ΑΡΩΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ
και στην ιατρικη!
Το να είσαι γυναίκα, πολλές φορές νιώθεις ότι σου δίνει το δυνατότητα να είσαι πιο
διεισδυτική και βέβαια είναι σαφές ότι αυτό στην Ιατρική μπορεί να αποτελεί ένα πολύ
δυνατό όπλο στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση.

δ

εν πιστεύω στο φύλο
αλλά στην προσωπικότητα του ανθρώπου
που έχει να κάνει με το
γονίδιο, την οικογένεια καθώς και τη
βιωματική εμπειρία. Αυτό που έχω
διδαχθεί από την καθημερινότητα
είναι ότι οι ασθενείς με μια γυναίκα
γιατρό νιώθουν πιο οικεία επιζητούν
ενδόμυχα μια πιο ζεστή σχέση, έναν
άνθρωπο που θα ξεδιπλώσουν την
ψυχή και τα προβλήματα τους. Ο
ασθενής εκτίθεται στο γιατρό ψυχικά
και σωματικά και πολλές φορές
ομολογεί και πράγματα που δεν τα
είχε αποκαλύψει ούτε στον εαυτό
του. Είναι συγκλονιστικό να είσαι
γυναίκα γιατρός γιατί επειδή μπορείς
να ψάχνεις παντού τη λεπτομέρεια

με συστηματικό τρόπο και επιμονή,
ανακαλύπτεις τις διαφορετικές
αποχρώσεις και την καθοριστική
επίδραση τους, τόσο στη διάγνωση
όσο και στη θεραπεία. Έτσι μπορείς
εξατομικευμένα να αποφασίζεις για
κάθε ασθενή και να του προτείνεις
την ιδανική λύση.
Όσο περνούν τα χρόνια στο στίβο
της Ιατρικής, είμαι απόλυτα βέβαιη
ό,τι ο γιατρός χρειάζεται, εκτός από
τις γνώσεις και την συνεχή εκπαίδευση, να διακατάχεται από αγάπη
για τον άνθρωπο και την ίδια τη
ζωή καθώς και βαθιά πίστη στο θεό.
Φωτεινός οδηγός σε όλη αυτή την
πορεία είναι η οικογένεια μου που
με στηρίζει και αποτελεί τη βασική
πηγή ενέργειας και έμπνευσης. Αυτή
η δύναμη σε συνδυασμό με μεράκι,
τσαγανό και οργανωτικότητα δίνει τη
δυνατότητα σε μια γυναίκα, ακόμη
και σε ανδροκρατούμενες ειδικότητες όπως η Χειρουργική να επιτύχει
στην καριέρα της εξίσου όπως ένας
άνδρας. Η διάθεση μου να προσφέρω
στον ασθενή ό,τι καλύτερο, αποτελεί
εδώ και χρόνια το ισχυρότερο
κίνητρο για διαρκή παρακολούθηση
και εφαρμογή των εξελίξεων που
αφορά νέες μεθόδους διάγνωσης και

χειρουργικές τεχνικές. Στην Ωτορινολαρυγγολογία τα τελευταία χρόνια
έχουν συντελεστεί μεγάλες εξελίξεις
στις χειρουργικές τεχνικές με κύριο
στόχο τη διατήρηση της λειτουργικότητας του οργάνου και αφορούν αυτό
που ονομάζεται minimally invasive
surgery. Έτσι μιλάμε για ενδοσκοπική
χειρουργική που έχει εφαρμογή στην
αντιμετώπιση παθήσεων της μύτης
και του λάρυγγα με τη χρήση laser
και πιο πρόσφατα με την ρομποτική
χειρουργική με το σύστημα da vinci.
Στο Ιατρικό επάγγελμα τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες
γυναίκες διεκδικούν δυναμικά την
ίδια πορεία στην καριέρα τους με
τους άνδρες και στις χειρουργικές
ειδικότητες. Η ανάγκη για έκφραση
και δημιουργία δεν έχει φύλο και
αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε
ανθρώπου με διάθεση για διαρκή
εξέλιξη και προσφορά στο κοινωνικό
σύνολο. Όσον αφορά το επάγγελμα
της Ιατρικής η γυναίκα έχει εν
δυνάμει το πλεονέκτημα ότι μπορεί
να το εξασκήσει χρησιμοποιώντας τη
γυναικεία διαίσθηση, διορατικότητα
και μαζί με την διάθεση για φροντίδα
να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα
δυνατή σχέση με τους ασθενείς της.
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