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Θεαματική βελτίωση επιβίωσης στα νεογνά του ΜΗΤΕΡΑ
Κατακόρυφη μείωση λοιμώξεων στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
Θεαματική αύξηση στα ποσοστά επιβίωσης τόσο των νεογνών που γεννήθηκαν στο ΜΗΤΕΡΑ όσο και αυτών που
νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) σημειώθηκε τα τελευταία 35 χρόνια στο
Νοσοκομείο. Την ίδια περίοδο σημειώθηκε αντίστοιχη μείωση ρεκόρ στα ποσοστά περιγεννητικής και νεογνικής
θνησιμότητας καθώς και κατακόρυφη μείωση των λοιμώξεων στη ΜΕΝΝ. Τα εξαιρετικά αυτά αποτελέσματα
κατατάσσουν την ΜΕΝΝ του ΜΗΤΕΡΑ - την πρώτη οργανωμένη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών που
λειτούργησε εντός ιδιωτικού μαιευτηρίου- ανάμεσα στις καλύτερες παγκοσμίως.
Τα παραπάνω βρέθηκαν στο επίκεντρο της ημερίδας που διοργανώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» του
ΜΗΤΕΡΑ, με αφορμή τη συμπλήρωση των 35 χρόνων λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
του ΜΗΤΕΡΑ, με μεγάλη συμμετοχή Παιδιάτρων, Νεογνολόγων, Μαιευτήρων και ιατρών άλλων ειδικοτήτων. Την
ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, οι οποίοι ανέπτυξαν θέματα υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Όπως τόνισε στο πλαίσιο της ημερίδας η Διευθύντρια της ΜΕΝΝ, Παιδίατρος - Νεογνολόγος Δρ. Μελπομένη
Σακλαμάκη- Κοντού «Στα 35 χρόνια, από το 1979 – 2014, γεννήθηκαν στο ΜΗΤΕΡΑ 436.500 νεογνά (12% επί του
συνόλου των γεννήσεων πανελλαδικά) και νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ 77.000 νεογνά. Η περιγεννητική
θνησιμότητα (αριθμός νεογνών που γεννιούνται νεκρά και νεογνά που πεθαίνουν τις πρώτες 7 ημέρες ζωής αναφέρεται σε ποσοστό ανά 1.000 γεννήσεις) μειώθηκε σημαντικά από 13,3 ‰ το 1980 στο 5,17‰ το 2013. Η
νεογνική θνησιμότητα (θάνατοι νεογνών τις πρώτες 4 εβδομάδες ζωής- εκφράζεται σε ποσοστό ανά 1.000
γεννηθέντα ζώντα νεογνά) υπο-δεκαπλασιάστηκε, από 8,1‰ το 1980 στο ποσοστό ρεκόρ 0,86‰ το 2013.
Αντίστοιχα, η επιβίωση των νεογνών που γεννήθηκαν στο ΜΗΤΕΡΑ αυξήθηκε θεαματικά και το 2013 άγγιξε το
99,92%, ενώ η επιβίωση των νεογνών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ εκτοξεύθηκε στο 99,64% το 2013».
Η κα Σακλαμάκη επεσήμανε επίσης ότι «τα τελευταία χρόνια μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των λοιμώξεων
και κατά την τριετία 2011-2013 δεν σημειώθηκε κανένας θάνατος προώρου ή τελειομήνου νεογνού στη ΜΕΝΝ
από λοίμωξη. Επίσης δεν απομονώθηκε ποτέ πολυανθεκτικό στέλεχος μικροβίου στα 35 χρόνια λειτουργίας της
ΜΕΝΝ».
Καταλήγοντας, η κα Σακλαμάκη είπε ότι «Τα επιτεύγματα αυτά της Μονάδας μας, μάς ενθαρρύνουν να
συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με τον ίδιο ενθουσιασμό και αυτοθυσία για την παροχή υψηλών υπηρεσιών
υγείας στους μικρούς ασθενείς μας».

