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Εμβρυομητρική Ιατρική

Ο ερχομός της Άνοιξης, την οποία πάντα υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά,
συνέπεσε με την δημιουργία αυτού του τεύχους, που φέρνει νέα θέματα και
πληροφορίες που αφορούν την γυναίκα. Αντλήσαμε στοιχεία από έρευνες
που πραγματοποιούνται στο Μαιευτήριό «Λητώ» αλλά και γενικότερα στον
ελληνικό και διεθνή χώρο και τις παρουσιάζουμε με στόχο την άρτια ενημέρωση της γυναίκας για θέματα που την αφορούν άμεσα.
Επαμεινώνδας Μεγαπάνος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Πολλά ακούγονται για την έρευνα και είναι αδιαμφισβήτητο οτι ο πολύτιμος
τομέας της υγείας δεν θα παρουσίαζε τόσο μεγάλη εξέλιξη, αν δεν υπήρχε
αυτή. Το ερώτημα είναι σε πιο βαθμό μπορεί να πραγματοποιηθεί έρευνα
στην Ελλάδα; Για την ερευνητική εργασία απαιτείται ανθρώπινο δυναμικό,
πόροι, κέφι και αφοσίωση. Πρέπει να γίνει συγκέντρωση στοιχείων και
στατιστική μελέτη για την αξιοποίηση τους και σε αυτά τα τελευταία, είναι
που παρά το ότι έχουμε εργαστεί, δεν είμαστε επαρκώς αρματωμένοι για να
αντιμετωπίσουμε το απαιτητικό μέλλον στην Ελλάδα. Άρα κατά τεκμήριο η
έρευνα στην Ελλάδα είναι προβληματική και απαιτείται ακόμα πολλή δουλειά. Γίνονται αναμφισβήτητα προσπάθειες δειλά δειλά και με επιδοτήσεις
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτές οι έρευνες δεν αντικατοπτρίζουν
τα διάφορα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να λυθούν κάτω από τα σωστά
ερευνητικά προγράμματα με βάση την συγκέντρωση των στοιχείων. Είναι
στενάχωρο τ’ ότι σε μια εποχή που έχουν εισβάλλει οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην ζωή όλων μας να μην έχουν γίνει, εύστοχες προσπάθειες για
την σωστή διεκπεραίωση ερευνών, να μην έχουμε εντάξει την πληροφορική
παντού απ’ όπου θα μπορούσαμε να συγκεντρώνουμε στοιχεία.
Σε ό,τι αφορά το Μαιευτήριο «Λητώ» πιστεύω ότι έχει αξιοποιήσει την τεχνολογία της πληροφορικής και η οποία το βοηθά για την ανάπτυξή του.

Πάντα δίπλα σας,

Επαμεινώνδας Μεγαπάνος
Πρόεδρος Δ.Σ.
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Χορεύοντας.. μέχρι πρωίας
με το Μαιευτήριο «Λητώ»
Με μεγάλη επιτυχία και ξεφάντωμα μέχρι πρωίας, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του προσωπικού, του
Μαιευτηρίου «Λητώ», στο Διογένης studio, την Πέμπτη 2
Μαρτίου.
Για μια ακόμη χρονιά η οικογένεια του Μαιευτηρίου
«Λητώ», ξεφάντωσε με μια μαγική συνταγή που μόνο οι
άνθρωποι του «Λητώ» γνωρίζουν.

Το Άλφα Lab γιόρτασε
τα 10 χρόνια επιτυχημένης πορείας του
Τα 10 χρόνια επιτυχημένης πορείας του γιόρτασε το
Άλφα Lab την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, επιλέγοντας
να κινηθεί σε αυθεντικούς κουβανέζικους ρυθμούς γνωστού Club στην περιοχή του Ψυρρή.
Το προσωπικό του Άλφα Lab γιόρτασε τα γενέθλιά του,
χόρεψε, έσβησε τα κεράκια του και άφησε μια γλυκιά
ανάμνηση στις καρδιές όλων όσων παρευρέθηκαν.
Εμείς του ευχόμαστε να τα εκατοστίσει και πάντα επιτυχίες.

Διακρίσεις για την Ποδοσφαιρική Ομάδα
του Μαιευτηρίου «Λητώ»
Αγωνίστηκε ισάξια και διέπρεψε για μια ακόμα φορά η ποδοσφαιρική
ομάδα του Μαιευτηρίου «Λητώ», αφού αγωνίστηκε σε σύνολο 84 ομάδων
και πήρε την 4η θέση.
Εμείς ευχόμαστε πάντα καλές επιτυχίες!
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Λαπαροσκοπικό Σεμινάριο
«Τεχνικές Λαπαροσκοπικής Συρραφής»
Επιτυχώς έκλεισε και αυτός ο κύκλος διοργάνωσης και διεκπεραίωσης του 7ου
Λαπαροσκοπικού Σεμιναρίου, με θέμα « Τεχνικές Λαπαροσκοπικής Συρραφής», το οποίο πραγματοποιήθηκε το διήμερο 25 & 26 Φεβρουαρίου 2006,
στην αίθουσα διαλέξεων του Μαιευτηρίου «Λητώ».
Οι διοργανωτές του Λαπαρσκοπικού Σεμιναρίου, κ. Κωνσταντίνος Μαυρέλος,
κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος και κ. Γιώργος Πιστοφίδης με τους διακεκριμένους ξένους προσκεκλημένους τους, εξειδικευμένους στην εκπαίδευση στην
Λαπαροσκοπική Χειρουργική, αφιέρωσαν ένα διήμερο στην μύηση των εκπαιδευόμενων στις τεχνικές της ενδοσκοπικής συρραφής. Μετά από την μεγάλη επιτυχία που πραγματοποιήθηκε στο σεμινάριο και τον μεγάλο αριθμό
ζήτησης από ιατρούς για εκπαίδευση, αποφασίστηκε η επανάληψη του σεμιναρίου στις 17 & 18 Ιουνίου 2006 με το ίδιο θέμα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης.

Τακτική Συνέλευση
της Ελληνικής Εταρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
Στην τακτική συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης εξελέγησαν δύο γιατροί του Μαιευτηρίου «Λητώ» στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρέλος ώς Πρόεδρος και ο κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος ως Μέλος. Πιστεύουμε ότι με την εκλογή αυτή ανοίγει ένας νέος δρόμος για το Μαιευτήριο «Λητώ» για την
προώθηση της εξέλιξης, της πολλά υποσχόμενης εγχειρητικής μεθόδου προς όφελος του ασθενή.

Εκπαίδευση Προσωπικού στις Νέες Τεχνολογίες
σεμινάρια ηλεκτρονικών υπολογιστών
Το Μαιευτήριο μας επενδύει σταθερά στην εκπαίδευση του προσωπικού
του στις νέες τεχνολογίες. Για τον λόγο, αυτό σε συνεργασία με γνωστό
εκπαιδευτικό οργανισμό πληροφορικής, διοργανώνει σεμινάρια εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), για το νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό του. Οι καταρτιζόμενοι με κέφι και διάθεση, εκπαιδεύονται
στις νέες τεχνολογίες, προσπαθώντας να προσφέρουν όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες, σε όσους εμπιστεύονται την υγεία τους στο
Μαιευτήριο «Λητώ».

Συνεργασία ΑΝΤ1
και Μαιευτηρίου «Λητώ»
Τις ποιοτικές και ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες του Μαιευτηρίου «Λητώ», θα απολαμβάνουν από τον Απρίλιο του 2006 όλοι οι άνθρωποι του Ομίλου ΑΝΤ1. Το Μαιευτήριο
«Λητώ» και ο ΑΝΤ1 ήρθαν σε συμφωνία ώστε οι εργαζόμενοι και τα προστατευόμενα μέλη
στις επιχειρήσεις του δημοφιλούς καναλιού να έχουν πρόσβαση στα εξωτερικά ιατρεία και
στη νοσηλεία του Μαιευτηρίου «Λητώ».
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Η Μηχανογράφηση στην Υπηρεσία της Υγείας
Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
Από τον κ. Χρήστο Παύλου, MSc
Διευθυντή Μηχανογράφησης

Η αυξανόμενη διείσδυση της πληροφορικής σε όλους
τους τομείς δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεάσει και τον
χώρο της υγείας. Σήμερα η πλειοψηφία των ιατρικών
μηχανημάτων είτε διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε
ελέγχεται πλήρως από αυτόν, σύμφωνα βέβαια με εντολές
που δίνονται από τον χειριστή του. Όμως ακόμη και αν
δεν υπάρχει φανερά ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής στο
ιατρικό μηχάνημα, είναι βέβαιο ότι η τεχνολογία είναι
εκεί. Μέσα στο ιατρικό μηχάνημα υπάρχουν ηλεκτρονικά
κυκλώματα αλλά και λογισμικό τα οποία σε συνεργασία
παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στον ιατρό για πιο
έγκυρη και γρήγορη διάγνωση και εκτέλεση των καθηκόντων του.
Η παρακάτω λίστα περιέχει ενδεικτικά παραδείγματα
χρήσης της τεχνολογίας για ανάλυση, παρακολούθηση
και υποστήριξη των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται
από το Μαιευτήριο «Λητώ»:
• Προετοιμασία συγκεκριμένης ποσότητας συστατικών
τροφής για τα νεογνά που παραμένουν στην Μονάδα
Προώρων, με ακριβή έλεγχο της αντλίας από ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύμφωνα πάντα με την κατάλληλη εντολή
του χειριστή.
• Συνολική και συνεχής παρακολούθηση όλων των καρδιοτοκογράφων των εγκύων στις αίθουσες τοκετών από μια
μόνο οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή.
• Εξαγωγή ποσοστού πιθανότητας συνδρόμου down στο
έμβρυο από παγκοσμίως ενημερωμένη βάση δεδομένων,
αφού εισαχθούν όλα τα απαραίτητα αποτελέσματα των
εξετάσεων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
• Σε κάθε περίπτωση το όφελος από την μηχανογράφηση
είναι η μείωση του χρόνου εξαγωγής των αποτελεσμάτων
των εξετάσεων και η μεγαλύτερη ακρίβειά τους.

Το νέο μηχανογραφικό σύστημα του Μαιευτηρίου
«Λητώ»
Σε συνέχεια των παραπάνω, το Μαιευτήριο «Λητώ» ενεργοποίησε το νέο
του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
σύστημα, το οποίο καλύπτει ταμεία,
λογιστήριο, χειρουργεία, αίθουσες
τοκετών, νοσηλευτικούς ορόφους,
εξωτερικά ιατρεία, τμήμα ραντεβού,
κεντρικά εργαστήρια και οικονομικές
υπηρεσίες. Το νέο λογισμικό σχεδιάστηκε με προσοχή, ευαισθησία και
πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση
του επισκέπτη του Μαιευτηρίου. Στόχος ήταν ο εξ ορθολογισμός των διαδικασιών και των χρεώσεων με τελικό
αποδέκτη φυσικά τον επισκέπτη του
Μαιευτηρίου «Λητώ».
Ακολουθεί λίστα με ενδεικτικά οφέλη από την υλοποίηση
του νέου μηχανογραφικού συστήματος.
• Μείωση του χρόνου αναμονής σε Ταμεία και Ιατρεία.
• Εκσυγχρονισμός της ταυτοποίησης ασθενών με χρήση
barcode.
• Ορθολογικότερη και δικαιότερη ανάλωση υλικών με τη
χρήση των barcode στα υλικά, αφού καταχωρούνται μόνο
τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των
ιατρικών πράξεων (επεμβάσεων, φυσιολογικών τοκετών,
εξετάσεων).
• Αποφυγή λαθών στις καταχωρίσεις εξετάσεων με το νέο
σύστημα ραντεβού και την απ’ ευθείας εισαγωγή της εξέτασης από τις γραμματείες των ιατρείων.
• Επικέντρωση στον ασθενή και όχι στα διαδικαστικά
θέματα, με λειτουργίες όπως προγραμματισμός χειρουργικών επεμβάσεων με κλείσιμο ραντεβού και πιθανής διάρκειας.
• Αύξηση της παραγωγικότητας του εργαστηρίου με τελι-
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κό όφελος τη γρηγορότερη και ασφαλέστερη έκδοση των
αποτελεσμάτων των εξετάσεων, με την υλοποίηση λογισμικού που αυτοματοποιεί την διαχείριση τους στα κεντρικά εργαστήρια.
• Άμεση πληροφόρηση των θεραπόντων ιατρών για τα
αποτελέσματα των εξετάσεων απ’ ευθείας από το σύστημα
στους νοσηλευτικούς ορόφους, για γρήγορη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πορεία της νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών.
Άλλες δραστηριότητες της Μηχανογράφησης
Η μηχανογράφηση του Μαιευτηρίου «Λητώ» είχε και έχει
ενεργό συμμετοχή στα ευρωπαϊκά έργα, η οποία έχει
κατατάξει το «Λητώ» σε υψηλή θέση σε ό,τι αφορά τη
χρήση των νέων τεχνολογιών. Με τη συμμετοχή και των
υπόλοιπων ευρωπαίων εταίρων, εγκαθιστά και υλοποιεί πρωτοποριακά συστήματα πρόληψης και διαχείρισης
των ασθενών με στόχο την αμεσότητα στην φροντίδα των
ασθενών και τη διάχυση της ιατρικής πληροφορίας στους
κατάλληλους κόμβους.
Ένα παράδειγμα αποτελεί το ευρωπαϊκό έργο Ward in
Hand, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους θεράποντες

ιατρούς να έχουν έναν πλήρη ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο της ασθενούς κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους
στους θαλάμους νοσηλείας με τη χρήση ασύρματων φορητών συσκευών (PDA). Η παρουσίαση των μετρήσεων γίνεται με τέτοιο τρόπο (π.χ. γραφήματα), ώστε να μπορεί ο
θεράπων ιατρός να κρίνει άμεσα την κατάσταση και άρα
να επισπεύδει την λήψη μέτρων, πάντα προς όφελος της
νοσηλευόμενης.

Παρουσίαση βιβλίου
«Πρόσωπα του κόσμου»
Κωνσταντίνος Γιατράς
Μια δυναμική παρουσίαση, στην φωτογράφιση του ανθρώπινου στοιχείου σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, προβάλλεται μέσω του νέου
βιβλίου του ιατρού Κωνσταντίνου Γιατρά, από τις εκδόσεις Πατάκη.
Ένα φωτογραφικό άλμπουμ αφιερωμένο αποκλειστικά στον ίδιο
τον άνθρωπο με αγάπη για αυτόν.
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, συνεργάτης του Μαιευτηρίου «Λητώ», άνθρωπος, με πολυποίκιλα ενδιαφέροντα που
εξειδικεύτηκε στον τομέα της Υπογονιμότητας, μελετάει,
ταξιδεύει, καταγράφει με τη δύναμη της φωτογραφίας
και εκφράζει τις ανησυχίες του μέσα από αυτήν την
πολυτελή έκδοση.
Μία συλλογή από φωτογραφίες και εμπειρίες,
απόρροια των 20 χρόνων περιπλάνησής του
στον Τρίτο Κόσμο, τις περισσότερες φορές
ιδιωτικά αλλά και σε συνεργασία με τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
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λητώ News

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
«Μία σημαντική απόφαση πρίν τον τοκετό που
μπορεί να διασφαλίσει την υγεία του παιδιού σας»
κ. Αργυρώ Γερασίμου, Αιματολόγος
Επιστημονική Υπεύθυνος CRYOBANKS

Τι είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και γιατί είναι
τόσο σημαντικό;
Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι το αίμα που παραμένει στον ομφάλιο λώρο και τον πλακούντα μετά τη γέννηση του παιδιού και την αποκοπή του ομφαλίου λώρου.
Παλαιότερα πιστεύαμε ότι μετά τη γέννα το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι άχρηστο.
Σήμερα, ξέρουμε ότι το αίμα που υπάρχει στον πλακούντα
και τον ομφάλιο λώρο είναι πλούσιο σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (γνωστά ως βλαστοκύτταρα) τα οποία
μπορούν να σώσουν ζωές.

Τι είναι τα βλαστοκύτταρα;
Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα περιέχει βλαστοκύτταρα
από τα οποία παράγονται τα κύτταρα του αίματος, δηλαδή τα ερυθρά, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια.
Είναι τα ίδια κύτταρα που βρίσκονται στο μυελό των

οστών και χρησιμοποιούνται για μεταμοσχεύσεις μυελού
των οστών.
Η επιστήμη στοχεύει επίσης στη χρήση βλαστοκυττάρων
από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα για τη δημιουργία και
άλλων κυτταρικών σειρών, όπως τα καρδιακά κύτταρα, τα
νευρικά κύτταρα, τα κύτταρα των χόνδρων κ.ά.

Ποια είναι η χρησιμότητα των βλαστοκυττάρων;
Σήμερα τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία πολλών σοβαρών ασθενειών όπως π.χ είναι:
1.
2.
3.
4.

Λευχαιμίες
Διάφορες μορφές καρκίνου
Αιματολογικές διαταραχές
Ανοσοανεπάρκειες

Ποια είναι η διαδικασία λήψης των βλατοκυττάρων;
Αμέσως μετά τον τοκετό ο ιατρός παίρνει τη μέγιστη δυνατή ποσότητα αίματος από τον ομφάλιο λώρο και τον
πλακούντα. Το αίμα αυτό τοποθετείται μέσα σε μια ειδική συσκευασία συλλογής και αποστέλλεται στα εργαστήρια της Cryobanks International Services που έχουν έδρα
την Αθήνα. Μετά από πολλαπλές επεξεργασίες παραμένει
ποσότητα αίματος (μόσχευμα), η οποία είναι πολύ πλούσια σε βλαστοκύτταρα.

