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Καλώς Ήρθες στο Άγνωστο.
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Που να βρείτε βοήθεια και υποστήριξη.
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Σημαντικές Επαφές.
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«Κάθε μωρό έχει την δική του ιστορία να πει … η 
δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε να μοιραστούν αυτή 
την ιστορία»- Heidi Forney , η μητέρα του Sean.

 
«Πήρες τις καλύτερες 

αποφάσεις που μπορούσες, 
με τις πληροφορίες που είχες 
τη στιγμή που αποφάσιζες»- 
Karen Myers, η μητέρα 

του Kaleigh.

«Κάθε μωρό με Συγγενή 
Διαφραγματοκήλη είναι 
μοναδικό και πουθενά σε 

κανένα βιβλίο δεν μας λένε, 
τι να κάνουμε ή να μην 

κάνουμε»- Nicki Young , η 
μητέρα του Anderson.

«Περιμένοντας το 
άγνωστο. Η 
Συγγενής 

Διαφραγματοκήλ
η είναι μια βόλτα 
με το τρενάκι του 
τρόμου που δεν 
τελειώνει ποτέ»- 

Tara Hall, η μητέρα του 
Brandon.

«Όταν όλα όσα πρέπει 
να κάνεις, έχουν γίνει, 
αναπαύσου στα χέρια 
του Θεού» -Julie King, 
η μητέρα της Caroline.

Εφαρμογή CDH 

στο κινητό

Συγγενείς 
διαφραγματικές 
πληροφορίες κήλης 
στα χέρια σας

δωρεάν στο Google 
Play and Apple



Τι είναι η Συγγενής Διαφραγματοκήλη(CDH)
 
Τα αρχικά CDH σημαίνουν Congenital Diaphragmatic Hernia (Συγγενής Διαφραγματοκήλη), η οποία είναι μια εκ γενετής πάθηση, η 
οποία συμβαίνει όταν το διάφραγμα του μωρού (ένας λεπτός υμένας που χωρίζει την κοιλιά από το θώρακα ) δεν έχει σχηματιστεί 
σωστά, και επιτρέπει τα όργανα της κοιλιακής χώρας, να εισέλθουν στη θωρακική κοιλότητα, εμποδίζοντας τους πνεύμονες να 
αναπτυχθούν σωστά. Η Συγγενής Διαφραγρατοκήλη συναντάται σε 1 στις 2500 γεννήσεις, με πάνω από 1600 μωρά να 
διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής.
 
Δεν είναι την τρέχουσα στιγμή, γνωστή η αιτία που το προκαλεί, αλλά μελέτες δείχνουν 
ότι είναι πιθανόν να οφείλεται σε γενετική προδιάθεση και περιβαλλοντολογικούς 
παράγοντες.
 
Το διάφραγμα τυπικά σχηματίζεται κατά τη διάρκεια των οκτώ πρώτων εβδομάδων 
κύησης. Στους ασθενείς με Συγγενή Διαφραγματοκήλη, το μέγεθος της οπής στο 
διάφραγμα καθορίζει πόσο θα αναπτυχθούν οι πνεύμονες, η καρδιά και πόσο θα 
επηρεαστούν τα υπόλοιπα εσωτερικά όργανα .
 
Υπάρχουν δυο διαφορετικά είδη Συγγενούς Διαφραγματοκήλης : η αριστερή και η δεξιά Συγγενής Διαφραγματοκήλη (Bochdalek) και 
η αμφίπλευρη (Morgagni). Η αριστερή Συγγενής Διαφραγματοκήλη , είναι η πιο κοινή, και επηρεάζει το λεπτό και παχύ έντερο, το 
στομάχι, τη σπλήνα και το ήπαρ. Η δεξιά Συγγενής Διαφραγματοκήλη επηρεάζει συνήθως μόνο το παχύ έντερο ή και το ήπαρ. Η 
αμφίπλευρη Συγγενής Διαφραγματοκήλη επηρεάζει και τις δυο πλευρές του διαφράγματος και συναντάται σπάνια (2%).
 
Περίπου το 40% των περιπτώσεων σχετίζονται και με άλλες γενετικές ανωμαλίες, με πιο κοινές αυτές της καρδιάς. Αυτές είναι 
συχνά δύσκολο να διαγνωστούν και να επιβεβαιωθούν μέχρι και μετά τη γέννηση του μωρού. Η διάγνωση της Συγγενούς 
Διαφραγματοκήλης εμφανίζεται συνήθως παράλληλα με διάφορους βαθμούς υποπλασίας του πνεύμονα και πνευμονικής 
υπέρτασης.
 
Η πρόγνωση για τα μωρά με Συγγενή Διαφραγματοκήλη παραμένει στατιστικά στο 50%. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αξιόλογοι δείκτες 
που να προβλέπουν την έκβαση κάθε περίπτωσης. Μερικές φορές μωρά χωρίς διάφραγμα και πολύ μικρούς πνεύμονες τα 
καταφέρνουν πολύ καλά, ενώ άλλες φορές μωρά με δυο ανεπτυγμένους πνεύμονες δεν επιζούν. Μια μέτρηση που ονομάζεται 
αναλογία πνεύμονα/περιμέτρου κεφαλής (head -to- lung ratio, LRH), χρησιμοποιείται μερικές φορές για να προσδιοριστεί εάν θα 
γίνει προγεννητική παρέμβαση μέσα στη μήτρα, αλλά αυτή η μέτρηση δε δίνει μια αληθινή συχνότητα ποσοστού επιβίωσης. Ακόμα, 
η λειτουργία των πνευμόνων δεν είναι ένας αξιόπιστος δείκτης γιατί η υγεία των παιδιών με Συγγενή Διαφραγματοκήλη, 
καθορίζεται κι από άλλους παράγοντες, όπως τη λειτουργία του ήπατος, τη λειτουργία του εγκεφάλου, άλλες εκ γενετής παθήσεις 
και άλλες πιθανές επιπλοκές. Κάθε μωρό με Συγγενή Διαφραγματοκήλη είναι διαφορετικό – σαν μια χιονονιφάδα που καμία δεν 
είναι ίδια με άλλη.

Συγγενής Διαφραγματοκήλη 

Οδηγός Συγγενούς Διαφραγματοκήλης για γονείς.
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Υγιές παιδί Αριστερή Συγγενής 
Διαφραγματοκήλη

Δεξιά Συγγενής 
Διαφραγματοκήλη



ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αν και δεν είναι γνωστό τι προκαλεί τη Συγγενή 
Διαφραγματοκήλη, παρόλα αυτά έχει συσχετιστεί με 
διάφορες γενετικές ανωμαλίες όπως το Σύνδρομο Fryns, το 
Σύνδρομο Cornelia deLange και η Τρισωμία 18, 21 και 22. 
Η αυξημένη βιταμίνη Α αλλά και η έλλειψη της, είναι 
γνωστό ότι προκαλεί Συγγενή Διαφραγματοκήλη στα 
εργαστηριακά ποντίκια. Έχει επίσης αναφερθεί σε 
επιστημονικά περιοδικά (αλλά όχι αποδεδειγμένα) ότι η 
θαλιδομίδη, το κινίνο, η φαινμετραζίνη και το νιτροφένιο, 
μπορεί επίσης να προκαλέσουν Συγγενή Διαφραγματοκήλη.

ΤΙ ΤΟ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ;

Χωρίς οικογενειακό ιστορικό Συγγενούς Διαφραγματοκήλης 
ή άλλες γνωστές γενετικές ανωμαλίες στο DNA του μωρού, 
οι πιθανότητες είναι γύρω στο 2%. Προτείνουμε σε όλα τα 
μέλη μας να συμβουλευθούν ένα γενετιστή και να 
συζητήσουν τις πιθανότητες για ένα ακόμη μωρό με Συγγενή 
Διαφραγματοκήλη.

ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΣΥΓΓΕΝΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ;

Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί. Εάν το παιδί σας έχει και 
άλλες γενετικές ανωμαλίες οι πιθανότητες να έχει 
μακροχρόνια προβλήματα υγείας αυξάνονται. Εάν το παιδί 
σας έχει μόνο Συγγενή Διαφραγματοκήλη μπορεί να έχει 
πολλές εκβάσεις. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και κάθε 
παιδί θα αντιμετωπίσει μοναδικές καταστάσεις. Όμως, τα 
πιο κοινά θέματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με 
Συγγενή Διαφραγματοκήλη είναι άσθμα, σκολίωση, 
γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, καθυστέρηση ανάπτυξης, 
μακροχρόνια νοσηλεία, αποστροφή διατροφής ή άλλες 
διατροφικές διαταραχές και σωματικές ουλές. Μπορεί και 
άλλα προβλήματα υγείας να εμφανιστούν, για αυτό είναι 
καλό να έχετε συνεχή έλεγχο από τον παιδίατρο σας που θα 
τα καταγράφει . Εμπιστέψου το ένστικτό σου ως γονιός και 
μοιράσου με το γιατρό σου τις ανησυχίες σου.

ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ;

Οδηγός Συγγενούς Διαφραγματοκήλης για γονείς.
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 Καλώς ήρθες στη Ολλανδία
Από την Emily Perl Kingsley.

Συχνά με ρωτάνε να περιγράψω την εμπειρία του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί 
με ειδικές ανάγκες- να προσπαθείς να βοηθήσεις ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει 
αυτή τη μοναδική εμπειρία να το κατανοήσουν, να φανταστούν πως είναι.. Είναι 
κάπως έτσι… Όταν είναι να αποκτήσεις ένα μωρό, φαντάζει σαν σχεδιάζεις ένα 
υπέροχο ταξίδι διακοπών «στην Ιταλία» Αγοράζεις διάφορους τουριστικούς οδηγούς 
και κάνεις υπέροχα σχέδια. Το Κολοσσαίο, τον Μιχαήλ Άγγελο, τις γόνδολες στην 
Βενετία. Μπορεί να μάθεις και λίγες εκφράσεις στα ιταλικά. Είναι όλα πολύ 
συναρπαστικά.

Μετά από μήνες ανυπομονησίας, τελικά η μέρα φτάνει. Ετοιμάζεις τα πράγματά σου 
και είσαι έτοιμος να φύγεις. Ώρες μετά, το αεροπλάνο προσγειώνεται. Η αεροσυνοδός 
αναγγέλλει την άφιξη «Καλώς ήρθατε στην Ολλανδία»-. «Ολλανδία;», ρωτάς. «Τι 
εννοείς Ολλανδία; Έκανα κράτηση για Ιταλία! Υποτίθεται ότι θα ήμουν στην Ιταλία. 
Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν να πάω στην Ιταλία». Αλλά υπήρξε μια αλλαγή στα 
σχέδια της πτήσης. Προσγειώθηκαν στην Ολλανδία και πρέπει να μείνεις εκεί.

Το σημαντικό είναι ότι δε σε έχουν πάει σε ένα απαίσιο, αηδιαστικό, βρώμικο μέρος 
γεμάτο από παράσιτα, πείνα και αρρώστιες. Είναι απλά ένα διαφορετικό μέρος.

Πρέπει λοιπόν, να βγεις έξω και να αγοράσεις νέους τουριστικούς οδηγούς. Να μάθεις 
μια τελείως νέα γλώσσα. Και θα γνωρίσεις τελείως νέους ανθρώπους που δεν θα είχες 
ξανασυναντήσει ποτέ.

Είναι ένα τελείως διαφορετικό μέρος. Σε πιο αργούς ρυθμούς από την Ιταλία, 
λιγότερο φανταχτερή από την Ιταλία. Αλλά αφού περάσεις λίγο χρόνο εκεί και 
παίρνεις την ανάσα σου, κοιτάς τριγύρω… και εκεί διαπιστώνεις ότι η Ολλανδία έχει 
ανεμόμυλους… η Ολλανδία έχει τουλίπες. Η Ολλανδίας έχει μέχρι και τον Ρέμπραντ.

Αλλά όλοι όσοι γνωρίζεις είναι απασχολημένοι να πηγαινοέρχονται στην Ιταλία… και 
καυχιούνται για το πόσο ωραία πέρασαν εκεί. Και για την υπόλοιπη ζωή σου θα λες 
«Ναι, υποτίθεται ότι και εγώ θα πήγαινα εκεί. Αυτό είχα σχεδιάσει»

Και ο πόνος αυτός δεν θα περάσει ποτέ μα ποτέ… διότι η απώλεια ενός ονείρου είναι 
μία πολύ σημαντική απώλεια»

Αλλά αν περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου πενθώντας το γεγονός ότι δεν πήγες στην 
Ιταλία, δεν θα μπορέσεις να απολαύσεις τα ωραία και μοναδικά πράγματα… της 
Ολλανδίας.



Τι να περιμένεις κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης.

 

Η Συγγενής Διαφραγματοκήλη τυπικά διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια ενός υπερήχου. Όταν διαγνωστεί το
μωρό σας με Συγγενή Διαφραγματοκήλη θα πρέπει να είστε σε στενή παρακολούθηση για το υπόλοιπο της
εγκυμοσύνης σας. Παρακάτω υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να περιμένεις:
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Παραπομπή σε ένα ειδικό εμβρυολόγο για επιπλέον επίβλεψη και εκτίμηση της εγκυμοσύνης σας και της
ανάπτυξης του εμβρύου, που πιθανώς θα περιλαμβάνει επιπλέον ραντεβού και εξετάσεις.
Πιο αναλυτικούς υπερήχους ώστε να εξεταστεί η κατάσταση, μια εμβρυακή μαγνητική τομογραφία, ώστε
να εκτιμηθεί η κατάσταση του μωρού, και να καθοριστεί ποια όργανα βρίσκονται στη θωρακική
κοιλότητα και να ληφθεί εικόνα του μεγέθους και του όγκου των πνευμόνων του μωρού και ένα
ενδομήτριο ηχοκαρδιογράφημα για να ελεγχθεί η δομή κι η λειτουργία της καρδιάς του μωρού.
Γενετικά τεστ ή /και αμνιοπαρακέντηση ώστε να εξεταστούν χρωμοσωμικές ανωμαλίες καθώς η
Συγγενής Διαφραγματοκήλη μπορεί κάποιες φορές να σχετίζεται και με άλλα σύνδρομα.
Διάφορες μετρήσεις πιθανόν θα γίνουν για να αποδώσουν καλύτερη εικόνα της κατάστασης του μωρού.
Η αναλογία πνεύμονα/ περιμέτρου κεφαλής (head -to- lung ratio, LHR), η θέση του ήπατος, ο τελικός
όγκος των πνευμόνων και η ανταπόκριση των πνευμόνων σε οξυγόνο. 
Η δυνατότητα να συναντηθείτε με ιατρικές ομάδες, που θα φροντίζουν εσάς και το μωρό σας, και θα
περιλαμβάνουν έναν παιδοχειρουργό, έναν γενετιστή, έναν ακτινολόγο, ένα νεογνολόγο και ένα ειδικό
εμβρυολόγο.
Η εγκυμοσύνη θα πρέπει να εξελίσσεται ομαλά από άποψη σωματική και γενικής υγείας. Πολύ πιθανό να
αναπτύξετε πολυδράμνιο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, που σημαίνει αύξηση αμνιακού υγρού γύρω
από το μωρό. Εάν συμβεί αυτό, χρειάζεται στενή παρακολούθηση από το γιατρό σας. Ανάλογα με τη
σοβαρότητα, μπορεί να χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή ή αφαίρεση του περίσσιου υγρού για να μειωθεί η
πιθανότητα επιπλοκής.

Μια πειραματική ενδομήτρια διαδικασία γνωστή ως FETO (εμβρυϊκή ενδοσκοπική τραχειακή απόφραξη)
μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις Συγγενούς Διαφραγματοκήλης. Αφορά την τοποθέτηση
ενός μικρού μπαλονιού στην τραχεία του μωρού, το οποίο επιτρέπει στο υγρό να αυξηθεί σταδιακά και στα
πνευμόνια να αναπτυχθούν.
Ο γιατρός σου θα είναι αυτός που θα σου δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη διαδικασία, και για το
αν το μωρό σου πληροί ή όχι τα κατάλληλα κριτήρια.

Αναλυτικό Πλάνο Γέννας

Εσείς και ο γιατρός σας θα φτιάξετε ένα αναλυτικό πλάνο γέννας βάση τη σοβαρότητας της κατάστασης του
μωρού σας. Το επίπεδο φροντίδας που παρέχεται κατά την ώρα του τοκετού μπορεί να είναι καθοριστικό για
την εξέλιξη του μωρού. Είναι σημαντικό η γέννηση του μωρού σας με Συγγενή Διαφραγματοκήλη να γίνει σε
ένα νοσοκομείο καλά εξειδικευμένο στο να αντιμετωπίζει την εντατική φροντίδα ενός μωρού με Συγγενή
Διαφραγματοκήλη. Η ημέρα τοκετού θα προγραμματιστεί από πριν στις περισσότερες περιπτώσεις και θα γίνει
πιθανόν με καισαρική τομή ή πρόκληση τοκετού. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται προσωπικό της εντατικής
μονάδας νεογνών, γιατροί και επιπλέον προσωπικό, το οποίο θα είναι παρόν στον τοκετό. Ο γιατρός σου θα σου
εξηγήσει τις λεπτομέρειες για την ημέρα του τοκετού και τις επιλογές για την ανακούφιση από τον πόνο, αν το
επιθυμεί η επίτοκος. Το μωρό σου ίσως έρθει πιο νωρίς από την προγραμματισμένη ημερομηνία ή την πιθανή
ημερομηνία τοκετού. Εάν αυτό συμβεί, σε μεταφέρουν στο πλησιέστερο νοσοκομείο και σε πάνε μετά στο
νοσοκομείο της επιλογής σου και αν γεννήσεις εκεί, θα διακομιστεί το μωρό σου σε νοσοκομείο κατάλληλα
εξοπλισμένο για την φροντίδα μωρών με Συγγενή Διαφραγματοκήλη. Η διακομιδή μπορεί να γίνει με
ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή αεροπλάνο.
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Από την Erma Bombeck 1980

Οι περισσότερες γυναίκες γίνονται μητέρες κατά λάθος, άλλες πάλι από επιλογή, κάποιες από κοινωνική 
πίεση και μερικές από συνήθεια. Αυτή τη χρονιά, γύρω στις 100.000 γυναίκες θα γίνουν μητέρες ενός παιδιού 
με ειδικές ανάγκες.

