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Δισαγωγή 

Η ελήκεξε ζπλαίλεζε ζην ρψξν ηεο πγείαο απνηειεί γηα δεθαεηίεο 

ζέκα ζπδήηεζεο αιιά θαη αληηπαξάζεζεο ηφζν ζηνπο ηαηξηθνχο θαη 

παξαταηξηθνχο θχθινπο φζν θαη ζηνπο θηινζνθηθνχο. 

Πφζν ελήκεξνη είλαη νη αζζελείο γηα απηφ πνπ ζπλαηλνχλ φηαλ 

ππνγξαθνχλ ζπλαίλεζε, πνηνο ηνπο ελεκεξψλεη θαη θαηά πφζν 

είλαη ζε ζέζε νη ίδηνη νη αζζελείο αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, λα 

θαηαλνήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, απηά γηα ηα νπνία ηνπο 

ελεκεξψλνπλ; Πσο δηαηεξεί απξφζβιεηε ηελ αηνκηθή απηνλνκία 

θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ ν αζζελήο, πσο αληηζηέθεηαη ζηνλ ηαηξηθφ 

παηεξλαιηζκφ, φπνπ θαη φηαλ απηφο ζπλαληάηαη, θαη πσο ην ζηελφ 

πεξηβάιινλ ηνπ; 

Δίλαη ν ζεξάπσλ ηαηξφο (ή νη ππφινηπνη εκπιεθφκελνη 

επαγγεικαηίεο ζηε δηάγλσζε/ζεξαπεία) θαηάιιεινο λα 

ελεκεξψζεη; Δίλαη αξθεηέο θαη εχθνια θαηαλνήζηκεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη; 

Πξέπεη λα παξέρνληαη φιεο νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ 

επαγγεικαηία πγείαο ζηνλ αζζελή ή ζην ππεχζπλν γηα απηφλ 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη αλ λαη, πνηεο θαη πφζεο απφ απηέο ζα γίλνπλ 

ηειηθά θαηαλνεηέο; Σπκβάιεη ε πιήξεο ελεκέξσζε ζηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ελδερνκέλσο ζεξαπεία, ηνπ αζζελνχο ή 

είλαη έλα αθφκε ζηξεζζνγφλν θνκκάηη κηαο επίπνλεο θαη ελ ηέιεη 

αλψθειεο παξεγνξίαο, ζε κηα νχησο ε άιισο, ζε πνιιέο ησλ 

πεξηπηψζεσλ, θαηαιεθηηθήο πνξείαο «ζεξαπεία»; 

Καηά πφζν δεκηνπξγνχληαη θξνχδεο ειπίδεο θαη ςεπδαηζζήζεηο 

γηα κηα δπλεηηθά νξηζηηθή ζεξαπεία ηεο λφζνπ, ζαλ απνηέιεζκα 

αλεπαξθνχο ελεκέξσζεο ή ειιηπνχο θαηαλφεζεο (ή θαη ησλ δπν) 

(εηδηθά ζε δνθηκαζηηθέο/πεηξακαηηθέο ζεξαπείεο), θαη θαηά πφζν 

είλαη ξεαιηζηηθφ λα μέξεη (λα θαηαλνεί δειαδή πιήξσο) ή αθφκα θαη 

λα ιακβάλεη κέξνο ζε ηέηνηεο, ν αζζελήο; 

Υπάξρεη πξαγκαηηθά ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε πνπ ηδαληθά ζα πξέπεη 

λα αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ δπν πιεπξψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ην 

βέιηηζην ησλ απνηειεζκάησλ ή επαλαιακβάλεηαη ην 

«παξαδνζηαθφ» κνηίβν ζρέζεο πνκπνχ-δέθηε. Σηε ζρέζε απηή, 

ζηελ νπνία ζα έπξεπε απφ ηε κηα ν ζεξάπσλ λα είλαη ν πάξνρνο 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απφ ηελ άιιε ν αζζελήο, ν παξερφκελνο 

ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη αληηζηξφθσο, κηα ακθίδξνκε δειαδή 
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ζρέζε ησλ δπν ζε άκεζε ζπλεξγαζία, θαηά ηελ νπνία ιακβάλνπλ 

ηηο απνθάζεηο γηα ηηο απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο, θαηαξγψληαο 

θάζε ίρλνο ηαηξηθνχ παηεξλαιηζκνχ αιιά θαη «αδχλακνπ» 

αζζελνχο πνπ παζεηηθά δέρεηαη ηηο απνθάζεηο ησλ ζεξαπφλησλ. 

Πσο εκπιέθνληαη ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Βηνεζηθήο, ζηε δηαδηθαζία 

δηαγλσζηηθήο/ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζηε ζσκαηηθή 

αθεξαηφηεηα ηνπ αζζελνχο, πνηεο αξρέο θξαηνχλ θαη ζηελ ελήκεξε 

ζπλαίλεζε ηα θιεηδηά ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ νιφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη 

πνηεο είλαη νη «ππνρξεψζεηο» ησλ εκπιεθφκελσλ; 

Πξνθχπηνπλ ηειηθά θσιχκαηα απφ ηελ «ππεξελεκέξσζε» ηνπ 

αζζελνχο θαη πνηνο ν ξφινο ησλ νηθείσλ απέλαληη ζηηο νδεγίεο ηνπ 

αζζελνχο γηα ην ελδερφκελν απψιεηαο ηεο δηαλνεηηθήο ηνπ 

ηθαλφηεηαο? 

Καη νη δπν ινηπφλ, εκπιεθφκελεο πιεπξέο ζην ηαμίδη απηφ 

κνηξάδνληαη ηειηθά ηα βάξε ησλ επζπλψλ θαη ησλ επηινγψλ, ζε κηα 

γεκάηε πξνθιήζεηο πνξεία θαηά ηελ νπνία εμεγνχλ, αθνχλ, 

αλαιχνπλ, δηαπξαγκαηεχνληαη, αληηδξνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ.  

Τειηθά απνηειεί ε ελήκεξε ζπλαίλεζε κηα δπλακηθή δηαδηθαζία, 

πνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηθλχεη κνλάρα ην ζεβαζκφ θαη ηελ 

αμηνπξέπεηα απφ θαη πξνο ηηο δπν πιεπξέο; 
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

 

Κεθάιαην 1 

 

1.1 Γεληθά Πεξί Δλήκεξεο Σπλαίλεζεο 

 

Ο Edwards (1998), νξίδεη σο ελήκεξε ζπλαίλεζε ηε δηαδηθαζία 
θαηά ηελ νπνία έλαο πιήξσο ελεκεξσκέλνο αζζελήο κπνξεί λα 
ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ αθνξνχλ άκεζα ηε 
θξνληίδα ηεο πγείαο ηνπ. Φξνληίδα ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηε 
ζπλέρηζε ηεο πνξείαο ηεο δσήο ηνπ. Η ελήκεξε ζπλαίλεζε πεγάδεη 
απφ ην λνκηθφ θαη εζηθφ δίθαην, αιιά θαη απφ ην εζηθφ θαζήθνλ ηνπ 
ηαηξνχ λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα ιακβάλεη ελεξγφ κέξνο ζηε 
θξνληίδα ηνπ, κε νδεγφ πάληνηε ηνλ αζζελή αθνχ ν ίδηνο ν 
αζζελήο θαη κφλν απηφο έρεη ην δηθαίσκα λα εθθξάδεη άπνςε γηα 
ην νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζην ζψκα ηνπ, επηηξέπνληαο ή φρη ηελ 
φπνηα παξέκβαζε πξνηείλεη ν ηαηξφο σο πξέπνπζα. 
 
Oη Miller & Wertheimer (2010), δηαρσξίδνπλ ηηο κνξθέο ηεο 
ζπλαίλεζεο/ζπγθαηάζεζεο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο φξνη ή έλλνηεο φπσο ιρ ζηε λνκηθή νξνινγία, 
ζηε πνιηηηθή, ζηηο εκπνξηθέο ζπλδηαιιαγέο θαη ζηελ ηαηξηθή. 
Παξαθάησ ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ μεθάζαξε έλλνηα ηεο 
ζπλαίλεζεο ζην ρψξν ηεο ηαηξηθήο νξνινγίαο αιιά θαη ζηε 
θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε. 
 
Σηελ θιηληθή πξάμε ινηπφλ, ελήκεξε ζπλαίλεζε νπζηαζηηθά είλαη 
κηα ζπκθσλία εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηαηξνχ θαη αζζελνχο. Γελ είλαη 
κηα ηζφηηκε ζπκθσλία, φκσο είλαη ακθίδξνκε. Ο αζζελήο 
εκπηζηεχεηαη ηνλ ηαηξφ θαη ν ηαηξφο κε ηε ζεηξά ηνπ ελεκεξψλεη ηνλ 
αζζελή γηα ηηο δηαζέζηκεο  επηινγέο θαη ηη ζπλεπάγεηαη ε θάζε 
επηινγή. 
 
Οη Onora O’Neil θαη Neil Manson ζην βηβιίν ηνπο ―Rethinking 
Informed Consent‖ (2008),  ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπλαίλεζε φπσο 
θαη ε πίζηε, ε επηζπκία, ε πξνζδνθία, ε ειπίδα, είλαη απηφ πνπ νη 
θηιφζνθνη απνθαινχλ «πξνηαζηαθή ζέζε/propositional attitude», 
ελλνψληαο φηη ην ζπλαηλφλ άηνκν, ζπλαηλεί ζηνλ ηαηξφ, ψζηε λα 
πξνρσξήζεη ζηελ επηθείκελε παξέκβαζε ζηε ζσκαηηθή ηνπ 
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αθεξαηφηεηα κνλάρα γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ηνπ έρεη 
πεξηγξαθεί φπσο ηνπ έρεη πεξηγξαθεί, κε ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 
Η ζπλαίλεζε δειαδή «παξέρεηαη» απφ ηνλ αζζελή γηα κηα πνιχ 
ζπγθεθξηκέλε πξάμε, πνπ ζα γίλεη κε πνιχ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 
θαη ζα έρεη πνιχ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, άκεζα ή έκκεζα, 
αιιά θαη ηηο πηζαλέο επηπινθέο (άκεζεο ή έκκεζεο) πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ εμ αηηίαο ηεο παξέκβαζεο απηήο. 
 
Ο αζζελήο ηειηθά ζπλαηλεί, επηηξέπνληαο ζηνλ ηαηξφ λα πξάμεη ην 
«ζσζηφ», ιακβάλνληαο πάληνηε ππ’ φςηλ ην ζπκθέξνλ ηνπ 
αζζελνχο ηνπ θαη κφλνλ. Σηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ζα 
πξέπεη ν αζζελήο λα ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο, αθνχ ν ζεξάπσλ 
ηαηξφο έρεη ζπκβνπιέςεη ηνλ αζζελή γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 
κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε απφθαζεο. 
 
Ο  Kagan (2004), ππνζηήξημε φηη ν αζζελήο πξέπεη λα πηζηεχεη 
ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηαηξηθήο παξέκβαζεο, λα έρεη εκπηζηνζχλε 
ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηαηξνχ, ζην λα εθηειέζεη ηελ παξέκβαζε θαη λα 
έρεη απνδερηεί ηελ πηζαλφηεηα απξφζκελσλ επηπινθψλ. Τη γίλεηαη 
φκσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αζζελήο πξνέξρεηαη απφ 
δηαθνξεηηθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ, αθαδεκατθφ ππφβαζξν απφ 
απηφ ηνπ ηαηξνχ ή αθφκα θαη δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα πγείαο, 
δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ή 
αθφκα θαη φηαλ κηιάεη δηαθνξεηηθή γιψζζα? 
 
