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Η Ιατρική πληροφορία 

Στην προϊπποκρατική εποχή η Ιατρική ασκείτο λιγότερο ως εφαρμοσμένη επιστήμη 

και περισσότερο ως λατρεία του Ασκληπιού και άλλων θεοτήτων. Δεν υπήρχε ούτε καν η 

έννοια της “Ένδειξης” (για εφαρμογή κάποιας θεραπείας, για τέλεση ιατρικής πράξης κλπ) : αν ένας 

ασθενής αποτεινόταν για το ίδιο πρόβλημα υγείας του διαδοχικά σε τρεις “ἰητῆρες” *, πιθανό-

τατα θα λάμβανε θεραπευτική συμβουλή εντελώς διαφορετική από έκαστο θεραπευτή, αφού 

ο καθένας από αυτούς θα γνωμοδοτούσε “κατὰ τὸ δοκοῦν”, δηλαδή απολύτως υποκειμενικά. 

Υπήρχε Σκοτάδι απουσίας ορθολογισμού, Χάος απόψεων αυθαίρετων, υποκειμενικών, 

αναιτιολόγητων.  

 Το σκοτάδι άρχισε να διαλύεται, μόνο 

όταν έλαμψε ο ιπποκρατικός Νους, που εφηύρε την 

έννοια της “Ενδείξεως”: τότε μόνο ενδείκνυται καυτη-

ριασμός (με “πῦρ”) αποστήματος ή εμπυήματος, όταν 

έχει αποτύχει προγενέστερος χειρουργικός καθαρισμός ή παροχέτευσή του (με “σίδηρον”) · 

παρομοίως, χειρουργική θεραπεία (με κατασκευασμένο από “σίδηρον” μαχαιρίδιο ή νυστέρι) του 

ίδιου αποστήματος ενδείκνυται — κατά τον διάσημο  [1] ιπποκρατικό  87ο  “Aφορισμό” — μό-

νον μετά από αποτυχία προγενέστερης χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής (“φάρμακα”). 

Από τις μέρες του Ιπποκράτη μέχρι σήμερα πέρασαν περίπου δυόμιση χιλιετίες και 

έχουμε πλέον την πολυτέλεια να συνιστούμε στους ασθενείς μας θεραπείες, εγχειρήσεις κλπ 

ἐπὶ τῇ βάσει “Ενδείξεων” ομόφωνα αποδεκτών από την παγκόσμια κλινική και / ή ακαδημαϊκή 

                                                   

* Αρχαϊκή λέξη, που απαντάται στην Ομήρου Ιλιάδα (στίχοι Δ 190, Δ 194, Λ 518 κ.α.: όσα περιγρά-
φονται στους στίχους χρονολογούνται περί το 1.188 ή 1.190 π.Χ., αφού τότε προκύπτει η άλωση 
της Τροίας, σύμφωνα με αρχαιολογική χρονολόγηση ευρημάτων στο Ίλιον) και σε γραφή γραμ-
μική Β´ σε πήλινη πινακίδα του 13ου αι. π.Χ. (η οποία ανευρέθηκε στο ανάκτορο Άνω Εγκλια-
νού της Πύλου και φυλάσσεται στο Εθν. Αρχαιολ. Μουσείο Αθηνών με αριθμό “Eq 146”, βλ. Εικ. 1). 

Εικόνα 1 
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κοινότητα, μετά από θεσμοθέτησή τους από Συλλογικά Όργανα (Ιατρικές Επιστημονικές Εται-

ρείες), επειδή υπήρξε αιτιολογημένη απόδειξη για την ισχύ τους. Παρόμοια, διαθέτουμε πλέον 

“Αντενδείξεις”, ομόφωνα αποδεκτές. Λόγου χάριν, ενδείκνυται Χειρουργική θεραπεία 
[2] στον 

NSCLC † σταδίων Ⅰa-b, Ⅱa-b και Ⅲa ‡ , αλλά αντενδείκνυται στα στάδια Ⅲb και Ⅳ	§. 

