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Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Κάθε τεύχος είναι µία ευκαιρία για να συστηθούµε σε νέους αναγνώστες και να
συσφίξουµε τις σχέσεις µας µε εσάς τους πιστούς µας φίλους, που ανατρέχετε
στις σελίδες του περιοδικού µας, για να ενηµερωθείτε έγκυρα και έγκαιρα
πάνω σε ζητήµατα που αφορούν µικρά ή µεγαλύτερα παιδιά. Όλοι εµείς οι
εξειδικευµένοι επιστήµονες της Α‘ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών υπογράφουµε θέµατα για την ψυχική και τη σωµατική υγεία των παιδιών
σας, για την οποία αγωνιζόµαστε στην πρώτη γραµµή: στα ιατρεία και στις
κλινικές του Νοσοκοµείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας φιλοξενούµε τη συνέντευξη της
Διευθύντριας και Υπεύθυνης Μονάδας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας και
Ηπατολογίας της Α‘ Παιδιατρικής Κλινικής, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, η
οποία είναι ο ιθύνων νους σε µία από τις αρτιότερες µονάδες στην Ευρώπη.
Ακόµη, στις σελίδες µας θα µάθετε τα πάντα για την αναφυλαξία, από τον
διακεκριµένο δρ Δηµήτριο Χατζή, Παιδίατρο, Αλλεργιολόγο Παίδων & Ενηλίκων,
Επισκέπτη Καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Επιστηµονικό Συνεργάτη
της Α' Παιδιατρικής Κλινικής. Η συγκεκριµένη και εξαιρετικά επικίνδυνη αυτή
κατάσταση χρήζει άµεσης αντιµετώπισης και είναι συχνή αιτία επείγουσας
νοσηλείας κατά την εορταστική περίοδο, λόγω των αλλεργιογόνων που συχνά
περιέχονται στα γλυκά των Χριστουγέννων.
Οι νέες µαµάδες θα βρείτε έναν οδηγό φροντίδας του µωρού σας, ειδικά για τις
κρύες ηµέρες του χειµώνα, ενώ οι µητέρες των εφήβων θα ενηµερωθείτε για την
ακµή, που δεν πλήττει µόνο την επιδερµίδα, αλλά συχνά και την αυτοπεποίθηση
του παιδιού σας.
Θα ενηµερωθείτε επίσης για τις διαταραχές της σωµατικής αύξησης,
προκειµένου να απευθυνθείτε –εάν υπάρχει λόγος–¶στον ειδικό παιδίατρο,
και θα διαβάσετε για τη φυσιολογική και την παθολογική φίµωση. Όσο για την
εορταστική ατµόσφαιρα, είναι διάχυτη στις σελίδες µας για ψυχαγωγία, αλλά και
στο πολύ ενδιαφέρον θέµα του παιδοψυχιάτρου και συγγραφέα Νίκου Σιδέρη,
για την καταναλωτική µανία των εορτών, που καταλαµβάνει µικρούς και µεγάλους
και µας κάνει να ξεχνάµε τη σοφή ρήση: «οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ
τὸ πολύ».
Σας θυµίζουµε λοιπόν να αναζητάτε τη χαρά και την πληρότητα στις ανθρώπινες σχέσεις και να µην προσκολλάστε στη στιγµιαία ικανοποίηση της υπερκατανάλωσης, που «σκοτώνει» το Πνεύµα των Χριστουγέννων, αυτή την αύρα
αγάπης και αλληλεγγύης.
Καλές γιορτές µε υγεία και ευτυχία.
Με εκτίµηση,
Γεώργιος Χρούσος,
Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
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ΠΑΙΔΙΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΙΑ
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Γονείς και παιδιά διαβάζουν και ανοίγουν
νέους δρόµους σκέψης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Η συγγραφέας της «Κίτρινης Σηµαδούρας»,
Θεοδώρα Κατσιφή, µας µιλάει για την
ενθουσιώδη παιδική ψυχή που θέλει να
κατακτήσει τις σηµαδούρες της ζωής.

ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ
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Τρεις σπουδαίες παιδικές σκηνές ανεβάζουν
παραστάσεις για παιδιά που τις ευχαριστιούνται
και οι γονείς.

ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για µια κατάσταση
έκτακτης ανάγκης.
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Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
Οδηγίες για υγιή και χαρούµενα µωρά
σε χαµηλά βαροµετρικά.
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34

Η διατροφική αξία του «βασιλιά» των
χριστουγεννιάτικων γλυκών και µία συνταγή
που... στάζει στο µέλι.

Ιδέες για ψυχαγωγία και επιµόρφωση
στο πνεύµα των Χριστουγέννων.

Η Διευθύντρια και Υπεύθυνη Μονάδας
Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας και
Ηπατολογίας της Α' Παιδιατρικής Κλινικής
Πανεπιστηµίου Αθηνών του Νοσοκοµείου Παίδων
«Η Αγία Σοφία» µάς µεταφέρει αισιόδοξα
µηνύµατα από το µέτωπο της επιστήµης.
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Ο ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας
Νίκος Σιδέρης µιλάει για την εορταστική
καταναλωτική µανία και συµβουλεύει
τους γονείς για τη στάση που πρέπει να
τηρήσουν απέναντι στα ατελείωτα «θέλω»
των παιδιών τους.

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
16
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Αν το παιδί σας δεν παίρνει ύψος, αυτό
το άρθρο σάς ενδιαφέρει.

ΦΙΜΩΣΗ
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Μάθετε τα πάντα γύρω από τη συχνή και
συνήθως φυσιολογική φίµωση πέους στα παιδιά.

ΑΚΜΗ
22

Αντιµετωπίστε τη δερµατική πάθηση,
που αφήνει τα σηµάδια της στο δέρµα,
αλλά και στην αυτοπεποίθηση των
εφήβων.
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ΠΑΙΔΙΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018 • ΤΕΥΧΟΣ #9
Το περιοδικό της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών
του Νοσοκοµείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Θηβών & Παπαδιαµαντοπούλου, 11527 Αθήνα
Το περιοδικό εκδίδεται µε τη συνεργασία Επιστηµονικής Συντακτικής Επιτροπής
Διευθυντής Επιστηµονικής Συντακτικής Επιτροπής
Καθηγητής Χρούσος Γεώργιος, Διευθυντής της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Editorial Management Κατερίνα Κυριαζή
Επικεφαλής Επιστηµονικής Συντακτικής Επιτροπής Σαλαβούρα Αικατερίνη
Μέλη Επιστηµονικής Συντακτικής Επιτροπής
Γέµου-Engesaeth Βασιλική, Καθηγήτρια Παιδ/κής, Ειδ. Αλλεργιολογίας
Χαρµανδάρη Ευαγγελία, Καθηγήτρια Παιδ/κής, Ειδ. Ενδοκρινολογίας
Κανακά Χριστίνα, Καθηγήτρια Παιδ/κής, Ειδ. Παιδικός Διαβήτης
Καττάµης Αντώνιος, Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής – Αιµατολογίας – Ογκολογίας
Δρογκάρη Ευρυδίκη, Επ. Καθηγήτρια Παιδ/κής, Μεταβολικά Νοσήµατα
Σιαχανίδου Σουλτάνα, Επ. Καθηγήτρια Παιδ/κής, Νεογνολογία
Μίχος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Παιδ/κής, Λοιµωξολογία
Καδίτης Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Παιδ/κής, Πνευµονολογία
Pons Rorer, Επ. Καθηγήτρια, Νευρολογία
Περβανίδου Παναγιώτα, Επ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Συµπεριφορικής Παιδ/κής
Μπακοπούλου Φλώρα, Επ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής
Λυκοπούλου Ευαγγελία, Δ/ντρια ΕΣΥ – Γενικής Παιδ/κής
Γαλάνη Αγγελική, Επιµελήτρια Β’, Εντατική Νεογνολογία
Τσιτσάµη Ελένη, Παν/κή Υπότροφος, Ρευµατολογία
Αλεξόπουλος Αλέξιος, Παν/κός Υπότροφος
Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Δ/ντρια ΕΣΥ, Γαστρεντερολογία
Στεργίου Νικόλαος, Επιµελητής Α’, Νεφρολογία
Παραγωγή – Έκδοση
The Media Workshop M.ΕΠΕ
Γενικός Διευθυντής: Νικόλαος Παπαβασιλείου
Λεωφόρος Κηφισίας 294 & Ναυαρίνου 27, 15232 Χαλάνδρι.
Τηλ.: 216 100 5190, fax: 216 100 5127, info.tmworkshop@gmail.com
Δηµιουργικός Σχεδιασµός – Επιµέλεια Έκδοσης
TheWorkshop – Custom Publishing Laboratory
Διευθύντρια Έκδοσης: Ευαγγελία Ματθαίου
Αρχισυνταξία: Ελένη Ξενάκη
Creative Art Director: Βασίλης Καδινόπουλος
Διόρθωση Κειµένων: Σοφία Κροκίδη
Συντακτική Οµάδα: Λένα Παµφίλη, Νίκη Σταθοπούλου
Φωτογραφίες: Γιάννης Σεφέρος, Σπύρος Ζαχαράκης
Εµπορική Διεύθυνση: Ευαγγελία Ματθαίου
Υπεύθυνη Διαφήµισης: Ευγενία Χατζοπούλου
Πρακτορεία: Shutterstock
Εκτύπωση: Pressious-Arvanitidis ΑΒΕΕ
Οι γνώµες που εκφράζονται στα κείµενα του περιοδικού δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά τις απόψεις του εκδότη.
Δεν επιτρέπεται η αναδηµοσίευση ή η αποσπασµατική µεταφορά κειµένων και εικαστικού χωρίς τη γραπτή συναίνεση του εκδότη.
Το περιοδικό διατίθεται δωρεάν.

6

ΓΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

7

ΠΑΙΔΙ&ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Αγαπητοί αναγνώστες,
Κάθε χειµώνα, εκεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ρίχνουµε µια µατιά πίσω µας.
Στους δώδεκα µήνες, στις 365 µέρες και πριν κοιτάξουµε ξανά µπροστά στο µέλλον που πάντα µας
περιµένει κάνουµε όλοι την ίδια σκέψη: Ο χρόνος τρέχει. Ξεφυλλίζω τα τεύχη της περασµένης
χρονιάς καθώς ετοιµάζοµαι για το 2018. «Φεύγουν οι στιγµές όπως γυρνούν οι σελίδες», σκέφτοµαι.
Αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι λόγος να µελαγχολεί κανείς, αλλά για να πιάσει τη ζωή από τα µαλλιά, να
ενθουσιαστεί, να παθιαστεί, να χαρεί τους αγαπηµένους του ανθρώπους, να αγκαλιάσει τα παιδιά του
µε όλη του την αγάπη. Ναι, αυτό είναι που κινεί τα νήµατα της ζωής µας και µένει αναλλοίωτο στον
χρόνο: Η αγάπη. Αληθινή, µητρική, ερωτική, συντροφική.
C

Τολµήστε να αγαπήσετε µε πάθος και να ζήσετε τη στιγµή σε µία εποχή που σχέσεις και άνθρωποι
κλυδωνίζονται στη δίνη της οικονοµικής κρίσης. Οι στιγµές ευτυχίας µε τους αγαπηµένους µας
ανθρώπους δεν κοστίζουν τίποτα κι όµως είναι η άφθαρτη περιουσία µας. Ανακαλούνται σε κάθε
δύσκολη στιγµή και µας δίνουν τη δύναµη να προχωρήσουµε µπροστά όταν όλα µοιάζουν να
καταρρέουν.
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Και για να δανειστώ τη ρήση του σύγχρονού µας γιαπωνέζου συγγραφέα, Haruki Murakami, «ξόδεψε
τα λεφτά σου σε πράγµατα που µπορείς να αγοράσεις µε λεφτά. Ξόδεψε το χρόνο σου σε πράγµατα
που δεν µπορείς να αγοράσεις µε λεφτά».
Αυτή την πρωτοχρονιά ξοδέψτε χρόνο µε τα παιδιά σας και τους αγαπηµένους σας και αποφασίστε
να διώξετε τις αρνητικές σκέψεις, να ξαναανακαλύψετε τον εαυτό σας, να ανοίξετε µε θάρρος τις
κλειστές πόρτες και να θυµηθείτε: όσες δυσκολίες και αν περάσετε κάπου παραµονεύει το θαύµα.
Σας εύχοµαι Καλά Χριστούγεννα µε αγάπη και υγεία και µία τυχερή χρονιά που θα σας χαρίσει όλα
όσα παθιασµένα επιθυµείτε.

