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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

«ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 20 ε~ΩΣΩΜΑΉΚ€Σ 
ΚΑΙ 7ΑΠ0Β0ΛεΣ, 

περίΜεΝΩ TO ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΠΑΙ∆Ι» 
Η Μαρίνα Γρηγοριάδου, ύστερα από 20 αποτυχηµένες προσπάθειες εξωσωµατικής 
γονιµοποίησης και 7 αποβολές, περιµένει τώρα να σφίξει στην αγκαλιά της σε 
λίγους µήνες το µωρό της. 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΜΑΦΥΑΛΗ 
ετών 

Από τότε που θυµάµαι τον 
εαυτό µου, ήθελα να κάνω 
οικογένεια και να αποκτήσω 

πολλά παιδιά. ∆υστυχώς, 
n ζωή τα έφερε αλλιώς και χρειάστηκε 

επί 15 ολόκληρα χρόνια να κάνω 
υπεράνθρωπες προσπάθειες, µέχρι να 
κατορθώσω να κάνω πράξη το όνειρο 
µου. Παντρεύτηκα στα 25 µου και, από 
τον πρώτο κιόλας χρόνο του γάµου, συνειδητοποίησα 

ότι, παρά τις προσπάθειες 
που έκανα για να µείνω έγκυος, τα 

αποτελέσµατα ήταν αρνητικά. Φυσικά, 
ανησύχησα και επισκέφτηκα 

το γιατρό 
για να µάθω τι συµβαίνει. 

Οι εξετάσεις 
έδειξαν κάποιο πρόβληµα 

στις σάλπιγγας 
και τη µήτρα και ^{^^^Β 

ο γιατρός µας συνέστησε 
να προχωρήσουµε σε εξωσωµατική 

γονιµοποίηση. Και ενώ οι ελπίδες 
µου να αποκτήσω παιδί ξαναζωντάνεψαν, 

κάθε απόπειρα εξωσωµατικής κατέληγε 
είτε σε αποτυχία είτε σε αποβολή 

στον πρώτο κιόλας µήνα της σύλληψης. 
Παρά τις συστάσεις του γιατρού 

µου και την έντονη ανησυχία του συζύγου 
µου, αποφάσισα να µη σταµατήσω 

τις προσπάθειες, αλλά να συνεχίσω 
µέχρι να πετύχω το στόχο µου. Γιατί 

για µένα n απόκτηση ενός παιδιού ήταν 
στόχος ζωής.Ήµουν αποφασισµένη να 
µην εγκαταλείψω το όνειρο µου και να κάποια 
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παλέψω µε νύχια και µε δόντια µέχρι να 
τα καταφέρω. Από την πρώτη αποτυχηµένη 

προσπάθεια εξωσωµατικής χρειάστηκε 
να περάσουν 15 ολόκληρα χρόνια, 

να κάνω συνολικά 20 προσπάθειες και 7 
αποβολές και να ζήσω αµέτρητες στιγµές 

θλίψης και απογοήτευσης ώσπου να 
φτάσω στο πολυπόθητο αποτέλεσµα. 
Και τελικά τα κατάφερα! ∆ιανύω ήδη 
τον τρίτο µήνα εγκυµοσύνης και, µέχρι 
στιγµής, όλα πηγαίνουν καλά. ∆εν έχω 
πάψει βέβαια να ανησυχώ, όµως το ένστικτο 

µου µε καθησυχάζει και µου λέει 
πως όλα θα πάνε καλά 
αυτή τη φορά. To νιώθω, 

το αισθάνοµαι βαθιά 
µέσα µου πως, επιτέλους, 

σε λίγο καιρό 
θα σφίξω στην αγκαλιά 
µου το µωρό µου. Περιµένω 

τη στιγµή αυτή 
µε απίστευτη ανυποµονησία και κάνω 
κάθε µέρα όνειρα για το πώς θα είναι n 
νέα µας ζωή στο σπίτι, µε τον ερχοµό 
του παιδιού µας. Μετά από πολλά χρόνια, 

αισθάνοµαι ήρεµη και ευτυχισµένη. 
Η ευτυχία που βιώνω τους τελευταίους 
µήνες έσβησε από µέσα µου όλες τις 
επώδυνες στιγµές που βίωσα τα τελευταία 

15 χρόνια. Ξεκινώ από την αρχή τη 
ζωή µου και n νέα αυτή ζωή είναι όπως 
ακριβώς την είχα ονειρευτεί στα 25 µου. 
Αισθάνοµαι πραγµατικά τυχερή και, κυρίως, 

ολοκληρωµένη. Και ως γυναίκα, 
αλλά κυρίως ως άνθρωπος». 

ΗΓΝΩΜΗΤΟΥείΑΙΚΟΥ Κλειώ Αποστολή 

Οταν το ένστικτο της αναπαραγωγής 
δεν είναι δυνατόν 

να εκπληρωθεί 
µε το φυσιολογικό τρόπο, n επιστήµη 

προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο 
να υπερπηδά τις δυσκολίες. 

Όταν και αυτό όµως δεν έχει τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα, µπορεί το 

άτοµο να οδηγηθεί σε υπερβολές και 
δοκιµασία των ορίων αντοχής του οργανισµού 

του. To ψυχικό κόστος και 

κη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια 

n σωµατική επιβάρυνση σε αυτές τις 
περιπτώσεις µπορεί να είναι µεγάλο. 
Κάθε ζευγάρι που αποφασίζει να προβεί 

στις αντίστοιχες ενέργειες χρειάζεται 
να εξετάσει τις προσωπικές και 

κοινωνικές ανάγκες που υποστηρίζουν 
την απόφασή του αυτή, πέραν 

της αναπαραγωγής, ούτως ώστε συνειδητά 
να ακολουθήσει αυτή την οδό και 

να αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν 
από αυτή». 

εΝΗΜεΡΩοειτε ΣχεπκΑ 
m Περισσότερα ano 300.000 
ζευγάρια στη χώρα µας έχουν 
πρόβληµα υπογονιµότητας. ¦ 

Περισσότερα από 80 εκατοµµύρια 
άνθρωποι σε όλο τον κόσµο 

προσπαθούν να αποκτήσουν 
παιδί. ¦ 

Κάθε χρόνο, πραγµατοποιούνται 
στην Ελλάδα περισσότερες 

από 15.000 απόπειρες εξωσωµατικής 
γονιµοποίησης. ¦ 

Μεταξύ 35 και 45 ετών, οι πιθανότητες 
να συλλάβει µια γυναίκα 

µειώνονται στο 50%. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ¦ 

Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής 
Υγείας στην Υποβοηθούµενη 
Αναπαραγωγή: www.epsyea.org ¦ 

Σωµατείο Υποστήριξης Γονιµότητας 
«ΚΥΒΕΛΗ»: www. 

kiveli.gr, τηλ. 210 7562375 ¦ 
Σωµατείο Γονιµότητας 

«Magna Mater»: www. 
magnamater.gr, τηλ. 210 
9011706 

Dr Robert Greenfifimie^ 

ΒΙΒΛΙΑ 
«Συµβουλευτική 

στην 
υπογονιµότητα» 

της Linda 
Hammer 
Burns, εκδ. 
Παπαζήση, 
2004 
«Γονιµότητα» 
των Robert 
Greene 
και Laurie 
Tarkan, εκδ. 
∆ιόπτρα, 
2008 W 
«Η ψιλικα- 
τζού» της Κωνσταντίνος ∆εληµήτρου, 

εκδ. Intro Books, 2007 

76/ 

www.clipnews.gr