Με άλλα λόγια, υπάρχουν ιατρικές πληροφορίες τόσο Σημαντικές , που επηρεάζουν 

καθοριστικά την Λήψη Αποφάσεων κλινικών, λ.χ. για την θεραπεία ασθενών. Τέτοιες είναι οι 

πληροφορίες Σταδιοποίησης ενός NSCLC (οι οποίες μπορεί να αποτελούν  Ένδειξη ** Χειρ/κής θερα-

πείας), αλλά και άλλες (πληροφορίες σχετικές με την Ευρωστία †† κάποιου ασθενούς ως προς το αν έχει 

αυτός επαρκείς πιθανότητες να επιβιώσει μείζονος επέμβασης κ.ά.).  Πληροφορίες τόσο Υψηλού βαθ-

μού Σημαντικότητας καθορίζουν ουσιαστικά την όλη περαιτέρω πορεία του ασθενούς άρα 

την Πρόγνωση και την τελική έκβαση, αφού επιβάλλουν συγκεκριμένους κλινικούς χειρι-

σμούς. 

                                                   

† NSCLC:  Μη–μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (Non–Small Cell Lung Cancer). 

‡ Ως προς το στάδιο Ⅲa  ειδικά, ομόφωνη ένδειξη χειρ/κής θεραπείας αποτελεί μόνον η 
υποπερίπτωση T3-4Ν1. 

§ αντενδείκνυται επίσης και στην υποπερίπτωση Ν2 του σταδίου Ⅲa , σύμφωνα με μερίδα της 
βιβλιογραφίας 

** ή Αντένδειξη 

†† ή την Απουσία ευρωστίας (λ.χ. απουσία αναπνευστικών εφεδρειών, οι οποίες θα απαιτούνταν, για 
να δύναται μετεγχειρητικά ο ασθενής να ζει με το υπολειπόμενο πνευμονικό παρέγχυμα) 
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Η ποσοτικοποιημένη Πληροφορία 

Η έννοια “Πληροφορία” καθυστέρησε σημαντικά να καθορισθεί επακριβώς, με σαφή-

νεια μαθηματική, ώστε να είναι υπολογίσιμη ποσοτικά: στο διάβα της Ιστορίας άλλοτε άλλες 

ποσότητες πληροφορίας μεταφέρονταν προφορικά από ῥαψῳδοὺς ἢ ἀοιδοὺς  (μετρήσιμες 

με ραψωδίες ή με στίχους ‡‡ ) ή από τυμπανοκρουσίες στην Αφρική 
[3]. Στους ιστορικούς χρόνους 

η Πληροφορία άρχισε να μπορεί να αποθηκεύεται και / ή να μεταφέρεται σε μορφή Γραπτή (σε 

επιγραφές λίθινες ή πήλινες ή σε πάπυρο, περγαμηνή, χαρτί ή άλλα υλικά και ‘μετρήσιμη’ με αριθμό λέξεων 

ή σελίδων ή τόμων), αλλά δεν είχε ακόμα γίνει η ίδια αυτή καθαυτή Εστία προσοχής 
[4].  Ακόμα 

και όταν άρχισε να μεταδίδεται η Πληροφορία ηλεκτρονικά, αρχικά μέσω τηλεγράφου (χρήση 

κώδικα Morse, καλωδίων, ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρονόμων / relays), ακόμα και τότε δεν είχε 

αυτή επακριβώς ορισθεί ως Ποσότητα, με αποτέλεσμα χρεώσεις τηλεγραφημάτων ανά λέξη, 

που διαβιβαζόταν.  Η έννοια “Πληροφορία” δεν κατέστη πλήρως ορισθείσα ούτε και μετά από 

την τηλεφωνική δυνατότητα διαβίβασής της (ίσως θυμάται κανείς την “ανά τρίλεπτο υπεραστική 

χρέωση” τηλεφωνημάτων στο παρελθόν). 

Και όσο η Πληροφορία δεν οριζόταν με Απόλυτο τρόπο και με μαθηματική έκφραση 

ως μέγεθος επακριβώς μετρήσιμο, δεν μπορούσε βέβαια να σημειωθεί πρόοδος της Επιστή-

μης της Πληροφορίας (άλλως “Πληροφορικής”). 

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τα άλλαξε όλα: κατά την διάρκειά του οι ζωτικής σημασίας 

ανάγκες Κρυπτανάλυσης για πολυάριθμα υποκλαπέντα μηνύματα ώθησαν τον Alan Turing  

 

                                                   

‡‡ Ομηρικά έπη 
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Το πλήρες κείμενο του παρόντος ebook (ψηφιακού βιβλίου) μπορεί 

να αγορασθεί από το ψηφιακό βιβλιοπωλείο iBooks Store χρησιμοποιώ-

ντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://itunes.apple.com/gr/book/diaphorike-klinike-

semantikoteta/id1091170060?l=el&mt=11 

 

 

 

 


