
Ο Ιατρός της Κοινότητας και η σχέση του με το Νοσοκομείο 

Αναστάσιος Σέρμπης, MD, PhD 
Παιδίατρος 

Μετεκπαιδευθείς στην Παιδοενδοκρινολογία  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Μονεμβασιά 

10 Οκτωβρίου 2015 



1 8 0 2  

1 8 3 0  

1 8 5 2  

Τα πρώτα αμιγώς παιδιατρικά νοσοκομεία στην Ευρώπη 

1 9 0 0  
1/30 



Ποιος ασκεί Παιδιατρική Κοινότητας στην Ευρώπη; 

van Esso D et al, Arch Dis Child. 2010;95:791c 



Άρρεν βρέφος τελειόμηνο γεννηθέν 
με φυσιολογικό τοκετό 

 

 

 

 

 

 

 



Ο παιδίατρος που μόλις τελείωσε ειδικότητα μπορεί να 
απαριθμήσει δεκάδες νόσους και σύνδρομα: 

 
– Νόσος Kawasaki 

– Νόσος Takayasu 

– Νόσος Recklinghausen 

– Σύνδρομο Munchausen 

– Νόσος von Willebrand 

– Σύνδρομο Klinefelter 

– Νόσος Pelizaeus–Merzbacher 

– Σύνδρομο Hutchinson-Guilford 

– Σύνδρομο Waterhouse-Friedrichson 

– Σύνδρομο Prader-Willi 

– Σύνδρομο Ellis Van Creveld 

– Σύνδρομο Guillain-Barré 
• 

• 

• 

 



«Γιατρέ, τι πιπίλα να πάρω,  
καουτσούκ ή σιλικόνης;» 



Δεν είμαστε έτοιμοι για παιδιατρική 
κοινότητας όταν τελειώνουμε ειδικότητα 

o Πώς θα πρέπει να είναι ντυμένο ένα νεογέννητο; 

o Κάθε πόσες ώρες θα πρέπει να ταΐζω το νεογνό; 

o Σε ποια θέση θα πρέπει να θηλάζω το βρέφος; 

o Πότε να βγάλω το παιδί στο δικό του δωμάτιο; 

o Ποια τροφή να δώσω πρώτη και πότε; 

o Ποια μπιμπερό είναι καλύτερα, τα γυάλινα ή τα πλαστικά; 

o Σε ποια ηλικία να ξεκινήσω την εκπαίδευση τουαλέτας και πώς; 

o Πώς τιμωρώ ένα παιδί που είναι ανυπάκουο; 

o Πώς κόβουμε την πιπίλα σε ένα 3χρονο παιδί; 
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Το βρεφάκι μας, έρχεται για 
 την εξέταση των 2 μηνών 



«Γιατρέ, θα ήθελα κάποια 
εμβόλια να τα καθυστερήσουμε» 

• Έντονη άνοδος του αντιεμβολιαστικού 
κινήματος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα: 
– Εξαφάνιση νοσημάτων που προλαμβάνουν τα εμβόλια 

– Λάθη, παραλείψεις φαρμακευτικών εταιριών 

– Προβλήματα που προκλήθηκαν από το εμβόλιο της 
γρίπης Η1N1 

– Ευκολία αναπαραγωγής ψευδών εντυπωσιακών 
ειδήσεων 

– Σχετική έντυπη και ηλεκτρονική ‘βιβλιογραφία’ 

– Διχογνωμία στις απόψεις γιατρών 

 

 



Αντιεμβολιαστικό κίνημα: Βιβλία 



• Αυστριακοί πιστοποιημένοι 
ομοιοπαθητικοί: μόνο το 
28% θεωρεί τον 
εμβολιασμό ως σημαντικό 
προληπτικό μέσο 

• 83% των ομοιοπαθητικών 
στο Σύδνεϋ της Αυστραλία, 
δε συνιστούν τον 
εμβολιασμό 

Ernst E, Vaccine. 2001;20:S90-3 



Αντιεμβολιαστικό κίνημα: Διαδίκτυο 
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Αντιεμβολιαστικό κίνημα: Διαδίκτυο 



Παραπληροφόρηση από το Διαδίκτυο 

• Πολύ μεγάλο κεφάλαιο τα τελευταία χρόνια 

 



Παραπληροφόρηση 
 από το διαδίκτυο 

• Πολύ μεγάλος αριθμός αναξιόπιστων                                                 
και μη επιστημονικών ιστοσελίδων 

• Με επιστημονικοφανή τίτλο, διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις 
που στη στιγμή αναπαράγονται από χιλιάδες ιστοσελίδες, 
blogs 

• Μεγάλο κομμάτι της επίσκεψης στον παιδίατρο πλέον 
ξοδεύεται στην προσπάθεια αποδόμησης ψευδών 
πληροφοριών, αποκατάστασης της αλήθειας κοκ. 

