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Α π ο σ τ ο λ Η  υ λ Η σ

Είναι ευπρόσδεκτο κάθε σχόλιο και συνεργασία συ να δέλ φου. O 
συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας 
του, καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των 
χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί 
το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για 
την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η 
έννοια του κειμένου.Οι εργασίες μπορούν να αποσταλούν στη 
διεύθυνση του περιοδικού ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
κ. Π. Σακκά: psakkas@cc.uoa.gr

Ψυχογενής Ανορεξία: μια παγίδα θανάτου

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό βιβλίο για την Ψυχογενή ανορεξία, από 
την πλέον έμπειρη ομάδα αντιμετώπισης διαταραχών διατροφής στη χώρα μας. Η 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυχιατρικής κα Ελευθερία Βάρσου, αφού ειδικεύτηκε 
στον τομέα αυτόν στη Μεγάλη Βρετανία, δημιούργησε και διευθύνει ανάλογο τμήμα 
στο αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Επειδή, μάλιστα, έτυχε να ζήσω από κοντά τις πρώτες προσπάθειές της να δημιουρ-
γήσει έναν πυρήνα ατόμων, που να μπορούν να χειριστούν σε ενδονοσοκομειακή βά-
ση ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το εγχείρημα είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο. Η παραμικρή παραφωνία μεταξύ του ιατρικού και του νοσηλευτι-
κού προσωπικού, αλλά ακόμα και μεταξύ των τραπεζοκόμων και των καθαριστριών, 
μπορεί να υπονομεύσει τη στοχευόμενη σηματοδότηση προς την ασθενή. Τέλος, η ση-
ματοδότηση απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό ώστε η ασθενής να οδηγηθεί, με ασφάλεια 
και χωρίς παρεκτροπές, στην προοδευτική έξοδο από τη νοσηρή της κατάσταση.

Ομολογώ ότι η εμπειρία μου με τις νεαρές στην πλειοψηφία τους ασθενείς νοση-
λευόμενες, ήταν μάλλον δυσάρεστη. Βέβαια, επρόκειτο για τις πλέον βαριές περιπτώ-
σεις ανορεκτικών ασθενών, οι οποίες εμφάνιζαν παγιωμένες πεποιθήσεις και συμπε-
ριφορές, που πολλές φορές φέρνουν στο μυαλό του ψυχιάτρου σκληρό παραλήρη-
μα σχιζοφρενούς.

Όμως, στη σταδιοδρομία μου, έχω αντιμετωπίσει και πολλές άλλες περιπτώσεις α-
σθενών, νεαρών γυναικών αλλά και ανδρών, με ψυχογενή ανορεξία, με βουλιμία και 
άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής, με θετική ως επί το πλείστον έκβαση. Πάντα ό-
μως στη διαμόρφωση της ψυχοπαθολογίας και στην αντιμετώπισή της, εμπλέκονται έ-
ντονα τόσο η προσωπικότητα του ασθενούς, όσο και οι σχέσεις με τους γονείς και, πά-
νω από όλα, τα πρότυπα που θέτει η συγκεκριμένη κοινωνία. αυτή η καθοριστική ε-
ξάρτηση από όλους αυτούς τους παράγοντες, κάνουν την ψυχογενή ανορεξία μια δύ-
σκολα αντιμετωπίσιμη κατάσταση, η οποία, δυστυχώς, οδηγεί κάποιες νέες κοπέλες 
ακόμα και στο βιολογικό θάνατο.

Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο ένα γιατρό, ο οποίος αναζητεί ε-
ναγωνίως την αιτία αυτού του τραγικού γεγονότος. Πώς είναι δυνατόν μια έξυπνη και 
«πετυχημένη» νέα κοπέλα, να μη μπορεί να καταλάβει ότι οδεύει στο θάνατο; Πώς εί-
ναι δυνατόν να μην ακούει τις δραματικές προειδοποιήσεις, όχι μόνο των γονέων της, 
αλλά και των ειδικών γιατρών και στο τέλος να πεθαίνει, σε πλήρη «αγαλλίαση»;

Το αμείλικτο αυτό ερώτημα το έχω θέσει σε πλήθος ειδικών, από όλο τον κόσμο, που 
συναντώ στα ποικίλα διεθνή συνέδρια. ακόμα, την απάντησή του ερωτήματος αυτού 
την έχω αναζητήσει σε όποιες διαθέσιμες βιβλιογραφικές πηγές έχω, χωρίς, ομολογώ, 
επιτυχία. Μέχρι σήμερα, ένας προβληματιζόμενος γιατρός δεν μπορεί να ικανοποιηθεί 
από τις απαντήσεις που λαμβάνει και επομένως υπάρχει γόνιμος χώρος για διατύπωση 
υποθέσεων, σχετικά με την παθοφυσιολογία της ψυχογενούς ανορεξίας.

Στο τεύχος αυτό λοιπόν, θα βρει ο αναγνώστης και τη δική μου απόπειρα διατύπω-
σης μιας υπόθεσης και όπως πάντα ζητώ τη δική σας αντίδραση.

Παύλος Σακκάς
psakkas@cc.uoa.gr
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