Θα πξέπεη ν αζζελήο λα «ππνηαρηεί» ζηηο επηινγέο ηνπ ηαηξνχ, κε 
κπνξψληαο αθελφο λα αληηιεθζεί ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη, πνηεο είλαη 
νη δηαζέζηκεο επηινγέο, θαη ππφ ηε πίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο 
«ηαηξηθήο επηζεκφηεηαο» ηνπ ζεξάπνληνο λα ζπγθαηαηεζεί ζε θάηη 
πνπ δελ είλαη νχηε θαηά πξνζέγγηζε θαηαλνήζηκν απν απηφλ, αιιά 
νχηε θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ίδηνπ αιιά θαη κε ζπλαθφινπζν κε 
ηνλ πξνεγνχκελν βίν ηνπ? 
 
Όπσο αλαθέξεη ν Herring (2010), είλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία 
ρξφληα ν ηνκέαο ηεο πγείαο ζηξέθεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ, 
φζν ην δπλαηφλ, πην ιεπηνκεξή ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ, 
ηδηαηηέξσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζεξαπεπηηθέο ή αλαθνπθηζηηθέο 
επεκβάζεηο/παξεκβάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ρψξα. 
 
Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ έδξαζε θαηαιπηηθά ζηε ζηξνθή 
πξνο ηελ ελδειερή ελεκέξσζε θαη ιήςε ζπλαίλεζεο, είλαη νη 
δηθαζηηθέο δηθαηψζεηο, ζπκάησλ ηαηξηθήο ακέιεηαο ή ιαζψλ αιιά 
θαη ζθάικαηα δηαρείξηζεο αζζελψλ απφ λνζνθνκεία θαη 
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νξγαληζκνχο παξνρήο θξνληίδαο, αιιά θαη ν θφβνο φισλ ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ γηα απαηηήζεηο απνδεκηψζεσλ απφ «πειάηεο» 
(ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο) πνπ ππέζηεζαλ θάπνηνπ είδνπο 
βιάβε, ηφζν ζσκαηηθή φζν θαη εζηθή. Αξθεηέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ έθηαζαλ ζηα δηθαζηήξηα, ήηαλ ιφγσ ειιηπνχο ελεκέξσζεο 
ησλ αζζελψλ πνπ ζα ππνβάιινληαλ ζε θάπνηνπο είδνπο 
επέκβαζε ή ζεξαπεία θαη δελ είραλ ελεκεξσζεί αξθεηά απφ ηνπο 
ζεξάπνληεο ηνπο γηα παξελέξγεηεο, επηπινθέο θαη δπλεηηθνχο 
θηλδχλνπο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο φζν θαη κεηά απφ απηέο. 
 
Τειηθφο, θαη ελδερνκέλσο κνλαδηθφο, ζθνπφο ηεο ελεκέξσζεο 

πξνο ηνλ αζζελή είλαη λα ηνπ δηαηεζνχλ φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε 

ζεξαπεία/επέκβαζε ηνπ, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ νη δηαζέζηκεο 

επηινγέο, κε απνηέιεζκα φηαλ ν αζζελήο ζπλαηλεί, λα έρεη 

απνθαζίζεη έρνληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε επίγλσζε ηνπ ηη 

επηιέγεη θαη ηη έπεηαη, σο απηφλνκν άηνκν. 

Έρνληαο θαηά λνπ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ κε πφζνπο 

ηξφπνπο ε ελήκεξε ζπλαίλεζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε 

«επηζεκνπνίεζε» ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ απηνλνκία ηνπ αζζελνχο.  Η 

αλάδεημε ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο επηηξέπεη ζηνλ αζζελή λα 

εθαξκφζεη ειεχζεξα ην δηθαίσκα ηνπ λα απνθαζίδεη ιακβάλνληαο 

ειεπζέξα απνθάζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή επηηξέπνληαο ζε άιινπο 

λα παξέκβνπλ ζηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. 

Τφζν γηα ηνλ αζζελή φζν θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ε 

απνκάθξπλζε απφ ην παιαηφ, παηεξλαιηζηηθνχ ηχπνπ, κνληέιν 

πεξίζαιςεο απνηειεί ην δίρσο άιιν πξφθιεζε φζν θαη ζηφρν γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ αλψηαηνπ δπλαηνχ επηπέδνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

1.2 Οξηζκφο… 

Η Stanford Encyclopaedia of Philosophy (2016), νξίδεη ηελ 

ελήκεξε ζπλαίλεζε σο «…ε ελήκεξε θαη εζεινύζηα ζπλαίλεζε 

αηόκνπ πνπ έρεη πιήξε αληίιεςε θαη ζπλαίζζεζε. Η ζπλαίλεζε 

απηή ζεσξείηαη πιήξεο θαη ελήκεξε όηαλ ν αζζελήο ή ην 

ππνθείκελν έξεπλαο, αληηιακβάλεηαη (ή είλαη ηθαλό(ο) λα ιακβάλεη 

απνθάζεηο) θαη ζηνλ νπνίν έρνπλ δνζεί όιεο νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη ν νπνίνο αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί όιεο ηηο 
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πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ παξαζρέζεθαλ, ζπλαηλεί νηθεηνζειώο ζηε 

ζεξαπεία ή ζηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα κε ηα παξαπάλσ 

δεδνκέλα»  

(«…shorthand for informed, voluntary, and decisionally-

capacitated consent. Consent is considered fully informed when a 

capacitated (or “competent”) patient or research subject to whom 

full disclosures have been made and who understands fully all that 

has been disclosed, voluntarily consents to treatment or 

participation on this basis»). 

Σεκαληηθέο δηεζλείο ζπκβάζεηο φπσο ν Κψδηθαο ηε Νπξεκβέξγεο 

(1947),  ε Γηαθήξπμε ηεο Γελεχεο (1948), Γηαθήξπμε ηνπ Διζίλθη 

(1964), Σχκβαζε ηνπ Οβηέδν (1997), (αιιά θαη κε φιεο ηηο 

κεηέπεηηα ηνπο αλαζεσξήζεηο) πνπ αζρνινχληαη κε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ηελ ελήκεξε ζπλαίλεζε, ην γελεηηθφ πεηξακαηηζκφ θαη 

ηηο βηνηερλνινγίεο επηθπξψλνπλ φηη ε ελήκεξε ζπλαίλεζε  

θαζνξίδεηαη θαη πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ην ζεβαζκφ ζην άηνκν. 

Πνιινί ζχγρξνλνη επηζηήκνλεο απφ ην ρψξν ηεο Βηνεζηθήο (Faden 

& Beauchamp 1986, Levine 1986, Veatch 1987, Brody 1998, 

Beauchamp & Childress 2013) έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ ίδηα ή 

παξεκθεξή ζεκαηνινγία θαη έρνπλ ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα κε 

ηδηαηηέξσο πνιπζρηδείο πξνζεγγίζεηο ζε πνηθίια ζέκαηα 

παιαηφηεξα αιιά θαη ζχγρξνλα φπσο ιρ λέεο ηερλνινγίεο θαη 

δηαηήξεζε αλζξψπηλεο δσήο, βηνηερλνινγία, αλαζπλδπαζκέλν 

DNA θαη άιια. 

Μπνξεί φκσο λα βξεη εθαξκνγή έλαο ηέηνηνο νξηζκφο ζηε 

θαζεκεξηλή πξάμε? Καη πνηνο είλαη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ελφο 

«competent»ηθαλνχ(?) αηφκνπ, θαη ελφο «πιήξσο» ελήκεξνπ 

αηφκνπ, ηδηαηηέξσο ελφο αηφκνπ πνπ δξα ππφ ην βάξνο κηαο 

πξφζθαηεο δηάγλσζεο ελφο πηζαλφηαηα θαηαιεθηηθνχ λνζήκαηνο, 

φπσο είλαη ν θαξθίλνο? 

 

1.3 …και ανάλσση! 

Σε κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο κεξηθψλ απφ ηηο ιέμεηο «θιεηδηά» 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ζα 

πξνζεγγίζνπκε, ελδερνκέλσο πιεξέζηεξα, ηε βαζχηεξε έλλνηα 

ηνπ νξηζκνχ αιιά θαη ηηο πιεπξέο πνπ θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ 

ηνπο φξνπο ηεο παξαπάλσ ζπλζήθεο. 
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«Informed»: ελήκεξνο… Αθνξά ηφζν ηνλ επαγγεικαηία πγείαο 

πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ελεκεξψζεη ηνλ άκεζα ελδηαθεξφκελν φζν θαη 

ηνλ ίδην ηνλ αζζελή πνπ ζα πξέπεη ζα θαηαλνήζεη ην ηη έπεηαη θαη 

πνηεο είλαη νη επηινγέο ηνπ. Θεσξείηαη απηνλφεην φηη ν 

επαγγεικαηίαο πγείαο είλαη θαιά ελεκεξσκέλνο, θαη πξνθαλψο ν 

επαγγεικαηίαο πγείαο πνπ ελεκεξψλεη ζα πξέπεη λα είλαη 

ελήκεξνο θαη ελεκεξσκέλνο, έκπεηξνο θαη ηθαλφο ζπλνκηιεηήο, 

γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζε ζέζε λα παξέρεη φρη κφλν 

πιεξνθνξίεο αιιά θαη θαηαλφεζε, ζπκπαξάζηαζε φπσο επίζεο 

θαη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα εξσηήζεηο  Αιιά αο επηθεληξσζνχκε 

παξαθάησ ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ηνλ αζζελή. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ δειαδή παξαζρεζεί ζηνλ άκεζα 

ελδηαθεξφκελν αζζελή (ζηελ πεξίπησζε καο ηνλ πάζρσλ απφ 

θαξθίλν), ή λα είλαη δηαζέζηκεο θαη άκεζα πξνζβάζηκεο, φιεο 

εθείλεο νη απαξαίηεηεο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

εθείλνλ, ηελ αζζέλεηα ηνπ, ηε ζεξαπεία, ηηο επηπινθέο, ηηο 

παξελέξγεηεο αιιά θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πνπ ελδερνκέλσο λα 

ππάξρνπλ ή πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ. Οη 

πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ηφζν πξνθνξηθψο φζν θαη 

γξαπηψο θαη εάλ ελδείθλπηαη, ζα πξέπεη λα έρεη παξαζρεζεί θαη ν 

απαξαίηεηνο ρξφλνο πξνο κειέηε θαη απφθαζε. Τφζνο ρξφλνο 

ψζηε ε απφθαζε θαη επηινγή λα είλαη ελ πιήξε ζπλεηδήζεη θαη 

εθφζνλ έρεη γίλεη θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ηεο ζεξαπείαο, λα 

ππάξμεη ρξφλνο θαη επθαηξία γηα εξσηήζεηο. 

Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα ζην άξζξν 5 ηεο Σχκβαζεο 

ηνπ Οβηέδν (1997) πνπ αλαθέξεη: ―an intervention in the health 

field may only be carried out after the person concerned has given 

free and informed consent to it ” θαη ζπλερίδεη “(…) the person 

must be given appropriate information as to the purposes and 

nature of the intervention as well as on its consequences and 

risks…”. 

«Voluntary»: εζεινπζίσο: αθνξά κνλάρα ηνλ αζζελή, πξνθαλψο 

εθφζνλ έρεη πξψηα ππάξμεη πιήξεο ελεκέξσζε θαη θαηαλφεζε, ε 

απφθαζε έρεη ιεθζεί θαη ε γλψζε ηνπ ηη αθνινπζεί ζπλάδεη κε ηελ 

απφθαζε λα ζπλεξγαζηεί θαη λα δερηεί φ,ηη αθνινπζεί ηελ 

πξνζθεξφκελε ζεξαπεπηηθή νδφ. Άξα πξνζέξρεηαη εζεινπζίσο 

έρνληαο θαηά λνπ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο 

αθνκνηψζεη, γλσξίδνληαο ηα ακέζσο επφκελα ζηάδηα ηεο 
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ζεξαπεπηηθήο νδνχ πνπ έρεη απνθαζίζεη λα επηιέμεη. Σε 

πεξηπηψζεηο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δνθηκαζηηθψλ 

ζεξαπεηψλ (trials) ν αζζελήο/ππνθείκελν εθ’ φζνλ έρεη επηιέμεη λα 

ιάβεη κέξνο θαη έρνληαο δψζεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ, έρεη ην δηθαίσκα 

λα επηιέμεη λα απνζχξεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ απηή θαη λα εμαηξεζεί 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο, φπσο επίζεο δειψλεηαη μεθάζαξα ζηε 

Σχκβαζε ηνπ Οβηέδν (1997). 