Έχετε αναρωτηθεί πότε πώς αυτές οι μητέρες επιλέγονται;

Κάπως οραματίζομαι τον Θεό να αιωρείται πάνω από τη Γη επιλέγοντας τα όργανα διάδοσης με μεγάλη 
προσοχή και σκέψη. Καθώς παρατηρεί, καθοδηγεί τους Αγγέλους να κρατούν σημειώσεις σε ένα μεγάλο 
βιβλίο.

«Armstrong, Beth: γιος: Προστάτης Άγιος Ματθαίος».

«Forrest, Marjorie:κόρη : Προστάτιδα Αγία Σεσίλια».

Rudlege, Carrie: δίδυμα: Προστάτες Άγιοι… δώσε της τον Gerald. Είναι συνηθισμένος στις βλασφημίες.

Τέλος, δίνει ένα όνομα σε έναν άγγελο και χαμογελά, «δώσε της ένα παιδί με ειδικές ανάγκες»

Ο Άγγελος είναι περίεργος, «Γιατί αυτή τη γυναίκα Θεέ μου; Είναι τόσο ευτυχισμένη».

«Ακριβώς» χαμογελά ο Θεός. «Δε θα μπορούσα να δώσω ένα παιδί με ειδικές ανάγκες σε μία μητέρα που δεν 
ξέρει να γελά. Θα ήταν απάνθρωπο».

«Αλλά έχει υπομονή;», ρωτά ο Άγγελος.

« Δεν θέλω να έχει τόσο πολλή υπομονή γιατί θα πνιγεί σε μια θάλασσα μεμψιμοιρίας και απόγνωσης. Μόλις 
τελειώσει το σοκ και η δυσαρέσκεια, θα τα καταφέρει. Την είδα σήμερα. Έχει ένα αίσθημα αυτοκυριαρχίας 
και ανεξαρτησίας που είναι τόσο σπάνιο και απαραίτητο σε μία μητέρα. Βλέπεις, το παιδί που θα της δώσω 
έχει τον δικό του κόσμο. Πρέπει να το κάνει να ζήσει στο δικό της κόσμο και αυτό δεν θα είναι εύκολο».

« Αλλά Θεέ μου νομίζω ότι δεν πιστεύει καν σε εσένα».

Ο Θεός χαμογελά: «Δεν έχει σημασία. Μπορώ να το διορθώσω. Αυτή είναι τέλεια. Έχει όσο εγωισμό 
χρειάζεται».

Ο άγγελος έκπληκτος αναφωνεί: «Εγωισμός; Είναι αυτό αρετή;».

Ο Θεός κάνει ένα νεύμα: «Εάν δεν μπορεί να διαχωρίζει τον εαυτό της από το παιδί κάποιες φορές, ποτέ δεν 
θα τα καταφέρει». Ναι, υπάρχει μια γυναίκα την οποία θα ευλογήσω με ένα παιδί όχι τόσο τέλειο. Δεν το έχει 
συνειδητοποιήσει ακόμη, αλλά θα την ζηλεύουν. Δεν θα πάρει ποτέ τίποτα ως δεδομένο. Δεν θα θεωρήσει 
κανένα «βήμα» συνηθισμένο. Όταν το παιδί της πει για πρώτη φορά «μαμά», θα είναι παρούσα σε ένα θαύμα 
και θα το ξέρει. Όταν θα περιγράφει ένα δέντρο ή ένα ηλιοβασίλεμα στο τυφλό παιδί της, θα το δει όπως 
λίγοι άνθρωποι έχουν δει τις δημιουργίες μου. Θα επιτρέψω να δει ξεκάθαρα αυτά που βλέπω εγώ- άγνοια, 
σκληρότητα, προκατάληψη- και θα της επιτρέψω να ανυψωθεί μέσα από αυτά. Ποτέ δεν θα είναι μόνη. Θα 
είμαι δίπλα της κάθε λεπτό της ζωής της, γιατί θα κάνει τη δουλειά μου όπως αν ήταν στο πλάι μου».

«Και τι θα γίνει με τον προστάτη της Άγιο;», ρωτά ο άγγελος, με την πένα του έτοιμη στον αέρα.

Ο Θεός χαμογελά, «Αρκεί ένας καθρέπτης».

Κερδίζοντας το πραγματικό 

δώρο της Μητρότητας



Ερωτήσεις για τον Γιατρό σου.

Ποιος είναι ο μέσος όρος νοσηλείας ενός μωρού με Συγγενή Διαφραγματοκήλη στις εγκαταστάσεις σας;
Πόσους ασθενείς με Συγγενή Διαφραγματοκήλη κουράρει η ομάδα σας σε ένα χρόνο;
Πόσα μωρά χειρουργεί η ιατρική σας ομάδας ετησίως (εκτός των μωρών που δεν επιβιώνουν μέχρι το χειρουργείο).
Ποιο είναι το ποσοστό επιβίωσης για τα μωρά με συγγενή Διαφραγματοκήλη στο νοσοκομείο σας;
Πόσα μωρά με διαφραγματοκήλη καταλήγουν στην ECMO (εξωσωματική μεμβράνη οξυγόνωσης);
Πόσο συνηθίζει να περιμένει ο χειρουργός για το χειρουργείο; Εάν ένα μωρό είναι στο μηχάνημα ECMO, οι χειρουργοί θα 
πραγματοποιήσουν την επέμβαση εφόσον βρίσκεται στο μηχάνημα ECMO ή θα περιμένουν έως ότου το μωρό αποσυνδεθεί 
από αυτό;
Είναι η πρόσβαση στο μηχάνημα ECMO μία επιλογή για σοβαρές περιπτώσεις Συγγενούς Διαφραγματοκήλης;
Ποιοι παράγοντες καθορίζουν ποιος ασθενής θα μπει στο μηχάνημα ECMO; Πόσο καιρό ένα μωρό παραμένει στην ECMO 
και μπορεί να επιβιώσουν μόλις αφαιρεθεί η μεμβράνη εξωσωματικής οξυγόνωσης;
Ποιο είναι το ποσοστό επιβίωσης για τα μωρά που απαιτήθηκε μηχάνημα ECMO;
Ένα το μωρό μου χρειαστεί ECMO θα μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών ή θα μεταφερθεί αλλού;
Πώς ο χειρουργός πραγματοποιεί την επέμβαση για την αποκατάσταση της Συγγενούς Διαφραγματοκήλης; Τι διαδικασία 
ακολουθείται; Εάν ο γιατρός χρησιμοποιήσει το ενδοσκόπιο και μια μικρότερη τομή, ποια είναι η πιθανότητα για να 
ξαναδημιουργηθεί η κήλη;
Ποιου είδους υλικά χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της οπής του 
διαφράγματος;
Ποιο είναι το ποσοστό επανεμφάνισης της κήλης; Εάν χρησιμοποιηθεί πλέγμα, υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί 
αντικατάσταση αργότερα;
Ποιο είναι το ποσοστό ενδονοσοκομειακής λοίμωξης στην μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών;
Ποιο είναι το ποσοστό ιατρικών λαθών στην μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών;
Ποια είναι η στάση του νοσοκομείου στο να επιτραπεί ο θηλασμός εάν επιθυμείς να ταΐσεις το μωρό σου;
Επιτρέπει το νοσοκομείο επισκέψεις από τα άλλα μου παιδιά για να δουν το μωρό, στη μονάδα εντατικής θεραπείας 
νεογνών;
Πώς οι χειρουργοί, οι ειδικευόμενοι, οι νεογνoλόγοι, ειδικοί, νοσοκόμες κλπ εργάζονται; Είναι μια ομαδική προσέγγιση; 
Υπάρχουν χειρουργοί σε βάρδιες ή υπάρχει ένα χειρουργός υπεύθυνος για κάθε περίπτωση;
Μπορώ να ξεναγηθώ στους χώρους του νοσοκομείου πριν τη γέννηση του μωρού μου;
Μπορώ να συναντήσω την ομάδα-ομάδες που θα φροντίζει το μωρό μου / να ξεναγηθώ στη μονάδα εντατικής θεραπείας 
νεογνών;
Πώς θα μπορώ σαν γονιός να επικοινωνώ με τους γιατρούς όσο το μωρό θα βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας 
νεογνών και να πάρω απαντήσεις σε ερωτήσεις και ανησυχίες;
Θα μεταφερθεί το μωρό μου για ιατρική βοήθεια ή θα λάβει τη βοήθεια της μονάδας εντατικής θεραπείας νεογνών σε 
αυτές τις εγκαταστάσεις;
Τι θα γίνει την ημέρα του τοκετού, θα γίνει με πρόκληση ή θα γίνει με προγραμματισμένη καισαρική τομή; Θα καταφέρω να 
γεννήσω φυσιολογικά;
Ποιες θα είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες του γιατρού για τη λήψη καλύτερης φροντίδας στον χώρο σταθεροποίησης; 
Πώς θα συνεργαστεί με μας τους γονείς στην περίπτωση που δεν συμφωνούμε με τις αποφάσεις που λαμβάνονται;
Ποια είναι η προσέγγιση της ιατρικής ομάδας σε θέματα σίτισης και εξιτηρίου; Θα μπορεί το παιδί μου να πάει σπίτι με 
ρινογαστρικό σωλήνα ή γαστρικό σωλήνα; Τι μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις σοβαρής παλινδρόμησης;
Τι είδους επανέλεγχος (follow –up) παρέχεται στα παιδιά με Συγγενή Διαφραγματοκήλη αφού φύγουν από το νοσοκομείο;
Συμμετέχει το νοσοκομείο σε κάποια έρευνα για οποιοδήποτε τύπο Συγγενούς Διαφραγματοκήλης;
Τι είδους εξοπλισμό και υποστήριξη παρέχεται στις μητέρες που επιθυμούν να αντλήσουν γάλα και να το αποθηκεύσουν;
Ποιο είναι το ποσοστό επανεισαγωγής στο νοσοκομείο για ασθενείς με συγγενή Διαφραγματοκήλη εντός 30 ημερών από 
το εξιτήριο τους;
Προσθέστε κι άλλες ερωτήσεις παρακάτω:
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Λίστα Νοσοκομείου.

 

1. Ημερολόγιο*
2. Χαρτί , μολύβια και στυλό.
3. Κινητό τηλέφωνο, φορτιστής τηλεφώνου και κατάλογος διευθύνσεων και τηλεφώνων.
4. Μαντιλάκια χεριών.*
5. Λοσιόν χεριών.
6. Κάλτσες μωρού (για να αφήνει ελεύθερους τους ενδοφλέβιους καθετήρες).
7. Υγιεινά σνακ.
8. Μπουκάλια με νερό και χυμούς –ιδιαίτερα για της μαμάδες που θα θηλάσουν.
9. Παυσίπονα μη συνταγογραφούμενα, όχι ασπιρίνη.

10. Κάμερα και φορτιστή μπαταρίας.
11. Φωτογραφική μηχανή μιας χρήσης δίπλα στο κρεβάτι για χρήση από το προσωπικό-
12. Βιβλία, περιοδικά, τάμπλετ κλπ… που θα βοηθήσουν να περνάει ο χρόνος.
13. Μια αλλαξιά ρούχα για έκτακτες περιπτώσεις.
14. Είδη προσωπικής φροντίδας, όπως καλλυντικά, χτένες, σερβιέτες κλπ
15. Ηχογραφήσεις των γονιών ή άλλων μελών της οικογένειες όπου θα τραγουδούν ή θα 

διαβάζουν βιβλία για το μωρό,
16. Λούτρινα ζωάκια ή παιχνίδια για το μωρό (με την έγκριση του νοσοκομείου πρώτα).
17. Φορητή αντλία θηλασμού εάν σκοπεύετε να θηλάσετε (ρωτήστε στο νοσοκομείο αν 

παρέχουν).
18. Ταυτότητα, βιβλιάριο ασφαλείας, βιβλιάριο παιδιού, χαρτιά Νοσοκομείου (αν 

απαιτούνται)
19. Ενυδατικό στικ χειλιών.
20. Αντιολισθητικές κάλτσες/ παντόφλες και ένα άνετο ζευγάρι παπούτσια.
21. Άνετα ρούχα σπιτιού για το εξιτήριο.
22. Στηθόδεσμο εγκυμοσύνης και επιθέματα θηλασμού (εάν δεν θηλάσετε, αυτά είναι καλά 

για στήριξη και τυχόν διαρροή).
23. Οδηγός γονέων για τη Συγγενή Διαφραγματοκηλη.
24. Βιβλίο Μωρού Συγγενούς Διαφραγματοκήλης.
25. Ένας μικρός πίνακας μαγνητικός για να αφήνετε σημειώματα στο προσωπικό
26. Ρούχα νεογέννητου μωρού* και κουβερτούλα*- σε περίπτωση που πρέπει να 

αποχαιρετίσετε το μωρό σας, θα μπορούσατε να ντύσετε και να τυλίξετε το μωρό σας με 
μια κουβέρτα από το σπίτι.
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*τα αντικείμενα αυτά βρίσκονται στη τσάντα CDH HOPE 
(διανέμονται σε άλλες χώρες που δρα ο σύλλογος).

Σημειώσεις:



Σταθεροποίηση

Τι να περιμένετε μετά τη Γέννα.

Οι πρώτες 24 ώρες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) είναι κρίσιμες καθώς οι 
γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προσπαθούν να σταθεροποιήσουν το μωρό σας. Το μωρό σας 
θα διασωληνωθεί αμέσως. Οι γιατροί προτιμούν το μωρό να μην κλάψει ώστε να μη χρησιμοποιήσει 
τους μη ανεπτυγμένους πνεύμονές του. Κάποιοι γονείς μπορεί σύντομα να κρατήσουν στην αγκαλιά 
τους το μωρό τους αλλά οι περισσότεροι θα χρειαστεί μέρες, εβδομάδες, ίσως και μήνες για να το 
κρατήσουν. Τότε είναι που στο μωρό σας θα γίνουν εξετάσεις αίματος, ακτινογραφίες και θα 
τοποθετηθεί σε επιπλέον εξοπλισμό για την αναπνοή/αερισμό ή τη μηχανική υποστήριξή του. 
Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί αερισμού (οξυγόνωσης) και θεραπείες οι οποίες επιλέγονται 
ανάλογα με την κατάσταση του μωρού σας. Μερικοί από αυτούς είναι:

Επειδή ο απαιτούμενος χρόνο σταθεροποίησης ποικίλλει, ίσως πάρει λίγες ώρες ώσπου να μπορέσεις 
να δεις το μωρό σου. Κάποια νοσοκομεία επιτρέπουν σε ένα μέλος της οικογένειας να συνοδεύει το 
μωρό, απλά ζητήστε το. Αυτό λειτουργεί ως αγχολυτικό, αλλά βεβαιωθείτε πρώτα ότι αυτό είναι προς 
το συμφέρον του μωρού σας και να ξέρετε ότι θα σας επιτραπεί να δείτε το μωρό σας το συντομότερο 
δυνατό.Μηχανικός Αερισμός: Μια μηχανή αναπνοής που ανακουφίζει τους πνεύμονες του μωρού σας 
από το στρες που παθαίνουν. Αυτό μερικές φορές λέγεται «συμβατικός αερισμός».
Ήπιος Αερισμός: Ρυθμίσεις που γίνονται σε συμβατικό αναπνευστήρα από το σώμα του ασθενούς 
που μπορεί να προκαλέσουν λιγότερη βλάβη στους πνεύμονες.
HVOF (Αερισμός Υψηλής Συχνότητας με Ταλάντωση): Μια πιο ήπια μορφή αερισμού που είναι 
λιγότερο πιθανό να βλάψει τον υπολειπόμενο πνευμονικό ιστό.
Νιτρικό Οξύ: μια εισπνεόμενη θεραπεία που βοηθά στη θεραπεία της αναπνευστικής ανεπάρκειας
ECMO (Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης): Μηχάνημα by pass καρδιάς- πνευμόνων για 
ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια.

Μηχανικός Αερισμός: Μια μηχανή αναπνοής που ανακουφίζει τους πνεύμονες του μωρού 
σας από το στρες που παθαίνουν. Αυτό μερικές φορές λέγεται «συμβατικός αερισμός».
Ήπιος Αερισμός: Ρυθμίσεις που γίνονται σε συμβατικό αναπνευστήρα από το σώμα του 
ασθενούς που μπορεί να προκαλέσουν λιγότερη βλάβη στους πνεύμονες.
HVOF (Αερισμός Υψηλής Συχνότητας με Ταλάντωση): Μια πιο ήπια μορφή αερισμού που 
είναι λιγότερο πιθανό να βλάψει τον υπολειπόμενο πνευμονικό ιστό.
Νιτρικό Οξύ: μια εισπνεόμενη θεραπεία που βοηθά στη θεραπεία της αναπνευστικής 
ανεπάρκειας
ECMO (Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης): Μηχάνημα by pass καρδιάς- πνευμόνων για 
ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια.
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Διάγνωση Ενδομήτρια 
χειρουργική 
επέμβαση

Αναμονή και 
άγχος για 20 
εβδομάδες

Τοκετός Σταθεροποίηση 
(υγείας)του μωρού

Εγχείρηση 
Αποκατάστασης

Σταθεροποίηση 
(υγείας)του μωρού

Ανάρρωση

Σταθεροποίηση 
(υγείας)του μωρού

Σταθεροποίηση 
(υγείας)του μωρού

Αποσωλήνωση 
του μωρού

Το μωρό τρώει 
και παίρνει 

βάροςΑπρόβλεπτοι 
παράγοντες και 
εξατομικευμένες 

θεραπείες 
αποκατάστασης

Το εύρος των μεθόδων που χρησιμοποιείται για την 
σταθεροποίηση του μωρού είναι μεγάλο: φάρμακα, 
σωλήνες, διάφορα είδη αερισμού, υποστήριξη ζωής 
(ECMO), εγχείρηση. Οι πιθανές επιπλοκές 
περιλαμβάνουν:

· Απόφραξη εντέρoυ
· συστροφή εντέρου
· Πνευμονική υπέρταση
· Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
· Καθυστέρηση στην ανάπτυξη
· Χρόνιες πνευμονικές παθήσεις
· Αργή σωματική ανάπτυξη
· Απώλεια ακοής
· Στοματική αποστροφή- άρνηση ερεθισμάτων γύρω 
από ή μέσα στο στόμα.
· Μυοσκελετικές δυσμορφίες
· Ανάγκη οξυγόνου
· Αντιδραστική νόσος των αεραγωγών –σαν άσθμα
· Επανεμφάνιση της Διαφραγματοκήλης.