Πού φυλάσσονται τα βλαστοκύτταρα;
Τα εργαστήρια της Cryobanks International Services
Athens που έχουν έδρα την Αθήνα είναι εξοπλισμένα με
τεχνολογία αιχμής και ειδικά σχεδιασμένα για την επεξεργασία του αίματος με βάση τις αυστηρότερες προδιαγραφές παγκοσμίως. Το κάθε μόσχευμα καταχωρείται με
το δικό του μοναδικό κωδικό αναφοράς, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων
και στη συνέχεια φυλάσσεται σε κατάσταση κρυοσυντήρησης για τα επόμενα χρόνια. Η διαδικασία λήψης είναι
απόλυτα ασφαλής, απλή και ανώδυνη για τη μητέρα και
το νεογέννητο.
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συνέντευξη
Φώτης Παπαβασιλόπουλος

«ΟΛΥΜΠΙΟΝ»

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

το στολίδι της Αχαΐας σε πλήρη λειτουργία

www.olympion-sa.gr

Το «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας άρχισε την λειτουργία του στην Πάτρα
στα τέλη του 2003, με σκοπό να προσφέρει εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας.
Επισκεφτήκαμε τον Πρόεδρο του «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»,
κ. Φώτη Παπαβασιλόπουλο, Ιατρό και συνομιλήσαμε μαζί του για την λειτουργία του Κέντρου, την
Φώτης Παπαβασιλόπουλος,
Πρόεδρος «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»

προσφορά του στον άνθρωπο και την υφιστάμενη
συνεργασία με το Μαιευτήριο «Λητώ».
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Κύριε Πρόεδρε, πείτε μας με λίγα λόγια για το πώς ξεκίνησε η
ιδέα του «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»;
Πριν από έξι περίπου χρόνια μια ομάδα Ιατρών ξεκίνησε
την κατασκευή της Γενικής Κλινικής, με αφορμή τις αυξημένες ανάγκες υπηρεσιών υγείας στην περιοχή μας αλλά
και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής Ελλάδος,
αφού μέχρι τότε έλλειπε αυτή η ιδιωτική υποδομή.
Στη συνέχεια προστέθηκαν κι άλλα άτομα του ιατρικού και
του επιχειρηματικού κόσμου (μεταξύ άλλων και το Μαιευτήριο «Λητώ») και σήμερα οι μέτοχοι φτάνουν στο σύνολο
τους τα 350 άτομα.
Έτσι, στην ιδανική τοποθεσία των Κάτω Συχαινών, σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πόλης, με πανοραμική
θέα τον Πατραϊκό κόλπο, σε ιδιόκτητα οικόπεδα 35.000
τ.μ. άρχισε να κατασκευάζεται η Γενική Κλινική με υπόγεια parking 200 θέσεων και μετά από 2 χρόνια, δίπλα στη
Γενική Κλινική, ξεκίνησε η κατασκευή του πρώτου Ιδιωτικού Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στην
Ελλάδα.
Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης κλειστής
νοσηλείας της «ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε.» είναι σύγχρονο, υψηλών προδιαγραφών και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα κέντρα της Ευρώπης, μοναδικό στην Πάτρα και στη Δυτική
Ελλάδα.

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης λειτουργεί ήδη
2 1/2 χρόνια. Πώς κρίνετε την πορεία του μέχρι σήμερα; Ποια
η συνεισφορά του στον άνθρωπο;
Το Κέντρο Αποκατάστασης της «ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε.» ήταν
το πρώτο Κέντρο κλειστής νοσηλείας στην Ελλάδα και είναι ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Στην πορεία των
2 1/2 ετών οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποκατάστασης που
προσφέρει η έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα Ιατρών
και Επιστημόνων του (Φυσίατροι, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Γυμναστές, Ψυχολόγοι,
Κοινωνικοί λειτουργοί, Νοσηλευτές κ.λπ.) σε άτομα παραπληγικά, ημιπληγικά, με σκλήρυνση κατά πλάκας, με
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κακώσεις από τροχαία ατυχήματα, μετά από χειρουργικές
επεμβάσεις κ.λπ. είναι άριστες και υψηλών προδιαγραφών
και με εκπληκτικά αποτελέσματα αποθεραπείας. Η πληρότητα του Κέντρου σήμερα είναι 80%.

Ποια η διαφοροποίηση του «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» σε σχέση με τα
υπόλοιπα δημόσια και ιδιωτικά κέντρα που λειτουργούν στον
ελλαδικό χώρο;
Το Κέντρο Αποκατάστασης της «ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε.», όπως
ήδη έχω αναφέρει, είναι το πρώτο και μοναδικό Ιδιωτικό
Κέντρο Αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας στην Ελλάδα.
Διαθέτει 23 δωμάτια νοσηλείας άνετα και πολυτελή, κοντά
στην εξοχή, με 59 ηλεκτρικές τηλεχειριζόμενες κλίνες προσωπικής αυτονομίας, ατομικό τηλέφωνο, τηλεόραση, υποδοχή σύνδεσης προσωπικού υπολογιστή και Internet και
υπερσύγχρονο σύστημα κλήσης αδελφής.
Το Kέντρο μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα κέντρο του Εξωτερικού. Αρκεί να σας αναφέρω ότι εδώ και 2
περίπου χρόνια νοσηλεύεται σε αυτό ένας 22χρονος ασθενής με κάκωση νωτιαίου μυελού, ο οποίος ήρθε από την
Αμερική, από Κέντρο Αποκατάστασης του Σικάγου, για
αποκατάσταση στο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ». Τα θεαματικά αποτελέσματα των ασθενών λόγω των εξειδικευμένων προγραμμάτων και θεραπειών αποκατάστασης που εφαρμόζουν οι
Ιατροί με την Επιστημονική ομάδα στο Κέντρο μας, το κάνουν να είναι μοναδικό στο είδος του.

Μιλήστε μας λίγο για την υλικοτεχνική υποδομή του Κέντρου.
Ποιες υπηρεσίες προσφέρονται στους ασθενείς;
Σε 11.500 τ.μ. το Κέντρο Αποκατάστασης αποτελείται από
δύο ορόφους (ισόγειο και 1ο όροφο) και δύο υπόγεια. Το
Κέντρο μας διαθέτει τμήματα Φυσικοθεραπείας, Γυμναστηρίου, Θεραπευτικού Γυμναστηρίου, Υδροθεραπείας,
Πισίνας, Εργοθεραπείας - Αποκατάστασης, Λογοθεραπείας, Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας και τμήμα Ειδικών
Θεραπειών.

Ο ιατρικός εξοπλισμός είναι σαφώς σημαντικός, όμως πρωτεύοντα ρόλο παίζουν και οι Ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό που στελεχώνουν το Κέντρο.
Ναι, ευνόητο είναι ότι τον σημαντικότερο ρόλο στο Κέντρο
παίζουν οι Ιατροί, που σε συνδυασμό με το υπόλοιπο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό προσφέρουν υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Το εξειδικευμένο προσωπικό
του Κέντρου αποτελείται από Ιατρούς κάθε ειδικότητας και
κυρίως Φυσιάτρους, Ορθοπεδικούς, Νευρολόγους, Καρδιολόγους, Νευροχειρουργούς, Παθολόγους και Επιστήμονες
Ψυχολόγους, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Γυμναστές, Λογοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ειδικούς
Παιδαγωγούς, Διαιτολόγους, Νοσηλευτές κ.λπ. Το Κέντρο
στελεχώνεται από 80 άτομα προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

Η νοσηλεία στο Κέντρο σας στοιχίζει ακριβά; Τα δημόσια
ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τις δαπάνες;
Η νοσηλεία στο Κέντρο Αποκατάστασης της «ΟΛΥΜΠΙΟΝ
Α.Ε.» κοστίζει το μισό έως και το 1/6 σε σχέση με την Ευ-

ρώπη. Η νοσηλεία σε Ββ’ θέση σε τετράκλινο δωμάτιο καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από όλα τα ταμεία, καθώς έχουμε
συμβληθεί προ διετίας με τα κυριότερα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ κ.λπ) της χώρας.
Όσοι ασθενείς επιθυμούν τη Β’ ή Α’ θέση πληρώνουν μια
μικρή διαφορά νοσηλίων και έχουν ασφαλώς υψηλότερες
παροχές υπηρεσιών, όπως γίνεται και σε όλα τα Κέντρα
της Ευρώπης.

Τελειώνοντας την συνέντευξη, μιλήστε μας για την συνεργασία σας με το Μαιευτήριο «Λητώ». Υπάρχουν σκέψεις ενίσχυσης αυτής της συνεργασίας;
Με το Μαιευτήριο «Λητώ», εκτός της μετοχικής μας σχέσης,
υπάρχει άριστη συνεργασία μέχρι σήμερα και πιστεύω πως
αυτή η συνεργασία έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις, ώστε
στο μέλλον να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο. Υπάρχει
πρόθεση από τις δύο Εταιρείες για μελλοντική συνεργασία (π.χ. με μεταφορά τεχνογνωσίας σε οργανωτικά θέματα από τη μία στην άλλη) και ήδη βρισκόμαστε σε στενή
επαφή στο πλαίσιο επιχειρηματικών σχεδίων επέκτασης σε
Χανιά - Κέρκυρα - Θεσσαλονίκη.
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συνέντευξη
Πέγκυ Ζήνα

Π Ε Γ
Κ Υ Ζ
Η Ν Α
Πέγκυ Ζήνα

“αγάπη με νόημα”

Επισκεφτήκαμε το δεύτερο σπίτι της Πέγκυ Ζήνα, που φέτος
φιλοξενείται στο Diogenis Studio και, καθώς εμείς ανοίξαμε τα
χαρτιά μας, εκείνη με την σειρά της, μας άνοιξε την καρδιά της.
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Ε

πισκεφτήκαμε το δεύτερο σπίτι
της, που φέτος φιλοξενείται στο Diogenis Studio και, καθώς εμείς ανοίξαμε τα χαρτιά μας, εκείνη με την σειρά
της μας άνοιξε την καρδιά της.
Μας εξιστόρησε τις διηγήσεις της μητέρας της για τη γέννηση της στο Μαιευτήριο «Λητώ» πρίν από 30 χρόνια και
εμείς απλώς αδράξαμε την ευκαιρία να γευτούμε εκείνες
τις όμορφες στιγμές.

Ποια είναι η πρώτη εικόνα
που σας έρχεται στο μυαλό,
από τις αφηγήσεις της μητέρας σας για την γέννησή σας
στο Μαιευτήριο «Λητώ»;
Η πρώτη εικόνα που μου
έρχεται στο μυαλό ένα πολύ
όμορφο Μαιευτήριο, με όμορφα δωμάτια, πολλά λουλούδια, πολλά κουκλάκια και
όλα αυτά που συμβαίνουν
την ημέρα της γέννησης. Από όσο ξέρω, δυσκολεύτηκα
λίγο να βγω στον κόσμο αλλά
έστω και με κάποια δυσκολία, τα κατάφερα, την ημέρα
της γυναίκας, Σάββατο 08
Μαρτίου και 20:00 η ώρα το
βράδυ.

Μετά από την πρώτη επαφή που είχατε με το Μαιευτήριο
«Λητώ», το επισκεφτήκατε για κάποιο άλλο λόγο (γέννηση
στο οικογενειακό ή φιλικό σας περιβάλλον) και ποιες εντυπώσεις σας άφησε;
Έχω επισκεφτεί δύο φίλες μου, που γέννησαν πρόσφατα
στο Μαιευτήριο «Λητώ» και με μεγάλη μου χαρά παρατηρώ ότι γίνεται όλο και καλύτερο, ενώ παράλληλα διατηρεί
το ζεστό και οικογενειακό του κλίμα, δύο βασικά στοιχεία
που χαρακτηρίζουν το Μαιευτήριο «Λητώ».
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Πόσο δύσκολο είναι να διαγράψει κανείς μια τόσο σημαντική πορεία σε διάρκεια 11 χρόνων; Οι δισκογραφικές σας
δουλειές, έχουν επιβραβευτεί και έχουν διακριθεί στον χώρο
της μουσικής. Στη ζωή ποιες επιβραβεύσεις έχετε κατακτήσει;
Το πρώτο βραβείο που πήρα ήταν όταν γεννήθηκα στο
Μαιευτήριο «Λητώ», βγήκα εκείνη την χρονιά «το πιο
όμορφο μωρό» και είχα για ένα χρόνο, δωρεάν όλα τα
προϊόντα περιποίησης της Proderm. Η πρώτη διάκριση
λοιπόν της ζωή μου ήταν εκείνη την ημέρα. Και μετά από
18-19 χρόνια άρχισα να γνωρίζω και διακρίσεις στην δουλειά μου, οι οποίες όμως ήρθαν με πάρα πολύ σκληρή
δουλειά (και όχι όπως η πρώτη). Στην πορεία αυτή των 11
χρόνων έκανα συνεχείς προσπάθειες για αναγνώριση, συνεχείς προσπάθειες για καλύτερα τραγούδια, καλύτερες
συνεργασίες, τίποτα από όλα αυτά δεν μου δόθηκε έτοιμο
αλλά με πολλές θυσίες.

Συναισθήματα που σας γεννάει όλος αυτός ο αγώνας;
Συναισθήματα χαράς και
δικαίωσης γιατί όσα πράγματα στην ζωή μου δεν τα
έχω κερδίσει με πραγματικό
αγώνα δεν τα χαίρομαι τόσο
πολύ. Είναι σωστό αυτό που
λένε οτι δεν θα είχε νόημα
η χαρά, εάν δεν υπήρχε ο
πόνος. Εάν δεν υπήρχε το
αντίθετο εάν όλη μας τη ζωή
ήταν μια χαρά δεν θα είχαμε καταλάβει την αξία της.
Όταν όμως υπάρχει ο πόνος,
η απογοήτευση, η έλλειψη,
τότε στην ευτυχία και στη
χαρά δίνεις περισσότερη σημασία, και την εκτιμάς πολύ
περισσότερο.

Τι σημαίνει οικογένεια για εσάς και ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια όσον αφορά την οικογένεια;
Ο θεσμός της οικογένειας για εμένα είναι από τους πιο
σημαντικούς όπως και της φιλίας, γιατί το να έχεις κάποιον σύντροφο στην ζωή σου και μέσα από αυτήν την
αγάπη που έχεις με τον σύντροφο σου να έρθουν και καινούργια μέλη στον κόσμο, και η όλη διαδικασία να μεγαλώσεις ένα παιδί, το οποίο θα γεννηθεί μέσα από την
αγάπη, είναι σημαντικά. Θα μεγαλώσεις ένα παιδί και θα

το φέρεις στην κοινωνία και θα αποκτήσεις αυτήν την ευθύνη, νομίζω ότι είναι όλη η γοητεία της ζωής και νομίζω ότι αυτό είναι που μια γυναίκα έχει ως στόχο της. Δεν
ξέρω εάν αυτό συμβαίνει και στους άνδρες αλλά σίγουρα
για τις γυναίκες ισχύει. Έτσι, και για εμένα είναι στόχος η
οικογένεια και βασικά ο ερχομός ενός παιδιού.

πέρας, για να είμαι καλά στην καριέρα μου και οικονομικά, ώστε να μπορέσω να αφιερωθώ σε ένα παιδί. Γιατί το
θέμα γάμου δεν με απασχολεί και τόσο πολύ. Ηδη είμαι
με τον άνθρωπο μου για χρόνια και ζω σαν παντρεμένη,
δε μου λείπει αυτό. Είμαι πια σε φάση που δεν θα έκανα
πίσω σε ένα παιδί, για την καριέρα μου.

Έχετε καθιερωθεί στον χώρο σας ως μια πολύ αγαπητή τραγουδίστρια, αφού ο κόσμος έχει λατρέψει στην κυριολεξία
την Πέγκυ Ζήνα. Πώς ανταποκρίνεστε στην αγάπη του κόσμου και πώς αισθάνεστε γι’ αυτήν;

Πότε ετοιμάζετε την επόμενη δισκογραφική σας δουλειά;

Αυτό είναι που μου αρέσει περισσότερο, η αγάπη του κόσμου, γιατί το να πάει πολύ καλά ένα τραγούδι ή ένας
δίσκος μπορεί να σημαίνει πολλά. Μπορεί να σημαίνει
ότι είναι θέμα τύχης, απόλυτη χημεία του συνθέτη με τον
τραγουδιστή, αυτό που θέλει την συγκεκριμένη στιγμή να
ακούσει από εσένα ο κόσμος, εάν έχεις πετυχημένες εμφανίσεις live. Συντελούν πολλά στο να έρθει μια δισκογραφική επιτυχία. Στο να περάσεις όμως μέσα από την
τηλεόραση ή μέσα από τις live εμφανίσεις σου στον κόσμο
την αίσθηση ότι είσαι καλός άνθρωπος και να σε αισθάνονται κοντά τους, είναι η μεγαλύτερη δικαίωση για έναν
καλλιτέχνη και είναι αυτή που τον κρατάει στον χρόνο.
Αυτό είναι που κάνει έναν καλλιτέχνη να αντέχει στον
χρόνο, όχι τα καλά τραγούδια.
Σημασία έχει ένας καλλιτέχνης να μην κρέμεται, για να
υπάρχει στα πράγματα, μόνο από επιτυχημένους δίσκους.
Μπορεί κάποια στιγμή κάτι να γίνει, να μην δέσει η χημεία μου με έναν συνθέτη ή να μην πάω καλά σε μια συνεργασία. Σημασία έχει να μην χάσω την θέση μου στην
καρδιά του κόσμου. Έτσι, αισθάνεται ο κόσμος ότι δεν
είμαι σνόμπ, δεν είμαι αντιστάρ με θέση.
Δεν θέλω ποτέ ο κόσμος να αισθανθεί μακριά από εμένα,
ανεξάρτητα από το εάν τύχει να έρθει ένας δίσκος του
οποίου τα τραγούδια δε θα του αρέσουν. Θα του αρέσει
ο επόμενος ή θα του αρέσουν για πάντα τα προηγούμενα.
Ήδη το ζω αυτό, τα τελευταία πέντε χρόνια, τα τραγούδια
που βγάζω τα αγαπάει ο κόσμος και δεν τα ξεχνάει την
επόμενη σεζόν.

Ποια τα μελλοντικά σας σχέδια τόσο για την προσωπική όσο
και για την επαγγελματική σας πορεία;
Μελλοντικά σχέδια είναι να συνεχίσω να βγάζω ωραία
τραγούδια, να συνεργάζομαι με ανθρώπους που αγαπώ
και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί το καμαρίνι μου είναι το
δεύτερο σπίτι μου.
Και επίσης, μέσα στα μελλοντικά μου σχέδια (δηλαδή τα
επόμενα 2 με 3 χρόνια) είναι η δημιουργία οικογένειας.
Έχω βάλει ένα πρόγραμμα που πρέπει να το φέρω εις

Η επόμενη δισκογραφική μου δουλειά θα κυκλοφορήσει
το Φθινόπωρο και δεν γνωρίζω εάν θα είναι ένα live ηχογραφημένο με τέσσερα (4) καινούργια τραγούδια ή αν θα
είναι ένας πολύ-συλλεκτικός δίσκος ή ένας δίσκος ενός
συνθέτη.