Αλ θαη ε έλλνηα ηεο εζεινχζηαο ζπκκεηνρήο ηνπ 

αζζελνχο/ππνθεηκέλνπ ζηηο δηαδηθαζίεο (ζεξαπεπηηθέο, εξεπλεηηθέο 

θιπ), έρεη δερηεί θξηηηθή θαη ακθηζβεηεζεί θαηά θαηξνχο, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν Williams (1990), ν νπνίνο ζεσξεί ηελ 

έλλνηα ηεο εζεινχζηαο ζπκκεηνρήο ακθηιεγφκελε θαη αζαθήο, θαη 

σο ηέηνηα δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ζηε 

Βηνεζηθή. Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη νχηε ζην ειάρηζην λα ζεσξείηαη 

θαηψηεξεο αμίαο έλλνηα, ηδηαηηέξσο δε ζηηο πεξηπηψζεηο 

πεηξακάησλ, κηαο θαη εμ νξηζκνχ ην λα ζπκκεηάζρεη ν 

νπνηνζδήπνηε ζε ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο απαηηεί φρη κφλν 

πιήξε ελεκέξσζε ηνπ ζε ηη πξφθεηηαη λα εκπιαθεί αιιά θαη πιήξε 

ζπλείδεζε ηεο επηινγήο απηψλ. Άξα ζε θακία πεξίπησζε ε έλλνηα 

ηεο εζεινχζηαο κεηνρήο ζε αληηζηνίρνπ επηπέδνπ δηαδηθαζίεο δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ανξηζηία αιιά θαη νχηε είλαη ακθηβφινπ αμίαο. 

«Decisionally-capacitated» ζπλεηδεηά θαη έρνληαο πιήξε 

επίγλσζε ησλ αλεπεξέαζησλ απφςεσλ θαη απνθάζεσλ ηνπ. 

Γεδνκέλνπ πάληα, φηη ηνπ έρνπλ ήδε παξαζρεζεί νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη φηη ν αζζελήο δηαηεξεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

ζπλείδεζεο θαη γλψζεο ηνπ ηη ζπκβαίλεη. 

Σην άξζξν 1 ηνπ θψδηθα ηε Νπξεκβέξγεο δηεπθξηλίδεηαη ε ζεκαζία 
ηεο εζεινχζηαο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα ή ζε δνθηκαζηηθέο ζεξαπείεο ή clinical trials. 
Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη: 
 
―The voluntary consent of the human subject is absolutely 
essential. This means that the person involved should have legal 
capacity to give consent; should be so situated as to be able to 
exercise free power of choice, without the intervention of any 
element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other 
ulterior form of constraint or coercion; and should have 
sufficient knowledge and comprehension of the elements of the 
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subject matter involved as to enable him to make an 
understanding and enlightened decision”. 
 

Πφζν αλεπεξέαζηνο φκσο κπνξεί λα είλαη έλαο θαζεκεξηλφο 

άλζξσπνο πνπ μαθληθά δηεγλψζζε κε κηα λφζν πνπ γεληθά είλαη 

γλσζηφ φηη ζθνηψλεη αλεμαηξέησο θαη αλειεψο, ζπλήζσο κε 

βαζαληζηηθφ ηξφπν ηφζν γηα ηνλ ίδην ηνλ αζζελή φζν θαη γηα ηνπο 

νηθείνπο ηνπ? 

Σηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ θαλέλαο δελ ιακβάλεη ππ’ 

φςηλ ην πψο λνηψζεη ν ίδηνο ν αζζελήο, θαη ην πψο αληηιακβάλεηαη 

πξαγκαηηθά ην ηη αθξηβψο έρεη ζπκβεί θαη ην ηη αθξηβψο αθνινπζεί 

θαη εάλ νη απνθάζεηο πνπ έρεη ιάβεη ππφ ηε ζθηά ελφο 

επεξρφκελνπ ηέινπο έρνπλ ή φρη επεξεαζηεί, θαη αλ φλησο έρνπλ 

επεξεαζηεί πνηεο ζα ήηαλ ππφ άιιεο ζπλζήθεο ή αλ ιρ ν ίδηνο 

απνθάζηδε γηα θάπνηνλ άιινλ ζε αληίζηνηρε πεξίζηαζε; 

«Full Disclosures have been made»: αθνξά ζηελ αλάιπζε θαη 

εηο βάζνο επεμήγεζε, (καθξηά απφ επηζηεκνληθνχο φξνπο, απφ 

ηαηξηθή νξνινγία ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα ή αθφκα θαη ζηε 

κεηξηθή γιψζζα ηνπ αζζελνχο εη δπλαηφλ), επίιπζε απνξηψλ θαη 

ζπδήηεζε γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο, ρσξίο θξπκκέλε αηδέληα 

θαη έρνληαο εμεγήζεη φρη κφλν ην θάζε βήκα ηεο πνξείαο αιιά θαη 

δηαβεβαηψλνληαο φηη ζα ππάξρνπλ επεμεγήζεηο θαζ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο «ζπλεξγαζίαο», απφ ηνλ πξνθαζνξηζκέλν 

επαγγεικαηία πγείαο πνπ ζα έρεη αλαιάβεη απηφ ηνλ ξφιν. 

«Understands Fully» ν αζζελήο ζα πξέπεη λα θαηαλνεί απφιπηα: 

δεδνκέλνπ θαη πάιη, φηη έρνπλ δνζεί φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ν 

αζζελήο δηαηεξεί ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζπλείδεζεο, θαη κε ην 

πέξαο ησλ εηζαγσγηθψλ επεμεγήζεσλ, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα απαληήζεη ζε απιέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε απηά πνπ 

έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί θαη λα κπνξεί λα επηδείμεη φηη έρεη πιήξε 

επίγλσζε ηνπ ηη επίθεηηαη, ηε δηαδηθαζία, πηζαλέο επηπινθέο θαη 

ζπλέπεηεο απηψλ. Να είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ζπλνπηηθά ηη 

αθνινπζεί θαη πξνθαλψο λα λνηψζεη φηη δελ ππάξρνπλ «ζθνηεηλά 

ζεκεία» ζηελ φιε δηαδηθαζία έρνληαο βεβαίσο ιάβεη θαη ηηο 

απαξαίηεηεο δηαβεβαηψζεηο φηη θαζ’ φιε ηε πνξεία ζα ππάξμνπλ 

επθαηξίεο λα απαληεζνχλ απνξίεο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ. 

Όια ηα παξαπάλσ θπξψλνληαη κε ηε Σχκβαζε ηνπ Οβηέδν (1997), 

φπνπ ζχκθσλα κε ην θεθάιαην ΙΙ, αλαθεξφκελν γεληθά ζηε 
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ζπλαίλεζε γηα ηαηξηθή επέκβαζε ζε ζέκαηα πγείαο, πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην  άξζξν 5 αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

«…Δπέκβαζε ζε ζέκαηα πγείαο κπνξεί λα ππάξμεη κόλνλ αθνύ ην 
ελδηαθεξόκελν πξόζσπν δώζεη ηελ ειεύζεξε ζπλαίλεζή ηνπ, 
θαηόπηλ πξνεγνύκελεο ζρεηηθήο ελεκέξσζήο ηνπ. 
Τν πξόζσπν απηό ζα ελεκεξώλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαιιήισο 
σο πξνο ην ζθνπό θαη ηε θύζε ηεο επέκβαζεο, θα8ώο θαη σο πξνο 
ηα επαθόινπζα θαη θηλδύλνπο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Τν 
ελδηαθεξόκελν πξόζσπν κπνξεί ειεύζεξα θαη νπνηεδήπνηε λα 
αλαθαιέζεη ηε ζπλαίλεζή ηνπ.» 
 

1.4 Μνξθέο Σπλαίλεζεο 

Η Bowman et al (2012), ζπλνςίδεη ηηο κνξθέο ζπγθαηάζεζεο ζε 2 

γεληθέο θαηεγνξίεο: 

1. Η δηαηππσκέλε ζπγθαηάζεζε, ζηελ νπνία ν αζζελήο έρεη 

εθθξάζεη πξνθνξηθψο ή γξαπηψο ηε πξφζεζε ηνπ λα 

ζπλαηλεζεη ζε ηαηξηθνχ ηχπνπ παξεκβάζεηο (ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο, άιιεο ζεξαπείεο, θιπ) αθνχ πξψηα έρεη 

ζπδεηεζεί ν ιφγνο, νη επηινγέο αιιά θαη ηα ελδερφκελα 

επηπινθψλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηε ζεξαπεία θαζεαπηή αιιά 

θαη ηπρφλ επηπινθέο απηήο. 

Λακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ππφςε, πξνζθάησο, 

έρεη ππνζηεξηρηεί (Rahman et al, 2011), φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

αλαιπηηθή ιίζηα κε ηηο πηζαλέο επηπινθέο θάζε ηαηξηθήο 

επέκβαζεο/παξέκβαζεο ζηα έληππα γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο. 

Σην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην Δζληθφ Σχζηεκα Υγείαο (NHS), 

δηαηεξψληαο αθφκα ηελ ηθαλφηεηα λα καζαίλεη απφ ηα ιάζε ηνπ, 

έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή ην γεληθφ έληππν ζπγθαηάζεζεο, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο θιηληθέο εηδηθφηεηεο κε κηθξέο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπγθξηλφκελν κε πξνεγνχκελα, θαίλεηαη φηη 

ηείλεη λα γίλεηαη φιν θαη πνιππινθφηεξν (βι παξάξηεκα 1). 

 

2. Σησπεξή ζπγθαηάζεζε, ζεκαίλεη φηη ν επαγγεικαηίαο πγείαο 

εηθάδεη (ή ζεσξεί απηνλφεηε) ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνχο 

θαη ρσξίο γξαπηή ζπλαίλεζε ή θαη ρσξίο πξνεγνχκελε 

ζπδήηεζε πξνρσξεί ζηηο παξεκβάζεηο πνπ ζεσξεί 

αξκφδνπζεο γηα ηνλ αζζελή. 



15 
 

Σηε θιηληθή πξάμε ε ζπλεζέζηεξε κνξθή είλαη ε δεχηεξε, θαηά ηελ 

νπνία θαλέλαο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο δελ θαηαλννχκε φηη 

γηα ηελ θάζε πξάμε καο, πνπ πεξηιακβάλεη θάπνηνλ αζζελή, πνπ 

παξεκβαίλεη ζηνλ αζζελή, πνπ παξαβηάδεη δειαδή κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα, πξέπεη πξψηα 

λα έρεη ιεθζεί έζησ πξνθνξηθή ζπλαίλεζε, θαη αλ φρη απφ ηνλ ίδην 

ή απφ θάπνηνλ θεδεκφλα ηνπ. 

