
Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

�

Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Bιολογική Ψυχιατρική 
& Νευρολογία

Τριμηνια Iα  EνημερωΤικH Eκδοση
ΤOμOσ II • TEYXOσ ιV

οκΤωΒριOσ - νοεμΒριOσ - δεκεμΒριOσ 2006

IΔIOKTHTHΣ

 E K Δ O Σ E I Σ  K A Y K A Σ
         P U B L I C A T I O N S

MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25 - THΛ.: 210 67.77.590 
FAX: 210 67.56.352 - E-mail: kafkas@otenet.gr

Eκδότης - Δ/ντής Σύνταξης: Hλίας Kαυκάς, Δερματολόγος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EKΔOΣHΣ	 NIKOΣ	TZOYPMETHΣ

Δ/NΣΗ MARKETING & ΔΙΑΦ. ΤΜΗΜΑΤOΣ	 	ΝΑΤΑΣΣΑ	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙOΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΙΑ	ΜΗΤΤΑ,	ANAΣΤΑΣΙΟΣ	ΣΕΝΤΡΗΣ,	

 ΕΛΕΝΑ	ΛΑΓΑΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣΩ	ΧΑΛΙΩΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝOΣ ΤΥΠOΓΡΑΦΕΙOΥ	 Τ.	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

«ΗΛΙΑΝΘΟΣ»,	τηλ.:	210	2388556	

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

Όταν το 1979 συνάντησα ως ειδικευόμενος νευρολόγος τον αείμνηστο καθηγητή Σπύρο 
Σκαρπαλέζο, στους μεγάλους θαλάμους του Αιγινητείου, υποκλίθηκα στη Μεγάλη 

Νευρολογία. Στην επίσκεψη, ρωτούσε για το ιστορικό των ασθενών, επέμενε σε ουσιαστικές 
πτυχές του, στη συνέχεια του αναφέραμε την αντικειμενική νευρολογική σημειολογία και 
εάν κάτι δεν του ταίριαζε, μας έδινε τη χαρά να τον απολαύσουμε να εξετάζει ο ίδιος κάποια 
τενόντια αντανακλαστικά ή άλλα νευρολογικά σημεία. Το σφυράκι του έπεφτε με όση δύναμη 
ακριβώς χρειαζόταν για να εκλυθεί το αντανακλαστικό. Η βελόνα του δε χάραζε το πέλμα 
του ασθενούς, όμως είχε τη δύναμη να αποκαλύψει και το παραμικρό Babinski. 

Και όταν τελείωνε η θαυμαστή ιεροτελεστία της φυσικής εξέτασης, απομακρυνόταν από 
τον ασθενή και με το μοναδικό του ύφος, ξεδίπλωνε τη διαγνωστική του σκέψη. Η επα-
γωγική λογική βρισκόταν σε αρμονία με τη φαντασία. Εκεί αντιλαμβανόταν κανείς γιατί οι 
παλαιότεροι ισχυρίζονταν ότι η Νευρολογία έχει ιδιαίτερη συνάφεια με τα Μαθηματικά. Η 
νευρολογική διάγνωση ήταν μια εξίσωση με έναν άγνωστο. Το ιστορικό και η αντικειμενική 
εξέταση, έδιναν τους άλλους παράγοντες στην εξίσωση. Ακόμα θυμάμαι τη χαρά μας όταν 
η λύση μας συνέπιπτε με τη λύση του Καθηγητή μας.

Και μετά ήρθε η αξονική τομογραφία. Μέθοδος εξαιρετικά ακριβή, εκείνη την εποχή. 
Την κρατάγαμε για τις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα της εξίσωσής μας δεν ήταν απολύ-
τως ασφαλές. Μάλιστα ήταν δείγμα καλού κλινικού γιατρού η όσο το δυνατόν μικρότερη 
προσφυγή στην βοήθεια του αξονικού τομογράφου. 

Διατηρώ ακόμα σε ένα ντουλάπι τα αρχεία από τις περιπτώσεις στις οποίες καταφύγαμε 
στη βοήθεια της αξονικής τομογραφίας, στη διάρκεια ενός χρόνου. Και υπολόγισα σε πόσες 
από αυτές η νέα αυτή μέθοδος μας βοήθησε ουσιαστικά. Από ό,τι θυμάμαι, σε πολύ λίγες 
περιπτώσεις τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου απετέλεσαν έκπληξη 
στον καλό και προσεκτικό κλινικό νευρολόγο. Με αυτό βέβαια δε θέλω ούτε κατ’ ελάχιστον 
να μειώσω την αξία των απεικονιστικών μεθόδων, πολλώ δε μάλλον των σύγχρονων. 
Πράγματι εάν αναλογισθεί κανείς το παρελθόν, η αξονική τομογραφία έδωσε στο νευρο-
λόγο μια εξαιρετική σιγουριά στη διάγνωσή του. Στη συνέχεια, η μαγνητική τομογραφία 
του έδειξε έναν κόσμο λεπτών βλαβών, απομυελινωτικών πλακών και άλλων ανωμαλιών 
που δεν μπορούσε καν να φανταστεί, λίγα χρόνια πριν.

Όμως, δεν μπορεί ο παλιός νευρολόγος να μη νοσταλγήσει, όταν βλέπει τους νέους 
ειδικευόμενους να παραγγέλνουν μαγνητικές τομογραφίες, πριν καλά - καλά εξετάσουν 
τον ασθενή. Όσο και αν δικαιολογείται από τη χρονική πίεση και το τελικό αποτέλεσμα, η 
πρακτική αυτή δεν μπορεί παρά να «φτηναίνει» την Νευρολογία. Δυστυχώς αναγκάζομαι 
να το διατυπώσω δημόσια, τα τελευταία χρόνια παρατηρώ μια συνεχή συρρίκνωση της 
Νευρολογίας. Και ειλικρινά θα ήθελα τον αντίλογο από τους συναδέλφους νευρολόγους.

Ίσως η νοσταλγία μου να είναι απλά σύμπτωμα της ηλικίας μου. Ίσως απλά η Νευρολογία 
να περνά μια προσωρινή κρίση και όταν με το καλό βρεθεί αποτελεσματική θεραπεία για 
τη ΣΚΠ, τη νόσο του Parkinson ή τη μυασθένεια, η ειδικότητα να περάσει νέα περίοδο 
δόξας. Όμως τώρα παρατηρώ με ανησυχία ότι οι νευροχειρουργοί και οι παθολόγοι 
σήμερα χειρίζονται ένα μεγάλο κομμάτι των ασθενών μας. Ο ρόλος του νευρολόγου σε 
πολλές περιπτώσεις έχει μπει στο περιθώριο, ενώ θα μπορούσε να είναι το αντίθετο. Και 
αναρωτιέμαι αν έτσι ήταν το πεπρωμένο ή κάπου φταίξαμε και εμείς.
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Η νοσταλγία του Νευρολόγου




