
  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

 
 
 
 

 

 
Αντιδράσεις της ιατρικής κοινότητας στην εμφάνιση του 
HIV στον 20ο και στην επιδημία πανώλους στο 14ο αιώνα 

 
 
 
 
 
 
 
 

Φοιτήτρια 
Τσιρέκα Αικατερίνη 

Γενική Ιατρός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Ηράκλειο, Ιούνιος 2019 

 



 
 
 
 

Επιβλέποντες: 
 
 

1. Καραμάνου Μαριάννα,  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
 

2. Γαλανάκης Εμμανουήλ,  
Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
 

3. Σπούλου Βασιλική, 
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α΄ Παιδιατρικής κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

© 2019 
Τσιρέκα Αικατερίνη 

ALL RIGHTS RESERVED 



 

i 

 

Πρόλογος -  Ευχαριστίες  

 

Για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως 

όλους τους καθηγητές και ομιλητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Εμβολιασμοί & Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά & Εφήβους» που μου ενέπνευσαν 

τον τρόπο σκέψης και μελέτης και με εισήγαγαν στο νόημα της έρευνας. 

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην κύρια επιβλέπουσα της εργασίας μου, 

αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής κα Καραμάνου Μαριάννα, χωρίς τη 

βοήθεια και υποστήριξη της οποίας δε θα δύνατο να ολοκληρωθεί σωστά και στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων μου η διπλωματική μου εργασία. Ευχαριστώ επίσης τον κο 

Γαλανάκη Εμμανουήλ και την κα Σπούλου Βασιλική, μέλη της τριμελούς επιτροπής 

επίβλεψης της εργασίας μου. 

 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω το σύντροφό μου, που όλο αυτό το διάστημα επέμεινε 

την αγωνία μου και ενθάρρυνε την προσπάθειά μου.  

  



 

ii 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

  Σελίδα 

 Περίληψη 1 

 Abstract 4 

 Συντομογραφίες 6 

   

1. Εισαγωγή  7 

   

2.  Ανάλυση   

2.1. Ασθένεια, επιδημία & ιατρική κοινότητα 10 

2.2. Εμφάνιση HIV – 20ος αιώνας 

2.2.α. Το χρονικό της εμφανισης του συνδρόμου AIDS 

2.2.β. Μέτρα της πολιτείας 

2.2.γ. Αντίδραση των υγειονομικών 

• Η πρώτη αντίδραση των ιατρών σε κλινικο-ερευνητικό επίπεδο 
• Ιατρική κοινότητα, κοινωνία & AIDS 

• Ηθικά ζητήματα  

• Οροθετικοί ιατροί και λοιποί πάροχοι υγείας 

12 

2.3. Επιδημία πανώλης – 14ος αιώνας 

2.3.α. Το χρονικό της επιδημίας πανώλους κατά το Μεσαίωνα 

2.3.β. Μέτρα της Πολιτείας και της Εκκλησίας 

2.3.γ. Στάση ιατρών απέναντι στην επιδημία πανώλης 

• Αντιλήψεις 

• Θεραπεία – Συστάσεις 

• Ηθική 

32 

   

3. Συζήτηση  

3.1. Αντίδραση ιατρικής κοινότητας απέναντι στον HIV, 20ος αιώνας 48 

3.2. Αντίδραση ιατρικής κοινότητας απέναντι στην πανώλη, 14ος αιώνας 52 

3.3.  Ομοιότητες και διαφορές σε δύο μεγάλες επιδημίες 55 

3.4. Περιορισμοί μελέτης 58 

3.5. Προοπτικές στο ερευνητικό αυτό πεδίο 59 

   

4 Επίλογος  

4.1. Σημαντικότερα ευρήματα  60 

4.2. Συμπεράσματα 62 

   

5. Χρηματοδοτήσεις, εγκρίσεις μελέτης, συμβολή ερευνητών/ιδρυμάτων 63 

   

6. Βιβλιογραφία 63 

   

7.  Παράρτημα - Πίνακες και Εικόνες 69 

 
 
 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους  

Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

1  

 

 
Περίληψη  

 

 

Τίτλος εργασίας: Ανιδράσεις της ιατρικής κοινότητας στην εμφάνιση του HIV τον 

20ο και στην επιδημία πανώλους το 14ο αιώνα. 

Της: Τσιρέκα Αικατερίνης 

Επιβλέποντες:  Καραμάνου Μαριάννα, Γαλανάκης Εμμανουήλ, Σπούλου 

Βασιλική 

Ημερομηνία: Ιούνιος 2019 

 

Οι μεγάλες επιδημίες στην ιστορία της ανθρωπότητας καλούν τον ιατρικό κόσμο να 

ανταποκριθεί. Η πρώτη αντίδραση της ιατρικής κοινότητας σε νοσήματα που 

λαμβάνουν επιδημικές διαστάσεις, οι προκλήσεις και τα βήματα που επιλέγονται, 

άμεσα επηρεάζουν την εξέλιξη του νοσήματος. Η επιδημία πανώλους κατά τη διάρκεια 

του 14ου αιώνα στην Ευρώπη και η επιδημία του HIV έξι αιώνες αργότερα, τον 20ο 

αιώνα, αποτελούν δύο παραδείγματα μεγάλων επιδημιών που προκάλεσαν την ιατρική 

κοινότητα. Πώς ανταποκρίθηκαν οι ιατροί κατά το Μεσαίωνα και πώς στα τέλη του 

20ου αιώνα; Μπορεί η απόκριση τους να έχει ομοιότητες παρά τη μεγάλη χρονική τους 

απόσταση και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά καθεαυτών των νοσημάτων, των 

τεχνολογικών μέσων, των κοινωνικών συνθηκών της εκάστοτε εποχής; Η παρούσα 

μελέτη ερευνά την πρώτη αυτή απόκριση του ιατρικού κόσμου στις δύο αυτές 

επιδημίες σε επίπεδο κλινικό-ερευνητικό, ηθικό, ιδεολογικό και πρακτικό. Σκοπό έχει 

να περιγράψει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι ιατροί αντέδρασαν μπροστά 

στην εμφάνιση ενός νέου κάθε φορά, αναδυόμενου νοσήματος που έλαβε επιδημικές 
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διαστάσεις σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές στην ιστορία της Ιατρικής . 

Διερευνώνται τυχόν ομοιότητες και διαφορές στην αντίδραση αυτή. Έγινε επισκόπηση 

της διεθνούς βιβλιογραφίας και αναζητήθηκαν σχετικά επιστημονικά άρθρα, βιβλία και 

άλλες πηγές: καταγεγραμμένες μαρτυρίες, δοκίμια, συνεντεύξεις, συστάσεις και 

δημοσιεύσεις διεθνών και εθνικών ιατρικών οργανισμών και οργανώσεων. Η 

αναζήτηση έγινε σε αγγλική και ελληνική γλώσσα, σε κείμενα κυρίως ιατρικά, αλλά 

και άλλων επιστημονικών πεδίων: Ιστορίας, Νομικής, Κοινωνιολογίας, Βιοηθικής και 

Ανθρωπολογίας. Μέσα από μία αρχική περιγραφή των συνθηκών εμφάνισης των 

νοσημάτων και των στοιχείων που σε κάθε εποχή χαρακτήριζαν τον ιατρικό κόσμο, 

αποδίδεται το πώς οργανώθηκε η ιατρική απάντηση, ποια υπήρξαν τα χαρακτηριστικά 

της, οι αδυναμίες και τα ισχυρά σημεία κάθε φορά. Προκύπτουν σημαντικές διαφορές 

εξαιτίας των διαφορετικών τεχνολογικών και επιστημονικών μέσων και της ιατρικής  

πρακτικής στις δύο αυτές χρονικές περιόδους. Φαίνεται όμως ότι η αντίδραση απέναντι 

στην εμφάνιση του HIV, παρότι καλά οργανωμένη και απόλυτα επιστημονική, 

εμφανίζει κάποια στοιχεία ομοιότητας με τη μεσαιωνική αντίδραση του ιατρικού 

κόσμου στην πανώλη, κυρίως σε επίπεδο προκατάληψης και φόβου. Η κοινωνία και οι 

αντιλήψεις φαίνεται να επηρέασαν και να διαμόρφωσαν σε κάποιο βαθμό την ιατρική 

απόκριση.  Η ανάλυση της στάσης των ιατρών σε επιδημίες του παρελθόντος, 

προσφέρει παραδείγματα προς μίμηση και αποφυγή. Υπήρξαν προβλήματα, όχι πάντα 

αμιγώς ιατρικά, που η αποτύπωσή τους σίγουρα βοηθά στο σχεδιασμό μίας καλύτερης 

απόκρισης σε κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο νεοεμφανιζόμενου νοσήματος. Δίδεται έτσι η 

ευκαιρία στον καθένα από μας να αξιολογήσει ένα θέμα που μπορεί ανά πάσα στιγμή 

να γίνει επίκαιρο.  
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Abstract 

 

 

Title: Responses of the medical community to the emergence of HIV in the 

20th and of plague epidemic in the 14th century. 

By:  Tsireka Aikaterini 

Supervisors: Karamanou Marianna, Galanakis Emmanouil, Spoulou Vasiliki 

Date:   February 2019 

 

The great epidemics in the history of Medicine have always called the medical 

community to respond. This first medical response is of great interest since the steps of 

action, the challenges and the multiple choices at first place predispose the route of the 

epidemics. The Black Death, the plague epidemics that devastated Europe in the 

medieval times, and the HIV epidemics that emerged in America in the 20th century, 

are both significant examples of great challenge for the medical world. How did the 

doctors react in the emergence of the plague in the 14th century and how did so in the 

late 20th century? Is there any resemblance in the medical responses between these two 

distal epidemics despite of the differences in technological means, perceptions and 

social conditions of each era? The objective of this study is to research the first medical 

responses to these two epidemics, in a practical, clinical, ethical and ideological level. 

The purpose is to describe and analyze the way in which doctors reacted to a new, 

emerging disease that ended in epidemics, in two different time points in the history of 

Medicine. Differences and resemblances of this reaction are investigated. The 

methodology includes an overview of international bibliography, in English and Greek 
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language. Relevant scientific journal articles, books, written interviews, reports, offic ia l 

recommendations and conference documents have been surveyed. Τhe conditions in 

which these diseases emerged, as well as the main characteristics of the medical world 

and the medical act in these two periods of time, are described at first place. The way 

in which medical response was organized, the strong and the weak parts of it and its 

impact in society are further discussed. Main differences arise, especially due to the 

different means, technology, scientific level and medical activity between these two 

distal points of time. It seems though, that the medical response to HIV emergence, 

even well-organized and utterly scientific, shares some common characteristics with 

the medieval response to the plague, as far as fear and prejudice are concerned. 

Additionally, the society seems to affect and form to a point the medical reaction to the 

epidemics. The analysis of the medical response in these two epidemic points of history 

reveals attitudes to imitate or to reject. In the investigated cases, problems seem to have 

arisen, not only medical but multifactor. The depiction of these problems could help to 

a better planning of medical reaction against a possible emerging epidemic. It could be 

even challenging to think of “the right way to act” in a subject that could always be up-

to-date. 

 

Key words: medical responses, HIV, plague epidemic, medical community, Black 

Death, history of medicine. 
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Συντομογραφίες 

 

H.I.V.: Human Immunodeficiency Virus 

A.I.D.S.: Acquired Immune Deficiency Syndrome 

S.A.R.S.: Severe Acute Respiratory Syndrome 

P.H.S.: Public Health Service 

C.D.C.: Centers of Disease Control and Prevention 

PCP: Pneumonocystis Carinii Pneumonia 

CMV: Cytomegalovirus 

E.P.I.: Expanded Programme on Immunisation 

L.A.V.: Lymphadenopathy-Associated Virus  

HTLV-3: Human T-Lymphotropic Virus-3 

A.M.A.: American Medical Association 

W.H.O.: World Health Organization 

AZT: zidovudine 

Η.Π.Α.: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Π.Ο.Υ.: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  

Κ.Ν.Σ.: Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 

εν.: ενικός (αριθμός) 

βλ.: βλέπε 

κλπ.: και λοιπά 

κ.ά.: και άλλα 

π.χ.: παραδείγματος χάριν 

π.Χ.: προ Χριστού 

μ.Χ.: μετά Χριστόν
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1. Εισαγωγή 

Η εμφάνιση επιδημιών στην ιστορία της ιατρικής είναι συνυφασμένη με την 

πορεία της ανθρωπότητας. Έχει επηρεάσει πολλάκις τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά πολιτισμών, τις αντιλήψεις, ακόμη και τις πολιτικές πρακτικές ανά 

τους αιώνες. Ήδη από την αρχαιότητα καταγράφονται οι πρώτες επιδημίες, ενώ 

συνεχίζονται και στο σύγχρονο κόσμο με σημαντικές διαφοροποιήσεις, όμως με 

παρόμοιο αντίκτυπο στην κοινωνία και την ιατρική επιστήμη. [1] Μαζί με τους 

πολέμους και τους λιμούς, οι μεταδοτικές λοιμώξεις αποτελούν επί αιώνες μεγάλη 

πρόκληση για την εξέλιξη και την επιβίωση των ανθρώπων. Επιδημίες από παλαιές και 

νέες μεταδοτικές ασθένειες παρατηρούνται περιοδικά, μεγεθύνοντας σε σημαντικό 

βαθμό το παγκόσμιο πρόβλημα των λοιμώξεων. [2] Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο θέμα αυτό 

έχει ο τρόπος διαχείρισης των επιδημιών από την ιατρική κοινότητα. Η αντίδραση των 

υγειονομικών έχει πολυδιάστατο ενδιαφέρον, ξεκινώντας από το αμιγώς ιατρικό 

κομμάτι της θεραπείας και της πρακτικής και προχωρώντας στην ηθική προέκταση, με 

τις δυσειδαιμονίες και τα λάθη που τυχόν δαπιστώνονται από τη μελέτη της συνολικής 

ιατρικής αντιμετώπισης.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν εκτενείς αναφορές και επιστημονικά 

συγγράματα σχετικά με τις επιδημίες. Από την πρώτη καταγεγραμμένη επιδημία στην 

Ιστορία (430-426 π.Χ., Λοιμός των Αθηνών) έως τις επιδημίες που καταγράφονται στο 

σύγχρονο κόσμο, συναντά κανείς πληθώρα περιγραφών. Ευρέως χρησιμοποιείται και 

περιγράφεται ο όρος «αναδυόμενες λοιμώξεις» (“emerging infections”). Σύμφωνα με 

τον επιδημιολόγο Stephen Morse (1951-), oι αναδυόμενες λοιμώξεις ορίζονται ως 

«λοιμώξεις που αυξάνονται ταχέως σε επίπτωση ή γεωγραφική έκταση, 

συμπεριλαμβανομένων και πρότερα άγνωστων νοσημάτων, όπως το σύνδρομο 
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HIV/AIDS (...)». [3],[4] Υπό αυτό το πρίσμα, η πανώλη για την κοινωνία του Μεσαίωνα 

αποτέλεσε αναδυόμενη λοίμωξη, νόσημα που είχε προσβάλλει και παλαιότερα την 

ανθρωπότητα, όπως και ο HIV στα τέλη του 20ού αιώνα που, σε αυτή την περίπτωση, 

το νόσημα που προκάλεσε ο ιός ήταν έως τότε άγνωστο.  

Στο πλαίσιο της πρόληψης των λοιμώξεων, η αντίδραση του ιατρικού κόσμου 

στο ξέσπασμα επιδημιών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει τόσο 

επιστημονικά όσο και κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής, δίδοντας έτσι έμμεσα 

στοιχεία της ιατρικής πρακτικής στην εκάστοτε χρονική στιγμή. Για την αντίδραση της 

ιατρικής κοινότητας στον HIV κατά την πρώτη του εμφάνιση στο τέλος του 20ού 

αιώνα, καθώς και στην επιδημία πανώλους κατά το Μεσαίωνα υπάρχουν σποραδικές 

αναφορές σε επιστημονικά άρθρα και βιβλία. Υπάρχουν δε, άρθρα δημοσιευμένα σε 

επιστημονικά περιοδικά που έχουν ασχοληθεί με τη σύγκριση της στάσης των ιατρών 

απέναντι στους ασθενείς κατά τη διάρκεια επιδημικών μεταδοτικών νοσημάτων στο 

πέρας των δεκαετιών, δίδοντας έτσι χρονική συνέχεια και συσχέτιση στο θέμα 

μετάδοσης νόσου και συμπεριφοράς των υγειονομικών. Παραδείγματος χάριν, σε 

άρθρο δημοσιευμένο το 1988, με αφορμή τις αμφιβολίες σχετικά με την ηθική 

υποχρέωση των ιατρών να θεραπεύουν ασθενείς με AIDS την εποχή που η νόσος 

πρωτοεμφανίστηκε, μελετάται η συμπεριφορά του ιατρικού κόσμου σε προηγούμενες 

επιδημίες στο παρελθόν απέναντι στον κίνδυνο μετάδοσης και νόσησης των ιδίων. [5]  

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει ακριβώς αυτή την αντίδραση 

τόσο στη μία όσο και στην άλλη επιδημία, να περιγράψει τα πρώτα βήματα και τις 

προεκτάσεις αυτών, και να τις συνταιριάξει ή να τις διαχωρίσει στην ιστορία του 

ιατρικού επιστημονικού κόσμου. Ορίζοντας μία γραμμή σύνδεσης από την ασθένεια 

στην επιδημία και κατόπιν στην ιατρική πρακτική, από τους αρχαίους χρόνους έως 

σήμερα, θα σκιαγραφηθεί αρχικά η σχέση ανάμεσα στους όρους αυτούς προκειμένου 

να αποδοθεί στη συνέχεια η ιατρική πρακτική και αντίδραση σε δύο μεγάλες επιδημίες 
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της ανθρωπότητας: της πανώλους κατά το Μεσαίωνα και του ΗΙV στα τέλη του 20ου 

αιώνα. Τα δύο αυτά νοσήματα επιλέχθηκαν μεταξύ των άλλων διότι έχουν μία σαφή 

χρονική απόσταση μεταξύ τους, υπήρχε ιατρική δράση και στις δύο περιπτώσεις, η 

αντίστοιχη βιβλιογραφία είναι πλούσια, ενώ αμφότερα επηρέασαν σημαντικό αριθμό 

ανθρώπων. Η χρονική αυτή διάσταση των δύο επιδημιών επιτρέπει την αποτύπωση των 

χαρακτηριστικών της ιατρικής πρακτικής στον 14ο και στον 20ο αιώνα, αντίστοιχα, και 

τη σύγκρισή τους.  

Η αντίδραση της ιατρικής κοινότητας θα οριστεί ως η τεχνική, ιδεολογική, 

ηθική και  πρακτική συμπεριφορά στον επαγγελματικό ιατρικό χώρο. Θα διαιρεθεί σε 

δύο μέρη: 1) τα μέτρα που έλαβε η Πολιτεία στο χώρο της υγείας μετά την εμφάνιση 

του HIV και της πανώλης, που αποτελεί την πρακτική - τεχνική και θεσμοθετημένη 

πλευρά της αντίδρασης, και 2) τις καταγεγραμμένες αντιδράσεις των επαγγελματιών 

υγείας τόσο σε πρακτικό όσο και σε ιδεολογικό - ηθικό επίπεδο, όπως αυτές 

προκύπτουν από τη βιβλιογραφία. Η μεθοδολογία της εργασίας περιλαμβάνει τη 

βιβλιογραφική αναζήτηση αμιγώς των στοιχείων που περιγράφουν την αντιμετώπιση 

των δύο αυτών σημαντικών επιδημιών από τον ιατρικό κόσμο. Δε θα γίνει αναφορά 

στις κοινωνικές προεκτάσεις της εμφάνισης των νοσημάτων που έχουν περιγραφεί και 

καταγραφεί διότι δεν αφορούν το θέμα τις παρούσης εργασίας. Η αναζήτηση έγινε σε 

διαδικτυακούς επιστημονικούς ιστότοπους και  ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες στην 

αγγλική και ελληνική γλώσσα. Αφορά επιστημονικά άρθρα, βιβλία, συνεντεύξεις - 

μαρτυρίες ιατρών και δημοσιεύσεις της υπό μελέτη εποχής και μεταγενέστερα. Η 

επιλογή της βιβλιογραφίας έγινε με κριτήρια το επιστημονικό επίπεδο των πηγών και 

τη δημοσίευση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά: ιατρικά κυρίως αλλά και 

Ανθρωπολογίας, Κοινωνιολογίας, Ιστορίας, Βιοηθικής, Νομικής. Επειδή η πρώτη και 

πιο οργανωμένη απόκριση στην εμφάνιση του HIV/AIDS υπήρξε στην Αμερικανική 

Ήπειρο, συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, η παρούσα εργασία θα περιγράψει την αντίδραση 
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των υγειονομικών στο νέο ιό όπως αυτή καταγράφεται και στοιχειοθετείται σε αυτό το 

γεωγραφικό έδαφος. Όσον αφορά την επιδημία πανώλους στη διάρκεια του Μεσαίωνα 

η γεωγραφική κατανομή αφορά τις περιοχές που τότε επλήγησαν, δηλαδή την Ευρώπη 

και περιοχές του λεγόμενου «Δρόμου του μεταξιού». 

2. Ανάλυση  

2.1 Ασθένεια, επιδημία & ιατρική κοινότητα  

Για να μελετήσουμε τη στάση των ιατρών απέναντι σε επιδημίες μεταδοτικών 

νοσημάτων, θα προσεγγίσουμε αρχικά εν συντομία τους όρους της ασθένειας, της 

επιδημίας και της ιατρικής κοινότητας στην πορεία του χρόνου, προκειμένου να 

αναδειχθεί η αλληλένδετη και μακραίωνη σχέση ασθένειας – θεραπευτή. Η αναδρομή 

αυτή θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των διαφορών που προσδιορίζονται από 

το χρονικό πλαίσιο της εκάστοτε υπό μελέτη επιδημίας, καθώς η ερμηνεία της 

ασθένειας πάντα επηρέαζε τη στάση του ιατρού – θραπευτή. 