Σταθεροποίηση 
(υγείας)του μωρού

Discharge!

Το μωρό 
απομακρύνεται 
από όλα ή τα 
περισσότερα 

φάρμακα και τα 
ιατρικά 

μηχανήματα.

50% μωρών με Συγγενή 
Διαφραγματοκήλη δεν 

επιζούν

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

μη επιβίωση

Εξιτήριο.

Διάγραμμα ροής Συγγενούς 

Διαφραγματοκήλης

 
 
 
 
 

Σημειώσεις:

50% μωρών με Συγγενή 
Διαφραγματοκήλη δεν 

επιζούν



Η Αποκατάσταση

 

Όταν οι γιατροί επιβεβαιώσουν ότι το μωρό έχει σταθεροποιηθεί, τότε θα εγχειριστεί για 
να επιδιορθωθεί η διαφραγματοκήλη.

Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα που να ορίζει πότε θα γίνει η εγχείρηση, και ο χρόνος 
διαφέρει σε κάθε περίπτωση ασθενή.

Η διαδικασία της εγχείρησης είναι αρκετά τυπική και προκαθορισμένη. Ο χειρουργός θα 
κάνει τομή στην κοιλιακή χώρα του μωρού, από την πλευρά της διαφραγματοκήλης, θα 
μετακινήσει τα όργανα της κοιλιακής περιοχής πίσω στη φυσική τους θέση και θα κλείσει 
την τρύπα στο διάφραγμα.

Ο χειρουργός την ώρα της επέμβασης θα αποφασίσει ανάλογα το μέγεθος της κήλης αν θα 
κλείσει το διάφραγμα με ράμματα ή αν θα χρησιμοποιήσει τεχνητό προσθετικό μπάλωμα 
(patch). Το πιο διαδεδομένο υλικό που χρησιμοποιείται για τα μπαλώματα (patches) είναι 
το Gore-tex, το οποίο φτιάχνεται εξ ολοκλήρου από ειδικά βιοϋλικά για να 
αντικαταστήσουν τους μαλακούς ιστούς. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουν μαλακούς 
ιστούς του ίδιου του μωρού από άλλη περιοχή για να κλείσουν το διάφραγμα. Ο 
χειρουργός επίσης μπορεί την ώρα του χειρουργείου να αποκαταστήσει και κάποια άλλη 
βλάβη που τυχόν υπάρχει.

Το μωρό επιστρέφει από το χειρουργείο στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
(ΜΕΝΝ), όπου παρακολουθείται στενά ενώ αναρρώνει κι εσείς θα ενημερωθείτε πλήρως 
για την έκβαση της επέμβασης και για το αν υπήρχαν επιπλοκές. Σε κάποιες περιπτώσεις 
ίσως χρειαστεί η επέμβαση να γίνει στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
(ΜΕΝΝ). Αν το μωρό είναι συνδεδεμένο στο ECMO, ή η κατάσταση της υγείας του είναι 
πολύ εύθραυστη για να μετακινηθεί, τότε η επέμβαση θα γίνει στη Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας και όχι στο χειρουργείο.

Είναι σύνηθες τα μωρά να χειροτερεύουν μετά τη χειρουργική επέμβαση, οι γιατροί 
λοιπόν θα παρακολουθούν στενά το μωρό για τυχόν επιπλοκές.

Οδηγός Συγγενούς Διαφραγματοκήλης για γονείς.
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Νοσηλεία στο νοσοκομείο
Σχέσεις με το προσωπικό του νοσοκομείου

Εκτός από το να αντιμετωπίσουν οι γονείς ένα σχετικά άγνωστο γενετικό ελάττωμα του μωρού τους, πρέπει να
αντιμετωπίσουν και τους επαγγελματίες υγείας, κάτι που τους κάνει να νιώθουν ανεπαρκείς και που τους φοβίζει. Δε
χρειάζεται να αισθάνεστε έτσι, ούτε να φοβάστε να κάνετε ερωτήσεις που αφορούν την υγεία του μωρού σας, ούτε να
ντρέπεστε να ζητάτε διευκρινήσεις για κάτι που δεν κατανοείτε. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τις εξελίξεις στην
υγεία του μωρού σας και να μάθετε τα πάντα, μπορείτε να διαλέξετε γιατρούς μέχρι να δείτε τον ιατρικό φάκελο.

Ενώ όλοι αναγνωρίζουμε την σοβαρότητα της κατάστασης και ότι εσείς ως γονείς δυσκολεύεστε να την διαχειριστείτε,
θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι επίσης άνθρωποι και καλό θα
ήταν να συμπεριφέρεστε με σεβασμό προς αυτούς. Να θυμάστε ότι οι υπομονετικοί κι ευγενικοί γονείς κερδίζουν τον
σεβασμό, σε αντίθεση με τους γονείς που τους χαρακτηρίζει η έλλειψη ευγένειας. Εξοικειωθείτε και κατανοήστε τους
ιατρικούς όρους που αφορούν το μωρό σας. Οι καλοί τρόποι, η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της
νοσοκομειακής καθημερινότητας θα σας βοηθήσουν να επικοινωνείτε καλύτερα με το ιατρικό-νοσηλευτικό
προσωπικό.

Τα περισσότερα νοσοκομεία παρέχουν «πρωτοβάθμιες νοσοκόμες» στους ασθενείς. Αυτοί/ές αναλαμβάνουν να
φροντίζουν το μωρό σου κάθε φορά που είναι σε βάρδια. Καλύτερα να γνωρίσεις τους/τις πρωτοβάθμιους/ες
νοσοκόμοι/ες, γιατί θα μιλούν εκ μέρους του μωρού σας υποστηρίζοντάς το, θα κάνουν χαρούμενο το παιδί σας και
θα γνωρίσουν πολύ καλά το μωρό σας κατά τη διάρκεια νοσηλείας του στην εντατική NICU

Η ζωή στη ΜΕΝΝ χαρακτηρίζεται από άγχος, τα νοσοκομεία όμως είναι επανδρωμένα συνήθως από ψυχολόγους και
κοινωνικούς λειτουργούς. Στο εξωτερικό είναι εξειδικευμένοι και σας βοηθούν με ό,τι χρειαστείτε έχοντας ένα μωρό
στην ΜΕΝΝ. Αυτοί θα σας βοηθήσουν απαντώντας σε ερωτήσεις. Αυτοί μπορεί να καλέσουν ιατρικό συμβούλιο αν
χρειαστεί οποιαδήποτε στιγμή και θα σας βοηθήσουν να βρείτε ό,τι χρειαστείτε κατά τη διάρκεια και μετά από την
παραμονή στη ΜΕΝΝ.

«Η ευγένεια και η υπομονή σε πάνε μακρύτερα! Αλλά μην ντραπείτε να εκφράσετε τις ανησυχίες σας, καθώς μερικές
φορές το προσωπικό κάνει κάτι λάθος ή δεν δίνει ικανοποιητική φροντίδα στο παιδί ή αν δείτε κάτι που σας ανησυχεί,
μην φοβηθείτε να ρωτήσετε σχετικά. Εάν κρίνετε αναγκαίο είναι καλό να ρωτήσετε την προϊσταμένη για οποιαδήποτε
περαιτέρω πληροφορία χρειάζεστε ή για βοήθεια»,- Heidi Forney, μητέρα του Sean.

Σχέσεις με συγγενείς και φίλους.

Μπορεί να διαπιστώσετε ότι πολλά μέλη της οικογένειας σας και φίλοι ίσως νοιώσουν άβολα με την κατάσταση που
εσείς βιώνετε. Κάποιοι από αυτούς –χωρίς να έχουν κακή πρόθεση- θα “μειώσουν” σε σημαντικότητα την κατάσταση
της συγγενούς διαφραγματοκήλης του παιδιού σας. Αυτό δε σημαίνει πως δεν ενδιαφέρονται, απλώς τους είναι
δύσκολο να κατανοήσουν όλα αυτά που εσείς περνάτε. Ίσως κάποιοι αποστασιοποιηθούν, ενώ άλλοι ίσως γίνουν
υπερπροστατευτικοί απέναντι σας. Άλλοι ίσως κλαίνε, κι άλλοι μπορεί να κάνουν αστεία και κάποιοι που έχουν υγιή
παιδιά μπορεί να νοιώθουν ενοχές ή ντροπή απέναντι σας. Μπορεί όλα αυτά να σας είναι δύσκολο να τα
κατανοήσετε ή να τα διαχειριστείτε, αλλά είναι όλα φυσιολογικά.

Εμείς σας συστήνουμε να μιλάτε μαζί τους για όλα όσα αισθάνεστε και σας ανησυχούν και να τους κρατάτε
ενήμερους. Ο πιο εύκολος τρόπος ενημέρωσής τους είναι να έχετε ένα άτομο εμπιστοσύνης τον οποίο θα τον
ενημερώνετε κι εκείνος ως “ενδιάμεσος κρίκος” θα ενημερώνει με τα σειρά του συγγενείς και φίλους για την εξέλιξη
της υγείας του μωρού σας. Έτσι, θα ενημερώνετε μόνο ένα άτομο και θα αποφύγετε να ενημερώνετε και να εξηγείτε
στον καθένα χωριστά γλιτώνοντας χρόνο. Ένας άλλος τρόπος είναι η χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας
δημιουργώντας blog ή ομάδες (πχ σε Facebook, viber) όπου μπορείτε να αναρτάτε πληροφορίες για την εξέλιξη της
υγείας του μωρού σας. 

Αντιμετωπίζοντας τις σωματικές αλλαγές του μωρού σας

Σας προειδοποιούμε ότι κάποιες φορές θα είναι δύσκολο να διαχειριστείτε τις σωματικές αλλαγές που θα περάσει το
μωρό σας. Μετεγχειρητικά πολλοί γονείς τρομάζουν με τη εικόνα του πρησμένου τους μωρού, με την πάροδο των
ημερών όμως το πρήξιμο υποχωρεί χωρίς να αφήσει σημάδια και το μωρό σιγά σιγά επανέρχεται στο φυσικό του
μέγεθος. Οι επίδεσμοι από την τομή θα βγουν και με τον καιρό θα βγουν οι αναπνευστήρες και ό,τι άλλο έχει
χρειαστεί για την αποκατάσταση της υγείας του μωρού σας. Σίγουρα θα παραμείνουν ουλές ή σημάδια από την
εγχείρηση, και κάποια μέρα το παιδί σας θα επιδεικνύει τα «παράσημα δύναμης», και εσείς θα χαίρεστε γι’ αυτό.

Οδηγός Συγγενούς Διαφραγματοκήλης για γονείς.
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ECMO σημαίνει Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης. 

ECMO σημαίνει Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης. Την χρησιμοποιούν πολύ οι
 θωρακοχειρουργοί / καρδιοχειρουργοί. Ίσως έχετε ακούσει να αναφέρεται και ως 
ECLS- Εξωσωματική Υποστήριξη ζωής. Είναι υποστήριξη που χρησιμοποιεί τεχνητή
 καρδιά και πνεύμονες στον ασθενή, όταν τα δικά του όργανα δεν μπορούν να το 
κάνουν. Η Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης- ECMO μπορεί να υποστηρίζει το
σώμα για μεγάλη χρονική περίοδο (από μέρες έως εβδομάδες) επιτρέποντας την 
καρδιά ή/και τους πνεύμονες να ξεκουραστούν. Παρόλο που η Εξωσωματική 
Μεμβράνη Οξυγόνωσης ECMO από μόνη της δεν είναι θεραπεία για τους 
αγαπημένου σας, δίνει τον χρόνο που χρειάζεται για να θεραπευτούν. Η Εξωσωματική
 Μεμβράνη Οξυγόνωσης- ECMO, ίσως να αποτελεί επιλογή μόνο, όταν η ομάδα ειδικών, εξαντλήσει όλες τις άλλες θεραπείες, όπως μηχανικός 
αερισμός για να υποστηρίξει την καρδιά ή τους πνεύμονες, ειδικά αέρια για να ανακουφίσει τα αιμοφόρα αγγεία ανάμεσα στην καρδιά και τους 
πνεύμονες.

Πώς λειτουργεί η Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης -ECMO;

Παρόμοια με το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, η Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης (ECMO) χρησιμοποιεί μια 
αντλία που αναλαμβάνει τη δουλειά της καρδιάς και έναν οξυγονωτή (τεχνητός πνεύμονας) που αναλαμβάνει την δουλειά των πνευμόνων. Πρώτα, μια ή 
δύο κάνουλες (μεγάλοι σωλήνες που τοποθετούνται στις αρτηρίες ή στις φλέβες) τοποθετούνται στο λαιμό του ασθενή ή/και στη βουβωνική χώρα. 
Ανάλογα με την ασθένεια του ασθενή, η ιατρική ομάδα της Εξωσωματικής Μεμβράνης Οξυγόνωσης ECMO θα αποφασίσει ποιο τύπο ECMO θα 
χρησιμοποιήσει, πόσες κάνουλες θα χρειαστεί και πού θα τοποθετηθούν. Οι κάνουλες είναι σαν μεγάλοι IV's- ενδοφλέβιοι καθετήρες, οι οποίες 
επιτρέπουν το αίμα να βγαίνει από το σώμα και να ωθείται μέσα από το κύκλωμα της Εξωσωματικής Μεμβράνης Οξυγόνωσης ECMO (σωληνάκια). 
Όταν το αίμα αφήνει το σώμα και εισέρχεται στην Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης ECMO, αντλείται μέσω ενός οξυγονωτή, ή τεχνητού πνεύμονα, 
όπου το οξυγόνο (καλός αέρας) προστίθεται στο αίμα και διοξείδιο του άνθρακα (κακός-άχρηστος αέρας) αφαιρείται. Το επεξεργασμένο αίμα μετά 
θερμαίνεται πριν την επιστροφή στο σώμα του ασθενούς.

Αυτό το διάγραμμα δείχνει ένα τυπικό κύκλωμα Εξωσωματικής Μεμβράνης Οξυγόνωσης ECMO με μπλε αίμα (χωρίς Οξυγόνο) που γίνεται κόκκινο 
(οξυγονωμένο) από τον τεχνητό πνεύμονα έξω από το σώμα. Η αντλία παρέχει την ενέργεια στο αίμα να κινείται. Το αιμόφιλτρο δρα ως τεχνητό νεφρό, 
και η ηπαρίνη είναι το φάρμακο που βοηθάει το αίμα από τους θρόμβους όταν βρίσκεται εκτός σώματος.

Είδη Εξωσωματικής Μεμβράνης Οξυγόνωσης ECMO.

Υπάρχουν δύο τύποι Εξωσωματικής Μεμβράνης Οξυγόνωσης ECMO . Η Venoarterial (VA) ECMO, αρτηριοφλεβικό by-pass, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να στηρίξει και την καρδιά και τα πνευμόνια, ενώ η venovenous (VV) ECMO, φλεβο-φλεβικό by-pass, χρησιμοποιείται μόνο για την υποστήριξη των 
πνευμόνων. Η ιατρική ομάδα θα αποφασίσει ποιον τύπο θα χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει τον αγαπημένο σας περισσότερο, βασιζόμενοι στη 
συγκεκριμένη ασθένεια του.

Η Venoarterial (VA) ECMO, το αρτηριοφλεβικό by-pass, παρέχει υποστήριξη στην καρδιά και τους πνεύμονες του ασθενή επιτρέποντας το αίμα του να 
κυκλοφορεί μέσω του
κυκλώματος χωρίς να περνάει από τη καρδιά του ασθενή. Αυτός ο τύπος Μεμβράνης Εξωσωματικής Οξυγόνωσης, παίρνει το αίμα από μια μεγάλη 
φλέβα και το επιστρέφει σε μια μεγάλη αρτηρία, επιτρέποντας το οξυγονωμένο αίμα να κυκλοφορεί μέσα στο σώμα ακόμη και αν η καρδιά είναι αδύναμη 
να το αντλήσει. Επομένως, οι δυο κάνουλες θα πρέπει να τοποθετηθούν είτε στο λαιμό είτε στη βουβωνική χώρα.