• Στοχοποίηση τόσο ιδιωτών όσο και νοσοκομειακών 
παιδιάτρων σε blogs και forums 



Το βρέφος μας εμφανίζει ήπια ρινική 
συμφόρηση, έντονο φτέρνισμα και  

δεκατική πυρετική κίνηση 



• Τηλέφωνο: σημαντικό μέσο επικοινωνίας του 
αγχωμένου γονιού με τον παιδίατρό του 
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Νέοι (πολλαπλοί) τρόποι επικοινωνίας 

• Μηνύματα στο κινητό (sms, mms) 

• Mails στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

• Μηνύματα στο messenger (facebook) 

 

• Πολλές φορές βοηθούν: 
• Ήχος (πχ. λαρυγγικός βήχας) 

• Εικόνα (πχ. κάποιο εξάνθημα) 

• Βίντεο (πχ. κάποια επαναλαμβανόμενη κίνηση) 

 

 



• Μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος διαγνώσεις, πχ: 
o Εξάνθημα που δε φαίνεται ότι είναι αιμορραγικό 

o Κεφαλαλγία που σταδιακά επιδεινώνεται 

o Αυτί που απλά πονάει και τελικά επέρχεται ρήξη ΤΜ 

o Παρατεινόμενες διάρροιες που αποδεικνύονται ουρολοίμωξη 

 

Νέοι (πολλαπλοί) τρόποι επικοινωνίας 

• 30% των υπηρεσιών υγείας από τους 
παιδιάτρους είναι μέσω τηλεφώνου    
(≤80% σε μη εργάσιμες μέρες κι ώρες) 
 

• Τα τελευταία χρόνια λόγω κρίσης, όλο και 
περισσότεροι γονείς αναζητούν λύση στο 
τηλέφωνο, στα forums, στο διαδίκτυο 

 Βελέντζας Π. Παιδιατρική 2005; 68:29-35 



Ώρα  
τηλεφωνήματος 

Ερώτηση 

Σάββατο 14.45’ Γιατρέ, πού μπορώ να βρω μήλα; Τελείωσαν τα μήλα από τη μηλιά μας 

01.00’ πμ Ο μπέμπης δε λέει να κοιμηθεί, ενώ δεν είναι ανήσυχος. Τι να κάνουμε; 

Κυριακή 15.45’ Έχουμε με τον άνδρα μου μια διαφωνία, το πουλάκι του γιού μας μέσα στην 
πάνα να βλέπει προς τα πάνω ή προς τα πλάγια; 

Κυριακή 16.30’ Είμαστε στο δρόμο Κόρινθο-Τρίπολη και βρήκαμε μανταρίνια. Μπορώ να 
αγοράσω και να τα δίνω αντί για πορτοκάλι; 

16.30’ Ταξιδεύουμε για Πάτρα. Πόσες στάσεις θα πρέπει να κάνουμε μέχρι να 
φτάσουμε; 

03.00’ πμ Το μωρό ήταν ανήσυχο και του κάναμε ένα ζεστό μπάνιο. Από την κρέμα που μας 
έχετε δώσει για το σώμα, να βάλω και στο πρόσωπο; Ή μόνο στο σώμα; 

Κυριακή 00.30’ Μου δώσατε το γάλα Νο 2 μόλις συμπληρώσει τον 6ο μήνα. Τον κλείνει τη 
Δευτέρα. Επειδή μας τελείωσε το Νο 1, μπορώ να αρχίσω από τώρα το Νο 2; 

Έχει πυρετό από την Παρασκευή και σήμερα Κυριακή κατέβηκε στους 37,7ο C. 
Μπορεί να πάει σε ένα πάρτυ; 

‘Ιδιαίτερα’ τηλεφωνήματα 



Το ‘άγχος’ των γονιών 



Το βρέφος μας μεγαλώνει και έρχεται 
για τον έλεγχο των 15 μηνών 
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Καμπύλες αύξησης 

Δυστροφία (Failure to thrive) 



Πόσο εκτεταμένος θα πρέπει να είναι ο 
εργαστηριακός έλεγχος; 



