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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοελέγχου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς να
συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού. Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή,
η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες
τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και
γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων παραγράφων, ώστε να γίνει περισσότερο περιεκτικό και εύληπτο.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή, μερική ή ολική, περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του περιοδικού, με
οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη και του ιδιοκτήτη. Η άποψη των συντακτών των άρθρων δεν εκφράζει απαραίτητα και την επίσημη
άποψη του εκδότη και του ιδιοκτήτη.

Γράμμα από τη σύνταξη
Η ιατρική ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένη με την ηθική. Ο Όρκος του Ιπποκράτη αποτελεί το θεμέλιο της ηθικής ιατρικής
σκέψης του δυτικού κόσμου. Ορίζει τη δέουσα συμπεριφορά των γιατρών και καθορίζει τις σχέσεις τους με τους ασθενείς
με δεσμευτικές ηθικές αρχές. Η αγαθοεργία, η αποφυγή της κακοεργίας, η αποτροπή της θανάτωσης, η εμπιστευτικότητα
και η αποφυγή της εκμετάλλευσης του ασθενούς είναι αρχές που περιλαμβάνονται στον Όρκο και εξακολουθούν να
ισχύουν.
Η εξέλιξη της κοινωνίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας θέτουν ζητήματα που εμφανίστηκαν στην εποχή μας και για
τα οποία δεν υπάρχουν μοναδικές απαντήσεις. Είναι θέματα που αφορούν στην αρχή και το τέλος της ζωής, στις σχέσεις
του γιατρού προς τον ασθενή, αλλά και προς την κοινωνία, στην έρευνα πάνω στα ανθρώπινα όντα, στην αναπαραγωγή,
στις μεταμοσχεύσεις, στην κατανομή των πόρων, στην πρόσβαση στις υπηρεσίες, στα συστήματα υγείας, στη δικαιοσύνη,
στο σεβασμό της προσωπικότητας, στην αυτονομία.
Το αφιέρωμα ενός τεύχους των ÇΙατρικών ΑναλέκτωνÈ στην Ιατρική Ηθική και Δεοντολογία είναι αδύνατον να καλύψει
έστω και μέρος των ζητημάτων που αναφέρθηκαν.
Η συντακτική επιτροπή ευχαριστεί και από τη θέση αυτή τους συγγραφείς που με τα άρθρα τους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του τολμήματος αυτού, της αναφοράς στα παλαιά και νέα ζητήματα της Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας.
Τελειώνοντας, αναφέρουμε τη νεκρολογία του καθηγητή κ. Δ. Βώρου για τον αείμνηστο χειρουργό Γ. Αυλάμη, η οποία
κλείνει το τεύχος.

Ιωάννης Αποστολάκης
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Χρήστος Σπ. Μπαρτσόκας
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
cbartsocas@nurs.uoa.gr

Η ιατρική εξελίσσεται ταχύτατα με σκοπό να περιορίσει
τη ραγδαία ανθρώπινη φθορά και, με μάταιη όμως προσπάθεια, να προλάβει τον βιολογικό θάνατο. Τις συνεχείς
προόδους της επιστήμης και της τεχνολογίας προσπαθεί
η πολιτεία να ελέγξει και να περιορίσει με νόμους, στο
πλαίσιο νομιμότητας της ηθικής και δεοντολογίας, οι οποίοι, δυστυχώς, μετά την παρέλευση ετών ακυρώνονται
και τροποποιούνται, προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες των
πολιτών και της κοινωνίας. Όμως, υπέρτατος νόμος για τους
γιατρούς παραμένει ο Όρκος του Ιπποκράτη.
Είναι παράδοξο, όμως, ότι ο Όρκος του Ιπποκράτη, ακόμη και έπειτα από 2.300 χρόνια από τη ÇγέννησήÈ του,
παραμένει επίκαιρος και πρακτικά καλύπτει την καθημερινή άσκηση της σύγχρονης ιατρικής.

Από την προσωπική επαφή στην τεχνολογία
Αρχικά, η ιπποκρατική ιατρική εξέφραζε τα τέλεια συναισθήματα της ανθρώπινης ψυχής: συμπόνια, θυσία
και αυτοπροσφορά προς το συνάνθρωπο. Στη διαδρομή
της, όμως, η ιατρική απέκτησε νέες γνώσεις, με θυσίες,
εγωισμό και φυσικές υπερβάσεις. Οι γιατροί, αρχικά ενεργούσαν ως λειτουργοί φιλανθρωπικής αποστολής, εξελίχθηκαν αργότερα σε επιστήμονες, στη συνέχεια σε
επαγγελματίες υγείας και τώρα αποκτούν και χαρακτηριστικά επιχειρηματιών.
Φυσικά, οι απαράβατες αρχές άσκησης του ιατρικού
επαγγέλματος δεν έπαυσαν να ισχύουν επί αιώνες. Όπως
είναι γνωστό, περιλαμβάνουν την τιμιότητα, την αντικειμενικότητα, την ακεραιότητα, την επαγρύπνηση, την ειλικρίνεια, το σεβασμό για τη διανοητική περιουσία, την
εμπιστευτικότητα και την υπευθυνότητα.
Δυστυχώς, η υγεία έχει ξεφύγει από τη φροντίδα του
προσωπικού γιατρού και το βάρος της άσκησης αυτής έχει
μετακινηθεί στις κλινικές, τις διαγνωστικές και τις θεραπευτικές μονάδες, στα απρόσωπα νοσοκομεία, ακόμη και
σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Ακόμη χειρότερα, και σε ασφαλιστικά ταμεία ή σε εταιρείες υγείας, που απορροφούν
ανταγωνιστικά τους αρρώστους, συλλέγοντας πόρους,
παράγοντας ενδιαφέροντα, αντικαθιστώντας ανθρώπινα
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συναισθήματα και προσωπικές σχέσεις με συμβόλαια,
συμφωνίες και καταναλωτικές αντιλήψεις!

Ιατρική ηθική
Για τους παραπάνω λόγους η ηθική παραμένει μη διαπραγματεύσιμη αρχή στην άσκηση της ιατρικής και στις
σχέσεις γιατρού-ασθενούς. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη
(Ηθικά Νικομάχεια), ÇΗ ηθική και η πολιτική αποτελούν
πρακτικές επιστήμες και, τελικά, η ηθική είναι η ευτυχία
του ατόμου, ενώ ο τελικός στόχος της πολιτικής είναι η
ευτυχία του κράτους συνολικά. Η ηθική είναι πρακτική επιστήμη, της οποίας το ενδιαφέρον συνίσταται στο τελικό
καλό των ανθρώπων... Γενικά, υφίσταται συμφωνία ότι το
όνομα του καλού σκοπού είναι ευτυχία. Συνεπώς η ηθική
είναι επιστήμη που ακολουθείται με σκοπό την ευτυχίαÈ.
Οι τέσσερις βασικές αρχές της ιατρικής ηθικής (να ωφελείς, να μη βλάπτεις, η αυτονομία του ατόμου και η δικαιοσύνη) έχουν οδηγήσει τον ιατρικό κλάδο σε ενδόμυχες
εσωτερικές αρετές, όπως η φιλανθρωπία, η συμπόνια, η
μακροθυμία, η ανεκτικότητα, στο επίκεντρο των οποίων
είναι η αρετή της αγάπης. Μέσω της φιλανθρωπίας, η θεραπευτική φροντίδα αναβαθμίστηκε σε πράξη συμπόνιας
και καλοσύνης και το ιατρικό επάγγελμα σε λειτούργημα
και προσφορά.
Ο γιατρός σήμερα πρέπει και να υπερβαίνει ακόμη την
προσήλωση σε αναχρονιστικούς νόμους, στην πολιτική,
στην οικονομική επιστήμη, στη φυσιολογία και τη μοριακή
γενετική, όταν αυτοί επηρεάζουν θεραπευτικές στρατηγικές, ενώ απομακρύνονται από την αυθεντική φροντίδα
υγείας.
Σύμφωνα με τις ιπποκρατικές απόψεις, οι γιατροί ασκούν την επιστήμη τους μέσα σε ένα λογικό και ηθικό
πλαίσιο. Η θεραπευτική αποτελεί ένα λογικό επάγγελμα
με ρίζες στη συμπόνια. Ο συνδυασμός, όμως, οικονομίας
και υγείας οδηγεί σε απροσδόκητες εξελίξεις στην ιατρική
τεχνολογία (π.χ. PET, MRI, laser, γονιδιακή τροποποίηση
κ.λπ.). Έτσι, η συμβολή του γιατρού σήμερα είναι τεχνολογική, μη λησμονώντας τη βασική προσωπική σχέση και την
κοινωνική αντίληψη της ανθρώπινης υπάρξεως.
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Ηθικοί γιατροί ασκούν ηθική ιατρική (Bill Wolf). Στο επίκεντρό της η ιατρική είναι μια ηθική επιχείρηση βασιζόμενη σε συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Σήμερα, το συμβόλαιο
αυτό της εμπιστοσύνης απειλείται σημαντικά. Αυτός είναι
ο λόγος που απαιτούνται αξιολογήσεις και μετρήσεις ποιότητας. Ο τέως Editor-in-Chief του περιοδικού ÇThe New
England Journal of MedicineÈ, Jerome P. Kassirer, έγραφε:
ÇΜετρήσεις της ποιότητας που υφίστανται σήμερα είναι
ακόμη αρκετά επιπόλαιες και αναξιόπιστες και αναμφισβήτητα θα βελτιωθούν, οι διαφορές ποιότητας... είναι
τόσο λεπτές, που μάλλον θα διαφεύγουν από τις πλέον
εξελιγμένες τεχνικές μετρήσεις στο μέλλονÈ.

Η ιπποκρατική άποψη της ιατρικής είναι:
1.	Σχέση γιατρού-ασθενούς, υπόσχεση, συνοχή, υποστήριξη και αφοσίωση στις ανάγκες και στην προσωπικότητα του ασθενούς
2.	Ηθική υποχρέωση παροχής βοήθειας που πηγάζει από
τη μοναδικότητα και την εσωτερική αξία που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη ζωή.

Οι γιατροί αφοσιώνονται στο να πράττουν το ορθό για
τους ασθενείς τους, να τους προστατεύουν, να τους ενημερώνουν για όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές δυνατότητες,
ακόμη και να τους αποκαλύπτουν πώς (οι ίδιοι) αμείβονται.

Τι υψώνει ένα επάγγελμα σε επιστήμη;

n Ύπαρξη και εφαρμογή άτεγκτου κώδικα ηθικής.
n Ξεχωριστό σώμα γνώσεων.
n Παρατεταμένη περίοδος εκπαίδευσης και άσκησης.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ακεραιότητα συνιστούν
σημαντικές αξίες για την προαγωγή ελεύθερης, αλλά και
υπεύθυνης επιστημονικής προσπάθειας.
Παρότι μεσολάβησαν τόσοι αιώνες από την καθιέρωσή
του, ο Όρκος του Ιπποκράτη συνεχίζει να αποτελεί τον
τελειότερο και τον πληρέστερο κώδικα άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Νόμοι θα έρχονται και παρέρχονται, θα
βελτιώνουν και θα συμπληρώνουν τη δεοντολογία, αλλά
είναι αμφίβολο πως θα υπερκαλύψουν τις ηθικές αξίες
του όρκου!

Abstract
Bartsocas CS. The everlasting value of the Hippocratic Oath. Iatrika Analekta 2014; 2: 1096-1097
Medical practice is moving ahead fast, with benefits promoting health and prolonging survival. Nonetheless, new laws
and revisions are constantly needed to ensure ethical practice of health-care personnel. Although over 2,300 years
have elapsed since its initiation, the Hippocratic Oath is still strong and applies to everyday medical care of patients.
Technological advances may need laws, but the moral values and ethical practice have not changed over the past 23
centuries, as an eternal covenant.
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Ένα από τα πιο ακανθώδη πεδία της ιατρικής και ειδικότερα της ιατρικής ηθικής είναι το ιατρικό απόρρητο. Όλοι
οι άνθρωποι αισθανόμαστε την ανάγκη να έχουμε και να
διατηρούμε έναν κύκλο από μυστικά γεγονότα στην ιδιωτική μας ζωή. Σε διαφορετική περίπτωση το άτομο θα έχανε
ένα μεγάλο μέρος από την ατομικότητά του με παράλληλη
απώλεια της αξιοπρέπειάς του.
Το ιατρικό απόρρητο είναι η τήρηση αυστηρής και απόλυτης μυστικότητας εκ μέρους των ιατρών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε στοιχείο αφορά
τον ασθενή ή τους οικείους του. Ιδιαίτερα σήμερα, όπου
η σφαίρα του απορρήτου με τη σύγχρονη ανάπτυξη της
τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε κάθε είδους
προσβολές, καθίσταται πιο επιβεβλημένη η προστασία
της μυστικότητας. Επί του προκειμένου οφείλει κανείς να
αναρωτηθεί πόσο εφικτή είναι σήμερα η διατήρηση του
ιατρικού απορρήτου, με τόσες ετερόκλητες υπηρεσίες και
οργανισμούς που εμπλέκονται κατά τη νοσηλεία ενός ατόμου, π.χ. ασφαλιστικός φορέας, ιδιωτική ασφάλεια και
εμμέσως η εφορία.

Το ζήτημα
Σε κάθε περίπτωση το βιβλίο ασθενών, το οποίο καθιερώθηκε περί τα τέλη της δεκαετίας του 1980, και οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών υποχρεώνουν σε αναγραφή όλων
των στοιχείων του ασθενούς, αλλά και της αιτιολογίας επί-

σκεψης, σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και τη διάγνωση,
στοιχεία που αποτελούν μέρος του ιατρικού απορρήτου.
Στην προκειμένη περίπτωση το υπουργείο Οικονομικών
αντέδρασε με εκατοντάδες εκθέσεις ελέγχου και άνοιξε
ένας αδυσώπητος πόλεμος, τον οποίο ÇπλήρωσανÈ εκατοντάδες γιατροί, ενώ σύμφωνα με απόφαση του ΔΠρ.ΑΘ.- (19322/1988, ΔΦΝ 1990, 54) έγινε δεκτό ότι το
ιατρικό απόρρητο αίρεται σε μεγάλο βαθμό για λόγους
δημοσίου συμφέροντος και ότι δεν παραβιάζονται με τους
φορολογικούς ελέγχους τα άρθρα 9 και 19 του Συντάγματος, που προσδιορίζουν ότι η προσωπική ζωή του ατόμου
είναι απαραβίαστη. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε ιστορικό
γεγονός στην ελληνική νομολογία.
Στη βιοηθική, αλλά και στον ιπποκρατικό Όρκο θα ήταν
αδιανόητη η σκέψη ότι θα μπορούσε τρίτος να παρεισφρήσει στα άδυτα των αδύτων, στην απόλυτα εμπιστευτική
σχέση γιατρού και ασθενούς, που είναι το έννομο αγαθό
που προστατεύεται και από τους κώδικες ιατρικής δεοντολογίας σε συνδυασμό με όλο το προστατευτικό πλαίσιο.
Το ιατρικό απόρρητο, ένα από τα πιο αρχαία και ιερά
ανθρώπινα δικαιώματα, βρήκε την ωραιότερη διατύπωση
στον περίφημο Όρκο του Ιπποκράτη: ÇΌμνυμι Απόλλωνα
ιητρόν......... δ᾽ αν εν θεραπείη ή ίδω ή ακούσω σιγήσομαιÈ (ÇΟρκίζομαι στον Απόλλωνα το γιατρό ό,τι κατά τη
διάρκεια της θεραπείας ή δω ή ακούσω θα τα αποσιωπώ).

Η ελληνική νομολογία
Συντομογραφίες νομικών όρων

ΚΠΔ: Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
ΚΠολ.-Δ.: Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
ΔΠρ.-Αθ.: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
ΔΦΝ: Δελτίο Φορολογικής Νομολογίας
Π.Κ.: Ποινικός Κώδικας
Κ.Ι.Δ.: Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
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Από ιστορική άποψη προκύπτει ότι στη διάρκεια του Μεσαίωνα το ιατρικό απόρρητο αγνοήθηκε τελείως και μόλις
κατά τους χρόνους της Αναγέννησης εμφανίστηκε στα
κείμενα των θεολόγων της Καθολικής Εκκλησίας μαζί με
το απόρρητο της εξομολόγησης. Με τη Γαλλική Επανάσταση το ιατρικό απόρρητο ενισχύθηκε σημαντικά και στη
συνέχεια καθιερώθηκε νομοθετικά στο άρθρο 378 του
ναπολεόντειου ποινικού κώδικα.
Έτσι, λοιπόν, το ιατρικό απόρρητο καθιερώθηκε ιστο-
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ρικά και νομοθετικά ως η υποχρέωση σιωπής του ιατρού
σχετικά με οτιδήποτε πληροφορήθηκε ή αντιλήφθηκε αυτός στο πλαίσιο της σχέσης του με τον ασθενή.
Στο ελληνικό δίκαιο το ιατρικό απόρρητο προστατεύεται
αστικά και ποινικά. Υπάρχει αφενός η διάταξη του άρθρου
371ΠΚ, που απειλεί με χρηματική ποινή ή φυλάκιση μέχρις ενός έτους ιατρούς, μαίες, νοσοκόμους, φαρμακοποιούς, καθώς και τους βοηθούς τους, που παραβιάζουν
το καθήκον εχεμύθειας, και αφετέρου οι διατάξεις των
άρθρων 400 ΚΠολ.-Δ. και 212 ΚΠΔ, που απαγορεύουν
στο δικαστή να εξετάσει ως μάρτυρες ιατρούς, φαρμακοποιούς και τους βοηθούς τους σχετικά με όσα εμπιστευτικά πληροφορήθηκαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός
τους. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις όπου ειδικός νόμος τους υποχρεώνει να τα αναγγείλουν στην αρχή (αρθρ.
212 1περ.γ᾽ ΚΠΔ) και εκτός αν το επιτρέψει εκείνος που
τους τα εμπιστεύθηκε και εκείνος στον οποίο αφορά το
απόρρητο (αρθρ.400 περ.1 ΚΠολ.-Δ.).
Επίσης αυτό το καθήκον εχεμύθειας επιβάλλεται στους
ιατρούς και από το άρθρο 13 εδαφ.1 του Ν.3418/2005
του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, ενώ σύμφωνα με το
άρθρο 8 παρ.2 του ίδιου νόμου η ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ του ιατρού και
του ασθενούς αποτελεί το πιο ουσιαστικό στοιχείο για την
ορθότερη άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.

Ειδικές αναφορές
Στον ανωτέρω νόμο περιλαμβάνεται επίσης άρθρο για
την υποχρέωση του ιατρού σε τήρηση αρχείου, σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, με δεδομένα για την ασθένεια και
την υγεία των ασθενών του. Για τα παραπάνω στοιχεία
εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2472/1997 για την
προστασία του ατόμου, κατά τον οποίο η υγεία αποτελεί
ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο και απολαμβάνει αυξημένης προστασίας.
Επίσης, χρειάζεται προσοχή σε μερικές περιπτώσεις όπου μία ιατρική πράξη που κατά κανόνα δημοσιοποιείται,
πρέπει να τηρηθεί μυστική, σύμφωνα με επιθυμία του
υποκειμένου κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών (π.χ. ένας τοκετός που
συνήθως αναγγέλλεται δημόσια μπορεί να χρειαστεί, αν
οι συνθήκες το υπαγορεύουν, να μείνει μυστικός).
Τέλος, οι ιατρικές πράξεις που αφορούν σε ανηλίκους
έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα όσον αφορά στο ιατρικό
απόρρητο, διότι αναγκαστικά εμπλέκονται και οι γονείς.

Κάθε περίπτωση εξατομικεύεται ανάλογα με τις διατάξεις
του αστικού κώδικα.
Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η αποκάλυψη του απόρρητου επιβάλλεται, οπότε αίρεται ο άδικος
χαρακτήρας της πράξης (άρθρο 371 παράγραφος 4 του
ποινικού κώδικα).
Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας καθορίζει τον τρόπο
άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος, υποδεικνύοντας
κανόνες συμπεριφοράς. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν
και το ιατρικό απόρρητο και έχουν μεγάλη σημασία για
την αξίωση αποζημιώσεως, διότι θεμελιώνουν τον όρο του
ÇπαράνομουÈ. Επίσης ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
επιτάσσει καθήκον τήρησης και διαφύλαξης του ιατρικού
απορρήτου και μετά το θάνατο του ασθενή (άρθρο 13,
αριθμό 6). Ρητή μνεία του ιατρικού απορρήτου γίνεται στο
νέο κώδικα της Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν3418/2005) και
συγκεκριμένα στο άρθρο 13 αυτού.
Το ιατρικό απόρρητο είναι έννομο αγαθό που απολαμβάνει τη μέγιστη κρατική προστασία. Η αξίωση των ασθενών για την τήρηση εκ μέρους των ιατρών του καθήκοντος
εχεμύθειας θεμελιώνεται στο άρθρο 9 του Συντάγματος.
Στις περισσότερες έννομες τάξεις εξακολουθεί ορθώς να
προστατεύεται το ιατρικό απόρρητο, με την έννοια ότι
προστατεύεται όχι μόνο το ιδιωτικό απόρρητο, αλλά και η
εμπιστοσύνη του κοινού στο ιατρικό επάγγελμα-λειτούργημα, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετείται το
δημόσιο συμφέρον της υγείας των ανθρώπων. Παράλληλα, επιβάλλεται η από μέρους του γιατρού συμμόρφωση
προς το νόμο 2472/1997, κατά τον οποίο η υγεία αποτελεί
ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο και απολαμβάνει αυξημένης προστασίας. Έτσι κάθε προσβολή των προσωπικών
δεδομένων υγείας αποτελεί και παραβίαση του ιατρικού
απορρήτου.

Οι εξαιρέσεις
Παρ᾽ όλα αυτά, το ιατρικό απόρρητο κάμπτεται σημαντικά, όταν ο ίδιος ο νομοθέτης θεσπίζει εξαιρέσεις ή
εφαρμόζεται το άρθρο 371 εδάφιο 4ΠΚ ή, πολύ περισσότερο, όταν ο ίδιος ο ασθενής συναινεί στη διάθεση
του απορρήτου, δηλαδή στην αποκάλυψή του. Υπάρχουν,
όμως, και περιπτώσεις κατά τις οποίες δημιουργείται σύγκρουση καθήκοντος, με το νόμο να συνηγορεί υπέρ της
τρόπον τινά παραβίασης της εχεμύθειας. Και αναφερόμαστε στην ύπαρξη νομικού καθήκοντος του ιατρού να παραβιάσει την εχεμύθειά του, που αποκτά σημαντική αξία

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 22 | Έτος 2014

1099

Το ιατρικό απόρρητο

στην περίπτωση των μολυσμένων με τον ιό του AIDS. Σε
αυτήν την περίπτωση η εγγυητική θέση του ιατρού, όταν
αυτή καταφάσκεται προς όφελος εκείνου που πρέπει να
ενημερωθεί, έχει το προβάδισμα έναντι του καθήκοντος
σιωπής.
Επομένως, αν τότε ο ιατρός δεν αποκαλύψει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο τον επικείμενο κίνδυνο μόλυνσης και

το άτομο μολυνθεί, ενδέχεται να έχει ποινικές ευθύνες για
έγκλημα, που τέλεσε με παράλειψη.
Η θεμιτή παραβίαση του καθήκοντος εχεμύθειας του
ιατρού προβλέπεται, όπως προαναφέρθηκε, στο άρθρο
371 4ΠΚ, αλλά και στο άρθρο 232 του νόμου 1565/1939.
Έτσι ο ιατρός έχει θέση εγγυητή, που του επιβάλλει να
ενημερώσει τα πρόσωπα, που κινδυνεύουν από μόλυνση.

Abstract
Douratsos E, Mavrelos K. Medical confidentiality. Iatrika Analekta 2014; 2: 1098-1100
Confidentiality in medical practice constitutes an important legal obligation of the doctor towards the patient, within
the context of the unique relationship they are involved in. A great number of constitutional, civil law, penal law and
especially the code of medical ethics, establish respect to the duty of confidentiality. Its violation effects the civil as well
as the penal liability of the medical practitioner. The circumstances under which the duty of confidentiality is raised are
limited and explicitly described in the laws. All the above issues are included in international and european texts. This
consists a strong indication of its significance.
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Όταν ο άνθρωπος έχει την υγεία του είναι θείο δώρο. Όταν,
όμως, μια αρρώστια έρχεται χωρίς να την περιμένουμε ή
την ανακαλύπτουμε διότι είμαστε οπαδοί της προληπτικής ιατρικής, τότε τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Τι
κάνουμε; Πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα; Πάμε στο
γιατρό, αλλά σε ποιον και πού θα τον βρούμε; Πώς επιλέγουμε τον καλύτερο σήμερα που η γνώση και η πληροφορία βρίσκονται σε τόσο προχωρημένο στάδιο; Στις μέρες
μας, που οι ειδικότητες είναι τόσες πολλές, νομίζω ότι ο
οικογενειακός γιατρός θα ήταν μια καλή λύση για να μας
οδηγήσει προς μια σωστή κατεύθυνση.
Παλαιότερα μερικοί από τους λιγοστούς τότε ιατρούς
δημοσίευαν ανακοινώσεις στον τύπο για να ενημερώσουν
το κοινό ότι ÇΟ ιατρός δέχεται στο ιατρείοÈ, ÇΟ ιατρός
θα λείψει στο εξωτερικό για μετεκπαίδευσηÈ και διάφορα
άλλα. Όλα αυτά σταδιακά κατέληξαν στη σημερινή ιατρική
διαφήμιση, που κυμαίνεται από την επαγγελματική κάρτα και τον τηλεφωνικό κατάλογο μέχρι το διαδίκτυο και
το Facebook. Η θέσπιση μιας σχετικής νομοθεσίας είναι
πλέον απαραίτητη.
Για μια σωστή και εμπεριστατωμένη ανάπτυξη του θέματός μας, πρέπει να ανατρέξουμε πρώτα στα γενικότερα
χαρακτηριστικά της διαφήμισης.

