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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Πολύ συχνά, όταν θεραπεύουμε νέες γυ
ναίκες βρισκόμαστε μπροστά σε έντονο 

προβληματισμό όταν κάποια ασθενής μας 
αναγγέλλει ότι είναι έγκυος. Τότε, ο γιατρός θα 
πρέπει να σταθμίσει την πιθανότητα τα φάρμακα 
που της χορηγεί να προκαλέσουν πρόβλημα 
στην ανάπτυξη του εμβρύου ή η διακοπή της 
θεραπευτικής αγωγής να προκαλέσει υποτροπή 
της νόσου της εγκύου.

Το δίλημμα είναι μεγάλο και σε καμία περίπτωση η 
απάντηση δεν είναι κατηγορηματική: άσπρο ή μαύρο. 
αλλά, αυτή είναι η φύση της Ιατρικής. Ο κλινικός για-
τρός πάντα παίζει με πιθανότητες. Ένα «κρύωμα» μπο-
ρεί να προέρχεται από τη νέα γρίπη, μπορεί και όχι. 
Την απάντηση θα μπορούσε να δώσει το εργαστήριο 
με μεγαλύτερη βεβαιότητα (90-98%), αλλά και αυτό 
όχι με μαθηματική απολυτότητα. και στο ιατρικό κομ-
μάτι: θα πρέπει να χορηγηθεί αντιβίωση ή και αντιϊι-
κά φάρμακα; Ή μήπως οι ενδεχόμενες παρενέργειες 
αποβούν δυσμενέστερες για τον ασθενή;

Χρησιμοποίησα σκοπίμως το επίκαιρο αυτό παράδειγ-
μα για να δείξω ότι η καθημερινή άσκηση της Τέχνης 
μας, βρίθει απροσδιοριστίας. γνωρίζουμε ελάχιστα για 
τους κανόνες που διέπουν τα βιολογικά φαινόμενα και 
τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. και όμως, 
καθημερινά καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις κα-
τηγορηματικές και τελεσίδικες.

Οι γιατροί μοιάζουν με τον οδηγό του ταξί, που στη 
διασταύρωση θα πρέπει να στρίψει το τιμόνι αριστερά 
ή δεξιά. Δε μπορεί να έχει και τις δύο επιλογές. και εί-
τε η επιλογή είναι δική του, είτε ρωτά τον επιβάτη ποια 
κατεύθυνση να ακολουθήσει. γνωρίζοντας βέβαια κα-
λύτερα τους δρόμους και την κίνηση, ο ταξιτζής οφεί-
λει να προτείνει την καλύτερη κατά τη γνώμη του δι-
αδρομή. Όμως, η τελική απόφαση οπωσδήποτε βα-
ρύνει τον επιβάτη. Η σωστότερη αντιμετώπιση είναι η 
παράθεση των πιθανοτήτων που προκύπτουν από τη 
μία ή την άλλη επιλογή και η ανάθεση της ευθύνης 
της τελικής απόφασης στην ασθενή και ίσως και στο 
περιβάλλον της, εάν κριθεί ότι αυτό έχει μια θετική και 
υποστηρικτική στάση προς την ασθενή.

Το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον οφείλουμε 
να το εμπλέξουμε στις περιπτώσεις εκείνες που δια-

πιστώνουμε επιπολαιότητα και ίσως παρορμητικότη-
τα στην κρίση της ασθενούς. Είναι αυτονόητο ότι σε α-
σθενείς που έχουν διαταραγμένο το κριτήριο της πραγ-
ματικότητας, λόγω ύπαρξης ενεργού ψυχοπαθολογί-
ας, η τελική κρίση απαιτείται να ληφθεί από τυπικά ή 
ουσιαστικά ασκούντες την επιμέλεια της ασθενούς. 
από την άλλη, πρέπει να αντιληφθούμε ότι συχνά η 
ασθενής βρίσκεται σε μια μεγάλη ψυχολογική πίεση 
και αποζητά τη μετακύληση του βάρους της ευθύνης 
από τις πλάτες της. Πιέζει λοιπόν το γιατρό να της α-
παντήσει κατηγορηματικά περί του πρακτέου. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές έχω τη γνώμη ότι ο γιατρός μπορεί 
να επικαλεστεί τι θα έκανε εάν η ασθενής ήταν συγ-
γενής του ή λέγοντας «εγώ στη θέση σου θα έκανα 
αυτό…». αυτή η τεχνική, ενώ υποδεικνύει μια κατεύ-
θυνση, εντούτοις αφήνει το βάρος της τελικής από-
φασης στην ασθενή.

Πάντως, δεν είναι λίγες οι φορές που οι έγκυες μας 
πιέζουν να διακόψουμε τη φαρμακευτική αγωγή, ενώ 
εμείς γνωρίζουμε ότι διακόπτοντας τα φάρμακα και μά-
λιστα απότομα, όπως απαιτούν, η υποτροπή είναι α-
ναμενόμενη. Στην απαίτησή τους αυτή έχουν συνήθως 
σύμμαχο τόσο το γυναικολόγο τους, όσο και το σύζυ-
γό τους ή άλλο συγγενή, που δε γνωρίζει καλά τη βα-
ρύτητα της συμπτωματολογίας και την επικινδυνότητα 
που κρύβει η υποτροπή της ψυχικής νόσου.

κάποιες φορές έχω έρθει σε αντιπαράθεση με γυναι-
κολόγους που κινδυνολογούσαν σε εγκύους, παρου-
σία και του συζύγου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με 
«ψυχοφάρμακα» εγώ δε σε αναλαμβάνω. Μάλιστα, 
ένας περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα τις περι-
πτώσεις τερατογένεσης, ενώ η γυναίκα λάμβανε χα-
μηλή δοσολογία SSRI, φάρμακα για τα οποία η διε-
θνής εμπειρία δείχνει ότι οι πιθανότητες τερατογένε-
σης είναι ελάχιστες. από την άλλη, ο κατ’ ευφημισμό 
συνάδελφος δε μπήκε στον κόπο να πάρει ψυχιατρι-
κό ιστορικό. Εκεί, θα διαπίστωνε ότι η συγκεκριμένη 
γυναίκα είχε περάσει έντονες και δύσκολα αντιμετω-
πιζόμενες καταθλίψεις. και επομένως, το ρίσκο να α-
φεθεί ακάλυπτη από αντικαταθλιπτική αγωγή ήταν με-
γαλύτερο από την ελάχιστη πιθανότητα να προκλη-
θούν προβλήματα κατά την εγκυμοσύνη.

Βλέπουμε επομένως ότι η αντιμετώπιση ενός ασθε-
νούς απαιτεί σφαιρική εξέταση των προβλημάτων υ-
γείας του και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να εξα-
ντληθεί με επιφανειακές και μονόπλευρες προσεγγί-
σεις, κάτι που δυστυχώς γίνεται κατά κόρον στις μέ-
ρες μας.

Σε επόμενα τεύχη θα γίνει αναλυτική αναφορά σε 
κατηγορίες φαρμάκων και νοσολογικών οντοτήτων. 
Παράλληλα όμως, όλοι μας οφείλουμε να ανατρέ-
χουμε σε ιστότοπους των φαρμακευτικών ουσιών, ό-
που αναφέρονται λεπτομερώς όλα τα μέχρι σήμερα 
γνωστά δεδομένα.
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