Θεσξνχκε απηνλφεην φηη γηα λα έρεη έξζεη ζε εκάο γηα βνήζεηα ζα 

δερηεί θαη ηηο αλάινγεο πξάμεηο καο (δηαγλσζηηθέο ή ζεξαπεπηηθέο) 

πξνο απηφλ. Απφ ηηο απινχζηεξεο πξάμεηο, φπσο ιφγνπ ράξηλ ε 

κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, κέρξη ηηο πην πξνρσξεκέλεο 

παξεκβάζεηο, ιρ κεηάγγηζε αίκαηνο ή κεηακφζρεπζε νξγάλσλ, ν 

αζζελήο αθνχ ζα πξέπεη λα έρεη ελεκεξσζεί γηα ην ηη πξφθεηηαη λα 

αθνινπζήζεη, ζα πξέπεη επίζεο λα ελεκεξσζεί θαη γηα επηπινθέο 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ, θαη πξνθαλψο εάλ ν αζζελήο δελ 

είλαη ζε ζέζε λα ζπλαηλέζεη, ιακβάλνληαη  κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο δσήο ηνπ κέρξη λα ιεθζεί νπνηνπδήπνηε είδνπο ζπλαίλεζε απφ 

άηνκα ηνπ νηθείνπ ηνπ πεξηβάιινληνο, δηαηεξψληαο πάληνηε ην 

αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο γηα δσή αιιά θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ επαγγεικαηία πγείαο ην λα πξάηηνπκε κε γλψκνλα ην 

ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο.  

Ίζσο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο φινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο λα 

ζεσξνχκε ηε ζπλαίλεζε απηνλφεηε θαη θαζφια λφκηκε, φκσο ζε 

αξθεηέο ησλ πεξηπηψζεσλ θαη δεδνκέλεο ηεο πιεζψξαο θαη ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζελαξίσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηε 

θιηληθή καο θαζεκεξηλφηεηα, φπσο ππνζηεξίδεη ν Getz et al (2003), 

πνιιέο απφ απηέο δελ είλαη θαζφινπ εζηθψο δηαπξαγκαηεχζηκεο 

νχηε φκσο αληηκεησπηδφκελεο κε αξθεηφλ επαγγεικαηηζκφ απφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.  

Ο John Stuart Mill ζην ζχγγξακκα ηνπ «On Liberty»  αλαιχεη πσο 
ε αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ είλαη απφιπηε θαη βξίζθεη εθαξκνγή 
κφλν ζε άηνκα πνπ έρνπλ θηάζεη ζηνλ «απφγεην» ηεο πλεπκαηηθήο 
ηνπο σξηκφηεηαο ιέγνληαο: 
«(…) In the part which merely concerns himself, his independence 
is, of right, absolute. Over himself, over his own body and mind, 
the individual is sovereign. It is, perhaps, hardly necessary to say 
that this doctrine is meant to apply only to human beings in the 
maturity of their faculties». 
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Όπσο αλαθέξεη ε Tsinorema (2016), ε ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο 
απνηειεί έλα είδνπο ζπκθσλίαο κε ηνλ ζεξάπνληα ή ηνλ εξεπλεηή 
πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ κειέηε. Ηζηθά θαη λνκηθά κηιψληαο, ε 
ζπκθσλία απηή λνκηκνπνηεί ηε παξέκβαζε/επέκβαζε ηνπ ηαηξνχ ή 
εξεπλεηή πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα απνηεινχζε πνηληθφ 
αδίθεκα θαη ζα ήηαλ άμην θπξψζεσλ. Παξά ηελ εγθπξφηεηαο ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ ζηηο πεξηπηψζεηο επείγνπζαο αλάγθεο ηαηξηθήο 
παξέκβαζεο, θαηά ηηο νπνίεο δελ ιακβάλεηαη ζπλαίλεζε, επεηδή 
θξίλεηαη σο επείγνπζα θαηάζηαζε θαη δελ ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο 
γηα λα ζπδεηεζνχλ ιεπηνκέξεηεο. Σε αλάινγεο πεξηπηψζεηο 
πξσηαξρηθή ζεκαζία έρεη ε δσή ηνπ αζζελνχο ζαλ παλαλζξψπηλε 
αμία θαη δηθαίσκα. 
 
 

1.5 Αξρέο θαη ήζνο πνιίηε θαη επαγγεικαηία πγείαο 

Αο δνχκε φκσο θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπγθεληξψλνπλ θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο, ηφζν σο απινί 

πνιίηεο, φζν θαη σο απινί πνιίηεο πνπ αζθνχλ θάπνην επάγγεικα 

πγείαο  ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ 

θαη λα πξάμνπλ ην δένλ, πέξαλ ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη απζηεξά 

«ηερληθνχ» θνκκαηηνχ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο θιηληθήο πξάμεο. 

Σχκθσλα κε ηνπο Beauchamp & Childress (2013), ε βαζηζκέλε ζε 

αξρέο πξνζέγγηζε νθείιεη λα δέρεηαη ζε έλα βαζκφ, ηελ χπαξμε 

νξηζκέλσλ θαλνληζηηθψλ πξνηχπσλ ή θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ 

δξάζεο σο ζηνηρεηψδεο ππφβαζξν ηεο εζηθήο αηηηνιφγεζεο θάζε 

πξάμεο. Μεξηθά ζρέδηα δξάζεο κπνξεί λα αλαθέξνληαη σο 

θαλνληζηηθά πξφηππα ή νδεγίεο δξάζεο ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

κπνξεί λα ζπληζηνχλ ηνπο θαλφλεο. Όπσο ππνζηήξημε ν Solomon 

(1978), νη αξρέο θαη νη θαλφλεο απνηεινχλ ηηο νδεγίεο δξάζεο πνπ 

δηαθξίλνπλ πνην είδνο απαγνξεχεηαη, απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη θαη 

ππφ πνηεο θαηαζηάζεηο/ζπλζήθεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ηα 

παξαπάλσ. 

Σχκθσλα κε ηελ σθειηκηζηηθή πξνζέγγηζε, απηφ πνπ θαζνξίδεη ην 

ζσζηφ ή ιάζνο, δειαδή αλαιπηηθφηεξα, ηελ εζηθή πνηφηεηα κηαο 

πξάμεο, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο, ελψ ζχκθσλα κε ηε Καληηαλή 

παξάδνζε πνπ θέξεη επηξξνέο θαη απφ ηελ εζηθή ζενινγία ηνπ 

Θσκά Αθηλάηε, φπσο αλαθέξεη ν Boyle (2005), ν βαζηθφο εζηθφο 

θαλφλαο γίλεηαη απνδεθηφο θαη ρσξίο εμαηξέζεηο θαη κπνξεί λα 

θέξεη ην απφιπην βάξνο ζε ζρέζε κε άιινπο θαλφλεο. 
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Οη Beauchamp & Childress (2013), επίζεο, ζπγθέληξσζαλ θαη 

θαηεγνξηνπνίεζαλ δηέπνπζεο, ηηο ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ ηνκέα 

πγείαο, αξρέο, πνπ απφ ηα ρξφληα ηνπ Ιππνθξάηε θαζνξίδνπλ θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ δένπζα ζπκπεξηθνξά ζαλ κέινο κηαο «πγηνχο» 

θνηλσλίαο (πεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο) θαη 

αθνξνχλ ηελ ειεπζεξία ζαλ κέξνο ηεο θνηλήο εζηθήο (common 

morality). 

Οη αξρέο απηέο είλαη νη παξαθάησ: 

1. Do not kill 

2. Do not cause pain or suffering to others 

3. Prevent evil or harm from occurring 

4. Rescue persons in danger 

5. Tell the truth 

6. Nurture the young and dependent 

7. Keep your promises 

8. Do not steal 

9. Do not punish the innocent 

10. Obey just laws 

Σην ίδην βηβιίν ηνπο νη Beauchamp & Childress (2013), αλαθέξνπλ 

πσο έλαο επαγγεικαηίαο πγείαο θέξεη «εμ νξηζκνχ» ηηο παξαπάλσ 

αξρέο ζηε θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ζπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εζηθνχ ραξαθηήξα πνπ εκπεξηέρεη θαη ηα παξαθάησ: 

1. Non malevolence 

2. Honesty 

3. Integrity 

4. Consciousness 

5. Trustworthiness 

6. Fidelity 

7. Gratitude 

8. Truthfulness 

9. Lovingness 

10. Kindness 

Λακβάλνληαο ππ φςηλ φια ηα παξαπάλσ θάζε επαγγεικαηίαο 

πγείαο νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη αθνινπζψληαο ηηο παξαπάλσ 

αξρέο θνηλήο εζηθήο αιιά θαη εζηθνχ ραξαθηήξα έρνληαο πάληνηε 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνπο αζζελείο θαη ηελ παξνρή χςηζηεο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο. 
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Οη γεληθέο απηέο αξρέο εζηθνχ ραξαθηήξα, βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε 

θάζε ηνκέα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φκσο εζηηαδφκελνη ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ θαη αξθεηέο απφ ηηο αξρέο ηνπ εζηθνχ ραξαθηήξα 

απνηεινχλ (ή ζα πξέπεη λα απνηεινχλ) θαίξηα ζεκεία ηφζν ζην 

ραξαθηήξα ησλ πιείζησλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο φζν θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, φρη κφλν ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή αιιά 

θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Ο ρψξνο ηεο πγείαο απνηειεί έλα ρψξν γεκάην πξνθιήζεηο θαη 

θαζψο ε ηαηξηθή επηζηήκε αιιά θαη νη ινηπέο ζπλεξγαδφκελεο 

«παξαταηξηθέο» επηζηήκεο απνηεινχλ έλα ελ γέλεη «ξεπζηφ» ρψξν 

κε ηηο ζπλερείο θαη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ζηνλ νπνίν 

ρψξν, γεληθά απνηειεί πξφθιεζε λα ηεξεζνχλ θάπνηεο αξρέο ή 

θαλφλεο πνπ είλαη απφιπηνη ή δελ ππφθεηληαη ζε αληηπαξάζεζε. 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε πνηθηινκνξθία ησλ δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ θαη ε πιεζψξα ηδηνκνξθηψλ ζηηο θαζεκεξηλέο 

πξαθηηθέο αλαιφγσο εηδηθφηεηαο θαη εμεηδίθεπζεο ηεο θιηληθήο 

πξάμεο θαίλεηαη πσο γελληέηαη ε δπζθνιία εθαξκνγήο πάγησλ 

αξρψλ, θαζψο δηάθνξεο εζηθέο αξρέο θαίλεηαη λα βξίζθνπλ 

αληαπφθξηζε ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο. 

Απφ ηελ Αξηζηνηειηθή εζηθή θαη ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα ζηνλ 

Αλαγελλεζηαθφ Οπκαληζκφ θαη ηε ―Studia Humanitatis‖ κέρξη θαη 

ζήκεξα, ε εζηθή θηινζνθία απνηέιεζε πάληα επίθαηξν ζέκα 

ζπνπδήο θαη αλάιπζεο. Με φινπο ηνπο εθθξαζηέο, απφ ηελ 

αξραηφηεηα έσο θαη ηνλ Γηαθσηηζκφ, λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

Αξηζηνηειηθή έθθαλζε ηεο εζηθήο δσήο, νξίδνληαο πσο θαιή δσή 

είλαη ε επηπρηζκέλε δσή (Αξηζηνηέιεο, Ηζηθά Νηθνκάρεηα), θαη πσο 

ε «εζηθή» επηηπγράλεηαη κνλάρα κε ην «έζνο», ηε ζπλερή 

πξνζπάζεηα, ηνλ εζηζκφ δειαδή δπλεηηθά, κε ηειηθφ απνηέιεζκα 

ηελ επηπρία. 

1.6 Ηζηθφο λφκνο 

Ο Γεξκαλφο θηιφζνθνο Immanuel Kant (1724-1824), θχξηνο 
εθθξαζηήο ηεο «λεφηεξεο» εζηθήο, κε ηελ εζηθή θηινζνθία ηνπ πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο σο «δενληνθξαηία» θαη αληηδηαζηέιιεηαη 
απφ ηνλ εγσηζκφ θαη ηνλ σθειηκηζκφ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηνλ 
επδαηκνληζκφ αλαθέξεη φηη ν θαζαξφο ιφγνο είλαη απφ κφλνο ηνπ 
πξαθηηθφο θαη δίλεη ζηνλ αλζξψπηλν φλ έλαλ παγθφζκην λφκν, ηνλ 
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εζηθφ. Ο εζηθφο λφκνο καο παξνπζηάδεη έλα γεγνλφο πνπ κέλεη 
απνιχησο αλεμήγεην κε φια ηα δεδνκέλα ηνπ θφζκνπ ησλ 
αηζζήζεσλ θαη καο δείρλεη έλα λνεηηθφ θφζκν. 