Ο ορισμός
Διαφήμιση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας το καταναλωτικό κοινό ενημερώνεται και επηρεάζεται για ένα
προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή.
Η διαφήμιση χρησιμοποιεί άλλοτε συγκινησιακά και
άλλοτε λογικά επιχειρήματα. Σκοπός της κατά κανόνα είναι να αυξήσει τις πωλήσεις ενός προϊόντος ή και να το
κάνει αποδεκτό σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό
ατόμων. Παράλληλα, να ενημερώνει το κοινό για την τιμή,
τη διαθεσιμότητα και τυχόν κινδύνους από τη χρήση του
προβαλλόμενου είδους.
Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει διαφήμιση που να στοχεύει σε πολλές ομάδες συγχρόνως και οι περισσότερες
διαφημίσεις επιλέγουν το Çtarget groupÈ στο οποίο απευθύνονται - αλλιώς δομείται μια διαφήμιση για γυναίκες και

αλλιώς για άνδρες ή για παιδιά.
Η εκτέλεση του διαφημιστικού μηνύματος μπορεί να
γίνει με πολλούς και διάφορους τρόπους, μπορεί να έχει
στοιχεία χιούμορ, συγκινησιακά φορτισμένες εικόνες κ.ά.

Διαφημιστικά μέσα
Η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιήσει αρκετά μέσα για
να επιτύχει την αποστολή της, όπως:
Η τηλεόραση: Είναι το πλέον αποδοτικό μέσο και γι᾽
αυτό είναι και το πιο ακριβό. Οι τιμές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως ο χρόνος και η ώρα προβολής,
με το κόστος να αυξάνεται όταν η τηλεθέαση υπολογίζεται
να είναι η μέγιστη.
Το ραδιόφωνο: Το ραδιόφωνο ακολουθεί και αυτό τους
κανόνες της τηλεοπτικής διαφήμισης. Η ραδιοφωνική διαφήμιση βασίζεται στον ήχο, δηλαδή κυρίως σε μουσική
και σε ηχητικά λεκτικά κείμενα που εκπέμπονται.
Άλλοι τρόποι διαφήμισης είναι ο κινηματογράφος, ο ημερήσιος και περιοδικός Τύπος, αφίσες, πινακίδες, διάφορα φυλλάδια, τα κινητά τηλέφωνα και τέλος το διαδίκτυο.

n

n

Η ιατρική διαφήμιση
Πολλά από τα περιεχόμενα του κειμένου ÇΣυλλογή ιατρικής νομοθεσίαςÈ που έχουν δημοσιευθεί στο Διαδίκτυο
είναι άξια σχολιασμού ξεκινώντας από το ότι την άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος, ακόμα και στον 21ο αιώνα, τη
δίδει ο υπουργός αφού πρώτα υποβάλει ο ιατρός τα σχετικά έγγραφα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η πληροφορία ότι, αν
ένας γιατρός δεν έχει ασκήσει το επάγγελμά του για τέσσερα συναπτά χρόνια, τότε για να μπορέσει να το ασκήσει
και πάλι, είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει για ένα
χρόνο επανεκπαίδευση και άλλα διάφορα φαιδρά.
Η συγκεκριμένη συλλογή ιατρικής νομοθεσίας για την
άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος περιλαμβάνει και μια
αναφορά στην ιατρική διαφήμιση, που αναφέρεται στο
Δ᾽ Κεφάλαιο του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Στο άρθρο 16, όπου αναλύεται το θέμα ÇΙατρός και ΚοινωνίαÈ,
αναφέρονται τα εξής: ÇΟ ιατρός οφείλει να γνωρίζει τον
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κοινωνικό χαρακτήρα του λειτουργήματός του και έχει την
υποχρέωση με βάση τις γνώσεις του, τις δεξιότητες και
την πείρα που έχει αποκτήσει να εφιστά την προσοχή της
κοινότητας στην οποία ανήκει σε θέματα που έχουν σχέση
με τη δημόσια υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας των
ιατρικών υπηρεσιώνÈ.
Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται επίσης: ÇΟ γιατρός έχει το ίδιο δικαίωμα στο σεβασμό της
προσωπικότητάς του και της ιδιωτικής του ζωής από τον
Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατά την άσκηση
του ιατρικού του λειτουργήματοςÈ.
Στον ίδιο κώδικα περί ιατρικής δεοντολογίας, στο άρθρο
17, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο θέμα της διαφήμισης και
στην παρουσία ιατρών στα ΜΜΕ. Εκεί αναγράφονται τα
εξής:
1.	Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή
συστηματική δημόσια παρουσία ή αναφορά του ονόματος του ιατρού, άμεσα ή έμμεσα, η οποία είτε προέρχεται από αυτόν είτε διενεργείται με δική του υποκίνηση.
2.	Απαγορεύεται η ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών ή διανομή φυλλαδίων, αγγελιών δημοσιευμάτων ή οποιασδήποτε φύσης
διαφημιστικού εντύπου ή άλλων ανακοινώσεων στον
έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο. Όμως κατ᾽ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω μέσων σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου Ν8 του παρόντος νόμου.
3.	Απαγορεύεται η εντοίχιση επιγραφών ή πινακίδων με
εμπορικό ή κερδοσκοπικό περιεχόμενο, καθώς και η
ανάρτηση πινακίδων σε εξώστες, παράθυρα ή άλλα σημεία του κτιρίου, εκτός από την κύρια είσοδο του τόπου
της κατοικίας και της επαγγελματικής εγκατάστασης
του ιατρού και την πρόσοψη του κτιρίου. Οι διαστάσεις
των πινακίδων είναι συγκεκριμένες -25 x 30 cm- και σ᾽
αυτές αναγράφονται υποχρεωτικά και αποκλειστικά το
όνομα και το επώνυμο του ιατρού, ο αριθμός μητρώου
του οικείου ιατρικού συλλόγου, οι μόνιμοι τίτλοι του,
η αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ειδικότητά του, καθώς
και ημέρες και ώρες επισκέψεων. Απαγορεύεται η επιδεικτική διακόσμηση και ο φωτισμός των πινακίδων.
Πριν από την ανάρτηση, ο ιατρός οφείλει να υποβάλει
προς έγκριση στον οικείο ιατρικό σύλλογο την πινακίδα
που προτίθεται να αναρτήσει.
Τι όμως δεν συνιστά ανεπίτρεπτη διαφήμιση σύμφωνα
με την παράγραφο αυτή;
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1. Δημόσιες ανακοινώσεις για ιατρικά θέματα εφόσον γίνονται από ειδικούς σε θέματα του αντικειμένου τους και
με γνώμονα την ενημέρωση των συναδέλφων ιατρών
και της κοινής γνώμης.
2.	Η συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις στον ιατρικό ή
ηλεκτρονικό Τύπο, με σκοπό την ενημέρωση της κοινής
γνώμης, κυρίως για θέματα αρμοδιότητας ή ειδικότητας
του ιατρού ή του πεδίου ευθύνης του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τηρούνται οι αρχές της αβρότητας,
της έντιμης εκφοράς κρίσεων και επιχειρημάτων και
του σεβασμού της άλλης άποψης, που διατυπώνεται
με τους ίδιους κανόνες.
Οι ιατροί μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 17 του παρόντος
νόμου (όνομα, επώνυμο, τίτλος, διεύθυνση), ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να συνάδουν με την επαγγελματική
ευπρέπεια και αξιοπρέπεια. Η ιστοσελίδα μπορεί να ενημερώνει σχετικά με τις συμβάσεις ή με άλλους τρόπους
που ο ιατρός συνεργάζεται με το Δημόσιο ή άλλα ταμεία
ασθενείας ή με ασφαλιστικούς φορείς.

Οι νεότερες διατάξεις και οι κυρώσεις
Το άρθρο 18 του παρόντος νόμου καταλήγει στο ότι, σύμφωνα με την κοινή αξιολόγηση των περισσοτέρων ευρωπαϊκών έννομων τάξεων, η υγεία δεν πρέπει να αποτελεί
αντικείμενο εμπορικής διαφήμισης.
Η γενική αυτή απαγόρευση έχει τη βάση της στην έννοια του ιατρού και γενικότερα των ιατρικών κέντρων,
εργαστηρίων, κλινικών κ.λπ. Ο ιατρός εκτελεί ευαίσθητο
κοινωνικό λειτούργημα άρρηκτα συνδεδεμένο με σχέσεις
προσωπικής εμπιστοσύνης, τέτοιες που δεν συνάδουν με
καμία έννοια εμπορευματοποίησης. Η μέριμνα για την
αποφυγή της παραπλάνησης του κοινού στα ευαίσθητα
αυτά θέματα φαίνεται επίσης να δικαιολογεί τις σχετικές
απαγορεύσεις, αν και θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι την ορθή πληροφόρηση του κοινού θα μπορούσαν
ενδεχομένως να εξασφαλίσουν οι γενικές διατάξεις που
απαγορεύουν την παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση.
Υποστηρίζεται ωστόσο και η αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή η διαφήμιση επιτρέπει στο κοινό να βρίσκει ταχύτερα
τον ειδικό για κάθε αντικείμενο, ενώ μπορεί να οδηγήσει
και σε μείωση της δαπάνης για τον ιδιώτη, αφού κατά τεκμήριο ο ειδικός είναι σε θέση να παράσχει τις απαραίτητες
υπηρεσίες με μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτητα, οργανωτικά
και εν τέλει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και οικο-
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νομία (Βουλή των Ελλήνων - Διεύθυνση Επιστημονικής
Μελέτης - Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και
Προτάσεων Νόμων).
Θα πρέπει να προσθέσουμε και κάποιες νεότερες διατάξεις που αφορούν πάντα στην ιατρική διαφήμιση και
που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
φροντίδας. Αναφέρω μόνο ενδεικτικά τους νόμους - διατάξεις και τις παραγράφους ενδεικτικά (άρθρο 6 του
Ν.2194/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 17213), για να καταλήξω στο τι
επιτρέπεται.
1.	Επιτρέπεται η χρήση απλών πινακίδων σήμανσης (κατευθυντήριων πινακίδων) εφόσον δεν έχουν διαφημιστικά στοιχεία.
2.	Κάθε ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών φέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της μόνον τη λέξη ÇιδιωτικόÈ
(π.χ. ιδιωτικό ιατρείο, ιδιωτικό οδοντιατρείο, ιδιωτικό
διαγνωστικό εργαστήριο ή εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή ιδιωτικό πολυϊατρείο) συνοδευόμενο από την ένδειξη Ιατρική Α.Ε. ή Ιατρική ΕΠΕ.
Απαγορεύεται η χρήση του ίδιου διακριτικού τίτλου από
άλλη ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας σε
όλη τη χώρα.
3.	Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας να χρησιμοποιούν στην επωνυμία τους, είτε
είναι ελληνική είτε ξενόγλωσση, τους όρους Κέντρο
Υγείας, Ιατρικό Κέντρο - Διαγνωστικό Κέντρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12
του Ν.1579/1985 (ΦΕΚ 17217) που καταργήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.2071/1992 και
επανήλθε σε ισχύ με την παρ.1 του άρθρου 59 του
Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 17165).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τις παραβάσεις της νομοθεσίας αυτής προβλέπονται και διοικητικές κυρώσεις
που επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του υπουργού Υγείας ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
4 παρ.4 του Ν.1278/1982, το ΚΕΣΥ συγκροτεί μόνιμη
ειδική πειθαρχική επιτροπή, η οποία επιμελείται τον έλεγχο και τη διαπίστωση των παραβάσεων του άρθρου αυτού.
Προς συμπλήρωση των ανωτέρω γίνεται σαφές ότι οι
ρυθμίσεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν τις διατάξεις
του Α.Ν. 1565 (1939) περί του Κώδικα Ασκήσεως Ιατρικού
Επαγγέλματος (ΦΕΚ Α16)
Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το άρθρο 27:

1.	Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος συντάσσει δεοντολογικό κανονισμό των επαγγελματικών καθηκόντων
και υποχρεώσεων του γιατρού, ο οποίος περιέχει και
άλλους κανόνες σχετικούς με την περιφρούρηση της
τιμής και αξιοπρέπειας του ιατρικού επαγγέλματος.
2.	Ο δεοντολογικός κανονισμός, ο οποίος εγκρίνεται από
τον υπουργό της Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως (υπουργό Υγείας), τίθεται σε ισχύ με Β. Διάταγμα (Π.Δ.),
οι διατάξεις του οποίου είναι υποχρεωτικές για τους
γιατρούς.
3.	Μέχρι την έκδοση του προβλεπομένου από τις προηγούμενες παραγράφους δεοντολογικού κανονισμούς
εξακολουθεί να ισχύει το Διάταγμα της 1ης Μαρτίου
1926 ÇΠερί πρόσκαιρου κώδικα της δεοντολογίας του
ιατρικού επαγγέλματοςÈ, εφόσον δεν αντίκειται στον
παρόντα νόμο.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο δεοντολογικός αυτός κανονισμός που πρόκειται να συντάξει ο Π.Ι.Σ. ακόμα δεν
έχει ολοκληρωθεί και εξακολουθεί να ισχύει ο νόμος της
1ης Μαρτίου 1926.
Ανατρέχοντας στα προαναφερθέντα εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς την ύπαρξη πολυνομίας και πολλών διευκρινιστικών διατάξεων που περιπλέκουν το θέμα της ιατρικής
διαφήμισης.

Η πρόταση του ΙΣΑ
Επίσης, στο διαδίκτυο μπορεί να βρεθεί η επιστολή που
απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του, στις 19/4/2013 στον τότε
υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Ανδρέα Λυκουρέντζο, σε μια προσπάθεια ομογενοποίησης
του νομοθετικού πλαισίου περί την ιατρική διαφήμιση.
Παραθέτουμε εδώ το πλήρες κείμενο:
ÇΣημειωτέον ότι η αδράνεια της πολιτείας, καθώς και η
προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.2194/1994 ειδική Πειθαρχική Επιτροπή του ΚΕΣΥ για τη διαφήμιση των
ιδιωτικών φορέων, δε λειτούργησαν ουσιαστικά, έχουν επιφέρει πλήρη αναρχία στον τομέα αυτό, η οποία απάδει
του κύρους του ιατρού, της φύσης της ιατρικής ως λειτουργήματος και της υγείας ως οιονεί κοινωνικού αγαθού.
Συγκεκριμένα, το νομικό πλαίσιο που αφορά στις Òεπαγγελματικές πινακίδεςÓ των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ είναι
αποσπασματικό. Αφενός για τους γιατρούς εφαρμοστέες ήταν οι διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας
(Ν3418/2005 - ΦΕΚ Α -287), ενώ αυτές δεν ίσχυαν για
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τις Òιατρικές εταιρείεςÓ, για τις οποίες εφαρμοστέες ήταν
οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2184/1994 (ΦΕΚ Α᾽/34)
ÒΑποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξειςÓ, όπως ισχύουν σήμερα.
Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η ενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για όλους τους φορείς ΠΦΥ ανεξαρτήτως
νομικής μορφής, για λόγους ασφαλείας δικαίου και νομιμότητας, αφετέρου η αντιμετώπιση των ιδιωτικών φορέων
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τρόπο που συνάδει
και στις διατάξεις της ΚΥΑ 38110/9-9-2002, που έλαβαν
χώρα στο πλαίσιο περιορισμού της υπαίθριας διαφήμισης
και της επιβολής τάξης στις επαγγελματικές επιγραφές
που αναρτώνται τόσο από τα φυσικά πρόσωπα όσο και
τις πάσης φύσεως εταιρείες, ανεξαρτήτως της δραστηριότητάς τους.
Περαιτέρω, όσον αφορά την απαγόρευση της ιατρικής
διαφήμισης των φορέων ΠΦΥ, η οποία δεν εμπίπτει στην
κατηγορία διοικητικών περιορισμών που αίρονται με το
Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32τ. Α᾽), αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα πλαίσιο εκσυγχρονισμένων διατάξεων, καθώς το ισχύον άρθρο 17 του Ν.3418/2005, περιλαμβάνει
υπέρμετρους περιορισμούς αποκλειστικά για τους ιατρούς
φυσικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα τη δυσμενή μεταχείρισή
τους έναντι νομικών προσώπων. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε την ασύδοτη διαφήμιση Òιατρικών καρτώνÓ από
εμπορικές εταιρείες σε συνεργασία με ιδιωτικές κλινικές,
όπως ÒYgeia on lineÓ, ÒEu Club Εξασφάλιση ΥγείαςÓ.
Επίσης, θα πρέπει οι ιατρικοί σύλλογοι να έχουν αρμοδιότητα για την επιβολή κυρώσεων επί πάσης φύσεως φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που προβαίνουν
σε παραβίαση των διατάξεων περί διαφήμισης, και όχι
μόνο επί των φυσικών προσώπων - ιατρών επί των οποίων αποκλειστικά οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν αρμοδιότητα
μέχρι σήμερα.
Προσφάτως ο ΙΣΑ υπέβαλε προς τις αρμόδιες αρχές ένα
κείμενο προτεινόμενων διατάξεων σχετικών με την ιατρική
διαφήμιση και ενημέρωση.
Προτεινόμενες διατάξεις σε κατάργηση του άρθρου 17
του Ν. 3418/2005 είναι μεταξύ άλλων:
Όλοι οι φορείς ΠΦΥ (ιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια,
πολυϊατρεία) που δραστηριοποιούνται είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως νομικά πρόσωπα και ανεξαρτήτως νομικής
μορφής, μπορούν να αναρτούν επαγγελματική επιγραφή,
στην οποία αναφέρεται αποκλειστικά η θέση, η διεύθυν-
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ση, η ιατρική ειδικότητα του ιατρού φυσικού προσώπου
και οι μόνιμοι αναγνωρισμένοι τίτλοι του στην Ελλάδα και
ο αριθμός της άδειας λειτουργίας που του έχει χορηγηθεί
από τον οικείο ιατρικό σύλλογο ή την περιφέρεια και αντίστοιχα η επωνυμία, το αντικείμενο δραστηριότητας νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και η
άδεια λειτουργίας που τους έχει χορηγηθεί από τον οικείο
ιατρικό σύλλογο ή την περιφέρεια, και η οποία τοποθετείται στο ισόγειο παράλληλα στην πρόσοψη του κτιρίου με
μέγιστο συνολικό ύψος 0,70 μ., είτε στον όροφο όπου έχει
την έδρα του ο φορέας και παράλληλα στην πρόσοψη του
κτιρίου (μπαλκόνι - εξώστης) με μέγιστη διάσταση 0,70
x 3,00 μ., είτε κάθετα με διαστάσεις κατ᾽ ανώτατο όριο
0,70 x 0,70 x 0,25 μ. Επίσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση
πινακίδων των ιδίων διαστάσεων στην ιδιόκτητη πρασιά
των ακινήτων με ενιαία χρήση.
Άρθρο
Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση των ιατρών φυσικών προσώπων και κάθε ιδιωτικού φορέα παροχής πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή,
καθώς και η οποιαδήποτε προβολή και προπαγάνδα για
την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, που είτε υποκινείται από
τον ίδιο τον ιατρό ή τον φορέα είτε γίνεται με γνώση του,
και αποσκοπεί στην προβολή και στην επαγγελματική επικράτηση έναντι των συναδέλφων.
Άρθρο
Ως ενημέρωση νοείται:
1.	Η δημιουργία, διάθεση και κυκλοφορία επαγγελματικών καρτών και φυλλαδίων με στοιχεία επικοινωνίας
και αναφορά αποκλειστικά της ιατρικής ειδικότητας του
ιατρού φυσικού προσώπου, των μόνιμων αναγνωρισμένων τίτλων του στην Ελλάδα, της διεύθυνσης και του
τηλεφώνου του, καθώς και του αριθμού της άδειας λειτουργίας που του έχει χορηγηθεί από τον οικείο ιατρικό
σύλλογο ή την περιφέρεια. Αντίστοιχα, για τα νομικά
πρόσωπα, η επωνυμία, το αντικείμενο δραστηριότητας
- ιατρικά τμήματα των νομικών προσώπων, καθώς και
η άδεια λειτουργίας που τους έχει χορηγηθεί από τον
οικείο ιατρικό σύλλογο ή την περιφέρεια.
2.	Η καταχώριση ανακοίνωσης με τα ανωτέρω και μόνο
στοιχεία σε τηλεφωνικούς ή άλλους καταλόγους επικοινωνίας, σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή ευρετήρια ιατρών και εν γένει επαγγελματιών ή άλλα ευρετήρια
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που εκδίδονται στο τομέα των υπηρεσιών, έντυπα ή
ηλεκτρονικά.
3.	Η δημιουργία και παρουσίαση επαγγελματικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο με το κατά ως άνω επιτρεπόμενο
περιεχόμενο.
Άρθρο
Επιτρέπεται η παροχή συνέντευξης στον Τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό, από ιατρό είτε ατομικά είτε ως μέλος ή εργαζόμενος σε ιατρική εταιρεία ή επιστημονικό ή κοινωφελή
οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι γίνεται έπειτα από σχετική ενημέρωση του οικείου ιατρικού συλλόγου και με
σκοπό την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού επί ιατρικών
ζητημάτων, και όχι την προβολή της επαγγελματικής δραστηριότητας του ιατρού ή του φορέα με απώτερο στόχο
την επαγγελματική επικράτηση είτε του ίδιου προσωπικά
είτε του φορέα για τον οποίο ενεργεί.
Άρθρο
Όταν ο ιατρός προβαίνει σε πάσης φύσεως ενέργεια ενημέρωσης του κοινού για επιστημονικά θέματα και όποιο
και αν είναι το μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί (ενημερωτικά φυλλάδια, τηλεοπτική ή ραδιοφωνική παρουσίαση, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά.) δεν πρέπει:
1.	να γνωστοποιεί τα προσωπικά του τηλέφωνα, τη διεύθυνσή του και την ιστοσελίδα του,
2.	να προσφέρει δώρα, πακέτα προσφορών ή εκπτώσεις
επί της ιατρικής αμοιβής του,
3.	να αναφέρει πληροφορίες που αφορούν σε ιατρικές
αμοιβές και τιμές,
4.	να παραπλανεί το κοινό ως προς τις ιατρικές υπηρεσίες
που παρέχει με βάση το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς του,
5.	να δημιουργεί μη ρεαλιστικές προσδοκίες ως προς τη
θεραπεία πάσης φύσεως νόσων,
6.	να δημιουργεί σύγχυση στο κοινό σχετικά με τις συνέπειες που μπορεί να έχει για τη δημόσια υγεία μία
ιατρική πράξη.
Άρθρο
Δεν επιτρέπεται στο γιατρό και σε κάθε φορέα ΠΦΥ να συνάπτει συμφωνίες με εταιρείες προβολής και διαφήμισης,
με σκοπό την προώθηση της φήμης του και την επαγγελματική προβολή του και να παραχωρεί συνεντεύξεις επί
πληρωμή.

Άρθρο
Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος, επισύρει
διοικητικό πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων
(2.500,00) ευρώ, το οποίο επιβάλλεται στο φορέα ΠΦΥ,
ανεξάρτητα αν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι πέντε
χιλιάδων (25.000,00) ευρώ.
Σε περίπτωση παραβίασης κατ᾽ εξακολούθηση των διατάξεων περί διαφήμισης ανακαλείται προσωρινά η άδεια
λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε,
για χρονικό διάστημα από ένα μήνα έως και ένα χρόνο.
Άρθρο
Η διαπίστωση της παράβασης γίνεται από την Τριμελή
Επιτροπή του άρθρου 10 του Π.Δ. 84/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 35 του
Ν.4025/11 που είναι αρμόδια για την διοικητική εποπτεία
των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ. Η Επιτροπή που διενήργησε
τον έλεγχο γνωστοποιεί εγγράφως με απόδειξη τη διαπίστωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος στον
παραβάτη, ο οποίος καλείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει
έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του. Αμέσως μετά την
παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα από
το αν ο παραβάτης έχει υποβάλει εγγράφως τις απόψεις
του, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο διαβιβάζει το
φάκελο της υπόθεσης στο Δ.Σ. του κατά τόπο αρμοδίου
ιατρικού συλλόγου.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από
εισήγηση της Επιτροπής.
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δημόσια
έσοδα και κατατίθενται στο ταμείο του εκάστοτε αρμόδιου
ιατρικού συλλόγου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται μια ενοποίηση
του νομοθετικού πλαισίου για λόγους ασφαλείας, δικαίου
και νομιμότητας σύμφωνα με τη φύση των φορέων αυτών,
αλλά και ο εκσυγχρονισμός του. Έτσι αντιμετωπίζονται
κατά ενιαίο τρόπο όλοι οι ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, ανεξάρτητα από τη μορφή τους.
Εξάλλου η απαγόρευση της ιατρικής διαφήμισης των φορέων ΠΦΥ δεν εμπίπτει στην κατηγορία των διοικητικών περιορισμών που αίρονται με το Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32τ. Α᾽).
Επιπλέον με τις προτεινόμενες διατάξεις οι ιατρικοί σύλλογοι καθίστανται αρμόδιοι για την επιβολή ενιαίου τύπου

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 22 | Έτος 2014

1105

Ιατρική διαφήμιση

κυρώσεων για τους πάσης φύσεως φορείς πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.
Πιστεύουμε ότι η προτεινόμενη κατά τα ανωτέρω τροποποίηση των κείμενων διατάξεων είναι επιβεβλημένη και
ευελπιστούμε στην από μέρους σας στήριξη και προώθησή της. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
συνεργασία.
19/4/2013
Για το Δ.Σ. του ΙΣΑ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος ΠατούληςÈ
Οι προτάσεις και οι εισηγήσεις του συλλόγου ελπίζουμε
να ληφθούν υπόψη κατά τη δημιουργία νέου νομοθετικού
πλαισίου για την ιατρική διαφήμιση.