Η Venovenous (VV) ECMO, το φλεβο-φλεβικό by-pass, παρέχει υποστήριξη μόνο στα πνευμόνια, έτσι η καρδιά του ασθενή πρέπει να λειτουργεί καλά 
για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του σώματος. Οι δύο κάνουλες τοποθετούνται στις φλέβες σε σημεία κοντά στην καρδιά ή μέσα στην καρδιά. Με το VV 
ECMO, φλεβο-φλεβικό by-pass ο γιατρός που κάνει τη διασωλήνωση έχει την επιλογή να χρησιμοποιήσει ένα ειδικό τύπο κάνουλας με δύο διόδους . 
Αυτό επιτρέπει στο αίμα να βγαίνει και να επιστρέφει στο σώμα σε ένα σημείο, δημιουργώντας την ανάγκη για ένα μόνο ένα σημείο εισόδου αντί για δύο. 
Το αίμα από τη Μεμβράνη Εξωσωματικής Οξυγόνωσης ECMO επιστρέφει στο σώμα πριν την καρδιά και η καρδιά από μόνη της αντλεί το αίμα από όλο 
το σώμα.

a) VV ECMO, φλεβο-φλεβικό by-pass, που χρησιμοποιεί ειδικές διπλής διόδου κάνουλες
b) VV ECMO, φλεβο-φλεβικό by-pass, που χρησιμοποιεί δύο κανονικές κάνουλες.
c) VA ECMO, αρτηριοφλεβικό by-pass

ECMO (Εξωσωματική Μεμβράνη 

Οξυγόνωσης)

Οδηγός Συγγενούς Διαφραγματοκήλης για γονείς.
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Σκοπός ίδρυσης των CHERUBS
Να παράσχουν βοήθεια στους γονείς ώστε να κατανοήσουν τι συμβαίνει στο παιδί τους πέρα από την 
ιατρική ορολογία.
Να γνωρίζουν οι γονείς ότι δεν είναι μόνοι κι ότι υπάρχουν κι άλλοι γονείς που βίωσαν ίδιες 
καταστάσεις και ξέρουν πώς νιώθουν.
Να ενθαρρύνουν τη διάγνωση της διαφραγματοκήλης πριν τη γέννα και τον έλεγχο γενετικών 
ελαττωμάτων.
Να παράσχουν υποστήριξη σε ώρα ανάγκης μέσω των πολλών υπηρεσιών που προσφέρουν ή έστω με 
το να ακούσουν τους γονείς τι έχουν να πουν.
Να προσφέρουν στους γονείς την πληροφόρηση που χρειάζεται από ενδεχόμενα προβλήματα υγείας ή 
επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν.
Να βοηθήσουν τους γιατρούς να επικοινωνήσουν καλύτερα με τους γονείς των ασθενών τους.
Να ενθαρρύνουν την γνώση για μια γενετική ανωμαλία όπως είναι η Συγγενής Διαφραγματοκήλη για 
την οποία δεν χρηματοδοτούνται έρευνες και δε λαμβάνει προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο οργανισμός Cherubs ιδρύθηκε το 1995 από την Dawn Torrence Ireland, μητέρα του Shane Torrence. Ο 
Shane γεννήθηκε το 1993 με αριστερή Συγγενή Διαφραγματοκήλη και άλλες γενετικές ανωμαλίες. «Μέχρι τη 
στιγμή που γεννήθηκε ο γιός μου δεν είχα ιδέα από τον ιατρικό κόσμο και την ιατρική ορολογία που 
χρησιμοποιούσαν οι γιατροί του. Ευχήθηκα να υπήρχε κάποιος να μου εξηγήσει πώς έχει η κατάσταση και να με 
υποστηρίξει ψυχολογικά, όπως μόνο ένας γονέας με ενσυναίσθηση και παρόμοια εμπειρία μπορεί να κάνει. Αν 
και γνώρισα πολλούς γονείς παιδιών με συγγενή διαφραγματοκήλη κι άλλα προβλήματα, και με κάποιους γίναμε 
καλοί φίλοι, κανένας από εμάς δεν κατανοούσε πλήρως τι συνέβαινε, ούτε μπορούσαμε να συμβουλέψουμε ο 
ένας τον άλλο για το τι να περιμένουμε. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι όταν οι ζωές μας επιστρέψουν στην 
κανονικότητα, θα βοηθούσα άλλους γονείς. Πάνω σε αυτή την σκέψη δημιουργήθηκε ο οργανισμός Cherubs.»

Ο Cherubs είναι ένας διεθνής οργανισμός που απευθύνεται σε γονείς και κηδεμόνες παιδιών που γεννήθηκαν με 
Συγγενή Διαφραγματοκήλη. Μέλη μας είναι πάνω από 6.000 οικογένειες στις ΗΠΑ και σε 70 χώρες 
παγκοσμίως. Το υγειονομικό προσωπικό μπορούν να γίνουν μέλη μας, και ήδη έχουμε αρκετούς. Είμαστε ένας 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός αναγνωρισμένος από την ΔΟΥ (501 c 3). Δεν υπάρχει κάποια χρέωση εγγραφής, 
αλλά ζητάμε μια ετήσια δωρεά των 20$ για όποιον μπορεί. Οι δωρεές είναι απαραίτητες και τις εκτιμάμε: 
εκπίπτουν επίσης φορολογικά. Μπορείς να γράψεις την επιταγή σου ή να στείλεις τα χρήματα στο CDH 
International.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έντυπο και οι υπηρεσίες των CΗERUBS σε καμία περίπτωση δεν 
υποκαθιστούν τις ιατρικές οδηγίες και συμβουλές των ιατρών. Κάθε προσωπική άποψη που παρουσιάζεται στο 
υλικό των CΗERUBS και σε υπηρεσίες μας δε σημαίνει απαραίτητα ό,τι εκφράζει την άποψη όλων των μελών ή 
και του προσωπικού των Cherubs. Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν πρέπει να συγκρίνεται το παιδί σας, ή άλλο παιδί, 
με κάποιον άλλο ασθενή με Συγγενή Διαφραγματοκήλη. Παρακαλούμε να θυμάστε ότι κάθε περίπτωση είναι 
διαφορετική και μπορεί να έχει διαφορετική έκβαση. Μη διστάσετε να μοιραστείτε το υλικό μας με γιατρούς και 
άλλες οικογένειες.
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Ποια η διαφορά των Cherubs από το CDH INTERNATIONAL?
Το Cherubs είναι παράρτημα του CDH International που ασχολείται με την υποστήριξη ασθενών. Υπάρχουν επίσης
παραρτήματα για Έρευνα και Ενημέρωση. Επειδή η ονομασία Cherubs ήταν το αρχικό όνομα του φιλανθρωπικού οργανισμού
που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους το 1995, το διατηρήσαμε ως όνομα του
παραρτήματος προς τιμή για την ιστορία του.

Πώς μπορώ να γίνω μέλος του Cherubs?
Μπορείτε να εγγραφείτε στο φόρουμ μας: http://www.cdhboards.org.

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος?
Γονείς, παππούδες, θετοί γονείς, ανάδοχοι γονείς και ενήλικες επιζώντες μπορούν να γίνουν μέλη στον οργανισμό που
αφορά τις οικογένειες. Παιδοχειρουργοί, νοσηλευτές, νεογνολόγοι, επιδημιολόγοι, πνευμονολόγοι, αναπνευστικοί
θεραπευτές, και κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να εγγραφούν στον οργανισμό που αφορά τους επαγγελματίες υγείας.

Κοστίζει η εγγραφή μου ως μέλος?
Στον Cherubs δεν υπάρχει χρέωση εγγραφής των οικογενειών ως μέλη μας. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε δωρεά ή να
εγγραφείτε στο Angel Club για να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε οικογένειες.

Εάν εγγραφώ υποχρεούμαι να συμμετάσχω σε όλες τις δραστηριότητες?
Μπορείτε να συμμετέχετε όσο εσείς επιθυμείτε. Δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε σε καμία δραστηριότητα, ούτε να
είστε εθελοντής ή να έρθετε σε επαφή με άλλες οικογένειες μέλη. Κατανοούμε ότι κάθε οικογένεια και κάθε γονέας είναι
διαφορετικός. Ο τρόπος ζωής και τα συναισθήματα του καθενός μπορεί να μην του αφήνουν τα περιθώρια να συμμετάσχει
σε καμία από τις δραστηριότητες μας ή σε πολλές από αυτές. Μπορείτε πάντα να συμμετάσχετε σε όποια από τις
δραστηριότητες μας επιθυμείτε ή όχι.

Πώς στέλνω την ιστορία του παιδιού μου?
Μπορείτε να μας στείλετε ένα email με την ιστορία του παιδιού σας ή να το επισυνάψετε ως αρχείο σε email στην
παρακάτω διεύθυνση: cpab@cdhi.org. Μπορείτε επίσης να μας το στείλετε με το ταχυδρομείο, σε αυτή την περίπτωση
παρακαλούμε να το δαχτυλογραφήσετε γιατί κάποιες φορές δυσκολευόμαστε στην ανάγνωση χειρόγραφων επιστολών.
Μπορείτε επίσης να μας στείλετε φωτογραφία του παιδιού σας μέσω email ή ταχυδρομείου.

Εάν κάνω δωρεά εις μνήμη κάποιου αγαπημένου μου προσώπου έχω φοροαπαλλαγή?
Ναι, οι δωρεές εκπίπτουν της φορολογίας στις ΗΠΑ. Στην Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εκπίπτουν από το τέλος του
2020 και στον Καναδά από το τέλος του 2021.

Πού πηγαίνουν οι δωρεές?
Όλες οι δωρεές πάνε κατευθείαν στην υποστήριξη του σκοπού μας. O CDH International έχει γενικά έξοδα 6%, έτσι το 94%
των εσόδων πάει στην έρευνα, σε εκστρατείες ενημέρωσης, totebags- πακέτα φροντίδας, εκδηλώσεις και παροχές προς τις
οικογένειες. Υπάρχει πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση των εσόδων μας, τα αναρτούμε στο Guidestar.com όπου κατέχουμε 5
αστέρια. Επίσης δημοσιεύουμε κάθε χρόνο οικονομικές εκθέσεις όπου μπορείτε να δείτε που πάνε οι δωρεές. Εάν
επιθυμείτε η δωρεά σας να πάει σε συγκεκριμένο σκοπό (έρευνα, ενημέρωση, υποστήριξη, οικονομική ενίσχυση ή
υποτροφία) παρακαλούμε να μας το αναφέρετε εγγράφως. 

Μπορώ να βοηθήσω?
Χαιρόμαστε να βλέπουμε νέους εθελοντές! Εάν επιθυμείτε να γίνετε εθελοντής παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
volunteer@cdhi.org.

Είναι ο Cherubs στο διαδίκτυο?
Είμαστε στο διαδίκτυο από το 1997, επίσης προσφέρουμε και διαφορετικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο μέσω: σελίδων
Facebook, φόρουμ, message boards, chatrooms κι άλλα. Η ιστοσελίδα μας είναι: www.cdhi.org και η σελίδα μας στο
Facebook είναι: https://www.facebook.com/cdhsupport/.

Μπορείτε να μου δώσετε πληροφορίες για γιατρούς ή συγκεκριμένα νοσοκομεία?
Ο Cherubs/CDH International δεν κάνει συστάσεις ούτε δίνει συμβουλές για γιατρούς και νοσοκομεία. Χρειάζεται να έρθετε
μόνοι σας σε επαφή και να αξιολογήσετε ανάλογα με την εμπειρία που έχουν σε ανάλογα περιστατικά, το ποσοστό επιτυχίας
τους και πώς εσείς αισθάνεστε να τους εμπιστευθείτε τη ζωή του παιδιού σας.

Τι είναι το αρχείο ασθενών του CDH?
Το αρχείο ασθενών του CDH, είναι ερωτηματολόγιο ιατρικού ιστορικού ασθενών που βρίσκετε στο διαδίκτυο. Όλες οι
οικογένειες των μη επιζώντων και οι οικογένειες των επιζώντων άνω του ενός έτους μπορούν να συμμετέχουν στο
εξωτερικό. Οι πληροφορίες σας είναι εμπιστευτικές και είμαστε σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της HIPAA- Αμερικής. Η
ανάλυση των στοιχείων σας (με την άδεια σας) γίνεται με σκοπό να βοηθήσουν να βρεθεί η αιτία, τρόποι πρόληψης και
καλύτερες θεραπείες αντιμετώπισης της διαφραγματοκήλης. Αν και πολλά νοσοκομεία και οργανισμοί κάνουν έρευνα για τη
συγγενή διαφραγματοκήλη και για άλλες συγγενείς ανωμαλίες, κανένας άλλος δεν ρωτάει τους γονείς ούτε κάνει
ανασκόπηση του πλήρους ιατρικού ιστορικού. Με την βοήθεια σας, μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις πληροφορίες στην
ερευνητική κοινότητα και να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά περισσότερο και πιο γρήγορα.

Cherubs ερωτήσεις και απαντήσεις
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Τα ακόλουθα νοσοκομεία και οργανισμοί διεξάγουν έρευνες για τη συγγενή διαφραγματοκήλη.

Το κάθε ένα από αυτά ακολουθεί δικό του πρωτόκολλο. Κάποιες έρευνες περιέχουν ανάλυση αίματος όλων των μελών της οικογένειας, 
κάποιες άλλες ανάλυση σάλιου. Κάποιες από τις έρευνες απευθύνονται και σε οικογένειες πενθούντων. Δεν υπάρχει οικονομικό κόστος 
συμμετοχής στις έρευνες.

Ταυτοποίηση γονιδίων τα οποία ευθύνονται για τη 
Συγγενή Διαφραγματοκήλη
Massachusetts General Hospital
Boston, Massachusetts
Patricia K. Donahoe, MD, Program Project Director 
Marshall K. Bartlett Professor of Surgery, 
Harvard Medical School 
Mauro Longoni, MD, Principal Investigator 
Frances High, MD, PhD, Principal Investigator 
Jennifer Lyu, MS - Program Coordinator
617-355-8780 
CDHResearchStudy@childrens.harvard.edu 
Boston Children's Hospital 
300 Longwood Ave, Fegan 3 (CDH mailbox) 
Boston, MA 02115

Γενετική μοριακή βάση για τη Συγγενή Διαφραγματοκήλη
DHREAMS Study
Columbia University Medical Center
1150 St. Nicholas Avenue
New York, NY 10032
212-305-6987
info@cdhgenetics.com

University of Utah
Διάφραγμα: ανάπτυξη, συγγενή διαφραγματοκήλη 
και εξέλιξη,
Τμήμα γενετικής.
University of Utah
15 North 2030 East
Salt Lake City, UT 84112
Contact:  Gabrielle Kardon
801-585-6184 office
801-585-7365 lab
gkardon@genetics.utah.edu
http://www.kardonlab.org/

RESPIRE program
Θεραπεία πνευμόνων ασθενούς με Συγγενή Διαφραγματοκήλη με βλαστοκύτταρα
The Hospital for Sick Children
Zani laboratories - Developmental & Stem Cell Biology (DSCB)
Peter Gilgan Centre for Research and Learning
686 Bay Street, Toronto, ON M5G 0A4, Canada

Ερευνητικά προγράμματα για 

τη συγγενή διαφραγματοκήλη.

International CDH Patient Registry
CDH International
Wake Forest, North Carolina
www.cdhresearch.org
Πληροφορίες για ασθενείς και πλήρες ιστορικό όλης της 
οικογένειας, μακροχρόνια ενημέρωση για την ανάπτυξη και 
επιπλοκές στην υγεία του ασθενούς. Μια έρευνα με σκοπό 
την κατανόηση της Συγγενούς Διαφραγματοκήλης, 
δημιουργία πλατφόρμας στοιχειών για διευκόλυνση 
ερευνητών και πανεπιστημίων.

CDH Study Group
University of Texas, Houston
Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή και 
συνεργασία νοσοκομείων που ασχολούνται με τη Συγγενή 
Διαφραγματοκήλη και φυσικοθεραπευτών. Σας ενθαρρύνουμε 
να ενημερώσετε το νοσοκομείο σας να συμμετάσχει.
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Συγγενής Διαφραγματοκήλη(CDH) App δωρεάν όλο το εικοσιτετράωρο πληροφορίες στο τηλέφωνο σας, 
χάρτης νοσοκομείων, σύνδεσμοι κ.α.
Φόρουμ- δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη, όλο το εικοσιτετράωρο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
άλλους γονείς σε προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον.
Διαδικτυακή σελίδα, ιστορίες μελών μας, φωτογραφίες, blogs μελών, ανταλλαγή μηνυμάτων, chat rooms, 
ιατρικές έρευνες, πληροφορίες και πολλά άλλα.
CDH Totebags, πακέτο φροντίδας για νέους ή επίτοκους γονείς παιδιών με Συγγενή διαφραγματοκήλη.
CDH Baby Book – προσαρμοσμένο για μωρά με διαφραγματοκήλη.
Τοπικές συναθροίσεις – οργανώνονται από την Πολιτεία και διεθνείς εκπροσώπους σε όλη την χώρα.
Ετήσιο συνέδριο του CDH - καλεσμένοι ομιλητές, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, πληροφορίες και 
υποστήριξη.
Σώστε τους CHERUBS - η διεθνής καμπάνια μας για ενημέρωση.
Newsletters- ιστορίες παιδιών με διαφραγματοκήλη, ιατρικές ανακοινώσεις και ενημερώσεις για νέα 
project.
Κοινωνικά μέσα δικτύωσης- το CHERUBS υποστηρίζει οικογένειες μέσω Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest, Google+, MySpace κ.α.
Δωρεάν Blogs και άλμπουμ – συμπεριλαμβάνονται στη συμμετοχή σας στο φόρουμ.
Δωρεάν δημιουργία κορδέλας ενημέρωσης για τη Συγγενή Διαφραγματοκήλη -με το όνομα του δικού σας 
παιδιού με διαφραγματοκήλη.
CDH αρχείο ασθενών, o δικός μας τρόπος να μάθουμε τι προκαλεί τη συγγενή διαφραγματοκήλη, 
δημιουργώντας μια διεθνής βάση δεδομένων συγγενούς διαφραγματοκήλης συγκρίνοντας ομοιότητες και 
συμπτώσεις μεταξύ μελών.
Εθελοντές – γονείς έτοιμοι και με θέληση να σε ακούσουν όταν ένας χρειάζεσαι.

Παροχές που προσφέρει ο σύλλογος 
Cherubs.