Ευαγγελία Ματθαίου,
Διευθύντρια Έκδοσης

8

CMY

K

ΓΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

9

ΠΑΙΔΙΒΙΒΛΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΙΑ
Κρύο καιρός για βιβλιοπωλείο
και για ένα καλό παιδικό βιβλίο.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ
Της Μαριάννας Τεγογιάννη, εικονογράφηση: Κριστίν Μενάρ, εκδ. Κόκκινη Κλωστή Δεµένη (για παιδιά 9+ ετών)

Ο Κεραυνός και η Αστραπή είναι ένα ζευγάρι γέρικα αθλητικά παπούτσια, που οι δρόµοι τους χωρίζουν. Τότε ξεκινάει µια
περιπλάνηση και για τους δύο, που κρύβει αναπάντεχους κινδύνους και ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Θα ξανασµίξει άραγε
αυτό το ταιριαστό ζευγάρι; Η συναρπαστική αυτή περιπέτεια µαθαίνει στα µεγαλύτερα παιδιά ότι όλα είναι δυνατά, αρκεί να
τα νιώθουµε και να τα επιδιώκουµε µε βαθιά πίστη και αυταπάρνηση.
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ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ,
ΑΦΕΡΦΑΚΙ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ

Της Giorgia Cozza, µετάφραση:
Άννα Παπασταύρου, εκδ. Gema
(για γονείς)

Της Άντρης Αντωνίου,
εικονογράφηση: Δενεζάκη Λιάνα,
εκδ. Ψυχογιός (για παιδιά 9-11 ετών)

Στις σελίδες αυτού του βιβλίου, που
αποθεώνει την αδελφική αγάπη,
οι γονείς θα βρουν έναν οδηγό για
να προετοιµάσουν τα µεγαλύτερα
παιδιά τους, ώστε να υποδεχθούν
το νεογέννητο αδερφάκι τους. Με
παρεµβάσεις ειδικών ψυχολόγων
και παιδαγωγών, γονείς και αδέλφια
θα µάθουν να διαχειριστούν την
«κρίση» και να βιώσουν το ευτυχές
µεγάλωµα της οικογένειας.

Ο Αντωνάκης Αριστείδης
έχει µπαµπά έναν διάσηµο
συγγραφέα, µαµά µια λαµπερή
τηλεπαρουσιάστρια και τρία
αδέλφια, το ένα πιο επιτυχηµένο
από το άλλο. Ο ίδιος δεν έχει
κανένα ιδιαίτερο χάρισµα και
το µόνο που θέλει είναι να τα
καταφέρει κάπου, για να ακούσει
το πολυπόθητο «µπράβο». Έχει µια
πολύ καλή και εύκολη ιδέα. Εκτός
και αν πάει κάτι στραβά.

ΠΑΙΔΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΙΦΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΘΕΛΟΥΝ ΟΡΙΑ
Συναντήσαµε τη συγγραφέα της «Κίτρινης Σηµαδούρας» και ταξιδέψαµε µαζί της
στα βαθιά νερά της µητρότητας, της αγάπης και των παραµυθιών.
Πώς γεννήθηκε η «Κίτρινη Σηµαδούρα»;
Ένα καλοκαίρι ήµασταν στη θάλασσα µε την
τετράχρονη τότε κόρη µου, όταν µια κίτρινη
σηµαδούρα τής τράβηξε την προσοχή. Κάπως
έτσι ξεκίνησε να γράφεται η «Σηµαδούρα».
Σε δεύτερο χρόνο, συνειδητοποίησα ότι έχω
κι εγώ ζήσει κάτι ανάλογο ως παιδί και ότι αυτή
η ιστορία αφορά όλα τα µικρά παιδιά.
Ένα βιβλίο για το καλοκαίρι που φέρνει τις
µυρωδιές της θάλασσας µέσα στον χειµώνα.
Εσένα ποιο καλοκαιρινό στοιχείο σού κρατά
συντροφιά τους χειµώνες;
Η µαγεία! Έχω ένα µεγάλο θαλασσινό κοχύλι
και ακούω τον ήχο της θάλασσας! Αυτό δεν µας
λέγανε οι µεγάλοι όταν ήµασταν παιδιά;
Η ιστορία µιλά για τα όρια και τον διαρκή
αγώνα των παιδιών µέχρι την ενηλικίωση,
που θα τα παραβούν χάριν της χαράς.
Ως µαµά η ίδια, πώς διαχειρίζεσαι το θέµα
της οριοθέτησης;
Όπως και η µαµά της ιστορίας: µε τη συζήτηση.
Και όπου χρειαστεί επιλέγω να αναφερθώ σε
δικές µου, προσωπικές παιδικές εµπειρίες.
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Σε περίπτωση όµως κινδύνου, όταν δηλαδή
δεν υπάρχει περιθώριο για κουβέντα, θα
λειτουργήσω αυστηρά. Η συζήτηση θα
ακολουθήσει αργότερα.
Η «Κίτρινη Σηµαδούρα» έχει το µήνυµά της.
Με δικά σας –εκτός βιβλίου– λόγια;
Τα παιδιά είναι ενθουσιώδη και πάντα θα
θέλουν να κατακτήσουν τις σηµαδούρες
της ζωής. Έχουν εµπιστοσύνη στις δυνάµεις
τους και γίνονται τολµηρά, γιατί η εικόνα που
έχουν για τον εαυτό τους δεν είναι αυτή που
έχουν οι µεγάλοι γι’ αυτά. Το βλέπουµε και µε
τη Βασιλού. Και βέβαια θέλουν να µεγαλώσουν
γρήγορα. Αυτή είναι η φύση τους. Οι γονείς
θα είµαστε εκεί, µε όλη µας την αγάπη, να τα
συµβουλεύουµε και να τα προσέχουµε, µέχρι να
µπορούν να κολυµπήσουν µόνα τους στα βαθιά.
Τι λείπει και τι περισσεύει στη ζωή των παιδιών
σήµερα, σε σχέση µε τη δική σας γενιά;
Όπου υπάρχει αγάπη, σεβασµός, στήριξη
και πίστη στο παιδί, ούτε θα λείπει ούτε θα
περισσεύει τίποτα. Ή, µάλλον, ας περισσεύει
η αγάπη.

Η «Κίτρινη Σβούρα» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ηλίβατον, σε εικονογράφηση Ίριδας Σαµαρτζή .

ΓΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
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ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ
Ξεχωρίσαµε τρεις παραστάσεις που αυτό τον χειµώνα
κάνουν τη διαφορά. Κλείστε εισιτήρια και µυήστε τα παιδιά
σας στο καλό θέατρο.

ΔΟΚΤΩΡ ΤΖΕΚΙΛ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΪΝΤ
Ο διάσηµος ήρωας του Ρόµπερτ
Στίβενσον «ζωντανεύει» στη
νεανική σκηνή του Θεάτρου
Τέχνης, σε διασκευή των Βασίλη
Μαυρογεωργίου και της Βίλιας
Χατζοπούλου, παρουσιάζοντας
την πάλη του ανάµεσα στο
καλό και στο κακό. Όταν ο δρ
Τζέκιλ θα πάρει το φάρµακο
που ο ίδιος δηµιούργησε και
θα µεταµορφωθεί σε κύριο
Χάιντ, η περιπέτεια ξεκινάει.
Η σκηνοθεσία είναι των Βασίλη
Μαυρογεωργίου και Θανάση
Δόβρη, ο οποίος µάλιστα είναι και
ο επί σκηνής Δόκτωρ Τζέκιλ (και
κύριος Χάιντ).
Θέατρο Τέχνης «Καρόλου Κουν», Υπόγειο,
Πεσµαζόγλου 5,
τηλ.: 210 3228706.
Κάθε Κυριακή: 5.30 µ.µ.
(Παράσταση κατάλληλη από 11 ετών)
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ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
Οι Burger Project περνούν το
κατώφλι του θεάτρου Πόρτα µε µια
διαδραστική παράσταση-συναυλία,
η οποία αναδεικνύει τη σηµασία
της φιλίας, της οµαδικότητας και
της συνεργασίας. Οι µικροί θεατές
µαζί µε τους ήρωες της σκηνής
αναζητούν το «παρεόφωνο»,
ένα σπάνιο µουσικό όργανο που
γιατρεύει την «ασθένεια της
ξινίλας». Για να καταφέρουν να
το βρουν, θα φτάσουν έως τα
πέρατα του κόσµου. Στο ταξίδι
τους θα γνωρίσουν διαφορετικούς
ανθρώπους και µουσικές, και θα
έρθουν αντιµέτωποι µε κρίσιµες
αποφάσεις.
Θέατρο Πόρτα,
Λεωφ. Μεσογείων 59,
τηλ.: 210 7711333.
Κάθε Σάββατο: 5.30 µ.µ.
Διάρκεια: 105 λεπτά.

ΤΟ ΑΓΟΡΙ
ΜΕ ΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
Οι µικροί θεατές κλαίνε από
συγκίνηση στην παράσταση, που
βασίζεται στο έργο του Μάικ Κένι
και ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ηλία
Καρελλά και µετάφραση Ξένιας
Καλογεροπούλου.
Η παράσταση έχει στοιχεία από
το θέατρο σκιών και εκτυλίσσεται
υπό την υπόκρουση µουσικής.
Το θέµα είναι ευαίσθητο και
επίκαιρο: η αναγκαστική και
βίαιη µετανάστευση ενός παιδιού
που –ευτυχώς– βρίσκει τελικά
τον δρόµο και τον προορισµό
του, αλλά και καλούς φίλους,
συντρόφους στις δυσκολίες
της ζωής.
Θέατρο Κάππα,
Κυψέλης 2,
τηλ.: 210 7707227, 210 8827000.
Κάθε Κυριακή: 11.30 π.µ.
Διάρκεια: 75 λεπτά.

ΓΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
Eva Benso
H δυσλεξία

GIORGIA COZZA
Καλωσήρθες, αδελφάκι

Οδηγός για γονείς
και δασκάλους:
θεωρία, θεραπείες
και παιχνίδια

Πώς θα υποδεχτείτε
το νεογέννητο
και πώς θα βοηθήσετε
τις σχέσεις των αδελφών
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ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΩΝ

Εξορµήστε σε µουσεία, χώρους πολιτισµού και πολυχώρους για παιδιά, που γιορτάζουν τα
Χριστούγεννα µε εξωστρέφεια, φαντασία και καλλιτεχνική διάθεση.
Συναυλίες, αφηγήσεις παραµυθιών και ταινίες,
όπως η «Μαίρη Πόπινς» και η «Μελωδία της
Ευτυχίας», κάνουν το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα
«Σταύρος Νιάρχος» τον απόλυτο προορισµό για
τις γιορτές. Σας προτείνουµε ανεπιφύλακτα το
µουσικό πανόραµα από τις ταινίες του Χάρι Πότερ
(18 και 19/12, Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» στην
Εθνική Λυρική) και την αφήγηση παραµυθιού από
τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος θα αφηγείται
κατά τη διάρκεια των γιορτών µε τον δικό του τρόπο
τον «Σιδερόγιαννο» (The Iron John) των Αδερφών
Γκριµ. Τι θα σας ξελογιάσει οικογενειακώς; Το ολοκαίνουριο παγοδρόµιο επάνω στο κανάλι,
µπροστά από τη στολισµένη Αγορά.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
Λεωφ. Α. Συγγρού 364, τηλ.: 216 8091000.
Ώρες λειτουργίας: Πάρκο: 6 π.µ.-8 µ.µ., Στίβος, Αγορά, Φάρος: 6 π.µ.-12 µ.µ., Κέντρο Επισκεπτών: 9 π.µ.-10 µ.µ.
Είσοδος ελεύθερη.

ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΑΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Στο σπιτικό της Παραµυθοχώρας τα παιδιά
φτιάχνουν γλυκά, χριστουγεννιάτικα στολίδια
και γούρια. Σηµειώστε: το Σάββατο 23 και
την Κυριακή 24, 12-1 µ.µ., τα παιδιά φτιάχνουν
ξύλινα χριστουγεννιάτικα στολίδια και ανήµερα
των Χριστουγέννων, στις 12.15 µ.µ., χιονισµένα
µπισκοτόσπιτα. Αφράτα βασιλοπιτάκια ψήνονται
στις 30 Δεκεµβρίου. Και όποιος βρει το φλουρί
κερδίζει ένα παιδικό πάρτι!

