
O  
ι χειρουρ-
γικές ειδι-
κότητες εί-
χε καθιε-
ρωθεί να 
θ ε ω ρ ο ύ -

νται ανδροκρατούμενες. Οι 
εποχές όμως άλλαξαν και τα 
τελευταία χρόνια οι γυναίκες 
έχουν μπει δυναμικά στον ερ-
γασιακό χώρο. Ανταποκρίνο-
νται επάξια σε υψηλές απαιτή-
σεις, αφού χαρακτηρίζονται 
από συνέπεια, υψηλό αίσθη-
μα ευθύνης, αγάπη στη λε-
πτομέρεια και αντοχή στην πί-
εση. Μάλιστα πρόσφατες 
έρευνες δείχνουν ότι οι γυναί-
κες χειρουργοί μπορούν να 
προσφέρουν μια αίσθηση οι-
κειότητας και φροντίδας πέρα 
από την επιστημονική προ-
σέγγιση, η οποία επιδρά κα-
θοριστικά στη συμμόρφωση 
των ασθενών στις μετεγχειρη-
τικές οδηγίες, εξασφαλίζοντας 
ταχύτερη επούλωση του τραύ-
ματος. «Στο ιατρικό επάγγελ-
μα, κυρίαρχα στοιχεία για μέ-
να είναι η προσφορά στον άν-
θρωπο καθώς και το ότι η γνώση δεν έχει οροφή, γεγονός που 
λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια ως κίνητρο για συνεχή εξέλιξη 
και παρακολούθηση νέων χειρουργικών τεχνικών», αναφέρει 
η χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος Ανατολή Παταρίδου.

Πιο συγκεκριμένα στον τομέα της ωτορινολαρυγγολογίας, 
εφαρμόζεται πλέον η ενδοσκοπική χειρουργική με τη χρήση 
laser και ραδιοσυχνοτήτων, με τα οποία, χάρη στη μεγέθυνση 
και τη φωτεινότητα, εξασφαλίζεται η αντιμετώπιση με πλήρη 
ασφάλεια παθήσεων όπως το στραβό διάφραγμα, η ιγμορίτιδα, 
οι πολύποδες, καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι στη μύτη, το φά-

ρυγγα και το λάρυγγα. Στα 
παιδιά, ιδιαίτερα σημαντικό 
είναι το γεγονός ότι στις πιο 
συχνές επεμβάσεις, όπως τα 
κρεατάκια και οι αμυγδαλές, 
γίνεται ριζική αφαίρεση χωρίς 
υποτροπές. Επίσης, και η ρο-
μποτική χειρουργική είναι σε 
διαρκή εξέλιξη, με κύρια έν-
δειξη την αντιμετώπιση ασθε-
νών με αποφρακτική άπνοια, 
όπου το ρομποτικό σύστημα 
Da Vinci μας δίνει τη δυνατό-
τητα να διαχειριστούμε την 
περιοχή της ρίζας της γλώσ-
σας, η οποία με άλλες τεχνι-
κές είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Για να μπορεί ένας για-
τρός να υποστηρίζει αυτό το 
σκληρό καθημερινό έργο και 
να προσφέρει στον ασθενή 
του την καλύτερη διάγνωση 
και αντιμετώπιση, είτε φαρ-
μακευτική είτε χειρουργική, 
χρειάζεται πηγές ενέργειας, 
με βασικότερη την οικογέ-
νεια. Όμως, επειδή και στην 
ίδια την οικογένειά του πρέ-
πει να επιστρέφει με ενέρ-
γεια, άλλες πηγές που βοη-

θούν στην ψυχική απο φόρτιση είναι η σωστή διατροφή, η 
άθληση και τα χόμπι. «Για μένα δεν υπάρχει κάτι που να τα 
συνδυάζει πιο μαγευτικά και ολοκληρωμένα από τα θαλάσ-
σια σπορ και το χορό», δηλώνει η κ. Παταρίδου και συμπλη-
ρώνει: «Μετά από τόσα χρόνια στο στίβο της ιατρικής, λα-
τρεύω αυτό το επάγγελμα που, ενώ είναι τόσο απαιτητικό, εί-
ναι ταυτόχρονα τόσο ανταποδοτικό ηθικά και πνευματικά 
όταν δίνεις κομμάτι από την ψυχή σου». 

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες την Ανατολή Παταρίδου, χειρουργό 
ωτορινολαρυγγολόγο κεφαλής και τραχήλου, παιιδοΩΡΛ. (pataridou.gr) Ε
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Μια γυναίκα καριέρας καλείται 
να φανεί αντάξια της απαιτητικής 
καθημερινότητάς της, διατηρώντας 

τις ισορροπίες ανάμεσα 
στην εργασία και την οικογένεια.


