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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα θέματα της βιοηθικής και της 
ιατρικής δεοντολογίας. Κατ αρχάς θα αναλύσουμε το εννοιολογικό 
περιεχόμενο του όρου «βιοηθική» και θα αναφερθούμε στις βασικές αρχές 
της. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τους προβληματισμούς που 
εγείρονται από ειδικά ζητήματα βιοηθικής. Ως τέτοια λογίζονται α)η 
ευθανασία και η υποβοηθούμενη αυτοκτονία, β)η κλωνοποίηση,γ) ο 
γενετικός έλεγχος και η διακίνηση της γενετικής πληροφορίας , δ) η 
παρεμβατική γονιμοποίηση και η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή , ε)οι 
μεταμοσχεύσεις και η δωρεά οργάνων , στ) ο πειραματισμός επί του 
ανθρώπου ,ζ) η χρήση βλαστικών κυττάρων ,η) η αλλαγή φύλου και θ) 
οι αμβλώσεις.

Όσον αφορά στην ιατρική δεοντολογία αφού την ορίσουμε και 
αναφέρουμε τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορική της εξέλιξη, 
θα αναλύσουμε τα κύρια σημεία του κώδικα που διέπουν το ιατρικό 
λειτούργημα, έχοντας ως γνώμονα τον πρόσφατα θεσπισμένο νόμο 3418 
που αφορά στην ιατρική δεοντολογία.

Τέλος, ανακεφαλαιώνοντας, θα προσπαθήσουμε να εξαγάγουμε 
χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την ιατρική δεοντολογία καθώς και να 
καταθέσουμε προτάσεις για την ευλαβική τήρηση των αρχών και κανόνων 
της ,από τους λειτουργούς της υγείας, με απώτερο στόχο τόσο την 
αναβάθμιση της θεραπευτικής σχέσης ιατρού -ασθενούς όσο και τη 
βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών 
υγείας.



ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Εν πρώτοις θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το εννοιολογικό 
περιεχόμενο του όρου «Βιοηθική» .Ο όρος αποτελεί παράγωγο των 
λέξεων «Βίος» και «Ηθική».Ο Βίος παραπέμπει στη ζωή ,η ζωή στο 
δίπολο αρρώστια -υγεία και το δίπολο αυτό στην ποιότητα ζωής .Με αυτή 
την έννοια ο όρος «Βιοηθική» αναφέρεται στην ηθική που σχετίζεται με 
την αρρώστια και την υγεία καθώς και με την σχετιζόμενη με την υγεία 
ποιότητα ζωής .Η εννοιολογική αυτή προσέγγιση στοιχειοθετεί 
ταυτόχρονα και το βασικό κριτήριο της εφαρμοσμένης βιοηθικής ,αυτό 
της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής .Το κριτήριο αυτό συνιστά 
το βασικό άξονα των ηθικών αξιολογικών κρίσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων επί ζητημάτων βιοηθικής. Ταυτόχρονα το κριτήριο αυτό 
συνάδει με τις βασικές αρχές της βιοηθικής και ενισχύει τους κανόνες 
δεοντολογίας κατά την άσκηση του θεραπευτικού έργου στις υπηρεσίες 
υγείας .

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι ως σχετιζόμενη με 
την υγεία ποιότητα ζωής εννοούμε τη σωματική και ψυχοκοινωνική ευεξία 
του ατόμου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

Οι βασικές αρχές της βιοηθικής είναι α) η αρχή της ωφελιμότητας 
β) η αρχή της αυτονομίας γ) η αρχή της δικαιοσύνης και δ) η αρχή 
της ισότητας.

Η αρχή της ωφελιμότητας διακρίνεται σε δύο μορφές ,αυτήν της αρχής 
ωφέλειας και αυτήν της αρχής της μη βλάβης .Σύμφωνα με την αρχή της 
ωφελιμότητας ,ο ιατρός οφείλει να ενεργεί αποσκοπώντας όχι μόνο στη 
μη πρόκληση βλάβης στον άρρωστο αλλά και στην πρόκληση οφέλους 
προς αυτόν. Στην αρχή της ωφελιμότητας βασίζεται το σύνολο των ηθικών 
κρίσεων προκειμένου να εκτιμηθεί εάν μια πράξη είναι ορθή .Ως εκ 
τούτου ,η ηθική ορθότητα μιας πράξης είναι συνάρτηση του οφέλους που 
μπορεί αυτή να αποφέρει ,της αξίας του αποτελέσματος της, καθώς και 
της χρησιμότητας της στην συνολική ικανοποίηση των αναγκών του 
ασθενούς. Στην περίπτωση που από ένα σύνολο ιατρικών πράξεων 
πρέπει να επιλέξουμε μία , ως βασικό γνώμονά -κριτήριο θα

2



χρησιμοποιήσουμε την μεγίστη δυνατή χρησιμότητα αυτής, βάσει της 
οποίας θα κριθεί και η ορθότητα της επιλογής μας.

Άρα ,η ηθική αξία μιας ιατρικής πράξης κρίνεται, εκ των υστέρων , 
με βάση το κριτήριο της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας της 
Έτσι η ωφελιμότητα κινείται μεταξύ της πρόβλεψης -εκτίμησης του 
αποτελέσματος και του αποτελέσματος της πρόβλεψης -εκτίμησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αρχή της ωφελιμότητας του ατόμου 
έρχεται σε σύγκρουση με την έννοια του κοινωνικού οφέλους .

Εάν με βάση την αρχή της ωφελιμότητας , κάθε άτομο είναι ελεύθερο 
να επιλέξει τις πράξεις που θα του αποφέρουν τη μέγιστη δυνατή 
χρησιμότητα, η αρχή του κοινωνικού οφέλους οριοθετεί την ελευθερία 
αυτή ,θέτοντας όρια ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ελευθερία των άλλων 
ατόμων και να μη βλάπτεται ή περιορίζεται η ωφελιμότητα τους.

“ Η αρχή της αυτονομίας αναφέρεται στο σεβασμό της ελευθερίας 
του ατόμου -ασθενούς στο πεδίο της σκέψης ,της βούλησης και της 
πράξης. Η αυτονομία της σκέψης-διανόησης αναφέρεται στις νοητικές 
αξιολογήσεις του ατόμου , η αυτονομία της βούλησης στην μετατροπή της 
λογικής κρίσης και αξιολόγησης σε επιθυμία πράξης και η αυτονομία της 
πράξης στην πραγματοποίηση της εν λόγω επιθυμίας που αφορά την 
προηγηθείσα νοητική κρίση και αξιολόγηση” (Σαρρής 2001)

Ένα αυτόνομο άτομο θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα κρίσης , 
λήψης αποφάσεων και εφαρμογής των επιλογών του μετά από εύλογη 
σκέψη και ανάλυση των παραμέτρων του υπό κρίση θέματος. Υπό τον όρο 
ότι οι δυνατότητες αυτές διενεργούνται ελεύθερα χωρίς δεσμεύσεις και 
ετεροκαθορισμούς, το άτομο θεωρείται ότι δρα και λειτουργεί αυτόνομα 
στηριζόμενο στην ελευθερία της βούλησης και της πράξης καθώς και στην 
αυτονομία της διανόησης του.

Η αρχή δικαιοσύνης και η αρχή της ισότητας , ιδιαίτερα κατά την 
εφαρμογή τους στις υπηρεσίες υγείας , αφορούν έννοιες ταυτόσημες 
μεταξύ τους ή έννοιες συμπληρωματικές η μία της άλλης .Με άλλα λόγια 
,δεδομένης της διαφορετικότητας των αναγκών υγείας μεταξύ των ατόμων 
, η αρχή της δικαιοσύνης συνεπικουρείται από την αρχή της ισότητας .

Σύμφωνα με την αρχή της ισότητας, κάθε άτομο λαμβάνει φροντίδα 
υγείας, ανάλογα με τις ανάγκες του και χωρίς διακρίσεις, λόγω των ειδικών 
αναγκών υγείας του κάθε ατόμου, η αρχή της ισότητας ταυτίζεται με την αρ
χή της δικαιοσύνης, διότι ενέχει μια δισυπόστατη έννοια: αφενός προβλέπει 
την παροχή ίσης φροντίδας υγείας για ίσες ανάγκες υγείας και αφετέρου
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την παροχή μη ίσης φροντίδας υγείας για μη ίσες ανάγκες υγείας. Με αυτόν 
τον τρόπο εξασφαλίζεται η αρχή της δικαιοσύνης, εφόσον παρέχεται η δυ
νατότητα σε κάθε άτομο να ικανοποιήσει τις ειδικές ανάγκες υγείας του , 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι όποιες κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις

Κάθε άτομο προκειμένου να έχει αυτό που δικαιούται ως προς την 
ικανοποίηση των αναγκών υγείας του, οφείλει να έχει ίση πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγείας και ίση χρήση υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, η αρχή της 
δικαιοσύνης διασφαλίζεται μέσω της αρχής της ισότητας, η οποία 
εξειδικεύεται με επτά προσδιορισμούς: ισότητα στις κατά κεφαλή δαπάνες, 
ισότητα στους κατά κεφαλήν πόρους, ισότητα στους πόρους για ίσες 
ανάγκες, ισότητα στην πρόσβαση για ίσες ανάγκες, ισότητα στη χρήση για 
ίσες ανάγκες, ισότητα στην οριακή ανάγκη υγείας και ισότητα στην 
κατάσταση υγείας.

Ειδικά ζητήματα βιοηθικής και ιατρικής δεοντολογίας θεωρούνται 
αυτά που προέρχονται, κατά βάση, από την εξέλιξη της ιατρικής γνώσης 
και πρακτικής και αφορούν, για παράδειγμα:

α) στην ευθανασία και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία,

β)στην κλωνοποίηση

γ) στο γενετικό έλεγχο και τη διακίνηση της γενετικής πληροφορίας,

δ) στην παρεμβατική γονιμοποίηση και την υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή.

ε)στις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων και στ) στον πει
ραματισμό επί του άνθρωπου

στ) στη χρήση βλαστικών κυττάρων

ζ) στην αλλαγή φύλου

η) στις αμβλώσεις

Τέλος δυο επιπλέον ειδικά θέματα προκύπτουν από τους ρόλους, τις 
στάσεις και τη συμπεριφορά των ιατρών: α) στον τομέα της διαχείρισης 
των πόρων υγείας και την επίδραση αυτών στη λήψη των κλινικών τους 
αποφάσεων και β) στο πεδίο της σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή 
προκύπτει από την πολλαπλότητα των ιατρικών λειτουργιών και ρόλων.

Η προσέγγιση των θεμάτων που προαναφέρθηκαν επιδιώκει κατ' 
αρχήν, την καταγραφή των σημαντικότερων προβλημάτων που 
ανακύπτουν κατά τη θεραπευτική σχέση ιατρού - αρρώστου. Κατά 
δεύτερο, τη σημασία της διαχείρισης τους προς την κατεύθυνση της 
βελτίωσης της ποιότητας της θεραπευτικής αυτής σχέσης και κατά τρίτο,
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επιχειρεί την τοποθέτηση αυτής της σχέσης στο πλαίσιο των κοινωνικών 
αλληλοεπιδράσεων των λειτουργικών ρόλων μεταξύ των πρωταγωνιστών 
της σχέσης αυτής.

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

“ Η ευθανασία αναφέρεται στην εκτέλεση ιατρικών πράξεων που 
αποσκοπούν στην κατάληξη της ζωής ενός ατόμου ή στην υποβοήθηση 
αυτής της κατάληξης στην περίπτωση ενός αναπόφευκτου και άμεσα 
επερχομένου οδυνηρού θανάτου”(Σαρρής 2001) . Η υποβοηθούμενη 
αυτοκτονία ορίζεται ως η πράξη θανάτου ενός ατόμου από τον ίδιο τον 
εαυτό του, υπο βοηθού μένος από ένα άλλο άτομο, το οποίο παρέχει τη 
γνώση και τα μέσα γι' αυτήν την πράξη. Στην περίπτωση της ιατρικής 
υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, ο ιατρός είναι εκείνος που παρέχει αυτή 
την υποστήριξη.

“ Ευθανασία, κατά τον νόμο είναι η δια τεχνικών μέσων και κατά 
κανόνα ανώδυνη επίσπευση του θανάτου ενός ατόμου που δεινά υποφέρει 
από μία ανίατη ασθένεια .

Δυσθανασία, αντίθετα, είναι η διατήρηση στην% ζωή ενός ατόμου που 
πάσχει από ανίατη ασθένεια δια της παροχής εξαιρετικών φροντίδων 
χωρίς τις οποίες ο ασθενής θα έφθανε στο κανονικό τέρμα και θα πέθαινε 
Ο γιατρός που προτίθεται να προβεί σε εξαιρετικά δαπανηρή θεραπευτική 
αγωγή με αυτήν την έννοια, πρέπει να ενημερώνει τον ασθενή και τους 
συγγενείς του για τις θυσίες που απαιτούνται για την θεραπεία αυτή και το 
προσδοκώ μενο όφελος.

Ορθοθανασία, τέλος είναι το να αφήσει ο γιατρός να επέλθει 
φυσιολογικά ο θάνατος σε ένα άτομο που πάσχει από ανίατη ασθένεια, 
χωρίς να του εφαρμόσει ιδιαίτερες περιποιήσεις. Τούτο δεν μπορεί να 
θεωρηθεί αξιόποινη πράξη δεδομένου ότι ο γιατρός δεν έχει μεν δικαίωμα 
να βραχύνει την ζωή του πάσχοντα αλλά δεν έχει και υποχρέωση να την 
παρατείνει” (Επιβατιανός 1989)3.

Η ευθανασία διακρίνεται σε "εκούσια", "ακούσια" ή μη εκούσια και 
εξαρτάται από:

α) την ικανότητα συμμετοχής του ίδιου του ατόμου στην διατύπωση του 
αιτήματος αυτού,

β) το εάν η πράξη αυτή συνάδει με τις επιθυμίες του και
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γ) το εάν γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος ότι πρόκειται να εφαρμοσθεί η αι- 
τούμενη ευθανασία.

Αυτή μπορεί να είναι: α) ωφελιμιστική (αφορά την θανάτωση ατόμων 
που μειώνουν την ισχύ και την δύναμη του συνόλου, β) ανθρωπιστική 
(αφορά την θανάτωση ατόμων από οίκτο), γ) ενεργητική (αφορά την 
θανάτωση ατόμων μετά από ενεργητική παρέμβαση), και δ) παθητική 
(επιτάχυνση της επέλευσης του θανάτου με την μη παροχή φροντίδων

Ο γιατρός που για να λυτρώσει από τα βάσανα του ένα άτομο 
ετοιμοθάνατο ή που πάσχει από ανίατη αρρώστια, επισπεύδει ή προκαλεί 
τον θάνατο του έχει ευθύνη αστική και ποινική και αν ακόμη ενήργησε 
μετά από την επίμονη αξίωση του αρρώστου Δεδομένου ότι η ιατρική 
μερικές φορές μπορεί να απατηθεί στην διάγνωση αλλά και, πράγμα που 
μερικές φορές συμβαίνει, άτομα καταδικασμένα από την επιστήμη τελικά 
να επιζούν, ο γιατρός υποχρεούται να επιχειρεί ό,τι είναι δυνατόν, 
προκειμένου να σώσει ή να ανακουφίσει Εάν δε η θανάτωση του πάσχοντα 
γίνει από οίκτο μεν αλλά χωρίς την απαίτηση του τότε η πράξη θεωρείται 
κοινή ανθρωποκτονία

Οπωσδήποτε με την εξέλιξη της ιατρικής γνώσης και της υψηλής 
βιοιατρικής τεχνολογίας, ο ιατρός κατέχει τη γνώση παράτασης της ζωής 
ενός αρρώστου τελικού σταδίου που οδηγείται σε θάνατο, αλλά επίσης 
κατέχει τη γνώση επίσπευσης του θανάτου, όταν οι συνθήκες ζωής και οι 
όροι ύπαρξης του αρρώστου που πεθαίνει είναι σε τέτοιο βαθμό 
υποτιμητικές της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπινου θανάτου. Η ευθανασία 
σήμερα εφαρμόζεται ανεπίσημα σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ενώ επίσημα είναι επιτρεπτή μόνο στην Ολλανδία.

Πρόσφατα μάλιστα η συγκεκριμένη χώρα θέσπισε νομοσχέδιο το 
οποίο επιτρέπει την ευθανασία υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
αποσυνδέοντας την από το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο σχετιζόταν 
με την ανθρωποκτονία. Η αλλαγή αυτή της Ολλανδικής νομοθεσίας 
εκφράζει το αποτέλεσμα πιέσεων της κοινής γνώμης της χώρας αυτής που 
επιζητούσε μια πιο ευέλικτη πολιτική στο τεράστιο, πράγματι, αυτό ζήτημα 
της σύγχρονης βιοηθικής. Πράγματι και σε άλλες χώρες έχουν εκφρασθεί 
παρόμοια αιτήματα, αλλά οι εγγενείς φόβοι περί της αδιάκριτης επέκτασης της 
σε ευρεία κοινωνική κλίμακα αποτρέπουν , μέχρις στιγμής , την ενδεχόμενη 
νομιμοποίηση της.

Η ευθανασία δεν πρέπει να συγχέεται με την ανθρωποκτονία εν 
συναινέσει, ποινικό αδίκημα που προβλέπεται από το άρθρο 300 του Π.Κ. 
και τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως μεν αλλά η κρίση είναι αρκετά 
επιεικής εφόσον βέβαια συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 1) Το θύμα να
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πάσχει από ανίατη ασθένεια. 2) Ο πάσχων να απαιτήσει επίμονα την 
θανάτωση του (η ικανότητα του πάσχοντα να απαιτήσει την θανάτωση του 
δεν έχει εδώ σχέση με την ικανότητα για δικαιοπραξία). 3) Ο δράστης να 
εκτέλεσε την πράξη του μετά από απαίτηση του πάσχοντα και από οίκτο 
προς αυτόν. Αν δεν επιτευχθεί η θανάτωση του πάσχοντα από τον δράστη 
τότε αυτός τιμωρείται μόνο για απόπειρα.

Η νομιμότητα του αγώνα κατά του πόνου δεν αμφισβητείται από 
κανένα, ούτε ακόμα και από την θρησκεία του Χριστιανισμού που δεν 
υπόσχεται παρά πόνο και ταλαιπωρία στους πιστούς της. Η ανακούφιση του 
πόνου και της οδύνης αυτών που πεθαίνουν, καθήκον πρωταρχικό του 
γιατρού, μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκει την εφαρμογή του και με την 
ευθανασία; Ένα σοβαρό ηθικό και συνειδησιακό πρόβλημα στο οποίο ο 
γιατρός καλείται, πολλές φορές κατά την διάρκεια της ζωής του, να δώσει 
απάντηση με την μία ή άλλη λύση που αυτός θα επιλέξει

Εκτός από την καθαρά ιατρική έννοια του όρου η λέξη πόνος για κάθε 
άνθρωπο σημαίνει και κάτι το διαφορετικό. Με την ιατρική έννοια ο 
πόνος είναι ένα σύμπτωμα που είναι χρήσιμο για τον άνθρωπο αφού τον 
προειδοποιεί για μια βλάβη του σώματος του, χωρίς βέβαια η ένταση του 
πόνου, πολλές φορές να χαρακτηρίζει και την βαρύτητα ή την σοβαρότητα 
της βλάβης. Και ενώ για την ιατρική ο πόνος θεωρείται χρήσιμος, 
θεωρείται το ίδιο και για τον άνθρωπο που τον υφίσταται; Αλλά και όλοι οι 
άνθρωποι υπομένουν και αντέχουν το ίδιο στον οποιονδήποτε πόνο;

Το ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι εάν εκτός από το δικαίωμα στη 
ζωή, πρέπει να δώσουμε στον πάσχοντα και το δικαίωμα στο θάνατο. Οι 
προβληματισμοί επικεντρώνονται γύρω από το ερώτημα εάν η ευθανασία 
είναι ηθικά διακριτή από την απόφαση της διακοπής της θεραπείας που 
συντηρεί στην ζωή έναν άρρωστο τελικού σταδίου.

Οι υποστηρικτές της ευθανασίας αντικρούουν την άποψη ότι υπάρχει 
μια διάκριση ηθικής τάξεως μεταξύ της απόφασης για ευθανασία και της 
απόφασης για διακοπή της συντηρητικής θεραπείας. Αντίθετα θεωρούν ότι η 
ευθανασία ή η υποβοηθούμενη αυτοκτονία εμπίπτει στο αναφαίρετο 
δικαίωμα ενός ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν το χρόνο και 
τον τρόπο του θανάτου του.

Οι επικριτές της ευθανασίας ή της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας 
θεωρούν ότι ο θάνατος επέρχεται όχι εξαιτίας της διακοπής της συντηρητικής 
στη ζωή θεραπείας, αλλά εξαιτίας μιας υποκείμενης μη αναστρέψιμης 
κατάστασης στην οποία ευρίσκεται ο τελικού σταδίου άρρωστος. Με αυτήν 
την έννοια δέχονται την απόφαση του αρρώστου για διακοπή της θεραπείας 
αυτής, αλλά δε δέχονται την ευθανασία διότι με την πράξη αυτή η
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πρωταρχική λειτουργία του ιατρού φέρεται να οδηγεί στο θάνατο του 
αρρώστου.

Το σημαντικότερο επιχείρημα των υποστηρικτών της ευθανασίας είναι 
ότι με αυτήν την πράξη επιτυγχάνεται η ανακούφιση και η λύτρωση ενός 
αρρώστου από τον οδυνηρό και βασανιστικό θάνατο που είναι άμεσα 
ορατός.

Αντίθετα, οι επικριτές της ευθανασίας θεωρούν ότι υπάρχουν 
σοβαρότατοι κίνδυνοι, μήπως η αναγνώριση της ευθανασίας έχει πεδίο 
εφαρμογής όχι μόνο σε ανθρώπους που την επιζητούν, αλλά 
επεκτεινόμενης στο κοινωνικό πεδίο , μήπως οδηγήσει στην καθιέρωση 
μιας άλλης μορφής ανθρωποκτονίας. Ποιος άνθρωπος μπορεί να 
αποφασίζει για έναν άλλο άνθρωπο αν θα ζήσει ή θα πεθάνει. Άλλωστε 
είναι γνωστό ότι άνθρωποι που άλλοτε τους αφήναμε να πεθάνουν σήμερα 
μπορούν να θεραπευθούν. Επομένως ο γιατρός γιατί να μην προσπαθεί να 
κρατήσει στη ζωή, εφόσον μπορεί εν τω μεταξύ να βρεθεί κάτι που να 
μπορεί να σώσει τελικά, έναν άνθρωπο.

Η σύγχυση που επικρατεί, πλην των ηθικών αξιολογικών κρίσεων και 
προβληματισμών, προέρχεται συνήθως από τη συσχέτιση που γίνεται μεταξύ 
του αιτήματος ενός αρρώστου για τη διακοπή της θεραπείας που τον συντηρεί 
στη ζωή και του αιτήματος για ευθανασία ή για υποβοηθούμενη 
αυτοκτονία .Τα δύο αυτά αιτήματα δεν πρέπει να συγχέονται διότι 
αφορούν διαφορετικές καταστάσεις. Το αίτημα περί διακοπής της 
θεραπείας εμπίπτει στο βασικό δικαίωμα του αρρώστου περί λήψης 
αποφάσεων που αφορούν την υγεία του. Το αίτημα αυτό οφείλει να γίνεται 
σεβαστό από τον ιατρό του αρρώστου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να του 
προσφέρει, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις ενός επερχόμενου και 
οδυνηρού θανάτου, τη λεγάμενη παρηγορητική φροντίδα, η οποία είναι, ως 
επί το πλείστον, αναλγητική, και αποσκοπεί κυρίως στην όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο. Το δεύτερο αίτημα δεν εμπίπτει σε 
κάποια ηθική αξία ή κοινωνική υποχρέωση του ιατρού, καθώς με αυτό 
επιχειρείται η επιδιωκόμενη από τον άρρωστο κατάληξη της ζωής του. Στην 
αντίθετη περίπτωση, ο ιατρός υπερβαίνει τα όρια της ηθικής δικαιοδοσίας 
και τους λόγους άσκησης του κοινωνικού του έργου που είναι η προσφορά 
ζωής και όχι η προσφορά θανάτου.