Ο εζηθφο λφκνο είλαη ν βαζηθφο λφκνο κηαο ππεξαηζζεηήο θχζεο 
θαη ελφο θαζαξνχ θφζκνπ ηεο δηάλνηαο, πνπ ζα πξέπεη φκνηφο ηνπ 
λα ππάξρεη θαη ζηνλ αηζζεηφ θφζκν. Έηζη ν Kant ππνζηεξίδεη φηη ν 
εζηθφο λφκνο, ρσξίο θακηά αηηία πνπ λα ηνλ δηθαηνινγεί, δείρλεη, φρη 
απιψο ηε δπλαηφηεηα ηεο δχλακεο ηεο ειεπζεξίαο, αιιά ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα γηα απηνχο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ 
«ππνρξεσηηθφηεηα» απηνχ ηνπ λφκνπ. Ο εζηθφο λφκνο είλαη εθείλνο 
πνπ θαζνξίδεη θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο έλλνηεο ηνπ θαινχ θαη 
ηνπ θαθνχ. Οη έλλνηεο  «θαιφ» θαη «θαθφ» απνηεινχλ ζπλέπεηεο 
ηνπ a priori θαζνξηζκνχ ηεο βνχιεζεο θαη σο ηέηνηεο 
πξνυπνζέηνπλ θαη κηα θαζαξή πξαθηηθή αξρή θαη άξα κηα αηηηφηεηα 
ηνπ πξαθηηθνχ ιφγνπ. 

Ο Γεξκαλφο θηιφζνθνο ηνλίδεη πσο ε νπζία θάζε εζηθήο αμίαο ησλ 
αλζξσπίλσλ πξάμεσλ εμαξηάηαη απφ ην εάλ ν εζηθφο λφκνο 
θαζνξίδεη άκεζα ηε βνχιεζε πνπ νδεγεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε. 
Δπίζεο ν ζεβαζκφο ζηνλ εζηθφ λφκν θαζνξίδεη ηνλ εζηθφ βαζκφ 
πνπ βξίζθεηαη ν άλζξσπνο θαη ε εζηθή θαηάζηαζε πνπ κπνξεί 
πάληνηε λα βξίζθεηαη, νξίδεηαη σο αξεηή. 

Ο Καλη  ζηα «ζεκέιηα ηεο κεηαθπζηθήο ησλ εζψλ» (1785), επίζεο 
αλαθέξεη φηη ν εζηθφο λφκνο, κέζσ ηεο έλλνηαο ηνπ αλψηαηνπ 
αγαζνχ ζαλ αληηθεηκέλνπ θαη ηειηθνχ ζθνπνχ ηνπ πξαθηηθνχ ιφγνπ, 
νδεγεί πξνο ηε ζξεζθεία, δειαδή ηε γλψζε ησλ θαζεθφλησλ, θαη 
ζπλερίδεη ιέγνληαο 

«Γύν πξάγκαηα γεκίδνπλ ηελ ςπρή κνπ ζαπκαζκό θη’ επιάβεηα 
πάληνηε θαηλνύξγηα θαη κεγάιε…ν έλαζηξνο νπξαλόο παλ’ από 
κέλα θη’ ν εζηθόο λόκνο κέζα κνπ. Απηά ηα δύν πξάγκαηα…ηα 
βιέπσ κπξνζηά κνπ θαη ηα ζπλδέσ άκεζα κε ηε ζπλείδεζε ηεο 
ύπαξμήο κνπ. Τν πξώην αξρίδεη απ’ ηε ζέζε πνπ θαηέρσ ζηνλ 
αηζζεηό εμσηεξηθό θόζκν….ην δεύηεξν αξρίδεη απ’ ην αόξαην εγώ 
κνπ, απ’ ηελ πξνζσπηθόηεηά κνπ, θαη κε παξνπζηάδεη ζ’ έλα θόζκν, 
όπνπ ππάξρεη ην αιεζηλό άπεηξν θη’ όπνπ κόλν ε δηάλνηα κπνξεί λα 
εηζδύζεη…». 

Πξνζεγγίδνληαο ινηπφλ, κε απηήλ ηελ νπηηθή θαη έρνληαο ππ φςε 
καο ηα παξαπάλσ, ηελ αίζζεζε ελφο αλζξψπνπ πνπ βξίζθεηαη εμ 
αίθλεο αληηκέησπνο κε ηε δηάγλσζε κηαο λφζνπ φπσο ν θαξθίλνο, 
πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ηφζν απφ ηνλ ίδην φζν θαη απφ ηνλ 
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ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπ, πνην είλαη ην «δένλ» θαη βάζεη ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο, δειαδή ηνπ ζπλνιηθνχ 
ηνπ βίνπ, θαη ηεο θαζ’ φια ειεχζεξεο βνχιεζεο ηνπ αζζελνχο 
δηαθσηηδφκελε φπνπ απηφ θξηζεί απαξαίηεην, ζα πξέπεη λα 
ιεθζνχλ νη κεηέπεηηα απνθάζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηελ πγεία θαη 
ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. 

Σην θξίζηκν ζεκείν νπνχ ζα ιεθζνχλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο 
έρνληαο κεηξήζεη ιεπηνκεξψο ην δένλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο 
θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αζζελνχο, ν ζεξάπσλ ζα πξέπεη λα 
δηαηεξήζεη αλνηρηνχο ηνπο νξίδνληεο ηεο ζθέςεο ηνπ, αθελφο 
απνθεχγνληαο ηνλ εχθνιν παηεξλαιηζκφ θαη αθ’ εηέξνπ 
πξνζπαζψληαο λα θξαηήζεη βήκα δίπια απφ ηνλ αζζελή θαη φρη 
κπξνζηά ηνπ, πξάηηνληαο απφ θαζήθνλ, ζεκειηψλνληαο κε ηνλ 
ηξφπν απηφ ηελ αξρή ηεο εζηθφηεηαο ζε a priori αξρέο ηνπ 
πξαθηηθνχ ιφγνπ, εμεγψληαο αιιά ρσξίο λα παηξνλάξεη, 
πξάηηνληαο έηζη ην θαζήθνλ γηα ην θαζήθνλ, λα επηηξέςεη ζηνλ 
αζζελή ηνπ λα εθθξάζεη ηελ απφιπηε έλλνηα ηεο αηνκηθήο ηνπ 
ειεπζεξίαο, ηελ ειεχζεξε ηνπ βνχιεζε απνθαζίδνληαο γηα ηνλ 
εαπηφ ηνπ. 

Σε γεληθέο γξακκέο, ν θαζνιηθφο ζεβαζκφο ηνπ εζηθνχ λφκνπ θαη ν 
επηηαθηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ θαηεγνξηθή 
πξνζηαθηηθή ζε πνηθίιεο παξαιιαγέο, ν απφιπηα εζηθφο 
ραξαθηήξαο ηεο ―θαιήο ζέιεζεο‖, ε απνδέζκεπζε ηεο εζηθήο 
αξεηήο απφ ηελ επδαηκνλία, ε απηνλνκία ηνπ αλζξψπηλνπ 
πξνζψπνπ θαη ε ειεπζεξία άζθεζεο ηεο απηνλνκίαο, ε ζρέζε ηεο 
εζηθφηεηαο κε ηε ινγηθφηεηα θαη ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ νξζνχ 
απέλαληη ζην αγαζφ ζα πξέπεη λα είλαη ε γεληθφηεξε ζηάζε θαη 
αληηκεηψπηζε ζηα ινγήο πξνβιήκαηα εζηθήο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε 
θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε θαη πην εηδηθά ζην πνιχ ηδηαίηεξν 
θνκκάηη ηεο ελήκεξεο ζπλαίλεζεο. 
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Κευάλαιο 2 

 

2.1 Θέζεηο Δπηρεηξήκαηα 

 

Σχκθσλα κε ηνλ Holland et al (1998), απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 

θαη κεηά, κε ηελ έθξεμε ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ θαη ηελ 

θνηλσληθή απαίηεζε γηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε πνηθίινπο 

ηνκείο, ε αξρή ηεο απηνλνκίαο θέξδηζε έδαθνο ζεσξνχκελε σο 

ελδπλάκσζε ηνπ αηφκνπ αιιά θαη σο κηα αθφκε ςεθίδα ζην 

ςεθηδσηφ ηεο αηνκηθήο απηνπξαγκάησζεο. 

Σε θάζε πηπρή ηεο θνηλσλίαο έγηλε πξνζπάζεηα λα ππάξμεη 

εμηζνξξφπεζε κεηαμχ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, φπσο θνηλσληθήο 

ηάμεο, θχινπ, θπιήο, θαη εθπαίδεπζεο. Σχκθσλα κε ηνλ Katz 

(1984) ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, νη ζρεδφλ παλνκνηφηππεο αληηιήςεηο 

ηνπ αηφκνπ σο αζζελνχο-δέθηε θαη ηνπ αζζελνχο σο έλα θχξην 

λνήκνλ θαη ζπλαπνθαζίδνλ ζηνηρείν ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο αληηθαηνπηξίζηεθαλ ζαλ απνηέιεζκα 

ηεο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο λα ιακβάλεηαη πνιχ ζνβαξά ε 

απηνλνκία ηνπ αζζελνχο. Τελ ίδηα επνρή νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ 

ζηνλ ηξφπν θξίζεο θαη απνθάζεσλ ησλ δηθαζηεξίσλ ζε φ,ηη αθνξά 

ηα ηαηξηθά ιάζε, έζεζαλ ζηνλ ππξήλα ηνπ θαζήθνληνο ηεο 

ελεκέξσζεο απφ ηνλ ηαηξφ ηελ επηζπκία ησλ αζζελψλ λα 

γλσξίδνπλ. 

Σρεηηθά πξφζθαηα πάιη, θαη κε ηελ πξφνδν ηεο γελεηηθήο 

δηαγλσζηηθήο ην δηθαίσκα ηνπ αζζελή (ή ηνπ ππνθείκελνπ κειέηεο) 

λα κελ γλσξίδεη έρεη εγείξεη λέεο δηαζηάζεηο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

αηνκηθήο απηνλνκίαο. Ο Andorno (2004) ππνζηεξίδεη φηη ην 

δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο ή ππνθείκελνπ έξεπλαο λα κε γλσξίδεη εθ’ 

φζνλ είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη θαη απνθαζίζεη πσο δελ επηζπκεί 

λα γλσξίδεη ηε δηάγλσζε ή ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο εληζρχεη ηελ 

αηνκηθή ηνπ απηνλνκία. Ο Andorno (2004) ηνλίδεη επίζεο ηελ 

εηδνπνηφ δηαθνξά κεηαμχ αηνκηθήο ειεπζεξίαο επί ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο ηνπ αζζελνχο θαη ηεο αηνκηθήο 

ειεπζεξίαο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (ή ηνπ γεληθνχ 

ζπλφινπ) φηαλ δελ επεξεάδεηαη ή επηδξά ζε απηήλ ην απνηέιεζκα 

ή ε πιεξνθνξία πνπ αξλείηαη λα γλσξίδεη ν αζζελήο ή ην 

ππνθείκελν κειέηεο. 
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Ο Kant ζηα «Θεκέιηα ηεο Μεηαθπζηθήο ησλ Ηζψλ» αλαθεξφκελνο 

ζην θαζήθνλ κηιάεη γηα ηελ θαιή ζέιεζε θαη πσο απηή ε ζέιεζε 

σο αγαζφ θαη πξνλφκην φισλ ησλ έιινγσλ φλησλ, κπνξεί λα 

απνηειέζεη ην κέζν γηα ηε χπαξμε θαη επίηεπμε ηνπ θαζήθνληνο, 

θάλνληαο έηζη απεπζείαο ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θαζήθνληνο κε 

ηνλ εζηθφ λφκν ιέγνληαο: «ην θαζήθνλ είλαη ε αλαγθαηόηεηα κηαο 

πξάμεο πνπ πξνθύπηεη από ζεβαζκό γηα ηνλ εζηθό λόκν». 