Η κατάσταση τώρα
Τελικά, τι βλέπουμε σήμερα να γίνεται με την ιατρική διαφήμιση; Μετά την επέκταση και της διαφήμισης στο διαδίκτυο και παρά την υπάρχουσα νομοθεσία, η αγορά έχει
κατακλειστεί από προσφορά καρτών ÇυγείαςÈ που προωθούν την παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων υγείας με
συστάσεις για συμβεβλημένους ιατρούς και κέντρα υγείας.
Σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες αυτές υποχρεώνουν
τους συμβαλλόμενους γιατρούς να κατευθύνουν τους ασθενείς σε συγκεκριμένους ιατρούς ή ιατρικές εταιρείες
που ανήκουν στο ίδιο ÇδίκτυοÈ, το οποίο συνιστά αθέμιτη
πρακτική, η οποία απαγορεύεται από τον κώδικα ιατρικής
δεοντολογίας.
Υπάρχει επίσης μια έντονη τάση στην αγορά, να δημιουργούνται εταιρείες και κατάλογοι ιατρών ή ιατρικών
εταιρειών που συχνά προβαίνουν σε διαφημιστικές καμπάνιες. Αυτές είτε εστιάζουν σε μία πάθηση (π.χ. παχυσαρκία) είτε προτρέπουν το κοινό σε πράξεις συνήθως προληπτικής ιατρικής (π.χ. pap-test, μαστογραφία).
Με αυτόν τον τρόπο προωθούνται συγκεκριμένοι ιατροί
και διαφημίζονται ιατρικές πρακτικές, με αντίστοιχους
τιμοκαταλόγους.
Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα φυλλάδιο με τον τίτλο
ÇΟ γιατρός μουÈ, που περιέχει οδηγίες με διευκρινιστικό
τίτλο ÇΤα πάντα για την υγείαÈ. Στο φυλλάδιο αυτό βρίσκει κανείς γιατρούς ανά περιοχές (π.χ. Κουκάκι, Χίλτον,
Ιλίσια, Πλ. Μαβίλη) και διαφόρων ειδικοτήτων. Περιέχει
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καταχωρίσεις ιατρών, ενώ προωθεί και άλλους ιατρούς
που προβάλλουν την ειδικότητά τους, με καταχωρίσεις
από δήθεν συμβούλους για τον τρόπο αντιμετώπισης μίας συγκεκριμένης νόσου, στην οποία αυτοί ειδικεύονται.
Εάν αυτό δεν είναι διαφήμιση, τότε τι είναι; Υποθέτουμε
ότι το συγκεκριμένο έντυπο βασίζεται σε πληρωμένες
καταχωρίσεις.
Στο ίδιο φυλλάδιο παρουσιάζονται και ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες, ενώ προβάλλονται επίσης ιατρικές απόψεις και συμβουλές π.χ. για τον καρκίνο του μαστού, από
ÇεπώνυμουςÈ ιατρούς, ακόμα και καθηγητές, οι οποίοι οφείλουν -αν μη τι άλλο- να αποτελούν οι ίδιοι παράδειγμα
στην τήρηση της δεοντολογίας. Αυτό βέβαια δε σημαίνει
ότι η σωστή ενημέρωση του κοινού από υπεύθυνα μέσα
επικοινωνίας δεν είναι εξίσου σημαντική.
Εν κατακλείδι δεχόμαστε όλοι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στον κυκεώνα των νόμων και των διατάξεων για την
ιατρική διαφήμιση, εκείνο όμως που θα είναι το λιγότερο
αποτελεσματικό, θα είναι να ξεκινήσει άλλος ένας ατελείωτος διάλογος, ο οποίος θα παρατείνει τις ασάφειες για
πολύ ακόμα χρόνο.

Σύνοψη
1.	Στην ιατρική διαφήμιση είναι πολλές οι αρχές που εκφέρουν γνώμη για την ορθή εφαρμογή της: Υπουργείο
Υγείας, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, επιμέρους Ιατρικοί Σύλλογοι.
2. Η διαφήμιση συνδέεται και με την ιατρική δεοντολογία.
3.	Η σχετική νομοθεσία ξεκινά το 1929 και συνεχίζεται
με νέους νόμους, νέες διατάξεις 1278/82, 1579/85,
38110/92, 2071/92, 3418/2005, 3919/2011, με πιο
πρόσφατη την πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
στις 19/4/2013.
Συμπέρασμα: Η επικρατούσα πολυνομία, εμφανής από
την πληθώρα προτάσεων, νόμων και κανονισμών, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα νόμο καλά μελετημένο έτσι
ώστε να καλύπτεται όλο το φάσμα της ιατρικής διαφήμισης. Ο νέος νόμος που θα θεσπιστεί θα πρέπει να είναι
εναρμονισμένος με τα ευρωπαϊκά δρώμενα.
Πρόταση: Ως μέλη της ευρωπαϊκής κοινότητας ας εφαρμόσουμε κάποιον νόμο που ήδη έχει τεθεί σε ισχύ με
επιτυχία σε μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας
μην αναζητούμε ελληνικές ιδιαιτερότητες γιατί τελικά η
ιατρική είναι η ίδια παντού στον κόσμο.
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Abstract
Megapanos E. Medical advertising. Iatrika Analekta; 2: 1101-1107
1. General description of advertising. 2. Many institutions, including the Health Ministry, the Pan-Hellenic Medical
Association and other local medical associations have their own views on what constitutes acceptable medical advertising.
3. Medical advertising is intertwined with medical ethics. 4. Overview of all relative legislation, that starts in 1929 and
continues with more recent laws and provisions (1278/82, 1579/85, 38110/92, 2071/92, 3418/2005, 3919/2011)
the latest one being a proposal by the Athens Medical Association dating 19/04/2013. A new law, based on solid
research so as to cover all aspects of medical advertising, should be adopted to replace the existing multiple legislation
which is confusing as clearly indicated by all the different laws and provisions. This new law that will be introduced has
to be in accordance with the legislation that already exists in other EU countries. As a member of the European Union,
Greece should adopt a law that has already been successfully implemented in another one of the 27 EU countries. We
should not seek Greek particularities instead, because medicine is the same all around the world.
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...και αδικίη είρξειν.
Ιπποκράτης, Όρκος
Η κριτική ενός γιατρού για ένα συνάδελφό του μπορεί
να είναι θετική (ευνοϊκή) ή αρνητική. Για την πρώτη, εάν
έχει ειλικρινή κίνητρα, κανείς δεν μπορεί να προβάλει
αντίρρηση.
Στο παρόν άρθρο ασχολούμεθα με τη δεύτερη, την
αρνητική κριτική, η οποία, όπως η πείρα μας διδάσκει,
είναι κατά κανόνα ατεκμηρίωτη και ανεπίτρεπτη. Και πρέπει, δυστυχώς, με ειλικρίνεια να παραδεχθούμε ότι κάθε
άλλο παρά σπάνια επιχειρείται. Και συνήθως επιχειρείται
με τρόπους πονηρά συγκαλυμμένους. Αρκεί, κάποτε, και
ένας μορφασμός, όταν γίνεται συζήτηση περί κάποιου
συναδέλφου, για να δημιουργήσει αρνητικές γι᾽ αυτόν
εντυπώσεις και σκέψεις.
Η αρνητική κριτική γίνεται βεβαίως συνηθέστερα ενώπιον του ασθενούς και του περιβάλλοντός του, κάποτε
όμως και σε κοσμικές συντροφιές. Επειδή δε, ως γνωστόν,
η κοινωνία εύκολα γενικεύει, η γνώμη ότι οι γιατροί αλληλοκατηγορούνται είναι ευρύτατα διαδεδομένη, πολλοί
δε ασθενείς, πιστεύοντας ότι γίνονται αρεστοί σ᾽ ένα νέο
θεράποντα, αρχίζουν την πρώτη επαφή με αυτόν κατηγορώντας ανοιχτά τον ή τους προηγουμένους.
Σε σπάνιες, ευτυχώς, περιπτώσεις η ανεπίτρεπτη αντισυναδελφική κριτική γίνεται ενώπιον ιατρών - συνεργατών ή
και υπό μαθητεία τελούντων (ειδικευομένων ή φοιτητών),
ακόμη δε και νοσηλευτικού προσωπικού. Όμως, ο γιατρός
που, κατά έναν περίεργο τρόπο αυτοϊκανοποίησης, καταφεύγει σ᾽ αυτήν την τακτική, δεν συνειδητοποιεί ότι το
κακό παράδειγμά του θα ακολουθήσουν και άλλοι, ίσως
δε οι μαθητές του επαυξημένο, ώστε αργότερα οι τελευταίοι να παραβούν ανενδοίαστα τον ιπποκράτειο Όρκο,
τουλάχιστον στο σημείο που αναφέρει ÇΗγήσασθαι μεν
τον διδάξαντά με την τέχνην ταύτην ίσα γενέτησιν εμοίσιÈ.
Με βάση και μόνο την κοινή λογική ο γιατρός θα όφειλε να συνειδητοποιήσει ότι οποιαδήποτε Çλόγω ή έργωÈ
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κακία εξακοντιζόμενη εναντίον συναδέλφου ή και άλλου
επαγγελματία υγείας, θα επανέλθει, μέσω των επαγγελματικών και κοινωνικών διαύλων, αργά ή γρήγορα σ᾽ αυτόν
τον ίδιο. Αν οι γιατροί θέλουμε, και πρέπει να θέλουμε, το
επίπονο και σοβαρό έργο που επιλέγουμε, το δικό μας έργο, να εκφεύγει απ᾽ τα μίζερα όρια ενός επαγγέλματος και
να τοποθετείται στο πλαίσιο λειτουργήματος, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τη νηφαλιότητα, τη σοβαρότητα
και την ευπρέπεια ενός λειτουργού. Αυτό θα εκτιμηθεί από
την κοινωνία, τουλάχιστον από τα σοβαρότερα μέλη της,
το αντίθετο θα λοιδωρηθεί.

Τι προβλέπει ο νομοθέτης
Η κακόπιστη κριτική συναδέλφων αντιβαίνει και προς την
κοινή λογική και προς το ιατρικό έθιμο, αλλά και προς το
νόμο! Και ας έλθουμε ακριβώς στον νόμο.
Ο Α.Ν. 1565/1939 ÇΠερί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματοςÈ απαιτεί από το γιατρό Çνα συμπεριφέρεται τόσον εν τη ασκήσει του επαγγέλματος όσο και
εκτός αυτής κατά τρόπον αντάξιον της αξιοπρεπείας και
εμπιστοσύνης τας οποίας απαιτεί το ιατρικόν επάγγελμαÈ.
Ο πιο πρόσφατος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.
3418/2005) περιλαμβάνει και τα εξής:
1. Άρθρο 2, ¬2. Ο ιατρός... ασκεί το έργο του σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία (ας παραβληθεί με τον ιπποκράτειο Όρκο: ÇΣυγγεγραμμένοισι τε και ωρκισμένοις
νόμω ιητρικώÈ).
2. Άρθρο 21, σχέσεις με συναδέλφους, ¬1: Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επικρίνει δημοσίως τους
συναδέλφους του, ούτε να υπαινίσσεται οποιαδήποτε
υπεροχή έναντι αυτών.
3. Άρθρο 17, ¬1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική
διαφήμιση.
4. Άρθρο 18, ¬4. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην
ιστοσελίδα... σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγούν σε παραπλάνηση του κοινού ή σε έμμεση συγκριτική εκτίμηση προσόντων ή πτυχίων.
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Ενδέχεται να εκφραστεί η παρατήρηση ότι πολλοί συνάδελφοι δεν τηρούν τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας,
χωρίς να υφίστανται κυρώσεις. Συχνότατα μάλιστα ούτε
καν γνωρίζουν την ύπαρξη του Ν. 3418/2005. Αυτό είναι
γεγονός. Οφείλουμε όμως όλοι να γνωρίζουμε ότι, αν υπάρξει συγκεκριμένη καταγγελία, ο νόμος θα εφαρμοστεί
και κανείς δεν δικαιούται να ισχυριστεί ότι δεν τον γνώριζε,
διότι η άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται (βλ. π.χ. και απόφαση ΣτΕ 521/2006).
Πρέπει να τονιστεί ότι το παρόν άρθρο αναφέρεται στην
ανεπίτρεπτη, μη τεκμηριωμένη αρνητική κριτική συναδέλφων. Δεν αναφερόμαστε σε ενδεχόμενη περίπτωση κατά

την οποία υποπίπτει στην αντίληψη του γιατρού σοβαρή
παράλειψη ή αμέλεια άλλου συναδέλφου. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες,
πολύ σπανιότερες από όσο οι εξ ιδιοτέλειας ελαυνόμενες καταγγελίες προβάλλουν. Αν υπάρξει πάντως τέτοια
περίπτωση, ο γιατρός βρίσκεται Çενώπιος ενωπίωÈ με τη
συνείδησή του. Θα κρίνει, μακριά από κάθε μορφής ιδιοτέλεια, αν υπήρξε σοβαρή, μη επανορθώσιμη επίπτωση
στον άρρωστο ή αν αυτό δεν έχει συμβεί. Λαμβάνοντας δε
υπόψη και ότι το Çσφάλλειν ανθρώπινονÈ, θα αποφασίσει
αν, ενδεχομένως, θα πρέπει να απευθυνθεί, επωνύμως και
με τεκμηρίωση, στα αρμόδια ιατρικά ή σε άλλα όργανα.

Abstract
Kehayas P, Apatsidis R. Unethical criticism of colleagues. Iatrika Analekta; 2: 1108-1109
Negative criticism of colleagues in the presence of patients, relatives, social encounters or even doctors is absolutely
prohibited by medical ethics as well as by low (Greek low for medical ethics 3418/2005). In the extremely rare case of
a proven malpractice by a colleague, the doctor should officially refer the malpractice to the proper authorities.
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Ιωάννης Αποστολάκης
Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ
i.apostolakis@hygeia.gr

Το θέμα της ιατρικής αμοιβής έχει απασχολήσει τις κοινωνίες από την αρχαιότητα. Στον κώδικα του Χαμουραμπί
υπήρχε αναφορά στην αμοιβή των ιατρών. Στην Αρχαία
Αθήνα υπήρχαν δημόσιοι γιατροί, οι οποίοι αμείβονταν
από το Δήμο για τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Σε πολλά
μέρη του κόσμου κοινότητες που είχαν γιατρούς επιφορτισμένους με το καθήκον της περίθαλψης των μελών τους,
καθόριζαν εκείνες την αμοιβή τους.
Πάντα υπήρχε η αντίφαση μεταξύ του ανθρωπιστικού
χαρακτήρα της ιατρικής και του πλουτισμού των γιατρών.
Γιατροί προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, όμως άλλοι επιδίωκαν να θησαυρίσουν από την άσκηση
της ιατρικής.
Ο Πλάτων αναφέρει: ÇΟ ακριβής ιατρός σωμάτων είναι
άρχων, αλλ᾽ ου χρηματιστήςÈ. Ο Ιπποκράτης παραγγέλλει
στους ομοτέχνους του ότι το πιο σημαντικό είναι η καλή
τους φήμη. Είναι προτιμότερο, γράφει, να κατακρίνονται
από την αχαριστία εκείνων που έσωσαν, παρά να εξαπατούν και να απομυζούν αυτούς που υποφέρουν αποσπώντας τους χρήματα. Επίσης, τους παρότρυνε να θεωρούν
την αμοιβή μόνο μέσο πραγμάτωσης της επιθυμίας για
συνέχιση της μάθησης. Να φροντίζουν το ίδιο τους φτωχούς και άπορους, όπως τους εύπορους. Να μην αξιώνουν
υπέρογκα ποσά με απάνθρωπο τρόπο και, αν το καλεί η
ανάγκη, να παρέχουν αμισθί τις υπηρεσίες τους, Çην γαρ
παρή φιλανθρωπία πάρεστι και φιλοτεχνίαÈ. Ο Γαληνός
καταμαρτυρά: ÇΤινές μεν γαρ ένεκα χρηματισμού την ιατρικήν τέχνην εργάζονται, τινές δε διά την εκ των νόμων
αυτοίς διδομένην αλειτουργησίαν, ενίοτε δε διά φιλανθρωπίαν, ώσπερ άλλος διά την επί τούτοις δόξαν ή τιμήνÈ.
Φαινόμενα χρηματισμού των γιατρών ήταν διαδεδομένα
κατά την αρχαιότητα. Αναφορές υπήρχαν για τις εξαιρετικά ακριβές θεραπευτικές αγωγές που ισοδυναμούσαν
με φόρους. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι μικρό μέρος των
χρημάτων αναλωνόταν για τη θεραπεία του ασθενούς, ενώ
το υπόλοιπο το οικειοποιούνταν οι γιατροί Ç...τοις άλλοις
(χρήμασι) αυτοί τε και οι οικείοι χρώνταιÈ.
Η άποψη ότι ο γιατρός οφείλει να είναι συνετός στον
καθορισμό και ευπρεπής στην απαίτηση της αμοιβής
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του και να τον διακρίνει φιλανθρωπία, προέρχεται από
τη θεμελιώδη αρχή ότι το πρώτιστο καθήκον του είναι η
διασφάλιση του συμφέροντος του ασθενούς. Ενισχύθηκε
από τη χριστιανική ηθική και έτσι η άποψη αυτή έχει καθιερωθεί και περιλαμβάνεται στους κώδικες τις ιατρικής
δεοντολογίας, στους κανόνες συμπεριφοράς του και των
σχέσεών του με τον άρρωστο.

Ο κανόνας
Στην εποχή μας, με την ανάπτυξη των νοσοκομείων, των
ασφαλιστικών ταμείων, των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και των δημόσιων συστημάτων υγείας, η αμοιβή των
γιατρών καθορίζεται από τρίτους. Εκτός από τους κανόνες που θεσπίζει η πολιτεία, οι ιατρικοί σύλλογοι και οι
ιατρικές εταιρείες επανέρχονται διαρκώς στη διατύπωση
κανόνων και οδηγιών για τον προσδιορισμό της ιατρικής
αμοιβής, με επιδίωξη την κατάδειξη της ανθρωπιστικής
φύσης του ιατρικού επαγγέλματος.
Στον Ελληνικό Κώδικα της Ιατρικής Δεοντολογίας, που
έχει την ισχύ νόμου (3418/2005), το άρθρο 19 αναφέρεται στην αμοιβή του γιατρού. Το άρθρο στοχεύει στην
παροχή προστασίας αφενός προς το γιατρό, σχετικά με
το συμβατό προς το ιατρικό λειτούργημα τρόπο ορισμού
και αξίωσης της ιατρικής αμοιβής, και αφετέρου προς τον
ασθενή, ώστε να μη θίγεται το δικαίωμά του για την παροχή υπηρεσιών, χωρίς το ενδεχόμενο εκμετάλλευσής του.
Ο κώδικας αναγνωρίζει την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή από το γιατρό. Επιτάσσει, όμως, η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων να γίνεται με λεπτότητα, διακριτικότητα
και χωρίς πρόθεση εκμετάλλευσης του ασθενούς. Επίσης,
η διεκδίκηση της αμοιβής να γίνεται με τρόπο συμβατό
προς την αξιοπρέπεια και τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα
του ιατρικού επαγγέλματος. Με τη γενική αυτή διατύπωση αφήνεται στην κρίση των ενδιαφερομένων ο τρόπος
διαχείρισης του θέματος κατά περίπτωση.

Οι εξαιρέσεις
Όμως, στο γενικό κανόνα των αμειβόμενων ιατρικών υπηρεσιών καθιερώνονται εξαιρέσεις. Στο γιατρό παρέχε-
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ται το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να μη ζητήσει ή να
λάβει μειωμένη αμοιβή σε ειδικές περιπτώσεις ασθενών,
σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια. Επαφίεται και πάλι στην
κρίση του και του δίνεται το δικαίωμα να μη ζητήσει αμοιβή εφόσον συντρέχουν κοινωνικοί λόγοι, οι οποίοι δεν
προσδιορίζονται, αλλά μπορούν να εκτιμηθούν κατά τα
συναλλακτικά ήθη που έχουν διαμορφωθεί. Η παροχή αυτού του δικαιώματος στο γιατρό είναι, συγχρόνως, μορφή
αυτοδέσμευσης. Προσδιορίζει την κοινωνική του ευθύνη
και την ευθύνη του έναντι του επαγγέλματός του και των
συναδέλφων του. Η κατάχρηση αυτού του δικαιώματος
μπορεί να θεωρηθεί συστηματική, εσκεμμένη, μειωτική
και ενδεικτική έλλειψης σεβασμού προς την αίγλη και την
αξιοπρέπεια του ιατρικού λειτουργήματος. Μπορεί, μάλιστα, να έρθει σε αντίθεση με τα πραγματικά συμφέροντα
της κοινωνίας και να αποτελέσει αθέμιτο ανταγωνισμό
προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.
Σαφώς διατυπωμένη εξαίρεση στο γενικό κανόνα αξίωσης αμοιβής αποτελούν οι περιπτώσεις συναδέλφων, συγγενών συναδέλφων, στους οποίους αυτοί έχουν νόμιμη
υποχρέωση, και φοιτητών της ιατρικής. Στους συγγενείς
περιλαμβάνονται ο ή η σύζυγος, οι γονείς, τα τέκνα και
τα αδέλφια.
Με τον όρο ÇσυνάδελφοςÈ θεωρείται κάθε γιατρός. Δεν
περιλαμβάνονται άλλοι επαγγελματίες υγείας. Σύμφωνα
με τον παλαιότερο κώδικα της ιατρικής δεοντολογίας, ο
γιατρός έχει την επιλογή της μειωμένης αμοιβής από ασθενείς που ασκούν συναφή επαγγέλματα όπως οδοντογιατροί, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι, μαίες και νοσοκόμοι.
Η εξαίρεση των συναδέλφων και των συγγενών τους
από την αμοιβή ισχύει και για εργαστηριακές εξετάσεις
ή θεραπείες, καθώς και για χειρουργικές επεμβάσεις, και
νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές ή θεραπευτήρια. Εκεί οι
θεραπευόμενοι ή νοσηλευόμενοι γιατροί υποχρεώνονται
να καταβάλουν μόνο τις πραγματικές δαπάνες και απαλλάσσονται από την υποχρέωση να πληρώσουν την αξία
της ιατρικής εργασίας.

Η διεκδίκηση της αμοιβής
Στον ελεύθερο επαγγελματία δίνεται το δικαίωμα καθορισμού του ύψους της ιατρικής αμοιβής, όμως ορίζεται ότι
πρέπει να συναρτάται στην ικανότητα του ιατρού, στην
εκπαίδευση και στο κόστος της, στην πείρα, καθώς και
σε άλλους παράγοντες όπως το μέγεθος και το είδος της
υπηρεσίας και οι δεξιότητες που χρειάζονται.

Ο γιατρός οφείλει να διαχειρίζεται με λεπτότητα, διακριτικότητα και μετριοπάθεια τα ζητήματα της ιατρικής
αμοιβής, απέχοντας από κάθε ενέργεια ή απαίτηση που
θα μπορούσε να δικαιολογήσει μομφή εναντίον του για
κερδοσκοπία ή αισχροκέρδεια.
Η διεκδίκηση της νόμιμης ιατρικής αμοιβής και η άσκηση των σχετικών δικονομικών μέτρων πρέπει να διενεργείται με τρόπο που δεν αντιβαίνει στην αξιοπρέπεια και
στον κατ᾽ εξοχήν ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ιατρικού
επαγγέλματος. Σε άρθρα του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
ορίζονται οι διαδικασίες για την επίλυση διαφορών σχετικά με αμοιβές για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Τα δώρα
Στους γιατρούς που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα ή σε
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, απαγορεύεται ρητά η αξίωση ή η συμφωνία ή η είσπραξη οποιασδήποτε
παροχής ως αντάλλαγμα για υπηρεσίες σε ασθενή. Η με
οποιονδήποτε τρόπο παράβαση της διάταξης είναι πειθαρχικό παράπτωμα, εφόσον η παροχή αξιώνεται ή συμφωνείται ως όρος τέλεσης της ιατρικής υπηρεσίας. Πειθαρχική
ευθύνη του γιατρού φαίνεται ότι δε θεμελιώνεται όταν
αποδέχεται μικρής αξίας παροχή που προσφέρεται εκ των
υστέρων ως έκφραση ευγνωμοσύνης.
Ζήτημα ηθικής τάξης αποτελεί και η αποδοχή δώρων
που προέρχονται από φαρμακευτικές και άλλες εταιρείες.
Θεωρείται ότι η αποδοχή του δώρου δεσμεύει το γιατρό απέναντι στην εταιρεία και δημιουργεί θέματα σύγκρουσης
συμφερόντων. Η δέσμευση αυτή ακυρώνει την ανεξαρτησία του γιατρού και έρχεται σε αντίθεση με τη θεμελιώδη
υποχρέωσή του να θέτει πάνω από όλα το συμφέρον του
ασθενούς.
Όμως, η προσφορά δώρων ή επιχορηγήσεων ή άλλων
προσφορών στους γιατρούς, είναι πραγματικότητα που
υφίσταται σε όλο τον κόσμο, και οι εταιρείες δαπανούν
τεράστια ποσά για να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Για
την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού οι σύλλογοι των
φαρμακευτικών εταιρειών έχουν θεσπίσει συγκεκριμένους
κώδικες συμπεριφοράς. Οι ιατρικοί σύλλογοι εκδίδουν οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες δέχονται την αποδοχή μικρών δώρων, μερικές φορές ορίζοντας και το ύψος της
χρηματικής τους αξίας. Σε περιπτώσεις χορηγίας τρίτων
για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς προκρίνουν την τακτική της διαφάνειας και συνιστούν στους
γιατρούς να δηλώνουν στους ασθενείς την τυχόν σχέση
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τους με τις εταιρείες και να τις καθιστούν γνωστές στα
όργανα της πολιτείας.
Ρητά επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ γιατρών και άλλων λειτουργών υγείας, με προσφορά
αμοιβής ή προμήθειας ή ποσοστών, ώστε να υπάρξει διαμεσολάβηση για να προτιμηθεί ένας γιατρός. Απαγορεύεται επίσης η συνεννόηση από το γιατρό με τρίτους, οι
οποίοι, έναντι αμοιβής, προμήθειας ή ποσοστού, παροτρύνουν ασθενείς να τον προτιμήσουν. Στις περιπτώσεις
που περισσότεροι του ενός γιατροί θεραπεύουν τον ίδιο
ασθενή, η αμοιβή καταβάλλεται από τον ασθενή ή τους
οικείους του στον κάθε γιατρό χωριστά.

Ο υπολογισμός του κόστους
Στην εποχή μας είναι πια κοινά αποδεκτό ότι, τουλάχιστον
στον ανεπτυγμένο κόσμο, το κόστος των υπηρεσιών υγείας
έχει ανέλθει σε υψηλά επίπεδα. Κάποιοι αμφισβητούν την
αντίστοιχη ωφέλεια για την κοινωνία. Για το λόγο αυτό
καταβάλλονται προσπάθειες να περιοριστούν οι σπατάλες
και να συνδεθεί το κόστος με την αποδοτικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται, δοκιμάζονται και μελετώνται τρόποι αμοιβής των γιατρών και γενικότερα των παρόχων υπηρεσιών υγείας, που προσπαθούν να συνδέσουν
την αμοιβή με τον όγκο, την ποιότητα και την απόδοση των
ιατρικών υπηρεσιών. Κατά βάση υπάρχουν πέντε μέθοδοι
(fee for service, pay for coordination, pay for performance,
episode or bundled payments, comprehensive/total cost
of care payment) με παραλλαγές ή συνδυασμούς μεταξύ τους που μελετώνται ή ελέγχεται αν και κατά πόσον
εξυπηρετούν και βελτιώνουν 11 στόχους που πρέπει να
χαρακτηρίζουν ένα σύστημα υγείας οι οποίοι είναι:
1.	Η φροντίδα να είναι ασθενοκεντρική. Ενδιαφέρει η
αντιμετώπιση του ασθενούς ως συνόλου και όχι της
ασθένειας.
2. Η φροντίδα να είναι ασφαλής και αποδοτική.
3. Η φροντίδα να παρέχεται έγκαιρα και να είναι προσιτή.
4.	Η παροχή της φροντίδας να είναι αποδοτική, χωρίς
σπατάλες.
5.	Η παροχή της φροντίδας να είναι συντονισμένη μεταξύ
των παρόχων και των υπηρεσιών.
6. Να είναι διασφαλισμένη η συνέχεια της φροντίδας.
7.	Οι πάροχοι να συνεργάζονται για την παροχή υψηλής
ποιότητας και αξίας φροντίδας.
8.	Η φροντίδα να βελτιώνεται με την αποτελεσματική και
αποδοτική επικοινωνία όλων των μερών και την ανταλ-
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λαγή εμπειριών.
9.	Οι ασθενείς να συμμετέχουν με τρόπο που μεγιστοποιεί την ωφέλεια των παροχών υγείας.
10. Η υπευθυνότητα για κάθε θέμα της φροντίδας του
ασθενούς και για κάθε ασθενή να είναι ευδιάκριτη
με σαφήνεια.
11. Να υπάρχει διαρκής ανάπτυξη και μάθηση.

