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Αναγνωρίστε τα συμπτώματα του παι-
δικού άσθματος, της συχνότερης χρό-
νιας πάθησης σε ποσοστό 10%, τα αίτια 
εμφάνισής του και τους τρόπους αντιμε-
τώπισής του. 

Τέλος, προφυλάξτε τα παιδιά σας από 
τις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου, 
ακολουθώντας τις συμβουλές μας και χα-
ρείτε άφοβα το καλοκαίρι. 

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ 
ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ MEDI-ΣΥΝ

ριβάλλον του δημοτικού σχολείου και 
να λάβει τα οφέλη και τις γνώσεις που θα 
του προσφερθούν, αφήνοντας πίσω το 
γνώριμο και ασφαλές περιβάλλον του νη-
πιαγωγείου. 

Πριν αγοράσετε το κατοικίδιο που 
σας ζητάει επίμονα το παιδί σας, ενημε-
ρωθείτε για την ξεχωριστή αυτή σχέση 
αγάπης και αποδοχής που θα αναπτυχθεί 
μεταξύ των δύο, καθώς και τα οφέλη από 
τη συνύπαρξή τους.

Κατανοήστε τη χρησιμότητα και την 
αναγκαιότητα της τιμωρίας στην ανά-
πτυξη και τη διαπαιδαγώγηση ενός παι-
διού σε αναλογία πάντα με την ηλικία του, 
την πράξη και τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες έγινε αυτή.

Σε αυτό το τεύχος διαβάστε για τη μα-
γική εμπειρία του τοκετού, που αποτε-
λεί το τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης 
και σας επιτρέπει να κρατήσετε επιτέλους 
στην αγκαλιά σας το μωρό σας, μετά από 
εννιά μήνες προσμονής.

Ενημερωθείτε σχετικά με τους παρά-
γοντες κινδύνου των θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων κατά την εγκυμοσύνη, καθώς 
και τις ενέργειες πρόληψης της φλεβικής 
και αρτηριακής θρομβοεμβολής.

Τώρα που έκλεισαν τα σχολεία, σας 
προτείνουμε λύσεις για να απασχολη-
θούν τα παιδιά σας δημιουργικά και 
ευχάριστα και εσείς να αποφύγετε το άγ-
χος ότι θα πλήξουν μόνα τους στο σπίτι 
μπροστά στην τηλεόραση ή το κομπιού-
τερ. 

Μάθετε τα μυστικά της σοκολάτας, 
που αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπημένο 
τρόφιμο για μικρούς και μεγάλους και εί-
ναι δύσκολο κάποιος να μπορέσει να της 
αντισταθεί.

Γνωρίστε τι πρέπει να προσέξετε πε-
ρισσότερο, αν ο πελαργός έρθει μετά 
τα 40, ώστε να φέρετε με ασφάλεια στον 
κόσμο ένα υγιέστατο μωράκι.

Ανακαλύψτε εάν το παιδί σας είναι 
έτοιμο να ενταχθεί στο απαιτητικό πε-

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

editoria l

κρατάτε στα χέρια σας το τέταρτο τεύχος
του ετήσιου περιοδικού - οδηγού 

                 ΜΕDI-ΣΥΝ

για νέους και μελλοντικούς γονείς και είμαστε
ιδιαίτερα περήφανοι για την εμπιστοσύνη

που συνεχίζετε να μας δείχνετε και που αποτελεί 
τη μεγαλύτερη δικαίωση για εμάς. Μας εμπνέουν 

οι δικές σας ανάγκες και ανησυχίες
και ελπίζουμε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.

   

Αγαπητοί αναγνώστες,

    
          Καλή  ανάγνωση !..
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Μια νέα ζωή
έρχεται! 