Η δηαθνξά ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, κεηαμχ ζεσξίαο θαη 

εθαξκνγήο ηεο ζηε θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε, έρεη αλαγλσξηζηεί 

απφ πνιινχο ζπγγξαθείο (Pelegrino 1993, Katz 1995) ηφζν απφ 

ηνλ ρψξν ηεο Ιαηξηθήο θαη ηεο Φηινζνθίαο αιιά θαη απφ άιινπο 

ρψξνπο φπσο ιρ Ννκηθή, Χπρηαηξηθή. 

Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε δηαδηθαζία ηεο ελεκέξσζεο πξνο 

ζπλαίλεζε, κπνξεί λα απνδεηρηεί πξφθιεζε θαζαξά θαη κφλν ιφγσ 

επηθνηλσληαθψλ εκπνδίσλ. Δκπφδηα πνπ πνιιέο θνξέο δελ είλαη, 

εχθνια, αληηιεπηά ή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαζφινπ απηνλφεηα 

φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ε αδπλακία ηνπ αζζελνχο ή ησλ 

ζπγγελψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηαηξηθή νξνινγία, ζπρλά ε 

αδπλακία ηνπ ηαηξνχ λα θαηαλνήζεη ηελ ηζρλή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ή γεληθφηεξα ηελ δηαθνξεηηθή θνηλσληθννηθνλνκηθή 

επηθάλεηα ηνπ αζζελνχο, ή αθφκα θαη ηα ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ 

αιιά θαη ηηο νπνηεζδήπνηε πξνθαηαιήςεηο ή θνηλσληθά ηακπνχ 

πνπ θέξεη ν αζζελήο σο θνκκάηη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. 

Σχκθσλα πάληα κε ηνλ Holland et al (1998), αθφκα θαη ν 

ρξφλνο/δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ αζζελνχο απφ ηνλ ηαηξφ 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, εηδηθά ζε δνκέο πνπ ε επίζθεςε ζηνλ 

γηαηξφ ιακβάλεη ρψξα ππφ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη ππφ 

απζηεξψο πεξηνξηζκέλα ρξνληθά φξηα, άξα ν δηαζέζηκνο ρξφλνο 

γηα ηνλ αζζελή είλαη απφ πνιχ πεξηνξηζκέλνο έσο αλχπαξθηνο, 

πεξηνξίδνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ επηθνηλσλίαο θαη 

εκβάζπλζεο ζηα γεγνλφηα θαη δηαδηθαζίεο. 

Σε αξθεηέο ησλ πεξηπηψζεσλ ε ζπκπφληα θαη ην αίζζεκα 

αδπλακίαο ηνπ ηαηξνχ κπξνζηά ζηνλ πφλν θαη ην «βαζαληζηήξην» 

ηνπ αζζελνχο, πνπ πάζρεη απφ κηα βαξχηαηε θαη δπλεηηθψο 

ζαλαηεθφξα λφζν ζπρλά ηνλ νδεγεί ζηελ ηαχηηζε κε ηνλ 

πάζρνληα, ράλνληαο έηζη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε επηθνηλσληαθά ράζκαηα αιιά θαη ζε ππεξβνιέο θαη 

απφ ηηο δχν πιεπξέο. Ο Kiev (1993) αλαθέξεη επίζεο φηη ε 
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εθπαίδεπζε (ή ε έιιεηςε απηήο), δελ πξνεηνηκάδεη αξθεηά ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο, έηζη ψζηε ε δηαδηθαζία ηεο ελήκεξεο 

ζπλαίλεζεο λα είλαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα θαη ελήκεξε θαη 

ζπγθαηαβαηηθή, αιιά ζε γεληθέο θαζνδεγνχκελε απφ ηνλ θιηληθφ. 

Απέλαληη ζε φια ηα πξναλαθεξφκελα εκπφδηα ππάξρνπλ 

ζχκθσλα κε ηνλ Schultz (1985), νη αλάινγεο πξνηξνπέο απφ ηηο 

επηηξνπέο εζηθήο ησλ θαηά ηφπνπο νξγαληζκψλ, νη μεθάζαξεο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο/νδεγίεο, νη θαλνληζκνί επαγγεικαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη νη ζπκβνπιέο θαη αθφκα θαη θαζνδήγεζε απφ 

«risk managers», ησλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ. 

Δπίζεο ε Tsinorema (2016), ππνζηεξίδεη φηη ε ζπλαίλεζε ζα 

πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη άκεζε θαη φρη λα ππνλνείηαη ή λα 

ιακβάλεηαη  κε έκκεζν ηξφπν, φπσο επίζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

εηδηθή θαη φρη γεληθή θαη αφξηζηε. Έρνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αλαθέξεη ε  Tsinorema (2016), εχθνια αληηιακβάλεηαη θαλείο κε 

πφζνπο ηξφπνπο πξέπεη λα γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ελεκέξσζεο 

θαη κε πφζνπο αθφκα πην ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ε ζπλαίλεζε απφ ηνλ αζζελή/ππνθείκελν. 

Σηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ζε θάζε λνζνθνκείν ππάξρεη 

έλα generic έγγξαθν έγγξαθεο ζπλαίλεζεο ζην νπνίν, αλάινγα 

πάληα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θιηληθνχ ηκήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ν 

αζζελήο, αλαθέξεη αλαιπηηθά ηελ επέκβαζε/παξέκβαζε πνπ 

πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο. Ο αζζελήο 

δηαβάδεη ην έληππν, αθνινπζεί ζπδήηεζε κε ηνλ ζεξάπσλ θαη 

ππνγξάθεη ή φρη. Έλα αθξηβέο αληίηππν δίλεηαη ηνλ αζζελή, θαη ην 

ηκήκα αξρεηνζεηεί ην αξρηθφ έγγξαθν ζην θάθειν ηνπ αζζελνχο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο θαη ε 

λνκηθή θάιπςε ηνπ λνζνθνκείνπ ή άιινπ νξγαληζκνχ. 

Απφ ηελ εκπεηξία καο ζε ειιεληθά λνζνθνκεία ηφζν ζε ηδησηηθά 

φζν θαη ζε δεκφζηα, ζε αλνηθηά ηκήκαηα (θιηληθέο, επείγνληα) αιιά 

θαη ζε θιεηζηά  (εληαηηθή), έγγξαθα ζπλαίλεζεο ζπλαληήζακε 

ειάρηζηα, θαη απηά κνλάρα ζε φζα ηκήκαηα επξφθεηην λα 

ρεηξνπξγεζνχλ αζζελείο. Σε γεληθά ηκήκαηα (θαη φρη ζε ηκήκαηα 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ) ζε επεκβάζεηο/παξεκβάζεηο 

νπνηαζδήπνηε άιιεο θχζεσο δελ απαηηείηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε. 

Αλαιχνληαο ηελ ελεκέξσζε απφ ην άιιν άθξν, δε ζα κπνξνχζε 

πνηέ λα ελεκεξσζεί θάπνηνο πνπ δελ εκπιέθεηαη άκεζα κε ηα 
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ηαηξηθά επαγγέικαηα ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα θαηαλνήζεη 

απνιχησο ζπλνιηθά ηε θιηληθή ηνπ θαηάζηαζε. Όζν βαζηά θαη αλ 

πξνζπαζήζεη ν πην ππνκνλεηηθφο ηαηξφο λα εμεγήζεη κηα 

θαηάζηαζε αλαιπηηθά,  πέξαλ ηεο καθξνζθειέζηαηεο «δηάιεμεο», 

δελ κπνξεί θαη δελ γίλεηαη λα θηάζεη ηε ζπδήηεζε ζε βηνρεκηθφ 

επίπεδν αλαπηχζζνληαο ηελ έηζη, κε θάζε ιεπηνκέξεηα ψζηε λα 

γίλεη θαηαλνεηφο ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ. 

Τν θξίζηκν ζεκείν φκσο ζε κηα ηέηνηα ελεκέξσζε απφ ηνλ θιηληθφ 

βξίζθεηαη ζην φηη ζα πξέπεη λα εληνπίζεη ηε «ρξπζή ηνκή» ψζηε νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα κεηαδψζεη λα είλαη ζχληνκεο θαη πεξηεθηηθέο, 

κε απιή, θαηαλνεηή γιψζζα, λα κε «θνξηψζεη» ηνλ αζζελή κε 

πεξηηηέο ή πνιχπινθεο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνλ 

κπεξδέςνπλ θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα ηνλ αγρψζνπλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν, πξνζζέηνληαο έλα αθφκα ζθνηεηλφ ζεκείν ζε κηα 

ήδε βεβαξπκκέλε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε. 

Αλάινγα ζε πνηα γσλία ηνπ θφζκνπ δεη θαλείο, ε ζρέζε ηαηξνχ 

αζζελνχο πνηθίιεη. Όκσο ζε γεληθέο γξακκέο ε ζρέζε απηή 

θαζνξίδεηαη απφ δπν γεληθέο αξρέο. Σχκθσλα θαη κε ηνλ Brody 

(1989), ε πξψηε, παιαηφηεξε θαη πην γλσζηή είλαη απηή ηνπ ηαηξνχ 

«απζεληία», ηνπ αδηακθηζβήηεηνπ θαη απφιπηνπ γλψζηε, ε 

δεχηεξε, πην ζχγρξνλε, ε νπνία θεξδίδεη νινέλα πεξηζζφηεξν 

έδαθνο ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε, θαη θπξηαξρεί, εηδηθά ζηηο 

αλεπηπγκέλεο θνηλσληθά, νηθνλνκηθά ρψξεο (θπξίσο ηεο «Γχζεο») 

κε πξνρσξεκέλα ζπζηήκαηα («ηζρπξά» θαηά άιινπο ζπζηήκαηα) 

πγεηνλνκηθήο θάιπςεο θαη πεξίζαιςεο είλαη απηή ηνπ «ν αζζελήο 

απνθαζίδεη». 

Η πξψηε πεξηιακβάλεη ηε γεληθή ζέζε ηνπ «ν γηαηξφο μέξεη» θαη 

γηα απηφ ην ιφγν φ,ηη ζεσξεί ν γηαηξφο ζσζηφ ή φ,ηη θξίλεη σο 

ζσζηφ είλαη θαη ε ζσζηή επηινγή, άξα θαη ν αζζελήο πξέπεη λα 

ζπληαρηεί κε απηή ηελ επηινγή. Σηε πεξίπησζε απηή δελ ηίζεηαη 

ζέκα ακθηζβήηεζεο ή θξηηηθήο ζηελ άπνςε-απφθαζε-επηινγή-

πξνζηαγή ηνπ ηαηξνχ θαζψο είλαη ε απζεληία θαη ε επηινγή ηνπ 

είλαη αδηακθηζβήηεηα θαη ε νξζή επηινγή. 