Μην γίνεται ένας οσιομάρτυρας

  

Ζήσε μια μέρα τη φορά. Αν και έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα μωρά ανταποκρίνονται στην αγάπη, στο χάδι 
και στη φωνή της μητέρας αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε δίπλα στο μωρό σας 24 ώρες τη μέρα. 
Φροντίστε τον εαυτό σας όσο καλύτερα μπορείτε, έτσι ώστε να μπορέσετε να φροντίσετε το μωρό σας. 
Μπορείτε να ηχογραφήσετε τη φωνή σας ώστε οι νοσοκόμες να παίζουν τον ήχο αυτό για να τον ακούει το 
μωρό σας όταν φεύγετε για φαί, ύπνο ή ξεκούραση. Κανείς δεν περιμένει από σας το ακατόρθωτο, ούτε 
εσείς πρέπει να το πιστεύετε αυτό για τον εαυτό σας. Εάν είστε κουρασμένοι, το μωρό σας το 
αντιλαμβάνεται, οπότε καλό θα είναι να αλλάζετε βάρδιες με άλλους που θα μείνουν στο πλάι του μωρού 
σας. Όταν είστε κουρασμένοι, δεν μπορείτε να πάρετε σωστές αποφάσεις για την υγεία του μωρού σας. 
Εξάλλου τι σημαίνει να είσαι οσιομάρτυρας; Οσιομάρτυρας είναι κάποιος που πεθαίνει ή εγκαταλείπει κάτι 
πολύτιμο όπως τη σωματική και ψυχική υγεία του. Το μωρό σας όμως σας χρειάζεται στο 100%.
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1. Πώς συνέβη?
Η Συγγενής Διαφραγματοκήλη οφείλεται στο ότι το διάφραγμα δεν έκλεισε ή δεν διαμορφώθηκε σωστά γύρω στην 8η
εβδομάδα κύησης. Τα όργανα που έπρεπε να βρίσκονται στην κοιλιακή χώρα επιπλέουν ελεύθερα και βρίσκονται στο
στήθος καταλαμβάνοντας τον χώρο που θα έπρεπε να είχαν οι πνεύμονες. Το γιατί συμβαίνει αυτό, δεν το γνωρίζουμε.

2. Τι την προκαλεί?
H αιτία δεν μας είναι ακόμα γνωστή. Γνωρίζουμε ότι μπορεί κάποιες φορές να είναι κληρονομικό και να σχετίζεται με
γενετικά προβλήματα και άλλες ανωμαλίες. Έρευνες έδειξαν ότι υπό συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί
να εμφανιστεί συγγενής διαφραγματοκήλη, όπως η έκθεση σε χημικά σαν το νιτροφένιο ή εντομοκτόνα κι η ανισορροπία
της Βιταμίνης Α και του Φολικού Οξέως. Μέσω του αρχείου ασθενών που έχουμε, μελετάμε τους κοινούς παράγοντες
έτσι ώστε να σωθούν άλλα μωρά στο μέλλον.

3. Τι έκανα λάθος?
Αν δεν έχετε κολυμπήσει μέσα σε μια θάλασσα από εντομοκτόνα ή αν δεν έχετε καθαρίσει τοξικά απόβλητα, τότε δεν
έχετε κάνει τίποτα λάθος. Δεν μπορείτε να κατηγορείτε τον εαυτό σας που δεν προβλέψατε κάτι που δεν έχει γνωστή
αιτία.

4. Θα μπορούσε να αποφευχθεί?
Μέχρι να βρούμε τι την προκαλεί ή μια θεραπεία, δεν μπορούμε να αποτρέψουμε να συμβεί. Οι βιταμίνες στη διάρκεια
της κύησης κάνουν καλό, εφόσον δεν γίνεται κατάχρηση. Δεν γνωρίζουμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τη
διαφραγματοκήλη.

5. Πόσο συχνά συμβαίνει?
Η συγγενής διαφραγματοκήλη εμφανίζεται 1 φορά στις 2500 γεννήσεις, κάτι που είναι πιο σύνηθες από το να σε
χτυπήσει κεραυνός.

6. Έχει συμβεί σε κάποιον άλλο κοντινό μου εκτός από μένα?
Όταν εγγραφείτε στον CHERUBS μπορούμε να σας βοηθήσουμε να έρθετε σε επαφή με άλλες οικογένειες που βίωσαν τη
συγγενή διαφραγματοκήλη. Επίσης, μπορείτε να ρωτήσετε τον γιατρό σας αν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με κάποιον
από τους πρώην ασθενείς του- αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία να βρείτε άλλη οικογένεια στην πόλη σας.

7. Υπάρχει κάποιος να απευθυνθώ και να με καταλάβει?
Όλοι μας στον CHERUBS ξέρουμε πώς αισθάνεστε. Υπάρχουν γονείς που είναι διατεθειμένοι να μιλήσουν μαζί σας, δεν
είστε πια μόνοι.

8. Μπορεί να μου ξανασυμβεί? Όλα μου τα παιδιά θα έχουν διαφραγματοκήλη?
Αν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό με συγγενή διαφραγματοκήλη ή κάποια άλλη γενετική ανωμαλία στο μωρό, οι
πιθανότητες να επαναληφθεί σε επόμενη κύηση είναι 2%. Ενθαρρύνουμε όλα μας τα μέλη να συμβουλευτούν κάποιον
γενετιστή για τις πιθανότητες να αποκτήσουν κι άλλο μωρό με διαφραγματοκήλη.

9. Μπορεί να διαγνωσθεί στην κύηση?
Με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα μπορεί να διαγνωσθεί με υπερηχογράφημα από την 16η εβδομάδα κύησης κιόλας.

10. Μπορεί η συγγενής διαφραγματοκήλη να δημιουργηθεί από ιατρικό λάθος?
Η Συγγενής διαφραγματοκήλη είναι γενετική ανωμαλία, δημιουργείται κατά την ανάπτυξη του εμβρύου κατά την κύηση
και δεν οφείλεται σε ιατρικό λάθος.

11. Αν το γνωρίζαμε εκ των προτέρων το παιδί μας θα επιβίωνε?
Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Μωρά με μικρά προβλήματα δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, ενώ μωρά με
μεγαλύτερα επιβίωσαν. Ακόμα και μετά από εγχείρηση κάποια μωρά δεν τα κατάφεραν.

12. Πώς θα ήταν αν το μωρό μου είχε επιβιώσει?
Πάλι θα σας πούμε ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Σχεδόν το 95% των παιδιών αυτών έχουν πρόβλημα με τη σίτιση,
75% έχουν άσθμα, 75% έχουν παλινδρόμηση, αλλά υπάρχουν και πολλά μωρά που έχουν “φυσιολογικές ζωές”, κάποια άλλα
έχουν ως επίπτωση απώλεια ακοής, εγκεφαλική παράλυση, αναπτυξιακή καθυστέρηση και κάποια λίγα παιδιά πιο βαριά
προβλήματα.

Ερωτήσεις και δεδομένα σχετικά 

με τη συγγενή διαφραγματοκήλη
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13. Θα μπορούσα να κάνω κάτι κατά την εγκυμοσύνη να βοηθήσω το μωρό μου?
Η ενημέρωση βοηθάει. Κάποιες μαμάδες λαμβάνουν στεροειδή για να βοηθήσουν την ανάπτυξη των πνευμόνων κι επίσης 
υπάρχει η δυνατότητα επέμβασης στο έμβρυο κατά τη διάρκεια κύησης για τον ίδιο σκοπό. Η ξεκούραση κι η ισορροπημένη 
διατροφή είναι ότι καλύτερο μπορείτε να προσφέρετε στο μωρό σας.

14. Θα είχε εξελιχθεί διαφορετικά αν είχα γεννήσει σε μεγαλύτερο νοσοκομείο?
Αν το μωρό σας διαγνωσθεί με συγγενή διαφραγματοκήλη κατά την κύηση, σας συστήνουμε να γεννήσετε σε κάποιο μεγάλο 
νοσοκομείο, που να περιλαμβάνει έμπειρους παιδοχειρουργούς και Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης (ECMO) αν 
χρειαστεί.

 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις σας:
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Άκου. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, απλά άκου και πρόσφερε υποστήριξη.
Μάθετε για τα προβλήματα του παιδιού και πως να βοηθήσεις στην φροντίδα του. Οι γονεί θα 
χρειαστούν εκπαιδευμένη babysitter την οποία θα μπορούν να εμπιστευτούν.
Αποφύγετε να λέτε πράγματα όπως «καταλαβαίνω», «ήταν θέλημα θεού», «πρέπει να το δεχτείς και 
να προχωρήσεις» και άλλες κλισέ εκφράσεις ή «σοφά λόγια» μείνετε θετική και στηρίζετε τους 
γονείς στις αποφάσεις τους και στα θέλω τους.
Προσφέρετε βοήθεια όπως στις μετακινήσεις στο νοσοκομείο, φύλαξη παιδιού, δουλειές σπιτιού 
όπως πλυντήριο μαγείρεμα καθάρισμα διαχείριση αλληλογραφία και τηλεφωνημάτων κλπ.
Ενθαρρύνετε τους γονείς να μιλήσουν πως αισθάνονται, μην τους πιέζετε πολύ.
Αναλογιστείτε ότι οι γονείς θα χρειαστούν στήριξη, ψάξτε για στήριξη, ανακούφιση, και βοήθεια 
για χρόνια, όχι για εβδομάδες.
Ρωτήστε, ζητήστε πληροφορίες , ζητήστε στήριξη για τους γονείς , αλλά συνειδητοποιήστε ότι 
υπάρχουν όρια.
Φέρτε τους φαγητό, βιβλία και περιοδικά στο νοσοκομείο.
Φωτογραφίστε και βιντεοσκοπήστε στιγμές, για να συγκεντρώνουν οι γονείς αναμνήσεις.
Βοηθήστε στην οργάνωση του baby shower αν είστε εξωτερικό, αλλιώς βοηθήστε στη 
διακόσμηση του δωματίου, αγοράστε δώρα, όπως θα κάνατε εάν ήταν ένα υγιές μωρό.
Μη φοβηθείτε να κλάψετε. Οι γονείς γνωρίζουν ότι οι φίλοι και συγγενείς πονάνε επίσης.
Μην περιμένετέ να είναι όλα «φυσιολογικά μια μέρα» , δεχτείτε ότι το παιδί αυτό είναι μοναδικό.
Αναφέρετε το μωρό με το όνομα του, όχι με την προσφώνηση του παιδιά του « Γιάννη και της 
Μαρίας» ή άλλα υποκοριστικά.
Μιλήστε στα παιδιά σας για το μωρό και την κατάσταση του , με λέξεις που θα είναι κατανοητές 
ώστε να μη φοβηθούν το μωρό.
Αφήστε τους γονείς να πενθήσουν με το δικό τους τρόπο. Ακόμη και οι γονείς των παιδιών που 
επιβιώνουν χρειάζεται να πενθήσουν.
Ρωτήστε του γονείς τι χρειάζονται και κάντε τους να νιώσουν άνετα μαζί σας ώστε να μπορέσουν 
να ζητήσουν τη βοήθεια σας.
Μην κριτικάρετε του γονείς εάν η ανάπτυξη του παιδιού έχει μείνει πίσω ή δεν τρέφονται, με λέξεις 
όπως, «δεν τρώει ακόμα το μωρό;» « γιατί δεν κερδίζει βάρος;» «ενός έτους και δεν μπουσουλάει 
ακόμη;». Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν αν συγκριθούν με τα υγιή παιδιά ή ακόμη καλυτέρα με αλλά 
παιδιά με Συγγενή Διαφραγματοκήλη CDH. Έχουν το δικό τους δρόμο να διαβούν και 
υπενθυμίζοντας τους γονείς ότι το παιδί τους δεν είναι φυσιολογικό» είναι επώδυνο.
Παιδιά με μη σωστά ανεπτυγμένους πνεύμονες, όπως είναι οι ασθενείς με διαφραγματοκήλη, είναι 
ευάλωτοι στους ιούς.
Οι γονείς αναγκάζονται να απομονώνουν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των κρυωμάτων και της 
εποχικής γρίπης. Παρακαλώ μείνετε μακριά από αυτά τα παιδιά , τους γονείς και τα αδέρφια τους 
και το νοσοκομείο εάν έχετε σημάδια κάποια ίωσης (εξανθήματα, πόνο, πυρετό, βήχα, συριγμό 
κλπ).

Συμβουλές σε οικογένεια και φίλους.
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Στο εξωτερικό δραστηριοποιείται ο CDH International ο οποίος όταν έχει χρηματικά κεφάλαια 
διαθέσιμα, μπορούμε να χορηγήσουμε οικονομική βοήθεια σε γονείς που είναι σε δυσχερή 
οικονομική θέση να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης από και προς το νοσοκομείο.
 
Εκκλησίες- η εκκλησία , η συναγωγής, ο ναός σας ή άλλος οίκος πίστης μπορεί να παρέχει 
θρησκευτική στήριξη και πιθανόν και κάποια οικονομική βοήθεια.
 
Κρατικά προγράμματα – πολλές πολιτείες εξωτερικού παρέχουν ιατρική βοήθεια με 
προγράμματα όπως « Ιατρική Βοήθεια », «το ταμείο Παιδιών» και άλλα προγράμματα για 
παιδιά με ειδικές ανάγκες.
 

Πόροι Οικονομικής βοήθειας.

Χρόνια θλίψη και διαδικασία πένθους

Στάδια
Σοκ
Άρνηση
Λύπη, θυμός, άγχος
Προσαρμογή
Ανασυγκρότηση

Συναισθήματα
Μούδιασμα/ πάγωμα,
Αβοήθητος/ μετέωρος
Αυτολύπηση/ επιθετικότητα/ σύγχυση,
Πώς θα επιβιώσουμε;
Να πώς θα επιβιώσουμε.

Αν και με διαφορετικό τρόπο και οι οικογένειες με επιζώντα μωρά και οι οικογένειες με μωρά που πέθαναν, πενθούν για το παιδί τους 
και για τη ζωή που ονειρεύτηκαν για αυτό και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.