Τι εύχεστε για το Μαιευτήριο «Λητώ»; Ποιο τραγούδι θα του
αφιερώνατε;
Εύχομαι να διατήρησει αυτήν την οικογενειακή ζεστασιά
που έχει ο χώρος, η οποία νομίζω πρέπει να έχει να κάνει
με την αύρα του κτιρίου και των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα και η οποία μπορεί να δώσει χαρά όχι μόνο σε
ευτυχισμένα ζευγάρια αλλά και σε ανύπαντρες μητέρες,
να δώσει χαρά και ζεστασιά σε ανθρώπους που την έχουν
ανάγκη, που δεν πηγαίνουν όλα καλά στην οικογένεια
τους. Το προσωπικό γίνεται για λίγες ημέρες συγγενής
των ανθρώπων που πάνε να φέρουν ζωούλες καινούργιες
στον κόσμο.
Επίσης, αυτό που θα αφιερώσω στο Μαιευτήριο «Λητώ»
είναι το «Νόημα». Τι Νόημα έχει η ζωή, εάν δεν μπορούμε να είμαστε μαζί.
Είναι πολύ όμορφο μετά από τόσα χρόνια που έχουν περάσει, να λέω στην μητέρα μου σήμερα ότι θα δώσω συνέντευξη που αφορά το Μαιευτήριο «Λητώ» και όλα αυτά
που μου διηγείται να έχουνε να κάνουνε μόνο με στιγμές
χαράς, συγκίνησης, ζεστασιάς. Μόνο όμορφα πράγματα.
Είναι πολύ σημαντικό όσα χρόνια και να περνάνε ο συγκεκριμένος χώρος να έχει φυτέψει στην ζωή μιας γυναίκας τις καλύτερες και τις πιο όμορφες
αναμνήσεις, που αυτές είναι που
μπορεί να την κάνουν να ξεπερνάει πολλά καθημερινά
της προβλήματα.
«Τι Νόημα μπορεί να έχει μια
καινούργια ζωή, εάν δεν
αντιμετωπιστεί
με αγάπη;»
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αφιέρωμα
Εμβρυομητρική Ιατρική

Η Υπερηχογραφική Παρακολούθηση της Κύησης

Υπερηχογράφημα Αρχόμενης Κύησης
Αυχενική Διαφάνεια / Papp-A / Ρινικό Οστό

Υπερηχογράφημα Β’ επιπέδου

Καρδιοτοκογράφημα / Doppler / Βιοφυσικό προφίλ

Επεμβατική Υπερηχογραφία

Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα
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Η Υπερηχογραφική
Παρακολούθηση της Κύησης
Η υπερηχογραφία κατέχει σημαντική θέση στην παρακολούθηση της κύησης στην εποχή μας. Είναι δυνατή πλέον
η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση πολλών ανατομικών και
χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου καθώς και γενετικών συνδρόμων. Παθολογικές κυήσεις ανιχνεύονται
έγκαιρα (χαρακτηριστικό παράδειγμα η εξωμήτριος κύηση, που παλιότερα, λόγω καθυστερημένης διάγνωσης, γινόταν απειλητική για τη ζωή της εγκύου). Η ευρεία χρήση
της υπερηχογραφίας στην κύηση οδήγησε όμως και στην
υπερβολή. Πιστεύεται πλέον ότι κάθε συγγενής ανωμαλία
του εμβρύου είναι δυνατόν να διαγνωστεί προγεννητικά
και ότι παθήσεις που ανακαλύπτονται μετά τη γέννηση
διέφυγαν από τον υπερηχογραφικό έλεγχο. Αποτελεί τεράστια πλάνη να πιστεύουμε ότι διενεργώντας πλήρη
υπερηχογραφικό έλεγχο του εμβρύου διασφαλίζουμε τη
γέννηση ενός υγιούς παιδιού. Απλώς μειώνουμε τις πιθανότητες γέννησης παιδιού με σοβαρές συγγενείς ανωμαλίες. Ακόμη και στα πιο έμπειρα χέρια είναι δυνατόν να
διαφύγουν της διάγνωσης πολλές εμβρυϊκές παθήσεις.
Υπάρχουν νοσήματα που είναι αδύνατον να διαγνωστούν
προγεννητικά με τον υπερηχογραφικό έλεγχο ή και με
επεμβατικές μεθόδους (αμνιοκέντηση, λήψη τροφοβλάστης). Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να ενημερωθούν
οι μέλλοντες γονείς για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των υπερηχογραφικών εξετάσεων.
Τα βασικά υπερηχογραφήματα κατά την ομαλά εξελισσόμενη κύηση είναι τέσσερα.
Το πρώτο πρέπει να γίνεται όταν η έγκυος έχει καθυστέρηση εμμήνου ρύσεως 10-15 ημερών. Βασικό στόχο έχει
τον αποκλεισμό της εξωμητρίου κυήσεως, τη διαπίστωση
εμβρυϊκής καρδιακής λειτουργίας και τον έλεγχο της ανατομίας των έσω γεννητικών οργάνων της γυναίκας.
Το δεύτερο είναι ΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ANIXNEYΣΗΣ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ
ΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ PAPP-A
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ β-HCG. Βασικοί του στόχοι είναι ο
πρώιμος έλεγχος της εμβρυϊκής ανατομίας και ο προσδιορισμός κινδύνου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου.
Το τρίτο είναι ΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Β-ΕΠΙΠΕΔΟΥ.
Το υπερηχογράφημα αυτό καλό είναι να εκτελείται σε
ηλικία κυήσεως 20 – 23 εβδομάδων. Ο κύριος σκοπός του
είναι ο λεπτομερής έλεγχος της εμβρυϊκής ανατομίας.
Ένα φυσιολογικό υπερηχογράφημα β’ επιπέδου μειώνει
σημαντικά τον κίνδυνο να έχει το έμβρυο κάποια σοβαρή
συγγενή ανωμαλία χωρίς όμως να τον εξαλείφει.
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Από τον κ. Κωνσταντίνο Τάσση, Μαιευτήρα-Γυναικολόγο
Διευθυντή Τμήματος Μαιευτικών – Γυναικολογικών Υπερήχων
και Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαιευτηρίου «Λητώ»

Ένα τέταρτο υπερηχογράφημα καλό είναι να γίνεται κατά
την 30η-32η εβδομάδα της κύησης για την εκτίμηση της
ομαλής εμβρυϊκής ανάπτυξης.
Σε περιπτώσεις παθολογίας της κύησης (π.χ. υπερτασική νόσος, διαβήτης, υπολειπόμενη ανάπτυξη) μπορεί να
χρειαστούν εξειδικευμένες υπερηχογραφικές εξετάσεις
όπως :
Α. To Έγχρωμο Doppler κυήσεως και
Β. Το Βιοφυσικό Προφίλ.
Πλην των διαγνωστικών υπερηχογραφικών εξετάσεων
μπορεί, κατά τη διάρκεια της κύησης, να προκύψει ανά-

γκη διάγνωσης ή παρέμβασης με επεμβατικές μεθόδους
με τη βοήθεια της υπερηχογραφίας. Οι συνηθέστερες από
αυτές είναι:
1. Η λήψη τροφοβλάστης
2. Η Αμνιοπαρακέντηση
3. Η Λήψη εμβρυϊκού αίματος
4. Η Ενδομήτρια μετάγγιση αίματος
5. Η Εκκενωτική αμνιοπαρακέντηση
6. Η Μείωση πολυδύμου κυήσεως
Η χρησιμότητα, οι δυνατότητες και οι ενδείξεις κάθε υπερηχογραφήματος και κάθε επεμβατικής μεθόδου αναλύονται πιο κάτω από εξειδικευμένους στο ίδιο αντικείμενο
συναδέλφους.
Τονίζεται ότι οι υπερηχογραφικοί έλεγχοι της αυχενικής
διαφάνειας (με την ανίχνευση του ρινικού οστού), του βεπιπέδου καθώς και οι ενδομήτριες επεμβάσεις απαιτούν
εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία και πρέπει να διενεργούνται
από εξειδικευμένους στο αντικείμενο ιατρούς και με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.

Υπερηχογράφημα
Αρχόμενης Κύησης
Αυχενική Διαφάνεια
Papp-A / Ρινικό Οστό
Πότε γίνεται το 1ο υπερηχογράφημα κυήσεως;
Η πιο πρώιμη διάγνωση της κύησης επιτυγχάνεται με διακολπικό u/s, όταν η τιμή του test κύησης στο αίμα (β χοριακή γοναδοτροπίνη) είναι μεγαλύτερη από 1000 IU/L
(Τότε αναγνωρίζεται μόνον ο σάκος της κύησης).
Γιατί γίνεται το 1ο u/s;
1. για την επιβεβαίωση του καλώς έχειν μιας αρχόμενης
ενδομήτριας εγκυμοσύνης
2. για τον προσδιορισμό της ηλικίας κυήσεως (έτσι καθορίζεται η πιθανή ημερομηνία τοκετού, προγραμματίζονται οι προγεννητικές εξετάσεις - βιοχημικές
εξετάσεις και πιθανές επεμβάσεις. π.χ. Αυχενική Διαφάνεια- Papp-A – aFP- FbCG – Λήψη τροφοβλάστηςΑμνιοπαρακέντηση) και
3. για τον αποκλεισμό τυχόν άλλων προβλημάτων όπως:
α) παλίνδρομος κύηση (το έμβρυο δεν αναπτύσσεται και
δε χτυπάει η καρδιά)
β) πολύδυμος κύηση (περισσότερα του ενός έμβρυα)
γ) εξωμήτριος κύηση (κύηση εκτός της μήτρας – πολύ
σοβαρό πρόβλημα)
δ) ατελής έκτρωση (εμφάνιση κολπικής αιμόρροιας )
ε) ανωμαλίες της μήτρας (δίκερως μήτρα- ινομυώματα)
Τι είναι το υπερηχογράφημα Αυχενικής ΔιαφάνειαςΡινικό οστό και η μέτρηση των βιοχημικών δεικτών Α’
τριμήνου (papp-a, f –b-hcg); Πότε εκτελείται και τι διαγιγνώσκει;
Το υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας εκτελείται
μεταξύ 11ης και 14ης εβδομάδας της κύησης.
Αυχενική Διαφάνεια: είναι υποηχογενής περιοχή πίσω
από τον αυχένα του εμβρύου και παριστά συλλογή υγρού
και ανάλογα από την μέτρηση της, αν είναι αυξημένη ή
όχι, σχετίζεται με χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου
(όπως σύνδρομο Down).
Papp-a και F-HCG είναι ορμόνες που μετρώνται στο αίμα
της εγκύου στο Α’ τρίμηνο και αναλόγως των τιμών σχετίζονται με αυξημένο ή μη κίνδυνο για σύνδρομο Down.
Ρινικό οστό: είναι η ύπαρξη ή υποπλασία του ρινικού
οστού του εμβρύου που αναγνωρίζεται από το υπερηχογράφημα και η απουσία του σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό
επίσης με το σύνδρομο Down.
Έτσι, βάσει των ανωτέρω, το υπερηχογράφημα της Αυχενικής Διαφάνειας έχει να κάνει με την ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου, με τη χρησιμοποίηση
ενός λογισμικου μαθηματικού και τον συνυπολογισμό
ορισμένων στοιχείων, όπως ηλικία εγκύου, ηλικία κύησης,

Από τον κ. Σπυρίδωνα Μαντζουράνη, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο
Συνεργάτη Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαιευτηρίου «Λητώ»

πάχος αυχενικής διαφάνειας, papp-a και f-bhcg, ρινικό
οστό και προσδιορίζει τον στατιστικό κίνδυνο για σύνδρομο Down οποιασδήποτε κυοφορούσας γυναίκας.

Εικ. Απεικόνηση αυχενικής διαφάνειας και ρινικού οστού

Τι άλλο μπορεί να διαγνώσει το υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας;
Ανατομικές ανωμαλίες του εμβρύου. Το θέμα της υπερηχογραφικής διάγνωσης ανατομικών ανωμαλιών στο
1ο τρίμηνο είναι εξίσου σημαντικό με την πρόβλεψη των
χρωμοσωμικών ανωμαλιών.
Το υπερηχογράφημα στις 11-14 εβδομάδες για την μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας, σε συνδυασμό με τους
βιοχημικούς δείκτες, είναι η καλύτερη μέθοδος για τη
διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών, τόσο από πλευράς
ευαισθησίας όσο και από πλευράς συχνότητας ψευδών θετικών αποτελεσμάτων.
Με αυτό το δεδομένο το υπερηχογράφημα στις 11-14
εβδομάδες μάς ανοίγει ένα παράθυρο στο 1ο τρίμηνο,
που μας προσφέρει τη δυνατότητα να ελέγξουμε την ανατομία του εμβρύου.
Πολλές μείζονες ανατομικές ανωμαλίες μπορούν να διαγνωστούν από το 1ο τρίμηνο και το σημαντικό είναι ότι οι
ανωμαλίες που μπορούμε να διαγνώσουμε είναι ακριβώς
αυτές για τις οποίες τα περισσότερα ζευγάρια θα προχωρούσαν σε διακοπή της κύησης.
Ο έλεγχος της ανατομίας του εμβρύου σ’ ένα πρωτόκολλο
εξέτασης των εμβρυϊκών οργάνων περιλαμβάνει την απεικόνιση του κρανίου, του εγκεφάλου, του προσώπου, της
σπονδυλικής στήλης, της καρδιάς, των κοιλιακών τοιχωμάτων, του στομάχου, των νεφρών, της ουροδόχου κύστεως και των άνω και κάτω άκρων.
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Υπερηχογράφημα
Β’ επιπέδου
Είναι η υπερηχογραφική εξέταση για αναζήτηση κυρίως
συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου η οποία εκτελείται μεταξύ 20ης-24ης εβδομάδας της κύησης.
Η σημασία της προγεννητικής διάγνωσης κατά το υπερηχογράφημα β’ επιπέδου τονίζεται από το γεγονός ότι
στις συγγενείς ανωμαλίες, η πλειοψηφία των οποίων εκδηλώνεται απουσία οικογενειακού ιστορικού οφείλεται το
20-30% της περιγεννητικής νοσηρότητας.
Για τους πιο πάνω λόγους πρέπει να εξετάζονται – ελέγχονται υπερηχογραφικά όλες οι κυήσεις. Σήμερα σπουδαιότερο ρόλο διαδραματίζει η επιστημονική κατάρτιση, η
ικανότητα και η συνεχής μετεκπαίδευση αυτών που υπηρετούν τον προγεννητικό έλεγχο, σε συνδυασμό με την συνεχώς αυξανόμενη βελτίωση της διακριτικής ικανότητας
των συσκευών υπερηχογραφίας.
Στον πίνακα 1 παρατίθενται τα ποσοστά ανίχνευσης ορισμένων συγγενών ανωμαλιών με το υπερηχογράφημα.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας κατά τη διάρκεια
της εξέτασης του β’ επιπέδου είναι ο έλεγχος για ανίχνευση ανατομικών δεικτών που αυξάνουν τον κίνδυνο για
χρωμοσωμικές ανωμαλίες.
Άλλα πλεονεκτήματά του είναι: Ο έλεγχος της ομαλής
ενδομήτριας ανάπτυξης, ο προσδιορισμός της θέσης του
πλακούντα, η εκτίμηση του όγκου του αμνιακού υγρού, η
πρώιμη ανίχνευση του συνδρόμου υποκλοπής σε δίδυμες
μονοχοριακές κυήσεις, ο λεπτομερής έλεγχος της καρδιάς
των εμβρύων των οποίων η αυχενική διαφάνεια βρέθηκε
αυξημένη στο 1ο τρίμηνο και η εκτίμηση της ροής των
μητριαίων αγγείων και η κατάταξη της κύησης σε υψηλού
κινδύνου (επί παθολογικών ροών) για εμφάνιση υπολειπόμενης ενδομήτριας ανάπτυξης ή προεκλαμψίας, πράγμα
που απαιτεί την εντατικότερη παρακολούθηση της κύησης.
Πρέπει να αναφερθούμε και στις δυσκολίες στη διάγνωση
των συγγενών ανωμαλιών, που οφείλονται σε πολλούς πα-

Από τον κ. Αθανάσιο Χατζηθωμά, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο
Συνεργάτη Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαιευτηρίου «Λητώ»

ράγοντες όπως: το μέγεθος και η θέση του κάθε οργάνου,
η πολυπλοκότητα της δομής και της λειτουργίας του, η
δυσχερής απεικόνιση λόγω εμβρυικής θέσης, το αυξημένο πάχος κοιλιακού τοιχώματος, ο αριθμός των εμβρύων,
η παρουσία ή απουσία αμνιακού υγρού και η συχνότητα
εμφάνισης κάθε συγγενούς ανωμαλίας.
Η ικανότητα διάγνωσης των συγγενών ανωμαλιών κυμαίνονται στις διάφορες μελέτες από 14%-85%.
Θα ήθελα να τονίσω ότι κατά την διάρκεια της εξέτασης
του β’ επιπέδου η μελέτη της ανατομίας του εμβρύου δεν
αποτελεί κατά οποιονδήποτε τρόπο κλινική εξέταση όπως
αυτή του νεογνού από τον νεογνολόγο. Όταν οι υποψήφιοι
γονείς ρωτούν είναι όλα καλά με το παιδί μας η απάντηση πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Η εξέταση β’ επιπέδου και ολόκληρη η διαγνωστική υπερηχογραφία είναι
η επανάσταση που τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει την
καθημερινή Μαιευτική Πρακτική αλλά έχει όρια, κανόνες και περιορισμούς. Είναι η διαγνωστική μέθοδος με τις
δυνατότητες ενός διαγνωστικού μέσου και τις δυνατότητες
αυτού που τις χρησιμοποιεί.
Το υπερηχογράφημα β’ επίπεδου είναι μία ασφαλής μη
επεμβατική μέθοδος με μεγάλη σημασία στην προγεννητική διάγνωση των συγγενών ανωμαλιών διάπλασης του
εμβρύου, παρέχει την δυνατότητα της έγκαιρης αναγνώρισης και αξιολόγησης της σοβαρότητας αυτών από ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων- υποειδικοτήτων, συμβάλλει δε
στη δυνατότητα πρόγνωσης, πιθανής ενδομήτριας θεραπείας και στον έγκαιρο προγραμματισμό για θεραπευτική
αντιμετώπιση μετά τον τοκετό.