Αυτό τον Δεκέµβριο το Μουσείο
Πειραµάτων οργανώνει ηµερήσιο camp για
παιδιά ηλικίας 5-10 ετών, για τις 27, 28 και 29
Δεκεµβρίου, και στήνει το πιο εορταστικό
επιστηµονικό πρόγραµµα µε κυκλώµατα από
χριστουγεννιάτικα λαµπάκια, µικροσκόπια
και πειράµατα Χηµείας, που κάνουν τους
µικρούς επισκέπτες αγιοβασιλιάτικους
εφευρέτες.

ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
Αναπαύσεως 14, Μετς,
τηλ.: 210 9216346, 6936 655925 – 927
Εισιτήριο για τα εργαστήρια: 7 ευρώ (οι παραστάσεις και
τα διαδραστικά προγράµµατα: 10 ευρώ).
Η κράτηση θέσεων για όλα τα προγράµµατα είναι
απαραίτητη.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
Συβρισσαρίου 6, Καισαριανή,
τηλ.: 210 7210105, 210 7610038.
Απαραίτητη η έγκαιρη τηλεφωνική κράτηση θέσης
(καθηµερινές: 8.30 π.µ.-4.30 µ.µ.).
Ηµερήσιο κόστος συµµετοχής στο camp: 25 ευρώ (22 ευρώ
για αδέρφια). Τριήµερο κόστος: 65 ευρώ.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
(ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ)!

ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΟΠΟΙ

Κρατήστε το πνεύµα των Χριστουγέννων ζωντανό και µετά το πέρας των γιορτών.
> ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΩΝΑΣΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Λεωφ. Βασιλίσσης Αµαλίας 56,
τηλ.: 210 3713000. Για παιδιά άνω των 10 ετών. Τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα του Ιδρύµατος Ωνάση πραγµατοποιούνται µε δωρεάν
είσοδο.

Στις 16 Δεκεµβρίου στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Ωνάση...
τρέχει το πρόγραµµα «Αντιγόνη. Αθώα ή ένοχη;», το οποίο µαθαίνει
στα παιδιά τις αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, του
σεβασµού και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τα παιδιά µπαίνουν
στον ρόλο των ενόρκων και, µέσα από µια... δεύτερη ανάγνωση
της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή, καλούνται να αποφασίσουν εάν
η Αντιγόνη είναι αθώα ή ένοχη, παρακολουθώντας µια βιωµατική
αναπαράσταση της δίκης.

> ΕΝΑΣ ΙΔΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, Πατησίων 44, τηλ.: 213 2144800.
Γενική είσοδος: 5 ευρώ (ειδικές τιµές για ειδικές οµάδες).
Η είσοδος για τα παιδιά είναι δωρεάν. Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα: 1 µ.µ.-8 µ.µ., Τρίτη-Κυριακή: 9 π.µ.-4 µ.µ.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, σε συνεργασία µε την Ιταλική
Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, διοργανώνει την περιοδική έκθεση
«Αδριανός και Αθήνα: Συνοµιλώντας µε έναν ιδεατό κόσµο».
Αφορµή η συµπλήρωση 1.900 χρόνων από την ανάρρηση του
Αδριανού στον θρόνο, το 117 µ.Χ. Ένας καλός λόγος για να
πάτε µε τα παιδιά σας; Ο νοερός φιλοσοφικός διάλογος για τον
ελληνικό πολιτισµό µε διανοητές όπως ο Μητρόδωρος,
ο Αντώνιος Πολέµων και ο Ηρώδης του Αττικού.

> ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ
Ένα bazaar για πολύ καλό σκοπό διοργανώνεται από το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΕΣΟ), της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
µε το δίκτυο Knit2Lead, που διδάσκει φτωχές και κακοποιηµένες γυναίκες να ράβουν και να µεταποιούν υφάσµατα σε πρωτότυπες
δηµιουργίες. Ενορχηστρωτής της δράσης η Diversey, µε το καινοτόµο πρόγραµµά της Linens for Life™, που παρέχει µέσα βιοπορισµού
στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, µέσω της µεταποίησης ανακυκλούµενων ειδών, µειώνοντας παράλληλα τα ξενοδοχειακά
απορρίµµατα. Το Hilton Αθηνών, µε το οποίο συνεργάζεται η Diversey, παρείχε όλο τον απαραίτητο ιµατισµό για να µετουσιωθούν
τα σεντόνια και οι πετσέτες σε ευφάνταστα πουγκιά, στολίδια, τσάντες κ.ά.
11 Δεκεµβρίου: Lobby του Hilton Αθηνών / 13-15 Δεκεµβρίου: Μετρό Συντάγµατος, χριστουγεννιάτικο bazaar του ΚΕΣΟ.

ΠΑΙΔΙΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟ
ΑΣΘΕΝΗ
Στην Ελένη Ξενάκη

Η Διευθύντρια και Υπεύθυνη Μονάδας Παιδιατρικής
Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής
Πανεπιστηµίου Αθηνών του Νοσοκοµείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
µάς µιλάει για τις προσωπικές της µάχες και την ηθική ανταµοιβή του
επιστήµονα που εργάζεται σκληρά για το καλό των παιδιών µας.
ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΕΣΑΣ: Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ’Η
Η ΕΡΕΥΝΑ;
Και οι τρεις τοµείς αποτελούν µεγάλες προκλήσεις.
Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία, έναν χρόνο πριν αναλάβω
τη θέση της υπευθύνου της µονάδας, εκλέχθηκα σε ένα
σηµαντικό πόστο στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής,
στην Επιτροπή Γαστρεντερολογίας, η οποία –ανάµεσα
σε άλλα– παράγει κατευθυντήριες οδηγίες για τη
διάγνωση και την αντιµετώπιση των νοσηµάτων του
πεπτικού και κατευθύνει επιστηµονικά τους Ευρωπαίους παιδογαστρεντερολόγους στην πρακτική τους.
Ήταν εξαιρετική τιµή για την Ελλάδα, καθώς για πρώτη
φορά στα 50 χρόνια της σηµαντικής αυτής επιστηµονικής εταιρείας εκλέχθηκε κάποιος Έλληνας.
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Και, φυσικά, µεγάλη τιµή για εµένα. Κέρδισα εµπειρίες
και γνώσεις, και έκανα σηµαντικές φιλίες µε τους
πλέον καταξιωµένους ειδικούς στον τοµέα αυτόν στην
Ευρώπη και σε όλο τον κόσµο.
Σε ό,τι αφορά την κλινική πράξη, στόχος µου ήταν –και
παραµένει– η µονάδα µας να µην έχει να ζηλέψει τίποτε από τα πλέον προηγµένα παιδογαστρεντερολογικά
κέντρα του εξωτερικού, ώστε ακόµη και οι ασθενείς
µε τις πιο σοβαρές και περίπλοκες παθήσεις να απολαµβάνουν υπηρεσίες ισάξιες µε αυτές που προσφέρονται στα µεγάλα κέντρα του εξωτερικού και να µην
καταφεύγουν σε αυτά. Λόγω της οικονοµικής κρίσης,
το εγχείρηµα ήταν δύσκολο, αλλά σήµερα καταφέραµε
να έχουµε όργανα που βρίσκονται µόνο σε ελάχιστα
κέντρα στην Ευρώπη. Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια
ήταν το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο χρηµατοδότησε την αγορά πρωτοποριακού εξοπλισµού για
τη διάγνωση πολλών νοσηµάτων του πεπτικού, και η
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας,
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ΠΑΙΔΙΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ηπατολογίας και Διατροφής (ESPGHAN), η οποία µας
έδωσε σηµαντικού ύψους επιχορήγηση, αλλά και τη
δυνατότητα να την αξιοποιήσω όπως εγώ έκρινα για
κλινικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Στον τοµέα της έρευνας, η µονάδα µας στάθηκε
στο ύψος της στο διεθνές επιστηµονικό στερέωµα
και συµµετέχει σε διεθνή ερευνητικά πρωτόκολλα,
κάποια από τα οποία συντονίσαµε εµείς οι ίδιοι. Μερικά, µάλιστα, έχουν δηµοσιευτεί σε υψηλού κύρους
διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και τα αποτελέσµατά
τους αλλάζουν ριζικά τη διεθνή πρακτική, όπως για
παράδειγµα συµβαίνει µε την πρόσφατη διεθνή µας
µελέτη στην κοιλιοκάκη, τη δυσανεξία δηλαδή στη
γλουτένη, όπου υπό συγκεκριµένες συνθήκες ο παιδογαστρεντερολόγος µπορεί πλέον να κάνει τη διάγνωση
χωρίς γαστροσκόπηση και βιοψίες εντέρου, µε µεγάλο
όφελος για το παιδί και την οικογένεια, αλλά και για το
σύστηµα υγείας.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για τη δυσανεξία στη γλουτένη. Μεγάλες εταιρείες τροφίµων
λανσάρουν πλέον τρόφιµα χωρίς γλουτένη. Είναι
αποδεκτό επιστηµονικά να αποφεύγουν τη γλουτένη
άτοµα που δεν έχουν κοιλιοκάκη ή άλλης αιτιολογίας
δυσανεξία στην γλουτένη;
Εννοείται πως όχι.
Πώς επηρεάζεται ο ψυχισµός του παιδιού από ένα
χρόνιο και σοβαρό πρόβληµα υγείας;
Ο µικρός ασθενής χρειάζεται να επιδείξει ωριµότητα
και συνεργασία, αλλά και τεράστια αποθέµατα υποµονής, επιµονής και συµµόρφωσης, πράγµα δύσκολο
σε τόσο µικρές ηλικίες. Παιδιά µε χρόνια και σοβαρά
προβλήµατα υγείας θυσιάζουν πολύτιµο χρόνο από το
σχολείο τους, από φίλους, παιχνίδια και κάθε είδους
ευχάριστες και εποικοδοµητικές δραστηριότητες, και
καλούνται να διαχειριστούν –µε τη βοήθεια της οικογένειας πάντα– αρνητικά συναισθήµατα, όπως πόνος,
φόβος, άγχος, κούραση και αίσθηµα περιορισµού.
Πολλές φορές τα παιδιά αυτά και, ιδίως, παιδιά που
χρήζουν νοσηλείας αισθάνονται αδικηµένα, καθώς
αναρωτιούνται γιατί βρίσκονται σε αυτή τη θέση, ή νιώθουν να τιµωρούνται, αφού πολλές φορές απέχουν από
αγαπηµένες δραστηριότητες ή βρίσκονται µακριά από
γνώριµα µέρη και οικεία πρόσωπα. Σε πολλές περιπτώσεις όµως –και το βλέπουµε αρκετά συχνά– παιδιά
µε χρόνια και σοβαρά προβλήµατα υγείας ωριµάζουν
µε έναν µοναδικό τρόπο, µαθαίνοντας από µικρή ηλικία
τι σηµαίνει δύναµη, θάρρος και αισιοδοξία. Πολλά από
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αυτά τα παιδιά βλέπουµε να πηγαίνουν καλά στη ζωή
τους, να προχωρούν µπροστά και να ξεπερνούν τις
όποιες δυσκολίες, βρίσκοντας καταφύγιο στην αγκαλιά
και στην αγάπη της οικογένειάς τους.
Όταν νοσεί ένα παιδί, νοσεί ολόκληρη η οικογένεια;
Τα συναισθήµατα που καλείται να διαχειριστεί ο
γονέας είναι το έντονο άγχος, ο φόβος και η ανησυχία
για την κατάσταση και την πορεία της υγείας του παιδιού του, ενώ παράλληλα πρέπει να φροντίσει και να
καθησυχάσει το ίδιο το παιδί. Καλείται ακόµη να πάρει
αποφάσεις για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση
της νόσου του παιδιού του, έπειτα από την ενηµέρωση
και την καθοδήγηση των γιατρών, γεγονός που προσθέτει ακόµη µεγαλύτερο συναισθηµατικό φορτίο στον
ψυχισµό των γονέων. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι
οι γονείς πρέπει να διατηρήσουν τις ισορροπίες και µε
τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας, ενώ παράλληλα
έχουν επαγγελµατικές και κοινωνικές υποχρεώσεις.
Πείτε µας έναν λόγο για τον οποίο πρέπει να αισιοδοξούν οι γονείς των οποίων το παιδί πάσχει από ένα
σοβαρό νόσηµα που αφορά την ειδικότητά σας.
Τα επόµενα χρόνια η ειδικότητά µας θα αναδείξει
πολλές και άκρως ενδιαφέρουσες επιστηµονικές
εξελίξεις, προσφέροντας στους µικρούς ασθενείς
αρκετές θεραπευτικές επιλογές και προσεγγίσεις, που
θα βοηθήσουν να µειώσουµε τον χρόνο αποκατάστασης
και αποθεραπείας σε σοβαρά νοσήµατα του πεπτικού,
να πετύχουµε καλή ποιότητα ζωής και να αποτρέψουµε επιπλοκές που µέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν
«αναπόφευκτες». Νέα φάρµακα προστίθενται συνεχώς
στη διάθεσή µας, ενώ νέα θεραπευτικά και κλινικά
πρωτόκολλα µας ανοίγουν νέους ερευνητικούς και
επιστηµονικούς ορίζοντες, στο επίκεντρο των οποίων
βρίσκεται πάντα το παιδί.