Ιατρικοί όροι
Αέριο αρτηριακού αίματος (ABG) - ένα αέριο αίματος που προέρχεται από μια αρτηρία, συνήθως από το χέρι, το πόδι ή την
κεντρική γραμμή του ασθενούς.
Μέτρηση της α΄ - εμβρυικής σφαιρίνης ή α΄-φετοπρωτεΐνης (AFP test)- Μια εξέταση αίματος σε εγκύους που μπορεί
ενδεχομένως να εντοπίσει ανωμαλίες του εμβρύου μετρώντας το επίπεδο του μητρικού ορού, που συνήθως
πραγματοποιείται σε 16-18 εβδομάδες κύησης.
Αγένεση - Απουσία.
Αγένεση του διαφράγματος - Πλήρης απουσία του διαφράγματος.
Αμνιοκέντηση - Μια ιατρική διαδικασία που εκτελείται σε έγκυους γυναίκες για τον εντοπισμό πιθανών εμβρυϊκών
ανωμαλιών με τη διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων σε αμνιακό υγρό. Περιλαμβάνει την εισαγωγή βελόνας μέσω της
κοιλιάς της γυναίκας στον αμνιακό σάκο για την απομάκρυνση αμνιακού υγρού για εξέταση.
Αναλγητικό - Συνήθως ονομάζεται "παυσίπονα" φάρμακα που ανακουφίζουν τον πόνο και την ταλαιπωρία (Tylenol,
Acetaminophen, Aspirin, Tegretol κ.λπ.).
Αρτηρία - Ένα αιμοφόρο αγγείο που μεταφέρει αίμα από την καρδιά στα όργανα του σώματος.
Τεχνητός πλακούντας - Μια διαδικασία που αφαιρεί το μωρό από τη μήτρα κατά το δεύτερο τρίμηνο, επιδιορθώνει την
κήλη του και στη συνέχεια τοποθετεί το μωρό σε τεχνητή μήτρα για τη διάρκεια της κύησης. Στη συνέχεια, το μωρό
παραδίδεται με "τεχνητή καισαρική τομή" από το δοχείο. Οι δοκιμές σε ανθρώπους δεν ήταν διαθέσιμες ακόμη στις αρχές
του 2019.
Bagging - Μια διαδικασία που χρησιμοποιεί ένα ασκό αναζωογόνησης Ambu για να αεριστούν οι πνεύμονες του ασθενούς με
χειροκίνητη αντλία.
Αέρια αίματος - Μια μέτρηση της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου και οξέος στο αίμα ενός ασθενούς. Αυτές
οι μετρήσεις απαιτούνται για τον προσδιορισμό της ποσότητας οξυγόνου και υποστήριξης αναπνευστήρα που χρειάζεται
ένας ασθενής.
Κορεσμός αίματος - Το ποσοστό οξυγόνου που περιέχεται στο αίμα ενός ασθενούς, 100% είναι ιδανικό για ένα υγιές άτομο.
Μετάγγιση αίματος - εξεταζόμενο προσεκτικά αίμα που δόθηκε σε έναν ασθενή για να αντικαταστήσει το αίμα που χάθηκε
κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης.
Διαφραγματοκήλη Bochdalek (Foramen of Bochdalek) - Ένα άνοιγμα μέσω του αριστερού διαφράγματος μεταξύ της
θωρακικής κοιλότητας και της κοιλιακής κοιλότητας προς το πίσω μέρος του σώματος. Αυτή είναι η πιο κοινή μορφή
διαφραγματοκήλης και μερικές φορές ονομάζεται συγγενής οπισθοπλευρική Διαφραγματοκήλη.
Βραδυκαρδία - Ασυνήθιστα χαμηλός καρδιακός ρυθμός.
Broviac - Ένας πιο μόνιμος τύπος ενδοφλέβιου καθετήρα τοποθετημένος σε μια αρτηρία στο στήθος του ασθενούς.
Τριχοειδές - Ένα αιμοφόρο αγγείο που μεταφέρει αίμα μεταξύ των μικρότερων αρτηριών και των μικρότερων φλεβών.
Διοξείδιο του άνθρακα - Αέριο που εκπνέεται από τους πνεύμονες μετά την απορρόφηση οξυγόνου. Η ανεπαρκής
ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον ασθενή.
Τριχοειδικά αέρια αίματος (CBG) - Ένα αέριο αίματος που προέρχεται από τριχοειδές αιμοφόρο αγγείο, συνήθως από το
δάκτυλο ποδιού ή το δάχτυλο χεριού του ασθενούς.
CC - Μέτρηση υγρού που χρησιμοποιείται από πολλά νοσοκομεία. 30cc = 1 ουγγιά.
Κεντρική Γραμμή - Ένας πιο μόνιμος τύπος ενδοφλέβιου καθετήρα, τοποθετημένος χειρουργικά σε μια αρτηρία ή φλέβα,
αλλά λιγότερο επεμβατικός από έναν καθετήρα broviac.
Ιερέας - μπορεί να σας παρέχει θρησκευτική υποστήριξη. Τα περισσότερα νοσοκομεία, είτε έχουν μόνιμο ιερέα είτε
συνεργαζόμενο ή μπορούν να βρουν έναν ιερέα στη θρησκεία σας. Πολλοί μπορούν να εκτελέσουν βαπτίσεις δίπλα στο
κρεβάτι του ασθενούς.
CHERUBS - Ένας όρος αγάπης για έναν ασθενή που έχει διαγνωστεί με Διαφραγματοκήλη-CDH.
Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία - Φυσικοθεραπεία που περιλαμβάνει «πλήξεις» στο στήθος του ασθενούς. Αν και μπορεί να
είναι θορυβώδες και ανησυχητικό για εσάς, είναι απαραίτητο μέρος της φροντίδας για την πρόληψη της πνευμονίας
Σωλήνας στήθους - Ένας σωλήνας παροχέτευσης τοποθετημένος χειρουργικά στο στήθος του ασθενούς και συνδεδεμένος
με μια συσκευή αναρρόφησης για να αποφευχθεί η συγκέντρωση υγρών στην κοιλότητα του θώρακα.
Χρόνιο - Οποιοδήποτε μακροχρόνιο ιατρικό πρόβλημα.
Κλινικές χρονίως πασχόντων - Μια εγκατάσταση που παρέχει μακροχρόνια περίθαλψη σε ασθενείς που δεν μπορούν να
λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη στα σπίτια τους.
Συγγενής ανωμαλία - Ένα ελάττωμα που υπάρχει κατά τη γέννηση.
CPAP - Συνεχής θετική πίεση των αεραγωγών που βοηθά τον ασθενή να διατηρήσει την απαραίτητη πίεση που απαιτείται
για να διατηρήσει τους πνεύμονές του διογκωμένους.
Καλλιέργεια - Ένα δείγμα αίματος, εκκρίσεων, κοπράνων, ούρων ή άλλων φυσιολογικών υλικών που λαμβάνεται από τον
ασθενή και αποστέλλεται σε εργαστήριο για έλεγχο ασθένειας και λοίμωξης. Εάν η καλλιέργεια είναι θετική, θα
αντιμετωπιστεί με διαφορετικά φάρμακα ανάλογα με το ποιο μπορεί να σκοτώσει τα βακτήρια που υπάρχουν.
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Διουρητικά - Φάρμακα για την αύξηση της ποσότητας ούρησης για την αποφυγή ή τη μείωση μεγάλων ποσοτήτων
συσσώρευσης ή διόγκωσης υγρών. Οι ασθενείς μπορεί να χρειάζονται επιπλέον χλωριούχο κάλιο ενώ χρησιμοποιούν
διουρητικά (Edecrine, Diurel, Lasix, Spirolactone, Hydrochlorothiazide κ.λπ.)
Εντολή «μη ανάνηψης»(DNR) - Μια εντολή που δόθηκε στο ιατρικό προσωπικό από τους συγγενείς του ασθενούς εάν
αποφασίσουν ότι θα ήταν προς το συμφέρον του ασθενούς να τον αφήσουν να πεθάνει φυσικά.
Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης (ECMO) - ένα μεγάλο και πολύπλοκο μηχάνημα που αναλαμβάνει τη δουλειά της
καρδιάς και των πνευμόνων του ασθενούς. Ένας μεγάλος καθετήρας τοποθετείται στην αρτηρία στο λαιμό του ασθενούς
για να αφαιρέσει αίμα που οξυγονώνεται μετά κι επιστρέφει στον ασθενή.
Έξοδος προς ECMO – μια διαδικασία που τοποθετεί το μωρό στη Μεμβράνη Εξωσωματικής Οξυγόνωσης αμέσως μετά τη
γέννα πριν το μωρό αναπνεύσει μόνο του. Αυτή η διαδικασία αξιοποιεί τον ομφάλιο λώρο του μωρού για να αποφευχθεί η
πιο παρεμβατική εισαγωγή του σωλήνα ECMO μέσω της αρτηρίας της καρωτίδας.
Οίδημα - πρήξιμο.
Ενδοτραχειακός σωλήνας – ένας σωλήνας που τοποθετείται μέσω της μύτης ή του στόματος του ασθενούς για να
βοηθήσει στην παροχή μηχανικού ή χειροκίνητου αερισμού.
Επινεφρίνη - ένα φάρμακο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναφέρει τον καρδιακό ρυθμό στη διάρκεια καρδιακού
επεισοδίου.
Αποσωλήνωση - απομάκρυνση ενός σωλήνα που έχει τοποθετηθεί μέσω της μύτης ή του στόματος προς την τραχεία.
Εμβρυϊκή ενδοσκοπική τραχειακή απόφραξη (FETO) – ένα μπαλονάκι θα τοποθετηθεί στον αεραγωγό του αγέννητου
μωρού σας. Το μπαλονάκι μπλοκάρει τον αεραγωγό του μωρού και παραμένει εκεί για μερικές βδομάδες. Το υγρό
συσσωρεύεται και οι πνεύμονες αναπτύσσονται. Οι μεγαλύτεροι πνεύμονες ίσως βοηθήσουν στην επιβίωση. Αρκετές
βδομάδες μετά, το μπαλονάκι θα αφαιρεθεί από τον αεραγωγό του αγέννητου μωρού σας ώστε να ωριμάσουν οι
πνεύμονες του.
Οικογενειακές ανωμαλίες – γενετικά ελαττώματα που συμβαίνουν σε δύο ή περισσότερα μέλη μιας οικογένειας.
Ειδικευόμενος - ένας γιατρός που εκπαιδεύεται να ειδικευτεί σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο ιατρικής.
Μηριαία γραμμή – μια κεντρική γραμμή που τοποθετείται σε μια αρτηρία κοντά στη βουβωνική περιοχή του ασθενούς.
Καθετήρας Foley – ένας πλαστικός σωλήνας που εισάγεται στην ουρήθρα του ασθενούς για να βοηθήσει στην ούρηση και
στις καθαρές καλλιέργειες ούρων.
Σωλήνας γαστροστομικός G-Tube – ένας σωλήνας που εισάγεται μέσω της κοιλιάς για να στέλνει φαγητό κατευθείαν
στο στομάχι. Είναι ένας από τους τρόπους που οι γιατροί διαλέγουν για να βεβαιωθούν ότι παιδιά με προβλήματα σίτισης
λαμβάνουν τα υγρά κα τις θερμίδες που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) - μια ασθένεια που εμφανίζεται όταν τα περιεχόμενα του στομαχιού ανεβαίνουν
στον οισοφάγο από όπου μπορεί να φτάσουν στους πνεύμονες. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα για τα μωρά με
διαφραγματοκήλη και μπορεί να ελεγχθεί με φάρμακα ή/και με εγχείρηση (θολοπλαστική κατά Nissen).
Ρινογαστρικός σωλήνας σίτισης – σίτιση με μικρό πλαστικό σωλήνα που τοποθετείται μέσω της μύτης ή του στόματος
προς το στομάχι όταν το μωρό είναι πολύ αδύναμο ή πολύ πρόωρο να ρουφήξει και να καταπιεί.
Γενετική συμβουλευτική – συμβουλευτική που περιλαμβάνει παροχή πληροφοριών σε γονείς που βρίσκονται σε ρίσκο
για γενετικές ανωμαλίες και περιμένουν παιδί ή σχεδιάζουν εγκυμοσύνη ή σε γονείς που ήδη έχουν ένα παιδί με
γενετικές ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Έτσι οι γονείς θα ενημερωθούν για τις πιθανότητες ανωμαλιών στο έμβρυο σε
τωρινές ή μελλοντικές εγκυμοσύνες και προτείνεται σε παλιότερα ζευγάρια ή σε όσους έχουν οικογενειακό ιστορικό
γενετικών ή χρωμοσωμικών ανωμαλιών.
Γενετιστής – ένας ειδικός στη μελέτη γενετικών ανωμαλιών ή γενετικών ελαττωμάτων.
Γραμμάρια - 454 γραμμάρια ισούνται με 1 λίβρα- pound
Υψίσυχνος αερισμός (HFV) – ένα μηχάνημα που δίνει εκατοντάδες μικρές αναπνοές το λεπτό. Ταλαντευτικός αερισμός
και αερισμός με εκτόξευση αερίων είναι παραδείγματα υψηλής συχνότητας αερισμού.
Κήλη – η διάτρηση ενός οργάνου ή ιστού μέσω μιας αδύναμης περιοχής στον μυ ή άλλο ιστό που κανονικά θα το
περιέκλειε.
Διαλείπων υποχρεωτικός μηχανικός αερισμός (IMV) – ένας τρόπος να βοηθηθούν μωρά να ανανπνεύσουν με έναν
ventilator που θα δίνει ένα σετ αναπνοών ανά λεπτό.
Διασωλήνωση – η τοποθέτηση ενός ενδοτραχειακού σωλήνα στην τραχεία του μωρού (windpipe). Βλέπε Ενδοτραχειακός
σωλήνας.
Ενδοφλέβιος Καθετήρας - ένας μικρός ελαστικός κοίλος πλαστικός σωλήνας που τοποθετείται σε μια φλέβα με βελόνα.
Η βελόνα βγαίνει κι ο καθετήρας παραμένει μέσα.
Αντλία ενδοφλέβιου καθετήρα - ένα μηχάνημα που δίνει υγρά ενδοφλέβιου καθετήρα.
Χιλιογραμμάρια (kg) - 1 kg ισούται με 2.2 λίβρες pounds.
Αναλογία πνεύμονα/περιμέτρου κεφαλής (lung- to - head ratio, LHR) - μια αριθμητική εκτίμηση του μεγέθους των
πνευμόνων του εμβρύου, βασισμένη στη μέτρηση της ποσότητας του ορατού πνεύμονα. Υψηλή αναλογία LHR πάνω από
1.0 σχετίζεται με καλύτερα αποτελέσματα στην ιατρική έρευνα αλλά κάθε ασθενής είναι διαφορετικός και παίζουν ρόλο
κι άλλες μεταβλητές.
Πνευμονική υποπλασία – αποτυχία του ενός ή και των δύο πνευμόνων να αναπτυχθούν πλήρως.
 



Μηχανικός εξαερισμός  - ένα μηχάνημα που βοηθάει το μωρό να αναπνεύσει ή αναπνεέι για το μωρό όταν αυτό δεν
μπορεί μόνο του. Λειτουργεί με το να σπρώχνει ζεστό αέρα κι οξυγόνο μέσα στους πνεύμονες μέσω ενός αναπνευστικού
σωλήνα, τον ενδοτραχειακό σωλήνα. Ο πάροχος ρυθμίζει την ποσότητα του οξυγόνου.
Morgangni διαφραγματοκήλη  – Πρόσθιος και πλευρικός τύπος διαφραγματοκήλης που συμβαίνει σε 2% των
περιπτώσεων.
Νιτρικό οξείδιο  – εισπνεόμενο αέριο που επιτρέπει στους πνεύμονες να επεκταθούν. Συχνά ένα βήμα πριν την
Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης ECMO.
Φυσιοθεραπευτής - ένα άτομο που βοηθά τους ασθενείς να ανακτήσουν τον μυϊκό τόνο που έχασαν κατά τη διάρκεια της
ασθένειάς τους.
Πνευμονία - μια ασθένεια που προκαλείται από βακτήρια, μύκητες, ή ιούς που προκαλούν ανάπτυξη υγρών στους
πνεύμονες του ασθενούς.
Πολύ-υδράμνιο - παραπάνω ποσότητα αμνιακού υγρού που δείχνει συνήθως πιθανά προβλήματα στο έμβρυο ή
ανωμαλίες.
Πνευμονική υπέρταση – ένας τύπος υψηλής πίεσης στο αίμα που επηρεάζει τις αρτηρίες στους πνεύμονες και τη δεξιά
πλευρά της καρδιάς.
Παλμικό οξύμετρο - ένα μηχάνημα που διαβάζει την καρδιακή συχνότητα του ασθενούς και τα επίπεδα κορεσμού
αίματος μέσω ενός υποδοχέα που μπαίνει στο δάχτυλο ποδιού ή χεριού του ασθενούς.
Ειδικευόμενος - ένας γιατρός που εκπαιδεύεται υπό την εποπτεία ενός πιο έμπειρου γιατρού.
Αναπνευσιοθεραπευτής – εκπαιδευμένο άτομο που βοηθάει στη λειτουργία των αναπνευστήρων και εκτελεί
διαδικασίες που βοηθούν την αναπνοή του ασθενούς και την εισροή οξυγόνου.
Αέρας δωματίου - ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ότι ο ασθενής αναπνέει την ίδια ποσότητα οξυγόνου
με αυτή που κανονικοί υγιείς άνθρωποι αναπνέουν (21%).
Καταπραϋντικό –ένα φάρμακο που ηρεμεί ή/και κάνει τον ασθενή να κοιμάται ώστε να μη νιώθει πόνο ή δυσφορία
(Versed, Ativan, Valium, Chloral Hydrate κά.).
Σήψη – μόλυνση.
Κοινωνικός λειτουργός – ένα άτομο που βοηθάει οικογένειες να διαχειριστούν τις αντιδράσεις τους επειδή έχουν ένα
άρρωστο μωρό και τους βοηθάει να κάνουν τις απαραίτητες διευθετήσεις όσον αφορά τη στέγαση, τη μεταφορά και τα
οικονομικά.
Αναρρόφηση – μια διαδικασία κατά την οποία ένας μικρός καθετήρας, συνδεδεμένος με το μηχάνημα αναρρόφησης, ή
ένας ενδοτραχειακός σωλήνας, εισέρχεται στην τραχεία του ασθενούς για να απομακρύνει εκκρίσεις που ο ασθενής
κανονικά δε θα μπορούσε να τους διώξει βήχοντας.
SVT – υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (υψηλή καρδιακή συχνότητα).
Ολική παρεντερική σίτιση και λιπίδια – υψηλής θερμιδικής αξίας υγρά ενδοφλέβιου καθετήρα που χρησιμοποιούνται
για μακροχρόνια διατροφή.
Απολίνωση/Απόφραξη Τραχείας – μια διαδικασία ενδομητριακή που σφίγγει την τραχεία του μωρού κάνοντας τους
πνεύμονες να αναπτυχθούν και σπρώχνοντας τα όργανα πίσω στην κοιλιακή χώρα.
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Οι σημειώσεις σας:
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Εργαστηριακές τιμές:

 

ABG
40-85
30-45
16-21
7.35-7.45 
95-98%
0-2.3    
 

VBG
30-50
38-50
24-28
7.33-7.43 
not applicable
0-2.3 

CBG
60-70
41-51
18-28
7.34-7.43
not applicable
0-2.3

 
pO2:
pCO2: 
CO2:  
pH: 
O2 sat: 
base excess:  
 

Τα μωρά που γεννιούνται με διαφραγματοκήλη δε θα έχουν γενικά κανονικά επίπεδα διοξειδίου του 
άνθρακα στο αίμα (pCO2) αλλά τα αποδεκτά επίπεδα μπορεί να διαφέρουν από νοσοκομείο σε 
νοσοκομείο. Γενικά, τα επίπεδα pCO2 γύρω στα 50-70 είναι αποδεκτά για μωρά με διαφραγματοκήλη 
και χαμηλότερα επίπεδα pH μέχρι 7.10 είναι αναμενόμενα.
Διαφορετικά νοσοκομεία έχουν διαφορετικές παραμέτρους για τα αέρια αίματος. Πολλά έχουν 
διαφορετικές προσδοκίες για τα μωρά με διαφραγματοκήλη ανάλογα την ηλικία τους. Οι 
παράμετροι για τα αέρια αίματος μπορεί να επηρεαστούν από άλλους παράγοντες όπως 
καρδιολογικά προβλήματα. Ρωτήστε την ομάδα που φροντίζει το μωρό σας τι προσδοκίες έχουν για 
τα προσδοκώμενα αέρια αίματος.

Coagulation profile:
Prothrombin time:  13.5-16.4 sec
Partial thromboplastin time:  30-42 sec
INR:  1.1-1.4
Fibrinogen:  283-401 mg/dl
Antithrombin III:  60-89%
 
Complete blood count (CBC):
 
WBC:  8.1-14.6
RBC:  3.32-4.8
Hbg:  10.8-14.6
Hct:  32-44.5
MCT:  90.1-103
MCH:  30.4-35.3
MCHC:  33.2-35
Platelet:  279-571
Rdw:  14.4-16.2
MPV:  10-12.2
Neutrophils:  16-70%
Lymphocytes: 17-59%
Monophils:  1-23%
Eosinophils:  0-8%
Basophils:  0-1% 
 
Free Hemoglobin:  0-10 mg/dl
 
CK (CPK):  29-168 U/L

Lactic acid:  0.52-2.25 mmol/L
 
C reactive protein (CRP):  <2
 
Chemistry testing:
Sodium:  137-145 mmol/L
Potassium:  3.5-5.1 mmol/L
Chloride:  98-107 mmol/L
CO2:  22-30
Anion Gap:  <18
BUN:  5-18 mg/dl
Creatinine:  0.60-1.00
BUN/Creatinine:  12-20 ratio
Total protein:  6.3-8.2 g/dl
Calcium:  9-11 mg/dl
Ionized Calcium:  1.13-1.32
Glucose:  60-99 mg/dl
Total bilirubin:  0.2-1.2 mg/dl
Direct bilirubin:  <0.3 mg.dl
SGOT (AST):  5-34 U/L
SGPT (ALT):  0-55 U/L
A/G ratio:  1-2.2
Triglycerides:  <15020-140 IU/L
Alkaline Phosphatase:  
      0-14 days: 83-248 IU/L
      15 days <1 year: 122-469 IU/L



Πώς να χειριστείτε τη 

συναισθηματική αναταραχή

 

Είμαστε όλοι άτομα που αντιμετωπίζουμε καταστάσεις και συναισθήματα διαφορετικά και 
δεν υπάρχει λάθος ή σωστό στο πώς νιώθεις σε όλο αυτό που περνάς. Παρακάτω 
αναφέρονται κάποια συναισθήματα που εσύ, η οικογένειά σου κι ακόμα κι οι φίλοι σου 
μπορεί να νιώσουν κάποια στιγμή:

Συντριβή
Φόβο
Άγχος
Θυμό
Κατάθλιψη
Μούδιασμα
Σύγχυση
Ανυπομονησία
Αίσθημα αβοήθητου
Αίσθημα ότι δεν είσαι χρήσιμος
Ενοχή
Απόγνωση
Άρνηση
Απελπισία

Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι τελείως φυσιολογικά. Επαγγελματική βοήθεια και 
συμβουλευτική μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για σένα και την οικογένειά σου αυτή την 
περίοδο, για αυτό παρακαλώ μην διστάσετε να αναζητήσετε βοήθεια αν χρειαστεί.