Πίνακας 1. Ποσοστά ανίχνευσης συγγενών ανωμαλιών με το υπερηχογράφημα
Ανωμαλία

Επεξήγηση

Δισχιδής ράχη
Ανεγκεφαλία
Υδροκεφαλία
Σοβαρές καρδιακές παθήσεις
Διαφραγματοκήλη
Εξώμφαλος- Γαστρόσχιση
Μείζονα προβλήματα
από τους νεφρούς
Σοβαρές ανωμαλίες των άκρων
Εγκεφαλική παράλυση
Αυτισμός
Σύνδρομο Down

Ανοικτός σπονδυλικός σωλήνας
Απουσία των οστών του κρανίου
Αυξημένη ποσότητα εγκεφαλονωτιαίου
υγρού στον εγκέφαλο
Έλλειμμα του μυός που χωρίζει
το θώρακα από την κοιλιά
Ελλείμματα του προσθίου κοιλιακού τοιχώματος
Απουσία νεφρών ή ανώμαλοι νεφροί
Απουσία οστών ή εξαιρετικά κοντά άκρα
Σπαστικότητα

Το φύλο του εμβρύου προσδιορίζεται σε ποσοστό 95% περίπου
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Πιθανότητα διάγνωσης
από το u/s β-επιπέδου
90%
99%
60%
25%-50%
60%
90%
85%
90%
Δεν διαγιγνώσκεται
Δεν διαγιγνώσκεται
Περίπου 40%

Καρδιοτοκογράφημα
Doppler
Βιοφυσικό Προφίλ
Το Καρδιοτοκογράφημα, το Doppler και το Βιοφυσικό
Προφίλ είναι δοκιμασίες αξιολόγησης της καλής κατάστασης του εμβρύου, κατά κύριο λόγο στο 3ο τρίμηνο της
κύησης.

Από την κα. Ελένη Καραναστάση, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο, Κάτοχο FMF Diploma
Συνεργάτη Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαιευτηρίου «Λητώ»

Τι είναι η κάθε δοκιμασία;
Το καρδιοτοκογράφημα καταγράφει τη δραστηριότητα
του εμβρύου και τη διακύμανση του ρυθμού της καρδιάς
του, σε συνδυασμό με την καταγραφή της δραστηριότητας της μήτρας στην εκάστοτε χρονική περίοδο. Το υπερηχογράφημα Doppler απεικονίζει και καταγράφει την
απρόσκοπτη ή μή ροή του αίματος στα αγγεία είτε του
εμβρύου είτε της μητέρας. Το ποια αγγεία θα εξεταστούν
στην εκάστοτε εξέταση εξαρτάται από την ηλικία της
εγκυμοσύνης και τον λόγο για τον οποίο διενεργείται η
εξέταση - ρουτίνα, υποψία υπολειπόμενης ανάπτυξης του
εμβρύου ενδομητρίως ή εμβρυϊκής δυσχέρειας. Το Βιοφυσικό Προφίλ έχει τις εξής παραμέτρους: α) αμνιακό
υγρό β) επιταχύνσεις στο καρδιοτοκογράφημα γ) κινήσεις
εμβρύου δ) «αναπνευστικές» κινήσεις ε) τόνος εμβρύου.
Πότε διενεργούνται αυτές οι δοκιμασίες;
Το Καρδιοτοκογράφημα και το Βιοφυσικό Προφίλ διενεργούνται κατά κύριο λόγο στο 3ο τρίμηνο της κύησης.
Η Doppler δοκιμασία μπορεί να διεξαχθεί και σε πιο
πρώιμα στάδια κύησης, ανάλογα με τα αγγεία που χρήζουν ελέγχου και την πορεία της κύησης.
Κατά πόσον μπορούμε να ελέγξουμε την ομαλή ή όχι πορεία της κύησης με τις παραπάνω δοκιμασίες;
Η αλήθεια είναι ότι σε ένα καλά αναπτυσσόμενο έμβρυο
με φυσιολογική ποσότητα αμνιακού υγρού και εμφανώς

φυσιολογική κινητικότητα υπερηχογραφικά, αλλά και
κατά τα λεγόμενα της μητέρας, η διενέργεια των παραπάνω εξετάσεων ίσως και να είναι πλεονασμός.
Σε ένα έμβρυο όμως που υποψιαζόμαστε κάποιου είδους
δυσχέρεια, οι παραπάνω δοκιμασίες μας δίνουν πολύ
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του.
Υπάρχει κάποια χρονική σειρά κατά την οποία πρέπει
να διενεργούνται οι δοκιμασίες αυτές;
Αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι υπόψιν είναι ότι τα έμβρυα είναι «αυτόνομες προσωπικότητες» από την ενδομήτρια κιόλας ζωή!
Αυτό σημαίνει ότι κάθε έμβρυο θα «πρωτοεκδηλώσει την
δυσαρέσκειά του» για ό,τι συμβαίνει ενδομητρίως με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ένα άλλο. Κάποιο θα δώσει
ενδείξεις πρώτα στο καρδιοτοκογράφημα, άλλο στο υπερηχογράφημα Doppler και άλλο στο Βιοφυσικό Προφίλ.
Αυτήν τη λεπτομέρεια πρέπει να την έχει υπόψιν του τόσο
ο εξετάζων όσο και ο θεράπων ιατρός και η παρακολούθηση της κύησης να γίνεται ανάλογα.
Σε ποιες παθολογικές καταστάσεις χρησιμοποιούνται οι
δοκιμασίες αυτές;
Οι πιο συνηθισμένη κατάσταση για την οποία υπάρχει ένδειξη διενέργειας κάποιας από τις παραπάνω δοκιμασίες
είναι η ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης του εμβρύου.
Άλλες συνήθεις καταστάσεις είναι η προεκλαμψία και η
πρόωρη ρήξη υμένων. Η αξιολόγηση κάποιων παραμέτρων του Βιοφυσικού Προφίλ -κυρίως της ποσότητας του
αμνιακού υγρού- ίσως να παίζει κάποιο ρόλο στην παρακολούθηση της παράτασης της κύησης.
Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι η καλή και συνεχής συνεργασία του θεράποντος ιατρού με τον εκτελέσαντα τις
δοκιμασίες ιατρό και η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών
καθώς και η προσεκτική αξιολόγηση των λεγομένων της
μητέρας για την πορεία της κύησης είναι ο «ακρογωνιαίος
λίθος» για την παρακολούθηση μιας εγκυμοσύνης σε όλη
την πορεία της.

Απρίλιος 2006
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Επεμβατική
Υπερηχογραφία
Οι συνηθέστερες επεμβατικές μέθοδοι κατά την κύηση με
τη βοήθεια της υπερηχογραφίας είναι:
-

Αμνιοπαρακέντηση
Λήψη τροφοβλάστης
Παρακέντηση ομφάλιου λώρου
Εκκενωτική αμνιοπαρακέντηση
Μείωση πολυδύμου κύησης

Τι είναι η αμνιοπαρακέντηση;
Είναι η συχνότερη από τις επεμβάσεις. Πρόκειται για την
λήψη αμνιακού υγρού μέσω του κοιλιακού τοιχώματος
της εγκύου, για τον έλεγχο χρωμοσωμιακών ανωμαλιών
του εμβρύου, μεταβολικών διαταραχών, γονιδιακών, ενδοκρινικών και αιματολογικών νοσημάτων. Ακόμα με την
μέθοδο αυτή μπορούμε να ελέγξουμε ενδεχόμενη εμβρυϊκή λοίμωξη ή ενδοαμνιακή φλεγμονή.
Ιδανικός χρόνος για την εκτέλεση της αμνιοπαρακέντησης είναι μετά την 16η εβδομάδα της κύησης.
Αποτελεί ασφαλή διαδικασία για την μητέρα και το έμβρυο. Η πιθανότητα αποβολής, όταν η επέμβαση εκτελείται από εξειδικευμένους ιατρούς, δεν ξεπερνάει το 1%.
Ποιες είναι οι συνήθεις ενδείξεις παραπομπής της εγκύου για αμνιοπαρακέντηση;
1. Ηλικία της μητέρας συνήθως άνω των 37 ετών.
2. Ύπαρξη προηγούμενου παιδιού με χρωμοσωμιακή
ανωμαλία.
3. Ύπαρξη γονέα ή άλλου ατόμου στο στενό οικογενειακό περιβάλλον με χρωμοσωμιακή ανωμαλία.
4. Αυξημένη αυχενική διαφάνεια ή παθολογικοί βιοχημικοί δείκτες α τριμήνου( papp-A, B-HCG).
5. Παθολογικό Α test.
6. Υπερηχογραφικά ευρήματα στο β’ επιπέδου υπερηχογράφημα, που αυξάνουν τον κίνδυνο χρωμοσωμιακής ανωμαλίας.
7. Έντονη ανησυχία των γονέων για το κύημα.
Ποιες είναι οι ενδεχόμενες επιπλοκές στην μητέρα και
στο έμβρυο από την αμνιοπαρακέντηση;
1.
2.
3.
4.
5.
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Ενδοαμνιακή φλεγμονή.
Αιμάτωμα μήτρας.
Τραυματισμός εμβρύου (Σπανιότατη επιπλοκή).
Αιμορραγία ή εκροή αμνιακού υγρού.
Αποβολή εμβρύου.
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Από την κα. Φωκιαλάκη Μελίνα, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο
Συνεργάτη Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαιευτηρίου «Λητώ»

Τι είναι η λήψη τροφοβλάστης;
Είναι η λήψη ιστοτεμαχίου από τον πλακούντα για την
πρώιμη διάγνωση χρωμοσωμιακών, αιματολογικών, μεταβολικών και άλλων νοσημάτων του εμβρύου.
Γίνεται μεταξύ 11ης και 13ης εβδομάδας της κύησης και η
πιθανότητα αποβολής, όταν γίνεται από εξειδικευμένους
ιατρούς, είναι η ίδια με αυτήν της αμνιοπαρακέντησης.
Ποιες είναι οι συνήθεις ενδείξεις για τη λήψη τροφοβλάστης;
Είναι ίδιες με αυτές της αμνιοπαρακέντησης με μόνη διαφορά ότι την θέση του θετικού A Test παίρνουν οι παθολογικοί δείκτες α’ τριμήνου.
Οι επιπλοκές της λήψης τροφοβλάστης δε διαφέρουν από
αυτές της αμνιοπαρακέντησης.
Τι είναι η παρακέντηση του ομφάλιου λώρου;
Είναι η λήψη εμβρυϊκού αίματος από τον ομφάλιο λώρο
για τη διάγνωση νόσων μετά την 19η-20η εβδομάδα.
Εφαρμόζεται όταν είναι αδύνατος ο χρωμοσωμιακός ή γονιδιακός έλεγχος με τη λήψη αμνιακού υγρού ή τη λήψη
τροφοβλάστης. Άλλος ένας λόγος εφαρμογής της είναι η
λήψη αίματος από το έμβρυο για τη διάγνωση αιματολογικών διαταραχών που δεν μπορούν να διαγνωσθούν με
τις άλλες μεθόδους. Με την παρακέντηση του ομφάλιου
λώρου γίνεται και η ενδομήτρια μετάγγιση αίματος σε περιπτώσεις βαριάς αναιμίας του εμβρύου.
Τι είναι η εκκενωτική αμνιοπαρακέντηση;
Είναι η αφαίρεση αμνιακού υγρού και γίνεται σε περιπτώσεις υπερβολικής ποσότητας αυτού (υδράμνιο).
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ένα ποσοστό της τάξης του
34% ως ιδιοπαθές υδράμνιο, δηλαδή άγνωστης αιτιολογίας.
Τι είναι η μείωση πολυδύμου κυήσεως;
Είναι η μείωση του αριθμού των βιώσιμων εμβρύων σε
πολύδυμη κύηση, όταν ο αριθμός τους θέτει σε υψηλό κίνδυνο την κύηση. Ακόμα μείωση του αριθμού των εμβρύων
μπορεί να γίνει και σε περιπτώσεις που ο προγεννητικός
έλεγχος πρώτου τριμήνου δείξει χρωμοσωμιακή ανωμαλία ή και αν από το υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας βρεθεί έμβρυο με σοβαρές συγγενείς ανωμαλίες.

Γυναικολογικό
Υπερηχογράφημα

Τι είναι το γυναικολογικό υπερηχογράφημα;
Είναι μία απεικονιστική εξέταση με την οποία ελέγχουμε την ανατομία της μήτρας και των ωοθηκών. Χρησιμοποιούμε ένα πομποδέκτη που εκπέμπει ήχους υψηλής
συχνότητας και καθώς αυτοί αντανακλώνται από τα έσω
γεννητικά όργανα, επιστρέφουν στην κάμερα, αναλύονται
από υπολογιστή και δίνουν στην οθόνη την εικόνα της μήτρας και των ωοθηκών.
Πότε και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται;
Καθώς η νέα κοπέλα ξεκινά τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο,
συστήνεται, με τη σύμφωνη γνώμη και του γυναικολόγου
της, να κάνει επίσης ένα γυναικολογικό υπερηχογράφημα
σε ετήσια βάση. Αν στο μεσοδιάστημα των προληπτικών
εξετάσεων παρουσιαστεί κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα ή αν υπάρχει κάποια γνωστή γυναικολογική πάθηση
υπό παρακολούθηση, τότε μπορεί να χρειαστεί να γίνουν
περισσότερα υπερηχογραφήματα με συχνότητα την οποία
καθορίζει η φύση του εκάστοτε προβλήματος.
Σε ποια φάση του κύκλου είναι καλύτερο να γίνεται το
υπερηχογράφημα;
Είναι προτιμότερο να γίνεται στην πρώτη φάση του κύκλου και συγκεκριμένα την πρώτη εβδομάδα μετά το τέλος της περιόδου, γιατί στη φάση αυτή είναι καλύτερη η
απεικόνιση του ενδομητρίου και των ωοθηκών, με αποτέλεσμα να είναι πιο ακριβής η εξέταση. Σημειώνεται ότι σε
επείγουσες περιπτώσεις το υπερηχογράφημα μπορεί να
γίνει σε όλες τις φάσεις του κύκλου, ακόμη και κατά τη
διάρκεια της περιόδου.
Είναι καλύτερα να γίνεται κοιλιακά ή ενδοκολπικά;
Το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα γίνεται με τη χρήση
ειδικής και ιδιαίτερα λεπτού πομποδέκτη, που τοποθετείται ενδοκολπικά και φθάνει σε μικρή απόσταση από
τη μήτρα και τις ωοθήκες, με αποτέλεσμα η ευκρίνεια
απεικόνισης να είναι ασύγκριτα καλύτερη σε σχέση με το
κοιλιακό υπερηχογράφημα. Ο κοιλιακός έλεγχος γίνεται
εξωτερικά στο κάτω μέρος της κοιλιάς και απαιτεί ειδική
προετοιμασία ώστε η ουροδόχος κύστη να είναι τελείως
γεμάτη. Πρέπει να αναφερθεί ότι η απόσταση του πομποδέκτη από τα γυναικολογικά όργανα, το ενίοτε παχύ κοιλιακό τοίχωμα και η αδυναμία πλήρωσης της ουροδόχου
κύστης επηρεάζουν αρνητικά την ευκρίνεια απεικόνισης.
Σε νεαρές κοπέλες που δεν έχουν ακόμη σεξουαλική
δραστηριότητα, καθώς και σε ηλικιωμένες γυναίκες με
ατροφία και στενότητα κόλπου, εφαρμόζεται το κοιλιακό
υπερηχογράφημα. Σε κάθε άλλη περίπτωση συνιστάται το
ενδοκολπικό υπερηχογράφημα ως πιο αξιόπιστη μέθοδος
εξέτασης.

Από τον κ. Βασίλειο Δ. Κανελλόπουλο, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο
Συνεργάτη Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαιευτηρίου «Λητώ»

Υπάρχουν κίνδυνοι κατά την εξέταση;
Το γυναικολογικό υπερηχογράφημα δεν περιλαμβάνει
χρήση κανενός είδους ακτινοβολίας, παρά μόνο ήχων
υψηλής συχνότητας, που δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο για
την υγεία. Ο ενδοκολπικός πομποδέκτης καλύπτεται με
ειδικό προστατευτικό κάλυμμα και η χρήση της είναι
ακίνδυνη για την εξεταζόμενη γυναίκα. Σε μελέτες που
έχουν γίνει το 95-99% των γυναικών αναφέρουν ότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα ανεκτή και ανώδυνη εξέταση.
Εξετάζομαι τακτικά και κάνω Τεστ Παπανικολάου. Είναι απαραίτητο να κάνω και υπερηχογράφημα;
Με το υπερηχογράφημα παίρνουμε πληροφορίες που δεν
μπορεί να μας δώσει το Τεστ Παπανικολάου και η κλινική εξέταση, επομένως, με τη σύμφωνη γνώμη και του ιατρού σας, είναι προτιμότερο η εξέταση να συμπληρώνεται
με ένα υπερηχογράφημα.
Είναι αναγκαίο μετά την εμμηνόπαυση;
Ακόμη και μετά την αναπαραγωγική περίοδο της ζωής
μιας γυναίκας είναι δυνατόν να εμφανιστούν προβλήματα
που αφορούν τη μήτρα και τις ωοθήκες και το υπερηχογράφημα βοηθάει στην πρώιμη διάγνωση και στην κατάλληλη αντιμετώπισή τους. Ο γυναικολόγος, σας ανάλογα
με το ιστορικό, θα καθορίσει πόσο συχνά και μέχρι ποια
ηλικία είναι απαραίτητος ο ανάλογος έλεγχος.
Τι μπορεί να δείξει το υπερηχογράφημα;
Το υπερηχογράφημα μπορεί να είναι απόλυτα φυσιολογικό ή να εντοπίσει προβλήματα στις ωοθήκες (κύστη
ωοθήκης, πολυκυστικές ωοθήκες κ.λπ.) ή στη μήτρα (ενδομητρικός πολύποδας, ινομυώματα κ.λπ.).
Τι είναι ακριβώς το γυναικολογικό υπερηχογράφημα
Doppler;
Είναι ένας πιο εξειδικευμένος έλεγχος, που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται κάποιο πρόβλημα
(όπως ενδομητρικός πολύποδας, κύστη ωοθήκης κ.λπ.) με
τον οποίο ελέγχουμε την αιμάτωση της μήτρας και των
ωοθηκών και μας δίνει πληροφορίες για την καλοήθη ή
μη φύση του συγκεκριμένου προβλήματος.
Θα χρειαστούν άλλες εξετάσεις μετά το υπερηχογράφημα;
Εφόσον διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, θα το συζητήσετε με το γυναικολόγο σας, ο οποίος και θα καθορίσει
ανάλογα με τη φύση του προβλήματος την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση και την ανάγκη για περαιτέρω
εξετάσεις.
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«Η κύρια αιτία για όλη
τη συμπτωματολογία του
συνδρόμου είναι η μεγάλη αύξηση του επίπεδου
των κυκλοφορούντων ανδρογόνων στο αίμα»
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Από τον κ. Βασίλειο Φιακά, Μαιευτήρα - Χειρουργό - Γυναικολόγο
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (P.C.O.S.)
Απαντήσεις στα 10 πιο σημαντικά ερωτήματα που απασχολούν
την γυναίκα σήμερα για το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.