Φλεβική
θρομβοεμβολή
στην εγκυμοσύνη

Κλείνουν τα σχολεία! 
Και τώρα τι κάνουμε;

Σοκολάτα
και παιδί

Εγκυμοσύνη
μετά τα 40

TO ΠEPIOΔIKO ΓIA TΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

•  Η γνώμη σας για το περιοδικό μας MEDI-ΣΥΝ MOM+BABY 
είναι σημαντική για μας. Βοηθήστε μας να διαμορφώσουμε τα 
επόμενα τεύχη μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην 
ηλεκτρονική δ/νση: mariagkini@medisyn.gr

• Tα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγρα-
φέων τους και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του περιοδι-
κού. Tα θέματα υγείας έχουν σκοπό την πληροφόρηση και 
ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού και, σε καμμία περίπτωση, 
δεν αντικαθιστούν την προσωπική επαφή του ασθενούς με το 
γιατρό. Oποιαδήποτε αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή της ύλης 
επιτρέπεται μόνον έπειτα από έγγραφη συναίνεση της διεύθυν-
σης του περιοδικού.

Eλπίζουμε ότι θα κρατήσετε αυτό το τεύχος στο 
σπίτι σας για πάντα, αλλά αν αποφασίσετε να το 
αποχωριστείτε, παρακαλούμε ανακυκλώστε το.
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Σχολική ετοιμότητα: 
Είναι το παιδί μου έτοι- 
μο να πάει σχολείο;

Παιδί και κατοικίδιο. 
Μια σχέση αγάπης
και αποδοχής...

Ωφελεί ή όχι
η τιμωρία στα παιδιά;

Παιδικό
άσθμα

Ήλιος
και παιδιά
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στο 210 4830291
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Τα πρώτα παιχνίδια που στο-
λίζουν ένα παιδικό δωμάτιο, 
είναι τα ζωάκια, ένα λαγου-

δάκι, μια μαϊμού ή ακόμη ένας μεγά-
λος αρκούδος. Τα πρώτα παραμύθια 
που ακούμε έχουν πρωταγωνιστές τα 
ζώα. Τα πρώτα τραγουδάκια που σι-
γοτραγουδούμε αναφέρονται σε ζω-
άκια, μιμούμενοι ακόμη τους ήχους 
τους. Αληθινές ιστορίες ζώων (βλ. 
Hatchiko), συγκινούν παγκοσμίως τον 
άνθρωπο, για την πίστη τους και την 
αφοσίωσή τους, αλλά πιο πολύ για την 
αγάπη τους προς τον άνθρωπο. 

Αν έχετε σκύλο ή γάτα αναλογιστείτε 
πώς σχετίζεστε με το κατοικίδιό σας και 
πώς νιώθετε μέσα σε αυτήν τη σχέση. Η 
σχέση ανθρώπου και κατοικίδιου είναι 
μια σχέση αγάπης, στοργής, αλλά και 
αποδοχής. Τι κάνει, όμως αυτήν τη σχέ-
ση τόσο ξεχωριστή και πώς επιδρά στο 
μεγάλωμα των παιδιών;

Η συνύπαρξη ενός παιδιού με ένα ζώο 
είναι ευεργετική για πολλούς λόγους τόσο 
σωματικούς όσο και ψυχικούς. Συνυπάρ-
χοντας με ένα ζώο, τα παιδιά γίνονται 
υπεύθυνοι άνθρωποι και ωριμάζουν 
πολύ, αφού αναλαμβάνουν ευθύνες που 
έχουν σχέση με τις βασικές ανάγκες του 
ζώου. 

Τα παιδιά στην καθημερινότητά τους 
δυσκολεύονται να εκφράσουν το συναί-
σθημά τους ή ακόμη και να το αναγνω-
ρίσουν και η παρουσία ενός κατοικίδιου 
είναι ένα μάθημα ενημερότητας συναι-
σθήματος και αξιοποίησης αυτού καθώς 
επίσης ενισχύεται και η εξωλεκτική επικοι-
νωνία του παιδιού. Μέσα από τη σχέση 
αυτή τα παιδιά μαθαίνουν να εμπιστεύ-
ονται τον εαυτό τους, να έχουν περισ-
σότερη αυτοεκτίμηση και να έχουν λιγό-
τερο φόβο ανάληψης ευθυνών και λήψης 
αποφάσεων. 