Αν έχετε κι άλλα παιδιά, μπορεί να ανησυχείτε ότι τα παραμελείτε εξαιτίας της προσοχής 
που δίνετε στο μωρό με διαφραγματοκήλη. Κι αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Μπορεί 
να βοηθήσει αν έχετε την οικογένεια και τους φίλους κοντά σας να φροντίζουν τα άλλα 
παιδιά σας και να τα βγάζουν έξω ώστε να τα απασχολούν μέχρι να μπορείτε να περνάτε 
εσείς χρόνο μαζί τους.

Μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να αντιμετωπίσουν και να κατανοήσουν τι συμβαίνει 
με το να τους μιλήσετε για το νέο μωρό, να τους δείξετε φωτογραφίες και βίντεο του μωρού 
και να τους ενθαρρύνετε να ζωγραφίσουν ή να κάνουν κάτι ξεχωριστό για τον ερχομό του 
μωρού.
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Φροντίδα παιδιών με διαφραγματοκήλη: 

Συμβουλές από γονείς
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«Μην εγκαταλείψετε το όνειρό σας για θηλασμό. Δεν υπάρχει λόγος να μη θηλάσετε εκτός κι αν το παιδί 
σας έχει σοβαρή μορφή αλλεργίας. Μην αφήσετε τον γιατρό ή τη νοσοκόμα να σας πείσουν να δώσετε 
φόρμουλα μόνο και μόνο επειδή είναι ευκολότερο να μετρηθεί και να ελεγχθεί».
«Να μάθετε πώς να φροντίζετε το μωρό σας από την αρχή. Βοηθήστε το προσωπικό του νοσοκομείου όσο 
μπορείτε. Δεν θα θέλετε να καθυστερήσετε το εξιτήριο μόνο επειδή δεν έχετε μάθει τίποτα ακόμα».
«Μετά τον ερχομό του μωρού στο σπίτι και αφού τα τηλέφωνα και οι επισκέψεις σταματήσουν κι είστε 
σπίτι μόνοι σας με το μωρό, εμφανίζεται συχνά η κατάθλιψη. Είναι φυσιολογικό να νιώθετε μόνοι και 
παράξενα».
«Μην φοβηθείτε να αναζητήσετε βοήθεια».
«Το ανοσοποιητικό σύστημα του μωρού σας δεν είναι τόσο δυνατό όσο ενός υγιούς μωρού και πρέπει να 
πάρετε προφυλάξεις. Μην πηγαίνετε σε μέρη με πολύ κόσμο μέχρι να δυναμώσει το παιδί σας και μην 
φοβηθείτε να ελέγχετε ποιος μπαίνει στο σπίτι σας».
«Να έχετε έτοιμες καταγραφές συμβάντων σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού».
Στο εξωτερικό ισχύει το να «Ειδοποιήστε την τοπική υπηρεσία ασθενοφόρων για να συναντήσουν το παιδί 
σας. Ίσως τους χρειαστείτε μια μέρα και θα γλιτώσετε χρόνο με το να μη χρειάζεται να τους δώσετε το 
πλήρες ιατρικό ιστορικό». Στην Ελλάδα το ΕΚΑΒ δεν αποθηκεύει ιστορικά ούτε γνωρίζει εκ των 
προτέρων τους ασθενείς που πιθανόν θα το χρειαστούν στο μέλλον.
«Αν το παιδί σας χρειαστεί ιατρικό εξοπλισμό στο σπίτι, ειδοποιήστε την εταιρεία παροχής ρεύματος 
ώστε να μπείτε στη λίστα των επειγόντων περιστατικών της».
«Μη φοβηθείτε να καλέσετε τον γιατρό αν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά».
«Μη φοβηθείτε να κάνετε «φυσιολογικά» πράγματα όπως γαργαλητό, χοροπηδητά, επισκέψεις σε φίλους 
και οικογένεια ή να πάτε το παιδί να δει τον Αϊ Βασίλη (φυσικά ελέγξτε τους όλους για ιούς πρώτα και 
δείτε τον Αϊ Βασίλη σε ώρες που δεν έχει αιχμή)».
«Ρωτήστε τον γιατρό του παιδιού σας για εμβόλια για ανεμοβλογιά, γρίπη και για συγκυριακό 
αναπνευστικό ιό (RSV) και κυρίως ελέγξτε τα μικρά παιδιά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το μωρό 
σας».
«Να έχετε υπόψη ότι το να έχετε ένα παιδί με προβλήματα υγείας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο 
γάμο σας και συγκρούσεις στα αδέλφια. Δώστε έξτρα προσοχή στα μέλη της οικογένειάς σας και ζητήστε 
συμβουλευτική αν χρειαστεί».
«Μην φοβηθείτε να απολύσετε νοσοκόμες, γιατρούς, θεραπευτές (ιδιώτες) κά όταν δεν αισθάνεστε άνετε 
με αυτούς. Αυτό τελικά είναι επιλογή σας αλλά βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας λαμβάνει τις υπηρεσίες που 
χρειάζεται».
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Πού να βρείτε βοήθεια και υποστήριξη.

Ο οργανισμός CHERUBS (www.cdhi.org) το παρακλάδι της διεθνούς οργάνωσης CDH έχει βοηθήσει
οικογένειες που εμφάνισαν διαφραγματοκήλη από το 1995. Μερικές από τις υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Διαδικτυακά φόρουμ – δωρεάν πηγή υποστήριξης με εκατοντάδες οικογένειες με
διαφραγματοκήλη διαθέσιμες 24 ώρες κάθε μέρα.
CDH πρεσβευτές – πρόκειται για γονείς παιδιών με διαφραγματοκήλη που είναι πρόθυμοι να σε
ακούσουν όταν το χρειάζεσαι περισσότερο.
Πακέτα ελπίδας για τη διαφραγματοκήλη – αυτά τα πακέτα φροντίδας προσφέρονται σε νέα
μωρά και σε μωρά που πρόκειται να γεννηθούν με διαφραγματοκήλη.
Τοπικές οικογενειακές συγκεντρώσεις –οργανώνονται από εκπροσώπους της πολιτείας σε όλη
τη χώρα.
Ετήσιο συνέδριο για τη διαφραγματοκήλη – καλεσμένοι ομιλητές, συζητήσεις στρογγυλής
τραπέζης, πληροφορίες κι υποστήριξη.
Εβδομαδιαίο Newsletter – ιστορίες για μωρά με διαφραγματοκήλη, έρευνες, νέες εκδηλώσεις,
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και ενημερώσεις για νεότερα πρότζεκτ.
Επισκόπηση έρευνας για τη διαφραγματοκήλη – η βάση δεδομένων μας με αυθεντικές ιστορίες
με πάνω από 4.500 συμμετέχοντες βοηθάει τους ερευνητές να ανακαλύψουν την αιτία της
διαφραγματοκήλης.

ACDHO (www.acdho.org) - η κοινοπραξία των CDH οργανισμών είναι μια διεθνής ομάδα φιλανθρωπικών κι
ερευνητικών οργανώσεων που είναι αφιερωμένες στα υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης κι υπεράσπισης
ασθενών.

Τα Ronald McDonald Houses (www.rmhc.org) παρέχουν υπηρεσίες στις ΗΠΑ στο σπίτι για οικογένειες με
σοβαρά άρρωστα παιδιά. Ζητήστε από το νοσοκομείο σας περισσότερες πληροφορίες και θα κανονίσουν να
μπείτε στη λίστα αναμονής, αν υπάρχει κοντά σας ένα Ronald McDonald House.

Οι εκκλησίες είναι ένα πολύτιμο μέρος υποστήριξης για πολλές οικογένειες. Η εκκλησία σας, συναγωγή,
ναός ή άλλος χώρος λατρείας μπορεί να σας παράσχει πνευματική υποστήριξη και μπορεί να προσφέρει
επίσης οικονομική βοήθεια.
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Πώς να ζεις στο σπίτι με τη διαφραγματοκήλη
Αν το μωρό σας συνεχίζει να βελτιώνεται, θα μπορέσει σταδιακά να έρθει σπίτι με εσάς και την οικογένειά σας. Αυτό
μπορεί να πάρει από μερικές βδομάδες μέχρι και πάνω από χρόνο, ανάλογα με το πόσο γρήγορα βελτιώνεται η υγεία του
μωρού σας και με το αν υπάρξουν επιπλοκές.

Τα μωρά με διαφραγματοκήλη χρειάζονται συχνή παρακολούθηση από διάφορους ειδικούς μετά την επιστροφή τους στο
σπίτι από το νοσοκομείο. Το καλύτερο υποθετικό σενάριο είναι ότι το μωρό σας δεν θα έχει μόνιμα προβλήματα υγείας
και θα μεγαλώσει σαν φυσιολογικός υγιής ενήλικας. Ωστόσο, παρακάτω δίνονται κάποιες δυσκολίες που μπορεί το
παιδί σας να αντιμετωπίσει λόγω της διαφραγματοκήλης

Υποστήριξη στην αναπνοή: κάποια μωρά μπορεί ακόμα να χρειάζονται υποστήριξη με οξυγόνο εξαιτίας της
πνευμονικής υπέρτασης ή πολλών άλλων λόγων και μπορεί να φέρουν ρινικό σωλήνα και οξυγόνο. Σε πολύ
σοβαρές περιπτώσεις το μωρό μπορεί να έχει τραχειοστομία. Η τραχειοστομία είναι μια οπή που γίνεται
χειρουργικά μέσα από το μπροστινό μέρος του λαιμού των μωρών στην τραχεία ή τον λάρυγγα. Ένα σωληνάκι που
βοηθάει στην αναπνοή-σωλήνας τραχείας- τοποθετείται μέσα στην τρύπα και κατευθείαν στο λάρυγγα του μωρού
για να το βοηθήσει να αναπνεύσει.
Θέματα σίτισης: μπορεί το μωρό να είναι αργό ή μη ικανό να τραφεί με θηλασμό ή μπουκάλι κι αυτό ίσως
επηρεάσει την ανάπτυξη του και το να πάρει βάρος. Περιστασιακά μπορεί να τοποθετηθεί ένας ρινογαστρικός
(NG) σωλήνας από τη μύτη του μωρού μέχρι κάτω στο στομάχι του για να του χορηγεί φαγητό και φάρμακα. Σε
πολύ σοβαρά διατροφικά προβλήματα, μπορεί να τοποθετηθεί ένας γαστρικός (G) σωλήνας μέσα από την κοιλιά
που στέλνει φαγητό κατευθείαν στο στομάχι.
Σύνδρομο Γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ): γαστρικά οξέα μπορεί να ανεβαίνουν στον οισοφάγο από το
στομάχι κι αυτό κάνει το μωρό να δυσανασχετεί. Συνήθως αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή. Σε σοβαρές
περιπτώσεις ακολουθείται μια διαδικασία που λέγεται θολοπλαστική κατά Nissen χειρουργική επέμβαση, όπου ο
χειρουργός βελτιώνει το διάφραγμα μεταξύ του στομαχιού και του οισοφάγου για να αποτρέψει την προς τα
πάνω ροή του οξέος.
Θέματα ομιλίας και αναπτυξιακά προβλήματα: προκύπτουν από την τεχνητή αναπνοή και τις μεγάλες περιόδους
νοσοκομειακής περίθαλψης. Το παιδί σας θα παραπεμφθεί λογικά σε λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή ή/και
εργοθεραπευτή για να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα.
Απώλεια ακοής: αυτό μπορεί να προκύψει κάποιες φορές αν και οι επαγγελματίες υγείας δεν ξέρουν τον λόγο. Το
μωρό σας θα ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας από ακοολόγο σε σχέση με την ακοή του.
Συγκυτιακός αναπνευστικός ιός (RSV): αυτός μπορεί να είναι φονικός ιός και παρουσιάζεται σαν ένα απλό
κρύωμα σε μεγαλύτερα παιδιά και σε ενήλικες αλλά είναι πολύ επικίνδυνος για τους ηλικιωμένους, τα
νεογέννητα και όσους έχουν αλλοιωμένους πνεύμονες. Σας παρακαλώ να μιλήσετε με τον γιατρό του παιδιού σας
για προφυλάξεις κατά του RSV, όπως την ένεση Synagis (με δραστικό συστατικό την παλιβιζουμάμπη),
απομόνωση κά, κατά τη διάρκεια της εποχής της γρίπης για τα πρώτα 2 ή 3 χρόνια.
Ιούς: είναι σημαντικό να κρατήσετε το παιδί σας μακριά από ιούς όπως το κρύωμα, τη γρίπη, τον συγκυτιακό
αναπνευστικό ιό (RSV), ανεμοβλογιά, κοκίτη κά. Ο μόνος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να αποφεύγετε κόσμο, να
περιορίζετε τους επισκέπτες και να ελέγχετε όλους όσοι έρχονται σε επαφή με το παιδί σας. Υπήρξαν πολλά
παιδιά που επέζησαν από τη διαφραγματοκήλη και πέθαναν από απλούς ιούς.
Επανεμφάνιση της διαφραγματοκήλης: δεν είναι σύνηθες αλλά μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Καλέστε τον γιατρό
σας ή ένα ασθενοφόρο αν το παιδί σας βιώσει τα παρακάτω:

Γενική αδιαθεσία (είναι πολύ ληθαργικό, ανεξέλεγκτο κλάμα)
Εμετός (με περιεχόμενα εντέρου ή και πράσινης χολής)
Κοιλιακός πόνος/δυσφορία
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Απώλεια όρεξης
Πρήξιμο κοιλιάς
Δυσκολία αναπνοής



Αν πρέπει να πεις “αντίο”.

Δυστυχώς, κάποια μωρά διαγνωσμένα με συγγενή διαφραγματοκήλη δε θα τα καταφέρουν τις
πρώτες ώρες, μέρες ή εβδομάδες ζωής τους. Το ιατρικό προσωπικό θα εξηγήσει τους λόγους
που το μωρό σας χειροτερεύει και θα σας δώσει επιλογές για βελτίωση της κατάστασης του
μωρού και για το αν πρέπει να ληφθεί υπόψη η παύση της θεραπείας. Αυτή δεν είναι ποτέ μια
εύκολη απόφαση για γονείς ή ιατρικό προσωπικό και θα σας δοθεί όσο χρόνος κι υποστήριξη
χρειάζεται για να την πάρετε. Κάποιοι γονείς μπορεί να βλέπουν το μωρό τους να παλεύει και
ανακαλύπτουν ότι το μωρό τους δείχνει πότε έρχεται η ώρα.

Παρακάτω δίνονται κάποιες προτάσεις για την ώρα που πήρατε την απόφαση:

Τραβήξτε πολλές φωτογραφίες και βίντεο του μωρού σας. Θα είναι πάντα πολύτιμα για
εσάς.
Καταγράψτε σε ημερολόγιο την ημερήσια φροντίδα του μωρού σας και όποιες ειδικές
στιγμές περάσατε μαζί.
Μπορεί να θελήσετε να καλέσετε επισκέπτες να δουν το μωρό πριν φτάσει η ώρα. Το
νοσοκομείο θα κάνει ότι μπορεί για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας αλλά έχετε κατά
νου ότι πολλές από αυτές τις μονάδες έχουν αυστηρές τακτικές όσον αφορά το
επισκεπτήριο για να προστατευτούν τα άλλα μωρά κι οι γονείς τους.
Μπορεί να κανονίσετε να γίνει η βάπτιση του μωρού σας στη μονάδα αν θέλετε.
Όταν έρθει η ώρα να βγάλετε το μωρό σας από το μηχάνημα τεχνητής αναπνοής, μπορεί
να θέλετε να είστε παρόντες ή να περιμένετε τους νοσηλευτές να φέρουν το μωρό σε
σας. Αυτή μπορεί να είναι η πρώτη φορά που εσείς κι ο/η σύντροφός σας καταφέρνετε
να κρατήσετε αγκαλιά το μωρό σας και μπορεί να είναι πολύ φορτισμένη στιγμή.
Θα σας ενθαρρύνουν να κάνετε μπάνιο το μωρό σας και να το ντύσετε αλλά και να το
κρατήσετε και να του μιλήσετε όσο περισσότερο γίνεται. Μη φοβάστε να κρατήσετε το
μωρό σας μετά τον θάνατό του- πολλοί γονείς μετάνιωσαν που δεν το έκαναν.
Μπορεί να θελήσετε να βγάλετε φωτογραφίες κρατώντας το μωρό σας ή να πάρετε
αποτυπώματα του χεριού ή/και της πατούσας του. Είναι έξυπνη ιδέα να συλλέξετε αίμα
από γενετιστή για μελλοντικά τεστ DNA, όποτε αυτά θα είναι διαθέσιμα.
Μια τούφα μαλλιών είναι πολύτιμο αναμνηστικό.
Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος να χειριστείτε τα συναισθήματά σας αυτές τις
σπαρακτικές στιγμές. Οικογένεια και φίλοι είναι ανεκτίμητη υποστήριξη και μπορεί να το
βρείτε χρήσιμο να μιλήσετε με σύμβουλο /ψυχολόγο του νοσοκομείου ή εφημέριο αν
υπάρχει.
Τέλος, πείτε στο μωρό σας ότι μπορεί να φύγει. Μελέτες δείχνουν ότι άνθρωποι όλων
των ηλικιών, ακόμα και νεογέννητα, φαίνεται να πεθαίνουν πιο ειρηνικά αφού έχουν
ακούσει αυτές τις λέξεις.

