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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@med.uoa.gr

Επιστημονικός Διάλογος

Η αρχική μου σκέψη για το παρόν Περιοδικό, ήταν να αποτελέσει βήμα διαλόγου των 

Νευρολόγων και Ψυχιάτρων της χώρας μας. Έτσι, μαζί με μεταφράσεις επιστημονικών 

άρθρων, κεντρική θέση κατέλαβαν και διατυπώσεις ρηξικέλευθων απόψεων για διάφο-

ρα θέματα που απασχολούν την Ψυχιατρική και τη Νευρολογία.

Στη διατύπωση αυτών των απόψεων, αναμένω τις γραπτές αντιδράσεις των συναδέλ-

φων, τις οποίες με χαρά θα φιλοξενήσει το περιοδικό. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, μόνο 

σπάνιες προφορικές αντιδράσεις υπέπεσαν στην αντίληψή μου.

Για μια λοιπόν ακόμα φορά, επ’ ευκαιρία και του εκτεταμένου άρθρου μου για την κα-

τάθλιψη, σας ζητώ την άποψή σας πάνω όχι μόνο σε αυτό το θέμα, αλλά και σε θέμα-

τα που σας απασχολούν, έχετε κάποιες ιδιαίτερες ιδέες και θέλετε να θέσετε σε «δημό-

σια διαβούλευση», όρος που πολύ φοριέται τελευταία!

Ένα σημαντικό θέμα, που νομίζω ότι ο διάλογός μας μπορεί να φωτίσει, είναι ο χειρι-

σμός των διαφόρων ασθενών, καθώς και η αποτελεσματικότητα και οι παρενέργειες 

των ποικίλων φαρμάκων, που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια στις συνταγές μας. 

Πιστεύω ότι ο κάθε κλινικός ιατρός, με την πείρα του, δημιουργεί κάποια πρότυπα, με 

τα οποία χειρίζεται τις διάφορες κατηγορίες των ασθενών του. Θα ήταν πολύ χρήσιμο 

για όλους μας, να διακινήσουμε μεταξύ μας αυτά τα πρότυπα. Είναι γνώσεις εμπειρι-

κές, που σπάνια μπορεί κανείς να βρει σε συγγράμματα. Γνώσεις που δεν στηρίζονται 

μεν στην «evidence based medicine», αλλά σε προσωπικές βάσεις δεδομένων, του κά-

θε κλινικού ιατρού. Δε θα ξεχάσω τη διδασκαλία του αείμνηστου δασκάλου μου Σπ. 

Σκαρπαλέζου, στο θάλαμο νοσηλείας, που πάντα αναφερόταν σε ανάλογα περιστατι-

κά, από την πλούσια προσωπική του εμπειρία. Ήταν ο τρόπος διδασκαλίας της Ιατρικής, 

πριν την εισβολή της βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, στην αρχή από το index medicus 

και τώρα από το διαδίκτυο.

Ελάτε λοιπόν, ας ανοίξουμε ένα διάλογο, άτυπο και ας μην είναι και τόσο «πολιτικά ορ-

θός», σύμφωνα με τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα. Το περιοδικό που έχετε στα χέ-

ρια σας, σας παρέχει το κατάλληλο εργαλείο.

Παύλος Σακκάς
psakkas@med.uoa.gr
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