Σηε ζρέζε απηή ην πξψην θαη γεληθφ πξφζηαγκα έρεη ν ηαηξφο θαη ν 

αζζελήο αθνινπζεί έρνληαο ηνπ ηπθιή εκπηζηνζχλε. Ο αζζελήο 

δέρεηαη αδηακαξηχξεηα ηηο επηινγέο πνπ ηνπ δίλνληαη. Αθφκα θαη 

ζην ελδερφκελν πνπ νη επηινγέο ηνπ ηαηξνχ απνδεηρηνχλ 

αλαπνηειεζκαηηθέο, δελ επηξξίπηνληαη επζχλεο ζηνλ ηαηξφ θαη ηηο 
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επηινγέο ηνπ, θαζψο είηε ν αζζελήο «δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε 

ζεξαπεία» είηε δηφηη δελ ππάξρεη θάπνηα άιιε δηαζέζηκε ζεξαπεία 

θαη/είηε ππήξμαλ θάπνηεο «απξφβιεπηεο επηπινθέο» ή αθφκα 

ρεηξφηεξα ζηελ πεξίπησζε νπνχ  «έγηλε φ,ηη ν ζεφο απνθάζηζε». 

Σε θακία πεξίπησζε φκσο, δελ ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε 

απζεληία ηνπ ηαηξνχ, θαζψο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαη 

ζπλήζσο ιέγεηαη ζε αλάινγεο πεξηζηάζεηο, «ν γηαηξφο μέξεη» θαη ν 

αζζελήο ππάθνπνο θαη ππνκνλεηηθφο ππνθέξεη ή απνιακβάλεη ηηο 

επηινγέο άιισλ. 

Να ζεκεησζεί πσο φια ηα παξαπάλσ, δπζηπρψο, έρνπλ 

παξαηεξεζεί θαη ζεκεησζεί θαηά ηε δεθαπεληαεηή θιηληθή εκπεηξία 

θαη παξά ην γεγνλφο φηη ελδέρεηαη λα παξεξκελεπηεί ε εξκελεπηηθή 

δηάζεζε, ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνληζηεί φηη ε ζεκαηνινγία 

πξνζεγγίδεηαη αηζηφδνμα. 

Απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 18νπ αηψλα ε ζεψξεζε ηνπ γηαηξνχ 

παληνγλψζηε αξρίδεη θάπσο λα κεηαβάιιεηαη. Μηα πεξηζζφηεξν 

θηιειεχζεξε λννηξνπία πνπ θαίλεηαη λα εθθξάδεηαη θαιχηεξα κέζα 

απφ ηε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηνπ Mill θαηά ηελ νπνία ην άηνκν 

κπνξεί κε ειεπζεξία λα επηδηψθεη ην δηθφ ηνπ θαιφ θαη 

εθθξαδφκελν ζηελ επξχηεξε θνηλσλία ην ξεχκα απηφ επεξεάδεη 

βαζεηά ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ 

πγεία ηνπ αηφκνπ. Ο Morgan (1930) ζην άξζξν ηνπ  

―The Medical Profession and the Paternalistic Tendencies of the 

Times” ηφληζε δίλνληαο εχζηνρα παξαδείγκαηα ηε ρξήζε ηνπ 

παηεξλαιηζκνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ σο 

αλαγθαηφηεηα αλά ηνπο αηψλεο θαηαιήγνληαο ζηε ζχγρξνλε ηνπ 

επνρή θαη εζηηάδνληαο ζηνλ ηαηξηθφ παηεξλαιηζκφ ππεξηνλίδεη ην 

δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ σο κέινπο ηεο θνηλσλίαο λα απνθαζίδεη θαη 

λα επηιέγεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηελ πγεία ηνπ θαη ην είδνο ηεο 

δηαζέζηκεο γηα απηφ ζεξαπείαο. 

Ψο ζπλέπεηα ηεο ζηαζεξά αλαπηπζζφκελεο ακθηζβήηεζεο ηνπ 

παηεξλαιηζκνχ ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ην κνληέιν ηεο 

ελήκεξεο ζπλαίλεζεο αξρίδεη κε αξγά αιιά ζηαζεξά βήκαηα λα 

κνξθνπνηείηαη κε ηε θιηληθή πξάμε λα απνκαθξχλεηαη έηζη απφ ηνλ 

απνιπηφ θαη παηεξλαιηζηηθφ ηξφπν ιήςεο θαη επηβνιήο ηεο 

ηαηξηθήο γλψκεο γηα ηε ζεξαπεία, αλαδεηθλχνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηελ ηδηαηηέξσο απμεκέλε ζεκαζία έθθξαζεο θαη εθαξκνγήο 
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ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ απηνθαζνξηζκνχ θαη απηνλνκίαο ηνπ 

αζζελνχο, σο νινθιεξσκέλνπ θαη έιινγνπ αηφκνπ. 

Έηζη νδεγνχκαζηε ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ελδερνκέλσο ιηγφηεξν 

γλσζηή, αιιά εθαξκνδφκελε θαηά θφξνλ ζε ρψξεο φπσο ην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην, νπνχ ν γηαηξφο ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο θαη ηα 

δηαγλσζηηθά κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ γηα λα πξνηείλεη 

αληηκεηψπηζε/ζεξαπεία, θαη ν αζζελήο απνθαζίδεη, ν αζζελήο 

ξσηά θαη ν ηαηξφο απαληά, ζπδήηεζε αθνινπζεί γηα ηηο επηινγέο, ηα 

ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο θάζε επηινγήο θαη ζπλαπνθαζίδεηαη ε 

πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί. Πξνθαλψο αλαθεξφκαζηε ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ παξαπάλσ ηεο κίαο επηινγήο θαη γηα 

αζζελείο πνπο δηαζέηνπλ αθέξαηα ηελ έιινγε ηθαλφηεηα ηνπο. Ο 

αζζελήο δηαηεξεί ηελ επρέξεηα ηνπ λα πάξεη δεχηεξε γλψκε απφ 

άιινλ ηαηξφ, ρσξίο λα δπζαξεζηεζεί/πξνζβιεζεί ν ζεξάπσλ 

ηαηξφο ηνπ, θαζψο αλαγλσξίδεη φ,ηη απνηειεί δηθαίσκα ηνπ λα 

απεπζπλζεί αιινχ, φρη γηα λα ακθηζβεηήζεη ηνλ πξψην αιιά γηαηί 

ελδερνκέλσο λα ρξεηάδεηαη λα αθνχζεη ηελ ίδηα δηάγλσζε ή ηηο ίδηεο 

πηζαλφλ, επηινγέο θαη απφ θάπνπ αιινχ, ίζσο γηαηί λα έρεη αλάγθε 

λα «θεξδίζεη» ρξφλν λα αθνκνηψζεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα 

εκπεδψζεη ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη, ψζηε λα κπνξέζεη κε 

«θαζαξφηεξν» κπαιφ λα απνθαζίζεη ηη θαη πσο κπνξεί λα ην 

πξάμεη. 

Ο ηξφπνο απηφο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή θαη 

ηελ πγεία ηνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ Καληηαλή παξάδνζε θαη ηελ 

αξρή ηεο απηνλνκίαο φπσο ηελ νλνκάδεη ν ίδηνο ν Καλη ζηα 

«Θεκέιηα ηεο Μεηαθπζηθήο ησλ Ηζψλ» (1785), σο ζεκειηψδεο 

αμίσκα εζηθφηεηαο. Όκσο ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο κπνξεί λα 

εληνπηζηεί θαη ζε άιια θείκελα ηεο εζηθήο θηινζνθίαο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζην «Second Treatise on Government» (1690) ηνπ 

John Locke, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ν άλζξσπνο σο άηνκν 

βξίζθεηαη ζε κηα θπζηθή θαηάζηαζε ειεπζεξίαο θαη ηζφηεηαο θαηά 

ηελ νπνία θαλέλαο άιινο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα εμνπζηάδεη έλαλ 

άιιν άλζξσπν, είλαη δειαδή ν άλζξσπνο απφιπηα θαη 

αδηακθηζβήηεηα ειεχζεξνο λα νξίδεη ηηο πξάμεηο ηνπ εθηφο θαη αλ 

έρεη πηνζεηεζεί θάπνην θνηλά απνδεθηφ θνηλσληθφ ζπκβφιαην πνπ 

λα νξίδεη θάηη άιιν. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

«To understand political power right, and derive it from its original, 

we must consider what state all men are naturally in, and that is, 
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the state of perfect freedom to order their actions, and dispose of 

their possessions and persons as they think fit, within the bounds 

of the law of Nature, without asking leave or depending upon the 

will of any other man». 

Οξίδεη δειαδή ηελ ειεπζεξία ζαλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο λα 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ. Η πξνζέγγηζε απηή 

ηνπ Locke αλαπφθεπθηα νδεγεί ζηελ έλλνηα ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ πνπ δελ παξεκπνδίδνληαη απφ άιινπο. 

Παξάιιεια λα ηνληζηεί φηη ζηαδηαθά, ηδηαηηέξσο θαηά ηηο 

πξφζθαηεο δεθαεηίεο, ε λέα εζηθή ζεψξεζε κεηαθίλεζε ηελ επζχλε 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο, κε απνηέιεζκα ν 

ηειεπηαίνο λα δηαδξακαηίδεη θπξηαξρηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε 

παξεκβάζεσλ νπνηαζδήπνηε θχζεο πνπ ζα «πξνζβάιινπλ» ή ζα 

αιινηψλνπλ/ηξνπνπνηνχλ ηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν. Πξνθαλψο δελ ππάξρεη κηα θαη κνλαδηθή 

έθθαλζε ηνπ «θαινχ» ηνπ αζζελνχο, φκσο πξνέξρεηαη κνλάρα 

απφ κηα πεγή (ηνλ αζζελή) πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ ηαηξφ, 

άξα δηαδνρηθά, ην απνηέιεζκα θνηλψλ απνθάζεσλ θαη 

ζπλεξγαζίαο γηαηξνχ-αζζελνχο θαη ηνπ ζπλππνινγηζκνχ φισλ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αζζελή νδεγνχλ ζην 

πξνζδνθψκελν ζηφρν. 

Καη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ιήςεο απνθάζεσλ κεηαμχ 

ηαηξνχ-αζζελνχο ν «ρεηξηζκφο» ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηνλ 

εθάζηνηε επαγγεικαηία πγείαο απνηειεί ην ζεκείν αλαθνξάο. Ο 

νπνηνζδήπνηε απφ καο ζην άθνπζκα κηαο δηάγλσζεο ζαλ απηήο 

ηνπ θαξθίλνπ απφ ην ζηφκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ καο γηαηξνχ, ζα 

κπνξνχζε κε άλεζε λα πεη φηη δελ είλαη θαη φ,ηη ην θαιχηεξν αιιά 

θαη ηειηθά φηη ζα αληηδξάζεη δηαθνξεηηθά απφ θάπνηνλ άιιν. Άξα 

ηειηθά ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηνλ ίδην ηνλ 

ηαηξφ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

κε ηνλ αζζελή ηνπ. 

Η απνιπηαξρηθή πξνζέγγηζε ηνπ «γηαηξνχ πνπ μέξεη» αθαηξεί 

θάζε έλλνηα απηνλνκίαο απφ ηνλ αζζελή ηνπ, φπσο επίζεο θαη 

θάζε έλλνηα άζθεζεο ειεπζεξίαο θαζψο κεδελίδεη ηε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Ο αζζελήο ζηνλ παληθφ ηνπ αθνχζκαηνο κηαο 

δηάγλσζεο πνπ δπλεηηθά απεηιεί ηε δσή ηνπ, απηφκαηα θαη 

απηνλφεηα γίλεηαη επάισηνο θαη θάζε έλλνηα παηεξλαιηζκνχ 
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βξίζθεη ακέζσο ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, 

αιιάδνληαο απηφκαηα ηελ ηζνξξνπία (ηζφηεηα) πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο ηνπο αζζελνχο πξνο ηνλ ηαηξφ. 

