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Πίσω από τον καθρέπτη

Τ

α Εξωτερικά ιατρεία και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, κατά την κρατούσα
αντίληψη, αποτελούν τον καθρέφτη ενός νοσοκομείου. Η άποψη αυτή δεν απέχει από την

πραγματικότητα, διότι η σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς, στα εξωτερικά ιατρεία και τα ΤΕΠ,
θα καθορίσει την εξέλιξη του προβλήματός του. Σε ένα Νοσοκομείο όμως, γενικό ή ειδικό,
υπάρχουν τμήματα πίσω από τον “καθρέφτη”. Πολλοί δεν θα περάσουν ποτέ από αυτά, κάποιοι
όμως θα βρεθούν εκεί εναποθέτοντας ελπίδες για ζωή. Τμήμα δεύτερης ή τρίτης γραμμής και
φυσικά πίσω από τον «καθρέφτη», αποτελεί ένα ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Βρέθηκα σε ένα,
συνοδεύοντας φιλικό πρόσωπο και παρατηρώντας. Περίμενα να συναντήσω ανθρώπους
λυπημένους και στην καλύτερη περίπτωση προβληματισμένους. Ανθρώπους που θα αναρωτιόνταν
«Θεέ μου γιατί σε μένα». Αυτό όμως δεν το συνάντησα, αντίθετα είδα ανθρώπους οι οποίοι
περίμεναν, χωρίς αγωνία, την καθημερινή (για όσο διάστημα διαρκεί) θεραπεία τους.
Εντυπωσιάστηκα, αναρωτήθηκα μέσα μου και είπα να το «ψάξω». Ο καρκίνος πίστευα και εν
πολλοίς πιστεύω, αποτελεί απειλή για την πλειονότητα των ανθρώπων, εκτός εκείνων που το
έχουν διαχειριστεί διαφορετικά. Ποιο είναι άραγε το μυστικό της ηρεμίας;

Ρώτησα και η

απάντηση ήταν μία και αφοπλιστική. Η συμπεριφορά, των γιατρών, νοσηλευτών και όλων οι
οποίοι

αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό του ακτινοθεραπευτικού τμήματος του

Γενικού

Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς (ΓΟΝΚ) Άγιοι Ανάργυροι. Σημαντικοί Επιστήμονες
καταξιωμένοι και αποδεκτοί στο χώρο τους. Σοβαρά βιογραφικά που συναγωνίζονται διεθνείς
επιστήμονες χωρίς να υπολείπονται σε κάτι. Επιστήμονες που υλοποιούν θεραπείες, αποκτήματα
έρευνας και βασισμένες στα διεθνή δεδομένα. Διεθνή πρωτόκολλα και τεχνικές που ακουμπούν
στην βαθιά γνώση και τη μακρά εμπειρία. Αναρτημένα αποτελέσματα ερευνών, θεατά σε όλους και
παράλληλα πιστοποιώντας ότι εδώ παράγεται επιστήμη. Όλα αυτά με απλή έρευνα, ένα κλικ
στη Google καθίστανται γνωστά και αποτελούν την θεατή πλευρά. Εξ’ άλλου οι άνθρωποι,
ψάχνοντας έναν επιστήμονα, αναζητούν το impact factor, τα citations πιστεύοντας πολλές φορές
ότι αυτό αρκεί. Υπάρχει όμως και μία αθέατη πλευρά. Αυτή που αγγίζεται με την ψυχή και απαιτεί
καθαρά μάτια για να ειδωθεί. Αυτή που στηρίζεται στην ηθική, αυτή που προϋποθέτει αξίες και μια
ΑΛΛΗ στάση ζωής. Η πλευρά που στέκεται κοντά σε αυτόν που ελπίζει να κρατηθεί στη ζωή. Η
πλευρά που ξέρει να ακούει, να στηρίζει, να σέβεται και να συμπάσχει.
Συντονίστρια διευθύντρια του τμήματος ακτινοθεραπείας του ΓΟΝΚ «Άγιοι Ανάργυροι» η
διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Ελένη Αθανασίου, είναι ο
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Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

άνθρωπος που ενώνει, ανακαλύπτει και αποκαλύπτει δυνατότητες και χαρίσματα των
συνεργατών της. Το τμήμα αποτελεί πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας, σαν να μην το άγγιξε
καθόλου η κρίση που βιώνουν οι πολίτες. Δεν υφίστανται ώρες αναμονής, η ενημέρωση των
ασθενών σαφέστατη και η διενέργεια των θεραπειών ακριβής. Οι ασθενείς αναπτύσσουν σχέσεις
φιλίας μεταξύ τους και πολλής εμπιστοσύνης με όλο το προσωπικό. Αυτό που διακρίνει γιατρούς
και νοσηλευτές είναι ότι δεν δείχνουν να «βιάζονται» δεν εμφανίζονται κουρασμένοι και
δυσανασχετούντες. Αυτό είναι το ΑΠΑΝ. Οι ασθενείς νοιώθουν σημαντικοί και σε οικείο
περιβάλλον. Το προσωπικό του τμήματος ακτινοθεραπείας του ΓΟΝΚ διαθέτει την θεατή και την
αθέατη πλευρά.
Χριστίνα Μαρβάκη
Διευθύντρια Σύνταξης
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