Αρκετά από τα παιδιά που εισάγονται στην κλινική
σας µε σοβαρά προβλήµατα υγείας επιστρέφουν
σπίτι τους πλήρως θεραπευµένα.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σηµαντικές εξελίξεις
τόσο σε ερευνητικό όσο και σε κλινικό επίπεδο στο
πεδίο της Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής. Νέα θεραπευτικά και κλινικά πρωτόκολλα,
διεθνείς και ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες,
αλλά και ο νέος εξοπλισµός τελευταίας τεχνολογίας
που διαθέτουν πλέον η Κλινική µας και το Νοσοκοµείο
µας, αντιµετωπίζουν και θεραπεύουν ακόµη και τις πιο

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟ
ΑΣΘΕΝΗ

δύσκολες και απαιτητικές νόσους και παθήσεις του
πεπτικού. Με απόλυτο σεβασµό προς τον µικρό ασθενή
αλλά και τους γονείς του, είµαστε σε θέση να παρέχουµε την κατάλληλη φροντίδα, που δεν έχει σε τίποτε να
ζηλέψει αντίστοιχες µονάδες του εξωτερικού, µε απώτερο στόχο τα παιδιά να επιστρέφουν στο σπίτι τους
θεραπευµένα, ικανά να συνεχίσουν τις δραστηριότητές
τους και να έχουν µια φυσιολογική ζωή.
Σε µια εποχή κρίσης, πολλοί επιστήµονες εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Εσείς ζήσατε στο εξωτερικό
αρκετά χρόνια. Τι συµβουλεύετε έναν νέο γιατρό;
Η εργασία σε µεγάλα κέντρα του εξωτερικού διευρύνει τους ορίζοντες ενός νέου επιστήµονα και του δίνει

την ευκαιρία να αναδείξει και να αναπτύξει τα ταλέντα
του. Πιστεύω ωστόσο ότι πρέπει να επιδιώκουν την
επιστροφή στην πατρίδα τους, για να τη βοηθήσουν
να ορθοποδήσει µε τις γνώσεις και την εµπειρία τους.
Επειδή δε ο δρόµος στην αρχή της καριέρας κάθε
επιστήµονα δεν είναι στρωµένος µε ροδοπέταλα, θα
τον συµβούλευα να βλέπει τα εµπόδια σαν σκαλοπάτια
στον δρόµο του και να αντιµετωπίζει την αποτυχία σαν
κάτι που θα τον διδάξει. Και, όπως είπε ο Roosvelt,
«να κάνει αυτό που µπορεί, µε ό,τι µέσα έχει, όπου
κι αν είναι».

αλήθεια, ή δικηγόρος, για να υποστηρίζω αυτούς που
αδικούνται.

Τι χρειάζονται περισσότερο τα παιδιά, εκτός από την
αγάπη µας;
Ένα ασφαλές, χαρούµενο και συναισθηµατικά ισορροπηµένο περιβάλλον, όπου θα έχουν τον χώρο και τον χρόνο
να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και τον κόσµο γύρω
τους, και την κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη,
ώστε να λάβουν εκείνα τα ερεθίσµατα και να κερδίσουν
εκείνες τις εµπειρίες που θα τους επιτρέψουν να µεγαλώσουν µε αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές
τους. Μόνον έτσι θα µπορέσουν να ανοίξουν τα φτερά
τους και να ζήσουν µια όµορφη και ευτυχισµένη ζωή.

Ας µην ξεχνάµε ότι ένα ευτυχισµένο παιδί θα γίνει ένας
υπεύθυνος, δηµιουργικός και ευτυχισµένος ενήλικας.

Ποιες είναι οι πιο σηµαντικές συµβουλές που σας
έχουν δώσει στη ζωή σας;
Να είµαι απλή και ευθύς, να επενδύω σε συναισθήµατα,
αντί για υλικά αγαθά, να νιώθω πληρότητα µε τα λίγα.
Να χαµογελώ, αντί να οργίζοµαι, να εκτιµώ την ευγένεια
αντί για την εξυπνάδα, να υποστηρίζω τα πιστεύω µου
και στις πιο αντίξοες συνθήκες, αλλά και να είµαι έτοιµη
να υποχωρήσω όταν κάνω λάθος. Να ονειρεύοµαι και
να ακολουθώ αυτό που βαθιά µέσα µου αγαπώ. Και αυτό
Αν δεν είχατε γίνει γιατρός, ποιο επάγγελµα πιστεύε- που σκέφτοµαι να βρίσκεται πάντα σε αρµονία µε αυτό
που λέω και µε αυτό που κάνω. Αυτό το τελευταίο είναι
τε ότι θα είχατε ακολουθήσει;
το µυστικό της γαλήνης και της ευτυχίας.
Δηµοσιογράφος, για να ψάχνω και να αναδεικνύω την
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ΚΡΥΟ,
ΚΑΙΡΟΣ
ΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ

Συµβουλές για ένα γερό και ευτυχισµένο
µωρό στην καρδιά του χειµώνα.

ΚΡΥΟ, ΚΑΙΡΟΣ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Από την Ειρήνη Νίκαινα
Επιµελήτρια Β', Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών του Νοσοκοµείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
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ΠΑΙΔΙΥΓΕΙΑ
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
περιλαµβάνει την προφύλαξή του από τις εποχιακές
λοιµώξεις και τη διατήρηση ενός υγιεινού και άνετου
περιβάλλοντος.

Προφύλαξη από λοιµώξεις
• Να αποφεύγεται ο συνωστισµός σε κλειστούς χώρους.
(Οι επισκέψεις στο σπίτι καλό είναι να αποφεύγονται.)
• Να τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής από µεγάλους και µικρούς. Πλένουµε τα χέρια πριν από την
επαφή µας µε το µωρό και αποφεύγουµε να το φιλάµε
στο προσωπάκι του.
• Το σπίτι να αερίζεται τακτικά – τουλάχιστον δύο φορές την ηµέρα.
• Οι γονείς και οι άλλοι ενήλικοι φροντιστές να εµβολιάζονται για τη γρίπη και τον κοκκύτη, προκειµένου να µειωθούν οι πιθανότητες µεταφοράς µικροβίων στο µωρό.

Υγιεινό περιβάλλον και «ευ ζην»
• Διατήρηση σταθερής θερµοκρασίας στα δωµάτια του
σπιτιού: Οι µεγάλες εναλλαγές θερµοκρασίας δεν
γίνονται καλά ανεκτές από τα µωρά, ιδίως τα πολύ µικρά. Η κατάλληλη θερµοκρασία δωµατίου κυµαίνεται
από 20 έως 24°C κατά την ηµέρα, ενώ το βράδυ προτείνεται να είναι λίγο χαµηλότερη, από 18 έως 20°C.
• Περιβάλλον και δέρµα: Η ξηρότητα στο δέρµα του
µωρού που προκαλείται από τον χειµωνιάτικο αέρα
µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τη χρήση ενυδατικής
κρέµας και την αποφυγή συχνού µπάνιου. Δύο έως
τρεις φορές την εβδοµάδα είναι αρκετές για το µπάνιο του µωρού, ενώ καθηµερινά µπορεί να γίνεται
το τοπικό πλύσιµο.

24

• Κατάλληλη ενδυµασία: Το σωστό ντύσιµο του
µωρού είναι πολύ σηµαντικό. Το µωρό δεν πρέπει
να ζεσταίνεται, ούτε να κρυώνει. Πολλές στρώσεις
ρούχων, η µία πάνω στην άλλη, προτιµώνται σε
σχέση µε λίγα και βαριά ρούχα. Ένας απλός κανόνας είναι το µωρό να φοράει µία στρώση ρούχων
επιπλέον από τους γονείς του. (Κανόνας 1+1)
• Βόλτα: Το µωρό δεν πρέπει να στερείται τη βόλτα
του, ακόµη και στο χειµωνιάτικο κρύο, εκτός και
εάν βρέχει ή έχει αέρα. Τα παιδιά κάτω των 2
ετών δεν πρέπει να εκτίθενται στο κρύο για πολλές
ώρες. Όσο για το ντύσιµο του µωρού, ένα φανελάκι, ένα µπλουζάκι ή ένα πουλόβερ και το µπουφάν
είναι συνήθως επαρκής τρόπος ντυσίµατος. Κάλτσες, γάντια και σκουφί είναι πάντα αναγκαία.
Για τα µικρότερα µωρά πολύ βολικές είναι και
οι φόρµες εξόδου.
• Ύπνος: Ο υπνόσακος είναι η καλύτερη επιλογή για
µωρά κάτω των 2 ετών, καθώς δεν ξεσκεπάζονται
και κυρίως δεν κινδυνεύουν από ασφυξία.
• Στο αυτοκίνητο: Καλό είναι να βγάζετε το µπουφάν
του µωρού, πριν το τοποθετήσετε στο παιδικό
κάθισµα, προκειµένου να νιώθει άνετα, αλλά και
να είναι πιο ασφαλές, καθώς θα κάθεται πιο σωστά
δεµένο στο κάθισµά του. Αν θέλετε να είναι ζεστό,
µπορείτε να το σκεπάσετε µε µια κουβερτούλα.

Baby Balm
ΣΥΓΚΑΜΑ ΜΩΡΟΥ:
ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ένα balm για δύο είναι το Bepanthol® Baby Balm Σύγκαµα Μωρού, που
φροντίζει αποτελεσµατικά όχι µόνο τα βρέφη, αλλά και τις µαµάδες τους.
Το Bepanthol® Baby Balm Σύγκαµα Μωρού, η διάφανη ασπίδα
προστασίας από τα συγκάµατα, έχει διπλή δράση: Προστατεύει
το ευαίσθητο δέρµα του µωρού από τις εξωτερικές επιβαρύνσεις,
επιτρέποντας στο δέρµα να αναπνέει. Παράλληλα, υποστηρίζει
τη φυσική διαδικασία ανάπλασης του δέρµατος, χάρη στην 5%
προβιταµίνη Β5 που περιέχει, και το ενυδατώνει αποτελεσµατικά
αυξάνοντας έτσι την άµυνά του κατά του συγκάµατος.

Φροντίδα και για τη µαµά
Το Bepanthol® Baby Balm Σύγκαµα Μωρού φροντίζει και
τη µητέρα που θηλάζει, καθώς προστατεύει και διατηρεί απαλή τη
θηλή του µαστού της, που «ταλαιπωρείται» κατά την περίοδο του
θηλασµού. Εφαρµόζεται όσο συχνά απαιτείται, ανάλογα µε την
κατάσταση της επιδερµίδας της περιοχής. Αποµακρύνετε τυχόν
υπολείµµατα του προϊόντος από τη θηλή πριν από τον θηλασµό.