Το παιδί επιστρέφει σπίτι από το σχο-
Κατερίνα Μπαρώτα

Ψυχολόγος

Παιδί και κατοικίδιο
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Η σχέση παιδιού και κατοικίδιου είναι 
τόσο σημαντική όσο και μοναδική για τα 
βαθιά συναισθήματα αγάπης, εμπιστο-
σύνης και στοργής που αναπτύσσονται, 
αλλά και για την υπευθυνότητα που καλ-
λιεργείται. Τα παιδιά μαθαίνουν να μην 
υποτιμάνε τα συναισθήματά τους και 
να διαχειρίζονται τα αρνητικά τους 
συναισθήματα. Έχοντας αναπτύξει συ-
ναισθηματική νοημοσύνη, μπορούν να 
χαλαρώνουν περισσότερο όταν είναι ανα-
στατωμένα, να ηρεμούν ευκολότερα και 
ταχύτερα, και χάρη σε αυτήν την ψυχο-
βιολογική κατάσταση είναι λιγότερο επιρ-
ρεπή σε ασθένειες. Δημιουργούν σταθε-
ρότερες και βαθύτερες φιλίες με άλλα 
παιδιά, καθώς το παιδί μεγαλώνει σε ένα 
πλαίσιο που ενισχύεται η συναισθηματική 
επικοινωνία. 

χία και την ευτυχία στη ζωή του, συμπερι-
λαμβανομένων και των σχέσεών του. 

Τα παιδιά περνούν όλο και περισσό-
τερες ώρες της ημέρας, μπροστά σε μια 
οθόνη, είτε υπολογιστή είτε τηλεόρασης, 
που σημαίνει ότι δεν βγαίνουν από το σπί-
τι για να παίξουν με άλλα παιδιά.

Ένα κατοικίδιο προσφέρει στο παιδί 
άσκηση και παιχνίδι, καλλιεργώντας και το 
αισθησιοκινητικό του παιχνίδι. Ακόμη, οι 
οικογένειες περνούν πολύ περισσότερο 
χρόνο μαζί, αφού αποκτήσουν ένα κατοι-
κίδιο.

Ο λόγος είναι ότι τα κατοικίδια δημι-
ουργούν μία ευχάριστη εστία γύρω από 
αυτά, όπου όλη η οικογένεια θα μαζευτεί, 
θα χαλαρώσει και θα συζητήσει τα καθη-
μερινά και άλλα θέματα.

Με τον τρόπο αυτό, οι συναισθηματι-
κές αλληλεπιδράσεις των μελών μιας οι-
κογένειας γίνονται το θεμέλιο για τη με-
τάδοση αξιών. 

λείο κι όταν επιστρέφει, ο σκύλος γαβγίζει, 
κουνάει την ουρά του, τρέχει πίσω του λα-
χανιάζοντας, διότι είναι χαρούμενος που 
βλέπει το παιδί. Ξέρει πολύ καλά το ρόλο 
του και ξέρει ότι είναι ο τέλειος σκύλος. 
Είναι και ο ρόλος του παιδιού, όμως, τέλει-
ος. Αναλαμβάνει τις ευθύνες του, ταΐζει το 
σκύλο, τον φροντίζει και παίζει μαζί του. 
Ο καθένας είναι υπεύθυνος για το μισό 
της σχέσης τους. Όλη αυτή η κατάστα-
ση, διέπεται από συναισθήματα χαράς και 
αγάπης κι επίσης εξασφαλίζει μια ευκαιρία 
για το παιδί να μάθει να είναι υπεύθυνο. 

Μέσα σε αυτήν την οικεία σχέση τα 
παιδιά μαθαίνουν τι αισθάνονται για 
τον εαυτό τους και πως οι άλλοι θα 
αντιδράσουν στα συναισθήματά τους. 
Μαθαίνουν πώς να σκέπτονται για τα συ-
ναισθήματά τους και τι επιλογές έχουν να 
αντιδράσουν. Η συναισθηματική επίγνωση 
και η ικανότητα του παιδιού να χειρίζεται 
τα συναισθήματά του καθορίζει την επιτυ-

Μια σχέση αγάπης και αποδοχής...
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Ευχαρίστησε το φύλακα και συνέχισε το δρόμο του. 
Αφού περπάτησαν πολλή ώρα στην ανηφόρα, εξαντλη-
μένοι πια, έφτασαν σ’ ένα μέρος που είχε για είσοδο μια 
παλιά ξύλινη πύλη που οδηγούσε σ’ ένα χωματόδρομο 
πλαισιωμένο από δέντρα.Στη σκιά ενός από τα δέντρα καθόταν ένας άνθρωπος 
μ’ ένα καπέλο στο κεφάλι, ίσως και να κοιμόταν.

