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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Στο ΛΗΤΩ το 1ο Μετεκ�αιδευτικό Σεµινάριο Μητρικού Θηλασµού 

για τους Ε�αγγελµατίες Υγείας 

 

Στο �λαίσιο του εορτασµού της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Μητρικού Θηλασµού, 

�ραγµατο�οιείται στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ το 1ο Μετεκ�αιδευτικό Σεµινάριο για τη 

δηµιουργία Στελεχών Εκ�αίδευσης στο Μητρικό Θηλασµό, υ�ό την αιγίδα του 

Υ�ουργείου Υγείας και σε συνεργασία µε το Σύλλογο Ε�ιστηµόνων Μαιών-Μαιευτών 

Αθηνών.  

 Το Σεµινάριο, �ου είναι βασισµένο στις �ροτάσεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας 

(Π.Ο.Υ.), διεξάγεται α�ό τις 3 έως τις 7 Νοεµβρίου 2008, στην Αίθουσα διαλέξεων του 

Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ και α�ευθύνεται σε όλες τις Μαίες-Μαιευτές, Παιδιάτρους και 

Μαιευτήρες. 

 «Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ είναι το �ρώτο Ιδιωτικό Μαιευτήριο στην Ελλάδα  �ου έχει 

κατορθώσει να εφαρµόζει �ιστά τα 7 α�ό τα 10 βήµατα �ου ορίζονται α�ό την Π.Ο.Υ  και 

την UNICEF για τον Μητρικό Θηλασµό. Στα υ�όλοι�α 3 βήµατα έχει σηµειωθεί 

σηµαντική �ρόοδος. Εκτιµώ ότι σύντοµα θα είµαστε σε θέση να �ροχωρήσουµε σε 

διαδικασία �ιστο�οίησης του ΛΗΤΩ ως «Baby Friendly Hospital» (Νοσοκοµείο Φιλικό 

�ρος τα Βρέφη)», ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Μαιευτηρίου, κ. Θεοφάνης 

Στάθης στην τελετή έναρξης του Σεµιναρίου �ου �ραγµατο�οιήθηκε τη ∆ευτέρα 3  

Νοεµβρίου στο ΛΗΤΩ.   

«Στόχος του Σεµιναρίου είναι, άλλωστε, η εκ�αίδευση των ε�αγγελµατιών της υγείας και η 

ευαισθητο�οίηση του κοινού στην κατεύθυνση της ανά�τυξης ενιαίας �ολιτικής  για την 

�ροαγωγή, �ροώθηση και υ�οστήριξη του Μητρικού Θηλασµού στη χώρα µας», δήλωσε ο 

Πρόεδρος της Εθνικής Ε�ιτρο�ής Μητρικού Θηλασµού και Καθηγητής της Α’ 

Παιδιατρικής Κλινικής Πανε�ιστηµίου Αθηνών Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία», 

κ. Γεώργιος Χρούσος. 

«Στην Ελλάδα, �αρόλο �ου το 95% των µητέρων θηλάζουν κατά την �αραµονή τους στο 

µαιευτήριο τις �ρώτες ηµέρες µετά τον τοκετό, µόλις το 13-16% κατορθώνει να θηλάσει 
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α�οκλειστικά τους �ρώτους 6 µήνες ή και �ερισσότερο». Αυτό σηµείωσε  η Πρόεδρος του 

Συλλόγου Ε�ιστηµόνων Μαιών-Μαιευτών Αθηνών, κα. Καλλιό�η Μάλφα-

Νικολο�ούλου, ε�ισηµαίνοντας ότι «οι γυναίκες �ου θηλάζουν, µειώνουν σηµαντικά τις 

�ιθανότητες ανά�τυξης καρκίνου µαστού και ωοθηκών». 

Η UNICEF σε συνεργασία µε την Π.Ο.Υ. �ροτείνουν α�οκλειστικό µητρικό θηλασµό για 

τους �ρώτους 6 µήνες ζωής του βρέφους. «Σύµφωνα µε τα στοιχεία, ε�ιτυγχάνεται µείωση 

έως και 13% του αριθµού των θανάτων στα �αιδιά κάτω των 5 ετών. Ο Μητρικός 

Θηλασµός είναι κλειδί για τη βελτίωση της �αιδικής ε�ιβίωσης», δήλωσε ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Εθνικής Ε�ιτρο�ής της UNICEF, κ.Λάµ�ρος Κανελλό�ουλος. 

«Στο ΛΗΤΩ έχουµε εξαιρετικά υψηλά �οσοστά των µητέρων �ου θηλάζουν α�οκλειστικά 

στη διάρκεια της �αραµονής τους στο µαιευτήριο. Το 34% συνεχίζει τον α�οκλειστικό 

θηλασµό για διάστηµα 3 µηνών, το 26% για διάστηµα 6 µηνών και το 10% για διάστηµα 

�άνω α�ό 6 µήνες. Η ε�ιτυχία αυτή, ό�ως δήλωσε η ∆ιευθύνουσα- Μαία του 

Μαιευτηρίου, κα Ευτυχία Κωνσταντινίδου, οφείλεται στην �ολυετή �ροσ�άθεια για την 

�ροώθηση και στήριξη του Μητρικού Θηλασµού και την �ιστο�οιηµένη εξειδίκευση των 

Μαιών �ου τους  ε�ιτρέ�ει, σε συνεργασία µε τους Παιδιάτρους, να εφαρµόζουν ενιαία 

�ολιτική. Οι λεχωίδες ενηµερώνονται για τα �λεονεκτήµατα και τα οφέλη του µητρικού 

θηλασµού και διδάσκονται την τέχνη του θηλασµού. Ε�ίσης, τους δίνεται η δυνατότητα 

�ρόσβασης σε 24ωρη γραµµή ε�ικοινωνίας µετά την α�οχώρηση τους α�ό το µαιευτήριο 

καθώς και σε υ�ηρεσίες  κατ’ οίκον». 

Στη διάρκεια της τελετής βραβεύθηκαν οι µαθητές και οι δάσκαλοι της 5ης και 6ης Τάξης 

του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Γλυκών Νερών Αττικής, στο ο�οίο α�ευθύνθηκε  η 

∆ιευθύνουσα και οι µαίες του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, �ροκειµένου να ευαισθητο�οιήσoυν τα 

�αιδιά να ζωγραφίσουν «Τα 10 Βήµατα του Μητρικού Θηλασµού». Η αφίσα �ου 

δηµιουργήθηκε, θα αναρτηθεί στα δωµάτια των λεχωίδων, ως γρα�τή �ολιτική για τον 

Μητρικό Θηλασµό.  

Παράλληλα, στο σαλόνι του Μαιευτηρίου, καθ’ όλη τη διάρκεια της Εβδοµάδας Μητρικού 

Θηλασµού, θα εκτίθεται φωτογραφικό υλικό µε θέµα «Μητρικός Θηλασµός την �ρώτη 

ώρα της ζωής». 

 

 


