Τον Νοέμβριο 2011, ο γιος μας σε ηλικία ενός έτους νοσηλεύτηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο
Λευκωσίας για ένα περίπου μήνα και η διάγνωση των γιατρών αρχικά ήταν «Πιθανή ερπητική
εγκεφαλίτιδα» (λανθασμένη διάγνωση). Κατά την έξοδο του από το νοσοκομείο ζητήθηκε από τη
Γενετίστρια του Μακάρειου Νοσοκομείου κα Βιολέτα Αναστασιάδου να έρθουμε σε συνάντηση μαζί
της για το θέμα της υγείας του παιδιού. Στο ραντεβού αυτό η ίδια η γιατρός μας έδωσε το e-mail της
και μας ζήτησε να την κρατάμε ενήμερη για την κατάσταση του Ανδρέα επιθυμώντας να τον ξαναδεί
για περαιτέρω εξετάσεις. Παρ’ όλες τις προσπάθειες μας να επικοινωνήσουμε μαζί της μετά την
πρώτη συνάντηση, δεν είχαμε λάβει καμία απάντηση. Ο καιρός περνούσε και φτάνοντας στον Ιούλιο
του 2013 είχαμε ραντεβού με την Παιδονευρολόγο του Μακάρειου Νοσοκομείου κα Μαρίνα
Γαβαθά, η οποία μας είπε ότι έπρεπε άμεσα να δει τον Ανδρέα η Γενετίστρια. Μας είπε ότι έστειλε
παραπεμπτικό για να μας δώσουν ραντεβού. Μετά από αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα μας τόσο στο
Παιδονευρολογικό τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου όσο και στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και
Γενετικής δεν είχαμε λάβει καμία απάντηση. Πέρασαν δύο χρόνια από το αρχικό περιστατικό και δεν
είχαμε τελική διάγνωση για το τι συνέβαινε στο παιδί μας, το οποίο εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει
σοβαρά κινητικά και αναπτυξιακά προβλήματα παρ’ όλες τις θεραπείες που έκανε (λάμβανε
καθημερινά αντιεπιληπτικό φάρμακο και κάθε βδομάδα έκανε φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία).
Μια μέρα μέσα στον Ιούλιο του 2013 μας πήρε τηλέφωνο ένας οικογενειακός φίλος ο οποίος γνώριζε
τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο γιος μας, και μας ανέφερε για την εταιρεία IMER. Λόγω
της ανησυχίας μας ως γονείς, και μη μπορώντας πλέον να περιμένουμε από τους γιατρούς του
Μακάρειου Νοσοκομείου πώς και πότε θα προχωρήσουν, τον Αύγουστο του 2013 μεταβήκαμε στο
Ισραήλ και συγκεκριμένα στο Hadassah Hospital με δικά μας έξοδα για να γίνουν κάποιες εξετάσεις
στο παιδί μας. Με τη βοήθεια του γιατρού της εταιρείας κύριου Χρίστου Αρχοντούς και της ομάδας
του αποφασίστηκε όπως συναντήσουμε δύο ειδικότητες γιατρών εκεί, ένα Παιδονευρολόγο και τη
Γενετίστρια Professor Orly ElPeleg.
Όλα τέλια οργανωμένα και με τη συνοδεία του βοηθού της εταιρείας κύριου Κώστα Αρχοντούς
συναντηθήκαμε με τους γιατρούς οι οποίοι ήξεραν ακριβώς πώς να χειριστούν το πρόβλημα υγείας
του παιδιού μας. Ο Παιδονευρολόγος με τις εξετάσεις που είχε στα χέρια του, αμέσως απέκλεισε την
επιληψία και είπε ότι είναι θέμα Γενετικό. Ζητήθηκε από τη Γενετίστρια Dr Orly ElPeleg να γίνουν
κάποιες επιπλέον εξετάσεις εκεί, οι οποίες έπρεπε να πληρωθούν επί τόπου για να προχωρήσει η
διαδικασία. Μετά από τρεις μέρες παραμονής μας στο Τελ Αβίβ επιστρέψαμε στην Κύπρο και μετά
από δύο μήνες, συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2013 είχαμε επιτέλους τη διάγνωση στα χέρια μας.
“POLG Mutation”.