Με την εγγύηση της Bayer
Η ειδική σύνθεση του Bepanthol® Baby Balm Σύγκαµα
Μωρού και η απουσία συντηρητικών, χρωστικών και
αρώµατος το έχουν καθιερώσει ως το πλέον κατάλληλο
προϊόν για το ευαίσθητο δέρµα του µωρού σας από
την πρώτη κιόλας ηµέρα της ζωής του. Γνωστό και
δοκιµασµένο για πολλά χρόνια, το Bepanthol® Baby
Balm Σύγκαµα Μωρού είναι κατάλληλο ακόµη και για
την εξαιρετικά ευαίσθητη επιδερµίδα των πρόωρων
νεογνών, λόγω της ασφαλούς σύνθεσής του:
• Χωρίς συντηρητικά
• Χωρίς χρωστικές
• Χωρίς άρωµα.
Θα το βρείτε σε συσκευασία των 30g και σε οικονοµική συσκευασία των
100g, σε φαρµακεία και σε καταστήµατα καλλυντικών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ,
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ. 210-6187500, Fax 210-6187575, www.bepanthol.gr.

Πρώτη φορά µαµά;
Κάνε like στη σελίδα και ανακάλυψε
χρήσιµα tips για σένα & το µωρό σου!
www.facebook.com/protiforamama

ΠΑΙΔΙΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
Υπάρχει λόγος –ενίοτε– σοβαρός για τις διαταραχές της σωµατικής
αύξησης, και ο µόνος αρµόδιος να τις εντοπίσει είναι ο ειδικός γιατρός.

ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ

ΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
Από τη Χριστίνα Κόγια
Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισµού και Διαβήτη,
Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών του Νοσοκοµείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ,
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΕ ΛΑΧΤΑΡΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ, το πόσο γρήγορα µεγαλώνει και
κατακτά τα αναπτυξιακά του ορόσηµα. Σύµµαχος σε αυτή
την πορεία ανάπτυξης είναι ο παιδίατρος, ο οποίος πρέπει
να παρακολουθεί το παιδί σε τακτική βάση, να ενηµερώνει
το βιβλιάριο υγείας του και να το τοποθετεί στις καµπύλες
αύξησης. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται ο έγκαιρος
εντοπισµός και η έγκαιρη διερεύνηση και αντιµετώπιση
πιθανών διαταραχών της αύξησης.

Το παιδί µου είναι κοντό;
Ο όρος «χαµηλό ανάστηµα» χρησιµοποιείται για να ορίσει
εκείνη την κατάσταση όπου το ύψος του παιδιού βρίσκεται κάτω από την 3η εκατοστιαία θέση στις καµπύλες

αύξησης, οι οποίες ορίζονται σύµφωνα µε το φύλο και την
ηλικία του. Εκτός από την εκατοστιαία θέση στις καµπύλες
αυτές, λαµβάνεται υπόψη το ανάστηµα των γονέων, καθώς
και ο ρυθµός αύξησης του παιδιού, πόσα δηλαδή εκατοστά
ύψους παίρνει το παιδί σε βάθος χρόνου. Το ανάστηµα των
γονέων προσδιορίζει το ύψος-«στόχο» του παιδιού, ενώ ο
ρυθµός αύξησης υποδεικνύει εάν το παιδί µεγαλώνοντας
θα πιάσει αυτόν τον «στόχο». Έτσι, ένα παιδί που γεννιέται
από γονείς µε ύψος κάτω από τον µέσο όρο κατά πάσα
πιθανότητα θα αποκτήσει τελικό ανάστηµα κάτω από τον
µέσο όρο. Τα παιδιά όµως που αυξάνονται µε µικρότερο
ρυθµό σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους θα αρχίσουν
να «πέφτουν» στις καµπύλες αύξησης και θα αποµακρύνονται από το ύψος-«στόχο», σηµείο που υποδηλώνει υποκείµενες διαταραχές στην αύξηση.
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ΠΑΙΔΙΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι κύριες αιτίες χαµηλού ύψους
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα παιδιά που παραπέµπονται στα ειδικά κέντρα προς διερεύνηση για χαµηλό
ανάστηµα εµφανίζουν φυσιολογικές παραλλαγές της αύξησης, είτε πρόκειται περί οικογενούς χαµηλού αναστήµατος
είτε περί ιδιοσυστασιακής καθυστέρησης της αύξησης και
της εφηβείας. Στην πρώτη περίπτωση, το παιδί έχει εξαρχής χαµηλό ύψος-«στόχο», όµως ο ρυθµός που µεγαλώνει
είναι φυσιολογικός, ενώ στη δεύτερη µεγαλώνει αργά και
σταθερά και, καθυστερώντας να µπει στην εφηβεία, καταλήγει τελικά να έχει ένα καλό ανάστηµα ως ενήλικας.
Πιο σπάνια, το χαµηλό ανάστηµα είναι αποτέλεσµα σοβαρού προβλήµατος υγείας, κατάσταση που επηρεάζει την
αύξηση και συνυπάρχει µε συµπτώµατα που προειδοποιούν
για τη νόσο. Χρόνιες παθήσεις που πλήττουν ζωτικά όργανα (π.χ. καρδιά, νεφρά, ήπαρ, οστά, πνεύµονες, έντερο,
αιµοποιητικό) περιορίζουν την ανάπτυξη του παιδιού,
ενώ διάφορα γενετικά σύνδροµα (π.χ. Down και Turner),
ο υποσιτισµός, το χαµηλό βάρος γέννησης ή η ενδοµήτρια
υστέρηση ανάπτυξης, καθώς και η χρήση φαρµάκων (π.χ.
τα κορτικοστεροειδή), οδηγούν σε αντίστοιχα αποτελέσµατα. Τέλος, διαταραχές στην έκκριση των θυρεοειδικών
ορµονών, της κορτιζόλης, της ινσουλίνης και της αυξητικής
ορµόνης, είτε µεµονωµένα είτε συνδυαστικά, επηρεάζουν
µε τη σειρά τους τον τρόπο που µεγαλώνει ένα παιδί.

Το «θαύµα» της αυξητικής ορµόνης
Ο παιδοενδοκρινολόγος, αφού συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία από το ιστορικό και τις καµπύλες αύξησης,
και αποκλείσει κλινικά και εργαστηριακά µείζονες
υποβόσκουσες παθήσεις, θα ζητήσει ειδικές δοκιµασίες
πρόκλησης της έκκρισης της αυξητικής ορµόνης, καθώς
η απλή µέτρηση της συγκεκριµένης ορµόνης δεν είναι
αξιόπιστη. Όταν η ανεπάρκεια της αυξητικής ορµόνης
στοιχειοθετηθεί, ο ειδικός γιατρός θα προτείνει αγωγή
υποκατάστασης. Η θεραπεία είναι εξατοµικευµένη και
ασφαλής, και το παιδί θα πρέπει να λαµβάνει την αυξητική
ορµόνη καθηµερινά πριν από τον ύπνο, µέσω υποδόριας
ένεσης, µέχρι να ολοκληρωθεί η αύξησή του. Οι βελόνες
που χρησιµοποιούνται για την έγχυση είναι εξαιρετικά
λεπτές και δεν προκαλούν πόνο – έτσι, τα παιδιά έχουν
συνήθως άριστη συµµόρφωση στη θεραπεία. Η αυξητική
ορµόνη, ως φάρµακο, ελέγχεται από το υπουργείο
Υγείας, ενώ για τη χορήγησή της προαπαιτείται η έγκριση
από την αντίστοιχη επιτροπή. Από την έναρξη της θεραπείας, η παρακολούθηση από τον θεράποντα γιατρό πρέπει
να είναι τακτική, ώστε να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη από
τη χορήγηση της αυξητικής ορµόνης και τα παιδιά να αποκτήσουν ως ενήλικες ένα καλό τελικό ανάστηµα.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Πώς να διαχειριστείτε την εορταστική καταναλωτική µανία
των παιδιών στην Ελλάδα της κρίσης.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Από τον Νίκο Σιδέρη
Ψυχίατρο, ψυχαναλυτή και συγγραφέα, Διευθυντή
του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής
Ανάπτυξης «ΓΑΛΗΝΟΣ»
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ΠΑΙΔΙΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

που δεν την οµολογούµε εύκολα ούτε στον ίδιο
τον εαυτό µας. Σε τέτοιες στιγµές τι κάνουµε; Μιλάµε
στα παιδιά για την κρίση;

Μιλώ για την κρίση µε το παιδί
«ΚΑΛΑΝΤΑ» ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
«Μαµά, θα µου πάρεις αυτό κι εκείνο;»·
«Μπαµπά, θα µε πας εκεί;»· «Μαµά (!), θα κάνουµε αυτό και τ’ άλλο;»· «Ναι, αλλά οι γονείς του
Γιώργου θα του το πάρουν!»· «Όµως, στο σπίτι
της Κωνσταντίνας θα το κάνουν. Γιατί όχι κι
εµείς;»· «Γιατί δεν µου το κάνεις; Δεν µ’ αγαπάς».
Αυτά τα «κάλαντα» οι Έλληνες γονείς τα γνωρίζουν πολύ καλά. Κάποιοι θα µπορέσουν να
ικανοποιήσουν αρκετά αιτήµατα, ξοδεύοντας
τα δέοντα. Κάποιοι, µάλιστα, θα το κάνουν και µε
ανακούφιση, καθώς µε καταναλωτικές παροχές
εξαγοράζουν τις τύψεις για την αδυναµία τους
να είναι κοντά στο παιδί τους ή απλά επειδή
δεν ξέρουν άλλον τρόπο να το κάνουν.
Ωστόσο, στην Ελλάδα της κρίσης πολλοί θα
αισθανθούν ότι αυτές οι κουβέντες τούς στριµώχνουν άσχηµα. Γιατί η κρίση τούς έχει χτυπήσει
και δεν τους επιτρέπει να ικανοποιήσουν ούτε
παράλογα αλλά –συχνά– ούτε και εύλογα αιτήµατα των παιδιών τους. Σε τέτοιες συνθήκες, γονείς
και παιδιά µπορεί να αισθάνονται πολύ δυσάρεστα: στέρηση, µαταίωση, ταπείνωση,
θυµό, απόγνωση...
Και, πάνω απ’ όλα,
ντροπή «γιατί δεν είµαι σαν τους άλλους».
Μια ντροπή, µάλιστα,
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Στο οµότιτλο βιβλίο µου (εκδ. Μεταίχµιο, 2012) αναλύω
λεπτοµερώς το θέµα. Ναι, το παιδί, στις συνθήκες της
κρίσης, περιµένει από τους γονείς του προστασία και
νόηµα, δηλαδή οµπρέλα και λόγια. Πότε µιλάµε; Σε δύο
κύριες περιπτώσεις:
Πρώτον: όταν θίγεται ο τρόπος ζωής του παιδιού – όπως
σε Χριστούγεννα καταναλωτικής ανηµπόριας. Δεύτερον:
όταν το ίδιο το παιδί, από διανοητική περιέργεια –συχνή
στο γυµνάσιο– ή από συναισθηµατική δυσφορία, απευθύνει ερωτήµατα για την κρίση στους γονείς τους κυρίως,
αλλά και σε άλλους ενήλικες (δασκάλους κ.λπ.).
Όπως ξέρουµε, ο βάναυσος καταναλωτισµός βρίσκει
στα Χριστούγεννα µια χρυσή στιγµή για να στριµώξει
παιδιά και µεγάλους. Να αρπάξει όσα έχουν και να τους
κάνει να ντρέπονται, αν δεν έχουν να καταναλώσουν.
Τι λέµε τότε στο παιδί; Το σπουδαιότερο είναι να

σκεφτούµε αρκετά, ώστε να πιστεύουµε πραγµατικά
τις µεγάλες αλήθειες που θα πούµε στο παιδί, οι οποίες
έχουν το κεντρικό νόηµα: δεν είναι ντροπή να µην
έχεις λεφτά για κατανάλωση. Ντροπή είναι να κάνεις
επίδειξη πραγµάτων και χρηµάτων, όταν άλλα παιδιά
στερούνται και δυσκολεύονται.
Το να µην µπορείς να αγοράσεις κάτι δεν είναι ντροπή. Είναι µια δυσκολία της ζωής, µια δοκιµασία που
µπορεί να σε κάνει καλύτερο και δυνατότερο! Όπως
ακριβώς συµβαίνει µε τις περιπέτειες που ζουν όλοι
οι ήρωες των παραµυθιών, καθώς και οι ήρωες σε
όλες τις ιστορίες και στις ταινίες που µαγεύουν παιδιά
και εφήβους. Ακόµη και οι υπερήρωες, που µεσουρανούν στο παιδικό και στο εφηβικό φαντασιακό, πάντα
βρίσκονται σε πολύ αντίξοες συνθήκες, προκειµένου
να κάνουν το καλό και να φερθούν µε τον ιπποτισµό
που τους διακρίνει όλους.