Λέγοντας σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών εννοούμε το
συνδυασμό διαφόρων συμπτωμάτων;
Πράγματι ο όρος σύνδρομο σημαίνει τον συνδυασμό διαφόρων εκδηλώσεων, οι οποίες προκαλούνται από την ίδια
αιτία. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1936
από τους Stein-Leventhal και δήλωνε:
-

Παχυσαρκία
Υπερτρίχωση
Ανωοθυλακιορρηξία
Διαταραχές περιόδου
Λευκωπές διογκωμένες ωοθήκες

Η παθογένεια του P.C.O.S ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η χρόνια ανωοθυλακιορρηξία και η υπερανδρογοναιμία. Η
ωρίμανση του ωοθυλακίου ή η ατρησία του ρυθμίζονται
από παράγοντες διεγερτικούς ή ανασταλτικούς που εντοπίζονται και μέσα στο ωοθυλάκιο και έξω από αυτό. Η
παρεμβολή διαφόρων καταστάσεων στην απόλυτα ισορροπημένη λειτουργία που προκαλεί την ωρίμανση του ωοθυλακίου και την ωοθυλακιορρηξία οδηγεί στη εμφάνιση
του συνδρόμου.
Πρέπει να υπάρχει η συνύπαρξη όλων των ανωτέρω συμπτωμάτων για να χαρακτηριστεί ότι μια γυναίκα πάσχει από P.C.O.S;
Όχι, αντίθετα πολλές φορές μπορεί να υπάρχει χωρίς την
εμφάνιση των περισσοτέρων συμπτωμάτων. Έτσι, η μέση
συχνότητα της υπερτρίχωσης είναι 69%, των διαταραχών
του κύκλου 30%, της παχυσαρκίας 40% και των διαταραχών ωορρηξίας 70%.

Σχετίζεται η ακμή κι η αυξημένη λιπαρότητα με τις πολυκυστικές ωοθήκες;
Πράγματι, η ακμή η οποία παρουσιάζεται σε κορίτσια
στην ηλικία της ήβης, ειδικά όταν συνοδεύεται από αυξημένη τριχοφυΐα, υποκρύπτει πολυκυστικές ωοθήκες.
Υπάρχει κληρονομικότητα στη αιτιολογία του συνδρόμου;
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ενέχονται γενετικοί παράγοντες, καθώς η εμφάνιση του συνδρόμου είναι συνήθως
οικογενής και ενδέχεται να υπάρχει ένα συγκεκριμένο γονίδιο που κάνει τις ωοθήκες να «συμπεριφέρονται» έτσι.
Κλινικές γενετικές μελέτες δείχνουν ότι η νόσος μεταδίδεται με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα.
Ποιο είναι το κύριο αίτιο του συγκεκριμένου συνδρόμου;
Η κύρια αιτία για όλη τη συμπτωματολογία του συνδρόμου είναι η μεγάλη αύξηση του επίπεδου των κυκλοφορούντων ανδρογόνων στο αίμα. Για την αιτιολογία της
αύξησης αυτής υπάρχουν τρεις υποθέσεις :
Η υπόθεση της L.H.
Η υπόθεση της ινσουλίνης.
Η υπόθεση της ωοθήκης.
Σχετίζονται οι πολυκυστικές ωοθήκες με τον σακχαρώδη
διαβήτη;
Έχει βρεθεί πενταπλάσια έως δεκαπλάσια αύξηση στο
αναμενόμενο ποσοστό μετατροπής από τη διαταραχή της
ανοχής στη γλυκόζη σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, σε
γυναίκες με P.C.O.S. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από
μακροχρόνια παρακολούθηση γυναικών με P.C.O.S.
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Οι πολυκυστικές ωοθήκες προκαλούν στειρότητα;
Είναι αλήθεια ότι η σπάνια ωοθυλακιορρηξία ή η ανωοθυλακιορρηξία εμφανίζεται σαν αμηνόρροια, σε ποσοστό που κυμαίνεται σε 15% έως 70%, και κατ’ ακολουθία
δυσκολία στην σύλληψη ή και αδυναμία σύλληψης.
Ποιες εξετάσεις θα μας δείξουν ότι υπάρχουν πολυκυστικές ωοθήκες;
Οι εξετάσεις αφορούν ορμονικό έλεγχο στο αίμα και διακολπικό υπερηχογράφημα. Οι εξετάσεις του αίματος
είναι:
- Η μέτρηση της L.H./F.S.H.
- Tα βασικά ανδρογόνα (ανδροστενδιόνη – τεστοστερόνη
(ολική και ελεύθερη))
- Προλακτίνη
- SHBG
- DHEAS
Η υπερηχοτομογραφική εικόνα εμφανίζει διογκωμένες
ωοθήκες με πολλές καταβολές ωοθυλακίων μεγέθους 5-9
mm, τα οποία αδυνατούν να εξελιχθούν σε ώριμα ωοθυλάκια.
Υπάρχει θεραπεία;
Μόνιμη και οριστική θεραπεία δεν υπάρχει, διότι το σύνδρομο, όπως αναφέραμε, προκαλείται από γενετικούς
και μεταβολικούς παράγοντες.
Η θεραπευτική μας προσέγγιση κατευθύνεται στην αντιμετώπιση του προεξέχοντος συμπτώματος. Στις παχύσαρκες γυναίκες συνιστούμε απώλεια βάρους και αρκετές
φορές παρατηρούμε ομαλοποίηση της εμμήνου ρήσεως
και επάνοδο της ωοθυλακιορρηξίας.
Όταν υπάρχει ακμή και αυξημένη τριχοφυΐα, συνιστούμε τη χρήση αντισυλληπτικών δισκίων σε συνδυασμό με
αντιανδρογόνα.
Φαρμακευτική αγωγή με μετφορμίνη, που ευαισθητοποιεί τους περιφερειακούς ιστούς στην δράση της ινσουλίνης, παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των
γυναικών με P.S.O.
Σε περιπτώσεις στειρότητας χρησιμοποιούνται φάρμακα
τα οποία προκαλούν διέγερση της ωοθήκης και ωοθυλακιορρηξία (κλομιφαίνη).
Άρα δεν χεριάζεται να ανησυχείτε για το αν θα κάνετε
παιδί.
Πρέπει να τονιστεί ότι, σε γυναίκες με αμηνόρροια, η
συνεχής δράση των οιστρογόνων που προκαλείται στο
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σύνδρομο μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στη μήτρα
και στον μαστό. Γι’ αυτό η χορήγηση αντισυλληπτικών δισκίων χαμηλής δοσολογίας είναι η θεραπεία εκλογής στις
γυναίκες που δεν επιθυμούν εγκυμοσύνη.
Χειρουργικά μπορούν να αντιμετωπιστούν οι πολυκυστικές ωοθήκες;
Εδώ και πολλά χρόνια εφαρμοζόταν η σφηνοειδής εκτομή
των ωοθηκών, η οποία προκαλούσε αύξηση της αιμάτωσης και τοπική ελάττωση των ανδρογόνων, με αποτέλεσμα
τη μείωση των συμπτωμάτων και την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Η μέθοδος δεν εφαρμόζεται πλέον λόγω των
μετεγχειρητικών προβλημάτων. Τελευταία, τα ανωτέρω
αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω της λαπαροσκοπικής
μεθόδου.

λητώ Woman
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Από την Δρ. Φιορίτα Πουλακάκη, MD Χειρουργό - Μαστολόγο
Συνεργάτη Τμήματος Μαστού Μαιευτηρίου «Λητώ»

Παθήσεις Μαστού
Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Νεώτερες εξελίξεις
Ο γυναικείος μαστός, κατεξοχήν σύμβολο θηλυκότητος αποτελεί ένα ανεξάντλητο
θέμα, που έχει προβληματίσει όλες τις γυναίκες σε κάποια φάση της ζωής τους. Ποιες
είναι οι νεώτερες εξελίξεις και οι συνήθεις μύθοι γύρω από τις παθήσεις του μαστού;
Ποιες είναι οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού;
Οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού είναι τα ινοαδενώματα, τα λιπώματα, οι κύστεις και τα θηλώματα. Για να χαρακτηριστεί μια πάθηση καλοήθης, θα πρέπει να υπάρχει
επαρκής τεκμηρίωση, ακτινολογική και κυτταρολογική/
ιστολογική. Δεν κινδυνεύει καμία γυναίκα από τις καλοήθεις παθήσεις του μαστού, αρκεί να είναι κανείς βέβαιος
για τη διάγνωση και να μη χαρακτηρίζει ως καλοήθεια
μια άτυπη και ασαφή αλλοίωση. Εφόσον γίνει η διάγνωση
ενός καλοήθους μορφώματος, το μέγεθός του, η πιθανή
έκκριση υγρού από τη θηλή και η κλινική εκτίμηση του
ιατρού είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν την ένδειξη για αφαίρεση ή για παρακολούθηση.
Υπάρχει όντως τα τελευταία χρόνια αύξηση της συχνότητας στις παθήσεις του μαστού;
Η αύξηση του καρκίνου του μαστού είναι γεγονός, καθώς
1 στις 11 γυναίκες θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή στη
ζωή τους τη νόσο. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι εμφανίζονται κάθε χρόνο 4500 νέα περιστατικά με καρκίνο
του μαστού. Υπάρχει όμως ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα
όσον αφορά το σύνολο αυτών των γυναικών: Η διάγνωση
γίνεται σε σαφώς πρωιμότερα στάδια σε σχέση με το παρελθόν, όταν η θεραπεία είναι πολύ πιο αποτελεσματική.
Έχει αυξηθεί σημαντικά η επιβίωση των ασθενών.
Τι συνετέλεσε σε αυτές τις αλλαγές; Γιατί έχουμε περισσότερους καρκίνους και με ποιο τρόπο ωφελούνται
τελικά οι γυναίκες;
Τον σπουδαιότερο ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση έχει παίξει η ευρύτερη χρήση της μαστογραφίας. Το όριο ηλικίας
των γυναικών που υποβάλλονται στην πρώτη μαστογραφία
έχει κατέβει στα 35 έτη και η συχνότητα μαστογραφικού
ελέγχου έχει πλέον καθιερωθεί στον ετήσιο έλεγχο από τα
40 έως τα 70 έτη και κάθε δύο χρόνια στη συνέχεια. Έτσι
διαγιγνώσκεται η νόσος συχνότερα και νωρίτερα.

Όσον αφορά την βελτίωση στην επιβίωση, όσο νωρίτερα
γίνει η διάγνωση τόσο μεγαλύτερη επιτυχία θα έχει η θεραπεία. Σημαντικότατο παράγοντα αποτελεί η πρόοδος
των χημειοθεραπευτικών σχημάτων και η καθιέρωση της
ακτινοβολίας όπου χρειάζεται.
Η ινοκυστική μαστοπάθεια είναι νόσος;
Η ινοκυστική μαστοπάθεια δεν είναι πάθηση. Αναγνωρίζεται στην πλειοψηφία των γυναικών κυρίως της αναπαραγωγικής ηλικίας. Αποτελεί μία καλοήθη κατάσταση
του μαστού και δεν είναι άλλο από μια περιφραστική περιγραφή των πυκνών μαστών. Σίγουρα η ινοκυστική μαστοπάθεια δυσκολεύει τον κλινικό ιατρό στην ψηλάφηση
και ίσως και τον ακτινοδιαγνωστή στην απεικόνιση του
μαστού, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η γυναίκα ανήκει
στην ομάδα αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του
μαστού.
Ο πόνος στον μαστό αποτελεί ένα από τα συχνότερα και
πιο βασανιστικά ενοχλήματα των νέων κυρίως γυναικών.
Είναι ύποπτο σύμπτωμα; Πώς αντιμετωπίζεται;
Η μαστοδυνία πριν από την έναρξη της εμμήνου ρύσεως,
η οποία εκδηλώνεται με οίδημα στους μαστούς, αίσθημα
βάρους και διάχυτο καυστικό πόνο στον ένα ή και στους
δύο μαστούς, ονομάζεται κυκλική μαστοδυνία. Συμβαίνει
στις περισσότερες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, είναι τελείως καλοήθης κατάσταση και οφείλεται στις φυσιολογικές ορμονικές αλλαγές μέσα στον μήνα. Ο πόνος
στον μαστό είναι κάποιες φορές ανεξάρτητος της περιόδου και εμφανίζεται σε διαστήματα έντονου άγχους της
γυναίκας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μασταλγία είναι
εντοπισμένη σε κάποιο σημείο και συνοδεύει την εμφάνιση μιας κύστης ή ενός καλοήθους μορφώματος που
αυξήθηκε απότομα σε μέγεθος και προκαλεί πόνο. Συνυπάρχει συνήθως με κάποια διαταραχή στην έμμηνο ρύση.
Ο πόνος στον μαστό αποτελεί κατά κανόνα καλόηθες σύ-
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μπτωμα. Σε ποσοστό μόνο 10% κατά την διερεύνηση του
πόνου ανακαλύπτεται και κακοήθεια στον μαστό, η οποία
συνήθως είναι τυχαίο εύρημα.
Θεραπευτικά, θα πρέπει να συστήσουμε στις γυναίκες
που εμφανίζουν μαστοδυνία, τον περιορισμό κατανάλωσης σοκολάτας, καφεΐνης καθώς και ελάττωση του καπνίσματος. Εάν ο πόνος δεν υποχωρήσει, χορηγούμε απλά
αναλγητικά τύπου παρακεταμόλης ή μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Η χορήγηση φυτικών σκευασμάτων βιταμίνης Ε και λιπαρών οξέων είναι η θεραπεία εκλογής για
τη μαστοδυνία που δεν υποχωρεί με απλά αναλγητικά. Σε
σοβαρότερες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί καλά αποτελέσματα μετά από χορήγηση δαναζόλης ή και ταμοξιφαίνης.
Ποια είναι η σύγχρονη θέση για τη χρήση ορμονοθεραπείας σχετικά με τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνο του
μαστού;
Τα οφέλη από την ορμονική υποκατάσταση στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες είναι πάρα πολλά. Όσον αφορά την επίδραση των σκευασμάτων αυτών στον γυναικείο
μαστό, είναι γεγονός ότι αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης
καρκίνου. Εκείνο όμως που θα πρέπει να λαμβάνουμε
υπ’ όψιν μας πάντα είναι το ιστορικό της κάθε γυναίκας.
Σε γυναίκες που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου
(κληρονομική επιβάρυνση, ατομικό ιστορικό καρκίνου
του μαστού), σίγουρα αντενδείκνυται η χορήγηση ορμονών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλες οι γυναίκες που
λαμβάνουν ορμονική υποκατάσταση θα πρέπει να ελέγχουν συχνά τους μαστούς τους, προκειμένου να διαπιστωθεί έγκαιρα οποιαδήποτε μεταβολή.
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η γυναίκα διατρέχει
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού;
Δυστυχώς αυτό είναι γεγονός. Η εγκυμοσύνη εφόσον ολοκληρωθεί πριν από το 30ο έτος της ηλικίας της γυναίκας,
θεωρείται ότι προστατεύει από τον καρκίνο του μαστού.
Κατά τη διάρκεια των 9 μηνών όμως της εγκυμοσύνης σε
οποιαδήποτε ηλικία και εάν πραγματοποιηθεί, έχει παρατηρηθεί ότι η συχνότητα κακοηθειών στο μαστό είναι
ελαφρώς αυξημένη. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγχουν οι γυναίκες τους μαστούς τους ακόμα πιο σχολαστικά κατά την
διάρκεια της κύησης και να αναφέρουν στον μαιευτήρα
που τις παρακολουθεί οποιαδήποτε αλλαγή διαπιστώσουν.
Ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουν όλες οι
γυναίκες;
Έγκαιρη πρόληψη, αποτελεσματικότερη θεραπεία ! Τις
παθήσεις του μαστού μπορούμε να τις νικήσουμε, αρκεί
να τις απομυθοποιήσουμε και να τις αντιμετωπίσουμε χωρίς φόβο και με πολλή αισιοδοξία !
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Από τον κ. Ευάγγελο Κυμηνά, Ουρολόγο
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

Συνήθη Ουρολογικά προβλήματα
κατά τη διάρκεια της κύησης
H αντιμετώπιση των ουρολογικών προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη περίοδο της
εγκυμοσύνης, πρέπει να έχει πάντα σαν γνώμονα την ορθολογική παρέμβαση με στόχο το καλύτερο περιγεννητικό αποτέλεσμα για τη μητέρα και το έμβρυο.
Κατά τη διάρκεια της κύησης, παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στη λειτουργία πολλών συστημάτων του
οργανισμού της γυναίκας, μεταξύ αυτών και του ουροποιητικού.
Έτσι, κατά το 1ο τρίμηνο, οι κάλυκες του νεφρού, η νεφρική πύελος και οι ουρητήρες, διατείνονται «φυσιολογικά»
λόγω μηχανικών και ορμονικών αιτίων. Αυτή η σχετική
στάση των ούρων, που είναι συχνότερη δεξιά σε ποσοστό
86%, εξηγεί και τη μεγαλύτερη συχνότητα φλεγμονών του
νεφρού (πυελονεφρίτιδα) σε εγκύους, η οποία σχετίζεται
με βακτηριουρία.
Επίσης αυξάνει ο όγκος αίματος που «καθαρίζεται» από
τους νεφρούς, γεγονός που μπορεί να τροποποιήσει τα
θεραπευτικά αποτελέσματα των αντιβιοτικών, αλλά και
να αυξήσει τη τοξικότητα τους.
Η εγκυμοσύνη επίσης, προκαλεί μεταβολές και στο κατώτερο ουροποιητικό σύστημα (ουροδόχο κύστη, ουρήθρα).
Ευθύνεται για την αυξημένη διατασιμότητα της κύστεως
και τον μειωμένο τόνο του σφιγκτηριακού μηχανισμού
της γυναικείας ουρήθρας. Αυτά, σε συνδυασμό με την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης λόγω της εγκυμοσύνης,
δικαιολογούν την εμφάνιση ακράτειας από προσπάθεια,
που μπορεί να εμφανισθεί αυτό το χρονικό διάστημα.
Τα συχνότερα ουρολογικά προβλήματα κατά την περίοδο
της εγκυμοσύνης είναι:
1. οι ουρολοιμώξεις
2. η υδρονέφρωση, δηλαδή η διάταση του πυελοκαλυκικού συστήματος του νεφρού λόγω στάσης των ούρων και
3. η νεφρολιθίαση

Α) Ουρολοιμώξεις και εγκυμοσύνη
Πολλαπλές έρευνες, έχουν δείξει οτι η συχνότητα της μικροβιουρίας των εγκύων, κυμαίνεται μεταξύ 4% και 7%
και είναι σχεδόν ίδια με αυτή των σεξουαλικά ενεργών
γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία. Γυναίκες με θετική
καλλιέργεια ούρων στην αρχή της κύησης, έχουν περισσότερες πιθανότητες ουρολοιμώξεων κατά την υπόλοιπη
εγκυμοσύνη. Μελέτες αναφέρουν συσχέτιση μεταξύ εμφάνισης βακτηριουρίας στο 1ο τρίμηνο και ακολούθως
εμφάνισης οξείας πυελονεφρίτιδας. Έτσι το 20% έως
40% των γυναικών με μικροβιουρία (θετική καλλιέργεια
ούρων), που δεν έχουν λάβει κάποια αντιβιοτική αγωγή,
αναπτύσσουν συμπτωματική πυελονεφρίτιδα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.
Η μόλυνση των ούρων όμως, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο έμβρυο καθώς και αυξημένο κίνδυνο πρόωρου
τοκετού. Γι’ αυτούς τους λόγους, είναι απαραίτητη η αντιβιοτική θεραπεία της ουρολοίμωξης στην εγκυμοσύνη.
Καλό είναι, όλες οι έγκυες, να υποβάλλονται σε καλλιέργεια ούρων το 1ο τρίμηνο και, εφόσον υπάρχει ουρολοίμωξη, να λαμβάνουν την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή
για το χρονικό διάστημα που θα τους συστήσει ο ιατρός
τους. Πρέπει να τονιστεί όμως, οτι η επιλογή των αντιβιοτικών, γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, συνεκτιμώντας
τις μεταβολές στην φαραμακοκινητική και την πιθανή
εμβρυοτοξικότητα ορισμένων φαρμάκων.
Β) Υδρονέφρωση κατά την κύηση
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η υδρονέφρωση, δηλαδή
η διάταση των ουρητήρων και του πυελοκαλυκικού συστήματος του νεφρού, είναι συχνή κατά την κύηση και αρχίζει την 6η με 10η εβδομάδα. Είναι εμφανής περίπου στο
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90% των εγκύων και οφείλεται τόσο σε μηχανικά (αύξηση
του μεγέθους της μήτρας), όσο και σε ορμονικά αίτια.
Στην παγκόσμια βιβλιογραφία, έχουν αναφερθεί συνολικά 17 περιπτώσεις αυτόματης ρήξης του νεφρού, λόγω
μεγάλης διάτασης αυτού, που οφείλονταν όμως και σε
άλλα παθολογικά αίτια όπως βαριές πυελονεφρίτιδες ή
παρουσία λίθων του ουροποιητικού.
Η υδρονέφρωση της κύησης, σπανίως αποτελεί σοβαρή
«απειλή» για την έγκυο και το έμβρυο, χρήζει όμως περιοδικής παρακολούθησης και εκτίμησης.