 Η έννοια της ασθένειας, από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα, έχει 

προσδιοριστεί με ποικίλους τρόπους, ενώ ανέκαθεν προκαλούσε η ερμηνεία της. Όπως 

περιγράφεται στο βιβλίο του J.N.Hays, η ασθένεια ιστορικά εμπλέκει στην ερμηνεία 

της τη μαγεία, τη θρησκεία, την επιστήμη, την ιατρική καθώς και την παραδοσιακή 

θεραπευτική πρακτική. [6] Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι θεραπευτές απέδιδαν 

στην ασθένεια υπερφυσικές ιδιότητες∙ για τη διερεύνηση της νόσου χρησιμοποιούσαν 

ναούς-θεραπευτήρια, τελετουργίες, θυσίες, ερμηνεία ονείρων και οραμάτων, τα οποία 

προσδιόριζαν και τη θεραπεία: λουτρά, ανάπαυση, φαρμακευτικές ουσίες και δίαιτα. 

Επηρεασμένη από τη θρησκεία, η ασθένεια στη συνέχεια αποκτά ένα νόημα «θεϊκής 

τιμωρίας», συσχετίζεται με την αμαρτία και την απρεπή συμπεριφορά του πάσχοντα, 

ενώ οι παθήσεις, κυρίως οι δερματικές, αποδίδονται σε μη καθαρότητα του σώματος 
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και πνεύματος και αντιμετωπίζονται με τελετουργικά (Ιουδαϊσμός, Μεσοποταμία). 

Στον πρώιμο Χριστιανισμό η ασθένεια ερμηνεύεται ως κατάληψη του πάσχοντα από 

δαίμονες και βρίσκει έδαφος ο εξορκισμός ως θεραπεία, όπως συναντάται και 

παλαιότερα στην αρχαία Ινδία, Κίνα και αλλού. [7] Η φιλοσοφική και εμπειρική 

προσέγγιση της ασθένειας, η οποία έδινε μία πιο φυσική ερμηνεία της νόσου, 

αποτέλεσε μία ακόμη τάση, όχι όμως ιδιαίτερα δημοφιλή. Κατά το Μεσαίωνα η 

αστρολογία, δηλαδή η μελέτη της θέσης των πλανητών, κατείχε σημαίνοντα ρόλο στην 

ερμηνεία των γεγονότων της ζωής, κάτι που επεκτάθηκε και στην ιατρική πρακτική. [8] 

Έτσι, οι ιατροί προκειμένου να καταλήξουν στην διάγνωση χρησιμοποιούσαν ειδικά 

ημερολόγια - χάρτες πλανητών.  

Στις περιπτώσεις που ένα νόσημα εμφανιζόταν γρήγορα σε μεγάλη μερίδα 

πληθυσμού και σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αποκτούσε χαρακτήρα 

επιδημίας. Συνήθως επρόκειτο για μολυσματική ασθένεια, όμως ο προσδιορισμός του 

λοιμογόνου παράγοντα άργησε αρκετά χρόνια. Πρώτα υπήρξε η «θεωρία του 

μικροοργανισμού» (“germ theory”) που για πρώτη φορά προσεγγίστηκε το 1546 από 

τον Girolamo Fracastoro (1478-1553). Επίσημα διατυπώθηκε αρχικά από τον Louis 

Pasteur (1822-1895) και τον Robert Koch (1843-1910) αργότερα, με την εργασία τους 

από τα τέλη του 19ου αιώνα επί της απόδειξης της ύπαρξης των μικροβίων και της 

συσχέτισή τους με τα νοσήματα. Έπειτα, ακολούθησε η άνθιση της Μικροβιολογίας, 

οπότε και εξελίχθηκε αυτός ο νέος για την εποχή τομέας της ιατρικής. [9] Στην ανάδυση 

των μολυσματικών νοσημάτων εμπλέκονται διάφοροι παράγοντες: γενετικοί, 

βιολογικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί. (βλ. παράρτημα, Πίνακας 1). [2] 

Επί πολλούς αιώνες στην Ευρώπη επικράτησε ο «γαληνισμός», δηλαδή  η 

θεώρηση περί υγείας και νόσου του Γαληνού (130-201μ.Χ.), ως προέκταση της 

ιπποκρατικής ιατρικής. Γενικότερα, η ιατρική ασκούνταν σύμφωνα με τις πρακτικές 

των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων και η επικρατούσα θεωρία περί ασθένειας ήταν η 
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«θεωρία του μιάσματος» (“miasma theory”). Η πρώτη εμφάνιση της επίσημης ιατρικής 

στην Ευρώπη προσδιορίζεται τον 9ο-10ο αιώνα, με την ίδρυση της ιατρικής σχολής του 

Σαλέρνο και έπειτα άλλων πανεπιστημίων σε Ιταλία, Γαλλία και Αγγλία, όπου υπήρξε 

οργανωμένη ιατρική γνώση και εκπαίδευση, πάλι βασισμένη στην έως τότε ιατρική 

θεώρηση. Τότε μόλις οι ιατροί αποτέλεσαν ξεχωριστή επαγγελματική οντότητα, 

εξαρτώμενη από τις δεξιότητες και τη γνώση τους κατά την αποφοίτησή τους από τα 

πανεπιστήμια. Οι εκπαιδευμένοι ιατροί ασκούσαν την ιατρική κυρίως σε μεγάλες 

πόλεις, ενώ άτομα από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα ζητούσαν τη συμβουλή τους. 

[6] Ως κύριες θεραπευτικές πρακτικές παρέμειναν οι σχετιζόμενες με τη θρησκεία: 

προσευχές, φυλαχτά, βότανα, ενώ η θεώρηση της ασθένειας παρέμενε γαληνική.  

Έκτοτε, η ιατρική κοινότητα περιελάμβανε άτομα με σπουδές και γνώσεις επί θεμάτων 

υγείας, αρμόδια για την αντιμετώπιση των νοσημάτων και με θεραπευτικές πρακτικές 

που άλλαζαν με την πάροδο των ετών και την πρόοδο της τεχνολογίας. 

2.2 Εμφάνιση HIV – 20ος αιώνας  

2.2.α. Το χρονικό της εμφάνισης του συνδρόμου AIDS  

Τα πρώτα αναγνωρισμένα κρούσματα του Συνδρόμου Επίκτητης 

Ανοσοανεπάρκειας, πέντε σε αριθμό, δημοσιεύθηκαν στις 5 Ιουνίου του 1981 στην 

Εβδομαδιαία Αναφορά Νοσηρότητας και Θνητότητας (MMWR) του Κέντρου Ελέγχου 

Νοσημάτων της Αμερικής (CDC). Επρόκειτο για νεαρούς ομοφυλόφιλους άνδρες που 

εμφάνισαν πνευμονία από Pneumonocystis carinii, μία έως τότε ευκαιριακή λοίμωξη 

που εμφανιζόταν μόνο σε άτομα με σοβαρή ανοσοκαταστολή. Σημειώθηκαν κατά το 

διάστημα Οκτώβριος 1980 – Μάϊος 1981 στο Λος Άντζελες∙ οι ασθενείς δεν είχαν 

καμία σχέση ή επαφή μεταξύ τους. Η πρώτη εκτίμηση ανέφερε «κάποιου είδους 

κυτταρο-ανοσολογική δυσλειτουργία (...) που προδιαθέτει το άτομο σε ευκαιριακές 

λοιμώξεις». Γεγονός είναι ότι η αναφορά αυτή προβλημάτισε τον ιατρικό κόσμο, ενώ 
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τη διαδέχθηκαν άλλες, προσθέτοντας κρούσματα στη λίστα και από άλλες πολιτείες. 

Την ίδια στιγμή, αυξήθηκε η ζήτηση της πενταμιδίνης, θεραπείας για την PCP, από το 

μοναδικό κέντρο διανομής της. 

Τον Ιούνιο του 1981 το CDC σχημάτισε ερευνητική ομάδα (“Task Force on 

Kaposi’s Sarcoma and Opportunistic Infections”) προκειμένου να προσδιοριστούν οι 

παράγοντες κινδύνου και να αναπτυχθεί ένας ορισμός κρούσματος προς επιτήρηση του 

νοσήματος σε εθνικό επίπεδο. Βασίστηκε κυρίως σε μελέτες παρατήρησης και 

περιγραφικές μελέτες των δημογραφικών και ατομικών χαρακτηριστικών των ασθενών 

με σάρκωμα Kaposi και ευκαιριακές λοιμώξεις, καθώς και των συνδέσεων–σχέσεων 

αυτών. Στόχος η σκιαγράφηση σημαντικών χαρακτηριστικών του νοσήματος 

(παράγοντες κινδύνου, προδιαθεσικοί παράγοντες, τρόποι μετάδοσης). 

 Αρχικά για τη νοσολογική οντότητα χρησιμοποιήθηκαν οι όροι “GRID” 

(“Gay-Related Immune Defficiency”) και “ΑID” (“Acquired Immunodeficiency 

Disease”). Το Σεπτέμβρη του 1982 ακολούθησε ο επικρατούν έως σήμερα όρος 

“AIDS” (“Αcquired Immune Deficiency Syndrome”). Ο πρώτος ορισμός κρούσματος 

AIDS απο το CDC περιγράφει «μία νόσο που υπονοεί βλάβη στην κυτταρο-

μεσολαβούμενη ανοσία, που συμβαίνει σε άτομο χωρίς γνωστό αίτιο για μειωμένη 

αντίσταση στη νόσο αυτή».  

Στις 5 Νοέμβρη 1982, έγινε η πρώτη αναφορά σχετικά με το AIDS και τους 

επαγγελματίες υγείας (CDC, MMWR). Προσδιορίστηκαν μέτρα προφύλαξης των 

υγειονομικών και του προσωπικού εργαστηρίων, κυρίως αυτών που χρησιμοποιούσαν 

πειραματόζωα, ομοίως με τα προστατευτικά μέτρα απέναντι σε ασθενείς με ηπατίτιδα 

Β: αποφυγή άμεσης επαφής δέρματος και βλεννογόνων με αίμα, παράγωγα αίματος, 

εκκρίσεις, απεκκρίσεις και ιστούς μολυσμένων ατόμων. [10]  Τα όργανα και το αίμα 

ατόμων με ΑIDS απαγορεύθηκε να δωρίζονται. Οι συστάσεις αυτές συμπεριέλαβαν 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους  

Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

14 

δέκα μήνες μετά και άλλους επαγγελματίες υγείας∙ συγκεκριμένα, προσωπικό 

οδοντιατρικής φροντίδας και εκτέλεσης νεκροτομών. 

Η δήλωση κρούσματος που αφορούσε σε πολυμεταγγιζόμενο νήπιο με δότη 

αίματος, μεταξύ άλλων, ένα νέο άνδρα με AIDS (Δεκέμβρης 1982), έθεσε ισχυρά την 

υποψία ότι η νόσος μεταδίδεται και μέσω αίματος και παραγώγων του. Η νέα νόσος 

παρουσίαζε ομοιότητες με τον ιό της ηπατίτιδας Β ως προς τον τρόπο μετάδοσης , ενώ 

η επίπτωση της λοίμωξης από HepB παρατηρήθηκε να είναι πολύ συχνή στους 

ασθενείς με AIDS. Η εμφάνιση του συνδρόμου σε γυναίκες συντρόφους ανδρών με 

AIDS (Ιανουάριος 1983) κατέδειξε και τη μετάδοση δια της ετερόφυλης σεξουαλικής 

πράξης. Κρούσματα του συνδρόμου είχαν έως τότε ανακοινωθεί σε ευρωπαϊκές χώρες 

(Ισπανία, Γαλλία, Ελβετία), ενώ στην Ουγκάντα είχε ήδη από το 1982 γίνει λόγος για 

τη «νόσο των αδυνάτων» (slim disease). [11],[12],[13],[14] 

Μέσα σε 18 μήνες από την πρώτη εκείνη αναφορά, είχαν προσδιοριστεί και 

δημοσιευθεί στο MMWR όλοι οι παράγοντες κινδύνου για το AIDS. Το 1983 

ορίστηκαν συστάσεις για την πρόληψη της σχετιζόμενης με τη σεξουαλική 

δραστηριότητα, τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και την επαγγελματική απασχόληση 

μετάδοση του συνδρόμου, βασισμένες σε αυτές τις μελέτες  παρατήρησης και προτού 

γίνει γνωστός ο αιτιολογικός παράγοντας της νέας αυτής ασθένειας. (Στοιχεία από 

CDC – MMWR) (βλ. παράρτημα, Πίνακας 2)   

Πρώτη αναφορά σε πιθανό αιτιολογικό παράγοντα της νόσου έγινε το Μάϊο του 

1983 (Ινστιτούτο Pasteur, Γαλλία), με ταυτοποίηση ενός νέου ρετροϊού (LAV) ο οποίος 

«θα μπορούσε να είναι το αίτιο του AIDS». [15] Τον Απρίλιο του 1984 το Υπουργείο 

Υγείας των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσημα το ρετροϊό ΗΤLV-3 ως τον αιτιολογικό 

παράγοντα του συνδρόμου ΑIDS, από την επιστημονική ομάδα του Dr. R. Gallo (1937-

). Οι ιοί LAV και HTLV-3 διαπιστώθηκε ότι ήταν ίδιοι και ταυτόσημοι. [16] 

Ανακοινώθηκε επίσης η ανάπτυξη δοκιμασίας ανίχνευσης του ιού στο αίμα και έγινε η 
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πρώτη αναφορά σε μελλοντική ανάπτυξη εμβολίου κατά του ιού. (The New York Times, 

24 April 1984). Το Μαϊο του 1986 η Διεθνής Επιτροπή Ταξινόμησης των Ιών έδωσε 

την ονομασία HIV στον ιό που προκαλούσε AIDS, αντί του HTLV-3. [17]  

Το Νοέμβριο του 1987 δημοσιεύτηκε το πρώτο διεθνές ενημερωτικό δελτίο για 

το AIDS (“AIDS Action”), με στατιστικά και επιδημιολογικά δεδομένα της νόσου, 

παρουσίαση προγραμμάτων του Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο της νόσου, καθώς και 

συστάσεις για την πρόληψη, τον παιδικό εμβολιασμό και το θηλασμό. (βλ. Παράρτημα: 

Εικόνα 1)  

2.2.β. Μέτρα της πολιτείας 

Γνωρίζοντας πλέον τους τρόπους μετάδοσης, ελήφθησαν μέτρα από την 

Πολιτεία και σημειώθηκαν αλλαγές αναφορικά με τις Υπηρεσίες Υγείας.  

Όσον αφορά τους δότες αίματος, υπήρχαν διάφορες συζητήσεις και σκέψεις 

σχετικά με τον έλεγχο των αιμοδοτών και ίσως τον αποκλεισμό των ομοφυλόφιλων 

ανδρών από τη διαδικασία, γεγονός που παραβίαζε την ιδιωτικότητα και στοχοποιούσε 

την ομάδα αυτή του πληθυσμού. [19] Τελικά, στις αρχές του 1985 η Υπηρεσία Δημόσιας 

Υγείας (PHS) των ΗΠΑ εισήγαγε νέες συστάσεις και οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο 

του αίματος αντί των αιμοδοτών στα κέντρα αιμοδοσίας. Eίχε πλέον αποδειχθεί ο ιός 

HTLV-3 (HIV) ως ο αιτιολογικός παράγοντας του συνδρόμου και είχε εγκριθεί από 

τον FDA η πρώτη μέθοδος ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του ιού στο αίμα (ELISA, 

Μάρτιος 1985). [20] Σύμφωνα με τις συστάσεις: 1) όλοι οι αιμοδότες θα λάμβαναν 

ενημέρωση ότι το αίμα που δώριζαν θα υπόκειντο σε έλεγχο, 2) σε περίπτωση θετικού 

αποτελέσματος ο δότης θα ενημερωνόταν διακριτικά και εμπιστευτικά, 3) τα ονόματά 

τους θα καταγράφονται σε λίστα αναβολής εκείνων των οποίων το αίμα κρίνεται μη 

αποδεκτό προς δωρεά. Καμία μέριμνα δε λήφθηκε για όσους δεν επιθυμούσαν να 

γνωρίζουν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου.  
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Πολλές διαφωνίες αποτυπώνονται στη βιβλιογραφία για την γνωστοποίηση ή 

όχι της νόσου στους οροθετικούς ασθενείς σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν επιθυμούσαν 

να γνωρίζουν. Το AIDS είχε λοιπόν αναγνωριστεί από πολύ νωρίς ως θέμα Δημόσιας 

Υγείας, ερχόμενο σε αντίθεση με την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Η 

σύγκρουση κοινού και ιδιωτικού οφέλους ύψωνε ζητήματα ηθικής, όχι εύκολα προς 

επίλυση. Κύριο επιχείρημα υπέρ της κατ’ιδίαν γνωστοποίησης των νοσούντων υπήρξε 

η πεποίθηση ότι με τον τρόπο αυτό θα περιορίζονταν οι «επικίνδυνες» πρακτικές 

(σεξουαλικές, χρήση ενδοφλέβιων ουσιών) που ευνοούν τη μετάδοση του ιού.  

Η πολιτεία ανέλαβε επίσημα τη χρηματοδότηση σχετικά με την έρευνα και 

θεραπεία του AIDS μόλις τον Ιούλιο του 1983. Είχε προηγηθεί η απόρριψη της πρώτης 

πρότασης για εισαγωγή νομοθεσίας περί χρηματοδότησης έρευνας για το AIDS από 

τους πολιτικούς εκπροσώπους P. Burton και T. Weiss (Σεπτέμβριος 1982). (A timeline 

of HIV and AIDS, U.S. Department of Health and Human Services) 

Τον Οκτώβριο του 1984, η πολιτεία του Σαν Φραντσίσκο απαγόρευσε τη 

λειτουργία των «λουτρών» (“bathhouses”, “baths”) και ιδιωτικών sex clubs, ως μέτρο 

περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου. Η κοινότητα των ομοφυλοφίλων στην πολιτεία 

του Σαν Φραντσίσκο είχε ήδη από το 1974 αυξηθεί δραματικά σε αριθμό και είχαν 

δημιουργηθεί τέτοιου είδους δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι. Η αυξημένη συχνότητα και 

επικινδυνότητα των σεξουαλικών πρακτικών στους χώρους αυτούς είχαν, ήδη από τα 

προηγούμενα έτη, αυξήσει πολλά νοσήματα που μεταδίδονταν με την 

κοπρανοστοματική οδό (ιογενή και βακτηριακά). Υπήρχε επαρκής έλεγχος για τα 

νοσήματα αυτά από το τοπικό Γραφείο Ελέγχου Νοσημάτων με επιτήρηση, 

συμβουλευτική και κατάλληλη θεραπεία. Με την εμφάνιση του AIDS, όμως, και τη 

σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα που επέφερε κυρίως σε αυτή τη μερίδα του 

πληθυσμού, τα μέτρα ενισχύθηκαν προς διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Πολλές 

ομάδες της τοπικής κοινωνίας αντέδρασαν στο κλείσιμο των χώρων αυτών, θεωρώντας 
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ότι πλήττονται οι πολιτικές τους ελευθερίες. Το θέμα οδηγήθηκε στο δικαστήριο και 

το μέτρο ανατράπηκε. [19],[21] 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Ολλανδία, 

εμφανίστηκε το 1984 το πρώτο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Συρίγγων και Βελόνων 

(“Needles and Syringes Exchange Programme”) στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών. 

