Καλώς ήρθατε στην Καρδιολογική Άποψη!

«Όλο τον κόσμο να ρωτάς, τη γνώμη σου ακολούθα!»

παροιμία

Στην εποχή μας όλοι δεχόμαστε έναν κατακλυσμό από πληροφορίες σε όλα τα θέματα,
ακόμα και όταν δεν το επιδιώκουμε. Ιδιαίτερα οι ιατρικές πληροφορίες από τον τύπο, το
ραδιόφωνο, την τηλεόραση και κυρίως από το διαδίκτυο είναι ανεξάντλητες. Όσοι
ασχολούνται σε επαγγέλματα υγείας όπως γιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές και άλλοι,
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλές πηγές και να παρακολουθούν συνέδρια, ενώ
δέχονται έντυπα, ηλεκτρονικό υλικό αλλά και προσωπικές επισκέψεις αντιπροσώπων της
ιατρικής βιομηχανίας με στόχο την ενημέρωσή τους. Οι ασθενείς και οι συγγενείς τους,
αλλά και υγιή άτομα που ενδιαφέρονται για ιατρικές γνώσεις στον τομέα της πρόληψης και
της θεραπείας μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε τεράστιο αριθμό ιατρικών πηγών,
κυρίως από το διαδίκτυο. Οι πολλές επιστημονικές πληροφορίες όμως δεν οδηγούν
απαραίτητα και στη γνώση ενός ιατρικού θέματος.
Πολλές φορές οδηγούν σε πλήρη σύγχυση ή σε τελείως λάθος συμπεράσματα και
εντυπώσεις. Ακόμα και οι γιατροί που παρακολουθούν συνέδρια της ειδικότητάς τους συχνά
εμφανίζουν συμπτώματα «επιστημονικής δηλητηρίασης» μετά από έναν πολύωρο
καταιγισμό ομιλιών, διαλέξεων και ανακοινώσεων. Βρίσκονται δηλαδή σε μια παθητική
κατάσταση
«πλύσης εγκεφάλου»
όπου η κριτική σκέψη παραχωρεί τη θέση της στην άνευ όρων αποδοχή «νέων γνώσεων»
που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Συχνά στα ιατρικά συνέδρια δεν γίνεται καθόλου
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συζήτηση μετά από μια ομιλία ή ακούγεται από το προεδρείο η γνωστή επιεικώς
απαράδεκτη φράση «όχι σχόλια, μόνο ερωτήσεις».
Δυστυχώς το εκπαιδευτικό μας σύστημα γενικά σε όλες τις βαθμίδες αλλά και η
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ιατρική δεν ευνοεί την ουσιαστική γνώση και τη δημιουργία
γιατρών με προσωπική άποψη. Κι’ όμως, το πρώτο που χρειάζεται να μάθει ο γιατρός είναι
να ταξιδεύει σε αυτόν τον τεράστιο ωκεανό πληροφοριών που απειλεί να τον πνίξει. Να
επιλέγει, να κρίνει, να αμφισβητεί και να συγκρίνει με τις προσωπικές του εμπειρίες σε
κάθε περίπτωση.
Πρέπει να αναζητεί και να δίνει βαρύτητα στις ανεξάρτητες από οικονομικά συμφέροντα
πηγές, καθώς η μετεκπαίδευση σήμερα ελέγχεται στο μεγαλύτερο μέρος, σε παγκόσμιο
επίπεδο, από την ιατρική βιομηχανία.
Η προσεκτική ενεργητική και όχι παθητική αναζήτηση γνώσης
,σε συνδυασμό με την
εμπειρία
και πάνω απ΄όλα με την
αγάπη για τον άρρωστο
, θα τον κάνουν ικανό να έχει
απόψεις και όχι απλώς γνώσεις.
Η ιστοσελίδα αυτή δεν έχει καμία οικονομική εξάρτηση ή σύνδεση και δεν αποβλέπει σε
κανένα οικονομικό όφελος. Περιέχει κυρίως πρόσφατα άρθρα μου, πολλά από τα οποία
έχουν δημοσιευθεί σε ιατρικά περιοδικά και επίσης πρόσφατες ομιλίες μου σε καρδιολογικά
συνέδρια.
Επώνυμα σχόλια συναδέλφων και αναγνωστών είναι
ευπρόσδεκτα προς δημοσίευση
. Απευθύνεται σε
γιατρούς, φαρμακοποιούς και στους άλλους λειτουργούς της υγείας, αλλά και
σε όλους που αναζητούν στο διαδίκτυο
ανεξάρτητες πηγές ιατρικών
γνώσεων και απόψεων
. Πιστεύω πως η μεγαλύτερη αρετή στην ιατρική αλλά και σε κάθε επιστήμη, εκείνη που σου
δίνει την πιο μεγάλη ικανοποίηση, είναι
να ψάχνεις την αλήθεια, να λες την αλήθεια και να υπερασπίζεσαι την
αλήθεια!

Χρήστος Ντέλλος

2/2

