας λαμβάνει ενεργό ρόλο. Αυτό τον κάνει να νιώθει 
συμμέτοχος και όχι απλός θεατής. Του δίνει την ευκαιρία 
να μοιραστεί την εμπειρία με τη γυναίκα του αλλάζοντας 
πάνα, δίδοντας το γάλα του και κάνοντάς το μπάνιο. 

Το ένστικτο και η αγάπη μας είναι αυτά που μας καθοδη-
γούν στο μεγάλωμα του παιδιού μας. 
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Πόσο πιθανόν είναι να γεννηθεί ένα παιδί με πρόβλημα 
ακοής, κυρία Λεντάρη;
Έχουν γίνει εκτεταμένες μελέτες, με ποικίλες μεθόδους, σε 
διάφορες περιοχές της υφηλίου, όπου διερευνήθηκε η συ-
χνότητα της νεογνικής βαρηκοΐας. Η πιθανότητα γέννησης 
παιδιού με προβληματική ακοή εκτιμήθηκε ότι κυμαίνεται 
από 0,5-4‰. Σε περίπτωση όμως που στις οικογένειες των 
γονέων υπάρχει ιστορικό κληρονομικής βαρηκοΐας, οι πι-
θανότητες αυξάνονται.

Ποιες είναι οι αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν στη γέννηση 
παιδιού με βαρηκοΐα, κύριε Ντρίνια;
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που ενοχοποιούνται 
γι’αυτό. Στο 50% των περιπτώσεων εμφανίζεται κάποια 
αλλαγή στο γενετικό υλικό του νεογνού, που αφορά τα χρω-
μοσώματα ή μεμονωμένα γονίδια. Στην πλειοψηφία τους 
οι παραπάνω περιπτώσεις είναι κληρονομικές.
Σε ένα 25% των περιπτώσεων ευθύνεται η κατανάλωση 
οινοπνεύματος από την μητέρα κατά την διάρκεια της 
κύησης ή η λήψη ωτοτοξικών φαρμάκων, καθώς και λοι-
μώξεις που μπορεί να παρουσιαστούν αυτήν την περίοδο, 
οι οποίες προκαλούνται από διάφορα μικρόβια.
Τέλος, στο υπόλοιπο 25% των περιπτώσεων δεν έχει ανα-
γνωριστεί κάποια συγκεκριμένη αιτία.

Σε ποια ηλικία είναι δυνατή η ανακάλυψη ενός προβλήματος 
στην ακοή και με ποιον τρόπο, κυρία Λεντάρη;
Με την πρόοδο της τεχνολογίας, σήμερα, είναι δυνατόν 
να εντοπίσουμε τα μωρά που έχουν μεγάλη πιθανότητα 
να έχουν βαρηκοΐα, από τη δεύτερη κιόλας μέρα της ζωής 
τους. Γι’αυτό τον σκοπό εφαρμόζεται μια μέθοδος ελέγχου 
της ακουστικής λειτουργίας που ονομάζεται «Μέτρηση 

Ωτοακουστικών Εκπομπών». Αυτήν την μέθοδο χρησιμο-
ποιούμε και στο Μαιευτήριο «Λητώ». 
Πρόκειται για μια απλή και ανώδυνη εξέταση, όπου για 
μερικά δευτερόλεπτα τοποθετείται στο αυτί του νεογνού 
ένα ακουστικό και του μεταδίδεται ένα ηχητικό ερέθι-
σμα. Στη συνέχεια, καταγράφεται σε μια ειδική συσκευή 
η ηχητική απάντηση του κοχλία (όργανο του έσω αυτιού) 
και καταλαβαίνουμε εαν τα αυτιά του νεογνού λειτουργούν 
σωστά.
Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, εξετάζουμε το 
νεογνό μετρώντας τα «ακουστικά προκλητά δυναμικά του 
εγκεφαλικού στελέχους», που είναι επίσης ανώδυνη εξέ-
ταση και αφορά την ανίχνευση του ηλεκτρικού κύματος 
που δημιουργείται στο αυτί μετά την μετάδοση κάποιου 
ηχητικού ερεθίσματος.
Και οι δύο παραπάνω εξετάσεις πραγματοποιούνται την 
ώρα που το νεογέννητο κοιμάται ώστε να μην καταλάβει 
ότι εξετάζεται.

Μέχρι ποια ηλικία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο διαγνωστι-
κός έλεγχος της ακοής των νεογνών, κύριε Ντρίνια;
Το ιδανικό θα ήταν να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος ως την 
ηλικία των 6 μηνών. Γιατί όσο πιο νωρίς ανιχνευτεί το πρό-
βλημα, τόσο πιο έγκαιρα θα μπορέσει να ενισχυθεί η ακοή 
του παιδιού και να αποκατασταθεί, ώστε το παιδί να κα-
ταφέρει ν’ακούει. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τους 
πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού, κατά την περίοδο 
που αναπτύσσεται ο λόγος του. 
Έτσι, το παιδί θα καταφέρει να ακούσει και να μιλήσει, 
αποφεύγοντας προβλήματα επικοινωνίας με τον κόσμο 
γύρω του καθώς και τις ψυχικές και συναισθηματικές δια-
ταραχές που δημιουργούνται από αυτά.