[22] Πρόκειται για μέτρο με στόχο την ελαχιστοποίηση της βλάβης από τα μεταδιδόμενα 

νοσήματα, καθώς παρέχει στους χρήστες καθαρές, αποστειρωμένες βελόνες. Σταδιακά, 

εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ νόμιμα (κρατικά) και παράνομα (από ανεπίσημες 

ακτιβιστικές οργανώσεις) προγράμματα ανταλλαγής αποστειρωμένων συρίγγων. Η 

δράση τους προκάλεσε διαμαρτυρίες καθώς θεωρείτο ότι αυτή η ελεύθερη διάθεση 

διευκόλυνε την πρόσβαση στα «σύνεργα» των χρηστών και προωθούσε τη χρήση 

ουσιών. Έτσι, το 1988 διεκόπη η κρατική χρηματοδότηση και παρέμεινε μόνο η 

λειτουργία των μη κυβερνητικών προγραμμάτων. Το μέτρο αποκαταστάθηκε το 2009 

με επαναφορά του κρατικού κονδυλίου. [23]  

Ένα μέτρο της πολιτείας που λήφθηκε το 1987 στις ΗΠΑ ήταν η απαγόρευση 

εισόδου στη χώρα αλλοεθνών οροθετικών ατόμων, είτε επρόκειτο για περιστασιακή 

επίσκεψη είτε για μετανάστευση. Επρόκειτο για μέτρο που αντανακλούσε το φόβο των 

πολιτών απέναντι στο σύνδρομο στα μέσα της δεκαετίας του ‘80, αλλά και οικονομικό 

μέτρο, καθώς θα απάλλασε τη δημόσια οικονομία από το βάρος της περίθαλψης 

περισσότερων οροθετικών ασθενών. [24] Πολλοί εγχώριοι και διεθνείς οργανισμοί 

άσκησαν δριμύ κριτική στο εν λόγω μέτρο, θεωρώντας το ως «καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων». [25] Ο Π.Ο.Υ. εξέδωσε δήλωση σχετικά με τη διαλογή 

(“screening”) των διεθνών ταξιδιωτών για πιθανή λοίμωξη από HIV, υποστηρίζοντας 

ότι το μέτρο αυτό δεν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα στην πρόληψη μετάδοσης της 

νόσου. Καταλήγει στο ότι «δεδομένης της παρουσίας του ιού ήδη σε κάθε περιοχή και 

κάθε χώρα στον κόσμο, ακόμα και ο αποκλεισμός της μετακίνησης όλων των 
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ταξιδιωτών δε θα μπορούσε να προλάβει την εισαγωγή και διασπορά της νόσου» [26] 

Σημειώνεται ότι έως το τέλος του 1986, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., είχαν δηλωθεί 38.401 

κρούσματα από συνολικά 85 χώρες διεθνώς, με το μέγιστο αυτών να προέρχεται από 

την Αμερικανική Ήπειρο. [18] 

2.2.γ. Αντίδραση των υγειονομικών 

Η εμφάνιση του ιού της Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας (HIV) στο τέλος του 

20ου αιώνα, υπήρξε πρόκληση για την ιατρική κοινότητα σε πολλούς τομείς. Η νέα 

νοσολογική οντότητα έθεσε την ανάγκη α) μελέτης του κύκλου ζωής του ιού, β) 

καθιέρωσης διαγνωστικών μέσων και γ) εξακρίβωσης της πορείας της νόσου και των 

επιπλοκών αυτής, ενώ σύντομα αποσαφηνίστηκαν οι τρόποι μετάδοσης. [15]   

Η πρώτη αντίδραση των ιατρών σε κλινικο-ερευνητικό επίπεδο  

Τα γεγονότα των πρώτων χρόνων από την εμφάνιση του AIDS (1981 – 1984) 

θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά προς καταγραφή. Τότε ελήφθησαν αποφάσεις από 

τον ιατρικό κόσμο κρίσιμες σε επίπεδο κλινικό, δημόσιας υγείας, κοινωνικό και 

πολιτικό σχετικά με το AIDS, δεδομένης της ελλιπούς πληροφόρησης και της απουσίας 

προγενέστερων κλινικών στοιχείων για να βασιστούν. Αυτό αναφέρεται 

χαρακτηριστικά σε καταγεγραμμένες συνεντεύξεις ιατρών σχετικά με την επιδημία 

AIDS στο Σαν Φραντσίσκο. [27] H εργασία αυτή με τις προφορικές συνεντεύξεις 

αποτέλεσε σημαντική πηγή καταγεγραμμένων πληροφοριών από εκπροσώπους του 

ιατρικού κόσμου για την εποχή εμφάνισης της νόσου. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιστήμονες και επιδημιολόγοι της εποχής ήταν 

ιδιαίτερα δυσοίωνοι σχετικά με το AIDS ήδη από την ταυτοποίηση των πρώτων 

κρουσμάτων. Εξαρχής θεώρησαν πως, σε αντίθεση με άλλα νοσήματα (π.χ. γρίπη 

χοίρων, νόσος Λεγεωναρίων), πρόκειται για νόσημα που θα συνέχιζε να υπάρχει επί 

σειρά ετών και δε θα αυτοπεριοριζόταν. Σύμφωνα με τη βοηθό διευθυντή του Γραφείου 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους  

Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

19 

Ελέγχου Νοσημάτων του Σαν Φραντσίσκο, Dr S. Dritz (1917-2008), η κατανόηση της 

εμφάνισης του νέου νοσήματος έγινε βήμα-βήμα και με συνδυαστική τεχνική. Οι 

δερματικές βλάβες του σαρκώματος Kaposi και η πνευμονία από Pn. carinii που 

σποραδικά εμφανίστηκαν σε νέους, ομοφυλόφιλους άνδρες χωρίς γνωστή ανοσιακή 

δυσλειτουργία, οδήγησε αρχικά τους κλινικούς ιατρούς να διερευνήσουν 

περιβαλλοντικά αίτια. Η λήψη του ιστορικού των ασθενών πλέον περιελάμβανε 

ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση χημικών στην καθημερινότητα τους, όπως για 

παράδειγμα στην περιποίηση φυτών και κατοικίδιων ζώων, τη χρήση παράνομων 

ουσιών για πρόκληση ευφορίας, το είδος αυτών, τη συχνότητα χρήσης κ.ά. Όταν ο 

αριθμός των ασθενών ξεπέρασε τους 100 προχώρησαν σε πιο λεπτομερές ιστορικό: 

τόπος γέννησης ιδίων και γονέων τους, πλήρες οικογενειακό ιστορικό νοσημάτων, 

στράτευση, προηγούμενες ασθένειες, ταξίδια, ακριβείς σεξουαλικές πρακτκές καθώς 

και ο αριθμός και τα ονόματα των σεξουαλικών συντρόφων, είδη ενασχόλησης, υλικά 

συχνά χρησιμοποιούμενα στην καθημερινότητα, και πολλές άλλες λεπτομέρειες 

σχετικά με τον ασθενή. Η νέα αυτή φόρμα ιστορικού ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από το 

CDC, δοκιμάστηκε από τους ερευνητές με παιχνίδι ρόλων (“role-playing”) και 

διαμορφώθηκε σε 24σέλιδο φύλλο ιστορικού με διάρκεια συνέντευξης περίπου 2 

ωρών. Οι απαντήσεις 100 ασθενών εστάλησαν στο CDC και χρειάστηκαν 2 έτη 

προκειμένου να αναλυθούν υπολογιστικά, ελλείψει χρηματοδότησης και ειδικού 

στατιστικολόγου∙ τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικά 

στην έρευνα. [21] Σύντομα εμφανίστηκαν κέντρα διαλογής (“screening centers”) AIDS 

όπου ελέγχονταν ο πληθυσμός, ενώ έγινε κίνηση για τη δημιουργία πτέρυγας εντός 

νοσοκομείων ειδικά για τη νοσηλεία ασθενών με ΑIDS, όπως έγινε στο Γενικό 

Νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο. [28]  

Στη συνέχεια, οι ιατροί προχώρησαν στο να προσδιορίσουν την κλινική εικόνα 

των ασθενών, ώστε να διευκολύνουν την κλινική διάγνωση της ασθένειας. Στο 
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σάρκωμα Kaposi και την PCP προστέθηκαν non-Hodgkin λεμφώματα (λέμφωμα 

Burkitt, λεμφώματα ΚΝΣ), η καντιντίαση στοματοφάρυγγα και οισοφάγου, η τριχωτή 

λευκοπλακία, ο έρπητας ζωστήρας, οι σοβαρές διάρροιες που αποδόθηκαν σε  

κρυπτοσποριδίαση, η προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια, όλα 

ευκαιριακές λοιμώξεις ή νοσήματα που συναντώνται σε ανοσοανεπάρκειες. Η 

πληθώρα αυτή εκδηλώσεων του κύριου νοσήματος αφενός αιφνιδίασε και εξέπληξε 

τον ιατρικό κόσμο, αφετέρου όμως τον προσανατόλισε στη συσχέτιση με το ανοσιακό 

σύστημα. Συγκεκριμένα θεωρήθηκε πολύ πιθανή η ύπαρξη ενός παράγοντα που 

προκαλεί εξασθένηση του ανοσιακού συστήματος και καθιστά τον οργανισμό επιρρεπή 

σε ευκαιριακές λοιμώξεις. Δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα ήδη παρέθεταν στοιχεία 

ανοσολογικής αδράνειας (μείωση αριθμού Τ-κυττάρων, απόλυτου αριθμού και 

πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων) στους ασθενείς με το σύνδρομο. [29] Μετά από 

έλεγχο και αποκλεισμό τοξινών, βακτηρίων, μυκήτων, πρωτοζώων και παρασίτων, 

ελέγχθηκαν οι ιοί, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους ερπητοϊούς. Υπήρχε επίσης η σκέψη 

η νόσος να είναι νεοπλασματικής αρχής ή να οφείλεται σε παθολογικό γενετικό 

υπόστρωμα. Πολλές ερευνητικές ομάδες σε Αμερική και Ευρώπη δούλευαν 

παράλληλα για να προσδιορίσουν το νόσημα. Άθροιζαν τα περιστατικά, τις 

πιθανότητες, συγκρίνανε αποτελέσματα και εκπονούσαν εργαστηριακή έρευνα 

προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον αιτιολογικό παράγοντα. Ο HTLV-1 που 

ταυτοποιήθηκε το διάστημα εκείνο, εν συνεχεία ο HTLV-2, καθώς και Αφρικανικοί ιοί 

που είχαν εισχωρήσει στην Αμερικανική ήπειρο, δεν μπόρεσαν να συσχετιστούν 

αιτιολογικά με το σύνδρομο. Ο υπολογισμός των Τ-κυττάρων σε άτομα με κλινική 

εικόνα συμβατή με το νόσημα είχε γίνει εξέταση ρουτίνας, προσπαθώντας να δώσει 

επιπλέον διαγνωστικά εργαλεία στους κλινικούς ιατρούς.  

Η καθυστέρηση της πολιτείας να χρηματοδοτήσει την έρευνα για το AIDS και 

η αρχικά συντηρητική και επιφυλακτική αντιμετώπιση του νεοεμφανιζόμενου 
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νοσήματος από τις πολιτικές αρχές τα πρώτα δύο χρόνια, οδήγησε πολλούς κλινικούς 

ιατρούς να συμπράξουν με κοινωνικές ομάδες που δημιουργήθηκαν. Οι ομάδες αυτές 

(π.χ. “Kaposi's Sarcoma Research and Education Foundation”, “The Shanti group” κ.ά.) 

δημιουργήθηκαν για την προσφορά βοήθειας κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής, και 

ιατροφαρμακευτικής στα άτομα με AIDS. Υπήρξε δηλαδή μία τάση αυτοοργάνωσης 

και αυτόβουλης μέριμνας για τους πάσχοντες από AIDS από την κοινωνία με 

συμμετοχή εκπροσώπων του ιατρικού και νοσηλευτικού κόσμου. Ένα παράδειγμα της 

δράσης των ομάδων ήταν η ενοικίαση κατοικιών με χώρους όπου τα πιο βαριά 

περιστατικά φιλοξενούνταν και ελάμβαναν ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες. 

Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα ιατροκοινωνικό δίκτυο υπέρ των ασθενών με AIDS. Οι 

ομάδες αυτές χρηματοδότησαν το πρώτο διάστημα την έρευνα των ιατρών επί του 

AIDS. [21]  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μαρτυρίες των ερευνητών του Εθνικού 

Ινστιτούτου Υγείας (NIH) της Αμερικής, σχετικά με τις πρώτες κινήσεις και 

αντιδράσεις τους απέναντι στη νέα ασθένεια, όπως αυτές καταγράφησαν και 

δημοσιεύθηκαν περίπου 20 χρόνια μετά. [30] Πρόκειται για επιστήμονες που πρώτη 

φορά ήρθαν σε επαφή με ένα άγνωστο έως τότε νόσημα και εξέφρασαν τις δυσκολίες, 

τους προβληματισμούς και τα βήματα που επέλεξαν να ακολουθήσουν. Η 

κατακρήμνιση του ανοσιακού συστήματος των ασθενών τούς προκαλούσε νοητικά και 

συναισθηματικά ώστε να μελετήσουν με κάθε μέσο τη νέα ασθένεια προκειμένου να 

την κατανοήσουν. Η πρώτη και γενική συνειδητοποίηση ήταν η αναγκαιότητα 

ανταλλαγής πληροφοριών και η γνωστοποίηση κάθε σημείου εξέλιξης νόσου των 

περιστατικών. Ξεκίνησαν με καθημερινή καταγραφή της πορείας νόσου των πρώτων 

ασθενών, ενώ εκπαιδεύτηκαν και οι νοσηλευτές στην καταγραφή στοιχείων για την 

ιατρική έρευνα. Πολλοί επιστήμονες της ιατρικής επιστήμης, κλινικοί και ερευνητές, 

βρέθηκαν να συνεργάζονται απέναντι στο νόσημα. Στόχος η ανεύρεση του 
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αιτιολογικού παράγοντα, της παθοφυσιολογίας της νόσου, δοκιμασιών ανίχνευσης,  

και, τέλος, θεραπείας. Χαρακτηριστική είναι η ανεπίσημη κυκλοφορία του 

ενημερωτικού δελτίου “AIDS Memorandum” (Αύγουστος 1983) με το οποίο οι 

επιστήμονες αντάλλασαν αδημοσίευτα ερευνητικά αποτελέσματα. Η κυκλοφορία του 

διήρκησε 2 έτη, και έπειτα δημοσιεύθηκαν σε επίσημα επιστημονικά περιοδικά. [31]  

Ένα κύριο χαρακτηριστικό της πρώτης εκείνης επαφής των ιατρών με το 

θανατηφόρο σύνδρομο, όπως προκύπτει από μαρτυρίες τους, ήταν ο φόβος και η 

ανασφάλεια. Φόβος για το ρυθμό επέκτασής του (Dr. K. Sell), για τον πολύ μεγαλύτερο 

αριθμό ατόμων που είχαν τη νόσο αλλά δεν την είχαν εκδηλώσει ακόμα (Dr. R. 

Yarchoan), για το ότι η νέα ασθένεια ήταν ακόμα στην αρχή και η εξέλιξή της 

προβλέπονταν μεγάλη (Dr. A.S. Fauci), για το ότι έπληττε τη νέα και παραγωγική 

μερίδα του πληθυσμού (Dr. J. Hill), για την άγνοια του αιτιολογικού παράγοντα της 

νόσου και τον ταχέως αυξανόμενο αριθμό ασθενών (Dr. M.F. Silverman). (Εικόνα 2) 

Παράλληλα, η ενασχόληση με το νέο νόσημα προκαλούσε έντονα το ενδιαφέρον των 

επιστημόνων για περιγραφή και κατανόησή του (Dr. H.C. Lane). Έντονη ήταν η 

ερευνητική εργασία προκειμένου να αναπτυχθεί, βήμα-βήμα, θεραπεία για τη νόσο. 

(Εικόνα 3) Ερωτήματα σχετικά με το τί προκαλεί την ασθένεια, εάν ήταν μεταδοτική, 

ποιοι οι προδιαθεσικοί παράγοντες, τί ακριβώς προκαλούσε το θάνατο, ήταν έντονα 

τον πρώτο εκείνο καιρό (Dr. J. Whitescarver). [30]  

Ιατρική κοινότητα, κοινωνία και AIDS  

Η ιατρική κοινότητα ενδιαφέρθηκε εξ’αρχής να γνωστοποιήσει το νόσημα 

στους πολίτες και να σημάνει τον κίνδυνο δημόσιας υγείας που είχε προκύψει.  

Δραστηριοποιήθηκε με εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το AIDS απευθυνόμενα 

στους πολίτες. Αρχικά οι ιατροί οργάνωσαν τα προγράμματα μέσω μη κυβερνητικών 

οργανώσεων∙ από το 1982, οπότε και άρχισε η χρηματοδότηση έρευνας για το AIDS, 
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ήταν έργο της κυβέρνησης. Ο διευθυντής του παραρτήματος του Υπουργείου Υγείας 

στο Σαν Φραντσίσκο Dr. M.F. Silverman (1939-), όπως αναφέρει σε συνέντευξή του, 

έδωσε προτεραιότητα στην πληροφόρηση του κοινού για τη νόσο ήδη από την 

εμφάνισή της. [28] Αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες 

γνωστοποιούσαν την ύπαρξη του AIDS και έδιναν πληροφορίες για τη νόσο. Επιπλέον, 

εφιστούσαν την προσοχή του κόσμου στη σημασία της ασφαλούς σεξουαλικής πράξης, 

της χρήσης προφυλακτικού, της όχι συχνής εναλλαγής ερωτικών συντρόφων. (Εικόνα 

4)  

Ένας ακόμη λόγος ενημέρωσης του κόσμου για το νόσημα ήταν η αποσαφήνιση 

θεμάτων σχετικά με τον τρόπο μετάδοσής του, ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα 

διάκρισης και αλλοφοβίας που εμφανίζονταν έκδηλα στην κοινωνία. Παράδειγμα 

τέτοιας συμπεριφοράς αποτελεί η περίπτωση του δεκατριάχρονου Ryan White (1971-

1990), ο οποίος το 1985 αποκλείστηκε από το σχολείο όπου φοιτούσε (Western Middle 

School, Κokomo, Indiana) επειδή διεγνώσθη με AIDS το Δεκέμβριο του 1984. [70] O 

Ryan απέκτησε τον ιό αιματογενώς, κατά τις μεταγγίσεις αίματος που λάμβανε τακτικά 

λόγω αιμορροφιλίας Α. Σύμφωνα με το διευθυντή του σχολείου, η απόφασή του αυτή 

βασίστηκε «στις αβεβαιότητες και τις ασάφειες σχετικά με το AIDS» και «στον 

εσωτερικό φόβο που θα προκαλούσε στους συμμαθητές του» και πρότεινε εκπαίδευση 

κατ’οίκον για τον Ryan. [32] Σύμφωνη γνώμη με το διευθυντή είχαν και 117 γονείς από 

το σύνολο των 360 μαθητών του σχολείου, καθώς και 50 δάσκαλοι, οι οποίοι με 

ενυπόγραφη δήλωση ζητούσαν την παρεμπόδιση της επιστροφής του μαθητή στο 

σχολείο, θεωρώντας ότι θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους μαθητές. Επίσημα και ρητά 

η ιατρική κοινότητα δήλωσε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τους άλλους μαθητές 

(Επίτροπος Υγείας της Indiana, CDC). Ο μαθητής επέστρεψε στο σχολείο όπου είχε 

ελάχιστους φίλους, υποχρεωτικά έτρωγε με σκεύη μιας χρήσης, χρησιμοποιούσε 

ξεχωριστή τουαλέτα και δεν επιτρεπόταν η συμμετοχή του στην αίθουσα γυμναστικής. 
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Η οικογένεια White τελικά μετακόμισε σε άλλη πόλη, μετά από πολύμηνες απειλές και 

μία απόπειρα εναντίον του Ryan. (Εικόνα 5) 

Προκειμένου να προσδιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού σε στενές, μη-

σεξουαλικές επαφές των ασθενών με AIDS, εκπονήθηκαν σχετικές μελέτες αφότου 

ήταν διαθέσιμες οι δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του ιού. Από το 1985 

μελέτες επί των ατόμων του στενού οικογενειακού κύκλου των ασθενών κατέληξαν 

στο ότι δεν υποστηρίζεται μετάδοση του ιού αερογενώς, εξ’επαφής ή με χρήση κοινών 

σκευών και κοινών χώρων στο περιβάλλον της οικογένειας. [33], [34] Φαίνεται λοιπόν, 

ότι ο ιατρικός κόσμος εργάστηκε όχι μόνο προς ενίσχυση της  επιστημονικής κτήσης 

του νέου νοσήματος, αλλά και προς διαλεύκανση των θεμάτων που προκαλούσαν 

ανησυχία και κοινωνικό διχασμό, με σκοπό την εξομάλυνση των φαινομένων 

διάκρισης.  

Εκτενής βιβλιογραφία, ήδη από την εμφάνιση της νόσου, αναφέρεται σε 

«στιγματισμό» και «διάκριση» των ατόμων με AIDS.  Πρόκειται για κοινωνική 

προέκταση μίας κλινικής κατάστασης που απομονώνει τους ασθενείς από το κοινωνικό 

σύνολο, περισσότερο από άλλες κλινικές καταστάσεις. Αυτό πολύ περισσότερο 

εκδηλώθηκε τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του νοσήματος. Ο φαινότυπος της νόσου 

(ειδικές δερματικές βλάβες-σάρκωμα Kaposi, απίσχναση) εύκολα προκαλούσε το φόβο 

του «μολυσματικού» και της μετάδοσης. Αποτέλεσμα η περιθωριοποίηση, που 

σύντομα πέρασε ως θεματολογία στον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία. Τον 

επιστημονικό κόσμο απασχόλησε ιδιαίτερα η περιθωριοποίηση των ασθενών με AIDS, 

είτε αυτοί ανήκαν στους λήπτες είτε στους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Ο φόβος της 

μετάδοσης έκανε την κάθε επαφή να θεωρείται δυνητικά μολυσματική, είτε από τη μία 

είτε από την άλλη πλευρά. Και η βιβλιογραφία σχετικά με τη στάση των υγειονομικών 

προέκυψε να είναι πλούσια.  
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Μία έμμεση προσέγγιση σχετικά με τη στάση των ιατρών απέναντι στους 

οροθετικούς ασθενείς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκτιμά το επίπεδο φόβου, τα 

συναισθήματα και την αντίδραση ενός ατόμου που εξετάζεται από ιατρό ο οποίος 

πιθανά πάσχει από AIDS. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει μία συμπεριφορά κοινωνική, 

που αφορά το χώρο της υγείας και μπορεί να ερμηνευτεί και ανάστροφα. [35] Σύμφωνα 

με την εν λόγω μελέτη, οι περισσότεροι ασθενείς δηλώνουν φόβο έστω και για την 

ελάχιστη σωματική επαφή με γιατρό που πάσχει από AIDS. Αυτό θα προκαλούσε 

σημαντική αμηχανία και δυσκολία στον ασθενή, ενώ αρκετοί δηλώνουν πως θα 

διέκοπταν την παρακολούθηση. Η ανησυχία αυτή των ασθενών για πιθανή μόλυνση 

στο χώρο της υγείας ουσιαστικά καθρεφτίζει το φόβο των υγειονομικών να μολυνθούν 

από HIV μέσω επαφής με τους ασθενείς. Και για τις δύο πλευρές, το άγχος πηγάζει από 

το φόβο της μόλυνσης και την άγνοια του τρόπου μετάδοσης της νόσου. Γενικότερα, 

τα πρώτα χρόνια από τη εμφάνιση του συνδρόμου υπήρχε μία υπέρμετρη ανησυχία και 

καχυποψία σχετικά με την πιθανότητα μετάδοσης του ιού.   