Ένας άνθρωπος θεωρούμε ότι είναι κλινικά νεκρός, όταν έχει επέλθει 
νέκρωση του εγκεφάλου επιβεβαιωμένη ηλεκτροεγκεφαλογραφικώς, στην 
περίπτωση που ο ασθενής είναι σε βαθύ κώμα διαπιστωμένο με τη χρήση 
της κλίμακας της Γλασκώβης.
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Σε περιπτώσεις, όπως σε τελικό στάδιο καρκίνου, η ευθανασία 
φαντάζει να είναι η μόνη λύση. “Στην περίπτωση όμως αυτή ,η αρχή της 
βιοηθικής της μη πρόκλησης βλάβης και πόνου, ουσιαστικά συγκρούεται 
με τον εαυτό της, προκαλώντας θάνατο (πόνο) για την παύση του πόνου. 
Άλλοι τομείς, όπου επεκτείνεται ο θάνατος και προηγείται του φυσικού, οι 
οποίοι εν μέρει δικαιολογούν την ευθανασία, είναι ο κοινωνικός θάνατος 
με την αποκοπή του ατόμου από το κοινωνικό σύνολο, η απώλεια του 
κοινωνικού status , η σύγχυση του ατόμου γύρω από την ταυτότητα του, ο 
ψυχολογικός θάνατος, ο οποίος υφίσταται με την επίγνωση του ίδιου του 
ατόμου”(Γ.Μάρδας ,Ε.Βαλκάνος 2005)'.

Όσον αφορά τη στάση της κοινής γνώμης, η ευθανασία θα μπορούσε να 
γίνει αποδεκτή μόνο στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν υπάρχει 
καμία ελπίδα ανάκαμψης και επαναφοράς του αρρώστου στην προ του τε
λικού σταδίου κατάσταση της υγείας του.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχουν ελπίδες και σαφείς 
ενδείξεις μιας αναστρέψιμης κατάστασης καθώς και στις περιπτώσεις των 
αναπήρων ατόμων, καταγράφονται συντριπτικά ποσοστά άρνησης και 
απόρριψης της ευθανασίας

“Τέλος, η διεύρυνση των παραμέτρων που ασκούν ειδικό βάρος στη λήψη 
απόφασης για ευθανασία από τον ίδιο τον άρρωστο αποκτά ιδιαίτερη ση
μασία. Σημαντικό ρόλο ασκούν, πλην της επιθυμίας του για αποφυγή του πό
νου, και άλλοι παράγοντες όπως η κλινική κατάθλιψη, η απώλεια του ελέγ
χου στη ζωή του και η εξάρτηση του από άλλους καθώς και ο φόβος ότι α- 
ποτελούν βάρος για τους αγαπημένους τους”(Σαρρής 2001) .

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ

“ Η κλωνοποίηση είναι η μεταφορά του πυρήνα του κυττάρου- 
δότη σε ένα δεύτερο κύτταρο-δέκτη. Το κύτταρο-δέκτης είναι 
συνήθως ένα μη γονιμοποιημένο ωάριο, που ελήφθη από κάποιο 
θηλαστικό, σχεδόν αμέσως, μετά την ωοθυλακιωρρηξία. Αυτά τα 
κύτταρα είναι προγραμματισμένα να αναπτυχθούν μόλις 
ενεργοποιηθούν κατάλληλα. Το κύτταρο, που κλωνοποιείται, είναι το 
κύτταρο-δότης. Στη συνέχεια, αφαιρείται ο πυρήνας του κυττάρου- 
δέκτη, ο οποίος περιέχει το γενετικό υλικό και στη θέση του 
ενσωματώνεται ο πυρήνας του κυττάρου-δότη. Με αυτόν τον τρόπο, 
δημιουργείται, σωματικά, όμοιος οργανισμός, όχι όμως κι εξ 
ολοκλήρου ίδιος, διότι για την ανάπτυξη του ανθρώπου, εκτός από τον
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κώδικα του DNA, ο οποίος τον χαρακτηρίζει εκ γενετής, χρειάζονται 
και όμοιες οικογενειακές, κοινωνικές ακόμα και ιστορικές συνθήκες, 
κάτι που είναι αδύνατον να συμβεί παραγωγή ταυτόσημων 
γενεών”(Γ.Μάρδας, Ε.Βαλκάνος 2005)'.

Οι πειραματισμοί είχαν ξεκινήσει στη δεκαετία του '60 με πεδίο 
εφαρμογής στα φυτά και εν συνεχεία στα ζώα. Σήμερα είναι δυνατή η 
εκπυρήνωση ενός σωματικού κυττάρου , η μεταφορά του πυρήνα που 
περιέχει γενετικές πληροφορίες σε γεννητικό κύτταρο (ωοκύτταρο), το 
οποίο έχει γονιμοποιηθεί in vitro και από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο 
δικός του πυρήνας. Με αυτόν τον τρόπο, το 
γεννητικό κύτταρο χρησιμοποιεί τη γενετική πληροφορία που του 
μεταφέρθηκε, για να σχηματίσει το έμβρυο, το οποίο αναπτύσσεται 
στην δανεική μήτρα μιας «θετής» μητέρας.

Η κλωνοποίηση εφαρμόζεται με δύο τρόπους . Ο ένας είναι η 
κλωνοποίηση με σκοπό την αναπαραγωγή του ανθρώπου, η οποία 
θεωρείται μη παραδεκτή από την πλειοψηφία των επιστημόνων. 
Μάλιστα στην Ελλάδα απαγορεύεται και επίσημα .

Ο δεύτερος τρόπος είναι η λεγόμενη θεραπευτική κλωνοποίηση, που 
εφαρμόζεται για τη δημιουργία οργάνων και ιστών, με απώτερο σκοπό τη 
μεταμόσχευση, όπου η δημιουργία του ανθρώπου γίνεται σε δοκιμαστικό 
σωλήνα, ενώ στο έμβρυο δεν επιτρέπεται να μεγαλώσει περισσότερο από 
το στάδιο των 32 κυττάρων τα οποία ονομάζονται βλαστικά .

Εύλογα δημιουργούνται όχι μόνο φόβοι και ανησυχίες, αλλά επίσης 
μύθοι και παρανοήσεις για τη δυνατότητα κλωνοποίησης του ανθρώπου, 
δηλαδή τη δημιουργία αντιγράφων, ταυτόσημων ή και παρόμοιων ενός 
ατόμου από το οποίο, μέσω της εκπυρήνωσης ενός σωματικού του 
κυττάρου, χρησιμοποιείται η γενετική πληροφορία (DNA) για το 
σχηματισμό των κλώνων του. Οι ανησυχίες αυτές αναφέρονται στις 
ενδεχόμενες βλάβες ή ζημίες που μπορούν να προκληθούν στα παιδιά που 
θα γεννηθούν με την τεχνική της κλωνοποίησης. Βλάβες ή ζημίες που 
αφορούν, είτε τις σωματικές π.χ. στο γενετικό υλικό, που μπορούν να 
αναπτύξουν γενετικές παραμορφώσεις, αλλοιώσεις ή μεταλλάξεις είτε τις 
ψυχολογικές π.χ. μειωμένη αντίληψη της μοναδικότητας της 
προσωπικότητας και της αυτονομίας του ατόμου.

Οι ανησυχίες αυτές επεκτείνονται στη μετάλλαξη της οικογενειακής 
ζωής και των σχέσεων των γεννητόρων - συζύγων προς τα παιδιά τους, 
στο βαθμό που φαίνεται να είναι δυνατή η τυποποίηση των γενεών και τα 
παιδιά να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των 
γονέων τους.
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Βέβαια, έναντι αυτών των ανησυχιών και φόβων, εγείρονται 
υποστηρικτικές της κλωνοποίησης απόψεις, οι οποίες στηρίζονται σε 
κοινωνικές αξίες και αρχές όπως στο δικαίωμα των προσωπικών επιλογών 
του ατόμου, στο δικαίωμα της διασφάλισης του προσωπικού βίου και της 
ιδιωτικότητας, στην ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και της 
ανάπτυξης της βιοιατρικής τεχνολογίας.

Οι ανησυχίες και οι φόβοι για την πρόκληση ενδεχόμενης βλάβης στη, 
μέσω της κλωνοποίησης, δημιουργία του εμβρύου ενός ανθρώπου 
αποτελούν μια κοινή βάση παραδοχής τόσο από τους επικριτές, όσο και 
από τους υποστηρικτές της κλωνοποίησης. Η επιστημονική γνώση που έχει 
επιτευχθεί μέχρι σήμερα δεν παρέχει ουσιαστική δυνατότητα 
διασφάλισης της μη πρόκλησης βλάβης (όρκος του Ιπποκράτη), όπως και 
δε συνάδει με τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις περί αποφυγής 
οποιασδήποτε μορφής σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης κατά τη 
διεξαγωγή μιας επιστημονικής έρευνας (Κώδικας Νυρεμβέργης, 1946).

Ο έντονος πειραματικός, προς το παρόν, χαρακτήρας της τεχνικής 
της κλωνοποίησης κατά την εφαρμογή της στα ζώα δε διαμορφώνει 
πραγματικούς όρους και προϋποθέσεις καθιέρωσης της .

Για παράδειγμα , η περίφημη Ντόλυ , το κλωνοποιημένο πρόβατο , 
ήταν το αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης προσπάθειας από ένα σύνολο 280 
προσπαθειών .Ως εκ τούτου ακόμη και η μη πειραματική εφαρμογή της 
κλωνοποίησης στον άνθρωπο γεννά έντονους προβληματισμούς που 
αφορούν στους δυνητικούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει.

Καθώς ο πειραματισμός της κλωνοποίησης δεν έχει προς το παρών 
πεδίο εφαρμογής στον άνθρωπο προσεγγίζει τα όρια μιας μεταφυσικής 
αναζήτησης.

Από τις συνηθέστερες ανησυχίες και φόβους που εκφράζονται ,οι 
σημαντικότερες αφορούν τις ενδεχόμενες ψυχολογικές βλάβες του ατόμου 
που θα γεννηθεί με τη μέθοδο της κλωνοποίησης. Οι φόβοι αφορούν στην 
μοναδικότητα της προσωπικότητας του, εγείροντας ζητήματα ταυτότητας 
και ανθρώπινης υπόστασης.

Ως προς την ηθική τους διάσταση, οι προβληματισμοί αυτοί 
παραπέμπουν στο δικαίωμα της μοναδικότητας της προσωπικότητας του 
ατόμου, το οποίο αποτελεί βασική αρχή της ηθικής, έτσι όπως αυτή γίνεται 
αντιληπτή μέσα στην ιστορικότητα της!

Όμως, όπως οι ομοζυγώτες δίδυμοι, που έχουν την ίδια γενετική 
ταυτότητα, εντούτοις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς την 
προσωπικότητα, το χαρακτήρα, τις δεξιότητες ή τις ικανότητες τους, μήπως,



κατά παρόμοιο τρόπο, τα κλωνοποιημένα έμβρυα αναπτυχθούν σε ανθρώ
πινα όντα με διακριτή μεταξύ τους προσωπικότητα; Μήπως, ως μελλοντικά 
ανθρώπινα όντα διαμορφώσουν τη μοναδικότητα της προσωπικότητας τους 
στη βάση της κοινής επίδρασης βιολογικών -γενετικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικό - πολιτιστικών προσδιοριστικών παραγόντων;

Ποια είναι η υπόσταση της μοναδικότητας της προσωπικότητας του 
ατόμου; Μήπως είναι η γενετική ταυτότητα, καθώς η κλωνοποίηση φαίνεται 
να υπόσχεται την τυποποιημένη γενετική επανάληψη, αν και είναι επίσης 
γνωστό ότι κάθε γονιδίωμα είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Η γενετική 
ταυτότητα δε φέρεται ότι αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για 
να προσδιορίσει από μόνη της το μέλλον της ζωής ενός «τόμου και να 
καθορίσει την προσωπικότητα και την εικόνα του εαυτού που 
διαμορφώνει στην πορεία της ζωής του.

Οι ενδόμυχοι αυτοί φόβοι εκφράζονται με τη διατύπωση ανησυχιών 
σχετικά με την εφαρμογή των γνώσεων της γενετικής σε βάρος του 
ανθρώπου, με την έννοια ότι μπορούν να διαμορφώσουν μέσα ατομικού και 
κοινωνικού ελέγχου, υποβαθμίζοντας τα ενδεχόμενα οφέλη που μπορεί να 
αποφέρει η γενετική στην αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών.

Οι ανησυχίες αυτές αφορούν τη δημιουργία ανθρώπων με 
περιορισμένες ελευθερίες και επιλογές ζωής, με περιορισμένη εικόνα του 
εαυτού που ανταποκρίνονται κυρίως σε προσδοκίες άλλων, των 
γεννητόρων τους ή των προγραμματιστών- σχεδιαστών της ζωής τους, 
περιορίζοντας τόσο τη σωματική, όσο και τη ψυχολογική ιδιαιτερότητα, 
μοναδικότητα και αυτονομία τους. Ο έλεγχος αυτός είναι εντελώς 
διαφορετικός από τον έλεγχο που μπορεί να ασκηθεί στα κλωνοποιημένα 
παιδιά.

“Ο έλεγχος που αρχικά γίνεται, με την παρέμβαση στο ανθρώπινο 
γονιδίωμα, μπορεί να αποβεί ολικά κυριαρχικός και ολοκληρωτικός, 
αποτέλεσμα του οποίου θα είναι η κατασκευή παιδιών, διαμορφώνοντας 
μια άλλη μορφή και έναν άλλο τύπο οικογένειας και οικογενειακών 
σχέσεων. Το κατασκευασμένο κλωνοποιημένο παιδί θα είναι και θα 
αισθάνεται ανεξάρτητο από τον κατασκευαστή γονέα του; Η αποκάλυψη 
της αλήθειας ότι το γενετικό υλικό κάποιου θα προσδιορίσει τα σωματικά 
του χαρακτηριστικά ή ,και ο φόβος ότι μπορεί να προσδιορίσει και το χα
ρακτήρα του, πως θα επιδράσουν στη ψυχοσυναισθηματική και ψυχοκοι- 
νωνική ευεξία αυτού του παιδιού; Πως θα αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, ό
ταν το περιβάλλον του θα το αντιμετωπίζει ως αντίγραφο ή ως γενετικό διά- 
δοχο ή συνεχιστή του γεννήτορα του;”(Σαρρής 2001) .
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ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Μετά την πρόσφατη χαρτογράφηση του ανθρώπινου 
γονιδιώματος, η σύγχρονη ιατρική στηρίζει πλέον την εξέλιξη και την 
ανάπτυξη της σε νέους ορίζοντες, στο πεδίο της μοριακής γενετικής. Η 
μοριακή γενετική αναφέρεται στη διαδικασία μέσω της οποίας, οι 
κωδικοποιημένες ακολουθίες του DNA μεταγράφονται σε πρωτεΐνες , οι 
οποίες με τη σειρά τους ρυθμίζουν την αναπαραγωγή των κυττάρων. Ο 
βιολογικός μηχανισμός δημιουργίας μιας αρρώστιας ερμηνεύεται σήμερα 
ως αποτέλεσμα μιας δυσλειτουργίας στη διαδικασία επεξεργασίας της 
μοριακής πληροφορίας,

Η δυσλειτουργία αυτή μπορεί να προέλθει από κληρονομικούς 
ή επίκτητους βιολογικούς παράγοντες. Στο πλαίσιο της μοριακής 
γενετικής, η ερμηνεία αυτή έχει πεδίο εφαρμογής στην κλινική ιατρική 
γνώση και πρακτική, καθώς είναι πλέον αποδεκτό ότι οι συνήθεις 
μορφές αρρώστιας έχουν ένα γενετικό υπόστρωμα, ένα γενετικό 
συστατικό στοιχείο. Η ευγονική, σήμερα, ορίζεται ως «επιστήμη της 
βελτίωσης του ανθρώπινου είδους μέσω της καλύτερης επιλεκτικής 
αναπαραγωγής» .Οι «ελλείψεις», τις οποίες καλείται να καλύψει η 
ευγονική, εμφανίζονται στον τομέα σωματικών, ψυχικών, ηθικών και 
διανοητικών χαρακτηριστικών, με τελικό στόχο φυσικά την εξαφάνιση 
ασθενειών και τις κάθε αποκλίνουσας συμπεριφοράς στον άνθρωπο. 
Στο Δαρβινισμό, συναντάμε την άποψη για την εξέλιξη του Κόσμου 
να βασίζεται στη φυσική επιλογή και την προσαρμογή των ειδών στις 
εξωτερικές συνθήκες. Για να στηρίξει τη θεωρία του, ο Darwin χρη
σιμοποιούσε την τεχνητή διασταύρωση και επιλογή ανάμεσα σε 
κατοικίδια ζώα και στις καλλιέργειες. Η φυσική επιλογή ως 
μηχανισμός, που απεικονίζει τη σχέση ανάμεσα σε ένα ζωντανό 
οργανισμό και το περιβάλλον, μετατρέπει τις παρόμοιες περιπτώσεις 
απομονωμένων προσαρμογών σε αναγκαίο κανόνα ολόκληρου του 
είδους, δηλαδή, τα τυχαία αποκτηθέντα ατομικά χαρακτηριστικά 
κληρονομούνται και γίνονται χαρακτηριστικά μίας ολόκληρης ομάδας 
ή του είδους. Η ιδέα της καταστροφής του «κατώτερου» ανθρώπου 
εγκαταλείφθηκε μετά το τραγικό παράδειγμα του Δεύτερου 
Παγκοσμίου Πολέμου, με το κίνημα ευγονικής εκ μέρους των 
ναζιστών, το οποίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, βασίσθηκε, κατά ένα
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μέρος στις απόψεις του Νίτσε. Σήμερα, με την εμφάνιση της γενετικής 
μηχανικής, το ζήτημα είναι και πάλι επίκαιρο, πρόβλημα, το οποίο 
τίθεται σε αυτό το σημείο, είναι, εάν πρέπει να γίνει επιτρεπτή η 
καταστροφή του εμβρύου με μέτριες ικανότητες ή π.χ. η επιλογή 
φύλου εκ των προτέρων, καταστροφή εμβρύου λόγω ενδεχόμενης 
μελλοντικής εκδήλωσης αποκλίνουσας συμπεριφοράς ή κάποιων 
ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών, όπως για παράδειγμα, χαμηλός 
δείκτης νοημοσύνης.
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ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η γενετική πληροφορία είναι χρήσιμη για την επιβεβαίωση μιας 
διάγνωσης, τη λήψη προληπτικών θεραπευτικών μέτρων εφόσον 
διαπιστώνεται γενετική προδιάθεση εμφάνισης μιας νόσου, την έναρξη 
μιας θεραπείας πριν την εκδήλωση της νόσου, την εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας μιας θεραπευτικής αγωγής, την πρόγνωση εξέλιξης 
της νόσου, την προετοιμασία του ασθενή για τη μελλοντική εξέλιξη της 
υγείας του. Όπως γίνεται αντιληπτό η χρήση της γενετικής πληροφορίας 
στην κλινική πράξη είναι ευρέως διαδεδομένη και η μοριακή γενετική 
καθιερώνεται ως το κατεξοχήν ερευνητικό πεδίο της σύγχρονης ιατρικής.

Ζητήματα τα οποία προέρχονται από τη διακίνηση της γενετικής 
πληροφορίας στην καθημερινή ιατρική πρακτική και αφορούν τις εξής 
ιδιαιτερότητες:

α) η γενετική πληροφορία αναφέρεται συνήθως στις πιθανότητες 
εμφάνισης μιας νόσου στο μέλλον,

β) η πρόβλεψη εμφάνισης μιας νόσου από μόνη της δεν προσφέρει την 
εκτίμηση του βαθμού σοβαρότητας, ούτε του χρόνου εκδήλωσης της και

γ) οι επιπτώσεις της γενετικής πληροφορίας δεν είναι μόνο ατομικές ή 
οικογενειακές αλλά και κοινωνικές.

Τα σημαντικότερα ζητήματα ηθικής που ανακύπτουν από την παραγωγή 
και την διακίνηση της γενετικής πληροφορίας αφορούν την πληροφορημένη 
συναίνεση, την εμπιστευτικότητα και τους δυνητικούς κοινωνικούς και 
ψυχολογικούς κινδύνους του υποβαλλόμενου σε γενετικό έλεγχο ατόμου. 
Η πληροφορημένη συναίνεση προαπαιτεί τη συμμετοχή του ατόμου στη 
λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία του και βέβαια η συναίνεση του 
αυτή οφείλει να παρέχεται από τον ίδιο, εκούσια πριν την έναρξη του 
γενετικού ελέγχου.

Ιδιαίτερης βαρύτητας σημασία αποκτά η παράμετρος της στάθμισης, 
από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, του οφέλους που ενδεχομένως μπορεί να 
προκόψει από τον γενετικό έλεγχο ή αντίθετα των πολυποίκιλων κινδύνων 
που μπορούν να προκληθούν δυνητικά στο ψυχοκοινωνικό του κόσμο. Οι 
κίνδυνοι αυτοί είναι ιδιαίτερα ορατοί στην περίπτωση θετικών
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αποτελεσμάτων του γενετικού ελέγχου, γεγονός που σημαίνει ότι η 
ενδεχόμενη απουσία αποτελεσματικής θεραπείας για την αντιμετώπιση 
των νοσημάτων αυτών θα έχει τελικά αρνητικές συνέπειες στη 
ψυχοκοινωνική του υγεία π.χ. ψυχολογικές διαταραχές και κοινωνικές 
διακρίσεις , κοινωνικό στιγματισμό ή και αποκλεισμό.

Οι κίνδυνοι αυτοί οφείλουν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
ενημέρωσης που λαμβάνει ο άρρωστος πριν αποδώσει τη συναίνεση για 
την έναρξη του γενετικού ελέγχου. Οι πιθανότητες εκμετάλλευσης της 
γενετικής πληροφορίας είναι απρόβλεπτες.

Για παράδειγμα, μια-γενετική πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από τις ασφαλιστικές εταιρείες με συνακόλουθες επιπτώσεις στην 
ασφαλιστική κάλυψη του αρρώστου. Ένας άλλος κίνδυνος αφορά τον 
οικογενειακό μικρόκοσμο του ατόμου, καθώς η φύση της γενετικής 
πληροφορίας είναι παράλληλα συγγενική - οικογενειακή. Ο κίνδυνος στην 
περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων του γενετικού ελέγχου αφορά τις εξ' 
αυτών προκαλούμενες διαταραχές των οικογενειακών σχέσεων.,

Ο ιατρός είναι υποχρεωμένος, πριν επιχειρήσει την ενημέρωση της 
οικογένειας, να λάβει την προς τούτο συναίνεση του αρρώστου καθώς ο 
άμεσα ενδιαφερόμενος έχει πλήρως το δικαίωμα του ελέγχου της δια
κίνησης της γενετικής πληροφορίας που τον αφορά. Δεδομένης όμως της οι
κογενειακής επίπτωσης της γενετικής πληροφορίας, το ζήτημα της πρόσβα
σης για παράδειγμα στον ιατρικό φάκελο πρέπει να επανεκτιμηθεί, λαμβά- 
νοντας υπόψη τους νέους κινδύνους που διαμορφώνονται με την ανάπτυξη 
της γενετικής.

Ως προς την ηθική διάσταση του γενετικού ελέγχου, το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται στα κόστη και στα οφέλη των επιπτώσεων της γενετικής 
πληροφορίας καθώς και στους κανόνες δεοντολογίας που απαιτούνται για 
τη διαχείριση των νέων σχέσεων που διαμορφώνονται μεταξύ ιατρού, 
αρρώστου και οικογένειας

Δεδομένου του υψηλού επενδυτικού κεφαλαίου που χρησιμοποιείται 
διεθνώς στο πεδίο της μοριακής γενετικής, όπως και της ευρείας 
παρουσίασης από τα ΜΜΕ των ανακαλύψεων στο πεδίο της γενετικής 
έρευνας, η ανταπόκριση του κοινού στο γενετικό έλεγχο αναμένεται 
συνεχώς να διευρύνεται. Παράλληλα αναμένεται να διευρύνεται σταθερά 
το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που δημιουργούνται. 
Προς τούτο καθίσταται επιτακτική η ανάγκη καθιέρωσης ενός νέου πεδίου
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υπηρεσιών συμβουλευτικής γενετικής, προκειμένου να μην αποβούν 
τελικά τα επιτεύγματα της γενετικής ιατρικής εις βάρος του ανθρώπου και 
της ψυχοκοινωνικής υγείας και ευεξίας.

Η συμβουλευτική γενετική οφείλει να περιλαμβάνει ως ενασχόληση 
της θέματα που αφορούν τις οικογενειακές σχέσεις, όπως στην περίπτωση 
ενός ελέγχου πατρότητας, καθώς και άλλα που άπτονται της προσωπικής 
ζωής του υπό έλεγχο ατόμου και της οικογένειας του

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές αρχές περί πληροφορημένης 
συναίνεσης, εμπιστευτικότητας, λήψης αποφάσεων, διαχείρισης και 
ελέγχου της γενετικής πληροφορίας αποκτούν άλλη διάσταση και απαιτούν 
εξεζητημένη επεξεργασία και συνεχή επανεξέταση της πρακτικής 
εφαρμογής τους.

