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συντακτική επιτροπή

ΠΡOΕΔΡOΣ

 Παύλος Σακκάς 
	 Νευρολόγος	-	Ψυχίατρος
	 Αναπλ.	Καθηγητής	Παν/μίου	Αθηνών

ΜΕΛΗ

 Ιωάννης Διακογιάννης
	 Ψυχίατρος
	 Επίκ.	Καθηγητής	Αριστοτέλειου	Παν/μίου	Θεσ/νίκης

 Ιωάννα Δ. Μπεργιαννάκη
	 Ψυχίατρος
	 Αναπλ.	Καθηγήτρια	Παν/μίου	Αθηνών

	 Αλέξανδρος Μπότσης
	 Ψυχίατρος
	 Αθήνα

	 Ιωάννης Νηματούδης	
	 Ψυχίατρος	
	 Αν.	Καθηγητής	Αριστοτέλειου	Παν/μίου	Θεσ/νίκης

	 Αντώνης Πολίτης
	 Ψυχίατρος
	 Επίκ.	Καθηγητής	Παν/μίου	Αθηνών

	 Αντώνης Ρόμπος
	 Νευρολόγος	
	 Επίκ.	Καθηγητής	Παν/μίου	Αθηνών

	 Κων/νος Σπέγγος	
	 Νευρολόγος	
	 Λέκτορας	Παν/μίου	Αθηνών

	 Ηλίας Τζαβέλλας	
	 Ψυχίατρος
	 Επιστ.	Συνεργάτης	Παν/μίου	Αθηνών

	 Μαρία Τζανακάκη	
	 Ψυχίατρος
	 Διευθύντρια	Ψυχιατρικής	Κλινικής	Γ.Ν.	Χανίων

Οι ψυχίατροι που συμμετέχουν σε διάφορες υγειονομικές επιτροπές, ασφαλιστικών 
φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έρχονται πολλές φορές αντιμέτωποι με μία εξαι-
ρετικά δυσάρεστη κατάσταση. Αφενός προσπαθούν να υπερασπιστούν την επιστημονική 
γνώμη συναδέλφων τους ψυχιάτρων, όπως αυτή διατυπώνεται σε διάφορα ιατρικά 
πιστοποιητικά, αφετέρου εισπράττουν τη δικαιολογημένη δυσφορία των άλλων μελών 
των υγειονομικών αυτών επιτροπών.

Δυστυχώς, η εντύπωση που επικρατεί στην κοινή γνώμη, αλλά και μεταξύ του ιατρικού 
κόσμου, είναι ότι η Ψυχιατρική είναι μια ειδικότητα χωρίς σαφή όρια. Γενικά πιστεύεται ότι 
η διάγνωση μιας ψυχικής νόσου τίθεται κατ’ εκτίμηση και, εν πολλοίς, στερείται αντικειμε-
νικότητας. Επομένως, ο κόσμος έχει την πεποίθηση ότι εφόσον ένας ψυχίατρος εκδώσει 
ένα πιστοποιητικό, η διάγνωση που διατυπώνει δε μπορεί να ελεγχθεί αντικειμενικά. 
Έτσι, όταν παρανόμως αιτείται δικαιολόγηση απουσίας από την εργασία, ή ακόμη και 
συνταξιοδότηση, συχνά καλείται ο ψυχίατρος να καλύψει αυτά τα παράνομα αιτήματα. 
Η προσφυγή μάλιστα στον ψυχίατρο τελεσφορεί ευκολότερα, καθότι ο ψυχίατρος δια-
κατέχεται συνήθως από τα πλέον φιλάνθρωπα συναισθήματα.

Η συνέχιση, όμως, αυτής της πρακτικής απαξιώνει σύσσωμη την Ψυχιατρική στα μάτια 
των συναδέλφων των άλλων ειδικοτήτων. Όταν αποδίδονται διαστάσεις νόσου σε απλές 
ψυχικές δυσφορίες ή ψυχικές καταπονήσεις της καθημερινής ζωής, τότε ολόκληρη η 
ψυχιατρική νοσολογία χάνει την αξιοπιστία της. Συχνά επικαλούνται ύπαρξη κατάθλιψης  
εργαζόμενοι οι οποίοι απλά κουράστηκαν να εργάζονται και προσκομίζουν πιστοποιητικά 
συναδέλφων, όπου περιγράφεται μείζων ψυχοπαθολογία. Ταυτόχρονα όμως, μαρτυρίες 
από υπηρεσιακούς παράγοντες αναφέρουν την ανάπτυξη πλήρους εξωυπηρεσιακής 
δραστηριότητας από τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Είναι επομένως κατανοητή 
η αγανάκτηση των άλλων συναδέλφων προς την Ψυχιατρική, την οποία χαρακτηρίζουν 
σαν «σημαία ευκαιρίας». Και είναι αυτονόητη η δυσφορία του ψυχιάτρου της επιτροπής 
προς τον συνάδελφο που εξέδωσε αβασάνιστα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, το 
συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Εάν επιθυμούμε οι ψυχίατροι, να διαφυλάξουμε το χώρο μας από κακόβουλες, υφέρ-
πουσες νοοτροπίες, που θέτουν την Ψυχιατρική εκτός των ορίων της επιστημονικότητας, 
πρέπει να αυτοπεριοριστούμε. Σήμερα υπάρχουν σαφή διαγνωστικά κριτήρια, τα οποία 
διευκολύνουν τον ακριβή προσδιορισμό κάθε ψυχοπαθολογικής οντότητας. Οφείλουμε να 
δώσουμε το μήνυμα, προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι δε δικαιούμαστε να διατυπώνουμε 
διαγνωστικές ασάφειες. Η ευκρίνεια της διάγνωσης προασπίζει τόσο τον ψυχίατρο όσο 
και το κύρος της ίδιας της Ψυχιατρικής.

Άλλωστε δεν είναι μακριά η ώρα που θα υποχρεωθούμε, από τους διάφορους ασφαλι-
στικούς φορείς και τις υπηρεσίες, να χρησιμοποιούμε κατηγοριοποιήσεις καθιερωμένων 
διεθνών διαγνωστικών συστημάτων. 

Παύλος Σακκάς
psakkas@cc.uoa.gr

Σημείωμα Σύνταξης

Η Ψυχιατρική ας πάψει να αποτελεί 
«σημαία ευκαιρίας»
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