Για το συγκεκριμένο νόσημα, ο φόβος της μόλυνσης ήταν ιδιαίτερα ισχυρός 

διότι η μόλυνση σήμαινε θάνατο [36]. Πράγματι, η πορεία της νόσου τα πρώτα χρόνια 

εμφάνισης ήταν αυστηρά προδιαγεγραμμένη, με τα περιστατικά να καταλήγουν άνευ 

θεραπείας. Αυτό ήταν αρκετό ώστε ο φόβος της μετάδοσης να ενισχύεται σημαντικά 

και να επηρεάζει τόσο τους ασθενείς όσο και τους ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες 

υγείας. Σήμαινε επίσης, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στιγματισμό και κοινωνική 

διάκριση. Στον τομέα της οδοντιατρικής φροντίδας, όπου οι επεμβάσεις είναι ιδιαίτερα 

αιματηρές και τα εργαλεία αποστειρώνονται και επαναχρησιμοποιούνται, οι 

προβληματισμοί εν όψει του νέου νοσήματος που είχε γίνει γνωστό ότι μεταδίδεται 

αιματογενώς ήταν ιδιαίτερα ισχυροί. [35] 

Σύμφωνα με μελέτες, οι κλινικοί ιατροί δήλωναν ότι το άγχος τους είχε αυξηθεί 

μπροστά στην πιθανότητα απόκτησης AIDS κατά την ιατρική πράξη. [37]  Το γεγονός 
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ότι επρόκειτο για νέο νόσημα, οπότε διαρκώς δημοσιεύονταν νέες πληροφορίες, 

συστάσεις και επισημάνσεις από τις Αρχές Δημόσιας Υγείας, καλλιέργησαν τη 

δυσπιστία και την ανασφάλεια των επαγγελματιών υγείας. Η αναθεώρηση των 

δημοσιεύσεών τους, η προσθήκη νέων πληροφοριών και η γενίκευση των συστάσεων 

ανεξαρτήτου ειδικότητας, αύξησαν την ανησυχία των ιατρών κατά την εργασία τους. 

Ο κίνδυνος από επαγγελματική έκθεση (“occupational risk”) εκτιμήθηκε ως 

«χαμηλός», «κάτω από 1,0%» (CDC). Η εκτίμηση αυτή από αρκετούς θεωρήθηκε 

γενικευμένη, καθώς στην πράξη ήταν σχετική με την απασχόληση και το αντικείμενο 

του κάθε επαγγελματία υγείας. Επιπλέον, αμφισβητούνταν ο υπολογισμός του 

ποσοστού ατυχηματικής μόλυνσης παρά την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων 

προστασίας. [37]  

Ηθικά ζητήματα  

Σημαντικό στοιχείο στη μελέτη σχετικά με την εμφάνιση του AIDS και την 

αντίδραση των υγειονομικών, είναι το όριο μεταξύ του προσωπικού κόστους των 

ιατρών, που αφορά στον κίνδυνο μόλυνσης κατά την άσκηση της εργασίας τους, και 

της υποχρέωσής τους να συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά. Υπάρχει μία κοινώς 

αποδεκτή ηθική υποχρέωση και δέσμευση των ιατρών ότι θα συνεχίσουν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους ανεξαρτήτως συνθηκών: θα εξετάσουν, θα διαγνώσουν και θα 

προσπαθήσουν να θεραπεύσουν. Συχνά στη βιβλιογραφία συναντάται ο όρος 

«κοινωνικό συμβόλαιο» (“social contract”), όταν πρόκειται για την άσκηση του 

ιατρικού επαγγέλματος για να περιγράψει την αμοιβαία συνθήκη μεταξύ ιατρού και 

ασθενούς υπέρ της φροντίδας του ασθενούς. Γίνεται σαφές από τον όρκο που δίνει ο 

μελλοντικός ιατρός προτού αναλάβει ιατρικά καθήκοντα. [38] Όταν όμως, υπάρχει 

δυνητικά κίνδυνος να νοσήσουν οι ίδιοι, και μάλιστα από μία νόσο για την οποία δεν 

υπάρχει θεραπεία, πόσο υποχρεωμένοι είναι να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους; 
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Μάλιστα, στην περίπτωση του AIDS υπάρχει και το στοιχείο του στιγματισμού, σημείο 

ιδιαίτερης σημασίας. [39]  

Διάφορες απόψεις διατυπώθηκαν, ενώ υπήρχαν υποστηρικτές και των δύο 

απόψεων στον ιατρικό κόσμο: α) ο ιατρός δικαιούται να αρνηθεί να εξετάσει ή να 

χειρουργήσει έναν ασθενή με AIDS εφόσον δυνητικά απειλείται η ατομική του υγεία 

και εφόσον το επιθυμεί, και β) ο ιατρός δεν μπορεί να αρνηθεί να περιθάλψει έναν 

ασθενή με AIDS καθώς προέχει η φροντίδα του ασθενούς και το κοινό καλό∙ εξάλλου, 

ο επαγγελματικός κίνδυνος είχε μετρηθεί πολύ χαμηλός. Προέκυψε δηλαδή ένα ηθικό 

δίλημμα στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.  

Τα επιχειρήματα των υποστηρικτών της πρώτης άποψης περιελάμβαναν το 

γεγονός ότι όταν συμφώνησαν στο «συμβόλαιο» της ιατρικής άσκησης, δεν υπήρχε στο 

προσκήνιο το AIDS. Δεν ήταν δηλαδή οι ιατροί ούτε προετοιμασμένοι ούτε πρόθυμοι 

να εκτεθούν σε θανατηφόρο νόσημα ασκώντας απλά τη δουλειά τους. Επιπλέον, οι 

υποχρεώσεις απέναντι στους ασθενείς τους δεν μπορούσαν να μπουν σε προτεραιότητα 

σε σχέση με αυτές απέναντι στον εαυτό και την οικογένειά τους.  Κάποιοι δεν 

μπορούσαν να ανταπεξέλθουν συναισθηματικά σε αυτή την πρόκληση και να 

περιορίσουν το φόβο τους. Τέλος, υποστήριζαν ότι όταν κάποιος ασκεί με φόβο ή 

απροθυμία τη δουλειά του τότε η φροντίδα που παρέχει συχνά είναι ελλιπής. Η δεύτερη 

άποψη, περικλείει μία αλτρουιστική προσέγγιση του ιατρικού επαγγέλματος. Τονίζει 

τη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα επαγγέλματα και την ηθική υποχρέωση που 

αναλαμβάνει ο ιατρός απέναντι στους ασθενείς του, εκθέτοντας εάν χρειαστεί την 

ατομική του ασφάλεια. [40]  

Αρχικά, όταν έγινε γνωστό ότι η επαγγελματική έκθεση ήταν ένας από τους 

τρόπους μετάδοσης του AIDS, πολλά μέλη της ιατρικής κοινότητας δήλωσαν ότι αυτό 

αποτελεί λόγο τροποποίησης και περιορισμού της ιατρικής τους δράσης σε σχέση με 

την επαφή με τον ασθενή.  Μία άλλη μερίδα του πληθυσμού, καθώς και η Αμερικανική 
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Ιατρική Εταιρεία (AMA), αντέδρασαν στη γνώμη αυτή και επικαλέστηκαν το καθήκον 

του ιατρού απέναντι στους ασθενείς του (πάσχοντες από AIDS και μη). [41] 

Συγκεκριμένα, η AMA, διατηρώντας την ίδια θέση από το 1847 επί των επιδημιών 

(«όταν επικρατει μία επιδημία, ο ιατρός οφείλει να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών 

ανεξάρτητα από τον ατομικό κίνδυνο για την υγεία του»), υποστήριξε και στην 

περίπτωση του AIDS την απόκριση των ιατρών στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και 

τη συνέχιση παρακολούθησης των ασθενών τους. Τόνισε δε, ότι «τα μέλη της ιατρικής 

κοινότητας είναι τα τελευταία που με τη στάση τους θα δηλώσουν διάκριση βασισμένη 

σε φόβο ή προκατάληψη». [42] Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του συμβουλίου επί 

Ηθικών και Δικαστικών θεμάτων το 1988, σχετικά με τα ηθικά ζητήματα που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κρίσης του AIDS, «κάθε ιατρός είναι υπεύθυνος για 

την ενημέρωση και προστασία κάθε τρίτου ατόμου που δυνητικά μπορεί να μολυνθεί 

από οροθετικό ασθενή του, ακόμη και εάν ο πάσχων επιθυμεί εχεμύθεια. Εάν ο ιατρός 

αποτύχει να καταφέρει συναίνεση, παρεμβαίνουν οι Αρχές ώστε να προειδοποιήσουν 

το τρίτο άτομο». Οι συστάσεις αυτές, τα προηγούμενα έτη δεν ήταν ξεκάθαρες. 

Υπήρχαν μόνο αναφορές σε έμμεσες υποχρεώσεις και αφήναν περιθώρια ελεύθερης 

επιλογής στον ιατρό. Για το λόγο αυτό, υπήρχε από νωρίς ιδιαίτερα ζωηρή τοποθέτηση 

στο θέμα της περίθαλψης ασθενών με AIDS.  

Μεταγενέστερα άρθρα σχετικά με τη στάση των υγειονομικών απέναντι στους 

οροθετικούς ασθενείς εκθέτουν την αποφυγή ενασχόλησής τους με αυτούς σε σύγκριση 

με τους οροαρνητικούς. Πιο συγκεκριμένα, άρθρο δημοσιευμένο σε επιστημονικό 

περιοδικό με θεματική αποκλειστικότητα στο AIDS, θίγει τη συνήθεια της παραπομπής 

των οροθετικών ασθενών σε άλλους ιατρούς και σε άλλες υγειονομικές μονάδες. [43] Η 

πρώτη παραπομπή ενός εξωτερικού ασθενή που προσέγγιζε τις υπηρεσίες υγείας για 

κάποιο πρόβλημα υγείας ήταν στο κέντρο Ελέγχου και Ενημέρωσης (ICTC) 

προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο διαλογής (“screening test”). Οι θετικοί για HIV 
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ασθενείς παραπέπονταν στο Κέντρο Αντιρετροϊκής Θεραπείας (ART) όπου και 

παρέμεναν υπό παρακολούθηση  εφ’όρου ζωής από ειδικούς. Υπήρχε περίπτωση να 

επιλεγεί συντηρητική αντιμετώπιση για οροθετικούς ασθενείς, οπότε παραπέμπονταν 

εκ νέου στον αρχικό ιατρό. Αποτέλεσμα αυτού, η ακόμη μεγαλύτερη ταλαιπωρία των 

ήδη βεβαρυμένων ατόμων, που συχνά είχε ως κατάληξη την παραμέληση της υγείας 

τους και την αποφυγή απαραίτητων εξετάσεων και συστηματικού ελέγχου. Επιπλέον, 

εάν κάποιος οροθετικός ασθενής εμφάνιζε κάποια επιπλοκή εξέλιξης νόσου (π.χ. 

μηνιγγοεγκεφαλίτιδα) υπήρχε ασυμφωνία στο ποιος ειδικός ήταν υπεύθυνος να τον 

αντιμετωπίσει: νευρολόγος, παθολόγος, ειδικός στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα, ασκώντας ο καθένας αμυντική τακτική και δημιουργώντας κλίμα 

ενδονοσοκομειακής διάκρισης των ατόμων με AIDS. [43] 

Οροθετικοί ιατροί και λοιποί πάροχοι υγείας 

Στην περίπτωση που ο πάσχων είναι ο ίδιος πάροχος ιατρικών υπηρεσιών,  

υπήρξε προβληματισμός και διχογνωμία σχετικά με τη συνιστώμενη τακτική δράσης. 

Αφορμή αποτέλεσε η δημοσίευση τον Ιούλιο του 1990 του πρώτου περιστατικού 

πιθανής μετάδοσης HIV από οροθετικό οδοντίατρο σε ασθενή του κατά τη διάρκεια 

επεμβατικής οδοντιατρικής πράξης. [44] Προέκυψε λοιπόν ζήτημα σχετικά με τη 

συνέχιση της εργασίας ή τον αποκλεισμό ενός επαγγελματία υγείας που πάσχει από 

AIDS εάν υπάρχει έστω και ελάχιστος κίνδυνος μετάδοσης του ιού σε ασθενείς. 

Μελέτη σε πληθυσμό 2.000 ατόμων που δημοσιεύθηκε το 1989 στο JAMA σχετικά με 

τη γνώμη των πολιτών απέναντι σε ιατρό με AIDS, συμπεραίνει ότι το 45% θα ήθελε 

τον αποκλεισμό παθολόγου από την εργασία του, παρόλο που μόνο το 33% αυτών 

θεωρούσε πιθανή τη μετάδοση του AIDS από τον ιατρό. Σε περίπτωση χειρουργού το 

ποσοστό ήταν 60%, ενώ σε περίπτωση οδοντιάτρου έφτανε στο 50%. Πολλοί 

ερωτηθέντες θα άλλαζαν ιατρό εάν γνώριζαν ότι πάσχει από AIDS ή ότι χειρίζεται 
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ασθενείς με AIDS. Συνολικά το 80% θεωρούσε καθήκον του οροθετικού ιατρού να 

αποκαλύψει τη νόσο του στους ασθενείς του. [45]  

Πολλοί οροθετικοί ιατροί έχασαν τη δουλειά τους, επαγγελματικές ευκαιρίες, 

ασθενείς τους και το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης των καθηκόντων τους, καθώς 

λήφθηκαν πολλά μέτρα στο χώρο εργασίας τους που περιόριζαν τη δράση τους μετά 

την αποκάλυψη της νόσου τους. [46] Για παράδειγμα, το νοσοκομείο όπου εργαζόταν 

ιατρός ΩΡΛ πάσχων από ΑIDS (Princeton Medical Center, New Jersey), υποχρέωσε 

τον ιατρό να προσκομίζει ενυπόγραφη δήλωση των ασθενών του ότι γνωρίζουν περί 

της οροθετικότητας του ιατρού και του «πιθανού κινδύνου μετάδοσης», κάτι που 

ουσιαστικά τον απέκλειε από την επαγγελματική του δράση. Αρχικά τού είχε ζητηθεί 

να διακόψει τη χειρουργική του δραστηριότητα, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε. Ο ιατρός 

μήνυσε το νοσοκομείο καθώς θιγόταν άμεσα το ατομικό δικαίωμα της 

εμπιστευτικότητας σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Η μόλυνση από τον ιό 

συνέβη τον Ιούνιο του 1987 κατά τη διάρκεια επείγουσας τραχειοτομής σε ασθενή με 

AIDS. [47]  

Επιπλέον, υπήρξαν ιατρικές και οδοντιατρικές σχολές που επιχείρησαν να 

διακόψουν τη φοίτηση σε σπουδαστές που ελέγχθηκαν και βρέθηκαν θετικοί για τον 

HIV. Παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση τριτοετούς φοιτητή σε σχολή βελονισμού της 

Columbia όπου αποκλείστηκε από την παρακολούθηση ασθενών λόγω οροθετικότητας 

του ιδίου μετά από ατυχηματική μόλυνση από ασθενή με AIDS. Αποτέλεσε αφορμή 

για νομική πλαισίωση του θέματος και επαναπροσδιορισμό των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων των οροθετικών ιατρών, όπως αναλύεται σε άρθρο νομικού περιοδικού. 

[48]  

Έως τον Αύγουστο του 1990, συνολικά το CDC είχε καταγράψει 37 

περιπτώσεις ατυχηματικής μόλυνσης επαγγελματιών υγείας με HIV από οροθετικό 

ασθενή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με συνηθέστερο μεταδοτικό μέσο τις 
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βελόνες. Αντίθετα, έως την ίδια χρονική στιγμή, σημειώθηκαν τρία πιθανά κρούσματα 

ατυχηματικής μετάδοσης του ιού από επαγγελματία υγείας σε ασθενή. Όλα 

σχετίζονταν με οδοντίατρο της Florida που όπως διαπιστώθηκε δεν εφάρμοζε πλήρως 

τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του ιού (π.χ. επαναχρησιμοποίηση εργαλείων μιας 

χρήσης και γαντιών). [49] 

Οι συστάσεις του CDC το 1985, όριζαν την κανονική εργασία και τον μη 

υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο για επαγγελματίες υγείας που ασκούν παθολογική 

ειδικότητα που δεν περιλαμβάνει επεμβατικές πράξεις. Για τους ιατρούς που ασκούσαν 

χειρουργικές και επεμβατικές πράξεις δεν υπήρχαν σαφείς συστάσεις σχετικά με την 

εργασία τους ή τον υποχρεωτικό έλεγχο διαλογής για τον ιό. Ξεκάθαρα συνιστούσαν 

προληπτικά μέτρα και εξοπλισμό ατομικής προστασίας για όλους τους εργαζόμενους 

στον τομέα της υγείας. Το 1986 οι συστάσεις για τα μέτρα προφύλαξης έγιναν διεθνείς. 

Για τους οροθετικούς ιατρούς, ανεξαρτήτου ειδικότητας, επικράτησε η οδηγία της 

εξατομίκευσης και της καθοδήγησης από το θεράποντα ιατρό σε συνεννόηση με τον 

προϊστάμενο του κέντρου εργασίας του πάσχοντα, σχετικά με την άσκηση των 

καθηκόντων του ελεύθερα ή με περιορισμούς. [50.a-i,a-ii,b] 

Θέση στο θέμα έλαβαν οι ιατρικοί σύλλογοι και εταιρείες, ανακοινώνοντας 

συστάσεις προαιρετικού και όχι υποχρεωτικού χαρακτήρα. Οι συστάσεις αναφέρονταν 

στην αναγκαιότητα γνωστοποίησης της νόσου του πάσχοντα επαγγελματία υγείας ή 

όχι, στη συνέχιση της εργασίας του ή όχι, καθώς και στην ανάγκη ή μη λήψης επιπλέον 

μέτρων. Συγκεκριμένα, η AMA τον Ιανουάριο του 1991 δήλωσε ότι οι οροθετικοί 

ιατροί «έχουν την ηθική υποχρέωση να μην προχωρούν σε καμία επαγγελματική 

πρακτική που φέρει έναν υποσημαινόμενο κίνδυνο μετάδοσης στους ασθενείς», χωρίς 

να προσδιορίζει τον κίνδυνο αυτό. Πολλοί άλλοι ιατρικοί οργανισμοί εξέθεσαν τις 

θέσεις τους σχετικά με το ζήτημα: Αμερικανικό Κολέγιο Ιατρών, Κοινότητα 

Μεταδοτικών Νοσημάτων Αμερικής, κ.ά.. Εν κατακλείδι, υψίστης σημασίας καταλήγει 
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να είναι ο σωστός και επαρκής έλεγχος και περιορισμός της μετάδοσης  της νόσου και 

η κάλυψη των κενών που επιτρέπουν τη μετάδοση κατά την ιατρική πρακτική, πολύ 

περισσότερο από το εάν θα πρέπει να εργάζονται οι οροθετικοί ιατροί ή όχι. [46]  

2.3 Επιδημία πανώλους  - 14ος αιώνας 

2.3.α. Το χρονικό της επιδημίας πανώλους κατά το Μεσαίωνα 

Κατά το 14ο αιώνα σημειώθηκε μία από τις πιο καταστροφικές επιδημίες στην 

ιστορία της ανθρωπότητας όπως αναφέρεται βιβλιογραφικά, η πανδημία πανώλους. Η 

αναδυόμενη αυτή νόσος εξαπλώθηκε με χαρακτηριστικό τρόπο σε περιοχές που έως 

τότε εμφανιζόταν σποραδικά και αυτοπεριοριζόμενα. Είχε προηγηθεί μία επιδημία 

πανώλους περίπου 800 έτη πριν, το 541μ.Χ. (Πανώλη του Ιουστινιανού) με 

διαφορετική γεωγραφική πορεία εξάπλωσης. [51] Η πανδημία πανώλους του Μεσαίωνα 

εμφανίστηκε στην Ευρώπη το χρονικό διάστημα 1347-1351, αφανίζοντας τουλάχιστον 

το 1/3 του πληθυσμού της Δυτικής Ευρώπης (περίπου 20 εκατομμύρια άτομα). Γνωστή 

ως «Μαύρος Θάνατος», «Μαύρη Πανώλη» ή «Μεγάλη Πανούκλα», επηρέασε άρδην 

την ιστορία, καθώς τροποποίησε τις συνθήκες ζωής και επαναπροσδιόρισε πόλεις, 

πληθυσμούς, πολιτισμούς και οικονομία. [58] Ιδιαίτερα ισχυρή υπήρξε η επίδρασή της 

στις περιοχές τις Μεσογείου και τη Δυτική Ευρώπη. Χαρακτηριστικό της μεγάλης 

κρίσης που προκάλεσε η πανδημία στην Ευρώπη είναι ότι ο πληθυσμός της το 1340 

ήταν μικρότερος συγκριτικά με το 1290∙ επανήλθε στον πρότερο-της-επιδημίας αριθμό 

μόλις τον 16ο αιώνα. [52] 

Ο όρος «Μαύρος Θάνατος» εμφανίστηκε στη βιβλιογραφία μετά το 1800∙ έως 

τότε, περιγραφόταν ως «λοιμός» (“pestilence” ή “pestilentia”). [53] Η νόσος ξεκίνησε 

πιθανά από την Κεντρική Ασία, όπου την περίοδο εκείνη ήκμαζε η Μογγολική 

Αυτοκρατορία (1206-1368), και επεκτάθηκε δυτικά ακολουθώντας τους εμπορικούς 

δρόμους της εποχής. Σημαντικός σταθμός η Κριμαία, στη βόρεια ακτή της Μαύρης 
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Θάλασσας, όπου πιθανολογείται η πρώτη επαφή της νόσου με τους ευρωπαϊκούς 

πληθυσμούς. Το 1347 η πόλη Κάφφα της Κριμαίας (σημερινή ονομασία Θεοδοσία),  

εμπορική αποικία της Γένοβας και εμπορικός σταθμός Ευρώπης και Ανατολής , 

πολιορκούνταν από ταταρικά στρατεύματα του χανάτου της Χρυσής Ορδής των 

Μογγόλων. Η πολιορκία ήταν ανεπιτυχής, όμως προτού τα στρατεύματα υποχωρήσουν 

εκσφενδόνισαν με καταπέλτες τα νεκρά μέλη θυμάτων πανώλους εντός των τοιχών της 

πόλης. Υπήρξε έτσι μία πρώτη άμεση έκθεση του πληθυσμού στο νόσημα, ένας 

«βιολογικός πόλεμος», καθώς ακολούθησε μία διαδοχή θανάτων στην ευρύτερη 

περιοχή της Κριμαίας. Σημαντική πηγή για τα γεγονότα της μετάδοσης της πανώλους 

στην περιοχή της Κάφφα αποτελούν οι καταγραφές του Ιταλού συμβολαιογράφου 

Gabriel de Mussis (~1280-1356) το 1348. [54] Τα γενοβέζικα πλοία εγκατέλειψαν το 

λιμάνι της Κάφφα πλέοντας προς την Κωνσταντινούπολη, πέρασαν στη Μεσόγειο και 

απέπλευσαν στη Σικελία. Από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη πανδημία στην Ευρώπη: έως το 

1348 είχε εξαπλωθεί σε Μασσαλία, Παρίσι και Γερμανία, έπειτα σε Ισπανία, Αγγλία 

και Νορβηγία το 1349, και  στην Ανατολική Ευρώπη το 1350. Παράλληλα, τα ταταρικά 

φύλα επιστρέφοντας στην Κεντρική Ασία μετέφεραν την πανώλη σε Ρωσία και Ινδία. 