Ακόμα και εάν γίνει εφικτός ο εντοπισμός όλων των προβληματικών 
γονιδίων, δεν υπάρχει εγγύηση της εκδήλωσης της νόσου ή της 
συμπεριφοράς. Στις έρευνες παρατηρήθηκε, ότι τα άτομα με ακριβώς ίδιο 
παθογόνο γονίδιο δεν εκδήλωσαν την ίδια ασθένεια, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις ασθενειών με κληρονομικό χαρακτήρα, παρατηρήθηκε η 
ασθένεια χωρίς την ύπαρξη γενετικής προδιάθεσης. Όσον αφορά στην 
ύπαρξη «εγκληματικής προσωπικότητας», βάσει γονιδιακής 
προδιάθεσης, οι θεωρίες αυτές έχουν εγκαταλειφθεί εκ μέρος των 
εγκληματολόγων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι υπότροποι, οι 
συναισθηματικά απαθείς, και τα άτομα που χαρακτηρίζονται από έλλειψη 
προβλεπτικότητας και ωριμότητας. Εάν και παρατηρείται ροπή προς το 
έγκλημα, τα άτομα αυτά μπορεί να μην περάσουν ποτέ στην πράξη, εάν 
το φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον δεν «πυροδοτήσει» την παρόρμηση 
τους.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Κάθε πειραματισμός στον άνθρωπο, στο πεδίο της ιατρικής έρευνας 
οφείλει να διασφαλίζει, από το αρχικό ακόμα στάδιο του σχεδιασμού του, 
την εφαρμογή στο μέγιστο βαθμό των τριών βασικών αρχών βιο-ηθικής που 
διαμορφώνουν το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να κινείται μια 
πειραματική κλινική δοκιμασία στον άνθρωπο. Οι τρεις αυτές αρχές είναι:

α) ο σεβασμός στον άνθρωπο,

β) η ωφελιμότητα και

γ) η δικαιοσύνη.

Ο σεβασμός στον άνθρωπο παραπέμπει στην αποδοχή μιας 
έγκυρης πληροφορημένης συναίνεσης του ατόμου που θέλει να 
συμμετάσχει στην έρευνα. , Ο ιατρός δεν έχει μόνο την υποχρέωση να 
τηρήσει στο μέγιστο βαθμό τις αρχές και τους κανόνες της βιοηθικής, 
αλλά επίσης είναι υποχρεωμένος να κινηθεί εντός των απαιτήσεων 
περί αξιοπιστίας και εγκυρότητας της μεθόδου και των αποτελεσμάτων 
της έρευνας. Οι απαιτήσεις αυτές καθώς και ο λεγόμενος 
επιστημονικός, ιατρικός ανταγωνισμός ή και η σύγκρουση 
συμφερόντων μεταξύ των ιατρών, ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια 
μονομεριστική διεξαγωγή της έρευνας, υπό την πίεση αυτών των 
απαιτήσεων, εις βάρος της εφαρμογής των ηθικών αρχών και των 
δικαιωμάτων των συμμετεχόντων σε αυτήν.

Προς την κατεύθυνση αυτή στις ΗΠΑ, η Εθνική Επιτροπή 
Προστασίας των Ατόμων που συμμετέχουν σε Βιοιατρική και 
Συμπεριφορική Έρευνα επεξεργάστηκε μια διακήρυξη γενικών αρχών και 
κανόνων, η οποία είναι γνωστή ως έκθεση Belmont Οι γενικές αυτές αρχές 
είναι οι προαναφερόμενες (σεβασμός στον άνθρωπο, ωφελιμότητα, 
δικαιοσύνη).

Μια πειραματική έρευνα οφείλει να διαθέτει:

α) έναν έγκυρο επιστημονικό σχεδιασμό προκειμένου να απαντήσει σε 
μια ερευνητική ερώτηση,

β) η ερευνητική ερώτηση να εκφράζει μια ευρύτερη αξία και χρησιμότητα 
προκειμένου να δικαιολογεί την πιθανότητα του κινδύνου ζημίας στους συμ- 
μετέχοντες σε αυτήν,
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γ) η διεξαγωγή της να τηρείται πιστά σύμφωνα με το προδιαγεγραμμένο 
πρωτόκολλο και

δ) η δημοσίευση των ευρημάτων, συμπεριλαμβανομένου της μεθοδολογίας, 
των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων, να είναι πλήρης, ακριβής 
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις μιας επιστημονικής έρευνας.

Από τον Κώδικα της Νυρεμβέργης το 1947, τη Διεθνή Συνθήκη για 
τα Ανθρώπινα και Πολιτικά Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών το 1958, τη Διακήρυξη του Ελσίνκι της Παγκόσμιας Ιατρικής 
Εταιρείας το 1964 και τις αναθεωρήσεις της το 1975,1983, 1989 μέχρι ,και 
την πρόσφατη το 1996 .

Το σύνολο αυτών των διεθνών αποφάσεων επιχειρεί να θεσμοθετήσει 
ένα διαρκώς ανανεούμενο πλαίσιο ηθικών αρχών και κανόνων που α
φορούν τον πειραματισμό επί του ανθρώπου. Η συνεχής αυτή επανεξέταση 
και αναθεώρηση επιβάλλεται από την ταχύρυθμη πρόοδο της ιατρικής γνώ
σης, η εξέλιξη της οποίας θέτει διαρκώς νέα ηθικά προβλήματα και διλήμ
ματα.

Έτσι, προκύπτει η αναγκαιότητα λήψης μέτρων από τους ιατρούς 
ερευνητές για τη διασφάλιση μιας επαρκούς κατανόησης, εκ μέρους των 
υποκειμένων της έρευνας, της παρεχόμενης πληροφορίας, προκειμένου η 
επιδιωκόμενη συναίνεση να στηρίζεται όχι μόνο στην ενημέρωση αλλά και 
στην κατανόηση της.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η ιδέα της μεταμόσχευσης δίνει στον άνθρωπο του 20ου αιώνα μια 
ελπίδα παράτασης της ζωής στις περιπτώσεις τελικού σταδίου ανεπάρκειας 
ζωτικών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας, νεφροί).

Με αυτήν την έννοια, η πράξη της μεταμόσχευσης είναι καταρχήν 
αποδεκτή και αναγνωρίσιμη στην ηθική της διάσταση καθώς με τη 
θεραπευτική αυτή πράξη παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης στη ζωή ενός 
αρρώστου με ένα μόσχευμα που είναι γενετικά ξένο προς αυτόν. . Οι 
πρωταγωνιστές αυτής της θεραπευτικής πράξης είναι, για πρώτη φορά 
στην ιστορία της ιατρικής, τρεις:

α) ο άρρωστος ως λήπτης του μοσχεύματος,

19



β) ο ιατρός ή η ιατρική ομάδα και 

γ) ο νεκρός ως δότης οργάνων.

Η μέχρι σήμερα καθιερωμένη διπολική σχέση ιατρού - αρρώστου 
μετατρέπεται σε τριπολική με την είσοδο του δότη στη θεραπευτική 
διαδικασία.

Ως προς το λήπτη των οργάνων, τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί 
που εγείρονται αφορούν κυρίως το ζήτημα των επιπτώσεων της αποδοχής 
του ξένου οργάνου, του μοσχεύματος, όχι μόνο από τον οργανισμό του 
αρρώστου, αλλά και από τον συνολικό εαυτό στην ολική του διάσταση: 
νους, ψυχή, σώμα. Εάν δηλαδή η μεταμόσχευση ως θεραπευτική πράξη 
επηρεάζει την προσωπικότητα του αρρώστου. Εάν το εγχείρημα της 
διατήρησης στη ζωή οδηγεί στην αλλοίωση της προσωπικότητας του 
μεταμοσχευμένου, τότε ποια η χρησιμότητα της μεταμόσχευσης στην 
ποιότητα της ζωής του;

Είλην του ζητήματος της μεταλλαγής της μοναδικότητας της 
προσωπικότητας του μεταμοσχευμένου, το δεύτερο σημαντικότερο 
πρόβλημα ηθικής φύσεως είναι το ζήτημα της ισότητας μεταξύ των 
υποψηφίων ληπτών. Το ζήτημα αυτό παραπέμπει στο πρόβλημα των 
κριτηρίων διάθεσης μοσχευμάτων και στα συναφή θέματα της ισότητας και 
της προτεραιότητας. Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει τις Υπηρεσίες και 
τους Οργανισμούς Μεταμοσχεύσεων και έχουν θεσπιστεί συστήματα και 
κριτήρια διάθεσης μοσχευμάτων, επιδιώκοντας τη διασφάλιση της αρχής 
της ισότητας. Όσον αφορά τον γιατρό που διενεργεί μία μεταμόσχευση 
οργάνου από ζωντανό δότη θα πρέπει να ακολουθεί τους παρακάτω 
στοιχειώδεις ηθικούς κανόνες. Η παροχή ενός οργάνου εκ μέρους του 
δότου να μην είναι μια πράξη υλικής εκμετάλλευσης αλλά μια δωρεά με 
την καλώς εννοούμενη έννοια. Οι βασικές δεοντολογικές αρχές που 
πρέπει να διέπουν τις μεταμοσχεύσεις οργάνων είναι οι παρακάτω

1) Απαραίτητη είναι η συγκατάθεση του δότη και μάλιστα έγγραφη αφού 
ο γιατρός εξηγήσει στον δότη για τους πιθανούς κινδύνους άμεσους ή 
έμμεσους της ζωής του. Η συγκατάθεση θα πρέπει να δοθεί ελεύθερα 
και όχι από την επήρεια συγκινήσεως ή καταναγκασμού. Για αυτό και 
δεν έχει αξία η συγκατάθεση που δίνουν άτομα που δεν είναι απολύτως 
ελεύθερα (αιχμάλωτοι, εξόριστοι, κατάδικοι) καθώς και άτομα ανήλικα 
ή ψυχοπαθή.
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2) Θα πρέπει ο γιατρός να συγκρίνει, τους κινδύνους και τις συνέπειες επί 
του δότη με το ουσιαστικό όφελος που θα προκόψει από την μεταμό
σχευση

3) Η μεταμόσχευση δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη 
και την κοινωνική τάξη.

4) Δεν είναι δυνατόν το επιστημονικό και μόνον ενδιαφέρον να δικαιολο
γήσει μια μεταμόσχευση.

5) τέλος είναι και η έγκριση του λήπτη που θα πρέπει να γνωρίζει 
επακριβώς τους κινδύνους μιας τέτοιας επέμβασης και τις πιθανότητες 
επιτυχίας και ουσιαστικού κέρδους ζωής χωρίς να κατέχεται από 
ψευδαισθήσεις Ως προς το δότη οργάνων, τα σημαντικότερα ηθικά 
προβλήματα είναι αυτά που αναδύονται από το ζήτημα του εγκεφαλικού 
θανάτου, της σωματικής -ακεραιότητας και της συναίνεσης του δότη. Το 
ζήτημα του εγκεφαλικού θανάτου οδηγεί στο θέμα του ορισμού του 
θανάτου και επιχειρεί να άρει τις μέχρι σήμερα γνώσεις, αντιλήψεις και 
δοξασίες περί αυτού. Μέχρι την εμφάνιση των μεταμοσχεύσεων, ο 
θάνατος είχε ταυτιστεί με την παύση της καρδιακής λειτουργίας. Στη 
συνέχεια, με τον εγκεφαλικό θάνατο, ορίζεται ως η οριστική, 
αμετάκλητη και μη αναστρέψιμη παύση - απώλεια όλων των εγκε
φαλικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων και των νοητικών, όπως 
αυτή της συνείδησης.

Η συναίνεση του δότη και ιδιαίτερα του νεκρού δότη αποτελεί ένα 
επιπλέον σημαντικό πρόβλημα με ηθικές, φιλοσοφικές και ψυχο- 
κοινωνικές διαστάσεις. Όπως είναι γνωστό στην περίπτωση διφυών 
οργάνων π.χ. νεφρών, η αφαίρεση νεφρικού μοσχεύματος μπορεί να γίνει 
και από ζώντα δότη, ειδικότερα από ζώντα - γενετικά συγγενή δότη. Η 
ιατρική αυτή δυνατότητα στηρίζεται στην ελεύθερη βούληση του ζώντος 
δότη και στη ρητή έκφραση της συναίνεσης του. Όμως, πόσο ελεύθερη 
μπορεί να είναι η έκφραση αυτής της επιθυμίας όταν μπορεί να αποτελεί 
προϊόν εμμέσων πιέσεων του συγγενικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος; 
Προβληματισμοί οι οποίοι προσλαμβάνουν μια άλλη επιπλέον διάσταση 
όταν η εξέλιξη της υγείας του ζώντος δότη αποβεί ενδεχομένως μοιραία γι' 
αυτόν τον ίδιο.

Προς τούτο, η αφαίρεση μοσχευμάτων είναι ηθικά και κοινωνικά 
προτιμητέα από νεκρό δότη, η συναίνεση του οποίου αποτελεί ηθική και 
νομική προϋπόθεση.
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Λαμβάνοντας υπόψη τον οφειλόμενο σεβασμό στην προσωπικότητα 
του δότη αφενός και αφετέρου στο δικαίωμα υγείας του λήπτη, η 
συναίνεση αυτή εξειδικεύεται σε δυο μορφές: Η πρώτη μορφή αφορά τη 
ρητή συναίνεση του νεκρού δότη, η οποία προκύπτει από την εν ζωή ρητή 
έκφραση της επιθυμίας του για δωρεά οργάνων μετά θάνατο. Η δεύτερη 
αφορά την εικαζόμενη συναίνεση, η οποία προκύπτει από την εν ζωή μη 
έκφραση της ενδεχόμενης αντίρρησης του; βάσει των φιλοσοφικών ή 
θρησκευτικών πεποιθήσεων του.

Στην πρακτική της μορφή, η εικαζόμενη συναίνεση δανείζεται 
στοιχεία από τη ρητή συναίνεση, μέσω της υποκατάστατης λήψης 
αποφάσεων και της εκπροσώπησης του νεκρού δότη από τους συγγενείς 
του. Με αυτήν την έννοια ζητείται η συναίνεση των συγγενών, οι οποίοι 
όμως δε νομιμοποιούνται να διαχειρισθούν τα όργανα - μοσχεύματα ως 
αντικείμενα κυριότητας, δικαιοπραξίας ή συναλλαγής. Ο σεβασμός στην 
προσωπικότητα του δότη δεν παρέχει κανένα δικαίωμα στους συγγενείς 
του για οποιαδήποτε, έστω συναισθηματική, συναλλαγή με το λήπτη ή την 
οικογένεια του. Προς τούτο, η ανωνυμία δότη - λήπτη αποτελεί μια 
ασφαλιστική δικλείδα έναντι των δυνητικών κίνδυνων που θα μπορούσαν 
να προκύψουν. Το πρώτο από τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
καθορίζεται και στην διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι η 
ελευθερία ενός ατόμου να διαθέσει τον εαυτό του όπως τούτο επιθυμεί και 
ο νόμος προστατεύει το σώμα του και από τους άλλους αλλά και από τον 
ίδιο του τον εαυτό. Άρα το ανθρώπινο σώμα είναι υπεράνω ιδιοκτησίας και 
δεν είναι δυνατόν να πωληθεί. Επομένως και ένα άτομο δεν είναι δυνατό 
να θεωρηθεί ιδιοκτήτης του πτώματος του όπως επίσης κατά συνέπεια και 
οι κληρονόμοι του.

Λαμβάνοντας υπόψη τον οφειλόμενο σεβασμό στην προσωπικότητα 
του δότη αφενός και αφετέρου στο δικαίωμα υγείας του λήπτη, η 
συναίνεση αυτή εξειδικεύεται σε δυο μορφές: Η πρώτη μορφή αφορά τη 
ρητή συναίνεση του νεκρού δότη, η οποία προκύπτει από την εν ζωή ρητή 
έκφραση της επιθυμίας του για δωρεά οργάνων μετά θάνατο. Η δεύτερη 
αφορά την εικαζόμενη συναίνεση, η οποία προκύπτει από την εν ζωή μη 
έκφραση της ενδεχόμενης αντίρρησης του; βάσει των φιλοσοφικών ή 
θρησκευτικών πεποιθήσεων του.

Οι προβληματισμοί αυτοί αφορούν κυρίως την υποκατάστατη λήψη 
αποφάσεων και τη στάση των συγγενών του δότη, αναπτύσσονται μάλιστα 
περισσότερο έντονα στο πεδίο της εικαζόμενης συναίνεσης. Για
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παράδειγμα, τα ζητήματα αυτά διατυπώνονται συνήθως με τα εξής 
ερωτήματα: Η συναίνεση των συγγενών είναι απαραίτητη για την αφαίρεση 
των μοσχευμάτων στην περίπτωση που ο νεκρός είχε κάρτα δότη; Ποια 
είναι η βαρύτητα της γνώμης των συγγενών στη λήψη απόφασης για τη 
δωρεά οργάνων;

Οι συγγενείς, εφόσον γνωρίζουν την επιθυμία και βούληση του δότη, 
μπορούν να τη σεβαστούν ως "τελευταία επιθυμία" και να την 
επιβεβαιώσουν, σεβόμενοι παράλληλα την προσωπικότητα του, αλλά και 
τους ίδιους τους εαυτούς τους.

Μπορούν επίσης να αρνηθούν τη δωρεά οργάνων, εφόσον γνωρίζουν ότι 
ο δωρητής είχε αλλάξει γνώμη και βούληση σχετικά με την ήδη εκφρασμένη 
επιθυμία του.

Ο συνδυασμός των δύο μορφών συναίνεσης, στην πρακτική τους εφαρμο
γή, μπορεί να αποδώσει απαντήσεις στα ερωτήματα και τους προβληματι
σμούς που δημιουργούνται. Μπορεί επίσης να επιτρέψει τη δημιουργία σχέ
σεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκείνων που επιθυμούν να γίνουν δωρητές ορ
γάνων μετά θάνατο, των συγγενών τους, των λειτουργών υγείας, αλλά και της 
κοινής γνώμης γενικότερα. Με αυτήν την έννοια, η ιδέα της δωρεάς οργά
νων για μεταμόσχευση μπορεί να υποστηρίζεται και να προάγεται από ε- 
παρκώς ενημερωμένους και μετά από ώριμη σκέψη και κρίση πολίτες. 
Τέλος προκειμένου να σωθεί η ζωή ενός ατόμου με την μεταμόσχευση ενός 
οργάνου από ένα άτομο κλινικά νεκρό που βρίσκεται στην μονάδα εντατι
κής παρακολούθησης έχει το δικαίωμα ο γιατρός να σταματήσει την παρο
χή των υπηρεσιών του προς αυτό ώστε να επέλθει ο θάνατος του; Διότι και 
αν ακόμη καλύπτεται ο γιατρός νομικά από την κατηγορία της ευθανασίας, 
τούτο δεν του δημιουργεί συνειδησιακά προβλήματα;
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ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΤΗ

Η παρεμβατική ή τεχνητή γονιμοποίηση είναι μία δοκιμασμένη 
μέθοδος αναπαραγωγής του ανθρώπου. Εφαρμόζεται σε όλες τις 
χώρες του κόσμου, όπου βέβαια το επίπεδο της ανάπτυξης της 
ιατρικής επιστήμης το επιτρέπει. Αυτό που διαφέρει, όμως, από χώρα 
σε χώρα και προκαλεί αντιδράσεις, είναι το επιτρεπτό όριο ηλικίας 
της μητέρας. Η παρεμβατική γονιμοποίηση και υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή αποτελεί σήμερα ένα νέο πεδίο εφαρμογής της 
ιατρικής γνώσης, το οποίο προσφέρει ένα σύνολο θεραπευτικών 
επιλογών στις περιπτώσεις υπογονιμότητας ενός ζευγαριού . Οι 
επιλογές αυτές αφορούν τις μεθόδους εκείνες σύμφωνά με τις οποίες 
είναι δυνατή η αναπαραγωγή του ανθρώπου, ως διαδικασία, εκτός 
του φυσικού χώρου, εντός του οποίου επιχειρείται η σύζευξη ωαρίου 
και σπερματοζωαρίου. Οι μέχρι σήμερα μέθοδοι αυτές είναι βασικά 
τρεις και αφορούν:

ι)την in vitro γονιμοποίηση και μεταφορά του γονιμοποιημένου 
ωαρίου -εμβρύου στη μήτρα.

ιι) τη μεταμόσχευση γονιμοποιημένου ωαρίου - εμβρύου

ιιι) τη μεταφορά γαμετών στις σάλπιγγες

Στη δεύτερη μέθοδο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αυτή της 
μεταμόσχευσης γονιμοποιημένου ωαρίου-εμβρύου ο συνδυασμός που 
προκύπτει είναι: φυσικός πατέρας, θετή μητέρα ωαρίου, φυσική μητέρα.

Στη τρίτη μέθοδο, αυτή της μεταφοράς γαμετών στις σάλπιγγες, 
ο συνδυασμός αφορά τη κλασική σχέση φυσικού πατέρα - φυσικής 
μητέρας. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι συνδυασμοί αυτοί μπορούν να δώσουν 
τρεις μητέρες και δύο πατέρες ενός ατόμου με τις μεθόδους της 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ανθρώπου. Η ανθρώπινη 
αναπαραγωγή, ένα βιολογικό φαινόμενο αδιάσπαστο με την ζωή που 
μέχρι τα τελευταία χρόνια ακολουθούσε τους παλιούς νόμους της φύσης, 
μοιάζει να αλλάζει έννοια, μεθόδους και αποτελέσματα, εξ αιτίας των 
τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων. Ανεξάρτητα με τα πιθανά προ
βλήματα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον από αυτήν την επιστημονική 
ανάπτυξη, ήδη το κοινωνικό σύνολο αντιμετωπίζει πραγματικά και σοβαρά 
προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις τελευταίες εξελίξεις, ιδιαίτερα
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στον τομέα της τεχνικής αναπαραγωγής, προβλήματα που ζητούν με επεί
γοντα χαρακτήρα την λύση τους, αν και αρκετά από αυτά ήδη έχουν λυθεί.

Έτσι το πρόβλημα της τεχνητής γονιμοποίησης (ομόλογης και 
ετερόλογης) έχει ήδη λυθεί από πλευράς τουλάχιστον νομικής στις 
περισσότερες χώρες Εντούτοις αυτό ισχύει μόνον για τις απλές
περιπτώσεις της τεχνητής γονιμοποίησης με πρόσφατο σπέρμα. Η 
ανάπτυξη και η καθημερινή χρήση της τεχνητής γονιμοποίησης με 
κατεψυγμένο σπέρμα δημιουργεί νομικά προβλήματα τα οποία ακόμη δεν 
είναι δυνατόν να προβλεφθούν στο σύνολο τους ώστε να λυθούν. Είναι 
γνωστή η περίπτωση Παρπαλέ στη Γαλλία κατά την οποία μία χήρα 
απαιτούσε να γονιμοποιηθεί με το κατεψυγμένο σπέρμα του πεθαμένου 
συζύγου της. Σε μια τέτοια περίπτωση όπου γεννιούνται παιδιά με βοήθεια 
κατεψυγμένου σπέρματος που προέρχεται από ένα πατέρα που ήδη είναι 
πεθαμένος, δημιουργούνται αστικά προβλήματα καθώς επίσης και 
προβλήματα κληρονομιάς διότι είναι αδύνατον να αποδειχθεί η πατρότητα 
από τα αιματολογικά χαρακτηριστικά του δότη εάν αυτά τα 
χαρακτηριστικά δεν έχουν κατακρατηθεί. Επομένως είναι απαραίτητο στις 
περιπτώσεις αυτές να κρατούνται (φυλάσσονται) τα αιματολογικά και 
γενετικά χαρακτηριστικά του δότη του σπέρματος

Διακρίνουμε δύο τύπους εξωσωματικής γονιμοποίησης

I. ΟΜΟΛΟΓΗ

Η εξωσωματική γονιμοποίηση γίνεται με την χρήση ωαρίων και σπερμα
τοζωαρίων που προέρχονται από τα ίδια τα άτομα. Στην περίπτωση αυτή:

1) Η επέμβαση θα πρέπει να γίνεται σε νόμιμο ίδρυμα κρατικό ή ιδιωτικό 
καλά οργανωμένο από πλευράς τεχνικών μέσων και επιστημονικού 
προσωπικού.

2) Η γυναίκα να είναι παντρεμένη.

3) Να υπάρχει γραπτή συγκατάθεση τόσο της γυναίκας όσο και του συζύ
γου της.

4) Να έχουν περάσει τουλάχιστον 12 μήνες μετά τον γάμο και από τότε 
που η γυναίκα άρχισε να υποβάλλεται σε εξετάσεις ή θεραπεία προκει- 
μένου να τεκνοποιήσει.
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II. ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ

Α. Δότης σπέρματος

Στην περίπτωση αυτή εκτός από όλα όσα ισχύουν στην προηγούμενη περί
πτωση επίσης θα πρέπει.

1. Να υπάρχει γραπτή συγκατάθεση τόσο της γυναίκας που θα υποβληθεί 
στην εξωσωματική γονιμοποίηση όσο και του συζύγου της.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τεκνοποιήσει η γυναίκα εκτός από την 
εξωσωματική γονιμοποίηση

2. Να υπάρχει γραπτή συγκατάθεση τόσο του δότη όσο και της συζύγου 
του. Οι συγκαταθέσεις θα πρέπει να παραμένουν στο ίδρυμα όπου 
διενεργείται η επέμβαση ενώ αντίγραφα θα πρέπει να δίδονται σε όλα τα 
μέλη.