 «Καλημέρα» είπε ο οδοιπόρος. Ο άνθρωπος έγνεψε με το κεφάλι. «Διψάμε πολύ, εγώ το άλογό μου και το σκυλί μου»
 «Έχει μια πηγή σ’ εκείνες τις πέτρες» είπε ο άνθρω-

πος δείχνοντας το σημείο «Πιείτε όσο θέλετε»Ο άνθρωπος, το άλογο και το σκυλί πήγαν ως την 
πηγή και έσβησαν τη δίψα τους. Ο οδοιπόρος γύρισε για 
να τον ευχαριστήσει. «Ελάτε πάλι όποτε θέλετε» απάντησε ο άνθρωπος.

 «Αλήθεια, πως λέγεται αυτό το μέρος;» «Παράδεισος»
 «Παράδεισος;» Μα ο φύλακας της μαρμαρένιας πύ-

λης είπε ότι ο παράδεισος ήταν εκεί!» «Εκεί δεν είναι ο παράδεισος, είναι η κόλαση»
Ο οδοιπόρος τα ‘χασε.«Πρέπει να τους απαγορεύετε να χρησιμοποιούν το 

όνομά σας! Αυτό σίγουρα θα προξενεί μεγάλα μπερδέ-
ματα!»

 «Καθόλου, αντίθετα μας κάνουν μεγάλη χάρη. Επειδή 
εκεί μένουν όλοι αυτοί που είναι ικανοί να εγκαταλείψουν 
τους καλύτερούς τους φίλους...’’

Ένας άνθρωπος, το άλογό του και το σκυλί του περ-

πατούσαν σ ένα δρόμο. Καθώς περνούσαν δίπλα από ένα 

τεράστιο δέντρο, έπεσε ένας κεραυνός και όλοι έμειναν 

στον τόπο. Αλλά ο άνθρωπος δεν αντιλήφθηκε ότι είχε 

πια αφήσει τον κόσμο τούτο και συνέχισε να περπατάει 

με τα ζώα του. Μερικές φορές οι πεθαμένοι θέλουν χρό-

νο για να συνειδητοποιήσουν τη νέα τους κατάσταση...

Ο δρόμος ήταν πολύ μακρύς, ανηφορικός, ο ήλιος 

έκαιγε και αυτοί είχαν ιδρώσει και διψούσαν πολύ. Σε 

μια στροφή διέκριναν μια μεγαλόπρεπη πύλη, καμωμένη 

ολόκληρη από μάρμαρο, που οδηγούσε σε μία πλατεία 

στρωμένη με χρυσάφι, που στο κέντρο της είχε μία πηγή 

από όπου ανάβλυζε κρυστάλλινο νερό. 

 Ο οδοιπόρος προχώρησε προς τον άνθρωπο που 

φύλαγε την είσοδο:

 «Καλημέρα»

 «Καλημέρα», απάντησε ο φύλακας.

 «Ποιος είναι αυτός ο τόσο όμορφος τόπος;»

 «Είναι ο παράδεισος»

 «Ωραία που φτάσαμε στον παράδεισο, διψάμε 

πολύ»
 «Μπορείτε να μπείτε, κύριε, και να πιείτε όσο θέλετε» 

και ο φύλακας έδειξε την πηγή.

 «Το άλογο και το σκυλί μου διψάνε κι αυτά»

 «Λυπάμαι πολύ» είπε ο φύλακας «Εδώ δεν επιτρέπο-

νται ζώα»
Ο άνθρωπος στενοχωρήθηκε επειδή διψούσε πολύ, 

αλλά δεν ήθελε να πιει νερό μόνο αυτός. 

Να 
κι ένα 

όμορφο

παραμυθάκι, που 

δείχνει την αξία 

της φιλίας μεταξύ 

ανθρώπου και 

ζώου...