Γ) Νεφρολιθίαση και εγκυμοσύνη
Η συχνότητα νεφρολιθίασης στην κύηση, είναι 1:1500
εγκυμοσύνες και αυξάνει στο 2ο και 3ο τρίμηνο.
Η διάγνωση της λιθίασης την περίοδο αυτή, είναι δύσκολη. Η χρήση υπερήχων βοηθά στον εντοπισμό των λίθων
σε ποσοστό περίπου 50%. Έτσι στη διάγνωση, συμβάλλουν η μαγνητική τομογραφία, η κολπική ηχοτομογραφία (κυρίως για λίθους του ουρητήρα που βρίσκονται
«χαμηλά», κοντά στην κύστη). Επίσης, η χρήση doppler
βοηθάει στη διαφορική διάγνωση μεταξύ «φυσιολογικής»
υδρονέφρωσης και παθολογικής απόφραξης του ουρητήρα από πέτρα.
Η κλασική ενδοφλέβια πυελογραφία, δε χρησιμοποιείται
λόγω μεγάλης ακτινοβολίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η
λεγόμενη «περιορισμένης δόσης» ουρογραφία, μπορεί να
βοηθήσει την τελική διάγνωση.
Η ουρητηροσκόπηση (εξερεύνηση του ουρητήρα με μικροκάμερα), επειδή είναι επεμβατική μέθοδος, αντενδείκνυται, όπως επίσης και η εξωσωματική λιθοθριψία.
Η νεφρολιθίαση αρχικά, αντιμετωπίζεται συντηρητικά,
αφού σε ποσοστό 50%-60%, ο λίθος μπορεί να αποβληθεί
αυτόματα.
Επί αποτυχίας της συντηρητικής μεθόδου, προτείνεται
η τοποθέτηση αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα (pig-tail) ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, διαδερμική
νεφροστομία. Σε ορισμένες πιο σπάνιες περιπτώσεις, το
«ανοικτό» χειρουργείο έχει τη θέση του και τις ενδείξεις
του.
Συμπερασματικά λοιπόν, θα πρέπει να τονίσουμε οτι η
αντιμετώπιση των ουρολογικών προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη περίοδο της εγκυμοσύνης,
πρέπει να έχει πάντα σαν γνώμονα την ορθολογική παρέμβαση, με στόχο το καλύτερο περιγεννητικό αποτέλεσμα για τη μητέρα και το έμβρυο.
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Από τον κ. Σπύρο Ιωαννίδη, Πλαστικό Χειρουργό
Διευθυντή Κέντρου Πλαστικής Χειρουργικής «Μορφή»

BOTTOX
Το ελιξήριο της νεότητας
Οι μη χειρουργικοί τρόποι γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς για τη θεραπεία των ρυτίδων που δημιουργούνται
από τη σύσπαση των μυών του προσώπου και αποκαλούνται ρυτίδες έκφρασης. Οι ενέσεις αυτές λειτουργούν
πολύ διαφορετικά από κάθε άλλο παράγοντα βελτίωσης
των ρυτίδων: «βραχυκυκλώνουν» κάθε μήνυμα που στέλνεται στους μύς να παράγουν τάσεις συρρίκνωσης και
ρυτίδωσης. Αντί να γεμίζουμε την προβληματική περιοχή
με κάποια ουσία, όπως π.χ. γίνεται με τα ενέσιμα εμφυτεύματα, χρησιμοποιούμε ενέσεις, για να απομακρύνουμε
προσωρινά τις ρυτίδες.
Το είδος των γραμμώσεων και ρυτίδων που ανταποκρίνεται καλύτερα στη διαδικασία αυτή, είναι αυτές που
δημιουργούνται ειδικά από τους μύς που βρίσκονται υπό
διαρκή σύσπαση όταν εκφραζόμαστε, όταν δηλαδή συνοφρυωνόμαστε ή ανοιγοκλείνουμε τα μάτια μας. Οι ενέσεις, που πραγματοποιούνται από ειδικευμένο πλαστικό
χειρουργό, έχουν πολύ καλά αποτελέσματα στη μείωση
των ρυτίδων της σκέψης (συνοφρύωση ανάμεσα στα μάτια), στις βαθιές παράλληλες ρυτίδες του μετώπου και στο
«πόδι της χήνας», που σχηματίζεται γύρω από τα μάτια.
Επίσης στις κάθετες ρυτίδες του λαιμού, ακόμη και στους
μύς της μύτης για να μειωθεί το «ρουθούνισμα». Η ουσία που χρησιμοποιείται στις ενέσεις είναι εγκεκριμένη
από την Επιτροπή Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α.
(F.D.A.). Οι πιο γνωστές εμπορικές ονομασίες της είναι
Bottox και Dysport. Η ουσία αυτή έχει επίσης εγκριθεί
για νευρολογικές δυσλειτουργίες, όπως η θεραπεία αλληθωρίσματος, το ανεξέλεγκτο ανοιγόκλεισμα των βλεφάρων και η «εγκεφαλική δυστονία». Έχει αναφερθεί ότι η
συχνή χρήση των ενέσιμων με την ουσία αυτή μειώνει την
συχνότητα εμφάνισης των ημικρανιών και βοηθάει στην
καταπολέμηση της υπερίδρωσης.
Ο πλαστικός χειρουργός με μια πολύ λεπτή βελόνα εγχέει την ουσία στο σημείο του προσώπου όπου υπάρχει
πρόβλημα ρυτίδων έκφρασης. Συνήθεις περιοχές είναι το
μέτωπο και η περιοχή γύρω από τα μάτια, όχι όμως και
κάτω από αυτά. Με ειδική τεχνική που εφαρμόζει ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να προκαλέσει και σήκωμα του
άνω βλεφάρου, ώστε να φαίνονται τα μάτια πιο νεανικά.
Οι ενέσεις μπορούν να γίνουν σε γυναίκες και άνδρες που
παρουσιάζουν ρυτίδες έκφρασης, ανεξαρτήτως ηλικίας

αρκεί βέβαια να είναι ενήλικες.
Οι ασθενείς, κατά την διάρκεια της θεραπείας που δεν
υπερβαίνει τα 2 λεπτά της ώρας, έχουν αίσθηση τσιμπήματος. Σε άτομα ιδιαίτερα ευαίσθητα στον πόνο, μπορεί
να τοποθετηθεί αναισθητική κρέμα πριν τη θεραπεία στα
σημεία που θα εφαρμοστεί. Ελαφρά κεφαλαλγία (πονοκέφαλος) είναι φυσικό προσωρινό φαινόμενο μετά τη θεραπεία.
Αμέσως, μετά τη θεραπεία και για ένα ή δύο περίπου
24ωρα δεν πρέπει να τρίβετε την περιοχή όπου αυτή
εφαρμόστηκε. Πρέπει επίσης να αποφύγετε να μακιγιαριστείτε ή να αφαιρέσετε το μακιγιάζ με δυνατές κινήσεις,
καθώς και την έντονη γυμναστική, την άρση βαρέων αντικειμένων, καυτά λουτρά και κάθε επίπονη εργασία.
Τα αποτελέσματα της θεραπείας γίνονται ορατά σε 3 με
5 ημέρες και διαρκούν από 3 έως 6 μήνες ανάλογα με την
περίπτωση. Υπάρχουν τεκμήρια, ότι η επανάληψη των
ενέσεων μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερης διάρκειας
αποτελέσματα, ιδιαίτερα αν γίνεται συντήρηση με θεραπείες φροντίδας δέρματος και χρησιμοποιούνται προϊόντα που συνδράμουν στην αποκατάσταση των ιστών.
Εξαιρετικές θεραπείες συντήρησης των αποτελεσμάτων
είναι η φωτοανάπλαση, δηλαδή θεραπεία σύσφιξης του
δέρματος με παλμικό φως και οι θεραπείες με αμινοξέα.
Σε κατάλληλες δόσεις και μόνο όταν γίνονται από πλαστικό χειρουργό και σε ιατρικό περιβάλλον, οι ενέσεις
αποτελούν πολύ αποτελεσματική και ασφαλή προσωρινή
θεραπεία για τη λείανση των ρυτίδων έκφρασης.
Τελευταία όμως έχουν και στην χώρα μας αναφερθεί περιστατικά όπου οι ενέσεις αυτές εκτελούνται από άτομα
που δεν έχουν την ιδιότητα του ιατρού, σε μη ιατρικά περιβάλλοντα, όπως κομμωτήρια, γυμναστήρια, δωμάτια
ξενοδοχείων, ακόμη και σπίτια! Σε αυτές τις περιπτώσεις,
όσοι υποβάλλονται σε τέτοιου είδους επέμβαση, πιθανόν
να υποστούν τις συνέπειες που απορρέουν από κακή τεχνική, κακή δοσολογία και ανθυγιεινές συνθήκες.
Σύμφωνα με στατιστική έρευνα της ASAPS (Αμερικανικής
Εταιρείας Αισθητικής και Πλαστικής Χειρουργικής) οι
ενέσεις υπήρξαν οι πιο δημοφιλής μη χειρουργική ιατρική επέμβαση το προηγούμενο έτος (πραγματοποιήθηκαν
περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια περιστατικά).
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Από την κα. Παρασκευή Χάδλα, Μαία, RM, RCM, MSc
Μαιευτηρίου «Λητώ»

Θηλασμός Διδύμων
Ζούμε, δημιουργούμε, διαιωνίζουμε και υποκλινόμαστε
στο θαύμα και στην πρόνοια της φύσης, η οποία έπλασσε
με μαεστρία τον άντρα και τη γυναίκα και τους έχρισε
δημιουργούς μέσα από την ένωσή τους.
Η πιο αποδεκτή και αναμφισβήτητη δύναμη της γυναίκας είναι επομένως η μητρότητα. Η γυναίκα απαράμιλλα
προικισμένη με ένα κορμί, που καρτερικά «θρέφει» το
μωρό στα σπλάχνα της, είναι εξίσου ικανή να συνεισφέρει
στην καλύτερη ανάπτυξη του μωρού ή των μωρών της και
μετά τη γέννηση.
Η δίδυμη κύηση δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο. Άλλωστε,
δίδυμες κυήσεις αναφέρονται από αρχής κόσμου. Ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης ήταν δίδυμοι και λατρεύτηκαν
ως θεοί. Επίσης, η Φοίβη και η Ιλάειρα ήταν δίδυμες. Ο
Ρώμος και ο Ρωμύλος, θεμελιωτές της αρχαίας Ρώμης
κατά τη μυθολογία, ήταν δίδυμοι.
Αναμφίβολα όμως, οι πολύδυμες κυήσεις έχουν αυξηθεί
αισθητά τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό. Σημείο των καιρών ή αναπόφευκτη
εξέλιξη των ραγδαίων κοινωνικοπολιτισμικών αλλαγών
που επηρεάζει το γυναικείο ρόλο;
Η γνωστοποίηση μιας πολύδυμης κύησης στους γονείς
δημιουργεί δικαίως αμφιθυμικά συναισθήματα. Η χαρά
εναλλάσσεται με άγχος για το βάρος μιας μη αναστρέψιμης ευθύνης, καθώς η φροντίδα διδύμων εύλογα απαιτεί
μεγαλύτερο χρόνο και συνεπάγεται υψηλότερο οικονομικό κόστος για την οικογένεια. Η μητέρα μάλιστα γνωρίζοντας τον πολυσήμαντο ρόλο της επιφορτίζεται με
επιπρόσθετες ανησυχίες. Αδιαμφισβήτητα, οι μητέρες
διδύμων χρειάζονται περισσότερη υλική, αλλά και συναισθηματική στήριξη από τις μητέρες που φροντίζουν ένα
μόνο νεογνό.
Οι επαγγελματίες υγείας, που ασχολούνται με πολύδυμες
κυήσεις αλλά και με τη φροντίδα των νεογνών στη λοχεία,
καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με έναν
πολυδιάστατο τρόπο. Ο καθησυχαστικός, υπεύθυνος και
διευκρινιστικός λόγος τους, αλλά και οι συμβουλές που