3. Να υπάρχει δυνατότητα ψυχικής υποστήριξης όχι μόνον της γυναίκας 
και του δότη σπέρματος αλλά των συζύγων τους.

4. Η παροχή του σπέρματος να είναι πράξη δωρεάς και όχι οικονομικής 
συναλλαγής καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Β. Δότης ωαρίου

Θα πρέπει να έχει αποδειχθεί ιατρικά ότι η γυναίκα αδυνατεί μόνη της ή 
με ιατρική βοήθεια (φαρμακευτική) να παράγει δικά της ωάρια ή υπάρχει 
κίνδυνος από τα δικά της ωάρια να γεννηθούν παιδιά με κληρονομικές 
ασθένειες

1. Ισχύουν όλα όσα ισχύουν και στην προηγούμενη περίπτωση σχετικά 
με τον δότη που στην περίπτωση αυτή είναι γυναίκα

2. Να υπάρχει ιατρική κάλυψη και εξασφάλιση για οποιαδήποτε δυσμενή 
επίδραση στην υγεία ή τη ζωή της από την επέμβαση της λήψης ωαρίων

Γ. Δότες σπέριιατος- ωαρίου .

Στη μήτρα μιας γυναίκας τοποθετείται έμβρυο που προέρχεται από την γο
νιμοποίηση ωαρίου άλλης γυναίκας από σπερματοζωάρια που δεν προέρχο
νται από τον σύζυγο της αλλά από δότη.

1. Με την προϋπόθεση ότι τόσο ο σύζυγος όσο και η ίδια αδυνατούν να 
παράγουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σπερματοζωάρια ή ωάρια ή υπάρχει 
κίνδυνος, από αυτά να γεννηθούν παιδιά με κληρονομικές ασθένειες.
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2. Ισχύουν όλα όσο ισχύουν και στις προηγούμενες περιπτώσεις όσον αφο
ρά τις προϋποθέσεις της διενέργειας της εξωσωματικής γονιμοποίησης, τον 
τρόπο λήψης της συγκατάθεσης από τους ενδιαφερομένους, την δυ
νατότητα ψυχικής υποστήριξης αυτών που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα 
και τον μη εμπορικό χαρακτήρα της πράξης.

Σύνθετα προβλήματα και ζητήματα ηθικής ανεγείρονται σχετιζόμενα με 
την έννοια του «φυσικού»,του «θετού», του «δανεικού»,του δικαιώματος 
αναπαραγωγής ,της στιγμής έναρξης της ζωής και των δικαιωμάτων του 
εμβρύου. Οι διαφωνίες είναι στο εξής σημείο: πόσο δυνατό είναι το 
μητρικό ένστικτο και η επιθυμία μίας γυναίκας για μητρότητα, ώστε να 
επιτραπεί μία τέτοια επέμβαση, και πόσο πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη 
μελλοντική ζωή του παιδιού, τις πιθανότητες να μείνει ορφανό, τα κοι
νωνικά σχόλια και την ψυχική υγεία του.

Αλλά και από την πλευρά των βιολόγων υπάρχουν προειδοποιήσεις 
για τη μεταφορά γενετικού φορτίου σε επόμενες γενεές, διότι η 
στειρότητα αντανακλά γενετικές αδυναμίες και η φύση, με την 
εξουδετέρωση, εξ αρχής της ικανότητας αναπαραγωγής, προσπαθεί να τις 
αποβάλλει. Με την τεχνητή γονιμοποίηση, ο άνθρωπος μεταφέρει τα 
ελαττώματα στις επόμενες γενεές, κάτι το οποίο, ενδεχομένως, να 
οδηγήσει στην πληθυσμιακή αποσταθεροποίηση και ανισορροπία.

Σε αναπτυγμένες χώρες, ήδη εφαρμόζεται η απαγόρευση τεχνητής 
γονιμοποίησης από το 44° έτος της ηλικίας και πάνω. Δηλαδή ο νόμος 
ορίζει, ότι η διαφορά ηλικίας ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί δεν πρέπει 
να ξεπερνάει τα 45 έτη. Στην Ελλάδα, με τον νόμο 3089/2002 ρυθμίζονται 
τα θέματα της τεχνητής γονιμοποίησης και μεταφοράς στο σώμα άλλης 
γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων, τονίζοντας, ότι τα ωάρια θα διατεθούν 
χωρίς αντάλλαγμα όπως και θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς ή 
θεραπευτικούς σκοπούς, επίσης χωρίς αντάλλαγμα. Κατά την Ελληνική 
νομοθεσία απαγορεύεται στους μέλλοντες γονείς να γνωρίζουν τον δότη 
του σπέρματος. Εντούτοις σε πολλές χώρες γίνονται πολλές συζητήσεις 
σχετικά με το δικαίωμα που έχει ένα παιδί να γνωρίζει τον φυσικό του 
πατέρα καθώς επίσης και ένας φυσικός πατέρας να γνωρίζει τα παιδιά του. 
Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμα που έχει ο μη φυσικός 
πατέρας που μεγαλώνει ένα παιδί να έχει την αγάπη αυτού του παιδιού, που 
παύει ίσως να τον αγαπά γνωρίζοντας ότι δεν είναι ο φυσικός του πατέρας.
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Θα ήταν επίσης δυνατό η γνώση αυτή του πραγματικού πατέρα εκ 
μέρους του παιδιού να δημιουργεί σ' αυτό κληρονομικά δικαιώματα, από 
ένα πατέρα δότη σπέρματος που ήδη είναι παντρεμένος και έχει μία άλλη 
κλασική οικογένεια, ενώ μεταξύ των δύο δεν υπάρχει καμία πνευματική και 
ηθική σχέση. Θα ήταν επίσης δυνατόν σε περίπτωση του θανάτου ενός η 
κληρονομιά να διανεμηθεί εκ νέου, σε περίπτωση που ένα καινούργιο παιδί 
γεννιέται μετά από τεχνητή γονιμοποίηση και με την βοήθεια 
κατεψυγμένου σπέρματος. Επίσης γεννάται το ερώτημα κατά πόσον οι γο
νείς έχουν το δικαίωμα το νομικό αλλά και το ηθικό να ζητήσουν υπευθυνό
τητα και αποζημίωση οικονομική από ένα δότη σπέρματος ή και γιατρό 
που πραγματοποίησε μία τεχνητή γονιμοποίηση, σε περίπτωση που προη
γούμενα δεν είχε αυτός υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν πά
σχει από κάποια κληρονομική ασθένεια Δια τον λόγο αυτό ίσως θα ήταν 
σκόπιμο να καθιερωθεί νομικά η υποχρεωτική διενέργεια των εξής 
εξετάσεων σε περιπτώσεις ετερόλογης γονιμοποίησης.

α) Αιματολογικές εξετάσεις. Ομάδα .αίματος τόσο του δότη, όσο και του 
λήπτη.

β) Χρωμοσωμική εξέταση του δότη του σπέρματος, 

γ) Ψυχιατρική εξέταση του δότη

δ) Αποκλεισμός ομοφυλοφιλίας, αλκοολισμού και χρήσης ναρκωτικών και

ε) Πλήρης έλεγχος του ατομικού αναμνηστικού και διερεύνηση για τυχόν 
ύπαρξη στίγματος κάποιας κληρονομικής ασθένειας όπως είναι η μεσο
γειακή αναιμία

Και όπως η ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση στην αρχή φαινόταν 
πολύ απλή αλλά αργότερα δημιούργησε προβλήματα νομικά, ηθικά και 
κοινωνικά και εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να δημιουργεί, το ίδιο 
συμβαίνει σήμερα και με την εξωσωματική γονιμοποίηση

Η συντήρηση του γονιμοποιημένου ωαρίου έχει ανοίξει καινούργιους 
δρόμους και έχει δημιουργήσει καινούργια προβλήματα, επί πλέον από 
αυτά που δημιουργήθηκαν από την εξωσωματική γονιμοποίηση. Είναι 
γνωστή η περίπτωση των ορφανών της Μελβούρνης. Σε παρόμοιες 
περιπτώσεις που ο γιατρός είναι σε θέση να συντηρήσει κατεψυγμένα 
έμβρυα που δημιουργήθηκαν από σπέρμα δότη δημιουργούνται 
προβλήματα νομικά αλλά και ηθικά. Αυτός ο γιατρός έχει το νομικό 
δικαίωμα να τοποθετήσει το κατεψυγμένο έμβρυο, ή να το πουλήσει
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αυτός ή οι δότες; Και στην περίπτωση αυτή ποια είναι η διαφορά μεταξύ 
της πώλησης ενός γονιμοποιημένου ωαρίου ή σπέρματος από την πώληση 
ενός οργάνου σώματος που νομικά τουλάχιστον απαγορεύεται. Εντούτοις 
πριν από μερικά χρόνια δημιουργήθηκε παγκόσμιος σάλος όταν κάποιος 
τόλμησε να πουλήσει έναν όρχη του. Και είναι σίγουρο ότι στο άμεσο 
μέλλον δεν θα επιτυγχάνεται και δεν θα επιτρέπεται να γίνεται 
μεταμόσχευση όρχεων ή και ωοθηκών; Και στην περίπτωση τοποθέτησης 
ενός γονιμοποιημένου ωαρίου στην μήτρα μιας άλλης γυναίκας ποια είναι η 
πραγματική μητέρα; αυτή που προσφέρει το ωάριο, ή αυτή που προσφέρει 
την μήτρα; Εάν κατά τον νόμο μητέρα είναι αυτή που προσφέρει ωάριο 
ποια είναι η υπευθυνότητα της γυναίκας που δανείζει την μήτρα της, εάν 
δημιουργηθεί κάποια βλάβη στο έμβρυο, είτε από αμέλεια είτε από 
πρόθεση είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Μια γυναίκα που δανείζει την 
μήτρα της έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για σωματική βλάβη εάν 
κατά την διάρκεια της κύησης ή του τοκετού υποστεί κάποια σωματική 
βλάβη ή ένα ατύχημα;

Ένα σοβαρό πρόβλημα που φαίνεται να δημιουργείται για το μέλλον 
είναι η γονιμοποίηση γυναικών με σπέρμα από άνδρες οι οποίοι 
επιλέγονται όπως στην περίπτωση της γονιμοποίησης γυναικών από 
σπέρμα κατόχων βραβείου Νόμπελ.

Έτσι στο άμεσο μέλλον η ανθρωπότητα θα φθάσει στη δυνατότητα 
να αναπαράγει ανθρώπους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κατά 
παραγγελία μετά από την επιλογή ωαρίων και σπερματοζωαρίων από 
επιλεγμένους ανθρώπους. Και όταν αυτό πραγματοποιηθεί θα έχουμε 
φθάσει στο σημείο να παράγουμε ανθρώπινα όντα κατά παραγγελία, αυτό 
που φαινόταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια να ανήκει στην σφαίρα της 
φαντασίας. Έτσι θα μπορεί κανείς στο μέλλον να μιλάει όχι για 
αναπαραγωγή των ανθρώπων αλλά για παραγωγή. Μετά από όλα αυτά 
δημιουργείται ένα ερώτημα: Είναι απαραίτητο να γίνονται όλα αυτά την 
στιγμή που σε μεγάλες περιοχές της γης υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα 
του υπέρ πληθυσμού και εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από την πείνα;

Προς το παρόν το ενδιαφέρον από ηθικής πλευράς επικεντρώνεται 
στους προβληματισμούς που δημιουργούν οι νέες αυτές τεχνικές 
παρεμβατικής γονιμοποίησης σχετικά με το «είναι» του εμβρύου , το οποίο 
είναι αποτέλεσμα in vitro γονιμοποίησης , κρυοσυντήρησης ή 
εμβρυομεταμόσχευσης .Τα ερωτήματα που γεννώνται συνοψίζονται στα 
εξής . Το έμβρυο είναι άτομο ; Έχει προσωπικότητα ; Το έμβρυο ως άτομο
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έχει δικαιώματα; Ποια είναι αυτά ποιος το εκπροσωπεί Οι φυσικοί ή οι 
θετοί γονείς Αν έχει δικαιώματα ποιες ηθικές αρχές διέπουν τη διαχείριση 
των πλεοναζόντων εμβρύων ή τη διαχείριση των πλεοναζόντων ωαρίων;

Είναι βέβαιο είναι ότι τα ατομικά δικαιώματα του εμβρύου - ατόμου 
λογίζεται ότι ισχύουν από τη στιγμή που προσδιορίζεται η έναρξη της ζωής. 
Ο προσδιορισμός αυτός είναι μάλλον αυθαίρετος καθώς ούτε η βιολογική, 
ούτε η ψυχονοητική υπόσταση της ζωής είναι δυνατή να προσδιορισθεί με 
πραγματικούς όρους και να τεκμηριωθεί έτσι η έναρξη της.

Επομένως ως αυθαίρετος προσδιορισμός, η έναρξη της ζωής 
υπόκειται στους κοινωνικό - πολιτιστικούς περιορισμούς και της 
ιστορικότητας που χαρακτηρίζει την ηθική του ανθρώπου. Ίσως μια έννοια 
που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη, για ορισμένες βέβαια απόψεις, είναι 
η δυνητικότητα του εμβρύου να μετεξελιχθεί, από τη γονιμοποίηση δύο 
ζωντανών οργανισμών, ενός σπερματοζωαρίου και ενός ωαρίου, σε 
ανθρώπινο ον ως άτομο και ως πρόσωπο. Με αυτήν την έννοια, το έμβρυο - 
άτομο γίνεται αντιληπτό ως δυνητική ανθρώπινη οντότητα.

Η πολλαπλότητα της νέας γονεϊκής ταυτότητας, η οποία σήμερα 
μπορεί να είναι αποτέλεσμα της παρεμβατικής γονιμοποίησης, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υπογονιμότητας, στο 
μέλλον όμως μπορεί να αποτελέσει μια ελεύθερη επιλογή, στο πλαίσιο 
του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού του ατόμου και να 
καθιερωθεί ως "φυσική" ηθική επιλογή, κοινωνικά και ηθικά 
παραδεκτή για το μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο του πληθυσμού .
Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης πατέρα, όπου η γυναίκα αναλαμβάνει 
εξ ολοκλήρου την ανατροφή του παιδιού, προκύπτουν ζητήματα, 
όπως η αναγραφή του ονόματος του πατέρα στη ληξιαρχική πράξη 
γεννήσεως, η αναζήτηση του πατέρα εκ μέρους του παιδιού σε 
μεγαλύτερη ηλικία, οι επιπτώσεις στην ψυχολογία και οι αλλαγές 
στην προσωπικότητα οι οποίες θα εμφανισθούν λόγο μη ύπαρξης 
ανδρικού πρότυπου στην οικογένεια .Και στις δύο περιπτώσεις, είτε 
η τεχνητή γονιμοποίηση εφαρμόζεται με ή χωρίς ύπαρξη πατέρα, η 
έμφαση πρέπει να δοθεί στην ψυχική υγεία του παιδιού και τις 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην οικογενειακή, επαγγελματική 
και κοινωνική του ζωή

Η κοινωνία σαν ένα οργανωμένο σύνολο οφείλει να είναι 
υπεύθυνη και να παίρνει τέτοια μέτρα ώστε οι ανακαλύψεις και οι
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συνέπειες των επιστημονικών κατακτήσεων και προόδων, και 
ιδιαίτερα των φυσικών επιστημών να αποβλέπουν και μόνον για το 
καλό της ανθρωπότητας. Έτσι η παγκόσμια κοινότητα, παρά τις 
μεγάλες θρησκευτικές φιλοσοφικές πολιτικές οικονομικές διαφορές 
που υπάρχουν μεταξύ των εθνών οφείλει να πάρει μέτρα κοινά ώστε 
να δώσει λύση σε προβλήματα νομικά, κοινωνικά, ηθικά, τα οποία 
αναπτύχθηκαν από την πρόοδο των επιστημών και ιδιαίτερα αυτά που 
έχουν σχέση με την ανθρώπινη αναπαραγωγή.
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ΧΡΗΣΗ ΒΑΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Τον τελευταίο καιρό ακούμε διάφορες ειδήσεις για επιτυχημένες 
θεραπείες με βλαστικά κύτταρα σε όλο τον κόσμο. Μόλις πέρυσι ο 
καθηγητής γενετικής του πανεπιστημίου της Σεούλ Hwang Woo - 
Sum κατάφερε να παράγει εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα από 
κλωνοποιημένο ανθρώπινο έμβρυο , και έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο 
τον κόσμο. Δημιουργήθηκε έτσι η εντύπωση ότι τα κύτταρα αυτά 
κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία χρόνιων 
παθήσεων και μόνιμων αναπηριών.

Οι ειδικοί ανά τον κόσμο αναφέρουν ότι οι ασθενείς απαιτούν 
διαρκώς να μάθουν πότε θα μπορέσουν να υποβληθούν σε θεραπείες 
με βλαστοκύτταρα, παρά το γεγονός ότι οι έρευνες αυτές βρίσκονται 
ακόμα σε πειραματικό στάδιο.

«Για να καταστήσουμε τις θεραπείες ευρέως αποδεκτές , 
πρέπει να περάσουμε από πολλά στάδια . Θα πρέπει αποκτήσουμε 
κύτταρα συγκεκριμένων οργάνων από βλαστοκύτταρα, και έπειτα να 
ελέγξουμε τα τεστ σε ζώα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια της 
μεθόδου. Επίσης θα πρέπει να γίνουν και πολλές κλινικές δοκιμές. 
Ακόμη είμαστε σε επίπεδο επιβεβαίωσης των αποτελεσματικών 
δυνατοτήτων της μεθόδου. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη» αναφέρει ο 
κορυφαίος Κορεάτης γενετιστής.

Το μεγάλο ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας για τα 
βλαστοκύτταρα καταδεικνύει το γεγονός ότι πολλές κυβερνήσεις 
κρατών χρηματοδοτούν γενναία τέτοιου τύπου ερευνητικά 
προγράμματα. Συγκεκριμένα η Κορέα σχεδιάζει να επενδύσει
10.000. 000 δολάρια το χρόνο , για τα επόμενα 10 χρόνια στη 
γενετική έρευνα . Η δε πολιτεία της Καλιφόρνια, θα επενδύσει
300.000. 000 δολάρια το χρόνο, για τα επόμενα δέκα χρόνια 
,αποκλειστικά στην έρευνα των βλαστικών κυττάρων.

Ο όρος βλαστοκύτταρα δηλώνει αδιαφοροποίητα κύτταρα που 
χαρακτηρίζονται από α)την ικανότητα αυτοπολλαπλασιασμού και 
β)τη δυνατότητα διαφοροποίησης σε κύτταρα διαφόρων ιστών και 
οργάνων .Βλαστοκύτταρα απαντώνται σε όλα τα στάδια της 
εμβρυϊκής ανάπτυξης . Όσο πιο πρώιμο είναι το στάδιο ανάπτυξης
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τόσο μεγαλύτερη είναι και η δυνατότητα διαφοροποίησης των 
βλαστοκυττάρων στους διάφορους κυτταρικούς τύπους.

Από τα προαναφερόμενα 32 εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα, 
προέρχονται όλοι οι ανθρώπινοι ιστού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την παραγωγή τεχνητών ιστών ή οργάνων (οφθαλμός, νεφρός, 
ήπαρ, ιστός δέρματος.). Το κάθε ένα από αυτά τα «αρχικά» κύτταρα 
όμως, περιέχει το DNA του ανθρώπου, άρα και την ταυτότητα του 
μελλοντικού οργανισμούς .

Η πολυδυναμία των βλαστοκυττάρων ,δηλαδή η ικανότητα 
διαφοροποίησης τους προς όλους τους κυτταρικούς τύπους, 
μειώνεται σταδιακά καθώς ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του 
οργανισμού. Τελικά στους ενήλικες τα βλαστοκύτταρα που έχουν 
απομείνει και χρησιμεύουν για την ανανέωση των κατεστραμμένων 
κυττάρων των ιστών ,υπό φυσιολογικές συνθήκες , μπορούν να 
διαφοροποιηθούν μόνο σε κύτταρα των ιστών στους οποίους 
εδρεύουν.

Η παραγωγή βλαστικών κυττάρων γίνεται με τη βοήθεια της 
θεραπευτικής κλωνοποίησης ενώ είναι πλέον εφικτή και η απευθείας 
λήψη τους αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού, όπου λαμβάνεται 
δείγμα αίματος από τον ομφάλιο λώρο και το οποίο δείγμα είναι 
πλούσιο σε βλαστικά κύτταρα. Ειδικότερα , οι βασικές δυνατές 
πηγές λήψης βλαστοκυττάρων είναι : α) από εμβρυϊκό ιστό ύστερα 
από άμβλωση β) από έμβρυα in vitro και γ) από ενήλικο άτομο.

Η έως τώρα χρήση βλαστικών κυττάρων έχει εφαρμοσθεί στις 
λευχαιμίες, στο πολλαπλούν μυέλωμα, στα λεμφώματα, ενώ οι επι
στήμονες ευελπισθούν να επεκταθεί η χρήση τους και σε 
καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, νόσο Alzheimer, 
νόσο Parkinson, κακοήθεις όγκους, εγκεφαλικά επεισόδια, 
σκλήρυνση κατά πλάκας κ.ά.

Συγκεκριμένα , τα πεδία εφαρμογής των πολυδύναμων 
βλαστικών κυττάρων είναι τα εξής :

α)Στον τομέα της βασικής έρευνας ,η εξακρίβωση των 
παραγόντων που καθορίζουν τη διαδικασία κυτταρικής 
διαφοροποίησης κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη είναι κρίσιμη για τη 
κατανόηση ασθενειών που οφείλονται σε ανωμαλίες διαφοροποίησης 
και πολλαπλασιασμού των κυττάρων.
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β) Στον τομέα της φαρμακολογίας , δοκιμές σε πολυδύναμα 
βλαστοκύτταρα που έχουν ενεργοποιηθεί, παρέχουν ένα ασφαλή 
τρόπο για έλεγχο των νέων φαρμάκων σε πληθώρα κυτταρικών 
τύπων , υποκαθιστώντας πολλές φορές τις απευθείας δοκιμές σε 
πειραματόζωα ή τις κλινικές δοκιμές στον άνθρωπο.

γ) Στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και της αντικατάστασης 
κατεστραμμένων κυττάρων ( Parkinson,Alzheimer).Η προοπτική 
μιας ανανεώσιμης πηγής κυττάρων , ιστών και οργάνων από 
πολυδύναμα βλαστοκύτταρα ,που θα χρησιμοποιούνται ως 
μοσχεύματα, υπόσχεται να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες για 
δωρεά οργάνων και να θεραπεύσει ανίατες μέχρι σήμερα ασθένειες 
και αναπηρίες.

Πρόσφατα μάλιστα η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής αφού 
συνεδρίασε , αφενός μεν συνεκτιμώντας το διαρκώς αυξανόμενο 
ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας διεθνώς, για τη χρήση 
ανθρώπινων βλαστοκυττάρων με σκοπό την αντιμετώπιση ανίατων 
ασθενειών, αφετέρου δε θεωρώντας ότι η χρήση αυτή προκαλεί 
ηθικούς προβληματισμούς και γεννά αντίστοιχα διλήμματα , 
κατέληξε σε κάποιες θέσεις και προτάσεις.

Οι απόψεις και προτάσεις της Επιτροπής στοχεύουν στη 
διαμόρφωση έγκυρων ,από δεοντολογικής και επιστημονικής 
πλευράς, θέσεων καθώς και στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων από 
τα αρμόδια όργανα της πολιτείας ,σχετικά με τη χρήση των 
βλαστικών κυττάρων.

Κατ'αρχάς επισημαίνεται η συνάφεια της απομόνωσης 
βλαστοκυττάρων με την αποδοχή της άμβλωσης. Υπάρχει το 
ερώτημα για το αν η αξία του εμβρύου είναι ισοδύναμη με την αξία 
ενός ‘προσώπου’. Αναγνωρίζεται ότι , αν και η άμβλωση είναι 
φυσικό να εγείρει σε κάποιο βαθμό ορισμένους ηθικούς 
προβληματισμούς , κατοχυρώνεται πάντως στο πλαίσιο του 
σύγχρονου δικαίου. Επομένως, κατά το μέτρο που η απομόνωση 
βλαστοκυττάρων από έμβρυο δεν εγείρει ηθικά διλήμματα 
διαφορετικής τάξης, δεν υπάρχει λόγος να αποκλεισθεί εκ των 
προτέρων.

Η απομόνωση βλαστοκυττάρων από εμβρυϊκό ιστό που 
προέρχεται από άμβλωση είναι θεμιτή , εφ'όσον εξασφαλίζεται η
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έγκυρη συναίνεση των δοτών των γαμετών.Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να προηγείται κατάλληλη πληροφόρηση τους για τη 
συγκεκριμένη χρήση του ιστού.