[52] Στην Ανατολική Μεσόγειο η πανώλη αρχικά έφτασε στα τέλη του 1347 στην 

Αίγυπτο, που διέθετε το μεγαλύτερο λιμάνι της Μέσης Ανατολής , και μεταδόθηκε σε 

Παλαιστίνη και Συρία την άνοιξη του 1348. Έτσι, μέσα σε λίγα χρόνια η πανώλη 

μόλυνε το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης, των Μεσογειακών χωρών και της Μέσης 

Ανατολής και Ασίας. (Εικόνα 6) Αλλού η επιδημία αποδεκάτισε ολοκληρωτικά σχεδόν 

τον πληθυσμό των πόλεων και αλλού μία μόνο μικρή μερίδα του κόσμου. [53]  

Οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε στην Ευρώπη έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στην επιδημιολογία της πανώλης. Κλιματικές αλλαγές, κυρίως φαινόμενα 

υπερθέρμανσης, περιγράφονται ήδη από τα τέλη του 10ου έως και τον 12ο αιώνα. 

Ωστόσο αυτές οι κλιματικές αλλαγές οδήγησαν σε ανάπτυξη γεωργικών τεχνικών, 
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βελτίωση των καλλιεργειών και αύξηση της παραγωγής. Επακόλουθο η βελτίωση της 

θρέψης και της υγείας του πληθυσμού. Λόγω δε των αυξημένων αναγκών του 

πληθυσμού, το εμπόριο ήκμασε. Τα τέλη του 13ου αιώνα βρήκαν την Ευρώπη με 

υπερπληθυσμό, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, ανταγωνισμό για την τροφή, 

οικονομική αστάθεια και πολιτική αναταραχή, ενώ μία μικρή «εποχή Παγετώνων» το 

1300 επιδείνωσε την κατάσταση. [55] Η πανώλη εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε μέσα 

στις συνθήκες αυτές. 

Συχνή αναφορά στη βιβλιογραφία γίνεται για τα θύματα πανώλους του 

Μεσαίωνα. Τονίζεται ότι η νόσος δεν έκανε καμία διάκριση ανάμεσα σε άνδρες και 

γυναίκες, νέους και γέρους, πλούσιους και φτωχούς, υγιείς και ασθενείς. Επίσης 

έπληττε ζώα που ζούσαν μαζί με τους ανθρώπους (σκύλους, άλογα, πουλιά, ποντικούς). 

Ήταν θανατηφόρα∙ ο θάνατος σημειωνόταν συνήθως εντός ολίγων ημερών από την 

εκδήλωση των συμπτωμάτων. [56] Υπάρχουν διάφορες περιγραφές των συμπτωμάτων 

της νόσου από ιστορικούς της εποχής. Σύμφωνα με τον Βυζαντινό λόγιο Νικηφόρο 

Γρηγορά (1295-1360) «ογκίδια εμφανίζονταν στις ρίζες των μηρών και των άνω άκρων 

και έλκη αιμορραγούσαν αυτόματα τα οποία κάποιες φορές μέσα στην ίδια ημέρα 

προκαλούσαν θάνατο στον πάσχοντα», ενώ ο Βυζαντινός αυτοκράτορας και ιστορικός 

Ιωάννης ΣΤ΄ Κατακουζηνός (1292-1383) αναφέρει πυρετό, σύγχυση, ληθαργικότητα, 

θωρακικό άλγος, αϋπνία, αποστήματα, θάνατο. [56] 

Ο μηχανισμός μετάδοσης της πανώλους περιγράφηκε το 1898 από το Γάλλο 

ιατρό και βιολόγο Paul-Louis Simond (1858-1947), ενώ ο παθογόνος μικροοργανισμός 

(Yersinia pestis) ανακαλύφθηκε λίγο νωρίτερα, το 1894 από τον Γαλλο-Ελβετό ιατρό 

Alexandre E. J. Yersin (1863-1943): το παθογόνο Yersinia pestis έχει ως πρωτεύοντα 

φορέα τους ψύλλους των τρωκτικών, κυρίως των ποντικών∙ τους μολύνει με δήγμα 

γεμάτο βακίλους που εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και μετά το θάνατο 

του φορέα οι ψύλλοι πηδούν στο πιο κοντινό θερμό σώμα που μπορεί να είναι και 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους  

Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

35 

ανθρώπινο. Κατά το Μεσαίωνα, τα μογγολικά στρατεύματα περνώντας από την 

Κεντρική Ασία, θανάτωναν ένα είδος εντόπιων τρωκτικών (tarabagan) για τη γούνα 

τους. Τα ζώα αυτά έφεραν μολυσμένους  ψύλλους, μολύνοντας τους στρατιώτες και 

ξεκινώντας έτσι την επιδημία. Πέρα από τους στρατιώτες, ο μαύρος ποντικός (Rattus 

rattus) ήταν ο κύριος φορέας-ξενιστής του βακίλου, ένα είδος τρωκτικού που έφτασε 

μέσω του δρόμου του μεταξιού από την Ασία στη Μέση Ανατολή και από εκεί, μέσω 

του θαλάσσιου και χερσαίου εμπορίου, στην Ευρώπη. Υπήρχε παντού: σε κελάρια 

πλοίων, εμπορεύματα, αυλές σπιτιών, αποθήκες. Επίσης, οι μολυσμένοι ψύλλοι 

μόλυναν με τη σειρά τους τα σιτηρά, το αλεύρι, τον ιματισμό και τα εμπορεύματα, 

καθώς και απευθείας τον άνθρωπο. [52] Την εποχή της Μεγάλης Πανώλους όμως, 

κανείς δεν γνώριζε πώς και γιατί εμφανιζόταν η ασθένεια. Σημειώνεται ότι εν έτει 1233 

ο Πάπας Γρηγόριος Θ΄(1154-1241) κατηγόρησε τις γάτες ως «όργανα του Σατανά», 

οπότε ξεκίνησε μία μεγάλη προσπάθεια εξόντωσης των αιλουροειδών. Αποτέλεσμα 

ήταν η απότομη αύξηση των ποντικών στις πόλεις και κατ’επέκτασιν η διευκόλυνση 

μετάδοσης της πανώλους. Επιπλέον, η αύξηση των απορριμμάτων συνεπεία της 

αύξησης του πληθυσμού των πόλεων, καθώς και οι κατοικίες που χτίζονταν πρόχειρα 

με λάσπη και άχυρο, διαμόρφωναν συνθήκες ιδανικές για τη συντήρηση και διαβίωση 

των ποντικών. [55]  

Οι λαϊκές αντιλήψεις για τη φύση και την προέλευση της πανώλους εμπεριείχαν 

έντονα το θρησκευτικό στοιχείο. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι ο Θεός έστειλε το 

νόσημα στον άνθρωπο ως τιμωρία για τις αμαρτίες του, ενώ κάποιοι το απέδιδαν στο 

Σατανά ή Αντίχριστο. Υπήρχαν εξάλλου πολλές αναφορές στη Βίβλο για τη θεϊκή 

προέλευση της πανώλους. Πίστευαν ότι όσοι νοσούσαν θα «δικαιώνονταν» μετά 

θάνατον. [57] Εξίσου με το σωματικό θάνατο, οι άνθρωποι αγωνιούσαν για το 

πνευματικό θάνατο που σήμαινε η νόσος. [52] 
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2.3.β. Μέτρα της πολιτείας και της Εκκλησίας 

Την εποχή της Μεγάλης Πανώλους η Εκκλησία κατείχε πρωτεύοντα ρόλο. 

Μεγάλη μερίδα του πληθυσμού έδιδε μία ερμηνεία στη νόσο άμεσα συνδεδεμένη με 

τη θρησκεία: η ασθένεια αποτελούσε τιμωρία για τις αμαρτίες και την ανήθικη 

συμπεριφορά του ανθρώπου. Φαινόταν λοιπόν ως  θεϊκή προσταγή και η αντίστοιχη 

θεραπεία: οι ασθενείς στρέφονταν σε προστάτες αγίους ή συγκεντρώνονταν σε πομπές 

μετάνοιας, μαστιγώνοντας τον εαυτό τους και προκαλώντας πληγές στο δέρμα τους, 

ψέλνοντας ύμνους και προσευχές, μετακινούμενοι από πόλη σε πόλη. [58] Εύλογα και 

οι οι ιερείς είχαν μεγάλη ισχύ και επηρέαζαν σε σημαντικό βαθμό τις καταστάσεις και 

τη γενική στάση της κοινωνίας απέναντι στην ασθένεια.  

Βλέποντας την πανώλη να αποκτά έδαφος και να εισχωρεί στις πόλεις από 

θάλασσας, αποφασίστηκε από τις αρχές η λήψη μέτρων προφύλαξης του υγιούς 

πληθυσμού. Πρώτη η Βενετία, εμπόδισε τον κατάπλου σε πλοία που προέρχονταν από 

περιοχές με πανώλη και πλησίαζαν στο λιμάνι. Στη Ραγκούσα της Αδριατικής  

θάλασσας (σημερινό Ντουμπρόβνικ) ιδρύθηκε μακριά από την πόλη και το λιμάνι ένας 

σταθμός των εισερχόμενων πλοίων όπου παρέμεναν αγκυροβολημένα επί τριάντα 

ημέρες έως ότου βεβαιωθούν ότι όσοι είχαν τη νόσο θα πέθαιναν, ενώ όσοι παρέμεναν 

υγιείς μπορούσαν να αποπλεύσουν. Η τακτική αυτή έγινε γνωστή ως trentena. 

Αργότερα, οι τριάντα ημέρες θεωρήθηκαν λίγες και η Βενετία καθιέρωσε τις σαράντα 

ημέρες ως κατάλληλο χρόνο παραμονής σε απόσταση, καθιερώνοντας την καραντίνα 

ως μέτρο πρόληψης (από την ιταλική λέξη quarantena). Η καραντίνα αφορούσε και 

τους ταξιδιώτες από ξηράς, οι οποίοι παρέμεναν σε νοσοκομείο επί σαράντα ημέρες. 

[52] Τότε εμφανίστηκαν και τα πρώτα «σπίτια πανώλους» (“plague houses”), ένας 

συνδυασμός νοσοκομείου, αναμορφωτηρίου και φυλακής, όπου διέμεναν οι ασθενείς 

σε απόσταση από τις πόλεις, ως πρόληψη διασποράς της νόσου. [55] Τα ιδρύματα αυτά 

ήταν το προστάδιο των «λαζαρέτων» (‘lazarettos”) που ιδρύθηκαν αργότερα για την 
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απομάκρυνση και των αποκλεισμό των ασθενών, πρώτα της πανώλους (Μάλτα, 1592) 

και έπειτα άλλων νοημάτων. Η τακτική της καραντίνας χρησιμοποιήθηκε έκτοτε 

πολλές φορές στην ιστορία της ιατρικής και των λοιμώξεων. (CDC, Quarantine and 

isolation) Σημειώνεται ότι οι περιοχές που υιοθέτησαν τα διάφορα μέτρα πρόληψης, 

όπως η καραντίνα και τα μέτρα υγιεινής, το έκαναν κατόπιν συμβουλευτικής και 

καθοδήγησης από τον ιατρικό κόσμο. [57] 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτεία επέβλεπε και προσπαθούσε την ταφή των 

νεκρών με ό,τι μέσα διέθετε.  Αυτό θεωρείται ως ένα από τα πρώτα βήματα δημόσιας 

υγείας που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιδημίας πανώλους το Μεσαίωνα, μαζί 

με τα «σπίτια πανώλης» που αναφέρθηκαν ανωτέρω. [55] Οι θάνατοι ήταν τόσοι πολλοί 

και συνέβαιναν τόσο γρήγορα, που πολλές φορές δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί 

η ταφή και οι νεκρώσιμες τελετές. Σκάβονταν μαζικοί τάφοι και οι νεκροί στιβάζονταν 

άτακτα. Πολλά σώματα κείτονταν στους δρόμους ή μέσα στις οικίες.  

Στο Λονδίνο το 1371 ίσχυε κανονισμός περί της σφαγής  των ζώων, ως μέτρο 

πρόληψης της πανώλους. Επικρατούσε η άποψη ότι τα νεκρά σώματα των ζώων μετά 

τη σφαγή, καθώς επερχόταν η σήψη, ανέδιδαν δυσωδία η οποία προκαλούσε νόσο 

στους κατοίκους της πόλης. Έτσι, οι σφαγείς υποχρεούνταν βάσει κανονισμού να 

σκοτώνουν τα ζώα τους έξω από την πόλη του Λονδίνου για την προστασία των 

πολιτών. [57]  

2.3.γ. Στάση ιατρών απέναντι στην επιδημία πανώλους 

Η ιατρική κατά το Μεσαίωνα δεν είχε ένα ορισμένο και οργανωμένο πλαίσιο. 

Ασκούνταν από μεγάλο εύρος θεραπευτών: από βοτανολόγους και εξορκιστές έως 

χειρουργούς και ιατρούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πανεπιστημιακή ιατρική 

εκπαίδευση στην Ευρώπη συνήθως περιελάμβανε επτά έτη θεολογίας και τεχνών και 

ακολούθως τρία έτη σπουδών για την απόκτηση πτυχίου. Οι τέχνες στην κλασική 
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μεσαιωνική εκπαίδευση αποτελούνταν από το “trivium” (=«οι τρεις δρόμοι») με 

αντικείμενο μελέτης την γραμματική, τη ρητορική και τη λογική ή διαλεκτική, και το 

“quadrivium” (= «οι τέσσερις δρόμοι»)  με την αριθμητική, τη γεωμετρία, τη μουσική 

και την αστρονομία. Έτσι οι ιατροί αποκτούσαν δεξιότητες επικοινωνίας, συζήτησης 

και δημόσιου διαλόγου, όμως η βάση της ιατρικής τέχνης έγκειτο στην ικανότητα 

αιτιολόγησης της ασθένειας και στη γνώση του πώς αυτή τοποθετείται σε μία 

διανοητική θεώρηση της υγείας. [59] Οι εκπαιδευμένοι ιατροί λοιπόν τηρούσαν μία 

θεραπευτική προσέγγιση κυρίως διανοητική και όχι τόσο πρακτικών δεξιοτήτων. 

Θεωρούνταν πιο ειδικοί και η δραστηριότητά τους διέφερε από πόλη σε πόλη: στην 

Ιταλία, όπου οι ιατροί ήταν πολλοί και εξυπηρετούσαν πόλεις και χωριά, δρούσαν σε 

συντεχνίες και περιέθαλπαν αδιακρίτως τους ασθενείς. Στη Γαλλία, οι 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ιατροί παρείχαν τις υπηρεσίες τους κυρίως σε πλούσιες 

οικογένειες. Οι Άγγλοι ιατροί σπούδαζαν συνήθως στην Ιταλία ή τη Γαλλία και 

τηρούσαν στάση όμοια με τους Γάλλους ιατρούς. Στις περισσότερες πόλεις 

διακρίνονταν οι ιατροί που είχαν πανεπιστημιακές σπουδές από τους άλλους 

επαγγελματιες που εκπαιδεύονταν από ένα σύστημα μαθητείας. Στο χειρουργικό 

τομέα, εκτελούνταν χειρουργικές πράξεις από μαθητευόμενους χειρουργούς, ενώ 

γίνονταν ανατομές πτωμάτων προς εκμάθηση ανατομίας. Η πρώτη δημόσια ανατομή 

πτώματος έγινε το 1281 στη Μπολόνια και το πρώτο εγχειρίδιο ανατομίας  

δημοσιεύθηκε το 1316 (“Anathomia”, Mondino dei Luzzi). Την πρόοδο στον τομέα της 

ανατομίας ανέκοψε η Εκκλησία, η οποία το 1300 απαγόρευσε των ακρωτηριασμό 

πτωμάτων, οπότε και η σπουδή στην ανατομία περιορίστηκε σημαντικά. [57]  

Μεγάλη ισχύ στη θεραπευτική πρακτική κατείχαν οι φαρμακοποιοί και, παρόλο 

που δεν είχαν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έχαιραν σεβασμού και  θεωρούνταν άξιοι 

επαγγελματίες. Προετοίμαζαν όλα τα θεραπευτικά σκευάσματα για τους ιατρούς: 

βότανα, χάπια, αφεψήματα κ.ά. Δράση στον τομέα της υγείας είχαν και ανειδίκευτοι 
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πάροχοι υπηρεσιών όπως μαίες, λαϊκοί θεραπευτές κ.ά., που όμως δε διέθεταν σε καμία 

περίπτωση το κύρος των ιατρών. [57] Στις μεγάλες πόλεις οι άρχοντες διέθεταν δικό 

τους φαρμακείο και είχαν τον προσωπικό τους ιατρό και φαρμακοποιό για τη φροντίδα 

των ιδίων και της οικογένειάς τους. [60]  

Είναι γεγονός ότι οι ιατροί δε γνώριζαν πώς να προλάβουν ή να θεραπεύσουν 

την πανώλη, όταν αυτή έπληξε την Ευρώπη στα μέσα του 14ου αιώνα. Η διανοητική 

προσέγγιση των ιατρών απέναντι στη νόσο, με έκδηλα στοιχεία προσκόλλησης στις 

αρχαίες θεραπευτικές πρακτικές με τις αφαιμάξεις, τα διάφορα παρασκευάσματα και 

τις προσευχές, δε φαινόταν να έχει επιτυχία. Επικρατούσε η αρχαιοελληνική θεώρηση 

περί υγείας, όπως ήταν γνωστή από τον ιατρό Ιπποκράτη και το φιλόσοφο Αριστοτέλη 

του 4ου αιώνα π.Χ., καθώς και από τον ιατρό Γαληνό του 2ου αιώνα π.Χ.. Κατά τη 

μετάφραση των αρχαίων κειμένων, πολλές φορές οι μεταφραστές προέκυπτε να 

θεωρούνται ειδικοί, όπως χαρακτηριστικά διακρίνεται στην περίπτωση του Πέρσου 

πολυμαθή και μεταφραστή Ibn Sina, γνωστό στη Δύση ως Avicenna (980-1037), το 

βιβλίο του οποίου “The Canon of Medicine” έγινε εγχειρίδιο ιατρικής σε όλο το 

μεσαιοανατολικό και ευρωπαϊκό κόσμο κατά το Μεσαίωνα έως το 1650. Γενικότερα, 

υπήρχε απροθυμία για μετάβαση σε διαφορετικό μοντέλο φυσιολογίας και 

προσέγγισης. [57] 

Κύριες διαγνωστικές μεθόδοι της εποχής ήταν η αστρονομία, η ουροσκόπηση 

και η ψηλάφηση του σφυγμού. Η αστρονομία, που είχε όμοια έννοια με την αστρολογία 

κατά το Μεσαίωνα, είχε ρίζες στη Μεσοποταμία (2000 π.Χ.) καθώς και στη θεωρία 

του Γαληνού, ενώ αποτελούσε μέρος της ευρωπαϊκής ιατρικής εκπαίδευσης με τα 

προγράμματα σπουδών να περιλαμβάνουν μαθηματικά και αστρολογία. Η 

ουροσκόπηση αποτελούσε το κύριο διαγνωστικό εργαλείο της εποχής με ανάλυση της 

όψης, της οσμής, της σύστασης και της γεύσης των ούρων. Οι ιατροί χρησιμοποιούσαν 

άλλα δείγματα ούρων που διατηρούσαν στο χώρο τους ή περιγράφονταν σε ιατρικά 
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εγχειρίδια για να συγκρίνουν το δείγμα του ασθενή. (Εικόνα 7) Η μελέτη του σφυγμού 

ήταν μέρος της διαγνωστικής πρακτικής∙ τα διαφορετικά είδη σφυγμού ερμηνεύονταν 

ως διαφορετικά στάδια των νοσημάτων. [61]  

Αντιλήψεις 

Οι ιατρικές απόψεις της τότε εποχής για την πανώλη ποικίλουν: το 

πανεπιστήμιο του Παρισίου απέδιδε τη νόσο πρωτίστως σε αστρολογικές επιρροές. 

Άλλοι απέρριπταν την αστρολογική εξήγηση και θεωρούσαν τη νόσο ως «μέρος του 

ανεξιχνίαστου σχεδίου του Θεού για την ανθρωπότητα». Μία πιο νατουραλιστική 

προσέγγιση, όχι από ιατρό αλλά από επιστημονικό συγγραφέα της εποχής, το 

Φλωρεντίνο χρονικογράφο Matteo Villani (1283-1363), υποστηρίζει ότι η νόσος 

«προήλθε από το εσωτερικό της γης μετά από σεισμούς που απελευθέρωσαν επιβλαβή 

αέρια». Υπήρχε φυσικά η θεωρία του μιάσματος, δηλαδή η πεποίθηση ότι η νόσος 

προκύπτει από το μολυσμένο αέρα που απελευθερώνεται από τη νεκρή οργανική ύλη. 