Στον κόσµο του παιδιού
Η στάση απέναντι στη διάχυτη ντροπή γονιών και
παιδιών που αισθάνονται καταναλωτική αναπηρία µάς
δείχνει τα δύο θεµέλια του τρόπου µε τον οποίο µιλάµε
στα παιδιά µας για την κρίση. Πρώτον: Γνωρίζω τον
κόσµο του παιδιού µου, το πώς σκέφτεται, το πώς µιλά,
το τι του «µιλά» και του κάνει νόηµα, έτσι ώστε όσα θα
του πω να φτάσουν στην ψυχή του και να πιάσουν τόπο.
Δεύτερον: Για να πιάσει τόπο, ο λόγος του µεγάλου
πρέπει να αγγίζει τη λογική, αλλά και το συναίσθηµα
και τη φαντασία. Κάθε γονιός που γνωρίζει τον κόσµο
του παιδιού του θα το πετύχει αρκετά καλά, µιλώντας
του σε κάθε γλώσσα που αγγίζει την ψυχή του όλη.
Όµως, το κύριο εργαλείο µας είναι να του µιλάµε
µε ιστορίες. Τέτοιες είναι για τα µικρότερα παιδιά
ο «Λυπηµένος πρίγκιπας» του Όσκαρ Ουάιλντ και για
τα µεγαλύτερα η «Τελευταία µαύρη γάτα» του Τριβιζά. Και µύριες άλλες.

Γονείς, µη φοβάστε να είστε γονείς!
Γονείς, µη φοβάστε να είστε γονείς – και στα εύκολα
και στα δύσκολα. Αν δεν φοβάστε, τότε θα µιλήσετε
στο παιδί σας και για την κρίση µε τέτοιον τρόπο, που
ακόµη και τα «πικρά» θα δυναµώσουν την καρδιά της
ευτυχίας, που είναι η µεταξύ σας αγάπη και η τέχνη
της ανθρώπινης σχέσης. Ακόµη και σε δύσκολα
Χριστούγεννα!
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Νίκου Σιδέρη
www.siderman.gr
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ
Από τη Νίκη Σταθοπούλου
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ
Ένας από τους πολλούς και καλούς
λόγους που έχουµε να φτιάχνουµε για τα παιδιά µας
–και µε τα παιδιά µας– το δηµοφιλές χριστουγεννιάτικο
γλύκισµα είναι τα υψηλής διατροφικής αξίας συστατικά του.
ΤΟ ΛΕΕΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ
ΤΟ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΙΣΚΟΣ ΜΑΣ: Το µελοµακάρονο –µαλακό ή τραγανό, περισσότερο ή λιγότερο
µελωµένο– είναι το πατροπαράδοτο γλύκισµα των
Χριστουγέννων και πάει µε όλα: µε την οικογενειακή
θαλπωρή, µε τα κάλαντα, µε το άνοιγµα των δώρων, µε
την επίσκεψη των φίλων… Και το καλύτερο; Μας κάνει
καλό. Η, µάλλον, µακάβρια ιστορία του κρύβεται στην
ελληνική ετυµολογία του ονόµατός του: «µέλι» και
«µακαρόνι». Μόνο που το µακαρόνι δεν σχετίζεται µε
την Ιταλία, αλλά µε την αρχαία Ελλάδα. Προέρχεται
από τη λέξη «µακαρωνία», που ήταν νεκρώσιµο δείπνο,
κατά τη διάρκεια του οποίου προσφερόταν η «µακαρία», µια πίτα που κάποια στιγµή τη βούτηξαν στο µέλι
και έγινε «µελοµακάρονο».

Το «ενεργειακό» γλύκισµα
Μπορεί η ιστορία του µελοµακάρονου να γίνεται
αντικείµενο συζήτησης και µελέτης στους κύκλους
των λαογράφων, αλλά οι διαιτολόγοι έχουν αποφανθεί
οµόφωνα: Το µελοµακάρονο –αλλιώς «µελοµακάρουνο» και, για τους Μικρασιάτες, «φοινίκι»– είναι
ένας θησαυρός για µικρούς και µεγάλους, καθώς
προσφέρει στον οργανισµό µας πολύτιµα στοιχεία και
βιταµίνες, που δίνουν ενέργεια και συµβάλλουν στην
εορταστική ευφορία. Μια µατιά στη διατροφική αξία
των συστατικών του αρκεί για να µας πείσει.
Αλεύρι: Πλούσιο σε βιταµίνες του συµπλέγµατος Β,
που βοηθούν στη λειτουργία του νευρικού συστήµατος
και του εγκεφάλου.
Σιµιγδάλι: Είναι πηγή υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνης, υδατανθράκων, φωσφόρου και φυτικών ινών.
Πορτοκάλι: Η βιταµίνη C, που περιέχει, ενισχύει το

ανοσοποιητικό σύστηµα. Επίσης, είναι πηγή καλίου, σιδήρου, β-καροτίνης και, όπως όλα τα φρούτα, προσφέρει στον οργανισµό µας τις πολύτιµες φυτικές ίνες.
Ελαιόλαδο: Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έχει
υψηλή περιεκτικότητα σε µονοακόρεστα λιπαρά, τα
οποία συµβάλλουν στην καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήµατος. Ακόµη, είναι πλούσια πηγή
βιταµίνης Ε, που βοηθά στην υγεία του δέρµατος, των
µαλλιών και των νυχιών.
Καρύδια: Είναι επίσης πλούσια σε µονοακόρεστα, ω-3
και ω-6 λιπαρά οξέα, και γι’ αυτό η κατανάλωσή τους
προστατεύει το καρδιαγγειακό σύστηµα.
Κανέλα: Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες, ρυθµίζει
τα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα.
Γαρίφαλο: Έχει αντιφλεγµονώδη δράση, λόγω της
υψηλής του περιεκτικότητας σε φλαβονοειδή.
Ζάχαρη: Τα παιδιά τής έχουν αδυναµία και την αναζητούν σε κάθε είδους λιχουδιές, γιατί δίνει άµεση
ενέργεια και τόνωση στον οργανισµό, καθώς αποτελείται από απλά σάκχαρα, τα οποία έχουν την ιδιότητα
να αυξάνουν απότοµα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα,
µε αποτέλεσµα τη γρήγορη ώθηση του οργανισµού.
Ωστόσο, έχει «παρενέργειες», γι’ αυτό καλό είναι
η κατανάλωσή της να γίνεται µε µέτρο.
Μέλι: Αποτελεί πηγή ενέργειας, µε µεγάλα οφέλη για
τον οργανισµό, λόγω των βιταµινών, των ιχνοστοιχείων
και των µετάλλων που περιέχει. Θεωρείται φυσικό
αντιβακτηριακό, γνωστό για τις αντιµικροβιακές του
ιδιότητες, που κατατάσσεται στα φυσικά ενισχυτικά του
καταπονηµένου από τις χειµερινές ιώσεις οργανισµού.
(Και για να µην ξεχνιόµαστε: Κάθε µελοµακάρονο περιέχει 100-150 θερµίδες, ανάλογα µε το µέγεθός του
και την περιεκτικότητά του σε µέλι.)
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ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βήµα-βήµα στην επιτυχία:
1. Zυγίζουµε όλα τα υλικά µας.
Η ΣΥΝΤΑΓΗ
2. Aνακατεύουµε τα υλικά, εκτός από
Δοκιµάσαµε τα εξαιρετικά µελοµακάρονα
το αλεύρι και το σιµιγδάλι.
του Κωνσταντίνου Ντάνα, ο οποίος τα
έφτιαξε µαζί µε τους µαθητές της δηµόσιας 3. Προσθέτουµε το ανακατεµένο µε
το σιµιγδάλι αλεύρι και ζυµώνουµε.
µονάδας Ειδικής Αγωγής, E.E.E.E.K. Χανίων.
4. Πλάθουµε στο σχήµα της αρεσκείας µας.
ΥΛΙΚΑ
5. Τοποθετούµε τα κοµµάτια σε ίσες
Για τα µελοµακάρονα
µεταξύ τους αποστάσεις.
1 κιλό αλεύρι
Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο
400 γρ. σιµιγδάλι ψηλό
στους 180 βαθµούς για 20 λεπτά.
500 γρ. ελαιόλαδο
Σιροπιάζουµε τα µελοµακάρονα
250 γρ. ζάχαρη άχνη
βουτώντας τα ζεστά σε κρύο σιρόπι.
250 γρ. νερό
Όταν στραγγίσουν, τα βάζουµε πάνω
250 γρ. χυµός πορτοκάλι.
σε αλουµινόχαρτο SANITAS και τα
1 κουταλιά της σούπας µέλι
πασπαλίζουµε µε τριµµένα καρύδια.
1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο
Παρασκευή σιροπιού
15 γρ. αµµωνία
Ανακατεύουµε το νερό και τη
5 γρ. σόδα
ζάχαρη και, µόλις βράσουν, σβήνουµε
ξύσµα από 2 πορτοκάλια
τη φωτιά, προσθέτουµε το µέλι και
τριµµένα καρύδια
κονιάκ (είναι ακατάλληλο για ανηλίκους) ανακατεύουµε.
Για το σιρόπι
2 κιλά ζάχαρη, 1 λίτρο νερό, 500 γρ. µέλι
TIP: Χρησιµοποιήστε το αλουµινόχαρτο
SANITAS και φτιάξτε όµορφα πουγκάκια-δώρα µε µελοµακάρονα.
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Ευχαριστούµε τον Κωνσταντίνο
Ντάνα, ιδιοκτήτη και ζαχαροπλάστη
του Ζαχαροπλαστείου ΣΚΕΤΗ ΓΛΥΚΑ,
στην Παλιά Πόλη των Χανίων, και το
E.E.E.E.K. Χανίων για τη φιλοξενία
και τη συµµετοχή των µαθητών του.

ΑΤΙΘΑΣΑ ΝΙΑΤΑ
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ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ!
Η αναφυλαξία στα παιδιά και στους εφήβους
απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά και σωστή
φαρµακευτική αντιµετώπιση.

ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ!
«Πολλὰς δ᾿ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων». (Ομήρου «Ιλιάδα», Α, 3)
Από τον δρ. Δηµήτριο Κ. Χατζή
Παιδίατρο, Αλλεργιολόγο Παίδων & Ενηλίκων, Ass Prof Columbia University, NY, Επισκέπτη Καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Επιστηµονικό Συνεργάτη της Α' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών του Νοσοκοµείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
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H ΠΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΞΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ
Η ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ. Πρόκειται για πολύ σοβαρή αλλεργική κατάσταση, η οποία µπορεί να είναι απειλητική για τη
ζωή. Οι µισές και πλέον περιπτώσεις αναφυλαξίας οφείλονται σε τροφική αλλεργία. Όλες οι τροφές, ανεξαιρέτως, είναι δυνατόν να προκαλέσουν αναφυλαξία. Στην
πρώτη παιδική ηλικία συνηθέστερα αίτια είναι το γάλα,
το αυγό και τα δηµητριακά. Ευτυχώς, η αλλεργία στις
τροφές αυτές είναι συνήθως παροδική. Σε µεγαλύτερα
παιδιά, εφήβους και ενήλικες ευθύνονται δύο κυρίως
κατηγορίες τροφίµων: τα θαλασσινά, µε συχνότερους
ενόχους τη γαρίδα, την καραβίδα, τον αστακό και το
καβούρι, και οι ξηροί καρποί, κυρίως το αράπικο φιστίκι.
Το τελευταίο χορηγείται ακόµη και στα µωρά, σε µορφή
φιστικοβούτυρου, και προξενεί αναφυλαξία σε όλες
τις ηλικίες. Όλα τα τρόφιµα της δεύτερης κατηγορίας
προκαλούν µόνιµη αλλεργία.

