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Κυρίες, κύριοι, 
µε την παρούσα επιδιώκω να καταστήσω γνωστή την ιστορία της γέννησης του πρώτου µου 
παιδιού,  προκειµένου  να  αποτελέσει  αφενός  µέσο  παραδειγµατισµού  των  επαγγελµατιών 
υγείας που συµµερίζονται τις αξίες του σεβασµού του ασθενή και τις ανθρώπινης φροντίδας, 
και αφετέρου πηγή ενθάρρυνσης για τους συνανθρώπους µας που αντιµετωπίζουν δυσκολίες 
στη  διαχείριση  των  ζητηµάτων  υγείας  τους,  καθώς  και  να  ευχαριστήσω  το  ιατρικό  και 
νοσηλευτικό  προσωπικό  για  τη  φροντίδα  τους.  Κατ’  ελάχιστο  µόνο  αποτυπώνει  την 
ευγνωµοσύνη µου προς τον Ιατρό του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Αλεξάνδρα» κ. Μιχαήλ 
Σύνδο,  ο  οποίος  είχα  την  τύχη  να  παρακολουθεί  την  εγκυµοσύνη  µου  και  να  τη  φέρει  σε 
πέρας  µε  απόλυτη  επιτυχία  αλλά  και  µε  απαρέγκλιτη  τήρηση  της  ιατρικής  δεοντολογίας, 
παρά τις επιπλοκές και τις δυσκολίες. 

Στη λήξη της 34ης εβδοµάδας κύησης εµφάνισα συµπτώµατα χολόστασης, η οποία 
επιβεβαιώθηκε µε εργαστηριακά αποτελέσµατα την 35η εβδοµάδα. Ο Ιατρός κ. Σύνδος, όπως 
έπραττε  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  εγκυµοσύνης,  σεβάστηκε  την  επιθυµία  µου  για  ήπια, 
φυσική και µε τις ελάχιστες δυνατές παρεµβάσεις διαχείριση της εγκυµοσύνης µου. Αντί της 
άµεσης  διενέργειας  καισαρικής  τοµής,  που  είναι  η  αντίδραση  εκλογής  στα  περιστατικά 
χολόστασης, επιµελήθηκε τη συνέχιση της κυοφορίας για δύο εβδοµάδες, προς όφελος της 
ανάπτυξης  του  έµβρυου.  Με  ακριβέστατη  πρόβλεψη  της  εξέλιξης  της  κατάστασής  µου,  ο 
Ιατρός  κ.  Σύνδος  επέλεξε  το  χρόνο  τοκετού  στη  χρυσή  τοµή  µεταξύ  διακινδύνευσης  και 
ωφέλειας  από  την  ενδοµήτρια  ζωή,  τηρώντας  στο  έπακρο  την  ιατρική  δεοντολογία. 
Επιπλέον,  ο  Ιατρός  κ.  Σύνδος  απέδειξε  την  τόλµη,  το  ήθος  και  την  ευαισθησία  του,  και 
προχώρησε σε φυσιολογικό τοκετό, σεβόµενος σχετική επιθυµία µου, αντί καισαρικής τοµής, 



που  είναι  η  συνήθης  αντιµετώπιση  στα  περιστατικά  χολόστασης.  Με  υποδειγµατική 
ψυχραιµία,  υποµονή,  ευθυκρισία  και  κατανόηση,  ο  Ιατρός  κ.  Σύνδος  σήκωσε  το  τεράστιο 
βάρος που συνεπάγετο η επιθυµία µου αυτή: διασφάλισε την επιτυχή εξέλιξη του τοκετού 
τόσο από ιατρικής όσο και από ψυχολογικής άποψης, καθώς πέτυχε να περάσω µε µηδενική 
ένταση τις εξαιρετικά φορτισµένες, κρίσιµες για την υγεία µου και για τη ζωή του εµβρύου, 
24  ώρες  του  τοκετού.  Στη  διάρκειά  τους  είχα  την  ευκαιρία  να  γνωρίσω  εκ  των  έσω,  µε 
λεπτούς,  ακριβείς  και  οξυδερκείς  ιατρικούς  χειρισµούς,  τον  ιδανικό  τρόπο  άσκησης  του 
ιατρικού λειτουργήµατος: φροντίδα για το σώµα που βρίσκεται στα χέρια του ιατρού, αλλά 
αυστηρά µε σεβασµό στον άνθρωπο που το φέρει, υπό το πρίσµα της µέριµνας για το ψυχικά 
καλώς έχειν του ασθενούς.  

Η µόνη ακριβής εκδήλωση της ευγνωµοσύνης µου στον Ιατρό κ. Σύνδο, είναι η ευχή: 
«είθε, όταν έρθει η ώρα να γίνει µητέρα η νεογέννητη κορούλα µου, ο/η γιατρός της να της 
φερθεί όπως ο κ. Σύνδος σε εµένα». 

Ευγνώµων, 
Αικατερίνη Σεργάκη - Βασιλιάγκου 
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