Ιατροί από την ιατρική σχολή του Μονπελιέ υποστήριζαν ότι η μετάδοση γινόταν από 

άτομο σε άτομο με «διασπορά του δηλητηρίου γύρω γύρω». Υπήρξε και η άποψη του 

ιατρού Alfonso de Cordova το 1348 περί της «επιτήδειας δηλητηρίασης» του 

πληθυσμού, ως μία προσπάθεια ίσως απόδοσης ανθρώπινου ελέγχου στη νόσο. Σχετικά 

με το πώς η νόσος περνούσε στο σώμα των ανθρώπων, υπήρχε η θεωρία της εισόδου 

του μολυσμένου αέρα στο σώμα και της μετουσίωσής του σε «δηλητηριώδη ουσία». Ο 

ιπποκρατικός ισχυρισμός απέδιδε τη νόσο σε «υπερθερμάμενη χολερική ουσία». [62] 

Στο ερώτημα γιατί άλλα άτομα μολύνονταν και άλλα όχι, κάποιοι ιατροί όπως ο Γάλλος 

Johannes Jacobus θεωρούσαν ότι υπήρχε άμεση συσχέτιση με το βαθμό έκθεσης στο 

«κακό», είτε επειδή είχαν μεγαλύτερη προδιάθεση είτε επειδή οι πόροι του δέρματός 

τους παρέμεναν ανοιχτοί και διαπερατοί στα «κακά πνεύματα». Σχετικά με τη 

μολυσματικότητα της νόσου, ήταν βέβαιη η μετάδοση από άτομο σε άτομο καθώς οι 
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ασθενείς «απέκκριναν από τα σώματά τους δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις που μόλυναν 

τον αέρα» [63]  

Για την περιγραφή της ασθένειας υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες χρονικογράφων 

που αφορούν α) μαρτυρίες παρατήρησης των ιδίων, β) μαρτυρίες ειδικών (ιατρών) της 

εποχής, καθώς και γ) καταγραφή νεκροτομικών ευρημάτων. Στην Αβινιόν της Γαλλίας, 

έδρα τoυ παπισμού το 1348, ο πάπας διέταξε τη διενέργεια νεκροτομής θυμάτων της 

πανώλους σε αναζήτηση κάποιας ερμηνείας για τη φύση της ασθένειας. Νεκροτομές 

έλαβαν τόπο και σε διάφορες ιταλικές χώρες. Σύμφωνα με γράμμα του Louis Sanctus 

(1304-1361) (Απρίλιος 1348), από τις νεκροψίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη πνευμονικής 

νόσου που προκάλεσε το θάνατο. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η διάκριση τριών τύπων 

της νόσου: μαζί με αυτή των πνευμόνων, περιγράφεται ο δεύτερος τύπος που προκαλεί 

αποστήματα/όγκους στη μασχαλιαία χώρα και ο τρίτος τύπος που προσβάλλει τη 

βουβωνική χώρα ανδρών και γυναικών. Σημειώνει επίσης  ότι «ο ιατρός δεν πλησίαζε 

τον ασθενή από φόβο μη μολυνθεί και ο ίδιος, ακόμα και αν ο πάσχων του έδινε όλη 

του την περιουσία». [62] Γίνεται μάλιστα και μία πρώτη παρατήρηση της 

μεταδοτικότητας της νόσου, καθώς «όσοι είχαν επισκεφτεί το άτομο πριν πεθάνει, 

ήρθαν κοντά του με οποιονδήποτε τρόπο ή τον μετέφεραν στον τάφο, οδηγήθηκαν και 

οι ίδιοι στο θάνατο». Ο Ιταλός συγγραφέας Giovanni Boccacio, «Βοκάκιος» (1313 - 

1375) επεσήμανε την ιδιαίτερα «μολυσματική φύση» της νόσου που έπληττε εξίσου 

ανθρώπους και ζώα. (Introduction to the Decameron, 1347-1351), ενώ πολλοί ακόμα 

χρονικογράφοι της εποχής σχολιάζουν τη μεταδοτικότητα της ασθένειας και την 

ταχύτητα εξάπλωσής της. [62]   

Θεραπείες - Συστάσεις 

Οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της πανώλης κατά το 

Μεσαίωνα ήταν περιορισμένες. Η θεραπεία ήταν συνυφασμένη με τη θεωρία περί 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους  

Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

42 

μιάσματος και μη καθαρότητας του αέρα. Έτσι, βασιζόταν στην εισπνοή αρωματικών 

ατμών από βότανα και λουλούδια όπως το τριαντάφυλλο, το θυμάρι και η καμφορά 

καθώς και στη χρήση θηριακής, που ήταν ένα μίγμα βοτάνων και άλλων ουσιών που 

αποτελούσε πανάκεια για τα νοσήματα της τότε εποχής. Η θηριακή, γνωστή από τα 

αρχαία χρόνια, χρησιμοποιούνταν ευρέως κυρίως ως αντίδοτο δηγμάτων ερπετών και 

ζώων, αλλά και ως θεραπεία διαφόρων ασθενειών∙ κατά τη διάρκεια του Μαύρου 

Θανάτου αποτελούσε μία από τις πιο δημοφιλείς θεραπείες κατά της πανώλους. Η 

παρασκευή της ήταν δύσκολη και μακρά, περιείχε περίπου 60 συστατικά, συνήθως 

κανέλα, σαφράν, τζίντζερ, ραβέντι, πιπέρι και πολύ συχνά όπιο. Αναμιγνύονταν και 

πολτοποιούνταν, δημιουργώντας μία παχύρρευστη πάστα η οποία εφαρμοζόταν τοπικά 

ή καταναλώνονταν από του στόματος ως διαλύμα. [60] Ο ιατρός Gentile da Folignio 

(1280-1348) αναφέρει ακριβώς τη δοσολογία θηριακής που έπρεπε να καταναλώνουν 

οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία και την εποχή του χρόνου. 

Ειδικά για τα βρέφη, που δε δύνατο να λάβουν τη θηριακή, συνιστούσε εντριβή στο 

σώμα τους με τα βότανα. Στο χώρο της φαρμακευτικής, ήδη από το Μεσαίωνα, 

ιδιαίτερης σημασίας ήταν η εφεύρεση της μεθόδου της απόσταξης από τους Άραβες, η 

οποία επέτρεπε την απομόνωση αιθέριων ελαίων από φυτά και βότανα. [60]  

Πολλοί εκμεταλλεύτηκαν αυτή ακριβώς την αφηρημένη θεραπευτική 

προσέγγιση της χρήσης βοτάνων και, χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, 

πουλούσαν αναποτελεσματικές θεραπείες υποσχόμενοι θαύματα. [52]  

Οι ιατροί της εποχής εξέδιδαν συστάσεις για καλή υγεία και προστασία από τη 

νόσο. Απαντούσαν επίσης δημοσίως σε ερωτήματα που απασχολούσαν σχετικά με τη 

θεραπεία, π.χ. σχετικά με τη χρήση του σκόρδου εναντίον της ασθένειας. Τα ιατρικά 

αυτά κείμενα προς το μη ιατρικό κοινό που περιείχαν οδηγίες και συστάσεις είναι 

γνωστά ως consilia (εν.: consilium). [57] Εμφανίστηκαν πρώτη φορά στην Ευρώπη το 

14ο αιώνα, αρχικά στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Πανώλους. Πολύ συχνές 
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ήταν οι διατροφικές οδηγίες με περιγραφή των τροφών που έπρεπε να καταναλώνονται 

και αυτών που έπρεπε οπωσδήποτε να αποφεύγονται. Πολλές φορές οι συστάσεις περί 

δίαιτας ήταν αντικρουόμενες και όχι σύμφωνες μεταξύ τους. Βέβαια, η έννοια της 

«δίαιτας» δεν αφορούσε μόνο τις τροφές και τα υγρά που κατανάλωναν οι άνθρωποι, 

αλλά γενικότερα τον τρόπο ζωής. Έτσι, δίδονταν οδηγίες σχετικά με διάφορες πράξεις 

της καθημερινότητας, πάντα με στόχο την «ισορροπία των χυμών και άλλων 

συστατικών του ανθρώπου», σύμφωνα με την ιπποκρατική ιατρική. [64]  Υποδείκνυαν, 

για παράδειγμα, τη σημασία της αποφυγής οποιασδήποτε πράξης αύξανε την υγρασία 

και θερμότητα του σώματος. Τέτοιες ήταν τα θερμά λουτρά, η γενετήσια πράξη, η 

υπερβολική σωματική άσκηση, που αύξαναν το ρυθμό αναπνοής ή άνοιγαν τους 

πόρους του δέρματος οπότε το σώμα ήταν περισσότερο εκτεθειμένο στην είσοδο 

μολυσμένου αέρα. Σύνδεση επίσης υπήρχε μεταξύ ψυχικής διάθεσης και ισορροπίας 

των υγρών του σώματος. Τα αρνητικά συναισθήματα επηρέαζαν την ισορροπία∙ έτσι, 

έπρεπε να αποφεύγονται συναισθήματα όπως ο θυμός, η ζήλεια και η λύπη. Αντίθετα, 

τα θετικά συναισθήματα πίστευαν πως ενισχύουν την καρδιά απέναντι στα μιάσματα. 

[63] Ιδιαίτερη μνεία στα consilia γινόταν στις πρακτικές για καθαρισμό και εξευγενισμό 

του αέρα. Υπήρχε η αντίληψη ότι οι νότιοι άνεμοι ήταν μιασματικοί, οπότε τα σπίτια 

έπρεπε να αντικρύζουν το Βορρά. Επίσης, ως απάντηση σε αντίληψη που υποστήριζε 

ότι η πανώλη ερχόταν μαζί με μολυσμένο αέρα από τη θάλασσα, συμβούλευαν τους 

πολίτες να αποφεύγουν τις ακτές. Αντίστοιχα αποφεύγονταν τα έλη και οι βάλτοι, που 

θεωρούνταν ότι είχαν θανατηφόρα ομίχλη. Για να μην εισέρχεται ο μολυσμένος αέρας 

στα σπίτια, οι πόρτες και τα παράθυρα παρέμεναν ερμητικά κλειστά. Εντός καίγονταν 

αρωματικά βότανα και ξύλα όπως η άρκευθος, η φλαμουριά, το κλήμα και το 

δενδρολίβανο για να κρατούν μακριά την πανούκλα. Υπήρχε ο ισχυρισμός ότι ο χρυσός 

νικούσε τη νόσο: το λουτρό με άλατα χρυσού για τους πλούσιους και με ροδόνερο για 
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τους φτωχούς θεωρούνταν ότι καταπολεμούσε την πανώλη. Θεραπευτικές ιδιότητες 

αποδίδονταν επίσης στα μαργαριτάρια και τα σμαράγδια. [57]  

Υπήρξαν διάφορες πραγματείες για την επιδημία της πανώλης κατά το 

Μεσαίωνα, που γράφτηκαν στους δύο αιώνες που ακολούθησαν. Επρόκειτο κυρίως για 

συστάσεις προς τους θεραπευτές ή και τους πολίτες σχετικά με τη συμπεριφορά τους 

στη διάρκεια της επιδημίας και συμβουλές για την αντιμετώπιση των πασχόντων. 

Αντανακλούν τις πρακτικές και τις θεωρίες περί της νόσου στα χρόνια της Μαύρης 

Πανώλους. [63] Ο Ιωάννης της Βουργουνδίας (14ος αιώνας), κάτοικος της Λιέγης και 

διάσημος ιατρός της εποχής, που επηρέασε με το έργο του τους σύγχρονους και 

μεταγενέστερους ιατρούς, συνέταξε την πραγματεία του για το «Μαύρο Θάνατο» (De 

Epidemia, ή De Pestilencia, ~1350). Εξέθεσε προληπτικά μέτρα προς τους πολίτες, με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον την απαγόρευση του λουτρού και κάθε περιποίησης ώστε «να 

παραμένουν οι πόροι του δέρματος κλειστοί». Σχετικά με τη διατροφή συνέστησε 

ελαφρά δίαιτα, κατανάλωση κρασιού και χρήση ξυδιού. Κανόνες «απολύμανσης» του 

αέρα συνιστούσαν τα παράθυρα να παραμένουν κλειστά στις κρύες και υγρές ημέρες, 

να ρίπτεται στη φωτιά ειδική φαρμακευτική σκόνη προς καύση και έπειτα εισπνοή του 

αέρα. Προς «εσωτερική» απολύμανση χρησιμοποιούσε ειδικές αρωματοθεραπείες και 

βοτανοθεραπείες. Πρότεινε να φυλάσσουν στην παλάμη τους μίγμα αρωματικών 

φαρμάκων σε ρητίνη ή κεχριμπάρι για προστασία. Ως θεραπεία στην είσοδο του 

μιάσματος στο σώμα και προσβολή των τριών βασικών μελών του σώματος (καρδιά, 

ήπαρ και εγκέφαλος) υποστήριζε τη φλεβοτομή. Η φλεβοτομή στόχευε στην 

απομάκρυνση του μολυσμένου αέρα αφήνοντας το αίμα να ρέει, ενώ ήταν πολύ 

σημαντικό να γίνεται από την πάσχουσα και όχι την υγιή πλευρά του σώματος. Το 

ήμισι με το «καλό αίμα» θα αντικαθιστούσε έπειτα το μολυσμένο. Όταν πλήττονταν ο 

εγκέφαλος, η θεραπεία περιελάμβανε σκαριφισμό της περιοχής ανάμεσα στους ώμους. 

[63]   
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Η φλεβοτομή ήταν πολύ δημοφιλής μέθοδος κατά το 14ο αιώνα και η 

κατάλληλη στιγμή εφαρμογής της υποδεικνύονταν από αστρολογικούς υπολογισμούς. 

Έδινε εύκολη πρόσβαση σε έναν από τους τέσσερις χυμούς του σώματος και για το 

λόγο αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους ιατρούς του Μεσαίωνα. Οι ιατροί 

πρόσεχαν ώστε να μη χάνεται μεγάλη ποσότητα αίματος και συνήθως δεν υπήρχαν 

επιβλαβείς συνέπειες από τη φλεβοτομή. Η σύσταση του ιατρού Johannes Jacobus ήταν 

η φλεβοτομή να γίνεται μία φορά το μήνα, εκτός από τις περιπτώσεις που υπήρχε 

αντένδειξη: ηλικία, κύηση, υπερβολική εξάντληση. Με τη μέθοδο της φλεβοτομής οι 

ιατροί ενθάρρυναν μία περιοδική ανάπαυση του πληθυσμού, η οποία ήταν ιδιαίτερα 

ωφέλιμη για την υγεία. [57] Διάφορες τεχνικές εφαρμόζονταν τοπικά στους 

βουβωνικούς λεμφαδένες, καθώς θεωρούνταν ότι αυτοί περιείχαν το δηλητήριο της 

πανόυκλας. Τομές, αφαίρεση αίματος περιμετρικά, παγίδευση και εισρόφηση αυτών 

εντός θερμάμενης κούπας («βεντούζες», “cupping”), καυτηριασμός και τοπικές 

αλοιφές χρησιμοποιούνταν για καθαρισμό των βουβώνων και απομάκρυνση του 

δηλητηρίου. [57] 

Παρόμοιες συστάσεις και οδηγίες είχαν δημοσιευτεί το 1348 από την ιατρική 

σχολή του Παρισίου, υπό τον τίτλο “Compendium de Epidymia”. Περιελάμβανε τις 

θέσεις της σχολής για πρωτογενή και δευτερογενή αίτια της νόσου, προγνωστικά και 

σημεία, οδηγίες σχετικά με τη δίαιτα, την άσκηση, την απολύμανση του αέρα και τον 

ύπνο, καθώς και θεραπευτικές πρακτικές: αντίδοτα, ειδικές θεραπείες, και πρωτίστως, 

φλεβοτομή. Υπήρξαν και ανώνυμες καταγραφές και δοκίμια σχετικά με τη νόσο, τη 

διάγνωση, τις ιατρικές πρακτικές και θεραπείες. Σε μία από αυτές  αναφέρεται ότι «ο 

ιατρός που θα ψηλαφήσει ασθενή σφυγμό σε κάποιο άτομο πρέπει να εμβυθίσει 

αμέσως τα χέρια του σε ξύδι και νερό και να προσέξει μην τυχόν εισέλθουν με τον 

ιδρώτα οι μολυσματικοί ατμοί διά των ανοιχτών πόρων του». [63] 
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Στη μεγάλη επιδημία πανώλους κατά το Μεσαίωνα εφαρμόστηκε από τους 

ιατρούς εξοπλισμός ατομικής προστασίας κατά την επαφή με ασθενείς. Επρόκειτο για 

ενδυμασία που κάλυπτε ολόκληρο το σώμα και το κεφάλι, με δερμάτινα γάντια, γκέτες 

και κουκούλα. Ένα φαρδύ καπέλο μαρτυρούσε την ιατρική τους ιδιότητα. 

Χαρακτηριστική ήταν η μάσκα που φορούσαν: διέθετε γυάλινα μάτια και μία μεγάλη 

προεξοχή σαν ράμφος με δύο οπές, κάτω από την οποία τοποθετούσαν αρωματικά 

βότανα ώστε να μην εισπνέουν τον «μολυσμένο αέρα». (Εικόνα 8) Διάφορες ιατρικές 

πράξεις πραγματοποιούνταν εξ’αποστάσεως: ο έλεγχος του σφυγμού γινόταν με ένα 

ραβδί που έφεραν μαζί τους, ενώ οι διογκωμένοι βουβωνικοί λεμφαδένες τέμνονταν με 

μακριά νυστέρια. Τις οδηγίες για τα θεραπευτικά βότανα που συστήνανε στον ασθενή 

τις σπρώχνανε από την πόρτα. Σκοπός όλων αυτών ήταν να μένουν σε απόσταση και 

μην πλησιάζουν τον πάσχοντα από πανώλη. [63] (Εικόνα 7) 

Ηθική 

Στο μεσαιωνικό κόσμο δεν υπήρχε η ηθική υποχρέωση της παροχής υπηρεσιών 

από το θεραπευτή–ιατρό στους ασθενείς, όπως θα όριζε κάποιος κώδικας 

δεοντολογίας. Η πληθώρα θεραπευτών, εκπαιδευμένων και μη, προκαλούσε  διάσπαση 

και διάσταση της θεραπευτικής πρακτικής. Αυτό δεν επέτρεπε την καθιέρωση ενιαίου, 

επαγγελματικού δεοντολογικού κώδικα που θα όριζε τις υποχρεώσεις του ιατρού 

απέναντι στον ασθενή του. Ο ιατρός τότε είχε την έννοια του θεραπευτή και όχι του 

επαγγελματία υγείας. Περισσότερο επικρατούσα ήταν η χριστιανική έννοια της 

φιλανθρωπίας και της «προσφοράς στο συνάνθρωπο» που ωθούσε τους ιατρούς στην 

παροχή υπηρεσιών, ιδίως σε περιόδους επιδημίας. [64] Η ευλάβεια και η υπακοή στους 

θρησκευτικούς κανόνες λειτουργούσαν ως έναυσμα για θεραπεία. Η θρησκεία λοιπόν, 

έπαιζε κεντρικό ρόλο και για την ίδια την ιατρική πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 

υπήρχε η έννοια του «κοινωνικού συμβολαίου» (“social contract”) μεταξύ ιατρού και 

ασθενή ή ιατρού και κοινωνίας κατά το Μεσαίωνα. [65] Παρ’όλα αυτά, αξίζει να 
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σημειωθεί ότι οι ιατροί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διατηρούσαν ένα αίσθημα 

ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στο δημόσιο καλό, ιδιαίτερα σε περιόδους 

επιδημιών. Υπήρχε δηλαδή μία θεωρητική «ηθική δέσμευση» απέναντι στο κοινωνικό 

σύνολο, όπως διαφαίνεται συν τοις άλλοις και από τα κείμενα του ιταλού ιατρού 

Gentile da Foligno, ο οποίος εξέδωσε θεραπευτικές οδηγίες και συστάσεις «καλής 

υγείας» προς τους πολίτες. [52]  

Κατά τη διάρκεια της επιδημίας πανώλους κάποιοι θεραπευτές έμειναν με τους 

ασθενείς ενώ κάποιοι άλλοι εγκατέλειψαν τις πόλεις αποφεύγοντας να τους 

περιθάλψουν. Η πιο κοινή ιατρική οδηγία προς τους ασθενείς ήταν το εξής ρητό: “cito, 

longe, tarde”  («φύγε γρήγορα, πήγαινε μακριά, επέστρεψε αργά»), οδηγία που 

ακολουθούσαν πολλές φορές και οι ίδιοι προκειμένου να αποφύγουν τους ασθενείς. [66] 

Όσοι έμεναν πίσω το έκαναν για θρησκευτικούς λόγους, ως «χριστιανική φιλανθρωπία 

και προσωπική σωτηρία», και λιγότερο για τα χρήματα, καθώς αυτοί συνήθως 

πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους αμισθί. Άλλοι έμεναν πίσω για οικονομικούς λόγους 

μιας και πληρώνονταν αδρά για τις υπηρεσίες τους. [64]  

Υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία του 14ου αιώνα σχετικά με τη στάση των 

ιατρών κατά τη διάρκεια της επιδημίας πανώλους, όπως καταγράφησαν από 

χρονικογράφους, συγγραφείς, πολιτικούς κ.ά.. Στα κείμενα αυτά, πολύ συχνά οι ιατροί 

κατηγορούνται για «δειλία, ανικανότητα και, πρωτίστως, απληστία». [52] Ο Matteo 

Villanni σημειώνει ότι «οι ιατροί στο λοιμό αυτό δεν είχαν καμία αποτελεσματική 

θεραπεία, ούτε ακόμα και μέσω της φιλοσοφίας, της πρακτικής ιατρικής ή της τέχνης 

της αστρολογίας. Εξασκούσαν τι θεραπείες τους  για να κερδίζουν χρήματα, όμως ο 

θάνατος των ασθενών τους έδειχνε ότι η τέχνη τους ήταν λάθος». Άλλες μαρτυρίες 

συμφωνούν ότι οι ιατροί και η ιατρική γενικότερα, ήταν ανίσχυροι μπροστά στην 

πανώλη: ήταν τόσο μεγάλο το κακό ώστε δεν υπήρχε τίποτα που να μπορεί να γίνει 

εναντίον του (Boccacio, Agnolo di Tura, Ιωάννης ΣΤ΄ Κατακουζηνός). Ενδιαφέρουσα 
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είναι η παρατήρηση του Boccacio ότι «μάλλον πρόκειται για νόσο ανίατη ή πολύ νέα 

ώστε να θεραπευτεί κατάλληλα». [62] 

3. Συζήτηση 

3.1. Αντίδραση ιατρικής κοινότητας απέναντι στον HIV, 20ος αιώνας 

Όταν το σύνδρομο AIDS εμφανίστηκε πρώτη φορά στα τέλη του 20ου αιώνα, 

ήταν μία άγνωστη, de novo αναδυόμενη λοίμωξη∙ αποτέλεσε έτσι μεγάλη επιστημονική 

πρόκληση για τον ιατρικό κόσμο. Εμφανίστηκε μάλιστα σε μία εποχή όπου η χρήση 

των αντιβιοτικών και των εμβολίων είχαν σημαντικά περιορίσει σοβαρά λοιμώδη 

νοσήματα, μικρές εξάρσεις ήταν εύκολα περιοριζόμενες και πολλοί πίστευαν ότι η 

εποχή των μεταδοτικών νοσημάτων είχε παρέλθει. [30] 

Εντύπωση προκαλεί η αντίδραση του ιατρικού κόσμου σε επίπεδο πρακτικό.  

