
 

 

 

 

 
Θεσσαλονίκη 25 Οκτωβρίου 2021 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι, 
 
Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού, που στη χώρα μας εορτάζεται 
την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο : 

«3ο Κλινικό φροντιστήριο Μητρικού Θηλασμού» 

που θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ , στις 6 Νοεμβρίου 2021  
Join Zoom Meeting 

https://authgr.zoom.us/j/96372498187?pwd=SXhzRHV2TjRabXIxRmNESnAvVHZvQT09 

Meeting ID: 963 7249 8187  ,  Passcode: 472172 

Το κεντρικό σύνθημα της φετινής Παγκόσμιας Εβδομάδας για το θηλασμό  είναι :  

 
«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ» 

Με το σύνθημα αυτό, πρέπει να θυμηθούμε όλοι ότι, τα πολυάριθμα οφέλη του θηλασμού και του μητρικού 
γάλατος για τη μητέρα και το παιδί τα γνωρίζουμε από την αρχαιότητα και έχουν τεκμηριωθεί πλήρως τις 
τελευταίες δεκαετίες. Επίσης, σήμερα γνωρίζουμε ότι το ανθρώπινο μητρικό γάλα δεν είναι μόνο μια πηγή 
θρεπτικών συστατικών, αλλά περιέχει και βασικά ανοσολογικά συστατικά με αντιφλεγμονώδη δράση, τα 
οποία έχουν κριτικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανοσίας. Το μητρικό γάλα έχει το δικό του μοναδικό 
μικροβίωμα. Τα τελευταία χρόνια, τα εξωκυτταρικά κυστίδια, τα εξωσώματα και το microRNA που 
περιέχονται στο μητρικό γάλα, προσελκύουν το έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον. Για όλους αυτούς τους 
λόγους, ο θηλασμός είναι ο ιδανικός τρόπος υποστήριξης της θρέψης και της ανάπτυξης στα νεογνά και 
βρέφη. Ο σημαντικότερος δε παράγοντας  για την  ευρύτερη παγκόσμια υποστήριξη του θηλασμού είναι η 
ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας, βασισμένη στην ιατρική με αποδείξεις (evidence based medicine), 
όπως υποστηρίζεται από Διεθνείς Οργανισμούς και Επιστημονικές Εταιρείες. 

Ο ρόλος των γιατρών στην προαγωγή του θηλασμού είναι ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί αυτοί κυρίως έρχονται 
σε επαφή  με τα παιδιά, τις γυναίκες, αλλά και την οικογένεια ευρύτερα. Για να επιτελέσουν όμως αυτό το 
σκοπό, δηλαδή να εκπαιδεύσουν τις οικογένειες σχετικά με το θηλασμό και για να προσφέρουν τη βέλτιστη 
κλινική διαχείριση του θηλασμού, πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και ειδικευμένοι στην εγκατάσταση - 
διατήρηση - υποστήριξη του θηλασμού, καθώς και ικανοί να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν τα 
προβλήματα που προκύπτουν. Δυστυχώς όμως,  η εκπαίδευση των γιατρών για την παροχή υποστήριξης και 
αντιμετώπισης προβλημάτων στο θηλασμό είναι ελλιπής ή ανεπαρκής.  

Θέλοντας να καλύψουμε αυτή την ανάγκη, τα κλινικά φροντιστήρια μητρικού θηλασμού που οργανώνονται 
από την κλινική μας, έχουν στόχο  την εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας (Νεογνολόγοι-
Παιδίατροι-Μαιευτήρες-Μαίες-Διαιτολόγοι κτλ) στην πρόσφατη τεκμηριωμένη έρευνα και πρακτική που 
αφορά το θηλασμό. Επίσης, υιοθετούμε την άποψη ότι οι επαγγελματίες υγείας που προαναφέρθηκαν, 



πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστες και  τεκμηριωμένες πηγές, ώστε να συμβουλεύσουν 
καλύτερα τις νέες μητέρες και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που να  ενθαρρύνει την έναρξη και 
συνέχιση του θηλασμού. Για το λόγο αυτό θα φροντίσουμε να υπάρχουν στην ιστοσελίδα της τράπεζας 
μητρικού γάλακτος www.milkbank.gr του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου τα πρόσφατα βιβλιογραφικά 
δεδομένα για το μητρικό γάλα και το θηλασμό. 

Το φετινό φροντιστήριο θα στηριχθεί στις κατευθυντήριες οδηγίες ΑΒΜ (the ACADEMY of BREASTFEEDING 
MEDICINE). Ολες οι παρουσιάσεις θα υπάρχουν  στην ιστοσελίδα της τράπεζας μητρικού γάλακτος 
www.milkbank.gr του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 

Στο φροντιστήριο συμμετέχουν και άτομα από άλλους υγειονομικούς χώρους και εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Με τον τρόπο αυτό, θέλουμε να υπογραμμίζουμε τη σημασία της συνεργασίας και της σύμπραξης 
διαφόρων φορέων στην προστασία, προώθηση και υποστήριξη του θηλασμού. 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι 

Ελπίζω να αγκαλιάσετε αυτή την πρωτοβουλία με τη συμμετοχή σας αλλά  και τη δυναμική παρουσία σας 
στο φροντιστήριο 

Περιμένουμε να συνδεθείτε στις 6 Νοεμβρίου, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ, 08.30-15.00  

Join Zoom Meeting 

https://authgr.zoom.us/j/96372498187?pwd=SXhzRHV2TjRabXIxRmNESnAvVHZvQT09 

Meeting ID: 963 7249 8187  ,  Passcode: 472172 

Εκ μέρους του προσωπικού της Β’ Νεογνολογικής Κλινικής  

Η Διευθύντρια 

 

 

Ελισάβετ Διαμαντή 

Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας ΑΠΘ 
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