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Τα Laser, τα γυαλιά της ΝΑSA,
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σύγχρονη οφθαλµολογία φαίνεται ότι µέσα από την εκλαΐκευσή της στα ΜΜΕ κατορθώνει και
βρίσκει πάντα νέα εφευρήµατα
και σοφιστείες. Τα laser για θεραπευτική οφθαλµολογική χρήση άρχισαν
το χορό. Οι γιατροί τα αποδέχτηκαν, οι ασθενείς τα απαίτησαν και τα ΜΜΕ τα θεοποίησαν
πριν από αρκετές δεκαετίες. Το 2014 ο µέσος
Έλληνας οφθαλµίατρος χρησιµοποιεί καθηµερινά τουλάχιστον πέντε διαφορετικά µήκη
κύµατος laser από τα δέκα που έχουν βιβλιογραφική αναφορά για οφθαλµολογική χρήση.
Τα είδαµε πέρυσι να διορθώνουν τα διαθλαστικά σφάλµατα ασθενών σε απευθείας συνδέσεις στα πρωινάδικα, µε την κοινωνία και
τον ιατρικό σύλλογο αποχαυνωµένους να παρακολουθούν τις κοινότυπες υπερβολές, που
επιβάλλουν οι κανόνες των ΜΜΕ και του τηλεοπτικού χρόνου.

µόσχευση βλαστοκυττάρων του σκληροκερατοειδούς ορίου για σοβαρές επιφανειακές παθήσεις του κερατοειδούς από ζωντανό δότη,
αποτελεί µια επέµβαση πρωτοποριακή το 2013
στον ελληνικό χώρο!
Η λέξη βλαστοκύτταρα φαίνεται ότι στο κοινό έχει τη γοητεία που είχαν τα laser πριν από
µερικά χρόνια. Η αλήθεια όµως είναι ότι κάθε
τελειόφοιτος Λυκείου (ούτε καν φοιτητής της
Ιατρικής) οφείλει να γνωρίζει ότι βλαστοκύτταρα υπάρχουν σε όλους τους ιστούς που ανανεώνονται στο ανθρώπινο σώµα και η Ιατρική
επιστήµη τα χρησιµοποιεί θεραπευτικά εδώ και
πολλές δεκαετίες. Αυτή η «συµβατική» χρήση
βλαστοκυττάρων ουδεµία σχέση έχει µε τη δηµιουργία οργάνων στο εργαστήριο ή γονιδιακές παρεµβάσεις, που αναφέρονται στα ΜΜΕ
ως πιθανές µελλοντικές χρήσεις τους στις επόµενες δεκαετίες και που εξάπτουν τη φαντασία
κοινού και επιστηµόνων.

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ για τη διόρθωση της µυωπίας
τους, παραπληροφορηµένοι από την ηµιµάθεια
του διαδικτύου, απαιτούν πολλές φορές laser
8ης γενιάς. Μόνο που το laser αυτό υπάρχει
µόνο στην φαντασία των Eλλήνων ιδιοκτητών
του, αφού σύµφωνα µε το επίσηµο site της εταιρείας, το συγκεκριµένο laser είναι 6ης γενιάς…
Άλλωστε, είναι τουλάχιστον άτοπο να συγκρίνει κανείς ένα προπέρσινο µοντέλο αυτοκινήτου 6ης γενιάς µε ένα άλλο, άλλου κατασκευαστή, δεύτερης γενιάς που µόλις κατασκευάστηκε
και να αποφαίνεται ότι …το 6ης γενιάς είναι
και οπωσδήποτε καλύτερο. Καλώς ή κακώς τα
laser εξελίσσονται γρήγορα και ο Οφθαλµίατρος - Επιχειρηµατίας - Καταναλωτής της συγκεκριµένης τεχνολογίας, αναγκάζεται να κάνει κάποιες αβαρίες στη δεοντολογία, κατά την
προβολή της «πραµάτειας» του για να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα της επένδυσής του.
Προσωπικά, δεν είµαι σίγουρος ότι δεν διέκρινα ψήγµατα χαιρεκακίας στη διαπίστωση γνωστού Έλληνα καθηγητή στο φετινό Πανελλήνιο
Συνέδριο Οφθαλµολογίας ότι τα Femtosecond
laser που εισήχθηκαν πρόσφατα στη χειρουργική επέµβαση του καταρράκτη εξελίσσονται
τόσο γρήγορα, που το πρώτο Femtosecond
laser καταρράκτη που προσφάτως εγκαταστάθηκε στον ελλαδικό χώρο -αλλά και τα άλλα
δύο που είναι σε παραγγελία από ιδιωτικά κέντρα στην Ελλάδα (πρώτης γενιάς)- είναι ήδη
πρακτικά ξεπερασµένα τεχνολογικά.

ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ειδικά, έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια από τότε που αναγνωρίστηκε µε σαφήνεια η ιδιαιτερότητα του σκληροκερατοειδικού ορίου (ΣΚΟ)
στην αναγέννηση του επιθηλίου του κερατοειδούς (Μaumenee 1964) και πάνω από
22 χρόνια από την περίφηµη εργασία του S
Tseng (1989), που περιγράφονται οι κλασσικές µεταµοσχεύσεις αρχέγονων κυττάρων
-βλαστοκυττάρων- του «ΣΚΟ». Ως εκ τούτου
-τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας
του 2000- οι µεταµοσχεύσεις «ΣΚΟ» (δηλαδή βλαστοκυττάρων!) γίνονται παντού χωρίς
ή σε συνδυασµό µε µεταµόσχευση κερατοειδικού ιστού από δότη ή τον έτερο οφθαλµό
και είναι τουλάχιστον ανέντιµο να παρουσιάζεται η επέµβαση αυτή ως πρωτοπορία στα
δελτία ειδήσεων.
Ποια λοιπόν, θα πρέπει να είναι η θέση ενός
επιστήµονα κλινικού ιατρού, απέναντι στις
«καθ’ έξιν» υπερβολές των ΜΜΕ; Είναι θεµιτό να συναινεί έστω και ακούσια στη σφαγή των αµνών της ιατρικής δεοντολογίας και
στην «µαλλιαροποίηση» της οφθαλµολογικής
επιστήµης; Είναι λοιπόν, η Κρίση στην ελληνική κοινωνία η πραγµατική αιτία που τα ΜΜΕ
αποζητούν «καλές» ειδήσεις πάση θυσία;
Ποια είναι η θέση της επιστηµονικής κοινότητας απέναντι στην ασέλγεια της αλήθειας αλλά
και της απλής λογικής; Απέναντι στην υπερβολή και στην παραπληροφόρηση; Απέναντι στην
παραπλανητική διαφήµιση; Πόσο θα κρυβόµαστε πίσω από τη βουβαµάρα της σιωπηλής
πλειοψηφίας, που απλά κουνάει απελπισµένα
το κεφάλι και κλείνει πόρτες και παράθυρα;

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ
της οφθαλµολογίας στα ΜΜΕ ήταν τα «Γυαλιά της NASA», που δίνουν νέες ελπίδες στην

ανάκτηση όρασης συµπολιτών µας µε σοβαρά
προβλήµατα όρασης. Η είδηση έγινε πρωτοσέλιδο πριν από µερικούς µήνες, όταν µάθαµε πως µια «ελληνίδα Οπτοµέτρης δίνει φως
σε ασθενείς µε σοβαρά προβλήµατα όρασης»
και η είδηση αναπαράχθηκε στα ΜΜΕ και στα
διαδικτυακά blogs µε απίστευτη ταχύτητα. Βέβαια όσοι δεν γνωρίζαµε το ηλεκτρονικό σύστηµα JordyΤΜ αρκούσε να αναζητήσουµε την
είδηση σε οποιαδήποτε µηχανή αναζήτησης στο
διαδίκτυο για να µάθουµε ότι το εν λόγω σύστηµα χαµηλής όρασης -που πράγµατι έχει έµµεση συµµετοχή επιστηµόνων της NASA- κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά από το 2007
και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υποκαταστήσει τη λειτουργική όραση που ονειρεύονται οι ασθενείς µας.
Για αποκατάσταση της αλήθειας, στο επίπεδο υποβοήθησης της ελλειµµατικής όρασης µε
συµβατικά ψηφιακά οπτικά µέσα (όπως είναι
τα γυαλιά της NASA) τίποτα, µέχρι σήµερα, δεν
έχει βοηθήσει τους ασθενείς αυτούς περισσότερο, όσον αφορά τη δυνατότητα διαβάσµατος,
από τα σύγχρονα tablet PC υψηλής ανάλυσης
τα οποία υπερέχουν κατά πολύ τόσο στο σχετικά χαµηλό κόστος αλλά και στην ευκολία χρήσης. (ASRS 2013)
Δυστυχώς, παραπλανητικά είναι και το σύνο-

λο προσφάτων καλοκαιρινών δηµοσιευµάτων που παρουσιάστηκαν στα ΜΜΕ και που
αφορούν σε συγκεκριµένη επέµβαση που έγινε από οφθαλµίατρο στον ελλαδικό χώρο και
που αφορά στη µεταµόσχευση βλαστοκυττάρων. Με µεγάλη µου έκπληξη έµαθα πώς τα
blogs, το σύνολο σχεδόν των καναλιών πανελλαδικής εµβέλειας, περιοδικά και εφηµερίδες
«ενηµέρωναν» το ελληνικό κοινό, ότι η µετα-
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