γλυκά περιέχουν αµύγδαλα, καρύδια ή φιστίκι Αιγίνης
(δίπλες, κουραµπιέδες, µελοµακάρονα κ.ά.), ενώ το
Πάσχα καταναλώνονται σοκολάτες σε διάφορες µορφές, που συχνά περιέχουν φουντούκι, αµύγδαλο κτλ.
Εκτός από τα τρόφιµα, και τα φάρµακα επίσης είναι
δυνατόν να προκαλέσουν αναφυλαξία. Αν και οποιοδήποτε φάρµακο µπορεί να είναι υπαίτιο µιας τέτοιας
επείγουσας κατάστασης, συχνότερα ευθύνονται η πενικιλίνη και τα παράγωγά της, τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη παυσίπονα, τα σκιαγραφικά και τα φάρµακα του
χειρουργείου. Από όλα αυτά, η αµοξυκιλλίνη αποτελεί το
πιο συχνό αίτιο, καθώς είναι το υπ’ αριθµόν ένα συνταγογραφούµενο φάρµακο.
Τα υµενόπτερα (µέλισσα, σφήκα κ.ά.) προκαλούν συχνά
πολύ σοβαρή αναφυλαξία. Αυτό δεν σηµαίνει, βεβαίως,
ότι κάθε τσίµπηµα προσλαµβάνει και απειλητικές για
τη ζωή διαστάσεις. Υπάρχουν πολύ ήπιες, µηδαµινές ή
τοπικές –περιορισµένες ή εκτεταµένες–¶αντιδράσεις,

Τα φάρµακα, οι τροφές και άλλοι ύποπτοι

κατά πολύ συχνότερες των σοβαρών αντιδράσεων, και
δη της αναφυλαξίας.
Από τα «επαγγελµατικά» αίτια αναφυλαξίας ξεχωρίζει
η αλλεργία στο λάστιχο (Latex). Αυτό έχει ιδιαίτερη
σηµασία για ευαισθητοποιηµένους ασθενείς – συνήθως
εργαζοµένους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
Το ίδιο όµως ισχύει και για τους µικρούς και µεγάλους
ασθενείς µε χρήση ουροκαθετήρων, συχνές
νοσηλείες κ.ά. Αυτοί κινδυνεύουν και µε τους οδοντιατρικούς χειρισµούς, όπου
χρησιµοποιούνται γάντια από
το ιατρικό προσωπικό, αλλά
κυρίως κατά τις χειρουργικές επεµβάσεις, για τους
ίδιους λόγους.

Η τροφική αλλεργία συναρτάται άµεσα µε τη Γεωγραφία! Αυτό είναι ευνόητο, καθώς κάθε τόπος έχει συγκεκριµένη αγροτική παραγωγή ή αλιεία και ανάλογα ήθη
και έθιµα. Ειδικό πολιτισµικό ενδιαφέρον έχουν για τη
χώρα µας τα θαλασσινά και οι ξηροί καρποί. Αυτό είναι
εµφανές, για παράδειγµα, τις περιόδους της Σαρακοστής, κατά τις οποίες λόγω νηστείας είναι αυξηµένη
η κατανάλωση ξηρών καρπών και θαλασσινών. Αλλά
και µετά τη νηστεία, τις «γιορτές», ελλοχεύει
και πάλι ο κίνδυνος από την κατανάλωση
ξηρών καρπών. Κατά την περίοδο
των Χριστουγέννων πολλά
παραδοσιακά
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Επιβαρυντικοί παράγοντες

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ!

Εκτός από τα αίτια, υπάρχουν και επιβαρυντικοί παράγοντες, οι οποίοι συµβάλλουν στην έλευση και στη
βαρύτητα της αναφυλαξίας. Επιβαρυντικοί παράγοντες
είναι όλες οι καταστάσεις που προκαλούν ή συνδυάζονται µε σωµατική ή ψυχική καταπόνηση (στρες), όπως η
άσκηση/άθληση, οι λοιµώξεις (πυρετός, κρυολογήµατα),
η έλλειψη ύπνου, η αλκοόλη, τα φάρµακα (κυρίως τα µη
στεροειδή αντιφλεγµονώδη, ορισµένα για την υπέρταση) κ.ά.
Στην αναφυλαξία η ηλικία, επίσης, παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο. Ξεχωρίζουν η βρεφική και η εφηβική ηλικία,
που –για διαφορετικούς λόγους η καθεµία– αποτελούν
επιβαρυντικούς παράγοντες. Στα βρέφη είναι προφανής η αδυναµία αναφοράς συµπτωµάτων, µε συνέπεια
να παρατηρείται δυσχέρεια στη διάγνωση και, εποµένως, καθυστέρηση στην αντιµετώπιση. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, η αιφνίδια εµφάνιση εξανθήµατος, µετά
από λήψη τροφής, εγείρει υποψία αναφυλαξίας. Οι έφηβοι, µε τις χαρακτηριστικές επικίνδυνες συµπεριφορές,
είτε «πειραµατίζονται» καταναλώνοντας εν γνώσει τους
το αίτιο της τροφικής αλλεργίας είτε δεν ακολουθούν
το σχέδιο θεραπείας, όταν εκδηλωθεί το αναφυλακτικό
επεισόδιο. Από τις άλλες οµάδες ειδική προσοχή χρειάζεται στην εγκυµοσύνη, κυρίως όσον αφορά τα φάρµακα για την αντιµετώπιση της αναφυλαξίας. Σε άτοµα,
τέλος, µε διάφορες παθήσεις, η λήψη φαρµάκων είναι
δυνατόν να επιδεινώσει την αναφυλαξία. Επιπλέον, είναι
πιθανόν τα φάρµακα να «αντιµάχονται» τη θεραπευτική
αντιµετώπιση (β-αναστολείς, αναστολείς του µετατρεπτικού ενζύµου, µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη κ.ά.).

Συµπτώµατα και αντιµετώπιση
Τα συµπτώµατα της αναφυλαξίας εµφανίζονται µέσα
σε λίγα λεπτά, µετά την έκθεση στο αίτιο. Επικρατούν
τα δερµατικά (80-90%): κνίδωση («πετάλες» ή «καντήλες» ή «φλούµπες»), διάχυτη ερυθρότητα, κνησµός,
οίδηµα βλεφάρων, χειλέων και γλώσσας. Σοβαρότατα
συµπτώµατα είναι το οίδηµα στον λάρυγγα (κίνδυνος
ασφυξίας), ο βήχας, η δύσπνοια (λαχάνιασµα), οι κράµπες ή οι πόνοι στην κοιλιά, οι έµετοι και η διάρροια.
Ακόµη πιο επικίνδυνα σηµεία είναι η υποτονία, η απώλεια των αισθήσεων (λιποθυµία) και, τελικά, η πτώση
στο έδαφος (καταπληξία, αλλεργικό σοκ).
Η θεραπεία είναι επείγουσα και νοσοκοµειακή, και
πρέπει να αρχίσει πριν αναχωρήσει ο άρρωστος για
το νοσοκοµείο! Το µνηµοτεχνικό «ΑΕΚ!» συνοψίζει

την άµεση, προ-νοσοκοµειακή αντιµετώπιση.
Μετά την οξεία φάση, κάθε άτοµο, µε ιστορικό σοβαρού
αναφυλακτικού επεισοδίου, πρέπει να έχει παντού και
πάντοτε µαζί του αυτοενέσιµη αδρεναλίνη. Η αυτοενέσιµη αδρεναλίνη, σε προκαθορισµένη δόση, υπάρχει στα
φαρµακεία και χορηγείται από τους γονείς ή όποιο άτοµο συνοδεύει το παιδί. Στις µεγαλύτερες ηλικίες, οι ίδιοι
οι ασθενείς χρησιµοποιούν το σκεύασµα. Απαιτούνται
µόνον η εφαρµογή των οδηγιών και η γνώση της πολύ
απλής τεχνικής για τη χορήγηση της αδρεναλίνης.
Μετά το επεισόδιο της αναφυλαξίας, ακολουθούν
η αλλεργιολογική εκτίµηση και ο ειδικός έλεγχος, για
την πιστοποίηση του αιτίου. Με την αποκάλυψη του
αιτίου εφαρµόζεται η «αποφυγή», η οποία επιβάλλεται
για προληπτικούς λόγους. Σε τροφικές αλλεργίες η
πρόληψη προτάσσει, ως επιτακτική ανάγκη, τη σχολαστική ανάγνωση κάθε ετικέτας τροφίµων για «κρυµµένα»
αίτια, όπως οι ξηροί καρποί, που συνήθως υπάρχουν στις
σοκολάτες. Εάν υπάρχουν αµφιβολίες, η αποφυγή είναι
η τακτική της σωφροσύνης.

Άµεση Αντιµετώπιση Αναφυλαξίας - ΑΕΚ
Α

αντιισταµινικό

Ε

επινεφρίνη (χορηγείται πρώτη)
Η καθυστερηµένη χορήγηση αδρεναλίνης
είναι η υπ’ αριθµόν ένα αιτία θανάτου σε
σοβαρότατα αναφυλακτικά επεισόδια.
κορτιζόνη

Κ
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ΕΧΕΙ ΦΙΜΩΣΗ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙ;

Όταν η φυσιολογική φίµωση του παιδικού πέους γίνεται παθολογική,
οι µικροί ασθενείς φτάνουν µέχρι το χειρουργείο.

ΕΧΕΙ ΦΙΜΩΣΗ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙ;
Από τον δρ. Νικόλαο Χριστόπουλο

Χειρουργό Παίδων, Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής
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Η ΦΙΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ Η ΠΟΣΘΗ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ
ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΗ ΒΑΛΑΝΟ, ΤΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ, ΕΤΣΙ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΤΕΝΟ
ΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΤΑ ΟΥΡΑ. Έλκοντας µάλιστα την πόσθη προς τα πίσω, η βάλανος δεν
αποκαλύπτεται, κάτι που θεωρείται φυσιολογικό και
χαρακτηρίζει τα περισσότερα νεογέννητα αγόρια.
Περίπου το 90% των νεογνών έχει νεογνική φίµωση,
η οποία δεν χρειάζεται επέµβαση. Φυσιολογική θεωρείται επίσης η κατάσταση κατά την οποία τα παιδιά
έχουν από τη γέννησή τους σφιχτή ακροποσθία.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η αποκάλυψη της βαλάνου
συµβαίνει σταδιακά, κατά το τέλος της παιδικής
ηλικίας, ή στην αρχή της εφηβείας.
Οι γονείς ανησυχούν όταν παρατηρούν ανάµεσα στη
βάλανο και στην πόσθη να υπάρχει µια λευκή ουσία,
την οποία λανθασµένα κάποιοι ονοµάζουν σµήγµα.
Αυτή η ουσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά αποπίπτοντα
επιθηλιακά κύτταρα, τα οποία κάποτε αποτελούσαν
µέρος του δέρµατος και κολλούσαν την πόσθη µε τη
βάλανο. Το σµήγµα παράγεται στην εφηβική ηλικία,
όταν ενεργοποιούνται οι σµηγµατογόνοι αδένες, κάτι
που συµβαίνει συνήθως στην ηλικία των 12 ετών. Τα
αποπίπτοντα επιθηλιακά κύτταρα είναι αθώα και δεν
προκαλούν παθολογικές καταστάσεις στο πέος.