Οι μέθοδοι πληρωμής
Σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής που προαναφέρθηκαν:
Η μέθοδος αμοιβών που επικρατεί γενικά είναι αυτή
της πληρωμής για τις υπηρεσίες (fee for service). Είναι
η πληρωμή για ειδικές, εξατομικευμένες υπηρεσίες που
παρέχονται σε έναν ασθενή. Το ποσό που καταβάλλεται
συνήθως αποφασίζεται μεταξύ εκείνων που πληρώνουν
(ασφαλιστικές εταιρείες και άλλοι φορείς) και των παρόχων. Θεωρείται ότι αυτός ο τρόπος αμοιβής πλεονεκτεί,
γιατί δίνει έμφαση στην παραγωγικότητα και στην υπευθυνότητα για τη φροντίδα του ασθενούς. Μειονεκτεί γιατί
δεν υποστηρίζει την παροχή αποδοτικής φροντίδας και
δεν αποτρέπει την παροχή μη απαραίτητων υπηρεσιών.
Η πληρωμή για συντονισμό (pay for coordianation) είναι
σύστημα που στηρίζεται στην πληρωμή για το συντονισμό
της φροντίδας που παρέχεται από διαφορετικούς λειτουργούς υγείας. Υποστηρίζεται από παρόχους πρωτοβάθμιας
φροντίδας, που έχουν οργανώσει αντίστοιχους οίκους. Θεωρείται ότι πλεονεκτεί γιατί βελτιώνει τη σχέση γιατρούασθενούς και την επικοινωνία τους. Χαρακτηρίζεται από
την αυξημένη συμμετοχή του πάσχοντος και των οικείων
του, έχει ευελιξία, μειώνει τις μη αναγκαίες ή αναποτελεσματικές υπηρεσίες και αυξάνει την απόδοση. Μειονεκτεί,
όμως, γιατί μπορεί να προκύψουν επιπλέον πληρωμές από
μέρους των ασθενών. Επίσης, γιατί χρειάζεται χρόνο για να
αναπτυχθεί και είναι ασαφές ως προς τις προσδοκώμενες
υπηρεσίες.
Η μέθοδος πληρωμής για την εκπλήρωση (pay for
performance) επιδιώκει την επίτευξη ορισμένων μετρήσιμων στόχων, που σχετίζονται με τις διαδικασίες
και τα αποτελέσματα της φροντίδας, την εμπειρία του
ασθενούς, τη χρήση των πόρων και άλλα. Προσφέρει τη
δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας και της απόδοσης
των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ενθαρρύνει τη συνεργασία, προάγει την υπευθυνότητα και δίνει έμφαση στα
αποτελέσματα της φροντίδας. Μειονεκτεί γιατί εστιάζει
σε μεμονωμένες καταστάσεις που δεν αντανακλούν την
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πολυπλοκότητα της φροντίδας ασθενών με πολλά ζητήματα υγείας. Στηρίζει παροχές φροντίδας που δεν αποκρίνονται στις προτιμήσεις των ασθενών και ωθεί τους
γιατρούς να αποφεύγουν αρρώστους υψηλού κινδύνου ή
μη συμμορφούμενους.
Το σύστημα πληρωμής κατά περίπτωση ή δέσμες
(episode or bundled payments) ορίζει μια αμοιβή για
μια δέσμη υπηρεσιών που σχετίζονται με μια αγωγή ή
κατάσταση που μπορεί να χρειάζεται πολλούς παρόχους.
Έχει το πλεονέκτημα της συνεργασίας μεταξύ πολλών,
της ευελιξίας, της αποδοτικής διαχείρισης των ασθενών
με μείωση του κόστους, της απλής λογιστικής και της υπευθυνότητας. Μειονεκτεί λόγω δυσκολίας καθορισμού
των ορίων μιας περίπτωσης, εμποδίζει την επιλογή, δεν
παρέχει κίνητρα αποφυγής παροχών που δεν είναι αναγκαίες. Αντιθέτως, οδηγεί στην αποφυγή βαριών, υψηλού
κινδύνου περιπτώσεων.
Η μέθοδος πληρωμής της ολικής φροντίδας
(comprehensive care/total cost of care payment) είναι η
προσαρμοσμένη στον πιθανό κίνδυνο πληρωμής για όλο
το φάσμα των υπηρεσιών φροντίδας που χρειάζεται μια ορισμένη ομάδα για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μοιά-
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ζει με τη μέθοδο της κατά κεφαλήν πληρωμής (copitation),
ενώ περιλαμβάνει μεθόδους υπολογισμού του κινδύνου,
των ορίων έκθεσης στον κίνδυνο και ενσωματώνει μετρήσεις ποιότητας. Πλεονεκτεί ως προς την ευελιξία και τους
καινοτόμους σχεδιασμούς παροχής των υπηρεσιών, της
αποδοτικής φροντίδας και της συνεργασίας των παρόχων.
Μειονεκτεί γιατί η εφαρμογή της περιορίζεται σε ομάδες,
στην υγεία των οποίων δίνει έμφαση, αντί σε αυτήν των
ατόμων. Ωθεί στην αποφυγή των υψηλού κινδύνου ασθενών και περιορίζει τις παροχές.
Συμπερασματικά καμία μέθοδος πληρωμής δεν είναι
κατάλληλη για όλους τους τύπους φροντίδας και παροχής
υπηρεσιών, και δεν είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις καταστάσεις, τους χώρους, τις περιοχές, τις κοινωνίες και τις
πρακτικές. Καθεμία, όμως, υποχρεώνει τους γιατρούς να
προσαρμοστούν στις συνθήκες που δημιουργούνται. Επειδή η υγεία και η διατήρησή της αποτελούν δημόσιο αγαθό
που πρέπει να έχει κόστος ανεκτό από την κοινωνία, οι
γιατροί, πέρα από τις δεοντολογικές προσταγές, σαν υπηρέτες του κοινού συμφέροντος καλούνται να αποδέχονται
μεθόδους και ύψος αμοιβών που η κοινωνία επιβάλλει και
που συμβαδίζουν με την ωφελιμιστική ηθική της.

Abstract
Apostolakis I. Medical fees. Iatrika Analekta, 2014; 2: 1110-1113
Providing health care and being a doctor in a moral enterprise. When establishing fees the doctor mast take into account
the scope of the service provided, possible special circumstances, his or her own skills and the patient᾽s financial situation.
At present time the cost of health services has risen. Societies try to find ways to diminish it, and improve value. In general
five models of care delivery and payment are tented; fee for service, pay for coordination, pay for performance, episode
or bundled payments, comprehensive care/total cost of care payment.
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Η συμμετοχή ανθρώπων στην επιστημονική έρευνα διέπεται από ένα εκτεταμένο νομοθετικό και δεοντολογικό
πλαίσιο, στόχος του οποίου είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη προστασία των εν γένει δικαιωμάτων των ατόμων
που συμμετέχουν στην έρευνα, και ειδικότερα της ζωής,
της σωματικής ακεραιότητας και της αξιοπρέπειάς τους,
αλλά και η προστασία της ίδιας της ερευνητικής δραστηριότητας ως απαραίτητου εργαλείου ανάπτυξης, κοινωνικής
ευημερίας και καινοτομίας στις σύγχρονες κοινωνίες και ως
δημόσιου αγαθού που υλοποιείται σε συνθήκες διαφάνειας
από τον επιστήμονα-ερευνητή. Στην έρευνα συμμετέχουν
κυρίως μεμονωμένοι ασθενείς, ομάδες ασθενών και υγιείς
εθελοντές. Στην περίπτωση των μεμονωμένων ασθενών ο
θεράπων γιατρός έχει ως πρώτιστο μέλημα την υγεία του
ασθενούς. Στις άλλες περιπτώσεις, όμως, η σχέση αυτή δεν
είναι σαφής ή δεν υφίσταται καθόλου, με αποτέλεσμα η
προστασία των δικαιωμάτων του ασθενούς να είναι ελλιπής,
ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή των διεθνών συνεργασιών
και της παγκοσμιοποιημένης έρευνας.

Τα κύρια ζητήματα
Σε γενικές γραμμές, τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει
να απασχολούν το σύγχρονο ερευνητή και να αναλύονται
στα ερευνητικά πρωτόκολλα που υποβάλλονται προς έγκριση σε μία Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας, είναι
τα ακόλουθα:
Η παροχή συνειδητής και ενημερωμένης συγκατάθεσης
από τα υποκείμενα της έρευνας, θεωρητικό έρεισμα της
οποίας αποτελεί η αρχή του σεβασμού στην προστασία
του ατόμου. Τόσο το διεθνές όσο και το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο περιέχουν πληθώρα διατάξεων αναφορικά
με τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής έγκυρης συγκατάθεσης (καθώς και τις πιθανές εξαιρέσεις). Γενικά η
συγκατάθεση πρέπει να χορηγείται ελεύθερα και αβίαστα,
να είναι αποτέλεσμα τεκμηριωμένης πληροφόρησης, να
αποτελεί εκδήλωση ατομικής ανεξαρτησίας, να προηγείται
χρονικά του πειραματισμού, να ισχύει καθόλη τη διάρκεια
της δοκιμασίας, να είναι έγγραφη και να προέρχεται από
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άτομο ικανό να συναινέσει. Η προστασία των προσωπικών
δεδομένων και της ιδιωτικότητας του ατόμου: Πρόκειται για
μία εξελισσόμενη σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και το
δικαίωμα του ατόμου να προστατεύεται η ιδιωτικότητά του
κατά τη συλλογή, αλλά και την επεξεργασία βιολογικών
δειγμάτων και συσχετιζόμενων πληροφοριών (associated
data). Οι υποχρεώσεις των ερευνητών συνίστανται κυρίως
στην περιγραφή της φύσης και του βαθμού δυνατότητας
ταυτοποίησης των δεδομένων και των αντίστοιχων προστατευτικών μέτρων τα οποία έχουν προβλέψει, στον καθορισμό του χρονικού διαστήματος φύλαξης των ταυτοποιήσιμων δεδομένων και στην ενημέρωση των συμμετεχόντων
αναφορικά με το εύρος της δυνατότητας ταυτοποίησης με
τα πρόσωπα ή το πρόσωπο που θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία ταυτοποίησης.
Επίσης, η συμμετοχή παιδιών στην έρευνα, η χρήση
εμβρύων και εμβρυϊκού ιστού για ερευνητικούς σκοπούς,
η αντιμετώπιση ανεπιθύμητων συμβάντων και τυχαίων ευρημάτων, η δημιουργία και οι όροι λειτουργίας συλλογών
υλικού και δεδομένων αποτελούν θέματα με σημαντικές
ηθικές και κοινωνικές προεκτάσεις.
Θέματα σχετικά με την εγκυρότητα ή τη μη ύπαρξη συναίνεσης, καθώς και τις δυνατότητες καταχρήσεων ή εκμετάλλευσης εγείρει και η συμμετοχή στην έρευνα ειδικών
κατηγοριών ατόμων, τα οποία λόγω ελαττωμένων διανοητικών ικανοτήτων, εκπαίδευσης, πόρων, εξουσίας ή άλλων
παραγόντων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και προστασίας
κατά την αξιολόγηση ενός ερευνητικού προγράμματος από
την αρμόδια Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας.
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Το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο
Σήμερα, υπάρχει πληθώρα κανονιστικών κειμένων που
αφορούν στη βιοϊατρική έρευνα σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο. H ανάπτυξη αυτού του κανονιστικού
πλαισίου σχετίζεται στενά με την προστασία της σωματικής
ακεραιότητας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου,
αφορά δε στο στάδιο του σχεδιασμού της έρευνας, στο
στάδιο απόκτησης της γνώσης και των πληροφοριών και,
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τέλος, στο στάδιο διαχείρισης των ευρημάτων και αποτελεσμάτων. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
στηριζόμενος σε ένα έδαφος κοινών ευρωπαϊκών αξιών, αναγνωρίζει ότι οι τέχνες και η επιστημονική έρευνα θα είναι
ελεύθερες υπό περιορισμούς, ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία
θα γίνεται σεβαστή, ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα σεβασμού στη σωματική και διανοητική του ακεραιότητα και ότι
στους τομείς της ιατρικής και της βιολογίας, η ελεύθερη
και πληροφορημένη συγκατάθεση, πρέπει να τυγχάνουν
ιδιαίτερου σεβασμού. Η ελευθερία της έρευνας κατοχυρώνεται στη χώρα μας με το άρθρο 16 παρ.1 του Συντάγματος.
Μερικά από τα βασικότερα κείμενα διεθνώς είναι η
Διακήρυξη του Ελσίνκι (Declaration of Helsinki), η οποία
συντάχθηκε από την Παγκόσμια Ιατρική Εταιρεία και υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1964, με αρκετές μεταγενέστερες τροποποιήσεις που έχουν κατά καιρούς πυροδοτήσει
έντονες αντιδράσεις της ερευνητικής κοινότητας, (όπως π.χ.
η τροποποίηση του 2000 σχετικά με τη χρήση εικονικών
σκευασμάτων -placebo- ή η τροποποίηση του 2008 σχετικά με την ενημέρωση των ατόμων που συμμετείχαν στην
έρευνα αναφορικά με τα αποτελέσματά της), η Οικουμενική
Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
(Universal Declaration on Bioethics and Human Rights)
της UNESCO, οι Διεθνείς Οδηγίες Ηθικής για τη Βιοϊατρική Έρευνα που περιλαμβάνει ανθρώπους (International
Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving
Human Subjects) του CIOMS (1993 και 2002), οι Οδηγίες Ορθής Πρακτικής (Good Clinical Practice Guidelines
2002) που συντάχθηκαν από την International Conference
on Harmonization (ICH) of Technical Requirements for
Registration of Pharmaceuticals for Human Use κ.ά.
Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο η ηθική αξιολόγηση ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου από επιτροπές Ερευνητικής Δεοντολογίας συνιστά βασικό μέρος της συνολικότερης διαδικασίας
αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με στόχο τη διασφάλιση ότι όλες οι ερευνητικές
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (προγράμματα-πλαίσια) συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις
αρχές και τα πρότυπα ερευνητικής δεοντολογίας.

Το ελληνικό δίκαιο
Στη χώρα μας ο Ν. 2619/98 ενσωματώνει στο ελληνικό
δίκαιο το σημαντικότερο ευρωπαϊκό κείμενο, δηλαδή τη
Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική
του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση του Oviedo). Σε

πρακτικό επίπεδο, αξίζει να αναφερθεί ο Οδηγός για τα
μέλη των Επιτροπών Ερευνητικής Δεοντολογίας που εξέδωσε τo Συμβούλιο της Ευρώπης το 2010. Σύμφωνα με
αυτόν, για να αξιολογηθεί από μια επιτροπή ένα ερευνητικό
πρωτόκολλο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω
πληροφορίες:
Δικαιολόγηση συμμετοχής ανθρώπων στο ερευνητικό
πρόγραμμα.
Κριτήρια συμμετοχής/αποκλεισμού συμμετεχόντων.
Μέθοδος τυχαιοποίησης (εάν ισχύει).
Τύπος έρευνας: μη τυφλή, απλή τυφλή ή διπλή τυφλή
μελέτη.
Διαδικασίες επιλογής και προσέλκυσης συμμετεχόντων.
Λόγοι χρησιμοποίησης ή απουσίας ομάδων ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης χρήσης αδρανούς
ουσίας (placebo).
Θεραπεία ομάδας ελέγχου.
Περιγραφή της φύσης και βαθμός προβλεπόμενων κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη συμμετοχή στην
έρευνα.
Φύση, βαθμός και διάρκεια των προτεινόμενων παρεμβάσεων και λεπτομέρειες σχετικά με την επιβάρυνση που
προκύπτει από την έρευνα.
Λήψη μέτρων για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση
και την αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων, τα οποία έχουν
ενδεχομένως συνέπειες για την παρούσα ή τη μελλοντική
κατάσταση υγείας των συμμετεχόντων ή και για άλλα άτομα
που επηρεάζονται από την έρευνα και τα αποτελέσματά της.
Χρόνος και λεπτομέρειες ενημέρωσης για τους πιθανούς
συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων παροχής
αυτής της ενημέρωσης.
Τεκμηρίωση οπτικού ή άλλου υλικού που χρησιμοποιείται για την παροχή συγκατάθεσης ή, στην περίπτωση
ατόμων μη ικανών να συναινέσουν, εξουσιοδότηση για
συμμετοχή στην έρευνα.
Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των συμμετεχόντων και της εμπιστευτικότητας
των προσωπικών δεδομένων.
Λήψη μέτρων για τη διαχείριση των πληροφοριών που
μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της έρευνας και
σχετίζονται με την παρούσα ή τη μελλοντική κατάσταση
υγείας των συμμετεχόντων και των μελών της οικογένειάς
τους.
Προτάσεις για φροντίδα υγείας μετά το πέρας της
έρευνας.
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n Περιγραφή των χώρων διεξαγωγής της έρευνας.
n Λεπτομερή στοιχεία των προτεινόμενων πληρωμών και

αμοιβών για τη συμμετοχή στην έρευνα.
Λεπτομερή στοιχεία των συνθηκών που ενδέχεται να
οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων και μπορεί να
επηρεάσουν την ανεξάρτητη κρίση των ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών που σχετίζονται με την
ιατρική παρακολούθηση των συμμετεχόντων στην έρευνα.
Λεπτομερή στοιχεία κάθε πιθανής προβλεπόμενης μελλοντικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής
χρήσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, άλλων δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διαδικασία της έρευνας ή
βιολογικού υλικού.
Λεπτομερή στοιχεία για άλλα ζητήματα ηθικής σύμφωνα
με την κρίση του ερευνητή.
Λεπτομερή στοιχεία ασφάλισης ή αποζημίωσης για την
κάλυψη ζημιάς που προκύπτει στο πλαίσιο διεξαγωγής της
έρευνας.
Άλλα σημαντικά κείμενα είναι ο Κώδικας Ιατρικής Δε-
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οντολογίας (Ν. 3418/2005) και η Υπουργική Απόφαση
ΔΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β᾽ 1973, 31.12.2003) σχετικά με την
Οδηγία 2001/20/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών
της Ε.Ε. όσον αφορά στην εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο. Η Οδηγία αυτή αποτελεί ένα από
τα πιο αμφιλεγόμενα κείμενα του ευρωπαϊκού κεκτημένου
αναφορικά με τα φάρμακα και βρίσκεται σε διαδικασία
αναθεώρησης, ενώ οι κριτικές που έχει δεχθεί εστιάζουν
στις ανισότητες και στις διαφοροποιήσεις εφαρμογής της
στα κράτη-μέλη, στο αυξανόμενο διοικητικό βάρος που
επιφέρει η εφαρμογή της και στην αγνόηση της παγκοσμιοποιημένης κλίμακας στην οποία διεξάγονται σήμερα οι
κλινικές μελέτες.
Ακόμη, μολονότι δεν αποτελούν νομικά δεσμευτικά κείμενα, σημαντικές είναι οι Εκθέσεις και οι Γνωμοδοτήσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο του European Group on Ethics και σε
ελληνικό επίπεδο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

Abstract
Garani-Papadatou T. The ethical and legal framework of scientific research. Iatrika Analekta, 2014;
2: 1114-1116
Scientific research must be carried out freely but only subject to specific provisions for the protection of human beings.
Free and informed consent is one of the main prerequisites for participation of a human subject in research. Protection
of personal data (biological samples and associated data) is also of primary importance. Other ethical issues concern
recruitment and inclusion of vulnerable populations (children, mentally incapacitated persons etc.), management of
incidental findings, establishment of collections of samples, research on foetal tissue and stem cells etc. A variety of
binding and non-binding internationally accepted legal instruments (e.g. the Declaration of Helsinki, the Convention on
Human Rights and Biomedicine, the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights of UNESCO, the ICH Good
Clinical Practice guidelines, the Guide for Research Ethics Committee Members of the council of Europe) set out the
ethical principles under which biomedical research should be conducted nowadays. The majority of these principles
are enshrined in Greek legislation as well.
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Ζητήματα ιατρικής ευθύνης απασχολούν όλο και πιο συχνά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και την κοινή
γνώμη. Οι κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν σήμερα, ο σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζει στη ζωή μας
η ιατρική και οι τεράστιες τεχνικές πρόοδοι που έχουν
επιτευχθεί στη τέχνη του Ασκληπιού, συντέλεσαν ώστε ο
ιατρός να κινείται διαρκώς μέσα σε έναν κύκλο νομικών
σχέσεων και κινδύνων και να αντιμετωπίζει ανά πάσα στιγμή το ενδεχόμενο να κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον των
δικαστηρίων για κάποια ενέργεια ή παράλειψή του. Και,
βεβαίως, έχουμε απομακρυνθεί από καιρού από τη θεωρία της απόλυτης ανευθυνότητας του γιατρού, χωρίς όμως
αυτό να σημαίνει ότι δε θα πρέπει να μας προβληματίζουν
τα φαινόμενα που παρουσιάζονται στις ΗΠΑ και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι γιατροί ασκούν τη λεγόμενη
Çαμυντική ιατρικήÈ και οι δικηγόροι ιδρύουν εταιρείες που
ασχολούνται αποκλειστικά με την εξασφάλιση μεγάλων
αποζημιώσεων για δυσαρεστημένους ασθενείς.
Εκείνο, όμως, που πρωτίστως θα έπρεπε να απασχολεί,
ειδικά τον Έλληνα γιατρό, είναι η ενημέρωσή του όχι τόσο
για την περιφρούρηση της ευθύνης του επ᾽ ευκαιρία κάποιου συγκεκριμένου περιστατικού, αλλά γενικότερα για
την ορθή άσκηση του επαγγέλματός του υπό το πρίσμα και
ενδεχόμενης εμπλοκής του με τη δικαιοσύνη.
Η ενημέρωση του γιατρού για τις διάφορες πτυχές και
τα ζητήματα της ιατρικής ευθύνης αποτελούν ίσως την
καλύτερη πρόληψη. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
του γιατρού και του ασθενή, όπως καθορίζονται από την
κοινωνία, είναι σημαντικά για να μειώσουν τις πιθανές συγκρούσεις και εντάσεις, δικαστικές και μη, στην ιατρική
πρακτική, όχι όμως και να τις εξαλείψουν.