παρέχουν σε πρακτικά θέματα εδραιώνουν τον γονεϊκό
ρόλο απαλλαγμένο από το αίσθημα της ανεπάρκειας.
Χαρακτηριστική είναι πολυετής έρευνα (National WIC
Breastfeeding Promotion) που καταδεικνύει την σπουδαία
επίδραση των επαγγελματιών υγείας, του συντρόφου, των
συγγενών και των φίλων στα ποσοστά θηλασμού πριν και
μετά από ένα συμβουλευτικό πρόγραμμα στήριξης στο
Μαιευτήριο και στο οικείο περιβάλλον και την ανάγκη ενθάρρυνσης του θηλασμού στο σπίτι.
Συνεπώς, συνειδητοποιούμε ότι ο θηλασμός δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη μητέρα και το νεογέννητο, αλλά
και από την παρουσία κάποιου, ο οποίος θα παρέχει τις
κατάλληλες πληροφορίες, θα στηρίζει το ζευγάρι και θα
το διευκολύνει με λύσεις και προτάσεις.
Στα πλαίσια των υγειονομικών και μαιευτικών παροχών
της χώρας μας, η μαία θεωρείται ο κατεξοχήν επαγγελματίας υγείας, ο οποίος ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
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Πίνακας 1. Ποσοστά επί τοις εκατό γυναικών που θήλασαν στο μαιευτήριο και στο σπίτι πριν από το συμβουλευτικό πρόγραμμα στήριξης θηλασμού και αντίστοιχα
ποσοστά έξι και δώδεκα μήνες μετά από αυτό.
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τόσο των γονέων, όσο και σε ένα γενικευμένο πρόγραμμα προώθησης του μητρικού θηλασμού. Μια προσπάθεια
που, αν μη τι άλλο, θα ξεκινά στηριζόμενη στο ευνοϊκά
πλασμένο γυναικείο σώμα.
Η φύση - σοφή ούσα - προίκισε τη γυναίκα με δυο μαστούς, εξυπηρετώντας τον παράλληλο θηλασμό των διδύμων νεογνών, αλλά και εξασφαλίζοντας τις αυξημένες
απαιτήσεις για παραγωγή μητρικού γάλακτος. Τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού είναι πολλά και γνωστά. Τι γίνεται όμως, όταν καταστάσεις όπως η μέθοδος
τοκετού, η προωρότητα ή ο αριθμός των εμβρύων περιπλέκουν την κατάσταση;
Τα δίδυμα έμβρυα συνήθως γεννιούνται πολύ πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού τους με τη μέθοδο της καισαρικής τομής, χωρίς να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Έχει παρατηρηθεί ότι η καισαρική τομή δυσχεραίνει τον
θηλασμό. Ο πιθανός πόνος, η δυσκολία στην κίνηση, η
αλλαγή θέσεων, η στήριξη του μωρού πάνω στα κοιλιακά
τοιχώματα της μητέρας, αλλά και το είδος της αναισθησίας επηρεάζει την ανταπόκριση της μητέρας και του νεογνού.
Οι συμβουλές της μαίας στο Μαιευτήριο θα επικεντρωθούν:
στα διατροφικά πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού,
στην ψυχολογία των γονέων και την συμπεριφορά τους
απέναντι στα δίδυμα παιδιά τους, σε πρακτικά ζητήματα
όπως:
Ενθαρρύνουμε τη μητέρα να επιλέξει μια άνετη
θέση για να θηλάσει (στο κρεβάτι ή σε μια πολυθρόνα, καθιστή ή ξαπλωμένη στο πλάι). Θα χρειαστεί
μαξιλάρια για να στηρίζει την πλάτη της, ίσως και
για να ακουμπήσει τα μωρά της, ούτως ώστε να τα
φέρει πιο κοντά στο στήθος και να αποφύγει πόνους
από την κακή στάση και το βάρος των νεογνών. Ένα
ποτήρι με νερό θα πρέπει να βρίσκεται διαθέσιμο
κοντά της, για να ξεδιψάσει οποτεδήποτε χρειαστεί.
Συνήθως είναι ευκολότερο να τα θηλάζει χωριστά,
καθώς αυτό της δίνει την ευκαιρία να γνωρίσει τα
νεογνά της ατομικά, ως δύο ξεχωριστές υπάρξεις.
Προτού βγει από το Μαιευτήριο θα ήταν καλό να
προσπαθήσει να τα θηλάσει και παράλληλα για να
μπορέσει να ανταποκριθεί σε τυχόν ταυτόχρονη ζήτηση. Η μαία θα μπορούσε να παρευρίσκεται στη
διάρκεια του θηλασμού παρέχοντας συμβουλές και
υποστήριξη.
Οφείλουμε να ενημερώσουμε τη γυναίκα ότι η σύσταση του μητρικού γάλακτος αλλάζει στη διάρκεια
του θηλασμού. Η ποιότητα του μητρικού γάλακτος
και η ικανότητα παραγωγής του ανταποκρίνεται
στην ηλικία του νεογνού. Στην αρχή παράγεται το
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λεγόμενο foremilk, ενώ μετά από λίγα λεπτά παράγεται το hintmilk, διαφορετικής θρεπτικής αξίας
μεταξύ τους. Για αυτόν τον λόγο συνιστάται ο θηλασμός να ξεκινά και να ολοκληρώνεται στον ένα μαστό, χωρίς εναλλαγή μεταξύ τους. Στην περίπτωση
που τα δίδυμα δεν θηλάζουν ταυτόχρονα, το επόμενο γεύμα ξεκινά από τον αντίθετο μαστό, από αυτόν
τον οποίο τελείωσε.
Εμπειρικά έχει παρατηρηθεί ότι τα δίδυμα συνήθως
«μοιράζονται» τους μαστούς κατά προτίμηση. Το
καθένα εκδηλώνει την αρέσκειά του σε συγκεκριμένο μαστό.
Η μητέρα παράγει γάλα, ανάλογα με το βάρος και
τις ανάγκες του νεογνού της. Οι μητέρες διδύμων
μάλιστα παράγουν περίπου διπλάσια ποσότητα μητρικού γάλακτος.
Ο μητρικός θηλασμός διδύμων μολονότι διαρκεί
περισσότερη ώρα απαλλάσσει το ζευγάρι από το
υψηλό κόστος της τεχνητής διατροφής και από τη
χρονοβόρα διαδικασία καθαρισμού και αποστείρωσης των μπιμπερό.
Στην περίπτωση που ο θηλασμός δεν είναι εφικτός,
ενθαρρύνουμε τη γυναίκα να αφαιρεί το γάλα της με
θήλαστρο εκμεταλλευόμενη την ύψιστη διατροφική
αξία, την ανοσολογική προστασία (πρώτο φυσικό
εμβόλιο) και τον υπακτικό ρόλο που έχει το μητρικό
γάλα.
Η αύξηση και η διατήρηση του μητρικού θηλασμού
επιτυγχάνεται με προσπάθεια και επιμονή, είτε τοποθετώντας τα νεογνά στο στήθος είτε αντλώντας το
γάλα με θήλαστρο σε τακτά χρονικά διαστήματα.
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Στην περίπτωση γέννησης διδύμων δε θα πρέπει να παραβλέπουμε το ενδεχόμενο της προωρότητας, η οποία
συνεπάγεται παραμονή του ενός ή και των δύο νεογνών
στην αντίστοιχη μονάδα. Η κατάσταση του νεογνού θα
αξιολογηθεί από τους επαγγελματίες υγείας της μονάδας
νεογνών και μαζί με τους γονείς θα συναποφασίσουν τον
κατάλληλο τρόπο σίτισης των διδύμων, λαμβάνοντας υπ’
όψιν και την επιθυμία της μητέρας να θηλάσει.
Οι γονείς των διδύμων, τα οποία χρειάζονται την υποστήριξη της μονάδας νεογνών, αποχωρίζονται τα παιδιά τους
και αισθάνονται ότι έχουν ελάχιστα να προσφέρουν στη
βελτίωση της κατάστασης των μωρών τους.
Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να τους εξηγήσουν
ότι δεν πρέπει να αισθάνονται ένοχοι για την κατάσταση
αυτή, να τους ενθαρρύνουν να έχουν σωματική επαφή με
τα νεογνά τους και να τους δώσουν τον χρόνο να βρεθούν
ως οικογένεια μέσα στη μονάδα.
Η γυναίκα έχει τη δυνατότητα να θηλάσει στις ώρες του
επισκεπτηρίου της μονάδας ή να φέρει μπιμπερό με μητρικό γάλα, το οποίο έχει αφαιρεθεί με θήλαστρο από το
σπίτι. Προτιμότερο είναι το ηλεκτρικό θήλαστρο, καθώς
δεν κουράζει τη μητέρα και ορισμένα μοντέλα αυτού διευκολύνουν την παράλληλη άντληση γάλακτος και από τους
δύο μαστούς. Ο σωστός καθαρισμός και η αποστείρωση
του θηλάστρου και των μπιμπερό επιβάλλεται για την
υγεία των νεογνών. Η συντήρηση του μητρικού γάλακτος
γίνεται σε αποστειρωμένα μπιμπερό ή σε ειδικά σακουλάκια φύλαξης, είτε σε θερμοκρασία δωματίου για 1 έως 4
ώρες είτε στο ψυγείο για ένα 24ωρο. Υπάρχει και η δυνατότητα κατάψυξης μητρικού γάλακτος. Η μεταφορά του
μητρικού γάλακτος από το σπίτι θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με το προσωπικό της μονάδας νεογνών.
Το γεγονός ότι το έμβρυο κάνει άρρυθμες θηλαστικές
κινήσεις, με μεγάλα διαστήματα παύσεων, από την 32η
εβδομάδα κύησης αποτελεί ενθαρρυντικό παράγοντα για
τους γονείς που επιθυμούν να προσφέρουν μητρικό γάλα
στα παιδιά τους.
Ανεξαρτήτως προωρότητας ή μη, οι γονείς θα πρέπει να

γνωρίζουν τους εναλλακτικούς τρόπους χορήγησης του
μητρικού γάλακτος, πλην του μπιμπερό, και να συζητήσουν με τους επαγγελματίες υγείας την όποια επιλογή
τους, έτσι ώστε να διευκολύνουν την μετάβαση στον θηλασμό σε ευδόκιμες συνθήκες.
Σαφώς η μετάβαση στη γονεϊκότητα προκαλεί ποικίλα
συναισθήματα τόσο στη μητέρα όσο και στον πατέρα, ο
οποίος καλείται να αντεπεξέλθει στις διπλές οικονομικές
απαιτήσεις των διδύμων, χρειάζεται να αφιερώνει επιπλέον χρόνο στη φροντίδα των νεογνών θέτοντας σε δεύτερη
μοίρα τόσο τον ύπνο του όσο και την επιθυμία του για
ερωτική επαφή με τη σύντροφό του.
Ο ρόλος του πατέρα είναι εξίσου σημαντικός, γι’ αυτό
και οι επαγγελματίες υγείας έχουν χρέος να ενθαρρύνουν
τη συμμετοχή του πατέρα στη φροντίδα των νεογνών. Η
παρουσία και των δυο γονέων στη διάρκεια του επισκεπτηρίου στη μονάδα είναι επιβεβλημένη. Εάν όμως επαγγελματικά κωλύματα αποκλείουν την δυνατότητά του να
συνοδέψει τη μητέρα στο μαιευτήριο, μπορεί να είναι αυτός που θα μεταφέρει το μητρικό γάλα στη μονάδα, που
θα πάει μόνος στο επισκεπτήριο για να δει ή ακόμα και
να ταΐσει π.χ. το ένα νεογνό, εάν το άλλο έχει επιστρέψει
σπίτι.
Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι σε αυτά τα ζευγάρια η ευτυχία χτυπά την πόρτα τους διπλά, άρα έχουν
ανάγκη την υποστήριξη όλων μας για να αντεπεξέλθουν
στις διπλές τους ανάγκες. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο,
όταν τα ζευγάρια αυτά επιστρέφουν στο σπίτι με τα διδυμάκια τους – κατ’ επιθυμία και με τα δυο μαζί ή μόνο με
το ένα, αν η κατάσταση του άλλου χρήζει την παραμονή
του στην μονάδα - για αυτό και η προετοιμασία στο Μαιευτήριο παίζει καταλυτικό ρόλο. Θα ηρεμούσε και θα εξυπηρετούσε τους γονείς, τηλεφωνική υπηρεσία ή κατ’ οίκον
επίσκεψη μιας μαίας.
Αν ο θηλασμός αποτύχει, δεν σημαίνει αποτυχία και
στην μητρότητα. Ο γονεϊκός ρόλος είναι πολυδιάστατος
και οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να στηρίζουν κάθε
διάστασή του.
Η αγάπη και η προσπάθεια είναι αυτό που πάντα μετράει.
Καλή επιτυχία!
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Από την κα. Χαρά Κωτσιοπούλου, Κλινική Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, M.Sc
Υπεύθυνη Τμήματος Μεταβολισμού & Διατροφής Μαιευτηρίου «Λητώ»

Διατροφή Ανοιξη - Καλοκαίρι

Ζήστε την «ενδιαφέρουσα πλευρά της»
Η έλευση της άνοιξης συχνά αποτελεί αφορμή για ένα
νέο ξεκίνημα. Αν στην δική σας περίπτωση σας βρίσκει
σε μια πιο.... “ενδιαφέρουσα” κατάσταση, τότε έχετε
τον σημαντικότερο ίσως λόγο για να τροποποιήσετε τις
διατροφικές σας συνήθειες και να θέσετε την διατροφή
σας ως μια από τις βασικές σας προτεραιότητες. Τόσο
η άνοιξη όσο και το καλοκαίρι είναι οι εποχές κατά τις
οποίες, λόγω της υψηλότερης διαθεσιμότητας ορισμένων
τροφίμων (φρούτα, λαχανικά, ψάρια κ.ά.), παρατηρείται
τροποποίηση των διατροφικών μας επιλογών. Παράλληλα, οι ιδιαίτερες συνθήκες (π.χ. κλιματολογικές) απαιτούν
να γίνονται καταλληλότερες επιλογές. Όλα τα παραπάνω
θα πρέπει να συνυπολογιστούν στον σχεδιασμό του διατροφικού πλάνου της εγκυμονούσας σε κάθε ένα από τα
τρία τρίμηνα της κύησης.
1ο τρίμηνο (0-12 εβδομάδες)
Το σώμα σας αναπτύσσει δύο βασικά όργανα για να υποστηρίξει και να θρέψει το έμβρυο, τον πλακούντα και το
αμνιακό σάκο. Καθετί λοιπόν που καταναλώνετε μεταφέρεται στο έμβρυο μέσω του πλακούντα. Κατά συνέπεια η
σωστή και ισορροπημένη διατροφή είναι καθοριστική για
να τεθούν γερές βάσεις για την ανάπτυξή του.
2ο τρίμηνο (13-28 εβδομάδες)
Το μωρό αναπτύσσεται και παρουσιάζει αυξημένη κινητικότητα. Είναι απαραίτητο να καταναλώνεται επαρκής
ποσότητα υγρών και να τρώτε σωστά, ώστε να μπορέσει
το σώμα να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του
αναπτυσσόμενου εμβρύου.
3ο τρίμηνο (29- 40 εβδομάδες)
Η ωρίμανση των οργάνων πραγματοποιείται σε αυτήν τη
φάση. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η απαίτηση σε ασβέστιο
για την ανάπτυξη των οστών.
Την άνοιξη βρίσκουμε περισσότερα φρούτα και λαχανικά, τροφές που είναι πλούσιες κυρίως σε φυλλικό οξύ και

φυτικές ίνες. Η υψηλή κατανάλωση αυτής της βιταμίνης
είναι καθοριστικής σημασίας για το πρώτο τρίμηνο της
κύησης καθώς βοηθάει να αποφευχθούν ανωμαλίες του
νευρικού σωλήνα στο έμβρυο. Τροφές πλούσιες σε φυλλικό οξύ είναι με φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας: οι
φακές, οι αγκινάρες, τα ρεβίθια, τα σπαράγγια, ο χυμός
πορτοκαλιού, το σπανάκι, το μαρούλι και το μπρόκολο.
Η ύπαρξη των ινών σε αυτές τις τροφές βοηθάει επίσης
στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας και των αιμορροΐδων.
Όσον αφορά τις φυτικές ίνες, ιδιαίτερα πλούσια είναι τα
ρεβίθια, τα αποξηραμένα σύκα, οι φράουλες, το μάνγκο
και τα ακτινίδια.
Το καλοκαίρι είναι μια καλή περίοδος για να αυξήσετε
την κατανάλωση των υγρών, να ενισχύσετε την πρόσληψη
του ασβεστίου αλλά και να αποφύγετε ορισμένες διατροφικές “παγίδες”. Απολύτως απαραίτητο είναι να καταναλώνετε 8-10 ποτήρια υγρών ημερησίως. Η αφυδάτωση
έχει ενοχοποιηθεί για τη δημιουργία πρόωρων συσπάσεων. Δεν αρκεί να βασιστείτε στο αίσθημα της δίψας για
να καλύψετε τις ανάγκες σας, οι οποίες είναι αυξημένες
λόγω της αύξησης του όγκου του αίματος, αλλά και λόγω
των απωλειών μέσω του ιδρώτα. Η καλύτερη επιλογή είναι το νερό αλλά και οι χυμοί και οι σούπες λαχανικών.
Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, ποτών
που περιέχουν καφεΐνη (καφές, τσάι, αναψυκτικά τύπου
cola). Σε περίπτωση που κινείστε εκτός σπιτιού, έχετε υπ’
όψη ότι για κάθε μία ώρα που παραμένετε εκτός, θα πρέπει να καταναλώνετε ένα ποτήρι νερό για αναπλήρωση. Η
πρόσληψη ασβεστίου θα πρέπει να φθάνει τις 4 μερίδες
ημερησίως. Η υψηλή ηλιοφάνεια κατά την άνοιξη και το
καλοκαίρι ευνοεί την παραγωγή βιταμίνης D που διευκολύνει την απορρόφηση του ασβεστίου.
Ο κίνδυνος κατανάλωσης αλλοιωμένων προϊόντων είναι
τώρα μεγαλύτερος, γι’ αυτό αποφύγετε να καταναλώνετε
ευαλλοίωτα τρόφιμα, όπως είναι τα οστρακοειδή. Καλό
είναι να τα αποφεύγετε γενικότερα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, επειδή αποτελούν φίλτρα των νερών στα οποία
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συγκεντρώνονται πολλές τοξικές ουσίες. Προσοχή χρειάζεται όσον αφορά το ψάρι. Αποφύγετε την κατανάλωση ωμού ψαριού (σούσι) αλλά και ορισμένων ψαριών τα
οποία παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις υδραργύρου
(φιλέτο ξιφία, κολιός). Από την ομάδα των τυριών αποφεύγουμε τα μαλακά τυριά όπως μπλε τυρί, ροκφόρ, λόγω του
κινδύνου ανάπτυξης ενός μικροοργανισμού (Listeria).
Οι παραπάνω οδηγίες, σε συνδυασμό με τις γενικές οδηγίες, θα πρέπει να ενσωματώνονται στο διατροφικό πλάνο,
το οποίο δεν μπορεί παρά να είναι εξατομικευμένο, ανάλογά με το προφίλ της κάθε εγκυμονούσας.

ΜΙΑ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ» ΠΡΟΤΑΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΡΩΙΝΟ
1 ποτήρι γάλα ημίπαχο
1/2 φλυτζάνι mousli
1 ακτινίδιο
ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ
1 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού
2 αποξηραμένα σύκα
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
1 φιλέτο μοσχαρίσιο
1 πιάτο φρούτου αρακάς-αγκινάρες αλά πολίτα
1 μπώλ σαλάτα με μαρούλι, σπανάκι, ρόκα
(2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο)
1 μερίδα γραβιέρα ή κίτρινο τυρί
1 φέτα πολύσπορο ψωμί
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
1 γιαούρτι 2%
1 κουταλάκι του γλυκού μέλι
5 αμύγδαλα
ΔΕΙΠΝΟ
1/2 στήθος κοτόπουλο ψητό
1 μπώλ σαλάτα μπρόκολο (με λεμόνι)
(2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο)
1 μέτρια πατάτα ψητή

Σημασία κατά συνέπεια έχει και το πόσο
άλλα και το τι τρώτε.
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«Είναι γνωστό ότι πολλές
αεροπορικές εταιρίες απαγορεύουν σε εγκύους μετά
τον 7ο μήνα της κυήσεως
να πραγματοποιούν πτήσεις με τα αεροσκάφη τους,
λόγω της αυξημένης πιθανότητας πρόωρου τοκετού»
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Από τον κ. Γεώργιο Α. Γιαπισίκογλου, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

Ταξίδι και Κύηση
Ταξιδέψτε άφοβα κατά την εγκυμοσύνη σας
Πολύ συχνά κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, εμφανίζεται το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού για λόγους αναψυχής ή
και ανάγκης. Ανακύπτει τότε το ερώτημα αν επιτρέπεται
στη γυναίκα που κυοφορεί να ταξιδεύει.
Πρώτη μας σκέψη θα πρέπει να είναι, στην περίπτωση
αυτή, ότι η κυοφορία είναι για τη γυναίκα, μία φυσιολογική κατάσταση, η οποία θα την οδηγήσει στη μητρότητα.
Υπό αυτήν την έννοια, η κυοφορία δε θα πρέπει να λογίζεται ως κάποιας μορφής παθολογική κατάσταση ούτε και η
κυοφορούσα ως ασθενής. Επομένως, σαφώς και μπορεί η
γυναίκα κατά την περίοδο της κυήσεως να ταξιδέψει και
να πάει διακοπές.
Ωστόσο, η εγκυμοσύνη συνεπιφέρει μεγάλες αλλαγές στον
γυναικείο οργανισμό κατά τη διάρκειά της, από δε την
ομαλή εξέλιξή της θα καθοριστεί η σωστή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του εμβρύου, αλλά επηρεάζεται σημαντικά και η υγεία της ίδιας της γυναίκας. Επομένως, κάθε
γυναίκα σε κατάσταση εγκυμοσύνης, που αποφασίζει να
ταξιδέψει, θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να λάβει ορισμένες απαραίτητες προφυλάξεις και συγκεκριμένα:
Στον τόπο, στον οποίο μεταβαίνει ή πρόκειται να διαμείνει, να βρίσκεται κοντά σε ιατρικές μονάδες (νοσοκομεία,
κλινικές, κέντρα υγείας κ.λπ.).
Να φέρει πάντοτε μαζί της την καρτέλα παρακολούθησης
της κυήσεως με την οποία είναι εφοδιασμένη και από την
οποία να προκύπτει η ηλικία της κυήσεως, οι εργαστηριακές εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί και άλλα χρήσιμα σχετικά στοιχεία.
Να καταναλώνει εμφιαλωμένο νερό, καθώς και
Να καταναλώνει φρέσκιες τροφές.
Υφίστανται βέβαια και ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες απαγορεύεται αυστηρά στις κυοφορούσες να ταξιδεύ-