Όσον αφορά στη χρήση βλαστικών κυττάρων που προέρχονται 
από έμβρυα in vitro, αυτή επιτρέπεται υπό όρους σύμφωνα με τη 
γενική αρχή του άρθρου 18 της Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοιατρική. Το 
ζήτημα, που τίθεται εδώ, είναι η ίδια η ζωή του εμβρύου και εάν στο 
στάδιο των 16,32 ή 64 κυττάρων αποτελεί ζωντανό οργανισμό ή όχι, 
διότι σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για δολοφονία ενός άλλου 
ζωντανού οργανισμού.

Το ηθικό δίλημμα το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 
ιατροί είναι η θυσία της «δυνάμει» ανάπτυξης του εμβρύου και της 
πιθανότητας να επιβιώσει (δεν αναπτύσσονται όλα τα έμβρυα τα 
οποία εμφυτεύονται - οι πιθανότητες είναι 20% ή ακόμα μικρότερες), 
και εάν το έμβρυο στο αρχικό στάδιο των κυττάρων είναι ή όχι 
ανθρώπινος οργανισμός, στο όνομα θεραπείας και παροχής βοήθειας 
προς τους ασθενείς (αντικατάσταση οργάνων και μελών του 
σώματος, ιστών, σε περιπτώσεις ατυχημάτων, ασθενειών ή 
αναπηριών).

Και στην περίπτωση της απομόνωσης βλαστοκυττάρων από 
έμβρυο in vitro είναι απαραίτητη η έγκυρη συναίνεση των δοτών των 
γαμετών από τους οποίους προήλθε το έμβρυο, αφού έχει προηγηθεί 
σαφής και ενδελεχής πληροφόρηση τους.

Η δημιουργία εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς με τη 
τεχνική της κλωνοποίησης και η απομόνωση βλαστοκυττάρων από 
αυτά κατ' αρχήν δεν πρέπει να αποκλεισθεί , εφόσον δεν υπάρχει 
εναλλακτική θεραπευτική τεχνική.

Σημειωτέον ότι το άρθρο 18 της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοιατρική 
απαγορεύει γενικά τη δημιουργία εμβρύων για ερευνητικούς 
σκοπούς. Εντούτοις, τονίζεται ότι στο πρόσθετο πρωτόκολλο της 
Σύμβασης όπου απαγορεύεται ρητά η δημιουργία εμβρύων με τη 
τεχνική της κλωνοποίησης για αναπαραγωγικούς σκοπούς, 
αναφέρεται ότι ορισμένες τεχνικές κλωνοποίησης μπορούν να
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προσφέρουν στην επιστημονική γνώση και στην ιατρική της 
εφαρμογή.

Τέλος , στην περίπτωση της απομόνωσης βλαστοκυτταρών 
από άτομο ,σε γενικές γραμμές απαγορεύεται η λήψη από ανήλικο 
για πειραματικούς σκοπούς. Ωστόσο , κάτι τέτοιο επιτρέπεται μόνο 
για θεραπευτικούς σκοπούς του ανηλίκου, υπό τον όρο ότι τηρούνται 
όλες οι εγγυήσεις προστασίας του προσώπου του ανηλίκου.

Για την αποφυγή αθέμιτων εξαρτήσεων και την προστασία της 
προσωπικότητας τόσο του δότη όσο και του λήπτη σωματικών 
βλαστοκυττάρων ,συνιστάται η πιστή τήρηση της ανωνυμίας του 
δότη, όπως ισχύει στις μεταμοσχεύσεις. Ο δε λήπτης 
βλαστοκυττάρων πρέπει να προστατεύεται από το ενδεχόμενο 
μετατροπής του σε ερευνητικό «μέσο».

Εν κατακλείδι , το κράτος οφείλει να εκπονήσει και να 
υλοποιήσει μια συγκεκριμένη πολιτική χρηματοδότησης 
προγραμμάτων με βάση τις παραπάνω δεοντολογικές αρχές. 
Σημειωτέον ,ότι τα εν λόγω προγράμματα πρέπει να συνοδεύονται 
από πλήρη έκθεση δεοντολογικής επάρκειας.
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ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΛΟΥ

Η αλλαγή του φύλου (transsexualisme) θεωρείται σαν μια νομολογική 
οντότητα που χαρακτηρίζεται από μια ειδική ψυχική διαταραχή που αφορά 
στην ταυτότητα και ειδικότερα την σεξουαλική ταυτότητα. Εντούτοις ο 
Scherrer (1980) πιστεύει ότι πρόκειται πάντα για μια ομοφυλοφιλία κατά το 
πλείστον «ομολογημένη» εφόσον αυτά τα άτομα είχαν κατά το παρελθόν 
ομοφυλοφιλικές σχέσεις ενώ υπάρχουν πολλοί ομοφυλόφιλοι που 
αισθάνονται σαν γυναίκες (ή σαν άνδρες) χωρίς να νιώθουν την ανάγκη της 
αλλαγής του φύλου.

Άρα ο τρανσέξουαλ (transsexual) είναι ένας ομοφυλόφιλος που δεν 
μπορεί να υπομείνει το αίσθημα της ενοχής που του δημιουργεί η κάλυψη 
της ομοφυλοφιλίας του γι’αυτό και ζητά την ανατομική (έστω και 
φαινομενική) αλλαγή του φύλου του. Περιπτώσεις που χρειάζεται να 
καθορισθεί το φύλο ενός ατόμου είναι 1) κατά την γέννηση (οπότε πρέπει 
να καθορισθεί το φύλο που θα δηλωθεί στο ληξιαρχείο. 2) Πριν ή μετά τον 
γάμο. 3) Σε αθλητικούς αγώνες και 4) Για την διόρθωση του φύλου μετά 
από δικαστική απόφαση” (Επιβατιανός 1981) .

Η άρνηση της αστικής αλλαγής του φύλου στον transsexual 
κινδυνεύει να του προκαλέσει σοβαρές διαταραχές εφόσον αυτός δεν 
μπορεί να υπομείνει την «κοινωνική» εμφάνιση που ανταποκρίνεται στο 
φύλο που δηλώθηκε κατά την γέννηση του. Εφόσον η βαθιά και μη 
αναστρέψιμη μεταβολή των χειρουργημένων transsexual μπορεί να 
θεωρηθεί όχι σαν αποτέλεσμα της επιθυμίας αλλά σαν αποτέλεσμα μιας 
φυσικής εξέλιξης ή εξωτερικής εμφάνισης (εξωτερικών χαρακτηριστικών) 
και χειρουργικών επεμβάσεων με θεραπευτικό σκοπό η αρχή της μη 
διάθεσης της (φυσικής) κατάστασης των ατόμων δεν έρχεται σε αντίθεση 
με την αστική αλλαγή του φύλου. Έτσι σε αρκετά κράτη (ΗΠΑ, Μ. 
Βρετανία, Δανία, Σουηδία) γίνονται πλαστικές εγχειρήσεις αφού τεθεί η 
ένδειξη με την συνεργασία ενδοκρινολόγων, γυναικολόγων, ψυχιάτρων και 
πλαστικών χειρουργών και συνοδεύονται και από αστική αλλαγή του 
φύλου.
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Βέβαια κάθε αίτηση για αλλαγή φύλου δεν σημαίνει ότι πρέπει να 
γίνεται αποδεκτή αλλά θα πρέπει να εξετάζεται η χρησιμότητα (κυρίως 
ψυχολογική) μιας τέτοιας αλλαγής του φύλου

Όσον αφορά την διαπίστωση του τρανσεξουαλισμού η διάγνωση θα 
πρέπει να τεθεί μόνο μετά από εξέταση και παρακολούθηση του ατόμου για 
αρκετό χρονικό διάστημα ενώ η εκλογή της ακολουθητέας θεραπευτικής 
αγωγής θα πρέπει να γίνεται με πολλή σύνεση. Πάντως ο συνδυασμός 
ορμονοθεραπείας και χειρουργικής επεμβάσεως έχει δώσει πολύ 
ικανοποιητικά αποτελέσματα
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ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ

Η διακοπή της κύησης είναι και φαίνεται ότι θα είναι και στο 
μέλλον, ένα σοβαρό πρόβλημα, τόσο για τον γιατρό όσο και για την 
κοινωνία και τους ανθρώπους σαν σύνολο. Παράγοντες ιατρικοί, 
βιολογικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και ηθικοί παίζουν ρόλο, άλλοτε άλλης 
σημασίας, ώστε η απόφαση για την διακοπή ή όχι της εξέλιξης μιας ζωής, 
που πρόκειται να έλθει σε λίγο στον κόσμο, να είναι άλλοτε άλλη και 
άλλοτε εύκολη και άλλοτε δύσκολη. Κατ' αρχήν θα πρέπει να βρεθεί 
απάντηση για το τι είναι ζωή και πότε αυτή αρχίζει, όπως επίσης για το 
ποιος θα υποστηρίξει τα δικαιώματα αυτού που πρόκειται να γεννηθεί και 
αυτού που πρόκειται να γεννήσει. Για το αν η διακοπή της κύησης είναι ένα 
έγκλημα θανάτου ή όχι και αν αυτό επιτρέπεται ή επιβάλλεται και σε ποιες 
περιπτώσεις. Διότι μια μέλλουσα πιθανή μητέρα μπορεί να εκφράσει την 
γνώμη της και την επιθυμία της για το αν θέλει ή όχι να γεννήσει, ενώ το 
ον που πρόκειται να έλθει στην ζωή δεν μπορεί να ερωτηθεί και να 
εκφράσει την γνώμη του.

Μπορεί άραγε ο γιατρός, επειδή αυτός το θέλει, να επιβάλει σε μία 
οικογένεια την ποινή του να έχει ένα παιδί διανοητικά καθυστερημένο ή 
σωματικά δυσπλαστικό, ή να θανατώσει έναν άνθρωπο που ερχόμενους 
στον κόσμο θα ήταν δυστυχισμένος και θα έκανε πιο δυστυχισμένους τους 
γονείς του και την κοινωνία που θα ζούσε, αυξάνοντας την φτώχεια και την 
πείνα τους;

Από την άλλη πλευρά, μπορεί ο γιατρός να εμποδίσει να έλθει στη ζωή 
ένα ον επειδή θα ζήσει πραγματικά δυστυχισμένο ή επειδή ενδεχομένως θα 
κάνει δυστυχισμένους (και ποιος μπορεί να είναι σίγουρος γι’αυτό τους γο
νείς του ή την υπόλοιπη κοινωνία;

Αλλά και οι κοινωνίες θεσμοθετούν νόμους, άλλοτε άλλους, ανάλογα 
με το δημογραφικό τους πρόβλημα. Έτσι βλέπουμε σε άλλες χώρες η 
διακοπή της κύησης να απαγορεύεται από τον νόμο ενώ σε άλλες όχι μόνον 
να επιτρέπεται αλλά και να επιβάλλεται

Σε χώρες με χαμηλό πολιτιστικό επίπεδο του λαού, η νομιμοποίηση 
των αμβλώσεων, που ήταν το μοναδικό μέσο αποφυγής τεκνοποίησης,
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προκάλεσε πτώση της γεννητικότητας σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
δημιουργηθεί οξύ δημογραφικό πρόβλημα, γεγονός που οδήγησε στην 
καθιέρωση αυστηρών κριτηρίων για την νομιμοποίηση και την παραδοχή 
των αμβλώσεων, Από την αντίθετη πάλι πλευρά, μια έγκυος γυναίκα που 
είναι οπωσδήποτε αποφασισμένη να διακόψει την κύηση της είναι 
προτιμότερο να έχει την βοήθεια ενός ειδικού γιατρού παρά οποιουδήποτε 
άλλου άσχετου, με σοβαρές καμιά φορά συνέπειες, ακόμα και για την 
ζωή της.

“ Είναι γνωστό άλλωστε ότι στην πατρίδα μας, αμβλώσεις 
διενεργούνται κατά χιλιάδες. Μια γυναίκα όμως που οδηγείται στην 
απόφαση να υποβληθεί σε άμβλωση, οπωσδήποτε δεν έχει περιθώρια 
εκλογής. Άρα με ποια λογική αυτή είναι ένοχη; Δεδομένου δε ότι εκτός από 
τις ποινικές κυρώσεις, διατρέχει και κίνδυνο της ζωής της, υφίσταται καμιά 
φορά και ανεπανόρθωτες βλάβες, τραυματίζεται ψυχικά και έρχεται σε 
αντίθεση με την συνείδηση της, θα έλεγε κανείς ότι αυτή δεν είναι ένοχη 
αλλά το θύμα. Επομένως η λύση του προβλήματος των αμβλώσεων δεν 
έγκειται μόνο στην νομιμοποίηση ή μη αυτών αλλά και στο να 
δημιουργηθούν δεδομένα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά τέτοια 
ώστε η γυναίκα να μην είναι αναγκασμένη να καταφύγει στην άμβλωση 
προκειμένου να αποφύγει την τεκνοποίηση. Άρα τότε και μόνον η γυναίκα 
θα είναι πραγματικά ελεύθερη να αποφασίσει, και ελεύθερα 
αποφασίζοντας την άμβλωση θα είναι ενδεχομένως ηθικά κατακριτέα και 
ποινικά κολάσιμη” (Αλεξόπουλος Π- Επιβατιανός Π. 1976)".

40



ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ιατρική δεοντολογία είναι ο κώδικας συμπεριφοράς σε σχέση με 
το επάγγελμα του γιατρού , που είναι οικειοθελώς αποδεκτός και δεν έχει 
επιβληθεί με επίσημη νομοθεσία του κράτους όπως το ιατρικό δίκαιο.

Ο κώδικας της δεοντολογίας του ιατρικού επαγγέλματος συνιστά 
ένα σύνολο δεοντολογικών αρχών και κανόνων , που διέπουν το ιατρικό 
λειτούργημα. Αποτελεί για την κάθε κοινωνία ένα πλαίσιο αρχών , που 
αποσκοπούν στην εφαρμογή και κατοχύρωση της γενικής ηθικής αρχής 
εντός των ορίων ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος .Ως σύνολο 
μερικών αρχών πέρασε από πολλά στάδια . Ώσπου έφθασε σε ένα 
επίπεδο αξιόλογης πληρότητας και τελειότητας ,την εποχή της δόξας της 
ελληνικής ιατρικής , με τη μορφή του όρκου και των παραγγελμάτων του 
Ιπποκράτη.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πολύ παλιές κινέζικες και αιγυπτιακές γραφές μιλούν για την 
ευθύτητα ,την αξιοπρέπεια ,την εχεμύθεια ,την αφιλοκέρδεια και την 
αυταπάρνηση που πρέπει να διακρίνει τους γιατρούς στην άσκηση του 
λειτουργήματος τους .Υποστηρίζεται μάλιστα ότι ο όρκος του 
Ιπποκράτους έχει αιγυπτιακή προέλευση .Αυτό είναι απίθανο ,μα όπως 
και να έχει το πράγμα , στον Ιπποκράτη ανήκει ολοκληρωτικά αυτή η 
τιμή .Με τον όρκο του ,τους κανόνες και αρχές του διαμόρφωσε μία 
δεοντολογία του ιατρικού επαγγέλματος , με τρόπο ώστε ακόμη και 
σήμερα να θεωρείται πρότυπο πλαίσιο, που διέπει την άσκηση του 
ιατρικού λειτουργήματος.

Στην συνέχεια παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία του όρκου 
του Ιπποκράτη .

«Θα σέβομαι τους διδασκάλους μου...

Θα κρατηθώ μακριά από κάθε κακό και κάθε αδικία ...

Δε θα δώσω σε κανέναν δηλητήριο ...
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Δε θα εμποδίσω με κανένα τρόπο τη σύλληψη και τη γέννηση ενός 
παιδιού ...

Δε θα μπω στα σπίτια παρά μόνο για το καλό των αρρώστων ...

Θα κρατήσω μυστικό κάθε τι που θα δω ή θα μάθω στην εξάσκηση 
του επαγγέλματος μου , και δε θα το πω ποτέ ...

Η ιατρική , από όλες τις τέχνες είναι η πιο ευγενική και η πιο 
ωραία ...

Σκοπός της ιατρικής είναι να απομακρύνει τελείως τον πόνο του 
αρρώστου ή τουλάχιστον να τον ελαφρύνει...

Ο γιατρός ,που είναι συγχρόνως και φιλόσοφος ,μοιάζει με τους 
θεούς ...

και πρέπει να αποδοκιμάζει κάθε τι που είναι για το κακό της 
ζωής...»

Είναι μερικές από τις αιώνιες και αναλλοίωτες ηθικές αρχές που 
περιέχονται στα έργα του Ιπποκράτους και που αποτελούν τον πρώτο 
κώδικα δεοντολογίας του ιατρικού επαγγέλματος . Ο όρκος του 
Ιπποκράτη είναι ο αρχαιότερος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας που οι 
βασικές του αρχές δεν έπαψαν να ισχύουν 25 αιώνες μετά τη δημιουργία 
του ,παρά τις τεράστιες ηθικές ,φιλοσοφικές ,κοινωνικές και 
επιστημονικές αλλαγές που συντελέσθηκαν σε αυτό το διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέοι γιατροί κατά την ορκωμοσία τους 
χρησιμοποιούν τον όρκο του Ιπποκράτη δείχνοντας έτσι ότι αποδέχονται 
το πνεύμα του.

Η Ιπποκρατική ηθική αποτέλεσε από τότε τη βάση κάθε ιατρικού 
κώδικα στις διάφορες χώρες ,με τις απαραίτητες φυσικά προσθήκες και 
αφαιρέσεις , ανάλογα με την κοινωνική συγκρότηση και την εποχή .

“ Έτσι το δεύτερο αιώνα μ.Χ οι διάσημοι Έλληνες γιατροί, ο 
Συρανός στη Ρώμη και ο Αρεταίος ο Καππαδόκης στην Αλεξάνδρεια 
προσθέτουν ότι ο γιατρός δε επιτρέπεται ποτέ να αρνηθεί τη βοήθεια του 
στον άρρωστο , όσο βαριά κι αν είναι περίπτωση.

Το δέκατο αιώνα μ.Χ η σχολή του Σαλέρνου διδάσκει στην ιατρική 
δεοντολογία ότι ο γιατρός έχει χρέος να περιθάλπει δωρεάν τους 
φτωχούς να δέχεται για νοσηλεία και τα πλέον βαριά περιστατικά .

Το δωδέκατο αιώνα ο διάσημος Άραβας γιατρός Μαιμονίδης 
μαθητής του περιβόητου Αβερρόη , εκφράζει τις αρχές ιατρικής ηθικής ,
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στην προσευχή του , η οποία είναι κάτι παρόμοιο με τον Ιπποκρατικό 
όρκο” (Ζακόπουλος 1958)5.

Το 18° και στις αρχές του 19ου αιώνα οι ιατρικές εταιρίες των 
διαφόρων κρατών υιοθετούν τις δεοντολογικές αρχές και ο γιατρός 
Τόμας Πέρσιβαλ ( Μάντσεστερ 1794) επεξεργάζεται ένα κώδικα με βάση 
την Ιπποκρατική ηθική . Μετά τη κατάφωρη παραβίαση των κανόνων της 
ιατρικής δεοντολογίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, με βάση τον όρκο του Ιπποκράτη έκανε 
έναν διεθνή Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας που είναι γνωστός σαν 
Διακήρυξη της Γενεύης.

Η Διακήρυξη της Γενεύης αναφέρει τα εξής:

1. Σαν μέλος του ιατρικού σώματος εγγυώμαι ότι θα αφιερώσω τον 
εαυτό μου για το καλό της ανθρωπότητας.

2. θα αποδίδω στους δασκάλους μου τον σεβασμό και την 
ευγνωμοσύνη που τους αρμόζει.

3. θα ασκήσω το επάγγελμα μου με συνείδηση και αξιοπρέπεια.

4. Η υγεία του ασθενή μου θα είναι το πρώτο μου μέλημα. θα σέβομαι
τα μυστικά που θα μου εμπιστεύονται.

5. θα προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να διατηρώ την τιμή και τις
ευγενείς παραδόσεις του ιατρικού επαγγέλματος

7. Οι συνάδελφοι μου θα είναι για μένα αδελφοί

8. Στην άσκηση του καθήκοντος μου προς τον ασθενή δεν θα επιτρέψω 
στον εαυτό μου καμιά επιφύλαξη για λόγους θρησκευτικούς, εθνικούς, 
φυλετικούς, πολιτικούς ή κοινωνικούς.

9. Θα σεβαστώ την ανθρώπινη ζωή από την στιγμή της σύλληψης και 
δεν θα χρησιμοποιήσω ακόμα και αν απειληθώ, τις ιατρικές μου 
γνώσεις αντίθετα προς τους νόμους της ανθρωπότητας.

10. Υπόσχομαι όλα τα παραπάνω επίσημα, ελεύθερα και στην τιμή μου

Εθνικές Ιατρικές Εταιρίες που ιδρύονται καθορίζουν τους κανόνες 
που πρέπει να κατευθύνουν τις σχέσεις των γιατρών μεταξύ τους , χωρίς 
όμως οι κανόνες αυτοί να είναι καθαροί, σαφείς και χωρίς να 
συγκεκριμενοποιούν τα καθήκοντα των γιατρών προς τους αρρώστους 
και την κοινωνία .Οι κώδικες αυτοί του ιατρικού επαγγέλματος
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διαφέρουν φυσικά στις λεπτομέρειες τους σε κάθε χώρα , είναι όμως 
περίπου όμοιοι στις βασικές τους αρχές .

Δεδομένου του ότι η ιατρική είναι μία ανθρώπινη δραστηριότητα 
ταυτόσημη σε όλες της τις εκδηλώσεις , οι ηθικές αρχές που διέπουν την 
άσκηση της ιατρικής πρέπει να έχουν καθολικό χαρακτήρα και δε μπορεί 
να είναι διαφορετικές για κάθε χώρα . οι χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας (ΕΟΚ) προσπαθούν τα τελευταία χρόνια με ειδικές συμφωνίες να κα
θορίσουν ενιαίους κανόνες ιατρικής συμπεριφοράς και έχουν μέχρι τώρα 
επιτελέσει σημαντικά βήματα.

Ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας που ίσχυε στην Γαλλία από το 1955 
ανανεώθηκε το 1977 και επεκτάθηκε σε θέματα που αφορούν κυρίως τις 
κοινωνικές ασφαλίσεις μετά την γενίκευση της ασφάλισης και την 
δημιουργία φορέα υγείας πράγμα που προφανώς θα χρειαστεί να γίνει και 
για την Πατρίδα μας.

Η Βρετανική έκδοση του Διεθνή Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας 
αναφέρεται στα γενικά καθήκοντα του γιατρού, καθώς και στα καθήκοντα 
του προς τους ασθενείς και τους συναδέλφους του ενώ είναι γνωστά τα 6 A 
που ισχύουν για τους Βρετανούς γιατρούς (Abortion, Adultery, Alcohol, 
Addiction, Association, Advertising).

Έτσι αποτελεί σοβαρό παράπτωμα για τον Βρετανό γιατρό να 
διενεργεί αμβλώσεις ενώ επιτρέπεται η διακοπή της κύησης μόνον για 
ιατρικούς λόγους. Η μοιχεία και η σύναψη ερωτικών σχέσεων με 
πελάτισσες επισύρει σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη 
κατάχρηση οινοπνεύματος ιδιαίτερα όταν ο ιατρός οδηγεί αυτοκίνητο 
πολλώ δε μάλλον όταν διενεργεί ιατρικές πράξεις. Ακόμη η τοξικομανία 
οδηγεί στην έκπτωση από την ιδιότητα του γιατρού αφού ο ιατρός έχει 
ευκολότερη δυνατότητα πρόσβασης σε ναρκωτικές ουσίες.

Στη χώρα μας πρόσφατα ψηφίστηκε το θεσμικό πλαίσιο περί ιατρικής 
δεοντολογίας που διέπει την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος με το 
νόμο υπν αριθμόν 3418.

Οι βασικές αρχές της βιοηθικής που είδαμε, παρά το γενικό και 
καθολικό τους χαρακτήρα , προκειμένου να λειτουργήσουν σε ένα 
συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής , απαιτούν τη διαμόρφωση ειδικών 
κανόνων δεοντολογίας, σύμφωνα με τους οποίους ρυθμίζεται η 
συμπεριφορά των ατόμων που συμμετέχουν στην παραγωγή και προσφορά 
υπηρεσιών υγείας.
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Η ανάγκη και απαίτηση αυτή καταγράφεται ήδη από τα πρώιμα, της 
ιστορίας της ιατρικής, στάδια και παραμένει μέχρι σήμερα ισχύουσα. Με 
αυτή την έννοια, οι κανόνες δεοντολογίας συνάδουν με την ιστορική 
εξέλιξη της ιατρικής ή των άλλων επαγγελμάτων υγείας, ενώ παράλληλα 
οφείλουν να διακατέχονται και να εμπνέονται από τις βασικές αρχές της 
βιοηθικής, οι οποίες, εν αντιθέσει, χαρακτηρίζονται από μια διαχρονική 
ιστορικότητα. Η ρύθμιση της συμπεριφοράς των ατόμων που συνιστούν 
μια επαγγελματική ομάδα των υπηρεσιών υγείας, εν προκειμένω της 
ιατρικής, επιτυγχάνεται με τη θεσμοποίηση ειδικών κανόνων, που 
αφορούν τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους. Οι 
κανόνες αυτοί οφείλουν να τυγχάνουν γενικής παραδοχής και 
αναγνώρισης σύμφωνα με το νόημα των ηθικών αρχών και αξιών. 
Εντούτοις, αυτή η συμβατότητα μεταξύ ηθικών αρχών και κανόνων 
δεοντολογίας οφείλει να αποφέρει τη μεταξύ τους διαφοροποίηση και όχι 
τη συνταύτιση τους.