Το Παιδί μου & η ΑΚΟΗ του

Από την Δρ. Ειρήνη Λεντάρη, ΩΡΛ και τον Δρ. Βασίλειο Ντρίνια, ΩΡΛ
Υπεύθυνους Ακοολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου «Λητώ»  

Θα αναρωτιόσαστε ποτέ εαν το νεογέννητο μωράκι σας ακούει φυσιολογικά; Συνήθως οι γονείς 
ανησυχούν για άλλες πιο «κοινές» καταστάσεις, όπως η φυσιολογική θρέψη και ανάπτυξη του 
μωρού, οι κολικοί του 1ου τριμήνου ή η αλλεργία στο αγελαδινό γάλα. Επειδή όμως η πιθανότητα 
γέννησης ενός παιδιού με προβληματική ακοή υπάρχει, απευθυνθήκαμε στους δύο ωτορινολα-
ρυγγολόγους, υπεύθυνους του ακοολογικού τμήματος του Μαιευτηρίου «Λητώ», την κυρία Ειρήνη 
Λεντάρη και τον κύριο Βασίλειο Ντρίνια, για να μας ενημερώσουν σχετικά με το θέμα αυτό.
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Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης της νεογνικής βαρηκοΐας, 
κυρία Λεντάρη;
Μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου, προσδι-
ορίζουμε όχι μόνο αν το παιδί έχει πρόβλημα ακοής αλλά 
και το βαθμό του προβλήματος. Βάσει λοιπόν αυτών των 
δεδομένων, αποφασίζουμε τον τρόπο αποκατάστασης του 
προβλήματος.

Έτσι, αν η βαρηκοΐα είναι μικρού βαθμού, μπορεί μόνο να 
παρακολουθούμε το παιδί χωρίς να κάνουμε κάτι άμεσα. Αν 
είναι μετρίου βαθμού, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κά-
ποιου μέσου ενίσχυσης της ακοής (ακουστικό βαρηκοΐας). 
Ακόμα όμως και αν το πρόβλημα είναι σοβαρότερο, σή-
μερα, μπορεί το παιδί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμ-
βαση για την τοποθέτηση «κοχλιακού εμφυτεύματος». Μετά 
την επέμβαση το παιδί αντιλαμβάνεται τον ήχο και παρα-
κολουθείται από ομάδα ειδικών, που μαζί με τον γιατρό του, 
το βοηθούν να αναπτύξει φυσιολογικά τον λόγο και την ομι-
λία του.

Πώς μπορεί από νωρίς η μητέρα του παιδιού να καταλάβει αν 
όλα πάνε καλά με την ακοή του, κύριε Ντρίνια;
Όπως είπαμε σε προηγούμενη ερώτηση, πρέπει μέχρι την 
ηλικία των 6 μηνών να έχει ολοκληρωθεί ο διαγνωστικός 
έλεγχος ακοής των νεογνών. Μέχρι τότε λοιπόν, από 0-6 
μηνών, μπορεί η μητέρα να παρατηρήσει αν το μωρό της 
ανταποκρίνεται σε κάποια συγκεκριμένα ακουστικά ερεθί-
σματα και να έχει μια αδρή εκτίμηση για την ακοή του. 
Αυτό γίνεται με το να δοκιμάσει αν εκλύονται ορισμένα 
αντανακλαστικά και πιο συγκεκριμένα:

«Ωτοβλεφαρικό αντανακλαστικό»
Το μωρό, όταν ακούσει ένα δυνατό ήχο, ανοιγοκλείνει τα 

βλέφαρά του, αν τα μάτια του είναι ανοιχτά ή τα σφίγγει, αν 
τα μάτια του είναι κλειστά.

«Αντανακλαστικό της αφύπνισης»
Το μωρό ακούγοντας έναν δυνατό ήχο μπορεί να ξυπνήσει.

«Αντανακλαστικό του αιφνιδιασμού»
Το μωρό στο άκουσμα ενός δυνατού ή απότομου ήχου, σαν 
να τρομάζει, ανοίγει τα χέρια, τεντώνει τα πόδια και γυρίζει 
το κεφάλι του προς τα πίσω.

Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα σίγουρη ότι το 
μωράκι της ακούει καλά, γι’ αυτό, αν υπάρχει η παραμικρή 
υποψία για πιθανόν πρόβλημα στην ακοή του, θα πρέπει 
αμέσως να απευθύνεται στον γιατρό του.

Τι συμβαίνει αν δεν έχει γίνει ο έλεγχος ακοής στην βρεφική 
ηλικία, κυρία Λεντάρη;
Σε τέτοιες περιπτώσεις και αν υπάρχει υποψία ότι το παιδί 
δεν ακούει καλά, το ελέγχουμε με εξετάσεις ανάλογες της 
ηλικίας του, για να προσδιορίσουμε την ακουστική του ικα-
νότητα.
Όμως οι γονείς ας μην βιαστούν να χαρακτηρίσουν το παιδί 
τους βαρήκοο, όταν τους ζητά να δυναμώσουν την ένταση 
της τηλεόρασης ή απαντά με το γνωστό «Τι;». Πολλά παι-
διά πάσχουν από εκκριτική ωτίτιδα, που αποτελεί την 
συνηθέστερη μορφή βαρηκοΐας στην προσχολική κυρίως 
ηλικία. Σ’αυτήν την περίπτωση μαζεύεται υγρό πίσω από 
το τύμπανο, είτε λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού (π.χ. 
ρινίτιδα), είτε συνηθέστερα λόγω υπερτροφίας των αδενο-
ειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια). Ο γιατρός τους θα επιβε-
βαιώσει την πάθηση με μια εξέταση που λέγεται «τυμπανό-
γραμμα» και θα τους συστήσει την κατάλληλη αγωγή.





Σηµειώσατε          στο κουτάκι      

Στοιχεία Αποστολής

Όνοµα                              Eπώνυµο

Oδός     Aριθµός    T.K.

Πόλη     Tηλέφωνο    Yπογραφή 
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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”