Οι κύριες αρχές
Είναι φανερό ότι η δεοντολογία γεννήθηκε από την ανάγκη θέσπισης κανόνων έτσι ώστε ο γιατρός να κινείται στο
πλαίσιο της κρατούσας ηθικής και να ανταποκρίνεται στην
αποστολή του. Οι κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας που

καθορίζουν τη συμπεριφορά του απέναντι στον ασθενή
και την πολιτεία, όπως αναφέρονται από πολύ παλιά, αποκτούν σήμερα, στο πλαίσιο μίας διάχυτης καταδιωκτικής
διάθεσης στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερη σημασία και
νόημα. Η τήρησή τους στην καθ᾽ ημέρα πράξη είναι η
καλύτερη πρόληψη έναντι της εμπλοκής του γιατρού με
τη δικαιοσύνη.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπήρχαν και υπάρχουν ηθικές
αρχές που ήταν και είναι αποδεκτές από όλους, δηλαδή
από την κοινωνία και τους γιατρούς. Η ιατρική πολύ πρώιμα αυτές τις αρχές τις έκανε κανόνες της, από την εποχή ακόμη που ήταν μόνο κοινωνική δραστηριότητα, και
προσπάθησε να τις εφαρμόσει και όταν έγινε αμειβόμενο
επάγγελμα.
Η φιλανθρωπία ξεκίνησε από τους γιατρούς των πρωτόγονων κοινωνιών και πρέπει να ήταν η κύρια αρετή του
γιατρού της κοινότητας.
Η φιλαλήθεια σήμαινε πάντα σεβασμό προς τον άνθρωπο και την προσωπικότητά του.
Η έφεση προς την αλήθεια και τη σωστή γνώση υπήρχε
ανέκαθεν στην ιατρική ως επιστημονική αναζήτηση και
επιδίωξη του γιατρού για την ικανοποίηση αναγκών της
επιστήμης του.
Το κοινωνικό χρέος επίσης υπήρξε ηθικός κανόνας που
είχε ως βάση του την αυτονόητη υποχρέωση αυτού που
γνωρίζει, να βοηθήσει όσους δεν γνωρίζουν, χωρίς αμοιβή
για την προσφορά αυτή. Αυτές ήταν -και οι περισσότερες
εξακολουθούν να είναι- οι βασικές αρχές ανεξάρτητα από
θρησκεία ή φιλοσοφική τοποθέτηση ή ηθική και γενικότερα αναγνωρίζονται ως βασικοί κανόνες για την άσκηση
της ιατρικής. Ανεξάρτητα από το στεγνό κείμενο μιας αγωγής ή μήνυσης, την τήρηση αυτών των αρχών αναζητά
ο δικαστής.

n
n
n

n

Το καθήκον της περίθαλψης
Το καθήκον περίθαλψης με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τεχνολογικά μέσα είναι βεβαίως η
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πρώτιστη υποχρέωση του γιατρού (πρβλ. Ν. 3418/2005).
Ο γιατρός, όμως, δεν έχει ούτε καθήκον ούτε και ευθύνη
αποτελέσματος, υπό την έννοια ότι δεν εγγυάται ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, την ίαση. Εγγυάται και ευθύνεται
μόνο για τα μέσα που χρησιμοποίησε κατά την άσκηση
του επαγγέλματός του. Γίνεται δεκτό ότι η οφειλομένη
από το γιατρό προσοχή δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί
σχηματικά και δογματικά εκ προοιμίου, αλλά βρίσκεται
πάντοτε σε συνάρτηση με τις αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης
περιπτώσεως. Οι υπαίτιες ενέργειες και παραλείψεις του
δεν είναι δυνατόν να τυποποιηθούν, δεδομένου ότι κάθε
ιατρικό περιστατικό παρουσιάζει μοναδικότητα και ιδιοτυπία καθοριστική των ενδεδειγμένων ενεργειών του γιατρού και προσδιοριστική της επιμέλειας την οποία πρέπει
αυτός, και κάθε μέσος συνετός γιατρός στη θέση του, να
καταβάλει. Λαμβανομένου εξάλλου υπόψη ότι στην ιατρική, κατ᾽ αρχάς και κατά βάση, γίνεται αποδεκτό το αξίωμα
ότι Çδεν υπάρχουν ασθένειες, αλλά ασθενείςÈ και ότι οι
κανόνες της ιατρικής, ακόμη και οι θεμελιώδεις, δεν είναι
απόλυτοι, αλλά σχετικοί, διατυπούμενοι με μόνο σκοπό
τη συστηματοποίηση της γνώσεως, ανακύπτει σαφής και
επιτακτική η αξίωση όπως τα δεδομένα της επιστήμης εξετάζονται πάντοτε σε σχέση και συνάρτηση με τις κατ᾽ ιδίαν
συνθήκες και περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης.
Αυτό φαίνεται να διαφεύγει πολλές φορές της προσοχής των ίδιων των γιατρών, οι οποίοι στο πλαίσιο της επικοινωνίας ή της ενημέρωσης του ασθενούς τους μιλούν
για Çαπλή επέμβασηÈ, Çεπέμβαση ρουτίναςÈ ή Çσίγουρα
αποτελέσματαÈ μιας θεραπευτικής προσέγγισης, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις, αντιλήψεις και προσδοκίες στους ασθενείς τους, οι οποίοι βέβαια εύλογα θα
αντιμετωπίσουν ακόμη και την προβλέψιμη, σύμφωνα με
τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, επιπλοκή, για την
οποία δεν ευθύνεται ο γιατρός, ως θεραπευτική αστοχία
του, ως ιατρικό λάθος.
Το καθήκον περίθαλψης δεν σταματά ξαφνικά με την
ολοκλήρωση της επέμβασης ή της θεραπείας. Η φροντίδα
και η επικοινωνία του γιατρού στο άμεσο, αλλά και στο
απώτερο μέλλον είναι υποχρέωσή του προκειμένου να
ελέγξει την πορεία του ασθενούς. Η ευθύνη του χειρουργού δεν σταματά με την ολοκλήρωση της επέμβασης, η ευθύνη του αναισθησιολόγου δεν σταματά με τη χορήγηση
της νάρκωσης και η ευθύνη του παθολόγου δεν σταματά
με τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής. Η εντύπωση
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του ασθενή ότι ο γιατρός ÇεξαφανίστηκεÈ μετά την επέμβαση, αποτελεί και αυτή συχνά αιτία δυσαρέσκειάς του.

Ενημέρωση και σχέση εμπιστοσύνης
Η πλημμελής ενημέρωση για την προεγχειρητική και κυρίως για τη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ή για
την περίοδο θεραπείας γενικότερα και τις επιπτώσεις τους
στην καθημερινή ζωή και τις συνήθειές του, είναι συχνά
η αιτία που η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εκείνου και του
γιατρού διαταράσσεται και οδηγεί σε εμπλοκή με τη δικαιοσύνη. Και βεβαίως η ενημέρωση του ασθενούς δεν είναι
κάτι απλό, απαιτεί χρόνο, υπομονή και συχνά επιμονή του
γιατρού. Αποτελεί, όμως, καθήκον του. Κι αυτό για έναν
πρόσθετο λόγο: γιατί και η πιο απλή ιατρική πράξη είναι
μη νόμιμη αν προηγουμένως δεν έχει ρητά συγκατατεθεί
ο ασθενής έπειτα από πλήρη και σαφή ενημέρωσή του.
Είναι συχνό το φαινόμενο οι ασθενείς να αναφέρουν ότι
δεν θα αποφάσιζαν να συγκατατεθούν σε μια επέμβαση
ή θεραπεία αν γνώριζαν το χρόνο αποκατάστασης ή τις
επιπτώσεις στην καθημερινή τους ζωή.
Το ζήτημα της ιατρικής ενημέρωσης, και γενικότερα μιας
ορθής, υγιούς και αληθινής επικοινωνίας με τον ασθενή,
είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πηγάζει από την ίδια τη φύση
της σχέσης μεταξύ ιατρού και ασθενούς ως σχέσης εμπιστοσύνης και συχνά αποτελεί το κύριο αίτιο δικαστικής
εμπλοκής. Γίνεται πάντως δεκτό ότι υπάρχει ηθική και
νομική υποχρέωση του ιατρού (πρβλ. και άρθρο 11 του
Ν. 3418/2005) να ενημερώσει πλήρως και κατανοητά
τον ασθενή για την πραγματική κατάσταση της υγείας του,
το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης
ιατρικής πράξης, τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους
κινδύνους ή τις επιπλοκές από την εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και για τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να σχηματίζει
πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών
παραγόντων και συνεπειών της κατάστασής του και να
προχωρεί, ανάλογα, στη λήψη αποφάσεων. Το περιεχόμενο, το μέτρο και η έκταση της ενημέρωσης, προφορικής ή
έγγραφης (που πάντως συνιστά μόνο δικαστικό τεκμήριο)
είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
Γενικότερα, όμως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η καλή
σχέση με τον ασθενή που είναι ευθύνη κάθε γιατρού που
σέβεται τον ασθενή του και το λειτούργημά του, είναι το
ασφαλέστερο μέσο πρόληψης οποιασδήποτε πειθαρχικής
ή δικαστικής εμπλοκής.
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Ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς
Πρώτιστο ίσως μέσο πρόληψης και άμυνας και συνακόλουθα μέλημα του ιατρού θα πρέπει να είναι η σωστή τήρηση
του ιατρικού φακέλου που συντάσσεται σε ανύποπτο χρόνο -πριν από την ατυχή έκβαση του περιστατικού- και για
το λόγο αυτό αποτελεί σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο.
Η πλημμελής τήρηση του αρχείου ή του φακέλου του
ασθενούς αποτελεί όχι μόνο παράβαση της αντίστοιχης
υποχρέωσής του, αλλά και συχνά παγίδα για το γιατρό. Κι
αυτό γιατί όχι μόνο δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει
σωστά την πορεία του ασθενούς του, αλλά κυρίως γιατί,
όταν παραλείπει να σημειώσει κάποιες ÇλεπτομέρειεςÈ
ενδεχομένως από ιατρικής απόψεως, όταν δεν είναι εξαιρετικά προσεκτικός στην καταγραφή όλων των γεγονότων και πράξεών του, που αποδεικνύουν εν τέλει και
την επιμέλειά του στην αντιμετώπιση του περιστατικού,
αποστερεί τελικά τον εαυτό του από ένα βασικό μέσο
άμυνας, που μπορεί να αποτελέσει το κλειδί ενώπιον του
δικαστηρίου.
Τέλος, ακόμη και αν ένα περιστατικό δεν έχει την απόλυτα επιτυχή πορεία που ο γιατρός και ο ασθενής ανέμεναν,
το πραγματικό ενδιαφέρον του γιατρού, η εμμονή του για
την τελική αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς του,
συνιστούν ηθική, αλλά και νομική υποχρέωσή του, ίσως
τελικά το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης μιας ενδεχόμενης δικαστικής εμπλοκής.
Η πλημμελής ιατρική συμπεριφορά, ένα διαγνωστικό
σφάλμα, μια θεραπευτική αστοχία ή ένα τεχνικό σφάλμα
συνιστούν ιατρικό - ανθρώπινο λάθος και είναι δυνατόν,
εφόσον οδηγήσουν στη σωματική βλάβη ή στο θάνατο
του ασθενούς, να οδηγήσουν συνακόλουθα και στην ποινική ή αστική ευθύνη του γιατρού. Αυτό είναι δίκαιο για
τον ασθενή, αλλά και για το γιατρό, όπως και για κάθε
επαγγελματία. Όμως, οι περιπτώσεις αυτές είναι λίγες. Η
προσοχή των γιατρών, που σε καμία περίπτωση βεβαίως
δεν επιθυμούν τη βλάβη της υγείας του ασθενούς τους,
πρέπει να εστιάσει στην τήρηση της ιατρικής ηθικής και
δεοντολογίας στην ανταπόκρισή τους στις κύριες και πα-

ρεπόμενες υποχρεώσεις τους προς αυτόν, όπως αυτές
ρητώς αναφέρονται στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας,
οι οποίες μπορούν, ακόμη και στην περίπτωση που δεν
υπάρχει ιατρικό λάθος, να τους εμπλέξουν σε πολυετείς
δικαστικούς αγώνες για την απόδειξη της αθωότητάς τους.
Είναι λανθασμένη η επιλογή του γιατρού από το φόβο του ποινικού ελέγχου ή της αστικής του καταδίκης
σε αποζημίωση να καταφεύγει σε άσκηση κάθε είδους
Çαμυντικής ιατρικήςÈ, αποφεύγοντας σε βάρος του ασθενούς ενέργειες, στις οποίες θα μπορούσε να είχε προβεί ή,
αντίθετα, προβαίνοντας σε ενέργειες που δε στηρίζονται
σε επιστημονικά δεδομένα και δεν αποβλέπουν αποκλειστικά στο συμφέρον του ασθενούς.

Αντί επιλόγου
Μια επιπλοκή ή ακόμη και μια θεραπευτική αστοχία, ένα
ανθρώπινο λάθος του θεράποντος ιατρού που στη συνέχεια αντιμετωπίστηκε με την επιμονή και τη φροντίδα του,
είναι αποδεκτή από τον ασθενή. Εκείνο που δεν συγχωρείται, εκείνο που συχνά οδηγεί το γιατρό στο δικαστήριο
είναι η -πραγματική ή μη- υπεροψία, η αδιαφορία, η κακή συμπεριφορά ή η φυγή του, όταν το περιστατικό δεν
εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, η παράβαση δηλαδή των
κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας.
Η προσήλωση στο ιατρικό καθήκον, το πραγματικό ενδιαφέρον, η υγιής και καλή σχέση με τον ασθενή αποτελούν
το βασικό άξονα πρόληψης και άμυνας σε κάθε ενδεχόμενη δικαστική εμπλοκή.
Στο πλαίσιο αυτό η ιατρική δεοντολογία και η ιατρική
ηθική αποκτούν στις μέρες μας, και σε αυτές που θα ακολουθήσουν, ξανά ξεχωριστή αξία.
Όπως σε κάθε περίοδο κρίσης, στο πλαίσιο μιας κρίσης
στη σχέση γιατρού και ασθενούς, η προσήλωση του πρώτου στο καθήκον του, βεβαίως, αλλά και παράλληλα στις
βασικές αρχές της ιατρικής δεοντολογίας και στην καλή επαφή και σχέση με τον ασθενή του είναι το καλύτερο μέσο
πρόληψης και άμυνας στο φαινόμενο της αμφισβήτησης
που σήμερα βιώνει το ιατρικό σώμα και στη χώρα μας.
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Abstract
Papaevangelou Ε. Adherence to the rules of medical ethics as a way to prevent medicolegal actions.
Iatrika Analekta, 2014: 2; 1117-1120
Adherence to the medical task itself, true interest, healthy and good relationship with the patient is the main way to
prevent any medicolegal actions and the only defense in any possible judicial involvement. In this context, medical
ethics gain separate value. Undoubtedly the time of reflection for the medical body -that daily struggles striving for the
good of the patient- has come. As in any time of crisis within a crisis in the doctor and patient relationship, adherence
of physicians to duty and the basic principles of medical ethics , in good contact and relationship with their patients is
the best means of preventing and defense of the medical profession in our country.
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Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι ένας τομέας της
μαιευτικής γυναικολογίας που γνώρισε εντυπωσιακή εξέλιξη τα τελευταία 30 χρόνια. Ήδη, περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά έχουν γεννηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο
από μεθόδους της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στη
χώρα μας, επίσης, χιλιάδες παιδιά έχουν γεννηθεί μέσω της
εξωσωματικής γονιμοποίησης, δίνοντας χαρά σε ζευγάρια
που σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα έμεναν άτεκνα.
Η εξέλιξη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προκάλεσε και πλήθος προβλημάτων, νομικής φύσεως κυρίως,
που συνήθως δημιουργεί η καθημερινότητα της ζωής των
ζευγαριών. Φιλοσοφώντας, η νέα ζωή ερχόμενη σταδιακά
έφερε προβλήματα στα οποία εμπλέκονταν πλέον όχι μόνο τα ενδιαφερόμενα ζευγάρια, αλλά και ο ειδικός ιατρός
αναπαραγωγής (fertility specialist).
Μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα δεν υπήρχε κανένα
πλαίσιο που να θέτει όρια και κανόνες για τη διαχείριση
του γενετικού υλικού του άνδρα και της γυναίκας. Επίσης
δεν υπήρχαν σαφή πρότυπα λειτουργίας των ΜΥΑ (Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής).
Οι σχετικά λίγες ΜΥΑ που λειτουργούσαν στην Ελλάδα
στις δεκαετίες του ᾽80 και του ᾽90 μπορούσαν να λειτουργούν σε ένα απλό διαμέρισμα πολυκατοικίας είτε βέβαια
σε νοσοκομείο ή κλινική.
Δεν υπήρχε όριο ηλικίας στο οποίο μια γυναίκα θα
έπρεπε να σταματά ή να της απαγορεύεται να κάνει περαιτέρω προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Δεν υπήρχε όριο στον αριθμό μεταφερομένων εμβρύων
στην μήτρα της γυναίκας.
Θεωρούνταν κοινή πρακτική η ανάμιξη γενετικών υλικών (με σπέρμα ή ωάρια δότη) προς Çβελτίωση των ποσοστών επιτυχίαςÈ των ζευγαριών.
Η χρήση της έγγραφης συγκατάθεσης για τις ιατρικές
πράξεις στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
επαφιόταν μόνο στον ÇπατριωτισμόÈ και στην ηθική υπόσταση των συναδέλφων ιατρών αναπαραγωγής.
Έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ο
ιολογικός έλεγχος (HBsAg - HCV-HIV I-II), η ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης και ο έλεγχος για κυστική ίνωση δεν
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γίνονταν σαν ρουτίνα, με αποκορύφωμα τις δότριες ωαρίων, στις οποίες να επισημανθεί δεν γινόταν κανένας έλεγχος καταγραφής του αριθμού των κύκλων δωρεάς ωαρίων
στους οποίους έχουν υποβληθεί.

Η πρώτη νομοθετική προσέγγιση
Η πρώτη προσπάθεια να μπει τάξη σε όλο αυτό το... ξέφραγο αμπέλι έγινε το Δεκέμβριο του 2002. Δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν.3089 ÇΙατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγήÈ. Στο νόμο αυτό:
Έγινε μια πρώτη προσέγγιση του ορισμού ορίου ηλικίας της γυναίκας πέραν του οποίου δεν θα επιτρέπονται
περαιτέρω προσπάθειες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
χωρίς όμως πάλι να προσδιορίζεται με σαφήνεια.
Τροποποιήθηκαν (7 από τα 9 άρθρα) τα άρθρα του Αστικού Κώδικα (1463-1474) που ασχολούνταν με έννοιες
της συγγένειας εξ αίματος και εξ αγχιστείας, με την τύχη
(χρήση ή μη χρήση) του γενετικού υλικού ή των εμβρύων
και της αναγνώρισης του τέκνου που προέκυψε σε περίπτωση θανάτου του ενός συντρόφου.
Έγινε μνεία για την έννοια της παρένθετης μητέρας
και τη διαδικασία της δικαστικής άδειας για τη μεταφορά
εμβρύων ξένου γεννητικού υλικού προς την ίδια.
Έγινε μνεία στη χρήση έγγραφης συγκατάθεσης που
αφορά στην τύχη των κρυοσυντηρημένων εμβρύων ή γαμετών εν γένει (ωάρια ή σπέρμα).
Έγινε μνεία στην έννοια της ανωνυμίας των δοτών γενετικών υλικών (ωαρίων ή σπέρματος).
Τέλος, ετέθη με σαφή τρόπο ότι είναι δυνατή η προσβολή της πατρότητας του τέκνου που προκύπτει από
προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από τον
πρώην σύζυγο γυναίκας που υπεβλήθη σε προσπάθεια
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με άλλο σύντροφο, όταν
από την έκδοση του διαζυγίου τους δεν έχει παρέλθει
διάστημα πλέον των 300 ημερών.
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Ο Νόμος 3305
Ένα χρόνο αργότερα το 2003 συνεστήθη επιτροπή εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από επιφανείς νομικούς επι-
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στήμονες (όπως ο καθηγητής Γ. Κουμάντος), καθηγητές
μαιευτικής - γυναικολογίας (όπως οι Θ. Μαντζαβίνος, Β.
Ταρλατζής, Ι. Καραντάνης, ως εκπρόσωποι της Ένωσης
Μαιευτήρων - Γυναικολόγων), κλινικούς εμβρυολόγους,
μέχρι και ειδικούς επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το
νομικό πλαίσιο, το οποίο παρουσιάστηκε στη Βουλή των
Ελλήνων τον Ιανουάριο του 2005, με τη μορφή του περίφημου Νόμου 3305 από τον υπουργό Ν. Κακλαμάνη, αποτελεί ένα από τα πιο άρτια νομικά πλαίσια στην Ευρωπαϊκή
Ένωση που διέπουν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Επίσης, αποτελεί ένα από τα πιο φιλελεύθερα νομικά πλαίσια στην Ευρώπη και τον κόσμο.
Στα 33 άρθρα του ορίζονται με σαφήνεια έννοιες που
διέπουν την ανθρώπινη αναπαραγωγή ως επιστήμη, όπως:
Τι σημαίνει εξωσωματική γονιμοποίηση, ομόλογος και
ετερόλογος σπερματέγχυση (IUI), μικρογονιμοποίηση
(ICSI), υποβοηθούμενη εκκόλαψη (assisted hatching), τι
είναι γαμέτες, τι είναι ζυγώτης, ενδοσαλπιγγική μεταφορά γαμετών (GIFT), τι είναι κρυοσυντήρηση γαμετών και
εμβρύων και τέλος τι είναι παρένθετη μητρότητα.
Ετέθη με σαφήνεια ως ανώτατο επιτρεπτό όριο ηλικίας
της γυναίκας για προσπάθεια τεκνοποίησης μέσω μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής το 50ό έτος.
Ετέθη με σαφήνεια χρονικό όριο κρυοσυντήρησης στο
προσφερόμενο γεννητικό υλικό. Συγκεκριμένα το ανώτατο
όριο κρυοσυντήρησης σπέρματος και ορχικού ιστού είναι
τα 10 χρόνια.
Στα κρυοσυντηρημένα έμβρυα το ανώτατο όριο διατήρησης είναι τα 5 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης έως
και άλλα 5 έτη. Στα αγονιμοποίητα ωάρια και τον ωοθηκικό ιστό το όριο αυτό είναι 5 έτη.
Αναφέρθηκαν με σαφήνεια οι απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθούν και τα
δύο μέρη (βλέπε άνω) πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ακόμα και αν πρόκειται
για σπερματέγχυση.
Τονίζεται με σαφήνεια η απαραίτητη ύπαρξη έγγραφης
συναίνεσης των δύο μερών πριν από την προσπάθεια Υ.Α.,
καθώς και όταν πρόκειται για την αποδοχή και τη δωρεά
γενετικού υλικού (ωάρια ή σπέρμα).
Περιφρουρείται η ανωνυμία του δότη ή της δότριας
γενετικού υλικού, των οποίων η συνεισφορά παραμένει
αλτρουιστική (καμία οικονομική αξίωση).
Απαγορεύεται η ανάμιξη γενετικού υλικού (ιδίου και
δότη).
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n Απαγορεύεται η λήψη γενετικού υλικού από κλινικώς

νεκρά άτομα.
Ορίζονται αδρά οι ελάχιστες προϋποθέσεις ίδρυσης
και λειτουργίας των ΜΥΑ, οι οποίες αντιστοιχούν στο
minimum που ορίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η European Society of Human
Reproduction and Embryology (ESHRE). Μη τήρηση αυτών θα επέφερε βαριά χρηματικά πρόστιμα, μέχρι και
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.
Αντίστοιχα πρότυπα λειτουργίας ετέθησαν και για τις
τράπεζες κρυοσυντήρησης γενετικού υλικού.
Ορίζονταν, τέλος, οι αρμοδιότητες της 9μελούς Ανωτάτης Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία είχε
τετραετή θητεία.
Έτσι, σταδιακά άρχισε να μπαίνει μια τάξη στην γενικότερη αυθαιρεσία που επικρατούσε. Όλο και λιγότερες
ηλικιωμένες γυναίκες, που γίνονταν μητέρες στα 60 τους,
άρχισαν να παρουσιάζονται στα ΜΜΕ με τον ÇυπερήφανοÈ
γιατρό τους στο πλάι τους. Οι ΜΥΑ άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και να φθάνουν αισίως τις 55 σήμερα, με τα 2/3
εξ αυτών στο λεκανοπέδιο Αττικής. Όλο και περισσότερες
ΜΥΑ άρχισαν σταδιακά να προσαρμόζονται στις προδιαγραφές της Ανωτάτης Αρχής.
Η Ανωτάτη Αρχή Υ.Α προσέφερε πάρα πολλά και θα
προσέφερε ακόμα περισσότερα, αλλά μετά τη λήξη της
το 2009 η θητεία της δεν ανανεώθηκε. Μάλιστα η Αρχή αυτή καθεαυτήν τέθηκε σε αδράνεια και μόνο στους
τελευταίους μήνες του 2013 αποφασίστηκε και πάλι η
επανασύστασή της.
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Τα εκκρεμή ζητήματα
Η εφαρμογή του νομικού πλαισίου στην Υ.Α. έβαλε σε
τάξη σειρά από εκκρεμή ζητήματα, όμως υπήρξαν και υπάρχουν ακόμη αρκετά που η καθημερινή πρακτική τα
έχει αναδείξει σε συχνό… πονοκέφαλο για τους γιατρούς
της αναπαραγωγής. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η
δωρεά ωαρίων και η διακίνησή τους στην αγορά της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τα τελευταία χρόνια η μέση
ηλικία των γυναικών που υποβάλλονται σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχει αυξηθεί εντυπωσιακά
με αποτέλεσμα πλέον του 40% των κύκλων των μεγάλων
ΜΥΑ να είναι κύκλοι με χρήση ωαρίων δότριας. Η αυξημένη ζήτηση δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνει κανείς, να
καλυφθεί μόνο από την προσφορά ωαρίων από γυναίκες
που βρίσκονται σε διέγερση ωοθηκών και έχουν την τύχη
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να έχουν σημαντική περίσσεια.
Ο νομοθέτης προσπάθησε να δημιουργήσει ένα μανδύα
νομιμότητας για τις επ᾽ αμοιβή δότριες ωαρίων βαφτίζοντας την αμοιβή ÇαποζημίωσηÈ, που φθάνει το συνολικό
ποσό των 1.400 ευρώ για απώλεια ωρών εργασίας και
μετακίνησης από τον τόπο κατοικίας τους με το ΦΕΚ 670/
Απρίλιος 2008, χωρίς όμως ταυτόχρονα να καταργεί το
υποχρεωτικό αλτρουιστικό πνεύμα δωρεάς ωαρίων του
Ν.3305/2005. Αυτό, λοιπόν, έχει δημιουργήσει έκτοτε
μια γκρίζα ζώνη, την οποία ο καθένας ερμηνεύει κατά
το δοκούν.
Αυτή η γκρίζα ζώνη έχει προβληματίσει και το δικαστικό
σώμα, το οποίο με τις αποφάσεις του στέκεται μάλλον
έντονα κριτικά παρά συγκαταβατικά απέναντι στους γιατρούς αναπαραγωγής. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι μέχρις ότου λυθεί ή, καλύτερα, ξεκαθαριστεί τι θα θεωρείται πλέον
νόμιμο και όχι νομότυπο στο κεφάλαιο που λέγεται δωρεά
ωαρίων, θα ελλοχεύει ο κίνδυνος δικαστικής εμπλοκής
των γιατρών αναπαραγωγής.
Επίσης, θα πρέπει να διασφαλιστεί πλέον και το γράμμα
του νόμου όσον αφορά στον αριθμό των επιτρεπόμενων

κύκλων ανά δότρια ωαρίων, που είναι δέκα. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί μόνο με ένα σύστημα καταγραφής των δοτριών που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια (registry)
και στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλες οι ΜΥΑ.
Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με πρόεδρο τον κ. Θ. Μαντζαβίνο, σε συνεργασία
με τη νέα διορισμένη Ανωτάτη Αρχή Υ.Α., πιστεύουμε ότι
θα κινηθεί προς την τελική επίλυση του πολύπλοκου αυτού ζητήματος.
Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο
που διέπει την Υ.Α., όντας από τα πιο φιλελεύθερα στον
κόσμο, έχει ανοίξει στη χώρα μας τις πύλες του προς τον
ιατρικό τουρισμό. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα μπορεί να υποδεχθεί υπογόνιμα ζευγάρια που στις χώρες τους υπηρεσίες
που προσφέρει η Υ.Α., όπως η κατάψυξη σπέρματος, ωαρίων, εμβρύων, ορχικού και ωοθηκικού ιστού, δωρεά ωαρίων
απαγορεύονται, είτε για θρησκευτικούς λόγους είτε γιατί
το νομικό πλαίσιο είναι ανελαστικό. Στις μέρες της οικονομικής κρίσης, η εισροή τέτοιας κατηγορίας τουριστών
μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχει για την οικονομία της
χώρας μας.