Η ειδοποιός επομένως διαφορά μεταξύ των αρχών της βιο ηθικής και 
των κανόνων της (ιατρικής) δεοντολογίας έγκειται στο γεγονός ότι οι 
ηθικές αρχές οφείλουν να χαρακτηρίζουν το σύνολο της ζωής ενός 
ατόμου, ενώ οι κανόνες δεοντολογίας το σύνολο της επαγγελματικής του 
μόνο ζωής. Παράλληλα, οι επαγγελματικοί αυτοί κανόνες οφείλουν να 
ευρίσκονται σε αντιστοιχία με τους ευρύτερους κοινωνικούς κανόνες και 
να εκφράζουν τις κοινωνικές αξίες και το κοινωνικοπολιτιστικό 
μόρφωμα μιας δεδομένης εποχής. Επιπλέον, οι κανόνες αυτοί οφείλουν 
να διαμορφώνονται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του θεσμοθετημένου 
δικαίου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους νομικούς κανόνες. .

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΙΑΤΡΩΝ

Ο ιατρός οφείλει να αποτελεί υπόδειγμα εντίμου και ευυπόληπτου 
ατόμου σε όλες τις εκδηλώσεις του ιδιωτικού και δημοσίου αυτού βίου 
ασκών το ιατρικό λειτούργημα ευσυνείδητα και σύμφωνα προς τους νό
μους και να συμπεριφέρεται κατά τρόπον αντάξιο, προς την αξιοπρέπεια 
και την εμπιστοσύνη, τις οποίας εμπνέει το ιατρικό επάγγελμα.
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Με την συμπεριφορά, την εμφάνιση, τα λόγια, τα έργα και τον 
υποδειγματικό τρόπο της ζωής του οφείλει να επισύρει τον σεβασμό προς 
την ατομική τιμή και αξιοπρέπεια του, την τιμήν και την αξιοπρέπεια του 
ιατρικού σώματος και της ιατρικής . Απαγορεύεται ο συνεταιρισμός ή 
οποιαδήποτε αθέμιτη συνεργασία με φαρμακοποιούς ή άλλα πρόσωπα μη 
έχοντα τα νόμιμα προσόντα προς άσκηση της ιατρικής ή συναφών προς 
την ιατρική έργων ή υπηρεσιών υγείας.

Απαγορεύεται στον ιατρό η παράλληλη άσκηση άλλων 
επαγγελμάτων, εφ' όσον με αυτή παρακωλύεται η ευσυνείδητη ιατρική 
εργασία ή θίγεται η αξιοπρέπεια του ιατρικού επαγγέλματος

Απαγορεύεται η συγκάλυψη δια του τίτλου του ιατρού ή με 
οποιονδήποτε τρόπο, προστασία προσώπων προς παράνομη άσκηση της 
ιατρικής καθώς και οποιαδήποτε συνεργασία ή σύμπραξη με τέτοια άτομα. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μεσαζόντων ή άλλων αθέμιτων και 
αναξιοπρεπών μέσων για προσέλκυση πελατείας .Απαγορεύεται 
οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή δημοσία μνεία του ονόματος του 
ιατρού με σκοπό την επαγγελματική του προβολή.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τοιχοκόλληση, ανάρτηση σε δημόσιο 
χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών, διανομή φυλλαδίων, 
αγγελιών, δημοσιευμάτων ή οιασδήποτε φύσεως διαφημιστικών εντύπων 
ή εικόνων ή άλλων ανακοινώσεων μέσω του ηλεκτρονικού ή του έντυπου 
τύπου με σκοπό τη διαφήμιση. Ειδικότερα απαγορεύεται η εντοίχιση 
επιγραφών ή πινακίδων με εμπορικό ή κερδοσκοπικό περιεχόμενο ή η 
ανάρτηση πινακίδων με τα ονόματα και τους τίτλους του ιατρού από 
εξώστες, παράθυρα ή άλλα σημεία εκτός της κυρίας εισόδου της 
κατοικίας του ιατρού.

Επιτρέπεται μόνο η αναγραφή αγγελίας στον τύπο .Οι αγγελίες στον 
έντυπο τύπο πρέπει να είναι συγκεκριμένου περιεχομένου και μορφής 
Ανάλογου περιεχομένου τίτλοι επιτρέπεται να αναγράφονται και στα 
χρησιμοποιούμενα από τον ιατρό έντυπα συνταγών, σφραγίδων κλπ. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση επιστημονικών τίτλων που έχουν 
αποκτηθεί ή αναγνωρισθεί με έκνομο τρόπο.

Απαγορεύεται η επαγγελία μη αναγνωρισμένων θεραπευτικών 
μεθόδων, φαρμάκων, ιαμάτων και λοιπών θεραπευτικών μέσων ως και 
προς δια-γνωστικό ή διδακτικό σκοπό χρήση οργάνων, μηχανημάτων ή 
πειραμάτων, για προσέλκυση πελατείας και διαφήμιση.
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Ο ιατρός οφείλει να απέχει από πράξεις που μπορεί να προκαλέσουν 
αθέμιτο συναγωνισμό προς τους συναδέλφους του ή αθέμιτο με αυτούς ή 
άλλα πρόσωπα συνεταιρισμό.

β) Απαγορεύεται πάσα διανομή της ιατρικής αμοιβής, εκχώρηση μέρους 
αυτής ή παροχή ποσοστών προς ιατρούς, φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους, 
μαίες, φυσικοθεραπευτές, νοσοκόμους, θυρωρούς, ξενοδόχους ή άλλους 
μεσάζοντες οποιοσδήποτε κατηγορίας.

γ) Απαγορεύεται η λήψη ποσοστών ή προμήθειας δια την σύσταση ασθε
νών προς εξέτασιν , θεραπεία ή δια την εισαγωγή αυτών σε κλινικές ή 
θεραπευτήρια ή την αποστολή αυτών εις λουτροπόλεις, την προσφορά 
υπηρεσιών πάσης φύσεως, εξετάσεως, αναγραφή φαρμάκων, ιατρικών 
οργάνων κλπ.

Απαγορεύεται κάθε πράξη του ιατρού που στοχεύει στην απόκτηση παρα
νόμου κέρδους από τον ασθενή.

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ο ιατρός οφείλει να επιδεικνύει προς όλους τους ασθενείς ίση 
μέριμνα, επιμέλεια και αφοσίωση ανεξάρτητα από την οικονομική του 
κατάσταση, την κοινωνική του θέση και την βαρύτητα της νόσου του. Ο 
ιατρός οφείλει απόλυτο σεβασμό προς την τιμή και την προσωπικότητα 
του ανθρώπου. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη 
θεραπευτική ή χειρουργική επέμβαση ή πειραματισμός που μπορεί να 
θίξει το αίσθημα της προσωπικής ελευθερίας και την ελεύθερη βούληση 
ασθενών που έχουν σώας τας φρένας.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στον ιατρό να διαθέτει τα μέσα 
και τις δυνατότητες της ιατρικής επιστήμης προς ικανοποίηση αθέμιτων 
συμφερόντων ή ανωμάλων ορέξεων ή παθών.

Επίσης απαγορεύεται η πειραματική πρόκληση νόσου για επιστημο
νική έρευνα καθώς και η παράταση ή επιδείνωση υφισταμένης νόσου 
για πειραματικούς σκοπούς

Απαγορεύεται η εξ αμελείας ή με σκοπό το παρανόμου κέρδους 
πρόκληση τοξικομανίας.

Ο ιατρός οφείλει απεριόριστη μέριμνα για την διατήρηση και 
διάδοση της ανθρώπινης ζωής. Υποχρεούται να αποφυγή επιμελώς κάθε
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επέμβαση που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της 
αναπαραγωγής ή την διακύβευση της ζωής. Εξαιρούνται μόνον οι 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης και αναπόφευκτης θεραπευτικής ανάγκης.

Η συχνότητα των ιατρικών επισκέψεων καθώς και η εισήγηση ή σύ
σταση προς ιατρική εξέτασιν πρέπει να δικαιολογούνται από τη βαρύτητα 
της νόσου, από τη θέληση του πάσχοντος ή των οικείων του και πάντα 
υπό τη συμβουλευτική καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού. Ο ιατρός 
υποχρεούται να επιδιώκει τον περιορισμό των ιατρικών επισκέψεων στο 
κατώτατο δυνατό όριο.

Ο ιατρός υποχρεούται να διευκολύνει τη συγκρότηση ιατρικού 
συμβουλίου, όταν αυτό ζητείται από τον άρρωστο ή τους οικείους του. 
Ο ιατρός οφείλει να μη φέρει προσκόμματα στην άσκηση του 
δικαιώματος κάθε αρρώστου να αντικαταστήσει τον θεράποντα ιατρό 
του.

Ο ιατρός δε δύναται να αρνηθεί υπηρεσία προς ασθενή σε 
περιπτώσεις επειγούσης ανάγκης, ανειλημμένων υποχρεώσεων, 
παραγγελίας των αρχών και γενικώς περιπτώσεις στις οποίες ο ιατρός 
διατρέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί ότι παραβαίνει την εκτέλεση 
ανθρωπιστικού καθήκοντος. Όσες φορές ο ιατρός κρίνει ότι έχει σοβαρούς 
λόγους να δια-κόψει την παροχή των υπηρεσιών του, υποχρεούται να 
εξασφαλίσει προηγουμένως την αναπλήρωση του από άλλο συνάδελφο και 
να ενημερώσει τον ασθενή .

Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να αναμιγνύεται στις οικογενειακές 
υποθέσεις, εκτός εάν ρητά παρακληθεί για αυτό.

Ευλαβούμενος όλα τα δόγματα ο ιατρός οφείλει να βοηθά τους 
ασθενείς του στην εκτέλεση του θρησκευτικού τους καθήκοντος και 
στην επιδίωξη των ηθικών και υλικών συμφερόντων τους. Σε περίπτωση 
που ο άρρωστος ή οι οικείοι αυτού επιθυμούν την κλήση θρησκευτικού 
λειτουργού ή συμβολαιογράφου ο ιατρός οφείλει να υπόδειξη την 
κατάλληλη στιγμή. Το ίδιο ισχύει και για τις επισκέψεις συγγενών ή 
φίλων προς τον ασθενή .

Ο ιατρός οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη ούτως ώστε 
στα επαγγελματικά του βιβλία ή τις επιστημονικές του δημοσιεύσεις να 
μην αναφέρονται στοιχεία ή ενδείξεις που ενδεχομένως θα παραβιάσουν 
το ιατρικό απόρρητο.

Απαγορεύεται η έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως ιατρικών 
γνωματεύσεων, βεβαιώσεων ή εκθέσεων χωρίς τη ρητή μνεία του σκοπού
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για τον οποίο εκδίδονται καθώς και του ονόματος του λήπτη του 
πιστοποιητικού .

Ο ιατρός έχει υποχρέωσει συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και της 
ειδικότητας του.

Ο ιατρός οφείλει να τηρεί ιατρικό αρχείο ,σε ηλεκτρονική ή μη 
μορφή, που να περιέχει δεδομένα συνδεδεμένα άρρηκτα ή αιτιωδώς με 
την ασθένεια ή την υγεία των ασθενών του.

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Ο ιατρός οφείλει να διατηρεί με τους συναδέλφους του σχέσεις 
αβρότητας και γενναιοφροσύνης.

Δεν επιτρέπεται στον ιατρό σε κύκλους εκτός των ιατρικών να 
επικρίνει ή να αποδοκιμάζει με λόγια , μορφασμούς ή οποιοδήποτε άλλο 
μέσο συναδέλφους οι οποίοι είχαν νοσηλεύσει στο παρελθόν τον ίδιο 
άρρωστο. Εάν υποπέσουν στην αντίληψη του ιατρού πράξεις ή 
παραλείψεις συναδέλφων του πασιφανώς επιβλαβών για την υγεία του 
αρρώστου ή αντιθέτων προς την ηθική και την τιμήν του ιατρικού 
σώματος, υποχρεούται να τις αναφέρει στην διοίκηση του οικείου 
Ιατρικού Συλλόγου.

Απαγορεύεται αφ' ετέρου στον ιατρό να τείνει ευήκοον ους σε 
κακολογίες ή επικρίσεις, στρεφόμενες εναντίον του, τις οποίες 
αναπόδεικτα καταγγέλλουν προς αυτόν ότι διατυπώθηκαν εναντίον του εκ 
μέρους συναδέλφων του. Κάθε ιατρός που βρίσκεται σε επαγγελματική 
διάσταση ή αντιδικία με συναδέλφους οφείλει να εξαντλήσει όλα τα 
διαθέσιμα και υπάρχοντα ειρηνικά μέσα για τη διευθέτηση της διενέξεως 
δια συμβιβασμού. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ικανοποιητική λύση 
της διαφοράς υποχρεούται να προσφύγει στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο 
Σε καμία περίπτωση δεν συγχωρείται να φέρονται στο φως της 
δημοσιότητας επαγγελματικές ή επιστημονικές διαφορές..
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Κάθε ιατρός μόλις εγκατασταθεί σε κάποια περιφέρεια οφείλει να 
επισκεφθεί τους συναδέλφους με τους οποίους πρόκειται στο μέλλον να 
συνεργασθεί. Αυτοί με τη σειρά τους οφείλουν επίσης ν' ανταποδώσουν 
την γενομένη επίσκεψη με επιδίωξη την οικοδόμηση αρμονικών 
συναδελφικών σχέσεων.

Απαγορεύεται στον ιατρό ν' ασκεί το επάγγελμα κατά τρόπο πλανόδιο 
από τόπο σε τόπο.

Απαγορεύεται στον ιατρό να εξετάζει και να θεραπεύει αρρώστους 
εκτός των ορίων της περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένος 
παραμερίζοντας άλλους μονίμως εγκατεστημένους στην περιοχή 
συναδέλφους .Εξαιρούνται περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, ή κλήσεως, 
συμμετοχής σε ιατρικό συμβούλιο όπως ο Νόμος ρητώς ορίζει και 
σύμφωνα προς την δια των σχετικών προβλεπόμενη διαδικασία, την 
οποία ο ιατρός οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα . Ο ιατρός, καλούμενος για 
εξέταση αρρώστου που περιθάλπεται από άλλο συνάδελφο ,επιτρέπεται 
να εξετάσει τον ασθενή μόνο κατόπιν ενημερώσεως και ρητής 
συγκαταθέσεως του συναδέλφου του. Εξαιρούνται μόνον οι 
περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης και τηρουμένων οπωσδήποτε των 
παρακάτω προϋποθέσεων:

α) Όταν ο άρρωστος ή οι οικείοι του αποποιούνται οριστικώς την 
περαιτέρω νοσηλεία από τον θεράποντα ιατρό.

β) Όταν ο θεράπων ιατρός έχει λάβει κανονικά γνώση της αποφάσεως 
αυτής.

γ) Όταν ο άρρωστος αποδεικνύει ότι έχει αναλάβει έναντι αυτού 
υποχρεώσεις υπό όρους γενομένους δεκτούς παρ' αυτού.

Ιατρός, καλούμενος για παροχή ιατρικής φροντίδας επείγουσας 
φύσεως προς άρρωστο τελούντα υπό την νοσηλεία άλλου συναδέλφου 
απουσιάζοντος ή κωλυομένου, οφείλει να παράσχει την αιτούμενη έκτα
κτη βοήθεια. , εφόσον προηγουμένως ειδοποιήσει αμελλητί τον 
θεράποντα ιατρό Απαγορεύεται οποιαδήποτε ιατρική επίσκεψη σε 
άρρωστο νοσηλευόμενο από άλλο συνάδελφο κατ' οίκον , σε 
νοσοκομείο ή κλινική εν αγνοία του και χωρίς την ρητή την 
συγκατάθεση του.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε παροχή ιατρικών υπηρεσιών υγείας που 
έχουν ως αποτέλεσμα τον παραμερισμό συναδέλφου ή τη βλάβη 
νομίμων συμφερόντων του.
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Όταν ο άρρωστος ή οι οικείοι του ζητούν την σύσταση ιατρικού 
συμβουλίου, ο θεράπων ιατρός δικαιούται να υποδείξει τον σύμβουλο της 
εκλογής του, όμως υποχρεούται ουχ' ήττον ν' αφήνει στην οικογένεια 
την ελευθερία της εκλογής .Ο ιατρός οφείλει να αποδέχεται τον 
σύμβουλο της αρεσκείας της οικογένειας συνυπολογίζοντας πάντα το 
συμφέρον του αρρώστου και την πρωταρχική σημασία της 
εμπιστοσύνης του αρρώστου προς τον ιατρό.

Σε περίπτωση που ο άρρωστος ή οι οικείοι του επιλέξουν σύμβουλο 
ιατρό με τον οποίο ο θεράπων ιατρός δεν έχει αγαθές επαγγελματικές 
σχέσεις δύναται να αποσυρθεί χωρίς να είναι υποχρεωμένος και να 
δικαιολογήσει την αποχώρηση του σε οποιονδήποτε .Το ίδιο ισχύει και 
προκειμένου περί εκλογής ειδικού ιατρού, εργαστηριακού ή χειρουργού.

Στον θεράποντα ιατρό ανήκει η μέριμνα να ειδοποιεί τον ή τους 
συμβούλους ιατρούς και να κανονίζει από κοινού με αυτούς την ημέρα 
,την ώρα καθώς και τον χώρο του συμβουλίου προκειμένου περί κλι
νήρους αρρώστου.

Σύμφωνα προς τις δεοντολογικές παραδόσεις τον χώρο του ιατρικού 
συμβουλίου καθορίζει ο πρεσβύτερος των ιατρών ή ο ιεραρχικά 
προϊστάμενος κατά την ακαδημαϊκή τάξη.

Προκειμένου να συγκροτηθεί ιατρικό συμβούλιο ο θεράπων ιατρός 
προσερχόμενος εγκαίρως οφείλει να πληροφορεί την οικογένεια περί των 
επικρατούντων εθίμων, της καταβλητέας αμοιβής και πάσης άλλης 
σχετικής λεπτομέρειας.. Το Συμβούλιο διευθύνει ο πρεσβύτερος των 
ιατρών ή ο ιεραρχικά προϊστάμενος. Η διαδικασία διεξαγωγής του 
συμβουλίου βαίνει ως ακολούθως:

α) Προηγείται βραχεία εισηγητική διάσκεψη με εισηγητή το θεράποντα 
ιατρό.

β) Έπεται εξέταση του αρρώστου από τον κάθε σύμβουλο ιατρό.

γ) Μετά την εξέταση ακολουθεί ιδιαιτέρα σύσκεψη των ιατρών και

δ) Ανακοινώνεται στην οικογένεια το πόρισμα του συμβουλίου από τον 
διευθυντή του συμβουλίου.

Αν προκόψει διάσταση απόψεων ο θεράπων ιατρός δύναται είτε ν' 
αποδεχθεί την γνώμη του συμβούλου ιατρού είτε να αποποιηθεί τις ευθύνες, 
εφ' όσον κρίνει αυτή άστοχη ή επιβλαβή.

Σε αυτή τη περιπτώσει γνωστοποιεί την διαφωνία του προς τον 
άρρωστο ή κατά προτίμηση προς την οικογένεια του και ζητά την
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συγκρότηση άλλου συμβουλίου. Ο θεράπων ιατρός διατηρεί το δικαίωμα 
να αποσυρθεί εφ' όσον η οικογένεια προκρίνει την γνώμη του συμβούλου 
ιατρού ή απορρίπτει την σύσταση νέου συμβουλίου.

Ο σύμβουλος ιατρός δεν δύναται να γίνει θεράπων ιατρός του 
ασθενούς εκτός αν ο θεράπων ιατρός τον εξουσιοδοτήσει ρητά προς 
αυτό ή αποχωρήσει διαφωνώντας , λαμβάνοντας πάντοτε υπ' όψιν την 
προτίμηση του αρρώστου.
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Δ .ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ο ιατρός υποχρεούται να αντεπεξέρχεται άψογα στα επιβαλλόμενα 
καθήκοντα του και να εκπληρώνει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του προς 
τον Ιατρικό Σύλλογο, του οποίου είναι μέλος .

Ειδικότερα ο ιατρός οφείλει

- να εγγράφεται ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια που 
έχει την επαγγελματική του στέγη.

- να προσέρχεται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του και να 
συμβάλλει δια των γνώσεων και του ζήλου του στην προαγωγή 
και επίτευξη των στόχων του Συλλόγου

- να αναλαμβάνει και εκτελεί ευόρκως και ευσυνειδήτως κάθε 
ανατιθέμενη σε αυτόν υπηρεσία

να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις τακτικά και 
έγκαιρα

- να μετέχει στις ψηφοφορίες για την εκλογή των καταλληλότερων 
κατά την κρίσιν του οργάνων διοικήσεως

- να συνδράμει αυτόν καλούμενος και προσερχόμενος σε κάθε 
περίσταση

και να υπακούει στις νομίμως λαμβανόμενες και δεσμευτικές για 
τον σύνολον αποφάσεις του Συλλόγου του. Πάσα παράλειψη ή 
παράβαση των υποχρεώσεων του ιατρού έναντι του Ιατρικού 
Συλλόγου καθώς και κάθε απείθεια προς τις αποφάσεις του 
επισύρει βαριές πειθαρχικές κυρώσεις εις βάρος του υπευθύνου 
ιατρού

Ε. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ

Ο ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του επ' αμοιβή ,μη δικαιούμενος να 
υποτιμά την αξία αυτών και να εξαγγέλει με οποιονδήποτε τρόπο και με
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οποιοδήποτε μέσο ότι δέχεται αμοιβή για κάθε ιατρική πράξη ή υπηρεσία 
κατώτερη, από την δια Νόμου ή δι' αποφάσεως του οικείου Ιατρικού 
Συλλόγου, ισχύουσα. Κατ' εξαίρεση ο ιατρός δύναται να παρέχει τις 
υπηρεσίες του δωρεάν ή με τίμημα χαμηλότερο του ισχύοντος προς απο
δεδειγμένα απόρους ή οικονομικά αδύνατους ασθενείς , φυσικά υπό τον 
όρο ότι δεν αποσκοπεί στην διαφήμιση του ή στη διαμόρφωση συνθηκών 
αθέμιτου συναγωνισμού.

Επιτρέπεται επίσης ο ιατρός να χορηγεί εκπτώσεις σε ασθενείς που 
ασκούν παραϊατρικά επαγγέλματα, π.χ. φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους, 
κτηνιάτρους, μαίες, νοσοκόμους, επισκέπτριες υγείας, αδελφές κλπ.

Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να λαμβάνει αμοιβή από συναδέλφους ή 
μέλη των οικογενειών τους συγγένειας πρώτου βαθμού , καθώς επίσης 
και από φοιτητές της ιατρικής. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου περί εργα
στηριακών εξετάσεων ή θεραπειών καθώς και για χειρουργικές 
επεμβάσεις ή νοσηλείες σε ιδιωτικές κλινικές ή θεραπευτήρια. Σε όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις οι περιθαλπόμενοι ή νοσηλευόμενοι ιατροί 
υποχρεούνται να καταβάλλουν μόνον τις πραγματικές υγειονομικές 
δαπάνες. Απαλλάσσονται όμως από την υποχρέωση να πληρώσουν την 
αξία της ιατρικής εργασίας.

Ιατρός που διευθύνει ίδρυμα δημοσίας ή ιδιωτικής ιατρικής περιθάλ- 
ψεως απόρων ή παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτά τα ιδρύματα δωρεάν 
ιατρικής φροντίδας απαγορεύεται να δέχεται ασθενείς μη αποδεδειγμένους 
και τυπικώς ανεγνωρισμένους ως απόρους. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 
παράβαση διώκεται πειθαρχικώς.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που απολαμβάνει δια Νόμου ή κανονισμού 
κοινωνικής ασφαλίσεως ή ιατρικής αντιλήψεως δεν θεωρείται άπορο 
έναντι του ιατρού.

Το κατώτατο όριο ιατρικής αμοιβής σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση 
επιφυλάσσεται αποκλειστικά και μόνο υπέρ των οικονομικά 
ασθενέστερων αρρώστων.

