
O 
ι γυναίκες 
έχουν μπει 
δυναμι κά 
στον εργα
σιακό χώ
ρο τα τελευ

ταία χρόνια, ακόμα και στην 
ιατρική, σε «ανδροκρατούμε
νες» ειδικότητες, όπως η χει
ρουργική. «Αυτό που έχω δι
δαχθεί από την καθημερινό
τητα είναι ότι οι ασθενείς νιώ
θουν πιο οικεία με μια γυ ναίκα 
γιατρό, επιζητούν ενδόμυχα 
μια πιο ζεστή σχέση, έναν άν
θρωπο στον οποίο θα ξεδι
πλώσουν την ψυχή και τα 
προβλήματά τους», δηλώνει 
η χειρουργός ωτορινολαρυγ
γολόγος Ανατολή Παταρίδου 
και συμπληρώνει: «Σε αυτό 
βοηθάει η γυναικεία διαίσθη
ση, που σε συνδυασμό με την 
αγάπη για τη λεπτομέρεια, 
τον συστηματικό τρόπο και 
την επιμονή έχουν καθορι
στική επίδραση τόσο στη διά
γνωση όσο και στη θεραπεία». Η ιατρική είναι 
ένας μαγικός κλάδος, που όμως συνοδεύεται 
και από πολλές δυσκολίες. Ένας ιατρός εργάζε
ται σκληρά, μετεκπαιδεύεται συνεχώς, αφιερώ
νει όλη του τη ζωή στο λειτούργημά του και γι’ 
αυτό κάνει πολλές θυσίες. Ειδικά μια γυναίκα 
χρειάζεται να ισορροπήσει ανάμεσα στην κα
ριέρα και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Τί
ποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς 
τη στήριξη της οικογένειάς της, που αποτελεί 
τη βασική πηγή ενέργειας και έμπνευσης. 

Στον τομέα της ωτορινολαρυγγολογίας 
έχουν συντελεστεί μεγάλες εξελίξεις που αφο
ρούν αυτό που ονομάζεται minimally invasive 

surgery, δηλαδή ελάχιστα πα
ρεμβατική χειρουργική, με 
κύριο στόχο τη διατήρηση 
της λειτουργικότητας του ορ
γάνου. Πρόκειται για την εν
δοσκοπική χειρουργική, που 
έχει εφαρμογή στην αντιμε
τώπιση παθήσεων της μύτης 
και του λάρυγγα με τη χρήση 
laser και τη διαστοματική ρο
μποτική χειρουργική με το 
σύστημα Da Vinci. Παρά τις 
εξελίξεις, όμως, η νοσηρότη
τα έχει αυξηθεί – ιδιαίτερα οι 
ασθενείς με αλλεργική ρινίτι
δα, ιγμορίτιδα, πολύποδες, 
αποφρακτική άπνοια καθώς 
και με κακοήθειες στην περι
οχή του στόματος, του φά
ρυγγα και του λάρυγγα. Επί
σης, έχει αυξηθεί και η σωμα
τοποίηση του άγχους, με συ
χνότερα συμπτώματα τον 
ίλιγγο, την κεφαλαλγία, τις 
εμβοές, τη δυσκολία στην κα
τάποση, την αστάθεια. Βασι
κά αίτια είναι η καθιστική 

ζωή, η κακή διατροφή, το κάπνισμα και η κατα
νάλωση αλκοόλ. Για να αντεπεξέλθει κάθε γυ
ναίκα στον πολλαπλό της ρόλο είναι απαραίτη
τες η σωστή διατροφή και η άθληση, δύο άξο
νες που θα τη βοηθήσουν να διατηρήσει καλή 
υγεία, ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού 
και την αυτοπεποίθησή της. Με αυτήν την ολι
στική προσέγγιση, ειδικά ένας γιατρός μπορεί 
να πείσει τον ασθενή του να εφαρμόσει όλα 
όσα τον συμβουλεύει δίνοντας το σωστό παρά
δειγμα ψυχικής και σωματικής υγείας.

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες την Ανατολή 
Παταρίδου, χειρουργό ωτορινολαρυγγολόγο κεφαλής 
και τραχήλου. (www.pataridou.gr) Ε
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Η απαιτητική 
καθημερινότητα 
μιας γυναίκας 

καριέρας κρύβει 
μεγαλύτερη 
προσπάθεια 

αλλά και 
αναγνώριση από 

την αντίστοιχη 
ενός άντρα.
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