Abstract
Karatzis PS. The legislation concering the assisted reproductive techniques in Greece. Iatrika
Analekta, 2014; 2: 1121-1123
The law which engulfs the assisted reproduction is being in power since 2005. It is one of the most liberal laws passed
in the Greek parliament and in Europe. Allows the entire range of medical procedures and techniques in assisted
reproduction to be carried out legally such as, the use of donor sperm and donor eggs, the cryopreservation of sperm,
eggs, and embryos as well as testicular and ovarian tissues. The transfer of more than 3-4 embryos in women over 40
years old. This legislation gives the opportunity to Greece to expand in the market of medical tourism. Many countries
have banned techniques in assisted reproduction like those mentioned above because of the religion (roman-catholic
church) and other countries due to their national health system.
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Ο γενετικός έλεγχος με τις διαγνωστικές δυνατότητες, τις
οποίες προσφέρει για την ανίχνευση ασθενειών, έχει γίνει
πεδίο έντονου βιοηθικού προβληματισμού. Η αλματώδης
πρόοδος της γενετικής προσφέρει πλέον τη δυνατότητα να
διενεργούμε διαγνωστικές εξετάσεις στο έμβρυο από τα
πρώτα στάδια της ανάπτυξής του. Σήμερα, είμαστε σε θέση
να διαπιστώσουμε γενετικά ή αναπτυξιακά αίτια για την εκδήλωση πολλών σοβαρών παθήσεων του εμβρύου κατά τη
διάρκεια της κύησης ή ακόμη και πριν από την εμφύτευση.
Επειδή δεν είμαστε ακόμη σε θέση να τροποποιούμε τη
γενετική σύσταση του νέου οργανισμού, ώστε να αποτρέπουμε γενετικές αιτίες μελλοντικών παθήσεων, η γνώση
αυτή δημιουργεί ένα σοβαρό ηθικό δίλημμα: δικαιούμαστε
να ÇπρολάβουμεÈ τη γέννηση παιδιών με τέτοιες σοβαρές
παθήσεις, διακόπτοντας μια εγκυμοσύνη ή αποκλείοντας
τη μεταφορά παθολογικών εμβρύων στη μήτρα στην περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης;
Το πρώτο ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εν
προκειμένω είναι αν πρέπει να προβαίνουμε σε τέτοιες επιλογές. Το ερώτημα αυτό απαντάται διαφορετικά, ανάλογα
με τη θέση που υιοθετεί κανείς για το σεβασμό και την
προστασία της ανθρώπινης ζωής και, κατ᾽ επέκταση, για την
εκούσια άμβλωση (ή απόρριψη εμβρύων in vitro).
Ένα επόμενο ζήτημα, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης όσον αφορά στη διακοπή της κύησης, είναι ποιες από
τις επιλογές αυτές είναι πράγματι ηθικά δικαιολογημένες.
Σε αυτά τα βασικά ζητήματα, όπως και σε άλλα, κυρίως
κοινωνικοπολιτικά, έχουν προσπαθήσει να απαντήσουν
πολλές μελέτες με τη συμμετοχή κλινικών και εργαστηριακών γενετιστών, ειδικών στην ιατρική εμβρύου, κλινικών
ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινωνιολόγων, ειδικών σε θέματα
βιοηθικής κ.ά. Σημαντικό ρόλο σε αυτά τα ηθικά διλήμματα
παίζει η σύγκρουση των ατομικών πεποιθήσεων και υποχρεώσεων με εκείνα που καθορίζονται από την κοινωνία.
Μια από τις πλέον αντιπροσωπευτικές μελέτες για τα
ηθικά διλήμματα στην προγεννητική διάγνωση των γενετικών παθήσεων είναι η EDIG (Ethical Dilemmas due to
Prenatal and Genetic Diagnostics), που πραγματοποιήθηκε
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το 2005-2008 σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ
των οποίων και στην Ελλάδα. Στη συγκεκριμένη μελέτη
συμμετείχε και το δικό μας τμήμα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται περιληπτικά τα κυριότερα συμπεράσματα της EDIG
και άλλων μελετών, καθώς και της εισήγησης της Εθνικής
Επιτροπής Βιοηθικής (ΕΕΒ) για την προγεννητική και την
προεμφυτευτική διάγνωση και τη μεταχείριση του εμβρύου.

Προεμφυτευτική διάγνωση
Ένα από τα κυριότερα σημεία στα οποία εστιάζει ο ηθικός
προβληματισμός για την προεμφυτευτική διάγνωση είναι αν
η επιλογή υγιών εμβρύων αποτελεί ευγονική παρέμβαση.
Έχει υποστηριχθεί ότι η προεμφυτευτική διάγνωση είναι
το κατ᾽ εξοχήν εργαλείο ευγονικής. Σύμφωνα με το μειοψηφούντα στην εισήγηση της ΕΕΒ, ÇΔεν υπάρχει αμφιβολία
ότι ο προγεννητικός και κυρίως ο προεμφυτευτικός έλεγχος
αποτελούν στα χέρια του ανώνυμου ÒβελτιωτήÓ του ανθρώπου, μία άριστη μέθοδο αρνητικής, και όχι μόνο, επιλογής
και γενετικής βελτίωσης. Τη γενετική επιλογή του ανθρώπου, γνωστή και ως ευγονική, ενώ καταδικάστηκε τόσο έντονα στις συνειδήσεις των μεταπολεμικών γενεών, σήμερα,
αλλά πολύ περισσότερο στον αιώνα που διανύουμε, ο πολιτισμός θα την παρουσιάσει ως θεμιτή δυνατότητα μέσω της
απόρριψης του εμβρύου, ώστε να θεωρείται θεραπευτική
επιλογήÈ. Ο αντίλογος είναι ότι ο στόχος της αποφυγής γέννησης απογόνων με σοβαρές γενετικές αναπηρίες αποτελεί
μέρος της αναπαραγωγικής ελευθερίας και της προσωπικής
επιλογής των γονέων και όχι κάποιο προκαθορισμένο σχέδιο βελτίωσης της ανθρώπινης φυλής. Σε κάθε περίπτωση,
οι υποψίες για στοιχεία ευγονικής παραμένουν, καθώς και η
άποψη μερίδας βιοηθικολόγων ότι η απόρριψη των ασθενών
εμβρύων ενέχει τον κίνδυνο του ρατσισμού και των διακρίσεων έναντι των μειονεκτούντων ατόμων.
Ένα άλλο αμφιλεγόμενο ζήτημα είναι η επιλογή φύλου.
Υπάρχουν δύο κυρίαρχες απόψεις που διέπουν το όλο θέμα.
Η πρώτη άποψη αναφέρεται στην απόλυτη ελευθερία όσον
αφορά στην επιλογή φύλου, ενώ η δεύτερη υποστηρίζει
την ολοκληρωτική απαγόρευση της επιλογής φύλου, εκτός

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 22 | Έτος 2014

Ηθικά διλήμματα κατά την προγεννητική διάγνωση των γενετικών παθήσεων

αν συντρέχουν ιδιαίτεροι ιατρικοί λόγοι που συνδέονται με
το φύλο του παιδιού. Σύμφωνα με την ΕΕΒ, ÇΗ επιλογή
του φύλου του εμβρύου δικαιολογείται μόνο για σοβαρούς
λόγους υγείας, δηλαδή για την αποφυγή της εκδήλωσης
φυλοσύνδετων νοσημάτων. Η Επιτροπή δεν βλέπει δικαιολογημένη την επιλογή φύλου για ÒκοινωνικούςÓ” λόγους
(π.χ. την ÒεξισορρόπησηÓ” των φύλων των παιδιών σε μια
οικογένεια). Όσο και αν υπάρχουν σχετικά επιχειρήματα,
οι κοινωνικές προκαταλήψεις που εξακολουθούν να επικρατούν σε σχέση με τη θέση των δύο φύλων, ακόμη και
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, θα οδηγούσαν σε ανεπιθύμητα
αποτελέσματα αν ήταν ελεύθερη αυτή η δυνατότηταÈ.
Τέλος, ένα άλλο ηθικό ζήτημα που ανακύπτει, αφορά
στην ασφάλεια και στην αποδοτικότητα της μεθόδου, αν
και θα πρέπει να λεχθεί ότι ο κίνδυνος λανθασμένης διάγνωσης είναι αρκετά μικρός. Άλλωστε, τα περισσότερα κέντρα που προσφέρουν προεμφυτευτικό έλεγχο προτείνουν
επιβεβαίωση της διάγνωσης μέσω προγεννητικού ελέγχου
(αμνιοπαρακέντηση ή λήψη χοριακών λαχνών). Η διαφορά,
πάντως, του προεμφυτευτικού ελέγχου από τον προγεννητικό έγκειται στο γεγονός ότι η απόρριψη του ασθενούς
εμβρύου επηρεάζει πολύ λιγότερο τη σωματική και την
ψυχολογική υπόσταση της μητέρας.

Προγεννητικός έλεγχος
Ο προγεννητικός έλεγχος προορίζεται κυρίως για ζευγάρια
που ανήκουν σε ομάδες υψηλού γενετικού κινδύνου, τα
οποία έχουν αυξημένη πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί με
μια συγκεκριμένη γενετική διαταραχή και επίσης για εγκύους ηλικίας μεγαλύτερης των 35 ετών, οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο χρωμοσωματικών ανωμαλιών του
εμβρύου. Επειδή προς το παρόν δεν υπάρχει ικανοποιητική και διαθέσιμη θεραπεία προγεννητικά, η άμβλωση ή
η γέννηση ενός παθολογικού παιδιού εμφανίζονται ως οι
μόνες δυνατές επιλογές. Η προσφυγή στην προγεννητική
διάγνωση δηλώνει μια τάση σύστασης διακοπής της κύησης
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ανιχνεύεται κάποια γενετική
διαταραχή. Πολλές μελέτες από τις ΗΠΑ και από χώρες της
Ε.Ε. έχουν δείξει ότι, κατόπιν προγεννητικής διάγνωσης, η
πλειονότητα των γυναικών αποφασίζει να μην προβεί στη
γέννηση ενός παιδιού όταν διαπιστώνεται γενετική ανωμαλία. Σε πρόσφατη μελέτη στις ΗΠΑ, διαπιστώθηκε ότι
το 82,9% αποφασίζει να διακόψει την κύηση όταν εντοπίζεται κάποια γενετική χρωμοσωματική διαταραχή. Η δική
μας πείρα έχει δείξει ότι το 98% των εγκύων με έμβρυο

με τρισωμία ή σοβαρή δομική χρωμοσωματική ανωμαλία
διακόπτει την κύηση, ενώ το ποσοστό μειώνεται σε 82%
όταν πρόκειται για ανωμαλία στα χρωμοσώματα του φύλου.

Η σκοπιά της βιοηθικής
Τα επιχειρήματα που συνηγορούν στη διακοπή της κύησης
ως ηθικά αποδεκτής επιλογής, στηρίζονται κυρίως σε δύο
από τις βασικές αρχές της βιοηθικής: της αυτονομίας και
της μη πρόκλησης βλάβης και πόνου. Έτσι, σύμφωνα με την
αρχή της αυτονομίας, οι γονείς μπορούν να αποφασίζουν
ελευθέρα ώστε να μη φέρουν στον κόσμο ένα γενετικά
άρρωστο παιδί. Η άποψη αυτή ενισχύεται περισσότερο από
το γεγονός ότι τα κυριότερα συναισθηματικά και οικονομικά
βάρη, που δημιουργούνται από τη γέννηση ενός άρρωστου
παιδιού, τα αναλαμβάνουν οι ίδιοι, άρα είναι σε θέση να
σταθμίσουν και να αποφασίσουν για το κόστος μιας τέτοιας
επιλογής. Επίσης, ακόμα κι αν υποστηριχθεί ότι υπάρχει
δικαίωμα ζωής στα έμβρυά τους, αυτό δεν είναι δυνατόν να
προέχει των δικαιωμάτων των γονέων. Η ΕΕΒ Çθεωρεί δικαιολογημένη την επιλογή εμβρύου, ως γενική δυνατότητα των
υποψήφιων γονέων, ύστερα από διενέργεια προγεννητικής
ή προεμφυτευτικής διάγνωσης. Η αξιοποίηση των μέσων
που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για την πρόληψη του
πόνου, των ταλαιπωριών, ακόμη και της έκθεσης ενός προσώπου σε κοινωνικές προκαταλήψεις, επιβάλλεται από τον
ίδιο το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αποδοχή της γέννησης παιδιών με σοβαρές βλάβες στην υγεία
τους, όσο κι αν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε εντελώς
ακραίες περιπτώσεις (π.χ. όταν οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα γονιμότητας), κατά κανόνα
ελέγχεται ηθικά. Πράγματι, ακόμη κι αν η αποδοχή αυτή
βασίζεται σε συγκεκριμένες μεταφυσικές αντιλήψεις (και
όχι σε απλό εγωισμό) του μελλοντικού γονέα, δεν μπορεί να
παραβλεφθεί ότι παραγνωρίζει ανεπίτρεπτα την ποιότητα
της μελλοντικής ζωής ενός νέου ανθρώπουÈ.
Υπάρχουν, όμως, και επιχειρήματα που αντιτίθενται στις
παραπάνω απόψεις. Όπως είναι γνωστό, ένα από τα βασικά
επιχειρήματα κατά της προγεννητικής διάγνωσης και της
επιλεκτικής άμβλωσης, η οποία συνήθως ακολουθεί, είναι
ότι μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων κατά των ατόμων με αναπηρίες. Επιπλέον, ενδέχεται
να μειωθεί η κοινωνική υποστήριξη και η ανοχή της κοινωνίας στα άτομα με γενετικές διαταραχές, εφόσον θεωρηθεί
ότι οι διαταραχές αυτές θα μπορούσαν να αποφευχθούν με
τον προγεννητικό έλεγχο.
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Άλλο ένα προβληματικό σημείο που επισημαίνεται, είναι
οι πιθανές επιπτώσεις για τα παιδιά του μέλλοντος, τα οποία θα γνωρίζουν ότι βρίσκονται στη ζωή επειδή πέρασαν
επιτυχώς έναν έλεγχο γενετικής ποιότητας. Μια άλλη σημαντική παράμετρος, η οποία συνοδεύει την προγεννητική
διάγνωση, αφορά στα συναισθήματα των γονέων έπειτα
από διακοπή της εγκυμοσύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι
γονείς βιώνουν συναισθήματα ενοχής, θλίψης, ψυχικού πόνου και άγχους. Η θλίψη των γονιών σ᾽ αυτές τις περιπτώσεις
είναι παρόμοια με αυτή την οποία νιώθουν οι γονείς όταν
χάνουν ένα παιδί τους. Η γενετική συμβουλευτική, όμως,
από ειδικά εκπαιδευμένους γενετιστές με πολύπλευρη εκπαίδευση (γενετικής, ιατρικής, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας,
βιοηθικής κ.λπ.), τόσο πριν από τον προγεννητικό έλεγχο

όσο και μετά απ᾽ αυτόν, θεωρείται ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης και άμβλυνσης αυτών των δυσάρεστων
συναισθημάτων.

Συμπεράσματα
Βάσει όσων έχουν αναφερθεί, η γενετική συμβουλευτική
προτείνεται ως ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης και άμβλυνσης των ηθικών ζητημάτων που αναφύονται
από την εφαρμογή του προγεννητικού και του προεμφυτευτικού ελέγχου. Υπογραμμίζεται ότι στο πλαίσιο της αυτονομίας θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η απόφαση των γονιών,
είτε επιθυμούν τη διακοπή της κύησης είτε δε δέχονται να
τη διακόψουν για οποιονδήποτε λόγο, ενός προσβεβλημένου από γενετική ασθένεια εμβρύου.

Abstract
Velissariou V. Ethical Issues in Prenatal Diagnosis of Genetic Disorders. Iatrika Analekta, 2014; 2:
1124-1126
The rapid developments in the field of diagnostic genetics produce ethical and moral dilemmas that need to be the subject
of reflection and debate in modern societies. Prenatal diagnosis of genetic diseases of the fetus confronts women and
their partners with a variety of moral dilemmas mainly regarding the decision to continue or not with the pregnancy of a
genetically diseased fetus. An important aspect is the conflict of individual beliefs and obligations and those of society᾽s
specific cultures. One of the largest studies on the moral issues in prenatal diagnostics (EDIG: Ethical Dilemmas due to
Prenatal and Genetic Diagnostics) was performed from 2005 to 2008 in several countries of the EU, including Greece,
and the main conclusions are presented here. The main guidelines issued by the Greek National Ethics Committee are
also presented. It is concluded that counseling of the couple by a genetics specialist is the most appropriate approach
for dealing with the moral and ethical issues concerning prenatal diagnostics.
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Ο όρος ευθανασία απαντά κυρίως με τρεις έννοιες: του
ήσυχου και εύκολου θανάτου, των μέσων με τα οποία επιτυγχάνεται αυτός και της πράξης με την οποία εξασφαλίζεται ήσυχος και εύκολος θάνατος. Στην εποχή μας ο ορισμός αυτός αποδείχθηκε ανεπαρκής και έπρεπε σ᾽ αυτόν
να προστεθεί άλλη μία παράμετρος, άγνωστη μέχρι προ
ολίγων δεκαετιών. Σήμερα ευθανασία ορίζεται κυρίως η
προσφυγή σε διαδικασίες που επιτρέπουν να προκληθεί
ανώδυνος θάνατος σε μία ανθρώπινη ύπαρξη που το επιθυμεί ή υποτίθεται ότι το επιθυμεί. Εδώ εμπλέκεται η ιατρική.
Η ιατρική από την εποχή του Ιπποκράτη έχει δύο στόχους: να καταπραΰνει ή να εξαλείφει τον πόνο και να επιβραδύνει το θάνατο όσο αυτό είναι δυνατό, πολλές φορές
όμως αναγκάζεται να επιμηκύνει τη ζωή ενός αρρώστου
που βασανίζεται από φοβερούς πόνους, ανθεκτικούς σε
κάθε είδος καταπραϋντικής θεραπευτικής αγωγής.
Το θέμα της ευθανασίας είναι ακανθώδες και πολυσύνθετο. Εκτός από την καθαρά ιατρική του πλευρά, έχει επίσης λεπτές ηθικές, κοινωνικές και νομικές πτυχές.
Ο όρος ευθανασία χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της
ιατρικής για πρώτη φορά από το Francis Bacon το 17ο
αιώνα. Γίνεται αναφορά σε έναν εύκολο, ανώδυνο, ευτυχή
θάνατο, όπου ήταν ευθύνη του γιατρού να απαλύνει τους
Çφυσικούς πόνουςÈ του σώματος. Ο Bacon αναφέρεται
σε μια Çεξωτερική ευθανασίαÈ σε αντιδιαστολή προς την
ÇπνευματικήÈ ευθανασία, η οποία απαιτεί την προετοιμασία της ψυχής.
Η ευθανασία διακρίνεται, αναλόγως του εάν ο θνήσκων
δίνει τη συγκατάθεσή του, σε τρεις τύπους: την εκούσια,
την ακούσια και τη μη εθελοντική (μη ηθελημένη). Υπάρχει
ακόμη η μη εθελοντική ενεργός, η παθητική, η έμμεση και
η ιατροϋποβοηθούμενη αυτοκτονία.
Στον Πίνακα I αναφέρεται η διεθνώς ισχύουσα ορολογία
της ευθανασίας, η οποία έχει πολλές διατυπώσεις. Αυτή η
πολλαπλότητα των όρων δημιουργεί δυσκολίες στην προσέγγιση και στην αντιμετώπιση του όλου προβλήματος.
Πάντως, γενικά μπορεί να λεχθεί ότι η διάκριση αυτή των
αναφερομένων όρων της ευθανασίας, γίνεται με βάση την
πρόθεση του ιατρού, τη φύση της κρίσιμης πράξης και τη

συγκατάθεση ή την απαίτηση του ασθενούς.
Εκούσια ενεργός. Είναι η σκόπιμη χορήγηση από το γιατρό φαρμακευτικών ουσιών ή η εφαρμογή άλλων ιατρικών
πράξεων που οδηγούν στο θάνατο του ασθενούς. Για την
πράξη αυτή απαιτείται ρητή απαίτηση και πλήρης θετική
συγκατάθεση του ασθενούς.
Ακούσια ενεργός. Είναι η σκόπιμη χορήγηση από το
γιατρό φαρμάκων ή η εφαρμογή άλλων ιατρικών πράξεων
που οδηγούν στο θάνατο του ασθενούς. Ο ασθενής είναι
διανοητικά ικανός, αλλά δεν υπάρχει εκ μέρους του ρητή
απαίτηση και πλήρης συγκατάθεση. Ο ασθενής δε ρωτήθηκε αν θέλει να τερματίσει τη ζωή του.
Μη εθελοντική ενεργός. Στο πρώτο σκέλος είναι παρόμοια με τις δύο προηγούμενες. Όμως, ο ασθενής παρουσιάζει διανοητική έκπτωση (διανοητική αναπηρία) και
κατά συνέπεια αδυνατεί ρητά να απαιτήσει το θάνατό του.
Παράδειγμα είναι ο κωματώδης ασθενής.
Παθητική. Ορίζεται ως η διακοπή ή η απόσυρση μιας
υποστηρικτικής για τη ζωή του ασθενούς θεραπευτικής αγωγής (π.χ. αναπνευστήρας) με αποτέλεσμα το θάνατό του.
Έμμεση. Ορίζεται ως η χορήγηση ναρκωτικών ή άλλων
φαρμακευτικών ουσιών για την ανακούφιση της συμπτωματολογίας του ασθενούς (π.χ. πόνου), που έχει όμως ως
έμμεσο επακόλουθο τη βαθμιαία πρόκληση σοβαρού βαθμού καταστολής του αναπνευστικού του συστήματος και
τελικά το θάνατό του.
Ιατροϋποβοηθούμενη αυτοκτονία. Ο γιατρός, προβαίνοντας σε φαρμακευτικές ή άλλες παρεμβάσεις στον ασθενή,
γνωρίζει συνειδητά ότι αυτός θα τις χρησιμοποιήσει για να
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Πίνακας 1

Διεθνώς ισχύοντες ορισμοί
της ευθανασίας

1. Εκούσια ενεργός (voluntary)
2. Ακούσια ενεργός (involuntary)
3. Μη εθελοντική ενεργός (non voluntary)
4. Παθητική
5. Έμμεση
6. Ιατροϋποβοηθούμενη αυτοκτονία
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τερματίσει τη ζωή του.
Η κριτική ανάλυση της ισχύουσας ονοματολογίας της
ευθανασίας, καθώς εστιάζει στις αναφερόμενες θεμελιώδεις διαφορές των όρων της, οδηγεί σε ηθικές και νομικές
επιπτώσεις ποικίλης σοβαρότητας. Για παράδειγμα, στην
εκούσια ενεργό ευθανασία, η επίπτωση είναι πολύ σοβαρή,
επειδή η πρόθεση τόσο του γιατρού όσο και του ασθενούς
είναι ο τερματισμός της ζωής του τελευταίου. Όταν ο γιατρός έχει την πρόθεση να τερματίσει τη ζωή του ασθενούς,
αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο. Αντίθετα, στην παθητική ή
έμμεση ευθανασία, οι επιπτώσεις φαίνεται ότι μετριάζονται, επειδή η πρόθεση του γιατρού είναι διαφορετική, όπως να ανακουφίσει το άλγος του ασθενούς, παρότι με τη
χορήγηση του ναρκωτικού τον θανατώνει, ή να αποσύρει
μία ενοχλητική και οδυνηρή για τον ασθενή θεραπευτική
αγωγή ή μια συσκευή που διατηρεί τη ζωή, αλλά πιθανόν
καταντά ανυπόφορη για τον άρρωστο.
Από την άλλη πλευρά, η κριτική επικέντρωση της προσοχής κυρίως στον ασθενή, δείχνει ότι π.χ. στην ακούσια
ενεργό ευθανασία εκείνος είναι μεν διανοητικά ικανός και
δύναται να συγκαταθέσει, αλλά αρνείται ή δεν ενημερώνεται και εντούτοις θανατώνεται, πολύ δε περισσότερο
στη μη εθελοντική ενεργό ευθανασία, όπου ο ασθενής
έχει πλήρη διανοητική έκπτωση και δεν είναι σε θέση να
συγκαταθέσει.
Από τα παραδείγματα αυτά προκύπτει το συμπέρασμα
ότι υπάρχει ένα δίκτυο ορολογίας της ευθανασίας με ποικίλες νομικές και ηθικές επιπτώσεις ή ερμηνείες ή ακόμα
και παλινωδίες.