Οποιαδήποτε συστηματική και εσκεμμένη μείωση τιμών εκ μέρους 
ιατρού θεωρείται ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού και ελλείψεως σεβα
σμού προς την αξιοπρέπεια του ιατρικού λειτουργήματος και τα πραγματι
κά συμφέροντα της κοινωνίας,. Τιμωρείται δε με αυστηρότατες πει
θαρχικές ποινές.

Τα ζητήματα της ιατρικής αμοιβής ο ιατρός οφείλει να χειρίζεται με 
λεπτότητα, διακριτικότητα και μετριοπάθεια, αποφεύγοντας ενέργειες ή
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απαιτήσεις που μπορεί να δικαιολογήσουν μομφές για κερδοσκοπία ή 
αισχροκέρδεια. Η διεκδίκηση της νόμιμης ιατρικής αμοιβής και η 
άσκηση των σχετικών δικό νομικών μέτρων δέον να γίνεται κατά τρόπο 
που να συνάδει προς την αξιοπρέπεια και τον κατ' εξοχήν ανθρωπιστικό 
χαρακτήρα του ιατρικού επαγγέλματος.

Η κατ' αποκοπή αμοιβή υπό τον όρο της συντομεύσεως ή της 
αποτελεσματικότητος της θεραπείας απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνον η 
κατ' αποκοπή αμοιβή για εγχείρηση , τοκετό ή ειδική θεραπεία σε 
θεραπευτήριο ή ίδρυμα. Όταν θεραπεύουν τον ίδιο άρρωστο δύο ή 
περισσότεροι ιατροί, η αμοιβή του κάθε ιατρού καταβάλλεται ιδιαιτέρως, 
εφόσον η κοινή συμφωνία των ενδιαφερομένων δε προβλέπει 
διαφορετικά..

Όσες φορές ο ιατρός παραπέμπει τον άρρωστο προς συνάδελφο ή 
συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, η αμοιβή από τον άρρωστο 
καταβάλλεται απ' ευθείας προς αυτούς απαγορευομένης της με- 
σολαβήσεως του θεράποντος ιατρού. Απαγορεύεται η χορήγηση ποσο
στών, η διανομή της καταβαλλομένης αμοιβής και κάθε ιδιαίτερη προμή
θεια . Ο ιατρός πρέπει να περιορίζεται στην απ' ευθείας είσπραξη της προς 
αυτόν οφειλομένης αμοιβής.

Ανακεφαλαιώνοντας τα καθήκοντα των ιατρών ,στα πλαίσια του 
κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, μπορούμε να τα συνοψίσουμε ως εξής

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

- “Ο γιατρός οφείλει να διατηρεί σε υψηλότατο επίπεδο την 
επαγγελματική του συμπεριφορά.

- Ο γιατρός δεν πρέπει να επιτρέπει τα κίνητρα του κέρδους να 
επηρεάζουν την ελεύθερη και ανεξάρτητη κρίση του απέναντι στους 
ασθενείς του, κατά την άσκηση του επαγγέλματος του.

- Ο γιατρός οφείλει, σε όλες τις μορφές της ιατρικής πρακτικής, 
να αφιερώνεται στην παροχή της κατάλληλης ιατρικής υπηρεσίας με 
πλήρη τεχνική και ηθική ανεξαρτησία, με ευσπλαχνία και σεβασμό για 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

- Ο γιατρός οφείλει να συναλλάσσεται έντιμα με τους ασθενείς 
και τους συναδέλφους του καθώς και να αγωνίζεται καταγγέλοντας 
εκείνους ,οι οποίοι είναι ανεπαρκείς είτε ως χαρακτήρες είτε ως 
ικανότητες ή δρουν με δόλο ή απάτη.
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- Ο γιατρός οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα των ασθενών, των 
συναδέλφων του και όλων των άλλων επαγγελματιών στον τομέα της 
υγείας καθώς και οφείλει να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των ασθενών.

- Ο γιατρός οφείλει να δρα μόνο προς το συμφέρον του ασθενούς 
όταν παρέχει ιατρική φροντίδα, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
την εξασθένιση της φυσικής και πνευματικής κατάστασης του ασθενή.

- Ο γιατρός οφείλει να παίρνει όλες τις κατάλληλες προφυλάξεις 
όταν κοινοποιεί ανακαλύψεις ή άλλες τεχνικές ή θεραπεία μέσω μη 
επαγγελματικών καναλιών.

- Ο γιατρός οφείλει να πιστοποιεί μόνο εκείνα τα οποία μπορεί 
προσωπικά να επαληθεύσει.

- Ο γιατρός πρέπει να έχει πάντοτε στη σκέψη του, την 
υποχρέωση για τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής.

- Ο γιατρός οφείλει στους ασθενείς του πλήρη πίστη και όλες τις 
ιατρικές του γνώσεις. Οποτεδήποτε μια εξέταση ή μια θεραπεία είναι 
πέραν από τις ικανότητες του γιατρού, οφείλει να καλέσει έναν άλλο 
γιατρό, ο οποίος έχει την απαιτούμενη επιδεξιότητα.

Ο γιατρός οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε όλα όσα 
γνωρίζει σχετικά με τον ασθενή του, ακόμα και μετά το θάνατο του.

Ο γιατρός οφείλει να παρέχει τις πρώτες βοή
θειες ως ανθρωπιστικό καθήκον, εκτός αν είναι βέβαιος ότι άλλοι 
επιθυμούν και είναι ικανοί να παρέχουν τέτοια βοήθεια.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

- Ο γιατρός οφείλει να συμπεριφέρεται απέναντι στους 
συναδέλφους του, όπως θα ήθελε να συμπεριφέρονται αυτοί απέναντι 
του.

- Ο γιατρός δεν πρέπει να παίρνει με δόλιο τρόπο τους ασθενείς 
από τους συναδέλφους του.

- Ο γιατρός οφείλει να τηρεί τις αρχές της Διακήρυξης της 
Γενεύης η οποία έγινε αποδεκτή από την Παγκόσμια Ιατρική Εταιρεία.” 
(Αναπλιώτη-Βαζαίου 1993)4
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Οι δυσκολίες εφαρμογής των κανόνων αυτών έχουν κυρίως δύο 
αφετηρίες: η πρώτη αφορά την πολλαπλότητα των ιατρικών λειτουργιών 
και ρόλων, και η δεύτερη αφορά την αναντιστοιχία που παρατηρείται 
μεταξύ του ρυθμού εξέλιξης της ιατρικής επιστήμης (π.χ. βιοτεχνολογία) 
και του ρυθμού ανταπόκρισης (αποδοχής ή απόρριψης), της κοινωνίας ως 
προς τις εξελίξεις αυτές. Η συνισταμένη των περιοριστικών αυτών 
παραγόντων διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται 
συχνά πηγές συγκρούσεων, οι οποίες οδηγούν τον ιατρό σε καταστάσεις 
αβεβαιότητας και τον θέτουν ενώπιον ηθικών διλημμάτων.

Ο ιατρός κινείται συνήθως μεταξύ της επιστήμης "του" και του 
εαυτού του, μεταξύ του αρρώστου και των συγγενών του, μεταξύ των 
συνάδελφων του, μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Συχνά, 
ευρίσκεται ο ίδιος στο "μάτι του κυκλώνα", ανάμεσα στις ενδο - 
ατομικές και κοινωνικοεπαγγελματικές του συγκρούσεις και αντιφάσεις, 
διαπιστώνοντας παράλληλα την περιορισμένη αποτελεσματικότητα των 
κανόνων ρύθμισης της επαγγελματικής και κοινωνικής του 
συμπεριφοράς.

Τα συνηθέστερα ζητήματα που δημιουργούν διλήμματα δεοντολο
γίας κατά την άσκηση του ιατρικού έργου και που επηρεάζουν άμεσα 
την ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης μεταξύ ιατρού και αρρώστου 
είναι, μεταξύ άλλων, αυτά που αφορούν:

α) τη συναίνεση,

β) την ιατρική ενημέρωση,

γ) την ελεύθερη λήψη αποφάσεων,

δ) την αποκάλυψη της αλήθειας στον άρρωστο,

ε) την εμπιστευτικότητα και το ιατρικό απόρρητο.

α) ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

Με τον όρο συναίνεση εννοούμε την αυτοτελή έγκριση και 
αποδοχή μιας διαγνωστικής ή θεραπευτικής πράξης από την πλευρά 
ενός ατόμου , το οποίο φερόμενο ως άρρωστο, αναζητά την ιατρική 
φροντίδα υγείας. Η παροχή έγκυρης ενημέρωσης από τον ιατρό και η 
λήψη απόφασης από τον άρρωστο για την προτεινόμενη ιατρική 
φροντίδα συνιστούν αναφαίρετα δικαιώματα του ασθενούς και
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θεωρούνται ως έκφραση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
σύγχρονου ατόμου. Συγκατάθεση για την άσκηση της ιατρικής αφορά τις 
εξής περιπτώσεις:

α) Εξέταση ζώντος με τον σκοπό την διάγνωση και εν συνεχεία την θερα
πεία.

β) Εξέταση ζώντος για ιατροδικαστικούς σκοπούς.

γ) Εξέταση μετά θάνατο (νεκροψία-νεκροτομία) και αφαίρεση ιστών για 
μεταμόσχευση ή εκπαίδευση.

Η συγκατάθεση για εξέταση και θεραπεία είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για να πλησιάσει ο γιατρός τον ασθενή εκτός από μερικές εξαιρέσεις.

Η φύση της συγκατάθεσης έχει ευρύ χαρακτήρα και εξαρτάται από το 
είδος της απαιτούμενης εξέτασης και θεραπείας.

Η εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων από τον γιατρό 
χωρίς την συγκατάθεση του ασθενή μπορεί να επισύρει αστικές και 
ποινικές ευθύνες εις βάρος του.

Η συγκατάθεση μπορεί να είναι αυτονόητη (συναγόμενη) ή δηλωμένη (εκ
πεφρασμένη).

Η αυτονόητη συγκατάθεση συνάγεται από την συμπεριφορά του 
ασθενή και είναι η από μακρού πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τόσο στην 
ελεύθερη όσο και στην νοσοκομειακή ιατρική πρακτική. Το γεγονός ότι 
ένας ασθενής παρουσιάζεται σ' ένα ιατρείο ή στα εξωτερικά ιατρεία ενός 
νοσοκομείου δηλώνει ότι αυτός δέχεται την ιατρική εξέταση υπό την 
γενική έννοια. Αυτό όμως δεν σημαίνει συγκατάθεση για εξετάσεις πιο 
πολύπλοκες ή οδυνηρές από μια επισκόπηση, ψηλάφηση, επίκρουση και 
ακρόαση. Για άλλου είδους εξετάσεις όπως η εξέταση από τον κόλπο και 
το ορθό καθώς και η λήψη αίματος για διαγνωστικούς σκοπούς απαιτείται 
η δηλωμένη συγκατάθεση. Για πιο πολύπλοκες διαγνωστικές μεθόδους 
καθώς και για διάφορες ενδοσκοπικές ή ακτινολογικές μεθόδους κανονικά 
χρειάζεται η γραπτή συγκατάθεση.

Η δηλωμένη συγκατάθεση μπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Για 
την πλειονότητα των όχι σημαντικών εξεταστικών και θεραπευτικών 
μεθόδων η προφορική συγκατάθεση αρκεί με την προϋπόθεση βέβαια ότι 
αυτή θα δοθεί με την παρουσία ενός τρίτου ατόμου που συνήθως πρέπει 
να είναι γραμματέας, νοσοκόμα, μαία κλπ. και όχι συγγενικό του ασθενή 
πρόσωπο που η αξιοπιστία του μπορεί να αμφισβητηθεί. Η προφορική
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συγκατάθεση έχει την ίδια αξία με την γραπτή που όμως είναι πιο 
σίγουρη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο εύκολα

Γραπτή συγκατάθεση παίρνεται για όλες τις μεγαλύτερης σημασίας και 
σοβαρότερες διαγνωστικές μεθόδους καθώς επίσης και για τις 
χειρουργικές επεμβάσεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η γραπτή 
συγκατάθεση θα πρέπει να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη διαγνωστική 
εξέταση ή εγχείρηση και όχι γενικά και να υπογράφεται πάντοτε με την 
παρουσία ενός τρίτου προσώπου σαν μάρτυρα Αυτονόητο είναι ότι ο 
γιατρός πριν πάρει την συγκατάθεση του ασθενή θα πρέπει να εξηγήσει 
την θεραπεία ή την εγχείρηση που πρόκειται να του κάνει ώστε η 
συγκατάθεση να είναι συνειδητή.

“Συγκατάθεση που δίδεται μετά καταναγκασμό εκφοβισμό ή ψέμα δεν 
θεωρείται νόμιμη ενώ συγκατάθεση για θανάτωση για λόγους 
ευθανασίας, ακρωτηριαστική εγχείρηση ή άλλη επέμβαση αντίθετα με τον 
νόμο και την δεοντολογία, δεν έχει καμία αξία και η πράξη επισύρει 
ποινικές ευθύνες “(Επιβατιανός 1989)3.

Επεμβάσεις που έχουν ενδεχόμενα συνέπειες στις συζυγικές σχέσεις 
όπως η στειροποίηση και η διακοπή της κύησης καλό είναι να 
συνοδεύονται και από την έγκριση του συζύγου.

Έτσι άτομα ηλικίας άνω των 18 και για πολλές επεμβάσεις άνω των 16 
ετών έχουν δικαίωμα να δώσουν συγκατάθεση τα ίδια αλλιώς αυτό το 
αναλαμβάνουν οι γονείς ή κηδεμόνες τους βάσει του νόμου.

Σε περιπτώσεις που για λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων των 
γονέων δεν είναι δυνατόν να παρθεί από αυτούς συγκατάθεση για να γίνει 
επέμβαση στο παιδί τους που κινδυνεύει η ζωή του τότε ο γιατρός πράττει 
κατά συνείδηση και έχει το δικαίωμα να ζητήσει γι’ αυτό την βοήθεια του 
Εισαγγελέα, από τον οποίο παίρνει την συγκατάθεση.

Για άτομα που είναι διανοητικά ανάπηρα η συγκατάθεση δίδεται από 
τους πιο στενούς συγγενείς τους ή αυτούς που έχουν την ευθύνη της 
επίβλεψης τους. Το ίδιο γίνεται και για τα άτομα που βρίσκονται σε 
αφασία. Στην περίπτωση αυτή και σε απουσία συγγενών, εφόσον υπάρχει 
ανάγκη αμέσου επέμβασης τότε ο γιατρός έχει δικαίωμα να επέμβει αλλά 
πρέπει να περιορισθεί στις ενέργειες που χρειάζονται για να σώσει την 
ζωή του ασθενή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ακρωτηριασμό μελών του 
σώματος.
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Δεν χρειάζεται συγκατάθεση για εξέταση ενός ατόμου όταν αυτό 
ζητά η αστυνομία σε περιπτώσεις μερικών ποινικών αδικημάτων όπως 
είναι ο βιασμός ή η οδήγηση υπό την επήρεια του οινοπνεύματος.

Περιπτώσεις που δεν χρειάζονται συγκατάθεση για εξέταση είναι η 
εξέταση των μεταναστών στα αεροδρόμια ή λιμάνια, των στρατιωτών, 
των φυλακισμένων, αυτών που παρασκευάζουν ή πουλούν τρόφιμα καθώς 
και μετά από απόφαση του Δικαστηρίου για να διαπιστωθεί μία 
ανήκεστος βλάβη, ή δυνατότητα μετακινήσεως ή εμφανίσεως στο 
Δικαστήριο καθώς και η διανοητική κατάσταση ενός ατόμου

Μολονότι η έννοια της συναίνεσης έχει καθιερωθεί στην πρακτική 
της σημασία να σημαίνει κυρίως αποδοχή, εντούτοις, στο πλαίσιο των 
δικαιωμάτων του ασθενή και της βιοιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, 
αποκτά μια επιπλέον ερμηνευτική διάσταση και σημασία. Πλην της 
αποδοχής, με τη συναίνεση προβλέπεται επίσης η δυνατότητα άρνησης 
από την πλευρά του αρρώστου μιας ιατρικής πράξης. Οι ασθενείς έχουν 
αναφαίρετο δικαίωμα άρνησης μιας θεραπείας καθώς και δικαίωμα 
λήψης όλης της σχετικής με την άρνηση πληροφορίας και ενημέρωσης.

Η σημασία της εξασφάλισης της συναίνεσης έχει εξάλλου 
πολλαπλά οφέλη και αποτελεί ένα συστατικό στοιχείο μιας επιτυχούς 
και αποτελεσματικής σχέσης ιατρού - ασθενή. Όπως αναφέρεται σε 
σχετικές έρευνες, μια επιτυχής επικοινωνία ιατρού - ασθενή επιφέρει 
βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής υγείας, μείωση των συμπτωμάτων 
και βελτίωση της σωματικής λειτουργικότητας του αρρώστου

Στην συνήθη άσκηση της καθημερινής ιατρικής πρακτικής δε 
συναντιόνται κανόνες και θεσμοθετημένες διαδικασίες ούτε διάκριση 
περιπτώσεων στις οποίες να απαιτείται, είτε στη γραπτή είτε στη 
προφορική της μορφή, η ρητή εκφρασμένη ή η εικαζόμενη συναίνεση. 
Ορισμένα νοσοκομεία έχουν καθιερώσει υποχρεωτική τη συμπλήρωση 
ειδικού έντυπου συναίνεσης του αρρώστου, κυρίως σε ότι αφορά 
χειρουργικές πράξεις, αλλά όχι σε ότι αφορά τους πιθανούς κίνδυνους 
γενικά των θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Αντίθετα, άλλα νοσοκομεία δεν έχουν θεσμοθετήσει κάποια 
συγκεκριμένη αποδεκτή διαδικασία τεκμηρίωσης της συναίνεση του 
αρρώστου, αφήνοντας το θέμα αυτό στη διακριτική ευχέρεια του ιατρού, 
έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τη σχέση του με τον άρρωστο. 
Σε κάθε περίπτωση, είτε για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του 
ασθενή είτε για τη διαφύλαξη της ιατρικής ευθύνης στα πλαίσια των 
αρχών της βιοηθικής και ιατρικής δεοντολογίας, ο ιατρός οφείλει να
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κινεί τη διαδικασία συναίνεσης, το αποτέλεσμα της οποίας πρέπει να 
αναφέρεται και να εγγράφεται στον ιατρικό φάκελο του αρρώστου.

Η μη ύπαρξη μιας κοινής και εναρμονισμένης με τις ηθικές αρχές 
και κανόνες πρακτικής στις υπηρεσίες υγείας δεν αναιρεί την 
υποχρέωση διασφάλισης της διαδικασίας της συναίνεσης. Η διερεύνηση 
και ο προσδιορισμός της συναίνεσης του αρρώστου σε μια ιατρική 
πράξη καταγράφεται ως νομική απαίτηση στη νομοθεσία πολλών 
χωρών.

Επίσης, οι επαγγελματικές ενώσεις των ιατρών αναγνωρίζουν την 
εξασφάλιση της συναίνεσης του αρρώστου πριν από κάθε ιατρική 
θεραπευτική ή διαγνωστική πράξη ως θεμελιώδη υποχρέωση του ιατρού.

Βέβαια, η υποχρέωση της εξασφάλισης συναίνεσης δεν υφίσταται 
στην ηθική και νομική της διάσταση στην περίπτωση αντιμετώπισης 
επειγόντων περιστατικών, προκειμένου να διατηρηθεί ο άρρωστος στη 
ζωή ή να προφυλαχθεί η κατάσταση της υγείας του. Με την έννοια αυτή, 
θεωρείται κοινωνικά αναμενόμενο και νομικά επιβαλλόμενο ότι η 
διατήρηση στη ζωή έχει προεξάρχοντα χαρακτήρα και ότι κάθε λογικός 
άνθρωπος δε θα επιθυμούσε καθυστέρηση της θεραπευτικής του 
αντιμετώπισης, λόγω των διαδικασιών συναίνεσης, η οποία θα 
μπορούσε να επιφέρει σημαντικές βλάβες στην υγεία του ή ακόμη και 
αυτόν το θάνατο του. Κατ' αυτό το τρόπο, και σύμφωνά με τα ανωτέρω, 
η λήψη απόφασης από τον ιατρό για την θεραπευτική αντιμετώπιση του 
αρρώστου στηρίζεται στην εικαζόμενη συναίνεση του και θεωρείται 
νομικά και ηθικά έγκυρη.

Η συναίνεση συνίσταται σε τρία συστατικά στοιχεία, τα οποία, 
αλληλοεπιδρώμενα μεταξύ τους, συνθέτουν το εννοιολογικό της πλαίσιο 
και διαμορφώνουν τις πρακτικές της εκφάνσεις. Τα τρία αυτά στοιχεία - 
προϋποθέσεις της συναίνεσης είναι:

ι) Η παροχή της απαραίτητης πληροφορίας από τον ιατρό και η κατανόη
ση της από τον άρρωστο.

ιι) η ελευθερία επιλογής και απόφασης χωρίς βία (ορατή ή αόρατη), 
πειθαναγκασμό και χειραγώγηση.

ιιι) Η ικανότητα αντίληψης και η ικανότητα εκτίμησης των συνεπειών ή 
επιπτώσεων της απόφασης του αρρώστου.
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Όσον αφορά στην απαίτηση της ικανότητας εκτίμησης και λήψης 
απόφασης, που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της συναίνεσης, 
στηρίζεται στις ηθικές αρχές περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αυτονομίας του ατόμου. Παράλληλα, οι ηθικές αυτές αρχές επιβάλλουν 
την προστασία των ατόμων που παρουσιάζουν μη ικανότητα, από 
αποφάσεις που θα οδηγούσαν σε ζημία ή βλάβη ή από αποφάσεις που δε 
θα ελάμβαναν τα άτομα αυτά εάν ήταν ικανά, σύμφωνα με τις 
καθιερωμένες αξίες και κανόνες. Εάν ένα άτομο θεωρείται μη ικανό να 
λάβει αποφάσεις μετά από μια πληροφόρηση και ενημέρωση, τότε 
αναζητείται η συναίνεση του μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του. Σε ορι
σμένες περιπτώσεις λειτουργεί επίσης η εικαζόμενη ικανότητα του 
αρρώστου και εάν αυτή δεν είναι εφικτή, τότε επιζητείται έλεγχος και 
εκτίμηση της ικανότητας του αρρώστου.

Σε γενικές γραμμές, ο ιατρός ,μέσα από την κλινική εξέταση του 
αρρώστου, διαμορφώνει ταυτόχρονα μια εκτίμηση για την αντιληπτική 
του ικανότητα και ως εκ τούτου, επικεντρώνεται στις άλλες διαστάσεις 
της συναίνεσης

β) ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ

Η ενημέρωση του αρρώστου διασφαλίζει, εξάλλου, τη συμμετοχή 
του στις διαδικασίες λήψης απόφασης σχετικά με τα ενδεικνυόμενα 
θεραπευτικά μέτρα και συντελεί επίσης στη διαμόρφωση σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και αρρώστου. Το περιεχόμενο της 
ενημέρωσης οφείλει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

ι) Περιγραφή της θεραπευτικής μεθόδου και των αναμενόμενων επιπτώ
σεων της, όπως για παράδειγμα, διάρκεια νοσηλείας, αναμενόμενος 
χρόνος αποκατάστασης, περιορισμοί καθημερινών δραστηριοτήτων.

ιι) Πληροφόρηση σχετικά με τις εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές, 
τα προσδοκώμενα οφέλη και τους συναφείς κινδύνους τους.

ιιι) Τεκμηρίωση της μη αποδοχής άλλων υπαρκτών θεραπευτικών 
μέτρων με έμφαση στις πιθανές συνέπειες τους.

Το περιεχόμενο της ενημέρωσης αυτής δημιουργεί συνήθως νέα ερωτη
ματικά και νέες ανάγκες πληροφόρησης στον άρρωστο στις οποίες ο 
ιατρός οφείλει να ανταποκριθεί.
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Η εθελοντική αυτή παραίτηση του αρρώστου από μια 
ολοκληρωμένη ενημέρωση του, δεν απαλλάσσει τον ιατρό από την 
ευθύνη της πληροφόρησης, η οποία όμως πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 
προσοχή.

Πλην των ανωτέρω, μια συνήθης πρακτική που παρατηρείται κατά 
την καθημερινή εξάσκηση του ιατρικού έργου είναι η χρήση του 
λεγάμενου "θεραπευτικού προνομίου". Το "θεραπευτικό προνόμιο" 
αναφέρεται στην τάση που εκφράζουν οι ιατροί να μην παρέχουν τις 
πληροφορίες εκείνες που θεωρούν ότι προκαλούν επιπλέον προβλήματα 
στον άρρωστο, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος της ενημέρωσης, 
φοβούμενοι τυχόν επιδείνωση της κατάστασης υγείας του.