Οδηγός Συγγενούς Διαφραγματοκήλης για γονείς.
 
σελίδα 32

 



Συμβουλές από άλλους γονείς σε πένθος
«Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας πιέσει χρονικά. Πάρτε όσο χρόνο χρειάζεστε για να αποχαιρετιστείτε.
Πέρασα 45΄με τον Ryan πριν μας αφήσουν να τον πάμε στο παθολογικό τμήμα, που είναι ενάντια στους
κανονισμούς του νοσοκομείου, αλλά σπάσαμε αυτόν τον κανόνα. Μετανιώνω που δεν τον κράτησα περισσότερο.
Ακόμα, αυτό μου φάνηκε περίεργο αλλά η νοσοκόμα μου το είπε μια μέρα πριν πεθάνει ο Ryan, μου είπε ότι θα
βγάζαμε όλα τα σωληνάκια και τα καλώδια, θα τον κάναμε μπάνιο, θα του βάζαμε βρεφική λοσιόν παντού, θα
του χτενίζαμε τα μαλλιά (θα του κόβαμε και μια τούφα), θα τον ντύναμε, θα τον τυλίγαμε σε μια κουβέρτα και
θα τον κρατάγαμε. Τραβήξτε φωτογραφίες και πείτε το αντίο σας κι εξηγείστε γιατί ο Θεός τον παίρνει μακριά
σας. Αυτό το μέρος δεν μπορούσα να το εξηγήσω, ακόμα δεν μπορώ! Κράτησα όλα τα πράγματα που
χρησιμοποίησε το νοσοκομείο για τον Ryan, όπως ψαλίδια, πιπίλες, πάνες, τα παιχνίδια του, ρούχα, την καρτέλα
στο κρεβάτι του. Για 29 μέρες μάζεψε αρκετά πράγματα. Είναι όλα σε ένα αεροστεγώς κλεισμένο κουτί γνωστό
ως το κουτί του Ryan», Cindy Mohr

«Ζητήστε χάπια για να κόψετε το γάλα σας ή συνεχίστε να αντλείτε μέχρι το τέλος της κηδείας. Οι αγκαλιές
μπορεί να είναι επώδυνες όταν έχετε γεμάτο στήθος», Rhonda Montague

«Φτιάχνω ένα κουτί (shadow box) με τα αναμνηστικά του Thomas. Το μικρό καπέλο του, οι κάλτσες του, τα
βραχιολάκια του και κάποιες κάρτες κ.ά. τοποθετούνται σε μια ειδική κορνίζα που θα κρεμαστούν σε ειδικό
σημείο στον τοίχο. Έτσι θα μπορώ να κοιτάζω στις αναμνήσεις του Thomas κάθε μέρα χωρίς να ανοίγω ένα
κουτί, κι είναι και ωραίο διακοσμητικό. Έκανα ένα και για τον μεγαλύτερο γιο μου, τον Michael, ο οποίος
απολαμβάνει να το κοιτάζει επίσης», Gabi Frietag

«Στην περίπτωσή μας, δεν ήταν ένας ξαφνικός θάνατος πάνω στη γέννα, αλλά έγινε μετά από 3 βδομάδες στην
εντατική. Θα πρότεινα να έχετε όσους περισσότερους επισκέπτες γίνεται. Στο εξωτερικό όσο πιο πολλοί
συναντούν το μωρό σας πριν φύγει, τόσο το καλύτερο. Κάνει πιο αληθινό το μωρό σας και βοηθάει να
επιβεβαιώσει ότι ήταν εκεί! (Στις ελληνικές ΜΕΝΝ μπαίνουν μόνο οι γονείς ή στην καλύτερη των περιπτώσεων
και τα αδέλφια του μωρού ή/και οι παππούδες). Γιορτάσαμε τη ζωή του με κανονική κηδεία, καλεσμένους μετά
στο σπίτι κά. Αυτά τα γεγονότα ήταν σημαντικά για μας και για την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Πολλοί
μας είπαν ότι τους δόθηκε έτσι η ευκαιρία να εστιάσουν σε ό,τι είχε συμβεί. Μου έκανε καλό να μαζέψω όλα τα
πράγματα από τη σύντομη ζωή του Fletcher. Έκανα ένα άλμπουμ από αυτά και έχω ένα τεράστιο κουτί με όλες
τις κάρτες που έφτασαν. Τώρα είναι όλα μαζεμένα και μπορώ να τα κοιτάζω όποτε έχω τη διάθεση. Με
βοήθησε να πλησιάσω άλλους που υπέφεραν με παρόμοιες απώλειες. Είμαι σε μια ομάδα υποστήριξης με
υπέροχες γυναίκες που είχαν αποβολές ή θάνατο του μωρού τους κατά τη διάρκεια της γέννας. Το δικό μου
ήταν το μόνο που έζησε για λίγο αλλά δεν επηρέασε τον τρόπο που συνδεθήκαμε. Αλλά πραγματικά, οι δυο
γυναίκες που συνάντησα μέσω της οργάνωσης Cherubs είναι οι καλύτερες σχέσεις μου από όλες. Δίνουμε η μια
στην άλλη δύναμη κι υποστήριξη τακτικά», Laurie Stusser-McNeil
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«Γιατί το δικό μου μωρό»; … Ένα γράμμα στους πενθούντες γονείς
Αγαπητέ πενθούντα γονέα,

Δεν είναι επειδή δεν άξιζες το μωράκι σου με τη διαφραγματοκήλη, το άξιζες και το αξίζεις. Είσαι τόσο άξιος που σου
εμπιστεύτηκαν να συνεχίσεις τους στόχους της ζωής σου και του μωρού σου. Είσαι τόσο άξιος που το μωράκι σου σε
διάλεξε να είσαι η μαμά κι ο μπαμπάς του κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του. Είσαι τόσο άξιος που σου δόθηκε η
ευλογία να είσαι ο γονέας ενός ζωντανού αγγέλου… ενός παιδιού που ήρθε στη γη να αγγίξει τις καρδιές και τις ζωές τόσων
ανθρώπων. Τόση πολλή αγάπη και τόσα πολλά μαθήματα σε τόσο σύντομο χρόνο. Δεν μπορούν όλοι να καταλάβουν αυτή την
υπέροχη ευλογία και την τεράστια ευθύνη αλλά εσύ επιλέχτηκες.

Δεν είναι επειδή έχεις πίστη ή αμφιβολίες. Δεν είναι επειδή δεν προσευχήθηκες αρκετά ή επειδή δεν προσευχήθηκε πολύς
κόσμος για το μωρό σου με τη διαφραγματοκήλη. Υπάρχουν μωρά που είχαν χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο να
προσεύχονται για αυτά…και δεν επέζησαν. Είχαμε μωράκια με διαφραγματοκήλη που οι γονείς τους δεν πιστεύουν σε κάποια
θρησκεία κι επέζησαν. Οι προσευχές σου για ένα θαύμα δεν είναι ότι δεν έγιναν αποδεκτές. Κι εσύ συνάντησες θαύματα στη
ζωή σου…ακόμα κι αν δεν ήταν αυτά που ήθελες περισσότερο. Οι προσευχές μπορεί να μας κρατήσουν όταν η
διαφραγματοκήλη μας πετάει τα βέλη της, βοηθώντας μας να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, φέρνοντας μας ειρήνη παρά
την όποια έκβαση…και μπορούν να μας ανεβάσουν ψυχολογικά και να ξεπεράσουμε το πένθος.

Δεν είναι επειδή πήρες μια κακή ιατρική απόφαση ή δεν πάλεψες αρκετά για το παιδί σου. Το αγγελούδι σου είχε μια
ολόκληρη ιατρική ομάδα να παλεύει για αυτά παράλληλα με σένα. Πήρες όλες τις σωστές αποφάσεις που μπόρεσες για το
μωράκι σου με τη διαφραγματοκήλη. Ήσουν κι είσαι ο καλύτερος γονέας που θα μπορούσες για το αγγελούδι σου. Υπάρχουν
χιλιάδες υγιή παιδιά που δεν έχουν γονείς που θα πάλευαν για αυτά. Το μωράκι σου ευλογήθηκε να έχει εσάς ως γονείς όπως
κι εσύ είχες την ευκαιρία να είσαι γονέας στο μωράκι σου με τη διαφραγματοκήλη. Αν η συγγενής διαφραγματοκήλη μας
έμαθε κάτι, είναι ότι δεν ακολουθεί τους κανόνες. Παιδιά με ανύπαρκτο διάφραγμα και μικρό πνεύμονα μπορεί να επιζήσουν
και παιδιά με δυο ολόκληρους πνεύμονες μπορεί να μην τα καταφέρουν. Μας δίδαξε ότι η λειτουργία των πνευμόνων δεν
είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Μας δίδαξε ότι κάποιες φορές η καλύτερη φροντίδα στον κόσμο δεν είναι αρκετή.

Δεν είναι επειδή δεν μπόρεσες να προσφέρεις στο μωρό σου την στήριξη και τους πόρους που χρειάζονται σε ένα παιδί με
ειδικές ανάγκες. Δεν είναι επειδή σου λείπουν υπομονή ή δεξιότητες. Έχουμε πενθούντα μέλη που είναι γιατροί,
νοσηλευτές/τριες…έχουμε γονείς επιζήσαντων που ήταν οι ίδιοι έφηβοι. Έχουμε πενθούντα μέλη που είναι καταπληκτικοί
γονείς και έχουμε γονείς επιζήσαντων που έχασαν την επιμέλεια των μωρών τους. Έχουμε επίσης πολλούς πολλούς γονείς
επιζήσαντων που είναι φοβεροί και προετοιμασμένοι κι έτοιμοι να γίνουν υπέροχοι γονείς στα μωρά τους. Η
διαφραγματοκήλη δεν ενδιαφέρεται για το ποιος είναι έτοιμος, ποιος είναι ικανός, ποιος είναι καταρτισμένος να φροντίσει
ένα μωρό και ποιος δεν είναι.

Δεν είναι επειδή δεν αγάπησες το μωράκι σου αρκετά. Αν η αγάπη μπορούσε να γλιτώσει τα μωρά από τη διαφραγματοκήλη,
αυτό το απαίσιο γενετικό ελάττωμα δε θα απειλούσε καμία άλλη ζωή. Η διαφραγματοκήλη δε δείχνει καμία προτίμηση. Δε
δείχνει καμία προκατάληψη. Πραγματικά είναι θέμα τύχης ποιο μωρό θα επιβιώσει και ποιο όχι. Δε σημαίνει ότι είσαι
καλύτερος ή χειρότερος από κάποιον άλλο. Δεν είναι δίκαιο. Το μωρό σου δεν επέλεξε να σε αφήσει. Επέλεξε ωστόσο να
περάσει τη ζωή του εδώ μαζί σου. Δεν επέλεξε φτερά αγγέλου αντί για πόδια. Δεν επέλεξε τον παράδεισο από το να μείνει
εδώ μαζί σου.

Δεν υπάρχει καμία καλή απάντηση στο γιατί το μωρό σου με διαφραγματοκήλη δεν επέζησε…αλλά υπάρχουν εκατοντάδες
απαντήσεις στο γιατί το μωρό σου έπρεπε να επιζήσει. Στην οργάνωση CHERUBS όλοι ξέρουμε τον πόνο της
διαφραγματοκήλης. Τον πόνο και το πένθος του να έχεις ένα παιδί με σοβαρό γενετικό ελάττωμα…κάποιοι πενθούν την
απώλεια ενός υγιούς παιδιού καθώς παλεύουν με τη διαφραγματοκήλη στο επιζών μωράκι τους και την απώλεια ενός
ονείρου. Κάποιοι πενθούν με ατελείωτη θλίψη που έχασαν το όνειρο και τη ζωή του μωρού τους. Όλοι μας θλιβόμαστε όμως
κι έχουμε ερωτήσεις για τις οποίες μπορεί να μην πάρουμε ποτέ απαντήσεις.

Όλοι μας έχουμε χάσει πολλά. Τόσο πολλοί γονείς πενθούμε για τον χαμό των μωρών μας αυτή τη στιγμή. Η κοινότητα της
συγγενούς διαφραγματοκήλης (The CDH community) έχει χάσει τόσα πολλά μωρά για τα οποία προσευχηθήκαμε κι
αγαπήσαμε από μακριά. Αλλά έχουμε κερδίσει και πολλά. Το ίδιο και τα μέλη των οικογενειών, οι φίλοι κι ακόμα ξένοι. Κάθε
μωράκι με διαφραγματοκήλη άφησε το σημάδι του σε αυτόν τον κόσμο και τον έκανε λίγο καλύτερο από ότι τον βρήκε. Αυτό
είναι περισσότερο απ’ ότι κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλη τους τη ζωή που διαρκεί δεκαετίες. Καλό είναι όλοι μας
να ακολουθούμε τέτοια όμορφα παραδείγματα σαν αυτά που μας έδειξαν αυτά τα παιδιά.

Οδηγός Συγγενούς Διαφραγματοκήλης για γονείς.
 
σελίδα 34

 

Δική σας ειλικρινά,
Dawn M. Torrence Ιρλανδία
Πρόεδρος της οργάνωσης CDH International
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σελίδα 35

Ποτέ να μην εμπιστεύεσαι την μπαταρία του κινητού σου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ
ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Number:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

       (919) 610-0129                      

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Κανόνισε τον διαμεσολαβητή σου. Το άτομο που θα κάνει κλήσεις για σένα, θα ενημερώνει την οικογένεια σου και φίλου, 
τα κοινωνικά δίκτυα κά., ώστε να περνάς χρόνο με το μωρό σου και να μην απαντάς συνεχώς στις ερωτήσεις των 
καλοπροαίρετων συγγενών και φίλων.

Ο διαμεσολαβητής μας είνα ________________________  Μπορείτε να τον/την/τους βρείτε στο _______________________

Name:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

        Tracy Meats                         

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Μαιευτήρας

Κύριος γιατρός

Το κινητό της μαμάς

Το κινητό του μπαμπά

Γιαγιά/ παππούς/ άλλος

Γιαγιά/ παππούς/ άλλος

Γιαγιά/ παππούς/ άλλος

Γιαγιά/ παππούς/ άλλος

Τηλεφωνικό Κέντρο Νοσοκομείου

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών/ 

Παιδιών ΜΕΝΝ /ΜΕΘ Παίδω

Ξενοδοχείο

Οργάνωση CDH

Τοπικός πρεσβευτής CHERUBS

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

\

Εφαρμογή CDH στο κινητό
δωρεάν στο Google Play and Apple



Οδηγός Συγγενούς 
Διαφραγματοκήλη

ς για γονείς.
CDHi.org

3650 Rogers Rd #290
Wake Forest, NC 27587
USA

www.cdhi.org
info@cdhi.org
+1 919-610-0129
US 501(c)III #56-1916661

ΗΠΑ / Διεθνώς ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
77 Victoria Street, Box 135
London SW1H 0HW
United Kingdom

www.cdhi.uk
uk@cdhi.org
+44 20 3966 5346
Registered UK Charity no. 
1189819

Twitter @cdhiuk
Instagram @cdhiuk
http://www.facebook.com/cdhiuk

ΣΟΥΗΔΙΑ
c/o Chapel & York Switzerland 
Association, 4 Rue Charles-Bonnet, P.O. 
Box 399,1211, Geneva 12, Switzerland

www.cdhintl.ch 
switzerland@cdhi.org
Phone - +41 22 57 54 171
CDH International c/o Chapel & York 
Switzerland Association is a tax-exempt 
not-for-profit association governed by 
Articles 60 et seq. of the Swiss Civil Code.

Χονγκ Κονγκ
c/o Hong Kong Foundation for Charities 
Limited, Unit B, 19/F, Queen’s Centre,
58-64 Queen’s Road East, Wanchai, 
Hong Kong

cdhi.org/hongkong
hongkong@cdhi.org
CDH International, c/o Hong Kong 
Foundation for Charities  Limited 
Registration Number 65159428-000

ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ
c/o Chapel York SG Foundation, 138 
Robinson Road, 18-03 Oxley 
Towers, Singapore 068906

cdhi.org/singapore
singapore@cdhi.org
+65 9223 7069
CDH International, c/o Singapore 
Foundation for Charities Ltd | 
Registration Number 65159428-000

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
c/o Stichting Chapel & York 
Foundation Netherlands 
Markerkant 13 10 1314 AN Almere 
Noord Holland, The Netherlands

www.cdhi.nl
netherlands@cdhi.org
+44 20 3966 5346
Registered UK Charity no. 1189819

Twitter @cdhiswitzerland
Instagram @cdhiswitzerland
http://www.facebook.com/cdhiswitzerland

Twitter @cdhinl
Instagram  @cdhinl
http://www.facebook.com/cdhintl

Twitter @cdhihongkong
Instagram  @cdhihongkong
http://www.facebook.com/cdhhongkong

Twitter @cdhintl
Twitter @cherubs
TikTok @cdhawareness
Instagram @cdhinternational
http://www.facebook.com/cdhintl
http://www.facebook.com/cdhsupport

Twitter @cdhisingapore
Instagram @cdhisingapore
http://www.facebook.com/cdhsingapore

λήψη Εφαρμογή CDH στο κινητό