Ιστορική αναδρομή
Παρότι η σύγχρονη περίοδος της διαμάχης για την ευθανασία αρχίζει το 1870, η εφαρμογή της ξεκίνησε από
την αρχαιότητα. Το κώνειο χρησιμοποιούνταν για την επίσπευση του θανάτου στην Κέα και υποστηριζόταν από τον
Σενέκα τον πρεσβύτερο, ενώ ο Ιπποκράτης ήταν σαφώς
αντίθετος. Αντίθετοι επίσης ήταν τόσο ο Ιουδαϊσμός όσο
και ο Χριστιανισμός, ενώ η αυτοκτονία και η ευθανασία
ήταν πιο αποδεκτά από τον Προτεσταντισμό και κατά τον
αιώνα του Διαφωτισμού. Άλλοι πολιτισμοί είχαν διάφορες
απόψεις, όπως π.χ. στην Ιαπωνία, όπου η αυτοκτονία δεν
θεωρούνταν αμάρτημα.
Το 1935 ιδρύθηκε στη Βρετανία η Εταιρεία Νομιμοποίησης της Εθελοντικής Ευθανασίας (σήμερα αποκαλείται
Αξιοπρέπεια στο Θάνατο). Το 1936 δόθηκε στο θνήσκοντα
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βασιλέα της Αγγλίας, Γεώργιο Ε΄, μια θανατηφόρος δόση
μορφίνης και κοκαΐνης με σκοπό την επίσπευση του θανάτου του. Ο βασιλεύς έπασχε από καρδιοαναπνευστική
ανεπάρκεια και η απόφαση για τερματισμό της ζωής ελήφθη από το γιατρό του, λόρδο Dawson. Το γεγονός αυτό
παρέμεινε μυστικό επί περισσότερο από 50 χρόνια, αλλά
ο θάνατος του Γεωργίου Ε΄ συμπίπτει με την κατάθεση στη
Βουλή των Λόρδων νομοσχεδίου για τη νομιμοποίηση της
ευθανασίας.
Κατά τη δεκαετία 1880-1890 η ευθανασία ήταν προσφιλές θέμα διαλέξεων στα ιατρικά συνέδρια, αλλά και
άρθρων του ιατρικού τύπου τόσο στην Αγγλία όσο και στις
ΗΠΑ. Την επόμενη δεκαετία (1890-1900), στη διαμάχη
αναμίχθηκαν οι νομικοί και οι κοινωνιολόγοι.
Οι διευθυντές σύνταξης του ÇLancetÈ της εποχής εκείνης υποστήριζαν ότι η παθητική ή η έμμεση ευθανασία
μπορεί να είναι ηθική και νόμιμη σε ορισμένες περιπτώσεις,
όπως στην περίπτωση του γιατρού που χορηγεί μορφίνη
και χλωροφόρμιο με σκοπό τη συμπτωματική ανακούφιση
του πόνου ασθενούς με καρκίνο των ωοθηκών, παρότι μια
τέτοια πράξη συντομεύει τη ζωή. Αυτή η θεώρηση οδήγησε
στον ισχυρισμό ότι οι Çηθικές αρχέςÈ που δικαιολογούν
την παθητική ευθανασία μπορούν να επεκταθούν στην
ενεργό ευθανασία και στην ιατροϋποβοηθούμενη αυτοκτονία. Αντίθετος προς τον χείμαρρο αυτών των θεωριών
ήταν ο Ιπποκρατικός Ορκος με τη σαφήνεια και την κατηγορηματικότητά του: ÇΌχι θανάσιμο φάρμακο για οποιονδήποτε ασθενήÈ.
Τις επόμενες τρεις δεκαετίες μειώθηκε η ένταση της
διαμάχης μεταξύ των υποστηρικτών και των αρνητών της
ευθανασίας στις ΗΠΑ και στη Βρετανία.
Η χριστιανική τοποθέτηση στη ζωή και στο θάνατο δεν
μπορεί να στηρίζει την ευθανασία. Το δικαίωμα στο θάνατο, κατά τη χριστιανική αντίληψη, δεν είναι το δικαίωμα
να προκαλέσει κανείς ή να ζητήσει από τους άλλους το
θάνατό του, αλλά το δικαίωμα να πεθάνει με ηρεμία, ειρήνη και αξιοπρέπεια. Η σωστή τοποθέτηση εμπεριέχεται
στη ρήση ÇΧριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα,
ανεπαίσχυντα, ειρηνικάÈ.
Η ευθανασία αναβίωσε στη Γερμανία το 1920, με την
έκδοση του συγγράμματος των Hoch και Βinding, καθηγητών της ψυχιατρικής και νομικής αντίστοιχα, με τίτλο
ÇΆδεια για καταστροφή της ανώφελης ζωήςÈ. Σύμφωνα
με τους συγγραφείς αυτούς, ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων διανοητικά αναπήρων, με ανίατες ασθένειες ή παρα-
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μορφωμένα παιδιά, βιώνουν μια ανώφελη και ανάξια ζωή.
Αυτές οι ανάξιες ζωές κοστίζουν στο κράτος οικονομικά,
αφαιμάσσουν την κοινωνία και ρυπαίνουν τη δεξαμενή
των γονιδίων. Επομένως, ο θάνατος για τις ανθρώπινες αυτές κατηγορίες αποτελεί μια φιλεύσπλαχνη θεραπευτική
αγωγή που είναι συμβατή με την ιατρική ηθική. Αυτή η
θεωρία των Hoch και Binding έγινε αναπόσπαστο τμήμα
της προπαγάνδας των Ναζί για την κάθαρση της Άριας Φυλής και ενθάρρυνε γιατρούς να υιοθετήσουν τη θανάτωση
ασθενών με κίνητρο τη φιλευσπλαχνία. Με την τακτική
αυτή εκτελέστηκαν συνολικά 8.000 παιδιά και 300.000
ενήλικοι.

Επιχειρήματα υπέρ της ευθανασίας
Η ιστορική διαδρομή της ευθανασίας, δείχνει ότι έχουν
διαμορφωθεί δύο αντιμαχόμενες ομάδες: οι υποστηρικτές
και οι αρνητές της. Στη διαμάχη αυτή συμμετέχουν γιατροί, νομικοί, φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, η Εκκλησία και
το κράτος.
Τα επιχειρήματα αυτά συνοψίζονται σε 4 θέσεις:
1. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου: Η αυτονομία του ανθρώπου δικαιολογεί την ευθανασία. Εφόσον η κοινωνία προστατεύει το αυτεξούσιο του ανθρώπου, αυτός δύναται
να επιλέγει, εκτός των άλλων, το χρόνο και τον τρόπο
θανάτου του. Το άτομο έχει δικαίωμα να αρνείται τις
ιατρικές παρεμβάσεις και να τερματίζει τη ζωή του όταν
οι παρεμβάσεις αυτές συγκρούονται με το όραμά του
για καλή ζωή. Η ζωή είναι ιερή όταν συνεισφέρει στη
χαρά και στην ευτυχία. Όταν δε συμβαίνει αυτό, αλλά
προσφέρει αγωνία, είναι προνόμιο κάθε ανθρώπινου
όντος να αποφασίσει το τέλος της ζωής του.
2. Η αγαθοεργία είναι συμβατή με την ευθανασία: Η αγαθοεργία δικαιολογεί την ευθανασία. Σε ορισμένες
περιπτώσεις η συνέχιση της ζωής του ατόμου προκαλεί
περισσότερο πόνο απ᾽ ό,τι ο θάνατος (βασανιστικές, ανίατες, επώδυνες παθήσεις). Στις περιπτώσεις αυτές ο
τερματισμός της ανθρώπινης ζωής από το γιατρό είναι
όχι μόνο ηθικά σωστός, αλλά και πράξη αλτρουισμού.
3. Από πλευράς ηθικής, η ευθανασία δε διαφέρει κατά
πολύ από τη διακοπή ή την αφαίρεση μιας υποστηρικτικής για τη ζωή του ασθενούς θεραπευτικής αγωγής.
Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ο
θάνατος του ασθενούς. Επίσης, ο άρρωστος που εκλιπαρεί το γιατρό να του χορηγήσει τη θανατηφόρο ένεση
ή να αποσύρει την υποστηρικτική θεραπευτική αγωγή,

ούτως ή άλλως συγκατατίθεται να καταλήξει. Και στις
δύο περιπτώσεις η πρόθεση του γιατρού είναι η ίδια,
ο τερματισμός της ανθρώπινης ζωής. Η μόνη διαφορά
είναι ότι ο γιατρός στην πρώτη περίπτωση χορηγεί τη
θανατηφόρα ένεση, ενώ στη δεύτερη αποφεύγει την ιατρική παρέμβαση. Επομένως δεν υφίσταται ηθική διαφορά μεταξύ πρόθεσης του γιατρού, συγκατάθεσης του
ασθενούς και τελικού αποτελέσματος. Με βάση αυτή
τη θεώρηση δεν υφίσταται ηθική διάκριση μεταξύ ενεργού και παθητικής ευθανασίας, πράξης-παράλειψης του
ιατρού, φόνου ή ευκαιρίας που δίνουν οι γιατροί στον
ασθενή αφήνοντάς τον να καταλήξει.
4. Οι κακές συνέπειες της επιτρεπόμενης ευθανασίας είναι απώτερες και πολύ θεωρητικές. Ο ισχυρισμός ότι
η επιτρεπόμενη ευθανασία υπονομεύει τη θεμελιακή
ηθική υποχρέωση του γιατρού να φροντίζει τον ασθενή
του, δεν ισχύει σύμφωνα με την εμπειρία της Ολλανδίας, μιας χώρας, όπου η ευθανασία έχει νομιμοποιηθεί
υπό ορισμένες συνθήκες. Ο γιατρός προβαίνει στην ευθανασία μόνο όταν υπάρχει αξίωση του ασθενούς για
θάνατο, οπότε τη διενεργεί ως μια επιπρόσθετη θεραπεία. Ο ÇφιλεύσπλαχνοςÈ γιατρός δε χάνει την ηθική
του υποχρέωση για φροντίδα του ασθενούς, ακόμα κι
όταν επιτρέπεται η ευθανασία. Κατά τη διενέργεια αυτών των θεραπευτικών προσεγγίσεων, για να αποφευχθούν ανεπιθύμητα ιατρικά συμβάματα ή λάθη γιατρών,
απαραίτητη είναι η τήρηση των ακόλουθων εγγυήσεων
νομιμοποίησης της ευθανασίας:
I. Ο ασθενής που πάσχει από σοβαρή ασθένεια, πρέπει να απαιτεί το θάνατό του επανειλημμένα και
πιθανώς εγγράφως.
II. Ο ασθενής να μην πάσχει από κατάθλιψη ή άλλες
ψυχολογικές διαταραχές.
III. Η ευθανασία να διενεργείται από εξειδικευμένο
προσωπικό που δεν πρέπει να αμείβεται για την
παρέμβασή του αυτή.
IV. Το περιστατικό ευθανασίας να καταγράφεται στο
ιστορικό αρχείο λεπτομερώς.
V. Τα περιστατικά ευθανασίας να αναφέρονται σε επίσημο ιατρικό φορέα ώστε να εντοπίζονται πιθανές
καταχρήσεις.
To 293 άρθρο του Ολλανδικού Κώδικα καθορίζει τους
ακόλουθους 3 όρους που επιτρέπουν την ευθανασία:
I. Ο ασθενής να λαμβάνει ο ίδιος την πρωτοβουλία απαιτώντας την ευθανασία κατ᾽ επανάληψη, συνειδητά
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και ελεύθερα.
II. Ο ασθενής να υποφέρει, η δε μόνη ενδεδειγμένη
λύση και ανακούφιση να είναι ο θάνατος,
III. Ο γιατρός που θα προβεί στην ευθανασία να ζητήσει
και τη γνώμη δεύτερου γιατρού και από κοινού να
συμφωνήσουν ότι η ευθανασία είναι η κατάλληλη
αγωγή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επιπλέον, για
το θάνατο απαιτείται ενημέρωση των αρχών.
Παρ᾽ όλα αυτά στην καθημερινή ιατρική πράξη, τα τρία
παραπάνω κριτήρια παραβιάζονται συχνά. Ακόμα, σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, οι Ολλανδοί γιατροί αναφέρουν
επισήμως προοδευτικά λιγότερες περιπτώσεις ευθανασίας.

Επιχειρήματα κατά της ευθανασίας
1. Ενώ το αυτεξούσιο αποτελεί θεμελιώδη αξία, δε δικαιολογεί την ευθανασία. Όλες οι εκούσιες ενέργειες κάθε ανθρώπου, έστω και αν δε βλάπτουν τους άλλους,
δεν επιτρέπονται με την επίκληση του αυτεξούσιου. Ο
θάνατος αλλοτριώνει και απομακρύνει αμετάκλητα την
αυτονομία και δε δικαιολογείται ούτε συγχωρείται με
την επίκληση της αυτονομίας, διότι η αυτονομία είναι
άμεσα συνυφασμένη με τη ζωή. Πολλές χώρες έχουν
αποποινικοποιήσει την αυτοκτονία, αναγνωρίζοντας ότι
δε δύναται να διωχθεί ποινικά ένα άτομο που επιθυμεί
να θανατώσει τον εαυτό του. Όμως, δεν δύναται να ισχυριστεί κάποιος ότι κατ᾽ επέκταση επιτρέπεται και η
ευθανασία, διότι δεν υπάρχει αναλογία. Η ευθανασία
απαιτεί την ενεργό συμμετοχή και άλλων προσώπων, των
γιατρών. Και ενώ ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να αρνηθεί
τη θεραπεία, δεν έχει δικαίωμα να αναμίξει στην πράξη
αυτή τους γιατρούς. Κατά συνέπεια, φαίνεται λογική η
μη ανάμιξη των γιατρών σε πράξεις στις οποίες μπορεί
να εμπλακούν και άλλοι, όπως συγγενείς, κληρονόμοι
και νομικοί.
2. Είναι αδιευκρίνιστο αν η αγαθοεργία δικαιολογεί τη νομιμοποίηση της ευθανασίας με το επιχείρημα ότι η ιατρική
δεν επιτυγχάνει πάντα ικανοποιητικά στην ανακούφιση
του πόνου των ασθενών που πάσχουν από θανατηφόρες
ασθένειες. Παρ᾽ όλα αυτά, η επιστήμη προχωρά, οργανώνει εξειδικευμένα κέντρα νοσηλείας, ανακαλύπτει
νέες ανακουφιστικές μεθόδους και αναλγητικά.
3. Υπάρχει ηθική διάκριση μεταξύ ενεργού και παθητικής
ευθανασίας. Η πρώτη είναι φόνος, η δεύτερη εγκατάλειψη του ασθενούς να καταλήξει. Στην ενεργό ευθανασία, ο γιατρός χορηγεί φάρμακο στον ασθενή για να τον
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θανατώσει, ενώ στη διακοπή ή απόσυρση της ιατρικής
αγωγής, ο γιατρός απέχει, δε χορηγεί θανατηφόρο φάρμακο, αλλά αποσύρει μόνο τη φορτική, οδυνηρή και
ανυπόφορη για τον άρρωστο θεραπευτική αγωγή.
4. Η νομιμοποίηση της ευθανασίας είναι επικίνδυνη δημόσια πολιτική, που δυναμιτίζει τη σχέση ασθενούςγιατρού και την άσκηση της ιατρικής. Με αυτήν υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του ασθενούς προς το γιατρό. Επίσης, υπονομεύει τη φιλεύσπλαχνη- ανθρώπινη
φροντίδα των γιατρών προς τους πάσχοντες από ανίατα
νοσήματα. Εκτός αυτού, ο γιατρός μπορεί να θεωρήσει
την ευθανασία πιο εύκολη, ταχεία και αποτελεσματική
μέθοδο, συγκρινόμενη με την επίμονη, συνεχή ιατρική
προσπάθεια για την ανακούφιση του πάσχοντος. Ένας
άλλος κίνδυνος που ελλοχεύει, είναι να εμφανίζεται η
ευθανασία πιο προσοδοφόρα για το γιατρό και τους συγγενείς. Επίσης, η νομιμοποίηση της ευθανασίας επιδρά
διαβρωτικά στην έννοια και στη θεώρηση των σκοπών
της ιατρικής. Η θεραπεία ή η ανακούφιση του πάσχοντος μπορεί να αντικατασταθούν από τη θεώρηση του
θανάτου ως θεραπείας. Στην Ολλανδία και στο Βέλγιο,
που έχουν νομιμοποιήσει την ευθανασία, αυτή περιγράφεται ως θεραπεία, μία επιπλέον συνταγογραφία. Ένας
άλλος κίνδυνος είναι ο εξαναγκασμός του ασθενούς να
επιζητεί την ευθανασία με τη σκέψη ότι η οικογένειά
του θ᾽ αντιμετωπίσει με τον τρόπο αυτό τη μειωμένη
οικονομική επίπτωση και συγκινησιακή καταπόνηση. Ιδιαίτερα ο εξαναγκασμός για ευθανασία, θα επικεντρωθεί στις τάξεις των απόρων, υπερηλίκων, αναπήρων και
άλλων αποδυναμωμένων ασθενών του τρίτου κόσμου,
που είναι απομονωμένοι από το σύστημα υγείας. Άλλη δυσμενής συνέπεια νομιμοποίησης της ευθανασίας
είναι η εμπλοκή της δικαιοσύνης (μηνύσεις, δικηγόροι)
και της αστυνομίας στην άσκηση της ιατρικής. Μεγάλος
κίνδυνος από τη νομιμοποίηση της ευθανασίας είναι η
επέκτασή της στους διανοητικά ασθενείς, στους ασθενείς σε κωματώδη κατάσταση, σε ανάπηρα παιδιά και
σε ψυχοπαθείς.

Η κατάσταση στον κόσμο
Στις περισσότερες χώρες ο όρος ευθανασία περιορίζεται
στην ενεργό ευθανασία. Η υποβοηθούμενη αυτοκτονία
δεν υπάγεται στην ευθανασία. Στη Πολιτεία του Όρεγκον των ΗΠΑ θεωρείται νόμιμη και, παρά το όνομά της,
δεν συγκαταλέγεται νομικά στις αυτοκτονίες. Η ενεργός
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ευθανασία με τη διακοπή θεραπείας που συντηρούν τη
ζωή, θεωρείται καθολικά στις ΗΠΑ νόμιμη. Η χορήγηση
αναλγητικών προς ανακούφιση του πόνου, ακόμα και
αν επιταχύνει το θάνατο, έχει κριθεί νόμιμη από αρκετά
δικαστήρια.
Μερικές χώρες έχουν νομιμοποιήσει την εκούσια ευθανασία, αλλά αυτή γενικά θεωρείται εγκληματική ανθρωποκτονία. Στην Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο,
όπου έχει νομιμοποιηθεί η ευθανασία, ακόμα θεωρείται
ανθρωποκτονία, αλλά δεν διώκεται αν ο γιατρός πληροί
ορισμένες νομικές εξαιρέσεις. Στη βελγική γερουσία έχει
υποβληθεί νομοσχέδιο που επεκτείνει τη νομιμοποίηση
της ευθανασίας σε περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται
στο τελικό στάδιο ανίατης νόσου και υποφέρουν από αφόρητο πόνο που δεν είναι δυνατόν να καταπραϋνθεί. Τα
παιδιά αυτά πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν για
τη ζωή τους. Στο Βέλγιο 1.432 ασθενείς έκαναν χρήση της
δυνατότητας να αποφασίσουν για τη ζωή τους το 2012.
Εξάλλου, πρόσφατη δημοσκόπηση φέρει τα τρία τέταρτα
των πολιτών να συμφωνούν με την προτεινόμενη επέκταση
της σχετικής νομοθεσίας.

πτωση στην οποία μπορεί κανείς να προβεί σε μια πράξη
ευθανασίας είναι αυτή του επιβεβαιωμένου εγκεφαλικού
θανάτου. Σήμερα υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια με τα
οποία ο εγκεφαλικός θάνατος διαπιστώνεται με βεβαιότητα, τόσο κλινικά όσο και εργαστηριακά.
Τα σημαντικότερα επιχειρήματα όσων εναντιώνονται
στην ιδέα της ευθανασίας και στη νομιμοποίησή της συνοψίζονται στα παρακάτω ερωτήματα:

n Ποιος έχει το δικαίωμα να βλάψει ή να καταστρέψει

την ανθρώπινη ζωή;
Πόσο σίγουρο είναι ότι δε θα διαταραχθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζει τη σχέση γιατρού
- ασθενούς;
Πώς μπορεί η ευθανασία να είναι λύση, όταν σε πολλές περιπτώσεις, όπου ο θάνατος φαίνεται αναπόφευκτος,
τελικά ο ασθενής αναρρώνει;
Πόσο αγνά και ειλικρινή είναι τα κίνητρα των συγγενών
του ασθενής που ζητούν την ευθανασία του;
Αν γίνει λάθος διάγνωση και η πάθηση δεν είναι
ανίατη;
Αν ο ασθενής ζητήσει ευθανασία και στη συνέχεια
αλλάξει γνώμη;
Η γνώμη της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι σαφής. Η
χριστιανική πίστη απέναντι στη ζωή και στο θάνατο δεν
μπορεί να στηρίζει την ευθανασία. Η ζωή δεν ταυτίζεται
απόλυτα με τη βιολογική ύπαρξη του ανθρώπου, ούτε
ο θάνατος είναι το τέλος της ζωής. Ο θάνατος είναι ένα
απλό συμβάν για τη μετάβαση του ανθρώπου σε έναν άλλον τρόπο προσωπικής ύπαρξης. Η ζωή δεν ανήκει στον
άνθρωπο, αλλά στο Θεό, γι᾽ αυτό και δεν μπορεί κανείς
να παρεμβαίνει σε κάτι που δεν το προσδιόρισε. Ο πόνος
είναι ευεργετικός στη ζωή του ανθρώπου, γιατί εκτός των
άλλων αναπτύσσει και ισχυρούς δεσμούς αγάπης μεταξύ
των ανθρώπων.
Απόλυτες απαντήσεις σε ένα τόσο περίπλοκο θέμα όπως η ευθανασία, δεν μπορούν εύκολα να δοθούν. Το
πρόβλημα της ευθανασίας θα μπορούσε να μετουσιωθεί
σε μια απαίτηση για περισσότερο ανθρώπινη αντιμετώπιση του αρρώστου. Ο γιατρός συμπονά βαθιά τον ασθενή
και κάνει ό,τι μπορεί για να τον ανακουφίσει. Έχει ορκιστεί να σώζει ζωές πέραν κάθε φιλοσοφικής ή κοινωνικής
θεώρησης και πρέπει να μείνει πιστός στον όρκο αυτό και
σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει κριτής, πολύ δε
περισσότερο εκτελεστικό όργανο.

n
n
n
n
n

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα για την ακούσια ευθανασία ισχύει το Άρθρο
300 του Ποινικού Κώδικα περί ανθρωποκτονίας με συναίνεση: ÇΌποιος αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία
ύστερα από σπουδαία και επίμονη απαίτηση του θύματος
και από οίκτο γι᾽ αυτόν που έπασχε από ανίατη ασθένεια,
τιμωρείται με φυλάκισηÈ. Με τη διατύπωση αυτή αναγνωρίζεται κατά κάποιον τρόπο η ύπαρξη ελαφρυντικού, το οποίο μπορεί να ληφθεί υπόψη στην επιμέτρηση της ποινής.
Στη χώρα μας οι οικογενειακοί δεσμοί είναι πολύ ισχυροί και οι οικογένειες φροντίζουν τους ασθενείς τους. Άλλωστε, δεν έχουν γίνει ιδιαίτερα αισθητές ομάδες πίεσης
υπέρ της νομιμοποίησης της ευθανασίας. Αν κάτι αλλάξει
στο νόμο, είναι ότι θα μπορούσε να γίνει διάκριση ανάμεσα σε δύο περιπτώσεις: σε εκείνες όπου εφαρμόζεται
παράληψη παροχής βοήθειας για μακρότερη επιβίωση σε
εκείνον που οδηγείται με βεβαιότητα στο θάνατο και δε
θέλει την παράταση της ζωής του, και στις άλλες, όπου
γίνεται ενεργός ευθανασία. Οι πρώτες θα μπορούσαν να
αντιμετωπίζονται από νομικής πλευράς ελαφρύτερα.

Τα φλέγοντα ερωτήματα
Πολλοί είναι οι γιατροί που πιστεύουν ότι η μόνη περί-
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Abstract
Sechas M. Euthanasia. Iatrika Analekta, 2014; 2: 1127-1132
During the last 100 years, euthanasia has been the object of a vigorous debate between proponents and opponents of its
application. Philosophers, historians, statesmen, priests and physicians were involved, the latter being asked to perform
it. As a result euthanasia presents many aspects ie philosophical, historic, ethical, legal and medical. Proponents present
four main arguments: a. that people have a right to self-determination and thus should be allowed to chose their own fate,
b. assisting a subject to die might be a better choice than requiring that they continue to suffer, c. the distinction between
passive euthanasia, which is often permitted and active euthanasia, which is substantive, d. permitting euthanasia will
not necessarily lead to unacceptable consequences. In some countries like Belgium, Netherlands and the State of Oregon
in the US euthanasia has been legalized. Four major arguments are presented by opponents: a. not all deaths are painful,
b. alternatives are available, c. the distinction between active and passive euthanasia is morally significant, d. legalizing
euthanasia will lead to unaceeptable consequences. The physician who has taken an oath to protect human life cannot
be converted to an executioner.
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Η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου ταυτίζεται σήμερα με
το θάνατο του ατόμου. Για την εξασφάλιση της έγκυρης
διάγνωσης χρησιμοποιούνται κατ᾽ αρχάς κλινικά κριτήρια
και σε ειδικές περιπτώσεις επικουρικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις, με σκοπό την απάλειψη οποιασδήποτε
πιθανότητας λάθους.
Παρότι η τεκμηρίωση του εγκεφαλικού θανάτου με
τα ανωτέρω κριτήρια συνεπάγεται την αδιαμφισβήτητη
διάγνωση του θανάτου, απαραίτητες είναι οι επικαιροποιήσεις των δοκιμασιών ώστε να εναρμονίζονται με την
τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο καθώς και με τα
διεθνή πρότυπα.

Ιστορική αναδρομή
Στις αρχές του περασμένου αιώνα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά συσκευές υποστήριξης της αναπνοής για την περίθαλψη ασθενών με πολιομυελίτιδα. Αργότερα η χρήση
τους επεκτάθηκε σε περιπτώσεις γενικής αναισθησίας με
χορήγηση μυοχάλασης. Τη δεκαετία 1940-50 η εφαρμογή τους σε περιπτώσεις ασθενών με βαριές εγκεφαλικές
βλάβες δημιούργησε την ανάγκη αποσαφήνισης των ορίων συνέχισης της θεραπείας. Το 1959 για πρώτη φορά
χρησιμοποιείται ο όρος Çμη αναστρέψιμο κώμαÈ (Çcoma
dépasséÈ) από δύο Γάλλους νευρολόγους.
Μια επιτροπή του πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ έθεσε τα πρώτα κριτήρια για τη διάγνωση μη αναστρέψιμου
κώματος και τη συσχέτιση αυτού με την έννοια του θανάτου του ατόμου. Παρόμοιες επιτροπές συστάθηκαν και
αλλού με μικρή χρονική διαφορά (Conference of Medical
Royal Colleges and their Faculties, UK, November 1976).
To 1981 κατατέθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες από μια
προεδρική επιτροπή βιοηθικής για τα κριτήρια εγκεφαλικού θανάτου στις ΗΠΑ, τα οποία με μικρές τροποποιήσεις
γίνονται αποδεκτά έως σήμερα.
Τη δεκαετία του 1970 ολοκληρώθηκε η αποδοχή της
μετάβασης της προϋπόθεσης του θανάτου από την παύση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας στην παύση της

εγκεφαλικής λειτουργίας.