ουν, εφ’ όσον συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι, που
μπορούν να συνίστανται σε:
-Επαπειλούμενη κύηση 1ου τριμήνου (αιμορραγία)
-Υπερέμεση κυήσεως (ναυτία, έμετοι, διαταραχές ηλεκτρολυτών)
-Περιφερική αποκόλληση πλακούντα
-Υπέρταση
-Προεκλαμψία
-Ιστορικό πρόωρου τοκετού
-Προδρομικός πλακούντας
-Υδράμνιο
-Αιμορραγία σε κάθε στάδιο της κυήσεως κ.ά.
Ειδικότερα, γίνεται δεκτό ότι η κυοφορούσα μπορεί να
ταξιδεύει με αυτοκίνητο. Ωστόσο, τους δύο τελευταίους
μήνες της κυήσεως, καλό θα ήταν ν’ αποφεύγει να οδηγεί
η ίδια. Γενικά, κατά το ταξίδι με αυτοκίνητο θα πρέπει
να αποφεύγονται οι απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις του αυτοκινήτου, οι ανωμαλίες του οδοστρώματος
(λακούβες, διαδρομές από χωματόδρομους και εν γένει
δύσβατους δρόμους, ανηφόρες ή κατηφόρες με μεγάλες
κλίσεις, επικίνδυνες στροφές κ.λπ.).
Επίσης, οι κυοφορούσες θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους
για τη χρήση της ζώνης ασφαλείας, ότι θα πρέπει να τη
φορούν χωρίς όμως να ασκείται πίεση στην περιοχή της
κοιλιάς. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καλό θα είναι να
πραγματοποιούνται αρκετές στάσεις, καθώς και ασκήσεις
στα πόδια, προκειμένου να εξασφαλίζεται καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.
Σε περίπτωση που συμβεί σε κυοφορούσα κάποιο ατύχημα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα πρέπει οπωσδήποτε
να επισκεφθεί άμεσα την πλησιέστερη ιατρική μονάδα,
ακόμα και αν αισθάνεται καλά.
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Αν οι ανάγκες του ταξιδιού απαιτούν μετακίνηση με αεροπλάνο, καλό θα είναι οι πολύωρες πτήσεις ν’ αποφεύγονται, δεδομένου ότι κατά κανόνα είναι κουραστικές, λόγω
δε της παρατεινόμενης καθιστικής στάσης του σώματος
αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους φλεβοθρομβώσεων.
Απαραίτητο είναι να ελέγξετε και να βεβαιωθείτε από πριν
ότι το αεροπλάνο, με το οποίο πρόκειται να ταξιδέψετε,
διαθέτει σύστημα ρυθμίσεως της πίεσης στην καμπίνα.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της πτήσεως, αν χρειάζεται και
με τη βοήθεια της αεροσυνοδού, θα πρέπει κατά διαστήματα να περπατάτε στον διάδρομο του αεροπλάνου και
να κάνετε ασκήσεις για την καλή κυκλοφορία του αίματος
στα κάτω άκρα.
Είναι γνωστό ότι πολλές αεροπορικές εταιρίες απαγορεύουν σε εγκύους μετά τον 7ο μήνα της κυήσεως να πραγματοποιούν πτήσεις με τα αεροσκάφη τους, λόγω της
αυξημένης πιθανότητας πρόωρου τοκετού. Για τον λόγο
αυτό, οι εταιρίες αυτές ζητούν από τις εγκύους σχετική
ιατρική βεβαίωση, που να πιστοποιεί ότι δεν υφίσταται
ενδεχόμενο πρόωρου τοκετού εντός των επόμενων 2-3
ημερών. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι η μόνη βεβαίωση,
την οποία μπορεί να χορηγήσει ο ιατρός στην περίπτωση
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αυτή, είναι ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή η εγκυμοσύνη εξελίσσεται ομαλά.
Περαιτέρω, και με πλοίο μπορείτε επίσης να ταξιδέψετε και μάλιστα, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι
ως μέσον ενδείκνυται περισσότερο από άλλα, αφού κατά
κανόνα εξασφαλίζει αρκετή άνεση χώρου, που επιτρέπει κίνηση, περπάτημα, άσκηση κ.λπ. Θα πρέπει όμως
και εδώ να αποφεύγονται οι ημέρες με άσχημα καιρικά
φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν θαλασσοταραχή ενώ ταξιδεύετε. Επίσης, χρειάζεται προσοχή κατά τη
μετακίνησή σας στους χώρους του πλοίου, π.χ. αποφύγετε
απότομες σκάλες ή ολισθηρές επιφάνειες λόγω διαρροής
λιπαντικών ή εισροής θαλάσσιου νερού στους εξωτερικούς χώρους του πλοίου.
Αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο μερικών απλών φροντίδων
και βασικών προφυλάξεων, οι οποίες καλό είναι να τηρούνται, ώστε το ταξίδι σας να κυλήσει όμορφα και να το
απολαύσετε πραγματικά, παράλληλα με την εγκυμοσύνη
σας.
Καλό σας ταξίδι και μην ξεχνάτε ... να είστε προσεκτική,
γιατί δεν είστε μόνη σας !

Ταξιδεύοντας ...
στην Κωνσταντινούπολη
Στην Κωνσταντινούπολη πολλά τα ιστορικά μνημεία που προ-

τώριο, αναδείξαν ουκ ολίγους τον αριθμόν επιφανείς ιεράρχες,

σελκύουν τον επισκέπτη. Θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε σε

μεγαλουργούς με υψηλά φρονήματα. Ακολουθεί η Πρίγκηπος,

δύο κατηγορίες, εκ των οποίω η πρώτη περιλαμβάνει τα προσκυ-

όπου μεταξύ άλλων σας δίδεται η ευκαιρία να απολαύσετε το με-

νήματα. Η επίσκεψη τους, για κάθε χριστιανό, και δη ορθόδοξο,

γαλείον της φύσεως και ταυτόχρονα να θαυμάσετε τα περικαλλή

θεωρείται επιβεβλημένη και γίνεται με τον προσήκοντα σεβα-

θέρετρα της ρωμιοσύνης. Ο γύρος του νησιού με άμαξα, καθώς

σμό. Από αυτά τα κυριότερα είναι:

και η επίσκεψη στην μονή Αγ. Γεωργίου του Κουδουνά θα σας

α) Το Οικουμενικό Πατριαρχείο

εκπλήξουν.

Δύο λέξεις, στο άκουσμα των οποίων πάλλεται από συγκίνηση η
καρδιά κάθε Χριστιανού Ορθόδοξου οπουδήποτε στην οικουμέ-

2. Τα ιστορικά μνημεία

νη και αν ευρίσκεται. Εκεί του δίδεται η ευκαιρία, εν κατανύξει,

α) Μεγάλη του Γένους Σχολή

να προσκυνήσει την θαυματουργό εικόνα της Παναγιάς της Φα-

Με ιστορία 550 ετών μέγα αυτό πνευματικό κέντρο του εν Τουρ-

νερωμένης, τη στήλη Φραγγελλώσεως του Χριστού, τα λείψανα

κία ελληνισμού, το οποίον οι ευρωπαίοι ονόμασαν Ακαδημία.

των Αγίων Θεοφανούς βασιλίσσης, Ευφημίας και Σολομονής και

β) Τέμενος του σουλτάνου Αχμέτ (1603-1617)

να θαυμάσει τα εν αυτω διάφορα εκκλησιαστικά σκεύη και κει-

Παρά τον Βυζαντινό ιππόδρομο. Έργον αξιοθαύμαστο, εσωτε-

μήλια.

ρικώς διακοσμημένο με ποικιλόχρωμα πλακάκια, όπου κυριαρ-

β) Βαλουκλή

χεί το βαθυκύανο (μπλε) χρώμα, εξ ου και η ονομασία του μπλε

Όπου περικαλλής ναός και το αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής.

τζαμί.

Στον περίβολο δε του ναού οι τάφοι των Πατριαρχών. Επειδή η

γ) Βασιλική δεξαμενή (γερέ-μπατάν σαράι)

Μονή κείται εκτός των τειχών, στον επισκέπτη παρέχεται η ευ-

Υδαταποθήκη προς ύδρευση της πόλης, διαστάσεων 40μ. χ 70μ.

καιρία να περιηγηθεί τα Κωνσταντίνεια και Θεοδοσιανά τείχη.

και με 338 κίονας. Εντυπωσιακό έργο του Ιουστινιανού (527-

γ) Βλαχέρνες

565)

Εις τον πάλαι ποτέ διαλάμψαντα ναό και το εν αυτώ αγιάσματα

δ) Μονή της χώρας (καχριε τζαμί)

Παναγίας των Βλαχερνών, το έτος 626, κατόπιν του γενομένου

Το περίλαμπρο αυτό βυζαντινό μνημείο με τα περίφημα και

θαύματος του καταποντισμού των πολιορκούντων την πόλη, Αβά-

παγκοσμίως μοναδικά μωσαϊκά του, σήμερα λειτουργεί ως μου-

ρων, εψάλη ο Ακάθιστος Ύμνος προς τιμήν της Θεοτόκου, ηγου-

σείο.

μένου του Πατριάρχου Σέργιου.

ε) Μουσείο τοπ-καπί (τοπκαπί μουζεσι)

δ) Η Αγιά Σοφιά

Εδώ έκειντο τα παλαιά ανάκτορα των σουλτάνων. Το 1924 με-

Είναι το υπέρτατο μνημείο, σύμβολο του χριστιανισμού, θείας

τετράπη σε μουσείο. Τα αμυθήτου αξίας εκθέματά του αφήνουν

εμπνεύσεως, όπου βασιλεύει η σοφία, η ειρήνη και η δύναμις

έκθαμβο τον επισκέπτη.

του θείου φωτός. Έκθαμβος παραμένει ο επισκέπτης ατενίζων

στ) Ανάκτορα ντολμά μπαχτσέ (1843)

τα ολίγιστα διασωθέντα από την αρπαγή και την βεβήλωση, αμύ-

Τα ανάκτορα αυτά, τα οποία αποτελούν ένα κόσμημα στα νερά

θητου αξίας ψηφιδωτά, καθώς επίσης και τον μοναδικό εις τον

του Βοσπόρου, καλύπτουν επιφάνεια 15.000 τ.μ., με 285 δωμάτια

κόσμο θόλο του οποίου τα σαράντα παράθυρα φωτίζουν άπλετα

και 46 σαλόνια. Ο πολυτελέστατος εσωτερικός διάκοσμός τους

και με ακατάληπτο τρόπον τον ναό.

αφήνει κατάπληκτο τον περιηγητή. Λειτουργεί ως μουσείο.
ζ) Κλειστή αγορά (καπαλί τσαρσί)

Εις την δεύτερη κατηγορία εντάσσονται:

Τεράστιο, εντυπωσιακό κέντρο αγοραπωλησιών με 4.000 καταστήματα, 78 πύλες και 65 οδούς, πραγματικός λαβύρινθος. Εδώ

1. Το μεγαλείον της φύσεως:

ο επισκέπτης θα εύρη κάθε προϊόν της Τουρκίας, εξαιρουμένων

α) Βόσπορος περίφημος ανά το κόσμο όλο είναι η θαυμάσια θέα

των τροφίμων.

του Βοσπόρου. Τη φυσική αυτή καλλονή επαυξάνουν και τα πολ-

η) Αιγυπτιακή αγορά (μισίρ τσαρσί)

λά παράκτια θέρετρα, τα ανάκτορα και η μεγάλη κίνηση των δι-

Στοά με καταστήματα κυρίως μπαχαρικών, ξηρών καρπών και

ερχομένων πλοίων.

αρωμάτων ουχ ήττον τροφίμων και αλλαντικών, ο τρόπος εκθέσε-

β) Τα Πριγκιποννήσια με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά και τις

ως των οποίων προσελκύει τον υποψήφιο αγοραστή.

άξιες περιηγήσεως ιδιαιτερότητές τους, κατά σειρά η πρώτη, η

Πέραν των ανωτέρω, επισκεπτόμενοι την πόλη θα σας δοθεί η

Αντιγόνη την οποία διαδέχεται η μυροβόλος Χάλκη, όπου επί του

ευκαιρία να απολαύσετε και πολλά άλλα αξιοθέατα και ιστορικά

λόφου της ελπίδος δεσπόζει η Θεολογική Σχολή, πνευματικό φυ-

μνημεία άξια περιηγήσεως.
Σ. Παπαμανωλάκης
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Από τον κ. Κώνσταντίνο Μαυρέλο, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο
Πρόεδρο Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
Συνεργάτη Μαιευτηρίου «Λητώ»

Λαπαροσκόπηση

8 λόγοι για να την επιλέξετε
Την τελευταία 20ετια έχει αναπτυχθεί σε παγκόσμια κλίμακα η χειρουργική τεχνική της λαπαροσκόπησης. Η λαπαροσκόπηση σήμερα είναι μία συνηθισμένη και κοινά
αποδεκτή χειρουργική μέθοδος, που χρησιμοποιείται για
τη διάγνωση και θεραπεία πολλών παθήσεων γυναικολογικών και γενικά για χειρουργικές επεμβάσεις της κοιλίας. Η διαγνωστική και θεραπευτική αυτή δυνατότητα της
λαπαροσκόπησης έρχεται να υποκαταστήσει σε υψηλό
ποσοστό τη χειρουργική τεχνική της ανοικτής επέμβασης,
που λέγεται λαπαροτομία. (δηλαδή επέμβαση με μεγάλη
τομή στο τοίχωμα της κοιλίας)
Που Χρησιμοποιείται;
Η λαπαροσκόπηση εκτελείται για να διερευνήσει η να
διαγνώσει μια γκάμα παθήσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Για τη διερεύνηση οποιουδήποτε κοιλιακού πόνου.
Για τη διερεύνηση αιτιών γυναικολογικού πόνου.
Για τη διερεύνηση αιτιών της υπογονιμότητας της γυ
ναίκας.
Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση όλων
των γυναικολογικών επεμβάσεων, όπως:
Λύση συμφύσεων
Σαλπιγγοπλαστικές
Στειροποίηση (απολίνωση σαλπίγγων)
Εξωμήτριο κύηση
Θεραπεία ενδομητρίωσης
Αφαίρεση κύστεων ωοθήκης
Ινομυωματεκτομή
Υστερεκτομή
Ριζική ολική υστερεκτομή
Πως γίνεται η λαπαροσκόπηση;
Στην επέμβαση αυτή, χρησιμοποιείται ως κύριο εργαλείο
το λαπαροσκόπιο. Το λαπαροσκόπιο είναι ένα λεπτό εργαλείο στο οποίο προσαρμόζεται μια πηγή φωτός, για να
φωτίζει το εσωτερικό της κοιλιάς και της πυέλου. Με τη
βοήθεια μιας ελαφριάς κάμερας προσαρμοσμένης στο ένα

άκρο του λαπαροσκόπιου, μπορούμε να πάρουμε ευκρινή
εικόνα των οργάνων της κοιλίας, η οποία εικόνα μπορεί
να μεταφερθεί σε ένα βίντεο-μόνιτορ. Έτσι ο χειρουργός
και το υπόλοιπο προσωπικό μπορεί να έχει άμεση εικόνα
των οργάνων της περιτοναϊκής κοιλότητας.
Στη λαπαροσκόπηση επίσης χρησιμοποιούνται μικρά, μακριά, λεπτά εργαλεία και διάφορες πηγές ενέργειας, όπως
ηλεκτρισμός, laser, υπέρηχοι κ.λπ. Για την εισαγωγή του
λαπαροσκόπιου και των εργαλείων, χρησιμοποιούνται τομές στο τοίχωμα της κοιλιάς μήκους 5-10 χιλ. Η τομή για
την εισαγωγή του λαπαροσκόπιου γίνεται στο βάθος του
ομφαλού και έχει μήκος 1 εκ. Πολλές φορές αυτή η τομή
αρκεί για την διαγνωστική λαπαροσκόπηση.
Οι τομές για τα υπόλοιπα εργαλεία με τα οποία εκτελούνται οι επεμβάσεις, 2-3 τον αριθμό, γίνονται χαμηλότερα
στην κοιλιά, και έχουν μήκος συνήθως 5 χιλ. Βεβαίως, για
να εκτελεστεί η επέμβαση, πρέπει η περιτοναϊκή κοιλότητα να «φουσκώσει» με CO2. Το CO2 σηκώνει το τοίχωμα
της κοιλιάς, το απομακρύνει από τα όργανα και κάνει ευκολότερη και ασφαλή την εισαγωγή του λαπαροσκόπιου
και των εργαλείων για την πραγματοποίηση της επέμβασης.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;
Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου έναντι
της ανοικτή, αναμφισβήτητα είναι αρκετά, όπως:
Βραχεία νοσηλεία (Από λίγες ώρες έως ένα 24ωρο)
Μικρότερος χρόνος πλήρους ανάρρωσης (περίπου
μια εβδομάδα)
Μικρότερη απώλεια αίματος
Μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος
Λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές
Μικρότερο κόστος της επέμβασης και απώλεια εργάσιμου χρόνου
Εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα λόγω απουσίας
μεγάλων τομών
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
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Υπάρχουν Μειονεκτήματα;
Βεβαίως υπάρχουν, αλλά αυτά δεν αφορούν
τον ασθενή. Για την εκτέλεση της λαπαροσκόπησης απαιτείται ειδική και μακροχρόνια εκπαίδευση του γυναικολόγου και του
προσωπικού. Επίσης υπάρχει ανάγκη υψηλού τεχνολογικού εξοπλισμού, η προμήθειά
του οποίου δεν είναι εύκολη για όλες τις κλινικές.
Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί τη
χειρουργική του μέλλοντος.
Υπολογίζεται ότι με αυτήν τη μεθοδολογία
θα εκτελείται το 85-90 % των γυναικολογικών επεμβάσεων, προς όφελος βέβαια της
πάσχουσας γυναίκας, που είναι ο τελικός
αποδέκτης των πλεονεκτημάτων της μεθόδου.
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∞ÔÎÙ‹ÛÙÂ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘
ª·ÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘ “§ËÙÒ” ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜.
™˘ÌÏËÚÒÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÌÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Û·˜
Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌ‹ÛÙÂ ÙÔ ÛÙËÓ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
M·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ “§ËÙÒ”
TÌ‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ,
˘’ fi„ÈÓ Î·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ª·Ùı·›Ô˘
MÔ˘ÛÒÓ 7-13
115 24, Aı‹Ó·
°È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›·
Î·Ï¤ÛÙÂ ÛÙÔ ÙËÏ.: 210 69 02 411

δωρεάν αποστολή
Σηµειώσατε

στο κουτάκι

κουπόνι

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

∆εν επιθυµώ να λαµβάνω στο µέλλον ενηµερωτικό υλικό του Μαιευτηρίου “Λητώ”
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