Πότε να ανησυχήσετε
Η φίµωση είναι µια φυσιολογική κατάσταση κατά την
παιδική ηλικία. Μετά την ηλικία των 5 ετών, µόνο
1 στα 10 αγόρια έχει κλειστό το πέος του, αλλά µόνο
1 στα 100 χρειάζεται τελικά επέµβαση περιτοµής.
Πιο αναλυτικά:
Παθολογική είναι η φίµωση που εµφανίζεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών. Σύνηθες αίτιο της παθολογικής φίµωσης είναι οι συχνές βαλανοποσθίτιδες,
που προκαλούν ίνωση στο στόµιο της πόσθης, η οποία
ευθύνεται για τη δυσχέρεια στην ούρηση και τις υποτροπιάζουσες ουρολοιµώξεις από στάση µικροβίων
και ούρων στην περιοχή. Οι γιατροί συνιστάµε στους
γονείς να ελέγχουν την ακτίνα-καµπύλη ούρησης και
να απευθύνονται στον γιατρό, όταν αυτή είναι µικρή.
Η επίσκεψη στον παιδίατρο επιβάλλεται εάν υπάρχει
«φούσκωµα» µεταξύ πόσθης και βαλάνου ή δυσχέρεια στην ούρηση. Εάν η στένωση είναι πραγµατική,
η αντιµετώπισή της είναι χειρουργική, γίνεται δηλαδή
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ΕΧΕΙ ΦΙΜΩΣΗ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙ;

η λεγόµενη περιτοµή. Εάν η στένωση είναι «χαλαρή»,
µπορεί να αντιµετωπιστεί µε κορτιζονούχες αλοιφές.
Η επάλειψη της περιοχής δύο φορές την ηµέρα για
διάστηµα 4-6 εβδοµάδων έχει θετικό αποτέλεσµα σε
ποσοστό πάνω από 50%.
Σε γενικές γραµµές, οι βαλανοποσθικές συµφύσεις,
κατά τις οποίες η βάλανος και η πόσθη είναι κολληµένες, χαρακτηρίζονται ως φυσιολογικές και δεν απαιτείται επέµβαση. Ο βίαιος διαχωρισµός, κυρίως από
τους γονείς, προκαλεί πόνο, µικροτραυµατισµούς ή και
φλεγµονές, και βέβαια δεν συστήνεται. Ο διαχωρισµός
θα συµβεί φυσιολογικά από µόνος του έως την εφηβεία. Εάν κρίνει ο παιδίατρος ότι η λύση των βαλανοποσθικών συµφύσεων είναι επιβεβληµένη, αυτή θα
γίνει αναίµακτα και µε τη χρήση τοπικής αναισθησίας
από τον παιδοχειρουργό.
Η δεύτερη περίπτωση κατά την οποία η φίµωση είναι
επικίνδυνη για τη γενική υγεία του παιδιού είναι οι υποτροπιάζουσες ουρολοιµώξεις. Οι µελέτες για τη σχέση

των υποτροπιαζουσών ουρολοιµώξεων µε τη φίµωση
είναι αντικρουόµενες. Έχει βρεθεί ότι η φίµωση ευθύνεται για υποτροπιάζουσες ουρολοιµώξεις σε βρέφη
ηλικίας 3-6 µηνών, και όχι σε µεγαλύτερα αγόρια, όπου
θεωρείται απίθανο να είναι αυτή η αιτία των υποτροπιαζουσών ουρολοιµώξεων.
Συµπερασµατικά, σε δύο περιπτώσεις θα πρέπει να
αντιµετωπίζεται άµεσα το πρόβληµα της φίµωσης:
Πρώτον, όταν αυτή δυσχεραίνει την ούρηση και, δεύτερον, όταν σε βρέφη ηλικίας 3-6 µηνών παρουσιάζονται
υποτροπιάζουσες ουρολοιµώξεις. Τότε η φίµωση θα
πρέπει να αντιµετωπιστεί µε περιτοµή.
Είναι τελείως αχρείαστη η καθηµερινή έλξη της
πόσθης από τους γονείς, για να βοηθήσουν στην αποκάλυψη της βαλάνου ή να διευκολύνουν τον φυσιολογικό
διαχωρισµό. Όταν αυτός συµβεί, το αγόρι πρέπει να
ενθαρρύνεται να καθαρίζει σχολαστικά την περιοχή,
τηρώντας την καθηµερινή υγιεινή, που θα διασφαλίσει
την υγεία της περιοχής και στην ενήλικη ζωή του.
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ΤΟ ΑΝΘΟΣ Η ΤΟ
ΑΓΚΑΘΙ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ;
Η ακµή είναι το πιο συχνό δερµατικό πρόβληµα στα παιδιά και στους
εφήβους, που βρίσκονται στο µονοπάτι προς την ενηλικίωση.

ΑΚΜΗ

ΤΟ ΑΝΘΟΣ
‘Η ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ
ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ;
Από την Ιωάννα Θανοπούλου

Παιδίατρο, µε µετεκπαίδευση στην Παιδιατρική Δερµατολογία, επιστηµονικό συνεργάτη της Α’ Παιδιατρικής
Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών του Νοσοκοµείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ, ΜΙΛΑΜΕ
ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΥΡΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ,
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΜΕ –ΛΙΓΑ ‘Η ΠΟΛΛΑ– ΚΟΚΚΙΝΑ ‘Η ΜΕ ΠΥΩΔΗ
ΣΠΥΡΑΚΙΑ. Συνήθως εµφανίζονται στο πρόσωπο,
αλλά µπορεί να εµφανιστούν και στην πλάτη ή στο
στέρνο. Το κοινό αυτό δερµατικό πρόβληµα το αντιµετωπίζουν συνήθως 70-87% των παιδιών άνω των 12
ετών, γι’ αυτό και θεωρείται νόσος των εφήβων.
Ωστόσο, πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι παρουσιάζεται και σε παιδιά µικρότερης ηλικίας (9-10 ετών).
Σπανιότερα, ακµή ή βλάβες που µοιάζουν µε ακµή
εµφανίζουν νεογνά και βρέφη.

Αίτια
Οι ορµόνες της εφηβείας επηρεάζουν τη λειτουργία
των σµηγµατογόνων αδένων (βρίσκονται κάτω από το
δέρµα και παράγουν το σµήγµα, το ελαιώδες συστατικό
που κάνει το δέρµα µας λιπαρό), προκαλώντας αυξηµένη έκκριση σµήγµατος. Το υπερβολικό σµήγµα, σε συνδυασµό µε τα νεκρά κύτταρα που παράγει ο θύλακας
της τρίχας, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον σµηγµατογόνο αδένα, κλείνει την «έξοδο» της τρίχας, και έτσι δηµιουργούνται κλειστοί ή ανοιχτοί φαγέσωρες. Οι κλειστοί
φαγέσωρες αφορούν µικρά εξογκώµατα στο δέρµα,
ενώ οι ανοιχτοί είναι τα γνωστά µας µαύρα στίγµατα.
Καταλυτική σε αυτή τη φάση είναι η παρουσία του
Propionibacterium Acnes, ενός µικροβίου που κατοικεί
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στο δέρµα µας, αλλά πολλαπλασιάζεται στα άτοµα µε
τάση ακµής και δηµιουργεί φλεγµονή (κόκκινα σπυράκια
ή σπυράκια µε πύον). Σε κάποιες περιπτώσεις, µάλιστα,
η φλεγµονή µπορεί να αποκτήσει τη µορφή κύστης, και
µάλιστα επώδυνης.

Αλήθειες και ψέµατα
γύρω από την ακµή
Ψέµα: Οι έφηβες µε ακµή δεν πρέπει να χρησιµοποιούν
καλλυντικά µε χρώµα (π.χ. µέικαπ ή «διορθωτικά» µολύβια και στικ), για να καλύψουν τις βλάβες της ακµής,
γιατί αυτές επιδεινώνονται µε τη χρήση καλυπτικών
προϊόντων.
Αλήθεια: Το µακιγιάζ επιτρέπεται, αρκεί τα προϊόντα να έχουν την ένδειξη «µη φαγεσωρογόνο»
(noncomedogenic / oilfree).
Αλήθεια: Η διατροφή επηρεάζει την εµφάνιση της
ακµής. Αν και αυτό αποτελεί ακόµη πεδίο διαφωνίας
µεταξύ των ειδικών, πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι
η µεγάλη κατανάλωση γαλακτοκοµικών προϊόντων και
τροφίµων µε υψηλό γλυκαιµικό δείκτη συµβάλλει στην
εµφάνιση των βλαβών ή και στην επιδείνωσή τους.
Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να συστήνεται στον
ασθενή διατροφή χαµηλού γλυκαιµικού δείκτη, ώστε
να καταναλώνει τροφές που δεν ανεβάζουν απότοµα
το σάκχαρο στο αίµα. Επίσης, είναι χρήσιµο να ζητηθεί
από τον έφηβο ασθενή να καταγράφει σε ηµερολόγιο το
καθηµερινό του διαιτολόγιο, προκειµένου να εντοπιστούν
τροφές που τυχόν επιδεινώνουν την ακµή του.
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ΤΟ ΑΝΘΟΣ Η ΤΟ
ΑΓΚΑΘΙ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ;
Η αντιµετώπιση

Η τοπική θεραπεία, η οποία στοχεύει
να αντιµετωπίσει συνολικά τον µηχανισµό της ακµής (τους κλειστούς
πόρους και τη φλεγµονή), σε συνδυασµό µε ένα ήπιο καθαριστικό προσώπου, είναι η συνηθέστερη µέθοδος
αντιµετώπισης. Η τοπική θεραπεία
πρέπει να εφαρµόζεται σε όλο το
πρόσωπο, και όχι σε κάθε σπυράκι
ξεχωριστά, για διάστηµα τουλάχιστον
οκτώ εβδοµάδων, ώστε να εκτιµηθεί η
αποτελεσµατικότητά της. Διακόπτεται
νωρίτερα ή µειώνεται η συχνότητα
εφαρµογής της, εάν ερεθιστεί πολύ
το δέρµα και ξεφλουδίσει ή εάν αυτή
δεν είναι καθόλου ανεκτή από τον
έφηβο. Παράλληλα, συστήνεται
η χρήση αντηλιακού.
Σε περίπτωση που η ακµή δεν υποχωρήσει µε την τοπική αγωγή, προτείνεται η αντιβιοτική αγωγή από το στόµα.
Σε περιπτώσεις σοβαρής ακµής, όπου
παρουσιάζονται οζίδια και οι βλάβες
αφήνουν έντονες ουλές, µπορεί να
χρησιµοποιηθούν ρετινοειδή (παράγωγα βιταµίνης Α) σε µορφή χαπιών.
Η από στόµατος αγωγή µε ρετινοειδή
απαιτεί αυστηρή ιατρική παρακολούθηση και τακτικό αιµατολογικό έλεγχο.

Μήνυµα προς τους γονείς
Ακόµη και τα ελάχιστα σπυράκια είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη διάθεση και την αυτοπεποίθησή του νέου
ατόµου. Γι’ αυτό οι γονείς πρέπει να απευθύνονται σε
ειδικό γιατρό όχι µόνο για τους εφήβους, αλλά και για
τα παιδιά µικρότερης ηλικίας, ιδιαίτερα εάν αυτά, εκτός
από σπυράκια, εµφανίζουν και σηµεία έναρξης της
ήβης, όπως η τριχοφυΐα στην περιοχή των γεννητικών
οργάνων ή στη µασχάλη και η έντονη δυσοσµία στις
µασχάλες. Και να θυµάστε: Η ακµή δεν είναι αρρώστια,
αλλά σηµατοδοτεί την έναρξη της ενηλικίωσης και της
ωρίµανσης, σε σωµατικό και συναισθηµατικό επίπεδο.
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MYPAIDI

READERS CLUB
Αποκτήστε µια συνδροµή στο περιοδικό «myPaidi» και γίνετε µέλος
µιας µεγάλης οικογένειας ενηµερωµένων αναγνωστών, οι οποίοι επιζητούν έγκυρη
και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για όλα τα ζητήµατα που αφορούν
την υγεία, τη διατροφή και τη σωστή ανατροφή των παιδιών τους.
Στείλτε µας τα στοιχεία σας και γίνετε µέλος εντελώς δωρεάν!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ
THE MEDIA WORKSHOP Μ.ΕΠΕ, ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 294 & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 27, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΞΗ «ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ MYPAIDI». ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ FAX: 216 100 5127 Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ info.tmworkshop@gmail.com.

Στοιχεία Συνδροµητή
Όνοµα:
Επώνυµο:
Δ/νση: Οδός/Αριθµ./Τ.Κ./ Περιοχή
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Email:

ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΔΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
EMAIL

ΑΡΙΘ.

ΤΚ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

• Επιθυµώ να λαµβάνω το περιοδικό σε: £ έντυπη µορφή £ ηλεκτρονική µορφή

Υπογραφή

£

Δεν επιθυµώ να λαµβάνω έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό το οποίο αφορά σε ενηµέρωση για εξελίξεις σχετικές
µε τους τοµείς που πραγµατεύεται το περιοδικό ή σε προωθητικές ενέργειες συνεργατών του περιοδικού.

Η The Media Workshop διατηρεί βάση δεδοµένων των συνδροµητών του περιοδικού µε βάση το αρ. 7Α του Ν.
2472/1997 περί γνωστοποίησης τήρησης αρχείου και διατηρεί το δικαίωµα χρήσης των ονοµάτων για τους σκοπούς
του περιοδικού. Η The Media Workshop δεν πρόκειται να γνωστοποιήσει τα συγκεκριµένα στοιχεία σε τρίτους,
χωρίς τη γραπτή συναίνεσή τους.