Πόσο εκτεταμένος θα πρέπει να είναι ο 
εργαστηριακός έλεγχος για ένα… 

o Προνήπιο που φτάνει 2 χρονών και λέει ελάχιστες λέξεις 

o Παιδί που σε εξέταση ρουτίνας έχει TSH 6.3 μIU/mL 

o Βρέφος με μέτρια υποτονία που τελικά βγάζει κάπως 
αυξημένη (300-400 IU/L) CPK 

o Βρέφος με μέτρια ΨΚΕ και ΠΚ οριακά >97η ΕΘ 

o Βρέφος με μικρή πρόσθια πηγή που ‘κλείνει’ στους 3 μήνες 

 

 



Πού να παραπέμψω  
τα εξειδικευμένα περιστατικά; 

• Δεν υπάρχει κάποιος ‘μπούσουλας’ για το πού θα πρέπει να 
παραπέμπεται κάθε εξειδικευμένο περιστατικό, αν 
καλύπτεται από τα ταμεία 

• Δεν ξέρει ο ιδιώτης, υποειδικούς για κάθε πρόβλημα 

• Σημαντική η συνεισφορά των 2βάθμιων και 3βάθμιων 
νοσοκομείων με τους εξειδικευμένους παιδιάτρους 

• Σημαντική η ευχέρεια συζήτησης περιστατικών, εκτίμησης 
εξειδικευμένων προβλημάτων 

 



Το αγοράκι μας πλέον είναι 20 μηνών και 
εμφανίζει όψη πάσχοντος, υψηλό πυρετό  

και έντονο ‘βαθύ’ παραγωγικό βήχα 
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Πότε να παραπέμψω ένα παιδί για 
εισαγωγή στο νοσοκομείο; 

• Αδυναμία συνεχούς παρακολούθησης σε κατ’ 
οίκον νοσηλεία (κλινικά κι εργαστηριακά) 

• Λεπτή ισορροπία, έστω κι αν υπάρχουν 
επίσημες κλινικές οδηγίες και κριτήρια 
εισαγωγής σε νοσοκομείο 

• Οι γιατροί της κοινότητας (όχι από άγνοια, 
αλλά από φόβο) μπορεί να παραβιάσουν τους 
κανόνες (πχ. πότε στέλνουμε παιδί με 
λαρυγγίτιδα, βρογχιολίτιδα κλπ) 

• Τα απομακρυσμένα ιατρεία έχουν                       
μεγαλύτερο πρόβλημα 

 



Ιδιώτες ↔ Νοσοκομειακοί 
Παιδίατροι 

• Πολύ σημαντική η συνεργασία με τους νοσοκομειακούς 
παιδιάτρους κατά την εισαγωγή 

• Εξίσου σημαντική η δυνατότητα παρακολούθησης της 
πορείας του μικρού ασθενούς κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας 

• Επιπλέον, πολύ σημαντική η ενημέρωση του ιδιώτη με 
το ενημερωτικό σημείωμα εξόδου 

 



Το αγοράκι μας είναι πλέον 3,5 χρονών και το 
τελευταίο εξάμηνο έλαβε 4 φορές αντιβίωση 

λόγω οξείας μέσης ωτίτιδας 



• Γονείς που είναι υπέρ ενός πιο ‘φυσικού’ τρόπου ζωής 

• Ομοιοπαθητική, άλλες μορφές εναλλακτικής ιατρικής 

• Αποκλειστικός θηλασμός για >6 μήνες  

• Ιδιαίτερες δίαιτες (πχ. vegans) 

• Βιολογικά προϊόντα, super-foods 

• Αποχή από τα εμβόλια 

• Πλήθος σχετικών ιστοσελίδων 

• Συνήθως μεσαίου ή ανώτερου μορφωτικού επιπέδου 

• Θεωρούν ότι η κλασική ιατρική είναι έκφραση μόνο 
συμφερόντων και γοητεύονται από οτιδήποτε δείχνει 
εναλλακτικό 

 

«Γιατρέ, μπορούμε στο εξής να παίρνουμε 
 ομοιοπαθητικά φάρμακα;» 



Άλλα προβλήματα από την άσκηση 
Παιδιατρικής στην κοινότητα ή στο νοσοκομείο 

• Έλλειψη επιστημονικής βελτίωσης 
μέσω της τριβής και αλληλεπίδρασης 
με αξιόλογους συναδέλφους 

• Ταχέως αυξανόμενος αριθμός ιδιωτών 
παιδιάτρων με παράλληλη μείωση 
γεννήσεων 

 

• Ιδιαίτερα προβλήματα νοσοκομειακών 
παιδιάτρων 

 

 

 
Απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ τους για τη βέλτιστη 

παροχή υπηρεσιών υγείας σε παιδιά κι εφήβους 
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