Μετά την ανάλυση του θέματος στο ειδικό μέρος της εργασίας, μπορούν να αποδοθούν 

εδώ τα βασικά σημεία της απόκρισης αυτής. Χωρίς προηγούμενα όμοια περιστατικά, 

με παρατήρηση, καταγραφή και επιδημιολογική ανάλυση σκιαγραφήθηκε βήμα-βήμα 

το νέο νόσημα: ο πληθυσμός στόχος, οι παράγοντες κινδύνου, η κλινική εικόνα, ο 

μεταδοτικός χαρακτήρας του, οι τρόποι μετάδοσης, αργότερα ο αιτιολογικός  

παράγοντας, τα διαγνωστικά μέσα, οι δοκιμασίες ανίχνευσης και η θεραπεία. 

Αναλυτικότερα, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των ιατρών αμέσως μετά την 

ανακοίνωση των πρώτων περιστατικών του συνδρόμου. Η πρώτη αυτή δημοσίευση 

θορύβησε τον ιατρικό κόσμο ο οποίος έσπευσε να εκτιμήσει τη νεοεμφανιζόμενη 

νοσολογική οντότητα. Εξ’αρχής συσχετίστηκε με το ανοσοποιητικό σύστημα και 

υπονοήθηκε κάποια δυσλειτουργία αυτού καθώς εκδήλωνε ευκαιριακές λοιμώξεις. 

Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο επικοινωνίας, κλινικών συσχετίσεων, παρατήρησης και 

δράσεων καθ’ολα ικανό να αποφέρει αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η 
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προσπάθεια αρχικά να οριστεί το κρούσμα ώστε να υπάρχει κοινή γραμμή 

συνεννόησης στην ιατρική κοινότητα υποδεικνύει οργάνωση και λογική σειρά στην 

πορεία αποσαφήνισης της νόσου. Προς το σκοπό αυτό έδρασε η πρώτη ερευνητική 

ομάδα που συστάθηκε τον ίδιο μήνα με τη δημοσίευση των πρώτων κρουσμάτων, 

προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες, να προσδιορίσει τους παράγοντες 

κινδύνου και να περιγράψει το νόσημα. Ολόκληρη η ιατρική κοινότητα, με ατομική 

και συλλογική δράση, φαίνεται να έδρασε προς την κατεύθυνση αυτή. Εκπονήθηκαν  

μελέτες παρατήρησης, επιδημιολογικές και περιγραφικές μελέτες των δημογραφικών 

και ατομικών χαρακτηριστικών των ασθενών. Η προσοχή αρχικά στράφηκε σε 

περιβαλλοντικά αίτια, έτσι οι πρώτοι ασθενείς αποτέλεσαν κύρια πηγή συλλογής 

πληροφοριών. Οργανώθηκε λεπτομερέστατο πολυσέλιδο φύλλο ιστορικού με κάλυψη 

όλων των παραμέτρων ζωής των ασθενών. Προσδιορίστηκαν οι ομάδες κινδύνου βάσει 

των δημοσιεύσεων του CDC περί των νέων κρουσμάτων (νήπιο-αιματογενής 

μετάδοση, γυναίκες-ετερόφυλη μετάδοση), παύοντας την υπόθεση ότι προσβάλλονται 

αποκλειστικά ομοφυλοφιλοι άνδρες και θέτοντας την υποψία μολυσματικού 

παράγοντα. Εντός 18 μηνών είχαν αποσαφηνιστεί οι τρόποι μετάδοσης και είχαν ήδη 

συσταθεί οδηγίες πρόληψης και προστασίας.  

Επιλέχθηκε όνομα για το νέο νόσημα και έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί η 

κλινική εικόνα. Χαρακτηριστική είναι η επιμελής παρακολούθηση των ασθενών με 

καθημερινή αναλυτική κλινική εξέταση και καταγραφή πορείας νόσου, προς 

αναζήτηση σημείων εξέλιξης της νόσου. Η ιατρική εργασία για την ταυτοποίηση του 

αιτιολογικού παράγοντα του AIDS είναι αξιοσημείωτη: ελέγχθηκαν όλα τα έως τότε 

γνωστά παθογόνα προς αποκλεισμό ή επιβεβαίωση (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, 

παράσιτα, ιοί). Άμεσα προσπάθησαν να βρουν εργαλεία διάγνωσης πέραν των 

κλινικών μεθόδων, έτσι ο προσδιορισμός του αριθμού των Τ κυττάρων έγινε ρουτίνα. 

Εκτενής έρευνα εκτελούνταν ταυτόχρονα από επιστήμονες σε όλο τον κόσμο προς 
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αναζήτηση του αιτίου (ταυτοποίηση LAV, HTLV-3). Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι 

η ανεπίσημη κυκλοφορία του περιοδικού “AIDS Memorandum” μεταξύ των 

ερευνητών προς ανταλλαγή και διασταύρωση πληροφοριών. Η ιατρική απόκριση προς 

διαλεύκανση της νόσου αποτελεί δείγμα αποτελεσματικής κλινικής σκέψης και 

εργαστηριακής έρευνας, ενώ φαίνεται πως η ιατρική εργασία επί του HIV στα τέλη του 

20ου αιώνα έγινε με επιμονή και ανάλυση. 

 Επιπλέον, εξαρχής η ιατρική κοινότητα αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο 

επιχείρησε να ενημερώσει τους πολίτες για τον κίνδυνο και για τρόπους προστασίας. 

Με χρήση του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ενημέρωσε τον κόσμο με 

φυλλάδια, αφίσες, άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, τηλεοπτικές καμπάνιες. 

Σημειώθηκε δράση ιατρών και κοινωνίας, με συμμετοχή σε μη κρατικές οργανώσεις 

και λειτουργία ιατροκοινωνικού δικτύου υπέρ των ασθενών με AIDS. Η Πολιτεία 

καθυστέρησε να αποκριθεί στις ιατρικές κρούσεις κινδύνου·συνετέλεσε αργότερα στην 

υλοποίηση της έρευνας με χρηματοδότηση, ανακοίνωση μέτρων προστασίας και 

εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού. Πολλά από τα μέτρα που ελήφθησαν προκάλεσαν 

αντιδράσεις και θεωρήθηκε ότι θίγουν τα δικαιώματα των οροθετικών ατόμων.  

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η κοινωνία αντιμετώπισε το AIDS και τους 

οροθετικούς ασθενείς με έντονο φόβο και διάκριση. Υπήρξε έντονος στιγματισμός των 

ασθενών και ακραίες συμπεριφορές όπως περιγράφηκε στην περίπτωση του μαθητή 

Ryan White. Η ιατρική κοινότητα έλαβε θέση έμμεσα, διεξάγοντας μελέτες και 

εργαζόμενη πάνω στην απενοχοποίηση των οροθετικών ασθενών αποδεικνύοντας ότι 

δεν στοιχειοθετείται πιθανότητα μετάδοσης του ιού από απλή επαφή, και άμεσα με 

δημόσια απόρριψη τέτοιων συμπεριφορών αποκλεισμού στην κοινωνία. Βλέπουμε 

δηλαδή πως η ιατρική κοινότητα κατεύθυνε την έρευνα και τη δράση της σύμφωνα με 

την κοινωνική επιταγή προς διευκρίνηση των χαρακτηριστικών της νόσου και  

εξάλειψη των φαινομένων περιθωριοποίησης. 
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Αναφορικά με τις ιατρικές πρακτικές υπήρξε συμπεριφορά διάκρισης από 

μέρους των ιατρών απέναντι στους ασθενείς με AIDS. Οι δύο απόψεις που αναλύθηκαν 

σχετικά με τη στάση των ιατρών φαίνεται, κατά τη βιβλιογραφία, να δίχασαν τον 

ιατρικό κόσμο. Η γνώμη της ελεύθερης βούλησης και η αποχή από την παροχή ιατρικής 

φροντίδας σε οροθετικούς ασθενείς είχε υποστηρικτές, όπως αντίστοιχα είχε και η 

γνώμη αναγνώρισης της ευθύνης του ιατρού απέναντι στον ασθενή υπεράνω ατομικού 

κινδύνου. Οι ιατρικοί σύλλογοι απέτρεπαν τα μέλη τους από την άρνηση φροντίδας 

οροθετικών ασθενών (βλ. AMA), έχοντας όμως ήδη αποσαφηνιστεί ο αιτιολογικός  

παράγοντας της νόσου και οι τρόποι μετάδοσης. [42] Θεωρούνταν πολύ μικρός ο 

κίνδυνος μετάδοσης κατά την κλινική πρακτική και ανύπαρκτος από την απλή επαφή. 

Προτού όμως αυτά γνωστοποιηθούν, υπήρχαν μόνο συστάσεις για τη στάση των 

ιατρών απέναντι στους ασθενείς και επέτρεπαν το ελεύθερο της επιλογής. Η έννοια του 

«κοινωνικού συμβολαίου» πάντως, την εποχή εμφάνισης του HIV στην Αμερική 

συζητήθηκε και προβλημάτισε πολύ. [40], [41] Αξίζει να σημειωθεί ότι, αντίστροφα, 

πολλοί οροθετικοί ιατροί βίωσαν επαγγελματική και προσωπική διάκριση και 

απομόνωση από την ιατρική κοινωνία. Θα λέγαμε πως η θέση των ιατρικών συλλόγων 

προστάτευε μεν τους οροθετικούς πολίτες, επέτρεπε δε συμπεριφορές διάκρισης στο 

χώρο εργασίας για τους οροθετικούς ιατρούς. Τα ηθικά ζητήματα κατά την άσκηση του 

ιατρικού επαγγέλματος παρουσία AIDS, είτε σε λήπτη είτε σε πάροχο υπηρεσιών 

υγείας, ήταν πολλά και δύσκολα στην επίλυση.  

Γενικότερα, στην αρχή της εμφάνισης της νόσου υπήρχε έντονη ανησυχία και 

ανασφάλεια στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Υπήρχε ο φόβος του αγνώστου, 

της πιθανής μετάδοσης και της ταχείας εξάπλωσης της νόσου σύμφωνα με τις 

μαρτυρίες των ιατρών της εποχής, όπως αναλύθηκε ήδη. [30] Αγωνία προκαλούσε η 

γρήγορη εξάπλωση, η προσβολή νέων και παραγωγικών ατόμων, η άγνωστη πορεία 

της νόσου, η θανατηφόρος έκβαση. Έμοιαζε με μεγάλη απειλή που αμέσως έγινε 
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αντιληπτή από τον ιατρικό κόσμο ο οποίος υπήρξε ιδιαίτερα δυσοίωνος απέναντι στο 

νεοεμφανιζόμενο νόσημα. [21] Ο φόβος της μόλυνσης επίσης ήταν ιδιαίτερα ισχυρός 

και περιγράφεται άμεσα από μελέτες που εκτιμούν το φόβο ανάμεσα στους 

υγειονομικούς και έμμεσα από το διχασμό που προαναφέρθηκε και αφορούσε στην 

παροχή περίθαλψης ή όχι. Μελέτες επίσης δείχνουν το αυξημένο άγχος των ιατρών 

μετά τη εμφάνιση του HIV. [35], [36] Ο φόβος αυτός ίσως περιόρισε ή καθυστέρησε την 

ιατρική έρευνα της εποχής στη διαλεύκανση του νοσήματος, καθώς απομάκρυνε μία 

μερίδα του ιατρικού κόσμου από την εξαγωγή συμπερασμάτων απουσία κλινικής 

εμπειρίας με οροθετικούς ασθενείς.  

3.2. Αντίδραση ιατρικής κοινότητας απέναντι στην πανώλη, 14ος αιώνας 

Η επιδημία πανώλους που εμφανίστηκε στην Ευρώπη κατά το 14ο αιώνα δεν 

ήταν νόσημα που γνώριζε πρώτη φορά η ανθρωπότητα. Είχε προηγηθεί η εμφάνιση της 

αρκετούς αιώνες νωρίτερα και είχε επίσης λάβει διαστάσεις επιδημίας μικρότερης 

έκτασης. Κατά το Μεσαίωνα οι ιατροί και θεραπευτές  αντιμετώπισαν την πανώλη όπως 

και όλα τα υπόλοιπα νοσήματα. Οι ιατρικές πρακτικές και αντιλήψεις περί νοσημάτων 

βασίζονταν στην ιπποκρατική και γαληνική θεώρηση. Βασισμένοι στη θεωρία του 

μιάσματος, οι ιατροί προσπαθούσαν την εσωτερική και εξωτερική απολύμανση και 

καθαρότητα με μεθόδους γνωστές από την αρχαιότητα. Δεν υπήρξε καμία καινοτομία 

ή επιστημονική διερεύνηση του αιτίου της νόσου από μέρους της ιατρικής κοινότητας∙  

παρέμειναν παθητικά προσηλωμένοι στα βήματα των προκατόχων τους και σε παλαιές 

τακτικές. Η ιατρική αντιμετώπιση προσαρμόστηκε στις αντιλήψεις και χρησιμοποίησε 

τα μέσα της τότε εποχής. Η μελέτη των πλανητών και των φυσικών φαινομένων, η 

θεωρία των πνευμάτων, η θρησκευτική επιταγή, η από ετών δοκιμασμένη θεραπεία με 

βότανα και άλλα στοιχεία από τη φύση, πλαισίωναν την ιατρική πρακτική του 

Μεσαίωνα. Ειδικά για την πανώλη, προχώρησαν λίγο περισσότερο με την εκτέλεση 

νεκροτομών ώστε να ψάξουν το αίτιο του νοσήματος. Πρόκειται για μία κίνηση 
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ορμώμενη από την Εκκλησία και με καθαρά πνευματική βάση, που όμως αποκάλυψε 

τις βλάβες που προκαλούσε η πανώλη, απέφερε δηλαδή στοιχεία ιατρικού 

επιστημονικού ενδιαφέροντος για την παθολογία της νόσου.      

Ως ιατρική κοινότητα στην περίοδο του 14ου αιώνα, αποδεχόμαστε τους ιατρούς 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τη δράση των οποίων έχουμε και περισσότερες 

καταγεγραμμένες μαρτυρίες. Δρούσαν σε συντεχνίες ή μόνοι και ανάλογα με την 

εκπαίδευσή τους ακολουθούσαν και άλλη ιδεολογική γραμμή. Οι διάφορες ιατρικές 

σχολές στην Ευρώπη απέδιδαν τη δική τους ερμηνεία στην προέλευση της πανώλους, 

ενώ και ατομικά καταγράφονται διαφορετικές απόψεις. Δεν υπήρχε ενιαία αποδοχή για 

τη φύση της νόσου. Αυτή η έλλειψη συνοχής δυσκόλεψε την οργανωμένη και κοινή 

δράση των ιατρών, έχοντας ως αποτέλεσμα διαφορές στη θεραπευτική προσέγγιση. Οι 

συστάσεις που δημοσίευαν συχνά ήταν αντικρουόμενες και προκαλούσαν σύγχυση και 

ερωτηματικά στο κοινό. Αυτή η σύγχυση σε συνδυασμό με τις τότε θεραπευτικές 

μεθόδους σε χρήση, που φυσικά δεν μπορούσαν να καταπολεμήσουν την ασθένεια, 

προκαλούσαν δυσπιστία και αμφιβολία του κόσμου απέναντι στους  ιατρούς. Παρά την 

αμφισβήτηση όμως, οι άνθρωποι συνέχισαν να επιζητούν την ιατρική οδηγία και 

κατέφευγαν στις θεραπείες που τους υποδείκνυαν. 

Όπως διακρίνεται από τα κείμενα της εποχής, είτε ιατρικά είτε ιστορικά, οι 

ιατροί απέναντι στην πανώλη ένιωθαν φόβο. Ο φόβος αυτός είχε κυρίως τη μορφή 

δέους, αφού έδιδαν θεϊκή ερμηνεία στο νόσημα και το αποδέχονταν ως θεϊκή τιμωρία. 

Φόβο επίσης στους ιατρούς προκαλούσε η ευκολία με την οποία η πανώλη σκότωνε 

τόσο μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Τέλος, περιγράφεται ο φόβος του 

μολυσματικού: επέλεγαν να φύγουν ή να δρουν σε απόσταση από τον ασθενή για να 

μη μολυνθούν και οι ίδιοι.   

Σχετικά με την περίθαλψη ασθενών με πανώλη οι ιατροί είτε έμεναν κοντά για 

να ασκήσουν τις πρακτικές τους είτε έφευγαν μακριά. Οι λόγοι που κάποιοι ιατροί δεν 
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έφευγαν ήταν οικονομικοί, θρησκευτικοί και, λιγότερο συχνά, ηθικοί ως αίσθημα 

ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Η επιλογή ήταν αποκλειστικά προσωπική και οι 

ιατροί έπρατταν σύμφωνα με το συμφέρον, το ήθος ή τη θεοσέβειά τους. 

Η πρώτη αναφορά στη μεταδοτικότητα της πανώλης, βασισμένη κυρίως στην 

απλή παρατήρηση όπως καταγράφεται σε αρκετά κείμενα της εποχής, αποτελεί 

σημαντικό σημείο στο χρονικό της επιδημίας του 14ου αιώνα. Είχε γίνει αντιληπτό ότι 

όσοι έρχονταν σε άμεση επαφή με νεκρό από τη νόσο, σύντομα νοσούσαν και οι ίδιοι. 

Ακόμα και η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι Τάταροι πολεμιστές για να 

αποδυναμώσουν τον ευρωπαϊκό εχθρό έξω από τα τοίχη της Κάφφα, φανερώνει μία 

αποδοχή της μεταδοτικότητας του νοσήματος. Η αποδοχή αυτή είτε έγινε τυχαία και 

ενστικτωδώς, είτε προμελετημένα. Το βέβαιο είναι ότι υπήρχε πρόθεση βλάβης και το 

μέσο ήταν τα νεκρά από πανώλη σώματα των πολεμιστών∙ στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ως ένα από τα παλαιότερα καταγεγραμμένα παραδείγματα 

βιοτρομοκρατίας. [67]  

Κατά τη διάρκεια του Μαύρου Θανάτου, εμφανίστηκαν ιατρικά κείμενα 

(consilia) με συστάσεις και οδηγίες προς το κοινό. Από τα κείμενα αυτά γίνεται σαφές 

ότι οι ιατροί έδιδαν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη κατά την αντιμετώπιση της 

επιδημίας πανώλους. Όλες οι συστάσεις αφορούσαν σε μεθόδους προστασίας και 

αποφυγής της νόσου και μεριμνούσαν για τη διατήρηση καλής υγείας του πληθυσμού, 

αποδεχόμενοι ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να μη νοσήσουν. Επίσης, έδιδαν 

ερμηνείες για την ασθένεια προς ενημέρωση του κόσμου. Υπήρχε δηλαδή ενδιαφέρον 

από τους ιατρούς να ενημερώσουν και να καθοδηγήσουν θεραπευτικά τους πολίτες, εν 

μέσω μίας καταστροφικής επιδημίας. 

Πολύ σημαντικό στοιχείο που αφορά την ιστορία της ιατρικής και 

χρονολογείται στο Μαύρο Θάνατο, είναι τα πρώτα μέτρα δημόσιας  υγείας που 

λήφθηκαν από την πολιτεία με συμβουλευτική βοήθεια από την ιατρική κοινότητα. 
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Πρόκειται για την καραντίνα και τα λαζαρέτα που βρήκαν έκτοτε χρήση σε πολλές 

επόμενες στιγμές: τα σανατόρια της φυματίωσης, η απομόνωση των λεπρών στο νησί 

Σπιναλόγκα, το κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Αμερική (π.χ. νήσος Ellis, Νέα 

Υόρκη, 1892) όπου οι μετανάστες έμεναν σε καραντίνα για κάποιες μέρες ώσπου να 

εξεταστούν και να κριθούν υγιείς για να προχωρήσουν. [73] Η σύλληψη της ιδέας της 

απομάκρυνσης των αρρώστων από τον υγιή πληθυσμό αποτελεί, θα λέγαμε, κομβικό 

σημείο στη πορεία της ιατρικής πρακτικής. Επιπλέον η προσπάθεια ταφής των νεκρών 

και η υποχρέωσης σφαγής ζώων εκτός των πόλεων αποτέλεσαν σημαντικές πρακτικές 

πρόληψης μετάδοσης της νόσου. Τέλος, έγινε μία πρώτη απόπειρα ατομικού 

προστατευτικού εξοπλισμού με εφαρμογή ειδικής ενδυμασίας στην επαφή του ιατρού 

με τον πάσχοντα από πανώλη.  

3.3. Ομοιότητες και διαφορές σε δύο μεγάλες επιδημίες 

Έχοντας αναλύσει επιμέρως την απόκριση της ιατρικής κοινότητας στην 

επιδημία πανώλους κατά το 14ο αιώνα και του HIV κατά τον 20ο αιώνα, θα 

επειχειρήσουμε τη σύγκριση των δύο αυτών αντιδράσεων. Η χρονική απόσταση των 

δύο επιδημιών είναι μεγάλη και επιτρέπει τη διάκριση των χαρακτηριστικών της 

ιατρικής κοινότητας και της ιατρικής πρακτικής κάθε φορά.  