Όπως μαρτυρούν τα ευρήματα σχετικών ερευνών, οι περισσότεροι 
άρρωστοι θα επιθυμούσαν να έχουν πλήρη ενημέρωση για τη φύση της 
ασθένειας τους, τους κινδύνους των θεραπευτικών μεθόδων, τις 
πιθανότητες επιτυχούς αποτελέσματος, τον απαιτούμενο χρόνο 
αποκατάστασης, τις τυχόν ειδικές προφυλάξεις .

Επιπλέον, ο τρόπος και η μορφή της ενημέρωσης αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία ως προς την αποτελεσματικότητα της. Για παράδειγμα, έχει 
βρεθεί σε έρευνες ότι η προφορική ενημέρωση δεν είναι τόσο 
αποτελεσματική, όσο η γραπτή, ενώ είναι προτιμότερος ο συνδυασμός 
προφορικής και γραπτής ενημέρωσης.

Η επίτευξη μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας στη θεραπευτική 
σχέση ιατρού - αρρώστου διασφαλίζει την ποιότητα της ενημέρωσης. 
Επιτρέπει στον άρρωστο να εκφράσει τους φόβους και τις ανησυχίες του, 
καθώς και σημαντικές παραμέτρους της οικογενειακής και κοινωνικής του 
ζωής, παράλληλα με τις κοινωνικό πολιτισμικές του αξίες και πεποιθήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός οφείλει να ενθαρρύνει τον άρρωστο 
στη διατύπωση ερωτήσεων όπως και στην ελεύθερη έκφραση αμφιβολιών, 
προκειμένου να είναι σε θέση να διαπιστώσει την κατανόηση της 
παρεχόμενης πληροφορίας από τον άρρωστο. Με αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται παράλληλα η ποιότητα της ενημέρωσης, η οποία αποτελεί 
βασικό συστατικό στοιχείο μιας έγκυρης συναίνεσης.
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γ)ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Το δικαίωμα αυτό του ασθενή συνήθως παραβιάζεται, είτε από 
προσωπικούς παράγοντες του ίδιου είτε από εξωτερικούς παράγοντες. Οι 
προσωπικοί παράγοντες του ίδιου αναφέρονται στην κατάσταση υγείας 
στην οποία ευρίσκεται σε μια δεδομένη στιγμή ή στα ατομικά στοιχεία της 
προσωπικότητας και ψυχοσύνθεσης του. Οι εξωτερικοί παράγοντες 
αναφέρονται στην άσκηση επιρροής από τη πλευρά "τρίτων", είτε του 
προσωπικού υγείας είτε του περιβάλλοντος (οικογενειακού ή φιλικού) του 
ίδιου του ασθενή, με σκοπό τον έλεγχο και τη χειραγώγηση των 
αποφάσεων του.

Όμως οι παρατηρήσεις αυτές δε θα πρέπει να ερμηνεύονται ως 
παραίτηση από την προσπάθεια των ιατρών να ενημερώσουν με πειστικό 
τρόπο τους ασθενείς για την ορθότητα και καταλληλότητα των 
προτεινομένων θεραπευτικών μέτρων, ούτε επίσης για την προσδοκώμενη 
χρησιμότητα που εκτιμάται ότι θα έχουν οι ίδιοι οι άρρωστοι στην ποιότητα 
της ζωής τους μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Βέβαια, ο ιατρός 
οφείλει, μετά την προσπάθεια του να πείσει και να ενημερώσει υπεύθυνα, 
να επιτρέψει στον άρρωστο να λάβει ελεύθερες αποφάσεις σχετικά με την 
αποδοχή ή την άρνηση των προτεινομένων θεραπευτικών επιλογών.

Η σημασία της ελεύθερης λήψης αποφάσεων δεν έγκειται μόνο 
στο ότι αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία της συναίνεσης, 
αλλά εντάσσεται επίσης στις ηθικές αρχές περί ελευθερίας και 
αυτονομίας του ατόμου σύμφωνα με το χάρτη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

δ) ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ

Το ότι ο άρρωστος έχει δικαίωμα να γνωρίζει την αλήθεια για την 
αρρώστια του είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο όπως και το ότι ο γιατρός 
οφείλει να ενημερώνει τον ασθενή του και να του λέγει πάντα την 
αλήθεια Βασική αρχή της ιατρικής ενημέρωσης, που αποκτά κατ' αυτόν 
τον τρόπο στοιχεία και αξία μιας πολλαπλής χρησιμότητας για τον 
άρρωστο, αποτελεί η αποκάλυψη της αλήθειας.

Ανεξάρτητα από την παραδοχή ότι η αλήθεια στην ενημέρωση 
συνιστά προϋπόθεση μιας έγκυρης συναίνεσης, η αποκάλυψη της και όχι
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η απόκρυψη της ενέχει στοιχεία μιας υγιούς και ειλικρινούς σχέσης 
μεταξύ ιατρού και αρρώστου. Και αυτό βέβαια είναι εύκολο και για τους 
δύο εφόσον πρόκειται για αρρώστιες που η έκβαση τους αφήνει 
περιθώρια θεραπείας και επιβίωσης του αρρώστου. Το πρόβλημα 
δημιουργείται και είναι πολύ σοβαρό εφόσον πρόκειται για ανίατη 
αρρώστια που σίγουρα οδηγεί στον θάνατο, όπως είναι «ο καρκίνος». Τότε 
ο γιατρός πρέπει να πει την αλήθεια στον άρρωστο ή όχι;

Οι αναφαίρετες δυσκολίες που δημιουργεί η αποκάλυψη της 
αλήθειας στον άρρωστο δε "νομιμοποιούν" την απόκρυψη της, ούτε την 
ευρεία παραίτηση από αυτήν, έτσι όπως συνήθως καταγράφεται στην 
καθημερινή λειτουργία της θεραπευτικής σχέσης.

Αντί της εύκολης και γρήγορης παραίτησης από την αποκάλυψη της 
αλήθειας, ο ιατρός οφείλει να ενισχύει τον εαυτό του με την απαραίτητη 
τεχνογνωσία επικοινωνίας και την καλλιέργεια ειδικών δεξιοτήτων μετά 
από σχετική εκπαίδευση. Με την τεχνογνωσία αυτή, ο ιατρός αφενός 
καθίσταται ικανός στην παροχή ειλικρινούς και σαφούς ενημέρωσης και 
αφετέρου διασφαλίζει ότι αυτή η ενημέρωση γίνεται αντιληπτή και κα
τανοητή από τον άρρωστο με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ο ίδιος να 
ενεργοποιεί τις εσωτερικές του δυνάμεις. Τα επιχειρήματα υπέρ του ενός 
ή του άλλου είναι εξ ίσου πολλά και ισχυρά. Οι επιλογές που έχει να κάνει 
ο γιατρός είναι τρεις και αυτές είναι: α) Να λέει πάντα την αλήθεια στον 
άρρωστο, β) Να μην λέει την αλήθεια και γ) Η ενημέρωση και ο τρόπος 
ενημέρωσης του αρρώστου να εξατομικεύεται σε κάθε άρρωστο και 
ανάλογα με την περίπτωση.

“ Με το να μην πει την αλήθεια ο γιατρός σ' έναν καρκινοπαθή 
αποφεύγεται ο φόβος, η αγωνία και η κατάθλιψη που καταλαμβάνουν 
αυτόν αν μάθει την αλήθεια. Άλλωστε είναι γνωστό ότι πολλοί άρρωστοι 
δεν θέλουν να παραδεχθούν την αρρώστια τους δηλαδή την αρνούνται και 
επομένως η μη ενημέρωση τους θα τους βοηθήσει σ' αυτό, ενώ άλλοι (και 
είναι ίσως πολλοί) δεν έχουν την ψυχική δύναμη να αντέξουν την 
δοκιμασία του να μάθουν την πικρή αλήθεια. Εκτός όμως από αυτό, ο 
άρρωστος ναι μεν έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την αρρώστια του ,αλλά 
έχει εξίσου το δικαίωμα και να μην την μάθει” (Επιβατιανός 1989)3.

Αλλά και για τον γιατρό ίσως το να μην λέει την αλήθεια σ' αυτές τις 
περιπτώσεις είναι μια εύκολη λύση όπως εύκολη λύση για αυτόν είναι και 
το να λέει πάντα την αλήθεια και να ενημερώνει τον άρρωστο του.

Υπάρχουν όμως και αντίθετα επιχειρήματα που συνηγορούν στο να 
λέει πάντα ο γιατρός την αλήθεια όπως το δικαίωμα αυτού να γνωρίζει την

-65-



αρρώστια του και να αποφασίζει ο ίδιος για την θεραπεία του. Εκτός 
όμως από αυτό ο άρρωστος γνωρίζοντας την αλήθεια αφ' ενός δεν πέφτει 
θύμα τσαρλατάνων, και αφ' ετέρου φροντίζει έγκαιρα να επιλύσει τα 
προβλήματα του (οικογενειακά, οικονομικά κλπ.) που σχετίζονται με την 
αρρώστια και τον θάνατο του.

Άλλωστε ο άρρωστος μη γνωρίζοντας την αλήθεια για την αρρώστια 
μπορεί να μην ακολουθήσει την σωστή θεραπευτική αγωγή που 
επιβάλλεται για την περίπτωση του ενώ χάνει την εμπιστοσύνη του προς 
τον γιατρό και το περιβάλλον του όταν διαπιστώνει ότι η εξέλιξη της 
πορείας του είναι διαφορετική από αυτήν που του υπόσχονται ή 
βεβαιώνουν αυτοί. Αλλά και η απόκρυψη της διάγνωσης από τον άρρωστο 
δεν είναι ποτέ εξασφαλισμένη γιατί είναι γνωστό ότι αν αυτός θέλει 
μπορεί να βρει πολλούς πλάγιους τρόπους για να μάθει την αλήθεια που 
τον αφορά.

Η αμοιβαία δέσμευση αληθούς και ειλικρινούς σχέσης μεταξύ ιατρών 
και αρρώστων οφείλει να αποτελεί σήμερα το επίκεντρο και το κύριο 
στόχο μιας θεραπευτικής συνεργασίας και ιατρικής πρακτικής στην 
καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Η με αμερόληπτο τρόπο 
αποκάλυψη της αλήθειας στον άρρωστο και η συνακόλουθη συζήτηση 
των "φωτεινών και σκοτεινών" σημείων της ιατρικής πληροφόρησης, 
θεμελιώνει την εμπιστοσύνη του αρρώστου και διαμορφώνει συνθήκες 
επιτυχούς και αποτελεσματικής διαχείρισης και αντιμετώπισης των 
ποικίλων επιπτώσεων της αρρώστιας στη συνολική ζωή του. Ο ιατρός, 
με αυτόν τον τρόπο, οφείλει να επιδείξει έμπρακτα το σεβασμό στην 
προσωπικότητα του αρρώστου και ο άρρωστος έχει δικαίωμα να γίνει 
κοινωνός των πληροφοριών που αφορούν την ζωή του. 
Επιπλέον, η μεροληπτική αποκάλυψη ή η απόκρυψη της αλήθειας μπορεί 
να έχει ποικίλες πρακτικές επιπτώσεις στην ζωή του αρρώστου 
όπως:

ι) αποτυχία να ακολουθήσει τις ιατρικές οδηγίες όταν απαιτείται,

ιι) αδυναμία να εκτιμήσει έγκαιρα την εκδήλωση ενός συμπτώματος 
και αδυναμία να αποδώσει σε αυτό την απαιτούμενη προσοχή.

ιιι) λήψη μη ορθών αποφάσεων, εφόσον δεν είναι ενήμερος με το 
σύνολο της διαγνωστικής και θεραπευτικής πληροφορίας

ιν) απογοήτευση και παραίτηση από την προσπάθεια αντιμετώπισης 
της αρρώστιας, λόγω της παραπλάνησης ή της εξαπάτησης που θα 
βιώσει στην εμπειρία της σχέσης του με τον ιατρό
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ν) συνακόλουθα, η παραπλάνηση ή και εξαπάτηση αυτή διαταράσσει 
την εμπιστοσύνη του κοινού και διαμορφώνει αρνητική εικόνα στη 
κοινή γνώμη σε ότι αφορά τη λειτουργία του ιατρικού επαγγέλματος.

Οπωσδήποτε, ο βαθμός της αποκάλυψης ή της απόκρυψης της 
αλήθειας επηρεάζεται τόσο από το είδος της αρρώστιας και το ρυθμό 
εξέλιξης της νόσου, όσο και από τις κοινωνικές αντιλήψεις που 
κυριαρχούν για μια συγκεκριμένη αρρώστια καθώς και τις γενικότερες 
κοινωνικό - πολιτιστικές αξίες της εποχής. Για παράδειγμα, σε ότι αφορά 
την αποκάλυψη της αλήθειας σε έναν καρκινοπαθή άρρωστο, η 
συντριπτική πλειοψηφία των ιατρών απέφευγε στις αρχές της δεκαετίας 
του '60 την ανακοίνωση της διάγνωσης του καρκίνου, ενώ αντίθετα, 20 
χρόνια μετά, σχεδόν το σύνολο των ιατρών αποκαλύπτει, παρά τις 
σχετικές δυσκολίες, τη διάγνωση του καρκίνου.

Βέβαια, ο επιθυμητός βαθμός αποκάλυψης της αλήθειας ποικίλλει 
και επηρεάζεται παράλληλα από το κοινωνικό- πολιτιστικό επίπεδο του 
ίδιου του αρρώστου, αλλά και της κοινωνίας μέσα στην οποία ζει και 
υπάρχει.

Η ικανότητα επίσης του ιατρού στον τρόπο ανακοίνωσης των δυσμε
νών εξελίξεων της νόσου επηρεάζει επιπλέον το βαθμό αποκάλυψης της 
αλήθειας. Εάν ο ιατρός έχει τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται για 
τη διαχείριση μιας σχέσης, που εξ' ορισμού στοιχειοθετείται στα "κακά 
νέα" μιας αρρώστιας, τότε ο βαθμός της αποκάλυψης της αλήθειας θα 
βελτιστοποιείται. Στην αντίθετη περίπτωση, θα αυξάνεται ο βαθμός 
απόκρυψης της αλήθειας. Πάντως ο γιατρός θα πρέπει σ' όλες τις 
περιπτώσεις να αποφεύγει τα ψυχικά αδιέξοδα του αρρώστου όπως και 
το να κόβει κάθε ελπίδα αυτού, ενώ καλό είναι να μην χρησιμοποιεί την 
λέξη «ανίατη», «καρκίνος», «χημειοθεραπεία» συχνά, καθώς και ποτέ 
να μην κάνει προγνωστικά για τον χρόνο επιβίωσης του αρρώστου

ε) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η εμπιστευτικότητα της ιατρικής πληροφορίας και η υποχρέωση 
του ιατρού περί της μη αποκάλυψης της σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, 
παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο, στον ίδιο δηλαδή τον άρρωστο, 
αποτελεί βασική δέσμευση και ως υποχρέωση καταγράφεται τόσο στους 
κώδικες δεοντολογίας, όσο και στη νομοθεσία κάθε χώρας. Ως 
θεμελιώδης αρχή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του
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σεβασμού της προσωπικότητας του ατόμου, η υποχρέωση αυτή, εκ 
μέρους του ιατρού, ενισχύει με τον καλύτερο τρόπο την οικοδόμηση μιας 
σχέσης εμπιστοσύνης με τον άρρωστο. Ο ιατρός, γνωρίζοντας βασικά 
στοιχεία της ιδιωτικής και προσωπικής ζωής του αρρώστου, οφείλει να 
διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της ιατρικής πληροφορίας και του 
ιατρικού απορρήτου γενικότερα.

Εάν η εμπιστευτικότητα είναι προφανής και διασφαλισμένη, ο 
άρρωστος αναμένεται να παρέχει τις απαραίτητες εκείνες πληροφορίες 
που αφορούν την προσωπική του ζωή, συμβάλλοντας έτσι σε μια ομαλή 
θεραπευτική διεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο βαθμός αποκάλυψης 
της αλήθειας από τον άρρωστο θα βελτιστοποιείται, ενώ ο βαθμός α
πόκρυψης θα ελαχιστοποιείται. Επομένως μια ειλικρινής και αληθής 
σχέση μεταξύ ιατρού και αρρώστου επηρεάζει καθοριστικά τη 
θεραπευτική διεργασία και εξαρτάται άμεσα από το βαθμό 
εμπιστευτικότητας που τη χαρακτηρίζει.

Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, η άρση του ιατρικού 
απορρήτου κρίνεται ηθικά και κοινωνικά επιβεβλημένη. Πρόκειται για 
τις περιπτώσεις εκείνες όπου η τήρηση του ιατρικού απορρήτου 
δημιουργεί προϋποθέσεις πρόκλησης ζημίας σε τρίτους ή στο κοινωνικό 
σύνολο γενικότερα. Στην περίπτωση αυτή, το απόλυτο της αρχής της 
αυτονομίας αίρεται και είναι επιτρεπτή η άρση του απορρήτου χωρίς να 
απαιτείται η συναίνεση του ίδιου του ατόμου. Με αυτή την έννοια, το 
δικαίωμα ελέγχου της πληροφορίας και προσδιορισμού από τον ίδιο τον 
άρρωστο του βαθμού αποκάλυψης της σε τρίτους περιορίζεται ενώπιον 
μιας άλλης θεμελιώδους ηθικής αρχής, αυτής της μη πρόκλησης ζημίας 
σε βάρος οποιοσδήποτε άλλου ατόμου.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός ασθενούς με AIDS, όταν ο 
ίδιος ο άρρωστος αδυνατεί ή αρνείται να ενημερώσει τον ερωτικό του 
σύντροφο, ο ιατρός οφείλει ηθικά και νομικά να ενημερώσει το 
σύντροφο του αρρώστου, εφόσον τον έχει ήδη πληροφορήσει για την 
πρόθεση του αυτή. Σε αυτήν την περίπτωση, αίρεται η εμπιστευτικότητα 
και το απόρρητο των ιατρικών πληροφοριών χωρίς τη συναίνεση του 
αρρώστου, ενώ μόνον απαιτείται η ενημέρωση του για την άρση αυτή. Η 
υποχρέωση αυτή του ιατρού ισχύει γενικότερα όταν σε κάθε περίπτωση 
προκύπτει ζήτημα δημόσια υγείας (π.χ. μετάδοση μολυσματικών 
νοσημάτων). Ο ιατρός οφείλει να ενημερώνει τον άρρωστο για την 
πιθανότητα πρόκλησης ζημίας σε τρίτους και τη συνακόλουθη άρση του 
απορρήτου προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία αυτών.
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Αν και οι ιατρικοί φάκελοι προστατεύονται από ειδική νομοθεσία, 
το περιεχόμενο των οποίων αναγνωρίζεται ως " ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα", και η μη αποκάλυψη σε τρίτους των στοιχείων που 
περιλαμβάνουν προϋποθέτει την έγκριση των αρρώστων, εντούτοις 
παρατηρείται συχνά το φαινόμενο του σχολιασμού τους στους 
διάδρομους των υπηρεσιών υγείας.

Ο ιατρός οφείλει να τηρεί αυστηρά την εμπιστευτικότητα και το 
ιατρικό απόρρητο. Μόνο μετά την έγκριση του ιδίου του αρρώστου 
νομιμοποιείται να αποκαλύψει μέρος των πληροφοριών, αυτές που 
κρίνει απαραίτητες και μόνο σε εκείνα τα άτομα που έχουν έννομο 
συμφέρον να λάβουν γνώση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αρνείται ο 
άρρωστος την παροχή των ιατρικών πληροφοριών σε τρίτους και εφόσον 
επιβάλλεται από το νομικό πλαίσιο περί εμπιστευτικότητας και άρσης 
απορρήτου, ιατρός τηρεί σχολαστικά κάθε προβλεπόμενη διαδικασία, 
αναζητώντας παράλληλα τη γνωμοδότηση και κρίση ειδικών επιτροπών 
βιοηθικής και δεοντολογίας ή ανεξάρτητων αρχών προστασίας 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Στην περίπτωση μιας μη εγκεκριμένης από τον άρρωστο άρσης του 
απορρήτου, ποιον οφείλει να ενημερώσει και μέχρι σε ποιο βαθμό θα πα
ράσχει σε αυτόν πληροφορίες για την κατάσταση υγείας του εν λόγω 
αρρώστου; Ίσως το καταλληλότερο κριτήριο απάντησης στο πρώτο 
ερώτημα είναι σε αυτόν που κινδυνεύει άμεσα και έχει τις μεγαλύτερες 
πιθανότητες να προκληθεί βλάβη στην υγεία του και όχι σε οποιοδήποτε 
άτομο του περιβάλλοντος του αρρώστου. Αντίστοιχα, σε ότι αφορά την 
απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, ο βαθμός της πληροφόρησης οφείλει 
να είναι εκείνος μόνο που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προστασία της υγείας του τρίτου προσώπου. Βέβαια, εάν ο κίνδυνος 
αφορά τη δημόσια υγεία, η προσφυγή σε ανεξάρτητες αρχές καθίσταται 
υποχρεωτική.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Όπως αναφέρθηκε, ιατρική δεοντολογία συνιστά ένα πλαίσιο 
δεοντολογικών αρχών και κανόνων που διέπουν το ιατρικό λειτούργημα 
καθώς και τις διαδικασίες παροχής ιατρικής φροντίδας υγείας.

“ Η ιατρική δεοντολογία επιβάλει στους ιατρούς όχι μόνο το σεβασμό, 
αλλά και τον αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών 
,τόσο απέναντι στις οφθαλμοφανείς προσβολές τους, όπως για 
παράδειγμα τα καταχρηστικά πειράματα σε ανθρώπους , όσο και 
απέναντι στις συγκεκαλυμμένες προσβολές όπως είναι για παράδειγμα η 
υποβάθμιση του επιπέδου της ιατρικής περίθαλψης για καθαρά 
οικονομικούς λόγους “ (Κονιδιτσιώτου 1995).6

Πολλές φορές ο γιατρός βρίσκεται σε μία διελκυστίνδα ανάμεσα 
στη πιστή τήρηση των ηθικών δεοντολογικών αρχών και στην 
αντιμετώπιση του φάσματος της ανεργίας που τον απειλεί.

Ο πλημμελής υγειονομικός προγραμματισμός από τη πλευρά της 
πολιτείας, όσον αφορά το ιατρικό ανθρώπινο δυναμικό ,προκάλεσε 
αφενός, πληθωρισμό γιατρών και αφετέρου συγκέντρωση τους στα 
μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι αυξήθηκε η συχνότητα των φαινομένων του 
ηθικού κινδύνου και της προκλητής ζήτησης ,όχι μόνο λόγω του 
έντονου ανταγωνισμού αλλά και στην προσπάθεια μιας μερίδας γιατρών 
να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης.

Εκτός από τους παραπάνω λόγους , η κατεστημένη νεοελληνική 
νοοτροπία του εύκολου πλουτισμού καθώς και η συνεχής ατιμωρησία 
των επίορκων γιατρών έχουν οδηγήσει στην κάμψη των ηθικών 
αντιστάσεων μεγάλου μέρους του ιατρικού κόσμου. Ακόμη δεν είναι 
σπάνιο το φαινόμενο της παραβίασης των κανόνων του κώδικα ιατρικής 
δεοντολογίας λόγω παντελούς άγνοιας του . Ως εκ τούτου, καθίσταται 
επιτακτική η ανάγκη ενδελεχούς ενημέρωσης των λειτουργών της υγείας 
τόσο για τα καθήκοντα τους στα πλαίσια του κώδικα δεοντολογίας ,όσο 
και για τα θεμελιώδη δικαιώματα των ασθενών. Η ενημέρωση των 
ιατρών σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας είναι σκόπιμο να αρχίζει 
από τη περίοδο της φοίτησης τους στην ιατρική σχολή. Συγκεκριμένα 
συνιστάται το μάθημα του ιατρικού δικαίου να ενταχθεί στο πρόγραμμα 
βασικής εκπαίδευσης των Σχολών Δημόσιας Υγείας.
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Επίσης είναι απαραίτητη όχι μόνο η αυστηροποίηση των 
κυρώσεων έναντι αυτών που καταστρατηγούν το ιατρικό δίκαιο ,άλλα 
και η ενίσχυση καθώς και εντατικοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών 
ούτως ώστε να μπει ένα τέλος στο υπάρχον καθεστώς ατιμωρησίας .

Ειδικότερα είναι σκόπιμο να διευρυνθεί η δικαιοδοσία των 
πειθαρχικών συμβουλίων όσον αφορά στον αυστηρό έλεγχο των 
επίορκων ιατρών , φυσικά υπό τη προϋπόθεση του να είναι απαλλαγμένα 
από συντεχνιακές αντιλήψεις και την κακώς νοούμενη «συναδελφική 
αλληλεγγύη».

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι η δεοντολογία υπερβαίνει 
το χώρο του δικαίου διότι ένα δικαίωμα ικανοποιείται με την υπακοή 
στον κανόνα όπως αυτός ερμηνεύεται στενά. Αντίθετα η ιατρική 
δεοντολογία απαιτεί από τον ιατρό να είναι επιπλέον ενάρετος ,έντιμος 
και ανιδιοτελής, πράγμα που κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει.
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