Δοκιμασία εγκεφαλικού θανάτου
Ο θάνατος είναι διαδικασία που εξελίσσεται και όχι ένα
γεγονός. Στα αρχικά στάδια καταστροφής των κυττάρων
υπάρχει μια λειτουργική εφεδρεία που καθιστά τον ιστό
βιώσιμο και τη βλάβη αναστρέψιμη. Οι ιστοί του οργανισμού παρουσιάζουν διαφορετική αντοχή στην έλλειψη
οξυγόνου.
Η μη αναστρέψιμη βλάβη των νευρώνων σε τμήματα
του εγκεφαλικού στελέχους που επιτελούν βασικές λειτουργίες (συνείδηση, αναπνευστική λειτουργία) είναι το
κρίσιμο σημείο για τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Αυτό μπορεί να προκληθεί από πρωτοπαθή εγκεφαλική βλάβη (βαριά κάκωση, αιμορραγία) ή έπειτα από
καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ακόλουθη εγκεφαλική
ισχαιμία.
Η τεκμηρίωση του εγκεφαλικού θανάτου μπορεί να
δοθεί ακολουθώντας το παρακάτω πρωτόκολλο πέντε
σταδίων.
1ο στάδιο: Κλινική εξέταση - προαπαιτούμενα
i. Τεκμηρίωση αιτίας κώματος: Αυτό μπορεί να γίνει από
το ιστορικό, την κλινική εξέταση, τον απεικονιστικό
έλεγχο και τις εργαστηριακές εξετάσεις. Πρέπει να
αποκλειστεί η παρουσία κατασταλτικών ουσιών, νευρομυϊκών αποκλειστών, αντιχολινεργικών φαρμάκων,
ηλεκτρολυτικών ή οξεοβασικών, μεταβολικών και ενδοκρινολογικών διαταραχών.
ii. Εξασφάλιση φυσιολογικής θερμοκρασίας πυρήνα σώματος: Συνήθως μια θερμαντική κουβέρτα είναι αρκετή. Απαιτείται θερμοκρασία στα φυσιολογικά ή κοντά
στα φυσιολογικά όρια (>35οC). Είναι σημαντικό για την
ακολουθούμενη δοκιμασία άπνοιας, καθώς χαμηλές
θερμοκρασίες πυρήνα μπορεί να καθυστερήσουν την
αναμενόμενη αύξηση της PaCO2.
iii. Εξασφάλιση φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης: Η νευ-
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τος πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 ml (σε κάθε πόρο)
και η παρατήρηση των οφθαλμών να μην είναι μικρότερη του ενός λεπτού. Σε εγκεφαλικά νεκρό ασθενή
δεν παρατηρείται καμία κίνηση των οφθαλμών. Η άλλη
πλευρά πρέπει να εξεταστεί αφού περάσουν 5 λεπτά.
Απουσία αντανακλαστικού κερατοειδούς. Με την
άκρη μιας αποστειρωμένης γάζας ή ενός μικρού κομματιού βαμβακιού γίνεται ένα απαλό πέρασμα σε επαφή με τον κερατοειδή κάθε οφθαλμού. Οποιαδήποτε
κινητικότητα των βλεφάρων, αποκλείει τη διάγνωση
εγκεφαλικού θανάτου. Να μην ασκείται μεγάλη έλξη
στα βλέφαρα, καθώς πολύ λεπτές βλεφαρικές κινήσεις
μπορεί να μη γίνουν αντιληπτές.
Απουσία κινήσεων των μυών του προσώπου στα
επώδυνα ερεθίσματα. Αυτά ασκούνται στους κονδύλους, στην περιοχή των κροταφογναθικών αρθρώσεων
και στην περιοχή των υπερκόγχιων τμημάτων άμφω.
Απουσία αντανακλαστικών στην περιοχή του φάρυγγα και της τραχείας. Το πρώτο ελέγχεται με ήπιο
ερεθισμό του στοματοφάρυγγα με ένα βαμβακοφόρο
στυλεό, ενώ το δεύτερο με δυο-τρεις αναρροφήσεις
διά μέσου του τραχειοσωλήνα. Το κεντρικό άκρο του
θα πρέπει να βρίσκεται αμέσως πριν από την τρόπιδα.

ρολογική εξέταση είναι αξιόπιστη με συστολική πίεση
≥90 mmHg. Μπορεί να χρειαστεί χορήγηση αγγειοσυσπατικών ή δεσμοπρεσσίνης.
2ο στάδιο: Κλινική εξέταση - Η νευρολογική εκτίμηση
i. Εκτίμηση κώματος: Απουσία κινητικότητας από οφθαλμούς και βλέφαρα στα επώδυνα ερεθίσματα. Επίσης,
καμία κινητική αντίδραση, πλην αντανακλαστικών, στο
επίπεδο του νωτιαίου μυελού. Το δεύτερο χρειάζεται
να διαφοροδιαγνωστεί από ειδικό έμπειρο και εξοικειωμένο (π.χ. νευρολόγο, νευροχειρουργό). Στάσεις
απεγκεφαλισμού ή αποφλοίωσης, επιληπτικές κρίσεις,
καμπτικές ή εκτατικές κινήσεις στα επώδυνα ερεθίσματα, αποκλείουν τη διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου.
ii. Απουσία αντανακλαστικών στελέχους:
Απουσία αντίδρασης κορών στο έντονο φως και
στους δύο οφθαλμούς (άμεσο και έμμεσο αντανακλαστικό). Συνήθως η κόρες είναι μέτρια διεσταλμένες
(4-9 mm). Προσοχή σε εκτίμηση έπειτα από καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και αν έχει προηγηθεί
χορήγηση ατροπίνης. Κόρες σε μύση μπορεί να υποκρύπτουν φαρμακευτικά αίτια (ναρκωτικά). Χρήσιμος
είναι ο μεγεθυντικός φακός.
Απουσία οφθαλμοκεφαλικού και οφθαλμοαιθουσαίου αντανακλαστικού. Για το πρώτο απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση της ακεραιότητας της
αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Ο εξεταστής συγκρατεί σταθερά με τα δυο του χέρια το κεφάλι
του ασθενούς και το μετακινεί απότομα εκατέρωθεν
της μέσης γραμμής, πρώτα σε οριζόντια και μετά σε
κεφαλουραία κατεύθυνση. Σε κωματώδη ασθενή με
διατήρηση της ακεραιότητας του αντανακλαστικού
τόξου (άρα και του στελέχους), οι οφθαλμοί τείνουν
να διατηρούν ταυτόχρονα (συζευγμένα) την αρχική
τους θέση, αντίθετα με τη φορά κίνησης του κεφαλιού
(Çdoll᾽s eyesÈ). Σε περίπτωση εγκεφαλικού θανάτου οι
οφθαλμοί μένουν στην ίδια θέση ανεξάρτητα από τη
φορά και την ταχύτητα κίνησης του κεφαλιού. Για το
οφθαλμοαιθουσαίο αντανακλαστικό, πρέπει να ελέγχονται και οι δύο έξω ακουστικοί πόροι. Το κεφάλι του
ασθενούς ανυψώνεται στις 30ο για μεγιστοποίηση της
απάντησης από τους οριζόντιους ημικύκλιους σωλήνες.
Απαιτείται ακεραιότητα της τυμπανικής μεμβράνης και
βατότητα του έξω ακουστικού πόρου (απουσία θρόμβων αίματος, κυψελίδας). Η ποσότητα του κρύου ύδα-

n

n

n

n
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3ο στάδιο: Δοκιμασία άπνοιας
Απαιτείται απουσία οποιασδήποτε αναπνευστικής προσπάθειας. Τα προαπαιτούμενα είναι: 1. Φυσιολογική
αρτηριακή πίεση, 2. Φυσιολογική θερμοκρασία, 3. Φυσιολογική PaCO2 (35-45 mmHg), 4. Απουσία υποξίας. 5.
Απουσία προϋπάρχουσας αιτίας κατακράτησης CO2 (π.χ.
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια). Η δοκιμασία
αυτή εφαρμόζεται τελευταία και ειδικά σε περιπτώσεις
εγκεφαλικού οιδήματος (π.χ. σε βαριά κάκωση κεφαλής)
χρειάζεται προσοχή γιατί, αν υπάρχουν αμφιβολίες για
την έκβασή της, η προκαλούμενη αύξηση της PaCO2
μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης.
H διαδικασία:
Στήριξη συστολικής Α.Π.≥100 mmHg.
Χορήγηση 100% Ο2 για τουλάχιστον 10 λεπτά ώστε
να επιτευχθεί PaO2>200 mmHg.
Ελάττωση συχνότητας αναπνοών στις 10 το λεπτό και
θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης (PEEP) στα 5 cmH20.
Αν στο παλμικό οξύμετρο καταγράφονται τιμές >95% θα
πρέπει να επαναληφτούν εργαστηριακές εξετάσεις (pH,

n
n
n
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PaO2, PaCO2, διττανθρακικά, έλλειμμα βάσης).
Αποσύνδεση ασθενούς από τον αναπνευστήρα με διατήρηση οξυγόνωσης (π.χ. με καθετήρα αναρρόφησης
διά μέσου του τραχειοσωλήνα και χορήγηση 100% Ο2
στα 6 Lt/min.
Στενή παρακολούθηση για οποιαδήποτε αναπνευστική κίνηση (θωρακικού ή κοιλιακού τοιχώματος) για 8-10
λεπτά.
Η δοκιμασία εγκαταλείπεται αν η συστολική πίεση
πέσει κάτω από 90 mmHg ή αν το παλμικό οξύμετρο
δείχνει <85% για πάνω από 30 δευτερόλεπτα.
Αν δεν παρατηρηθεί καμία αναπνευστική προσπάθεια,
γίνεται επανέλεγχος αερίων αίματος έπειτα από 8 λεπτά.
Αν υπάρχει πλήρης απουσία αναπνευστικής κίνησης
με PaCO2≥60 mmHg (ή αύξηση 20 mmHg από το αρχικό
φυσιολογικό επίπεδο) τότε η δοκιμασία κρίνεται θετική
και η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου μπορεί να
υποστηριχθεί.
Αν τα αποτελέσματα δεν οδηγούν σε ασφαλές συμπέρασμα και ο ασθενής παραμένει αιμοδυναμικά σταθερός,
τότε η δοκιμασία μπορεί να επαναληφθεί έπειτα από 1015 λεπτά και έπειτα από μια ικανή προοξυγόνωση.

n

n
n

n
n
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4ο στάδιο: Επικουρικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις
(ancillary tests)
Όπου τα προαναφερθέντα κλινικά κριτήρια είναι σαφή
και αδιαμφισβήτητα, δεν απαιτείται καμία άλλη επικουρική εξέταση όπως αυτές που αναφέρονται κατωτέρω.
Ομοίως, σε περιφεριακά νοσοκομεία που στερούνται
τέτοιες εργαστηριακές δυνατότητες, η αδιαμφισβήτητη
κλινική διάγνωση είναι επαρκής διαφορετικά, σε περιπτώσεις αμφιβολιών η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου θα πρέπει να αναβάλλεται.
H χρήση συμπληρωματικών εξετάσεων σε ενήλικες
πρέπει να γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις όπου το σύνολο
των κλινικών δοκιμασιών δεν μπορεί να εφαρμοσθεί (π.χ.
κατάγματα ΑΜΣΣ, αδυναμία ολοκλήρωσης δοκιμασίας άπνοιας). Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μη ενδεικνυόμενη
εφαρμογή τους μπορεί να περάσει εσφαλμένο μήνυμα
πως τα κλινικά κριτήρια δεν είναι επαρκή και η όλη διαδικασία τεκμηρίωσης του εγκεφαλικού θανάτου έχει
τρωτά σημεία.
Υπάρχουν πρωτόκολλα που προτείνουν την εφαρμογή
των επικουρικών εξετάσεων και για τη συντόμευση της
όλης διαδικασίας. Οι εξετάσεις αυτές είναι:

Εικ. 1. Σχέδιο εντύπου διάγνωσης και δήλωσης εγκεφαλικού θανάτου. Από την εισήγηση της επιτροπής για την επικαιροποίηση
των κριτηρίων εγκεφαλικού θανάτου (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, Αθήνα, 16 Ιουλίου 2010).

i. Εγκεφαλική αγγειογραφία (DSA). Το σκιαγραφικό μέσο
πρέπει να χορηγείται υπό πίεση στο αορτικό τόξο ώστε
να φτάνει στην πρόσθια και οπίσθια κυκλοφορία. Σε
εγκεφαλικό θάνατο υπάρχει πλήρης απουσία απεικόνισης του σκιαγραφικού πέρα από τα σημεία εισόδου των
έσω καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών στο κρανίο.
Καθυστερημένη διαγραφή του άνω οβελιαίου κόλπου
δεν αποκλείει τη διάγνωση.
ii. Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ). Η εξέταση πρέπει
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να διαρκεί πάνω από 30 λεπτά και να επαναλαμβάνεται όταν υπάρχουν αμφιβολίες. Απαιτείται η πλήρης
απουσία καταγραφής σε έντονα σωματοαισθητικά και
οπτικοακουστικά ερεθίσματα.
iii. Εγκεφαλικό σπινθηρογράφημα (τεχνήτιο - Tc 99m
hexametazime). Σε συνδυασμό με το ΗΕΓ αποτελεί
την πιο αξιόπιστη μέθοδο. Λαμβάνονται προσθιοπίσθια και άμφω πλάγιες λήψεις σε διάφορα χρονικά
σημεία (μέχρι 2 ώρες). Δε θα πρέπει να σημειώνεται
καμία πρόσληψη στις περιοχές κατανομής της πρόσθιας και οπίσθιας κυκλοφορίας (Çhollow skullÈ).
iv. Διακρανιακό Doppler υπερηχογράφημα. Περιορισμένης χρησιμότητας και διαθεσιμότητας. Είναι χρήσιμο
μόνο αν βρεθεί αξιόπιστο παράθυρο καταγραφής. Προηγηθείσες κρανιοτομίες μειώνουν την αξιοπιστία του.
v. Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά (SSEP). Αν και
είναι απλή δοκιμασία, η ακρίβειά της είναι περιορισμένη. Απαιτείται αμφοτερόπλευρη απουσία αντίδρασης
(Ν20 - P22) σε διέγερση του μέσου νεύρου.
5o στάδιο: Καταγραφή
Η ακριβής ώρα θανάτου πρέπει να καταγράφεται στον
ιατρικό φάκελο. Η ώρα αυτή είναι μόλις διαπιστώνεται
θετική η δοκιμασία άπνοιας (τέλος 2ου σταδίου) ή μόλις
υπάρξει το επίσημο πόρισμα από τις ερμηνείες των επικουρικών εξετάσεων όπου αυτές εφαρμόζονται.

Επισημάνσεις

n

Οι δοκιμασίες διαγνώσεως εγκεφαλικού θανάτου
πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δύο φορές.
Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δύο απαιτούμενες

διαφορετικές δοκιμασίες πρέπει να είναι τουλάχιστον 8
ώρες.

n Η χρονική στιγμή έναρξης της δοκιμασίας μπορεί να

διαφέρει. Σε περιπτώσεις κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης
συνιστάται παρακολούθηση και επιθετική αποιδηματική
αγωγή για τουλάχιστον 78 ώρες, οπότε και αναμένεται η
κορύφωση στην αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης.

n Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για τη διάγνωση

του εγκεφαλικού θανάτου απαιτείται η συμμετοχή τριών
έμπειρων ειδικών (τουλάχιστον δύο έτη από τη λήψη ειδικότητας) χωρίς ιεραρχική σχέση μεταξύ τους. Ο ένας
να είναι ο θεράπων (ή αντικαταστάτης του), ο δεύτερος
να είναι νευρολόγος ή νευροχειρουργός και ο τρίτος αναισθησιολόγος. Κανένας δε θα πρέπει να είναι μέλος
μεταμοσχευτικής ομάδας.

n Σε περιπτώσεις ασθενών παιδιών υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο πρωτόκολλο, οι οποίες υπαγορεύονται από
την ανωριμότητα του νευρικού συστήματος, την παρουσία αρχέγονων αντανακλαστικών και τις ανοικτές ραφές.
Σε τελειόμηνα νεογνά χρειάζεται περίοδος παρακολούθησης άνω των 7 ημερών πριν από την έναρξη των δοκιμασιών. Δύο έμπειροι κλινικοί ιατροί εφαρμόζουν δύο
διαφορετικές δοκιμασίες με διαφορά 24 ωρών η καθεμία. Επικουρικές εξετάσεις (κυρίως ΗΕΓ) εφαρμόζονται
σε περίπτωση ατελών κλινικών δοκιμασιών ή μη διαγνωστικής δοκιμασίας άπνοιας. Διαφορετική είναι επίσης και
η ελάχιστη απαιτούμενη αρτηριακή πίεση για την έναρξη
των κλινικών δοκιμασιών (βλ. εικόνα 1).

Abstract
Tsitouras V, Sgouros S. Brain death. Iatrika Analekta, 2014; 2: 1133-1137
Currently the declaration of death corresponds to the diagnosis of brain death. Most countries apply the criteria of the
Uniform Determination of Death Act (UDDA) in 1981 and the following updates. The hallmarks are: 1) the irreversible
cessation of circulatory and respiratory functions and 2) the irreversible cessation of all the functions of the entire brain,
including the brain stem. Most clinical tests focus on the functional capacity of the brain stem, the absence of which
is enough for the declaration of brain death. Although there are limitations in the current evidence base, recovery of
neurologic function has not been reported after the clinical diagnosis of brain death has been established using the
criteria given in the 1995 American Academy of Neurology directive.
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Στη μνήμη του χειρουργού Γεώργιου Αυλάμη
Ο μεγάλος και χαρισματικός Γεώργιος Αυλάμης έφυγε από τη ζωή την 1η Απριλίου αυτού του χρόνου. Υπήρξε
ένας από τους μεγαλύτερους γιατρούς και κορυφαίος χειρουργός της χώρας μας για τον αιώνα που πέρασε.
Και ταυτόχρονα μια προσωπικότητα πολύ ξεχωριστή: χαρισματικός, αξιοπρεπής, περήφανος, αληθινά ευγενής και κοινωνικά ευαίσθητος με πράξεις. Ένας πραγματικός λεβέντης που αγαπήθηκε πολύ γιατί αγάπησε
τους ανθρώπους. Η Κεφαλονιά και ο Πειραιάς όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, ήταν και οι ιδιαίτερες αγάπες του. Ο χαρακτηρισμός του μεγάλου δεν προέκυψε από τίτλους και θέσεις, που μάλιστα οι κοινωνικές
συγκυρίες του περιόρισαν. Προέκυψε από τη βαθιά αναγνώριση για το έργο του και τη στάση του στη ζωή
από τους συναδέλφους του διαχρονικά, τους μαθητές του, τους ασθενείς και την κοινωνία όλη. Η κοινωνική
του ευαισθησία, εκτός από τη στάση του στους αρρώστους, που ήταν στάση ζωής, εκφράστηκε με πολλούς
τρόπους και με αποκορύφωμα την αυθόρμητη συμμετοχή του στη μεγάλη Εθνική Αντίσταση του λαού μας
απέναντι στη γερμανική κατοχή.
Ως φοιτητής έκανε ουσιαστική πρακτική άσκηση στην Πολυκλινική Αθηνών με την καθοδήγηση του διαπρεπούς παθολόγου, Ανδρέα Αλιβιζάτου, τον οποίο ανέφερε πάντα ως σοφό δάσκαλο. Από το 1942 και για 5
χρόνια έκανε την ειδικότητα της χειρουργικής στο Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών, με τους καθηγητές Χάρη
Τουλ και Σπύρο Λαμπίρη, θεωρώντας μάλιστα τον δεύτερο υπόδειγμα για την τέχνη της εγχειρητικής, όπου
ο ίδιος επρόκειτο να διαπρέψει. Τα χρόνια του Δημοτικού Νοσοκομείου, μαζί με άλλους φίλους του γιατρούς,
φρόντιζε τους κρατούμενους από τα Ες-Ες στο νοσοκομείο ασθενείς και τιμήθηκε αργότερα γι᾽ αυτό από την
ιστορική αναφορά του Παναγιώτη Κανελλόπουλου.
Η περίοδος που κατέδειξε την υπεροχή και το μεγαλείο του Γ. Αυλάμη και τις πληθωρικές του προσφορές,
αλλά και το δράμα της κοινωνίας μας, ήταν η περίοδος της θητείας του στο Πανεπιστήμιο, 1947-1964, στο
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας. Ο καθηγητής της χειρουργικής, Κων/νος Αλιβιζάτος, είχε την κοινωνική
δυνατότητα και τη δύναμη της θέσης του, αλλά κύρια την ευγενή πρόθεση που την έδειξε και προς άλλους,
ώστε να διορίσει τον Γ. Αυλάμη Επιμελητή στο Πανεπιστήμιο, παρά το βαρύ κλίμα που συνόδευε το όνομά
του από τη συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση. Έμεινε εκεί 17 χρόνια, φθάνοντας στο βαθμό του Υφηγητή. Συμπλήρωσε την εκπαίδευσή του με τρεις περιόδους μετεκπαίδευσης στη Φλωρεντία, στο Γκρατς και
κυρίως στο Λίβερπουλ. Κι έφερε στο Ιπποκράτειο νέα δεδομένα και ίδρυση μονάδων για τους τραυματίες, τη
Χειρουργική των Παίδων, τη Χειρουργική του Οισοφάγου και το ξεκίνημα της Χειρουργικής της Καρδιάς μετά
το Λίβερπουλ. Αναδείχθηκε σε κορυφαίο χειρουργό της χώρας κατά την περίοδο εκείνη, χωρίς αμφισβήτηση.
Έκανε και σοβαρές μελέτες, τύπου ερευνητικού, που αναγνωρίστηκαν. Η πιο γνωστή ήταν η διατριβή του
για υφηγεσία το 1964 και αφορούσε στην αιμάτωση του ανεστραμμένου γαστρικού σωλήνα κατά Gavriliou
για την αντικατάσταση του οισοφάγου, επέμβαση με την οποία είχε πρωτοποριακά ασχοληθεί. Ήταν στην
ομάδα που έβγαλε το περιοδικό ÇΙατρικήÈ που τόσα προσέφερε. Κι ακόμα κάτι πρωτοποριακό: ήταν από
αυτούς που συγκρότησαν τη λεγόμενη Çκίνηση των υφηγητώνÈ, κίνηση που εισηγήθηκε τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων μας με ιδιαίτερη αναφορά στην Ιατρική Σχολή. Η κίνηση ήταν πολλά υποσχόμενη,
προοδευτική και γενναία, αλλά σταμάτησε από τη δικτατορία του 1967. Ήταν, όμως, το πρώτο μεγάλο βήμα
για τη μεγάλη αλλαγή που άρχισε το 1982 με το γνωστό νόμο πλαίσιο των πανεπιστημίων, το Ν.1268/82.
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Και καθώς ο Γ. Αυλάμης δέσποζε κυριολεκτικά στο χώρο της χειρουργικής και του Πανεπιστημίου στο Ιπποκράτειο, έγινε φανερό πως η Ιατρική Σχολή, κομμάτι του όλου κοινωνικού συστήματος, δεν θα του επέτρεπε
να συνεχίσει την πορεία του στο χώρο του Πανεπιστημίου. Ένας λόγος ήταν το βαρύ μετεμφυλιακό κοινωνικό
κλίμα, που ήταν αντίθετο με την κοινωνική δράση του στην Κατοχή. Αλλά και κάτι επίσης πραγματικό: η
κοινωνία μας, τότε και δυστυχώς και τα χρόνια που ακολούθησαν, δε ÇδέχθηκεÈ πολλούς μεγάλους ανθρώπους, και δυστυχώς και στο πανεπιστήμιο. Ο Γ. Αυλάμης, ευφυής άνθρωπος, το διέγνωσε πολύ νωρίς.
Κι έφυγε για το Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, μικρό τότε και υποβαθμισμένο, αλλά ο ίδιος το θεώρησε
πρόκληση, το αναβάθμισε, το έκανε γνωστό, το τίμησε και γι᾽ αυτό λατρεύτηκε και στον αγαπημένο του Πειραιά, στη δεύτερη πατρίδα του, μέχρι το 1983, οπότε έληξε η θητεία του. Το Τζάνειο κι ο Πειραιάς δεχόταν
για πρώτη φορά αρρώστους και από την Αθήνα. Η απομάκρυνση του Γ. Αυλάμη από το πανεπιστήμιο δεν
μπορούσε να μειώσει τον ίδιο. Αυτός συνέχισε το μεγάλο ανηφορικό δρόμο του, με επιτυχίες, προσφορά,
αξιοπρέπεια, περηφάνια και λεβεντιά. Έχασε όμως η κοινωνία! Γιατί αν του είχαν δοθεί, όπως του άξιζε, πιο
ψηλά, ευρύτερα και μεγαλύτερα πεδία, είναι βέβαιο πως θα ᾽χε προσφέρει πολύ περισσότερα και θα ‘ταν
πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των γιατρών που θα ᾽χαν μάθει κοντά του όχι μόνο την ιατρική ως επιστήμη,
αλλά και το μεγαλείο του τρόπου με τον οποίο την υπηρετούσε.
Μετά το Τζάνειο και για 15 περίπου χρόνια εργάστηκε ως Διευθυντής Χειρουργός στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ,
όπου και πάλι υπήρξε υπόδειγμα και άφησε τη σφραγίδα που είχε ήδη δημιουργήσει. Τα πολλά χρόνια που
άντεξε ν᾽ ασκήσει τη χειρουργική ήταν ακόμη μία απόδειξη του πόσο αγαπούσε αυτό που έκανε.
Είχα την τύχη να τον γνωρίσω από πολύ κοντά, για περίπου 4 δεκαετίες. Και, έχοντας ακολουθήσει στην
ιατρική παρόμοιο δρόμο, να κατανοήσω πολλές πτυχές του αναστήματος και της προσωπικότητάς του. Πιστεύω πως, παρότι η φύση τον είχε προικίσει και το οικογενειακό του περιβάλλον τον ευνόησε, τα μεγάλα
βήματα που έκανε και η ομορφιά με την οποία τα επένδυσε, είχαν αφετηρία την αγάπη που είχε γι᾽ αυτό
που έκανε. Αγάπησε την ιατρική και τους αρρώστους, αγάπησε τους ανθρώπους, αγάπησε τη ζωή σωστά.
Και έδωσε όλες του τις δυνάμεις γι᾽ αυτά που επέλεξε να κάνει και αγάπησε: την Ιατρική και τους ανθρώπους. Τέλος, ήταν αξιοθαύμαστη η ευρύτερη μόρφωση και η καλλιέργειά του, καθώς και το ύψηλό επίπεδο
αισθητικής που τον διέκρινε.
Η κατάθεση τούτη δεν έχει μόνο την έννοια ν᾽ αποτίσει κανείς φόρο τιμής στη μνήμη του. Ο Γ. Αυλάμης
τιμήθηκε από όλους και σε όλη του τη ζωή όπως του άξιζε. Κι αγαπήθηκε μέχρι λατρείας επειδή κι αυτός
αγαπούσε τον κόσμο όλο. Προσπάθησα όσο μου ήταν δυνατό να δείξω το μεγάλο έργο και την προσφορά
και την ομορφιά της προσωπικότητας ενός ανθρώπου που η κοινωνία χρειάζεται ως φωτεινό παράδειγμα
για τις γενιές που ακολουθούν. Γιατί τα παραδείγματα αυτά δείχνουν πώς πρέπει να ᾽ναι οι άνθρωποι για
την πρόοδο της κοινωνίας και το καλό των ανθρώπων όλων.
Η αγάπη μας θα συνοδεύει τη μνήμη του και το παράδειγμά του θα περνά στη μνήμη τα όρια που βάζει ο
χρόνος.

Διονύσης Κ. Βώρος
Καθηγητής Χειρουργικής
Απρίλιος 2014
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