Τον Νοέμβριο του 2013 ο Ανδρέας μας αρρώστησε και πάλι με ένα πιο μεγάλο περιστατικό από το
πρώτο, όπου μετά από εφτά μήνες νοσηλείας στο Μακάρειο Νοσοκομείο δυστυχώς έφυγε.
Αν δεν ήταν η εταιρεία IMER ο Ανδρέας μας θα έφευγε αδιάγνωστος κι εμείς θα προχωρούσαμε σε
μια μελλοντική δεύτερη εγκυμοσύνη με μεγάλη πιθανότητα να φέρναμε στον κόσμο ένα παιδί με
την ίδια μετάλλαξη το οποίο θα έφευγε πάλι.

Μετά το χαμό του Ανδρέα μας αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια δεύτερη εγκυμοσύνη η οποία
όμως έπρεπε να γίνει αποκλειστικά με εξωσωματική γονιμοποίηση έτσι ώστε να γίνει ο
προεμφυτευτικός έλεγχος. Με τον προεμφυτευτικό έλεγχο θα επέλεγαν για τοποθέτηση, τα υγιεί
έμβρυα από τη συγκεκριμένη μετάλλαξη.
Το Ινστιτούτο Γενετικής στην Κύπρο δε μπορούσε να μας εξυπηρετήσει μιας και το περιστατικό του
Ανδρέα μας ήταν το μοναδικό στην Κύπρο, διαγνωσμένο στο εξωτερικό. Εξάλλου δεν είχαμε πλέον
εμπιστοσύνη να συνεργαστούμε μαζί τους μετά τα όσα βιώσαμε με το πρώτο μας παιδί.
Γι’αυτό επικοινωνήσαμε χωρίς δεύτερη σκέψη με την εταιρεία IMER για να προχωρήσουμε στη
διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μιλήσαμε με την κυρία Πόπη Ψαλιου την οποία
ευχαριστούμε πολύ για την άψογη εξυπηρέτηση της. Μεταβήκαμε και πάλι στο Hadassah Hospital
τον Ιούλιο του 2015 για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Μας ανέλαβε ο Professor Simon, ένας
γιατρός που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Ότι και να πούμε γι’αυτό το γιατρό θα είναι
λίγο.
Ο Professor Simon σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γενετικής τους εκεί στο Hadassah ήταν δίπλα μας
για δέκα ολόκληρες μέρες (όσες χρειάστηκε να παραμείνουμε στο Τελ Αβίβ). Οι νοσοκόμες και το
προσωπικό του νοσοκομείου πολύ συνεργάσιμοι και εξυπηρετικοί. Μας παρείχαν οποιαδήποτε
βοήθεια χρειαζόμασταν και ήταν δίπλα μας σε κάθε βήμα. Έγινε ο προεμφυτευτικός έλεγχος
στοχευμένα για τη μετάλλαξη που υπήρχε στον Ανδρέα μας έτσι ώστε να βρεθούν τα υγιεί έμβρυα.
Αφού έγινε η τοποθέτηση ενός υγιούς εμβρύου επιστρέψαμε στην Κύπρο. Μετά από λίγες μέρες τα
αποτελέσματα ήταν θετικά. Η κύηση εξελίχθηκε σε δίδυμη και σήμερα έχω δύο υγιέστατα
κοριτσάκια χάρη στους γιατρούς του Hadassah Hospital και την ομάδα της IMER.
Μετά από τις προσωπικές μας εμπειρίες και τα όσα βιώσαμε ως γονείς θέλουμε να εκφράσουμε τις
ευχαριστίες μας σε όλη την ομάδα της εταιρείας IMER και να τους συγχαρούμε για το έργο τους.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κύριο Χρίστο Αρχοντούς και την κυρία Πόπη Ψαλιού με τους οποίους
συνεργαστήκαμε. Επίσης θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του
Hadassah Hospital στο Ισραήλ και ιδιαίτερα στον Professor Simon και στην Professor Orly El Peleg.
Ο Θεός να σας έχει όλους καλά και να σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε το έργο σας που είναι τόσο
σημαντικό για όλους εμάς.
Συστήνω και θα συνεχίσω να συστήνω την εταιρεία σας χωρίς ενδοιασμούς και δεύτερες σκέψεις.
Σας ευχαριστώ για όλα.
Νατάσα.