Προσδιορίστηκαν οι ορισμοί και αντιλήψεις περί ασθένειας στις δύο χρονικές 

στιγμές και οι διαφορές είναι σαφείς: κατά το Μεσαίωνα η νόσος σήμαινε θεϊκή 

τιμωρία, κατάληψη του σώματος από κακό πνεύμα και ανίσχυρη ανθρώπινη 

παρέμβαση. Οι αντιλήψεις αυτές υποστηρίζονταν από την πλειονότητα των ιατρών, 

παρόλο που υπήρχαν και άλλες τοποθετήσεις, μακριά όμως από την υποψία παθογόνου 

αιτίου με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Υπήρχε προσήλωση σε παλαιές 

αντιλήψεις και οι θεραπείες που διέθεταν οι ιατροί ήταν περιορισμένες και γνωστές 

από αρχαιοτήτων. Δεν υπήρξε καμία τεχνολογική προσπάθεια, κανένα καινοτόμο 
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επίτευγμα προς την αντιμετώπιση της πανώλους που εμφανίστηκε απρόβλεπτα. 

Υπάρχουν βέβαια κάποια χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την εκτίμηση κάποιων 

βημάτων προόδου στην πορεία της επιδημίας. Αυτά είναι κυρίως δύο: α) η πρώτη 

εμφάνιση κάποιας μορφής αποκλεισμού ασθενών από το σύνολο των υγιών, στην 

ιστορία της ιατρικής. Μιλούμε φυσικά για την εφαρμογή της καραντίνας και την 

ίδρυση των λαζαρέτων, πρωτοπόρα βήματα στην ιστορία της δημόσιας υγείας. β) η 

διαπίστωση της μεταδοτικότητας της νόσου από άνθρωπο σε άνθρωπο και από 

άνθρωπο σε ζώα, που διαμόρφωσε και την ιατρική πρακτική κατά την επαφή με τους 

ασθενείς, εφαρμόστηκε δηλαδή ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός και η εξέταση 

γινόταν από απόσταση. Η νόσος μόλυνε όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διακρίσεις σε φύλο, 

κοινωνική θέση, ηλικία ή έξεις. Φυσικά αυτό ήταν σχετικό με τον τρόπο μετάδοσης, 

που δεν ήταν πολύ μακριά από την άποψη που είχαν οι ιατροί της εποχής: μεταδιδόταν 

με τον («κακό») αέρα.  

Στην περίπτωση της επιδημίας του AIDS, οι γνώσεις περί λοιμώξεων ήταν 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, καθώς επίσης και τα τεχνολογικά και εργαστηριακά μέσα. Η 

έρευνα είχε υπόσταση και εφαρμόσιμα αποτελέσματα, ενώ η ανάπτυξη των 

αντιβιοτικών και εμβολίων αποτελούσαν ισχυρή επίθεση κατά των μεταδοτικών 

νοσημάτων. Στην εμφάνιση του HIV, όλη αυτή η ερευνητική και κλινική 

δραστηριότητα βρήκε θέση και απάντησε δυναμικά. Με ταχεία κινητοποίηση του 

διαθέσιμου έμψυχου και άψυχου δυναμικού, σύντομα η άγνωστη νόσος απέκτησε 

ερμηνεία και προσδιορίστηκε με σαφήνεια. Έγινε χρήση όλων των διαθέσιμων και 

γνωστών εργαστηριακών μέσων, ενώ ανακαλύφθηκαν και νέα: ταυτοποιήθηκε ο 

υπεύθυνος ιός, αναπτύχθηκε δοκιμασία ανίχνευσης του ιού στο αίμα με μέθοδο ELISA 

και στη συνέχεια η πρώτη θεραπεία (AZT, 1987). Η εύκολη και γρήγορη ενημέρωση 

για τις εξελίξεις της επιδημίας με τα τεχνολογικά μέσα της εποχής (Τύπος, τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, τηλέφωνο) βοήθησε πολύ στην ανταπόκριση των ιατρών στο τέλος του 
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20ου αιώνα. Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός εδώ ήταν δεδομένος. Όμως η 

νόσος μόλυνε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, κάτι που ο ιατρικός κόσμος 

κλήθηκε να προσδιορίσει κατόπιν μελέτης και παρατήρησης. Σε αντίθεση με την 

πανώλη, δεν υπήρξε σωματικός αποκλεισμός των ασθενών. Θα μπορούσαμε όμως να 

πούμε ότι ο αποκλεισμός που γνώρισαν οι οροθετικοί ασθενείς στα πρώτα χρόνια της 

εμφάνισης του AIDS υπήρξε κοινωνικός, καθώς βίωσαν διάκριση και προσβολή των 

ελευθεριών τους.  

Σημαντικό κοινό στοιχείο των δύο επιδημιών υπήρξε η μέριμνα της ιατρικής 

κοινότητας για ενημέρωση του κόσμου. Με χρήση των διαθέσιμων κάθε εποχής μέσων, 

οι ιατροί δημοσίευσαν συστάσεις για το κοινό, προληπτικές και θεραπευτικές 

προσεγγίσεις, πληροφορίες για το κάθε νόσημα. Υπήρξε λοιπόν μία όμοια τακτική 

απέναντι στον κόσμο.  

Σχετικά με την ηθική υποχρέωση των ιατρών απέναντι στην παροχή των 

υπηρεσιών τους, φαίνεται πως ήταν περιορισμένη στην μεσαιωνική εποχή κατά τη 

διάρκεια της επιδημίας πανώλους. Οι ιατροί μπορούσαν να ασκούν ή όχι το επάγγελμά 

τους, να φεύγουν μακριά εάν το επιθυμούν και να διατηρούν τη θεραπευτική τους 

δραστηριότητα συνήθως ιδιοτελώς, είτε με οικονομικά κριτήρια είτε με θρησκευτικά 

(λόγω θεοσέβειας και ελπίδας προσωπικής σωτηρίας μέσω της θεραπείας άλλων). 

Σπάνια υπήρχαν ιατροί που ασκούσαν ανιδιοτελώς και αλτρουιστικά το επάγγελμά 

τους, όπως ήταν ο Gentile da Foligno, ενώ κάποιο αίσθημα ευθύνης φαίνεται να 

διατηρούσαν οι ιατροί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. [52] Δεν υπήρχε λοιπόν 

παγιωμένη η έννοια του «κοινωνικού συμβολαίου» όπως τη συναντάμε στη 

βιβλιογραφία για την επιδημία του HIV έξι αιώνες αργότερα. Στην επιδημία του HIV, 

η ηθική υποχρέωση του ιατρού προβλημάτισε τον ιατρικό κόσμο, διαμόρφωσε στάσεις, 

συμπεριφορές και δημοσιεύσεις και η έννοια του «συμβολαίου» υπήρξε έντονη. Όμως 

κοινο στοιχείο των εκπροσώπων της ιατρικής κοινότητας στις δύο επιδημίες, και 
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πιθανά σε όλες τις επιδημίες στην ιστορία της ανθρωπότητας, παραμένει ο φόβος 

απέναντι στο άγνωστο. Η αίσθηση της ανίσχυρης φύσης μπροστά σε ένα φαινόμενο 

θανατηφόρο και μοιραίο, που εμφανίζεται πρώτη φορά και εξοντώνει ταχύτατα μεγάλο 

αριθμό πρότινως υγιών ατόμων, με άγνωστη προέλευση και πορεία, φαίνεται να 

επικρατεί. Στην περίπτωση της επιδημίας HIV η τεχνογνωσία και η μελέτη 

χρησιμοποιήθηκαν από τον ιατρικό κόσμο ενάντια στη νόσο, ενώ στην επιδημία 

πανώλους ουσιαστικά η πρόληψη. Ο φόβος όμως είναι το κυρίαρχο συναίσθημα που 

περιγράφεται στα ιατρικά και άλλα επιστημονικά κείμενα τόσο στο 14ο όσο και στον 

20ο αιώνα. Σε αμφότερες τις επιδημίες, επίσης, οι ιατροί εκδήλωναν φόβο μόλυνσης 

και ατομικής βλάβης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  

3.4. Περιορισμοί μελέτης 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παρούσα μελέτη, έπρεπε να οριστεί ενα 

ρεαλιστικό πλαίσιο έρευνας: χρησιμοποιήθηκαν γεωγραφικά όρια μέλετης, οι ΗΠΑ 

στην περίπτωση του AIDS και η Ευρώπη στην επιδημία πανώλους, ενώ ενδιέφεραν 

μόνο τα πρώτα χρόνια εμφάνισης των νοσημάτων. Δεν αναλύθηκαν οι κοινωνικές 

συνιστώσες των δύο επιδημιών.  

Περιορισμός της μελέτης υπήρξε η δυσκολία σύγκρισης δύο νοσημάτων που 

εξελίχθηκαν σε τόσο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ήταν εφικτή η προσέγγιση της 

αντίδρασης του ιατρικού κόσμου στη μία και στην άλλη επιδημία, αντίστοιχα, όμως 

δεν ήταν εύκολη η μεταξύ τους σύγκριση. Υπάρχει σφάλμα στην τοποθέτησή τους σε 

ίδιο πλαίσιο. Η άποψη περί ιατρικής κατά το Μεσαίωνα, με την ιδεολογική και 

διανοητική της βάση, δεν επιτρέπει ιδιαίτερα επιστημονική προσέγγιση με όρους που 

συναντάμε στη σύγχρονη ιατρική επιστήμη. Αντίθετα στον 20ο αιώνα η πρόοδος της 

ιατρικής είχε φέρει ήδη μία ιατρική δράση βασισμένη σε στοιχεία και έρευνα που 

ομοιάζει με τη σημερινή.  
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Τέλος, οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τις δύο επιδημίες 

είναι συγκρίσιμες. Οι πηγές για την επιδημία AIDS διέπονται από σύγχρονες μεθόδους 

έρευνας και επιστημονικής συγγραφής και αφορούν τον επιστημονικό κόσμο. Οι πηγές 

για την επιδημία πανώλους (του 14ου αιώνα) προέρχονται κυρίως από μη επιστημονικό 

κόσμο, το συγγραφικό έργο των αμιγώς ιατρών υπήρξε περιορισμένο οπότε και οι 

αναφορές υπό χρήση ενδεχομένως αμφιλεγόμενες. Η αντίδραση των ιατρών στην 

επιδημία πανώλους προκύπτει έμμεσα από τα κείμενα ιδίων και άλλων, σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο ιατρικής πρακτικής της εποχής∙ οι ιατροί στην επιδημία του HIV 

δίνουν άμεσα την τοποθέτησή τους με μαρτυρίες, καταγραφές και ερευνητικά 

αποτελέσματα. 

3.5. Προοπτικές στο ερευνητικό αυτό πεδίο  

Κατά ανάλογο τρόπο μπορούν να μελετηθούν νεότερες, σύγχρονες επιδημίες, 

σε συνάφεια με την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο 

αναπτύσσονται επιδημίες με διάφορα χαρακτηριστικά, συνθήκες και εξέλιξη. Στις 

επιδημίες αυτές υπάρχει παντού η ιατρική δραστηριότητα. Η μελέτη αυτής θα απέδιδε 

περισσότερα στοιχεία της αντιμετώπισης επιδημιών από την ιατρική κοινότητα και μία 

πληρέστερη προοπτική εκτίμηση για ενδεχόμενες νέες επιδημίες. Έτσι, ενδεχομένως 

θα μπορούσαν να προβλεφθούν λάθη και αστοχίες της ιατρικής αντίδρασης σε 

μελλοντικές επιδημίες.  

Ενδιαφέρον επίσης θα είχε η μελέτη του πώς η εμφάνιση του HIV επηρέασε 

την αμερικανική κοινωνία και πώς η κοινωνική τάση και αντίληψη σε σχέση με το 

νόσημα εξελίσσεται στο πέρας των ετών. Υπάρχει ερευνητικό ενδιαφέρον διότι η 

κοινωνία μέσα στην οποία εκδηλώνεται ένα λοιμώδες νόσημα φαίνεται να 

διαμορφώνει τις συνθήκες και την πορεία του νοσήματος.  

 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους  

Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

60 

4. Επίλογος  

4.1. Σημαντικότερα ευρήματα  

Από τη βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την αντίδραση του ιατρικού κόσμου 

στις επιδημίες πανώλους και HIV, αποδείξαμε ότι προκύπτουν κάποιες ομοιότητες και 

διαφορές.  Συνοψίζοντας: 

• Κύρια διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι, παρ’όλο που και τα δύο 

νοσήματα πληρούν τον όρο «αναδυόμενη λοίμωξη», το AIDS 

εμφανίστηκε de novo κατά τον 20ο αιώνα, αντίθετα με την πανώλη που 

είχε προκαλέσει επιδημία και παλαιότερα.  

• Στην επιδημία του Μεσαίωνα, πέρα από την προσκόλληση στις 

μεθόδους της αρχαιοελληνικής ιατρικής, το έργο των ιατρών βασίστηκε 

στην παρατήρηση. Δεν υπήρξε καμιά οργανωμένη έρευνα, καμία 

στοιχειοθετημένη αναζήτηση, κανένα καινοτόμο σχέδιο μελέτης της 

νόσου. Αντίθετα, στην επιδημία του HIV στην Αμερική κινητοποιήθηκε 

η ιατρική κοινότητα και οργανώθηκε μεγάλο ερευνητικό δίκτυο προς 

μελέτη και προσδιορισμό του νεοεμφανιζόμενου νοσήματος. Πέρα από 

παρατήρηση, περιελάμβανε και κλινικοεργαστηριακή έρευνα. Η 

ιατρική κοινότητα έδρασε προς μία κατεύθυνση, σε αντίθεση με την 

ιδεολογική και πρακτική διάσπαση αυτής κατά το Μεσαίωνα.  

• Στην εμφάνιση του AIDS η δράση της ιατρικής κοινότητας ήταν άμεση 

και αποτελεσματική σε πρακτικό επίπεδο. Όμως προκύπτει ότι σε 

επίπεδο ηθικό και ατομικό υστερούσε, καθώς στη βιβλιογραφία 

καταγράφονται παραδείγματα διάκρισης απέναντι στους ασθενείς με 

AIDS. Και μόνο το γεγονός ότι δίχασε σε τέτοιο βαθμό η ηθική 

τοποθέτηση των ιατρών στα τέλη του 20ου αιώνα δείχνει το δισταγμό 
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μέρους της ιατρικής κοινότητας. Υπήρχε δηλαδή μία ανισόβαθμη 

εκδήλωση επιστημονικής προόδου και ηθικής αμφιβολίας στον ιατρικό 

κόσμο. Κατά το Μεσαίωνα επιστημονική πρόοδος δεν υφίστατο, ενώ οι 

ιατροί κατηγορήθηκαν αρκετά για τη στάση φυγής τους και την 

αναποτελεσματικότητά τους.  

• Σε αντίθεση με την έμφαση που διδόταν από τους ιατρούς του 

Μεσαίωνα στην πρόληψη, οι ιατροί που πρώτοι αντιμετώπισαν το AIDS 

επιχείρησαν άμεσα την ταυτοποίηση του νοσήματος. 

• Στην επιδημία πανώλους κατά το 14ο αιώνα, δεν υπήρχε καμία ηθική 

δέσμευση των ιατρών απέναντι στους ασθενείς, σε αντίθεση με την 

εποχή της επιδημίας HIV. Η έννοια του «κοινωνικού συμβολαίου», που 

τόσο πολύ συζητήθηκε στη βιβλιογραφία με αφορμή την επιδημία του 

HIV και δίχασε τον ιατρικό κόσμο, δεν είχε υπόσταση στη διάρκεια του 

Μαύρου Θανάτου. Κάθε ιατρός δρούσε αυτόνομα και αυτοβούλως, 

εγκαταλείποντας τον ασθενή του εάν και όποτε ήθελε. 

• Και στις δύο επιδημίες υπήρξε απομόνωση των ασθενών. Στην 

περίπτωση της Μεγάλης Πανώλους η έννοια της απομόνωσης με την 

καραντίνα και τα λαζαρέτα ήταν απτή και σωματική. Στην επιδημία του 

AIDS επρόκειτο για κοινωνική απομόνωση, περιορισμό και 

περιθωριοποίηση, κυρίως από το κοινωνικό σύνολο και όχι τόσο από 

τον ιατρικό κόσμο.   

• Αναπτύχθηκε εξοπλισμός ατομικής προστασίας ήδη από την επιδημία 

πανώλης του Μεσαίωνα, ενώ και στην επιδημία του AIDS υπήρξαν 

σαφείς οδηγίες για προστασία του ιατρικού προσωπικού κατά την 

έκθεση στο νόσημα. 
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• Και στις δύο επιδημίες οι ιατροί εξέδιδαν οδηγίες προστασίας και 

ενημέρωσης προς το κοινό.  

• Ο φόβος του μολυσματικού στον ιατρικό κόσμο είναι κοινό στοιχείο 

στις δύο επιδημίες. Οι ιατροί κατά την εργασία τους ένιωθαν φόβο για 

την έκθεση της υγείας τους σε κίνδυνο, κάτι που αποτυπώνεται σε 

κείμενα τόσο του 14ου όσο και του 20ου αιώνα. Έτσι, υπήρχαν και στις 

δύο περιπτώσεις ιατροί που αρνήθηκαν από φόβο την παροχή 

υπηρεσιών υγείας. Επίσης, όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, 

υπήρχε φόβος και ανησυχία στον ιατρικό κόσμο για την άγνωστη φύση 

του νοσήματος και την έκταση της ζημιάς που δύναται να προκαλέσει, 

κάτι που αφορά εξίσου την πανώλη και το AIDS. 

4.2. Συμπεράσματα 

Μελετήσαμε την ιατρική αντίδραση στην εμφάνιση δύο μεγάλων επιδημιών 

στην ιστορία της ανθρωπότητας. Παρά τη μεγάλη χρονική απόσταση των έξι αιώνων 

που μεσολάβησαν και τις διαφορετικές τεχνολογικές και κοινωνικές συνθήκες που 

επικρατούσαν κατά την εμφάνιση των δύο νοσημάτων, ο ιατρικός κόσμος εξίσου 

αιφνιδιάστηκε και κλήθηκε να ανταποκριθεί. Η απόκριση αυτή άλλοτε ήταν η 

καθιερωμένη και ανεπιτυχής και άλλοτε καινοτόμος και αποτελεσματική. 

Αποδεικνύεται ότι εν όψει μίας νόσου που λαμβάνει επιδημικές διαστάσεις η ιατρική 

κοινότητα οφείλει να δρα με σύνεση, σχεδιασμό και προσεκτική εργασία, αλληλέγγυα 

και ενωμένη, ενώ τα πρώτα βήματα δράσης είναι καθοριστικά. Τα λάθη και οι αστοχίες 

φαίνεται να είναι αναπόφευκτα, όπως και οι ηθικές και συναισθηματικές προκλήσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, τα μαθήματα του παρελθόντος μπορούν να διαμορφώσουν θετικά 

τις πράξεις του μέλλοντος. 
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5. Χρηματοδοτήσεις, εγκρίσεις μελέτης, συμβολή 

ερευνητών/ιδρυμάτων 

Για την εκπόνηση της παρούσης εργασίας δεν υπήρξε καμία χρηματοδότηση. 

Η μελέτη έλαβε έγκριση από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).  

 

-------------------------- 
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Εικόνα 2: Το παγόβουνο της λοίμωξης HTLVIII/LAV.  

Πηγή: NIH, Office of NIH History, 1985 
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Bήματα στην ανάπτυξη και δοκιμή φαρμακευτικών παραγόντων ενάντια στον ρετροϊό.   
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Εικόνα 4: Ένα μικρό δείγμα ενημερωτικού υλικού (posters) που δημοσιεύτηκε την πρώτη 

περίοδο από την εμφάνιση του AIDS (1981-1985). Πρώτος ο ιατρικός κόσμος οργάνωσε 

εκπαιδευτικά προγράμματα για το AIDS προς την κοινότητα.  

Πηγές: (NIH, 2001), (Silverman, 1993) 
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Εικόνα 5:  

Αριστερά: Άρθρα σε τοπικές εφημερίδες για την περίπτωση του Ryan White. (1985) 

Πηγές: Kokomo Tribune, Associatd Press,  Hemophilia Federation of America 

 
Δεξιά: Αφίσα της εποχής εμπνευσμένη από την υπόθεση White. (ΝΙΗ, 2001: Educational 
AIDS Posters from the National Library of Medicine) 
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Εικόνα 6: Εξάπλωση του Μαύρου Θανάτου σε Ευρώπη και Εγγύς Ανατολή (1346-1353) 

Μαύρη διακεκομμένη γραμμή= σύνορα μεταξύ της ηγεμονίας του Κιέβου και της Χρυσής Ορδής – απαγορευμένη 
δίοδος για τους Χριστιανούς 

Λευκό συνεχές βέλος= θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι 

Λευκό διακεκομμένο βέλος= χερσαίοι εμπορικοί δρόμοι 
 
 
Πηγή: Wikipedia  
Original source: D. Cesana, O.J. Benedictow, R. Bianucci. (2017). The origin and early spread of the Black Death 
in Italy: first evidence of plague victims from 14th-century Liguria (northern Italy). Anthropological Science 
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Εικόνα 7: Epiphaniae medicorum, Ουροσκόπηση και ο δακτύλιος με φιάλες 

Πηγή: Wikimedia commons 
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Εικόνα 7: Ιατρική εξέταση ασθενούς με πανώλη κατά το Μεσαίωνα. 

Πηγή: Wikimedia commons 
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Εικόνα 8: «Οι ιατροί στη Ρώμη και ο προστατευτικός εξοπλισμός τους εναντίον της πανώλης» 

Nuremberg, Fürst, 1656   

 

Πηγή: The trustees of the British Museum.  

 