 

2.2 Πατερναλισμός 

Παξαδνζηαθά ν ηαηξφο απνθάζηδε γηα ηε πνξεία ζεξαπείαο ησλ 

αζζελψλ ηνπ. Η άπνςε φηη «…ν γηαηξφο μέξεη…» απνηέιεζε έλα 

αθφκε θνηλσληθφ αξρέηππν πνπ αξγά αιιά ζηαζεξά 

θαηαξξίπηεηαη. Παξά ηελ αμηφινγε θαη ηζρπξή ζπλέρεηα ηεο 

Ιππνθξαηηθήο παξάδνζεο ζηε ζχγρξνλε θιηληθή πξάμε, κπνξεί λα 

εηπσζεί φηη ζην θνκκάηη ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ε 

ζπκβνιή/ζεκειίσζε ηεο δελ ήηαλ θαη ηφζν αμηφινγε. Αλ θαη 

απνηέιεζε ηζρπξφηαην «πξνπχξγην» ηεο Ιαηξηθήο γηα πνιινχο 

αηψλεο, νη ξαγδαίσο αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίεο θαη θαηλνηνκίεο 

ηεο βηνηερλνινγίαο, ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζαλάηνπ ζαλ 

«αλαγθαίν θαθφ», ε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη ηεο ζξεζθείαο 

ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ρεηξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ 

(επζαλαζία, έθηξσζε) ζηε ζχγρξνλε ζθέςε θαη αληίιεςε άξρηζαλ 

λα εκθαλίδνληαη «θελά» ή αληηζηάζεηο. 

Η ρεηξαθέηεζε ηνπ αζζελνχο ζαλ απηφλνκν φλ, ηθαλφ λα εθθξάζεη 

ηελ απηνλνκία ηνπ θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ βίνπ ηνπ λα επηιέμεη ηε 

πνξεία ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαη δπλεηηθψο αθφκα θαη ην ηέινο ηνπ, 

απνηεινχλ πξνθιήζεηο ηφζν γηα ηελ ηαηξηθή επηζηήκε φζν θαη γηα 

ηελ θνηλσλία καθξνπξφζεζκα, πνπ ζε αξθεηέο ησλ πεξηπηψζεσλ 

κάρεηαη κεηαμχ ησλ εμαηξεηηθά πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ, 

κεραλεκάησλ, θαξκάθσλ θαη κηαο θνηλσληθήο λννηξνπίαο πνπ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη αδπζψπεηα πξνζθνιιεκέλε ζην 

«καθξηλφ»-θνληηλφ παξειζφλ έρνληαο γηα εθφδηα ζπληεξεηηζκνχο 

θαη βηψκαηα πνπ δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ 

ζχγρξνλε θαη πνιιέο θνξέο επίπνλε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζήκεξα. 

Οη Gert & Culver (1979), νξίδνπλ ζαλ παηεξλαιηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά κεηαμχ δπν ππνθεηκέλσλ (Α, Β) φηαλ ν Α δξα ζε 

ζρέζε κε ηνλ Β φηαλ θαη κφλν φηαλ νη πξάμεηο ηνπ Α θαηαδεηθλχνπλ 

πσο ν Α πηζηεχεη φηη: 

 Οη πξάμεηο ηνπ Α είλαη πξνο φθεινο ηνπ Β 

 Ο Α είλαη αξκφδηνο λα πξάμεη γηα φθεινο ηνπ Β 
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 νη πξάμεηο ηνπ Α «παξαβηάδνπλ» θάπνηνλ εζηθφλ θαλφλα (ή 

ζα ρξεηαζηεί δπλεηηθψο) πξνο ράξηλ ηνπ Β 

 ην «θαιφ» ηνπ Β αηηηνινγεί ηνλ Α λα δξα γηα ράξε ηνπ Β, 

αλεμαξηήησο παιαηάο, πξφζθαηεο ή θαη άκεζεο 

ζπγθαηάζεζεο 

 ν Β ζεσξεί (πηζαλψο ιαλζαζκέλα) πσο γεληθά γλσξίδεη ηη 

είλαη θαιχηεξν γηα ηνλ ίδην. 

Δχθνια γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη κηα ζπκπεξηθνξά γίλεηαη/είλαη 

παηεξλαιηζηηθή φηαλ κε ην πξφζρεκα ηεο πξνζθνξάο βνήζεηαο 

(αλεμαξηήησο εάλ είλαη δηθαηνινγεκέλν ή φρη) παξαβηάδεη κηα απφ 

ηηο αξρέο ηνπ «common morality» πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

H M. Lederberg ζην βηβιίν ηνπ Holland et all (1998), ζρνιηάδεη 

επίζεο ην γεγνλφο φηη ε ζηξνθή πξνο ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο ελφο αζζελνχο, ηδίσο ζηα 

ηειεπηαία ρξφληα, έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηαηξνχ 

ζηελ πιεπξά ηνπ αζζελνχο, θαη ζεσξεί φηη απηφ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ νινέλα απμαλφκελε δηθνκαλία αηφκσλ πνπ επηδηψθνπλ 

πνιπςήθηεο απνδεκηψζεηο ηφζν απφ ηδηψηεο φζν θαη απφ 

πγεηνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, λνζνθνκεία θιπ έρνληαο ζαλ αθνξκή, 

παξαιήςεηο ζε ζέκαηα ελεκέξσζεο ή θαη επηπινθψλ πνπ δελ 

είραλ ζπδεηεζεί (ή δελ είραλ ζπδεηεζεί ελδειερψο) σο πηζαλά 

ελδερφκελα. Δπίζεο ν Holland et al (1998), ζεκεηψλεη φηη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κεηεμέιημε ηεο δεκφζηαο δσξεάλ πγείαο 

ζε εκπνξεχζηκν πξντφλ φπνπ πιένλ κάλαηδεξ, νηθνλνκνιφγνη θαη 

άιινπ είδνπο αλάινγεο εηδηθφηεηεο, έρνπλ ζεκαίλνληα ιφγν ζε 

ζέκαηα πνπ παξαδνζηαθά θαζνξίδνληαλ θαη ειέγρνληαλ απφ 

επαγγεικαηίεο πγείαο, θαη κεηαμχ άιισλ ζέκαηα φπσο ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο, ην risk management αιιά θαη ε ελήκεξε 

ζπγθαηάζεζε απνηεινχλ πιένλ «φπιν» έλαληη δπλεηηθψλ 

δηεθδηθήζεσλ θαη αληηδηθηψλ. 

Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απνδεηθλχεηαη φηη ηειηθά νη ζπλερηδφκελεο 

ζπδεηήζεηο πεξί ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο απνηέιεζαλ ην 

ππνκφριην γηα ηελ κεηεμέιημε ηνπ ηαηξηθνχ παηεξλαιηζκνχ ζε 

«κνηξαζκέλεο επζχλεο» απνθάζεηο κεηαμχ ηαηξνχ θαη αζζελνχο. 

Αλ θαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα ε ελήκεξε ζπγθαηάζεζε ζε επίπεδν 

θαζεκεξηλήο θιηληθήο πξάμεο, έρεη κεηεμειηρηεί ζε έλα έληππν πνπ 

ζπκπιεξψλεηαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο απφ ηνλ ηαηξφ θαη 

ππνγξάθεηαη κε εμίζνπ ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο απφ ηνλ αζζελή. 
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Μηα «ζπλαιιαγή» δειαδή πνπ γίλεηαη ζρεδφλ πάληα βηαζηηθά, ζαλ 

κέξνο ελφο πξσηνθφιινπ «θάιπςεο» ηνπ ηαηξνχ έλαληη ζε λνκηθέο 

θπξψζεηο θαη γηα ηνλ αζζελή ζαλ έλα αθφκα ραξηί πξνο ππνγξαθή 

πνπ αλνίγεη ηελ πφξηα γηα θάπνηα ειπηδνθφξα επέκβαζε ή 

πεηξακαηηθή ζεξαπεία. 

Αλεμαξηήησο φκσο απφ ηα παξαπάλσ φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

ηνλίδεη ν Holland et al (1998) θαλέλαο επαγγεικαηίαο πγείαο δελ ζα 

πξέπεη λα πηνείηαη (ή λα απνθεχγεη), λα πξάηηεη εζηθά 

ελεκεξψλνληαο ηνλ αζζελή φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα αθφκα θαη 

φηαλ ζπλαληά ηεηξηκκέλεο ζπκπεξηθνξέο αληίδξαζεο θαη επίθξηζεο 

ή αθφκα θαη πξνθαηάιεςεο απφ νπνηαδήπνηε πιεπξά θαη αλ 

πξνέξρνληαη απηέο. 

Οη Beauchamp & Childress (2013), αληηπαξαηίζεληαη ζε θάζε 

κνξθή παηεξλαιηζκνχ θαη ηνλίδνπλ φηη νη πξνζδνθίεο θαη νη 

επηζπκίεο ησλ αζζελψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα θάζε επαγγεικαηία πγείαο θαη φρη ε ππεξνρή ηεο 

εθπαίδεπζεο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο γλψζε θαη 

ηεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

O McCarthy (2004), δηεπθξηλίδεη ζαλ ηε κφλε αηηηνινγεκέλε 

εμαίξεζε θαη επηηξεπηή παξαβίαζε ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο, ηνλ 

ήπην παηεξλαιηζκφ (ζηελ πην αζζελή ηνπ κνξθή), ζηε πεξίπησζε 

πνπ απαηηείηαη κηα ήπηα παξέκβαζε, αξθεηή ψζηε λα δηεπθξηληζηεί 

εάλ ην άηνκν είλαη απηφλνκν ή φρη, ή ζηε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν 

δελ είλαη ή δελ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί σο απηφλνκν λα σθειεζεί 

απφ ηε κνξθή απηή παηεξλαιηζκνχ. 

Ο ηειεπηαίνο, πξνζζέηεη φηη αζζελείο πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε 

ςπρηθή ή ζσκαηηθή έληαζε ιφγσ ηεο αζζέλεηαο ηνπο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ απηφλνκνη θαη άξα φρη ζε ζέζε λα απνθαζίζνπλ γηα ηηο 

κεηέπεηηα παξεκβάζεηο φπνπ (ή φπνηε) απηέο κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ απαξαίηεηεο ή ρξήζηκεο. 

Κάπνηνη αζζελείο είλαη ζε ζέζε λα δπγίζνπλ θαηαζηάζεηο θαη λα 

απνθαζίζνπλ ηα επφκελα βήκαηα, έρνληαο πιήξε επίγλσζε ησλ 

ελδερφκελσλ επηπινθψλ αιιά θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ 

επηινγψλ ζεξαπείαο θαη παίξλνπλ ην φπνην ξίζθν έρνληαο θαηά 

λνπ ηηο πξνηηκήζεηο αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη 

αζζελείο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα απφθαζεο ζεξαπείαο ηνπο, εάλ νη 

επηινγέο θαη νη ζπλέπεηεο απηψλ είλαη μεθάζαξεο. Με ηελ ίδηα 
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αθξηβψο ινγηθή, θάπνηνη γηαηξνί έρνπλ θαη ηελ δηάζεζε θαη ηελ 

ππνκνλή ζην λα αλαπηχμνπλ πξνζεθηηθά θαη αλαιπηηθά φιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο. Δίλαη γεληθψο 

απνδεθηφ φηη φινη νη ηαηξνί κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο ηεξάζηηεο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ ζεξαπείαο 

θαη κπνξνχλ λα εθζέζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ θάζε ζρεδίνπ, ψζηε ν 

αζζελήο λα κπνξεί λα απνθαζίζεη πνηνο είλαη ν πην θαηάιιεινο 

δξφκνο γηα ηνλ ίδην. Σπκπεξαζκαηηθά, παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο 

θαη λα πξνθχςνπλ ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ επεμήγεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ κε ηνλ αζζελή, ν ηαηξφο θαη νη ππφινηπνη 

επαγγεικαηίεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ ζεξαπεία ηνπ ζα 

πξέπεη λα δνπιέςνπλ εληαηηθά θαη κε ππνκνλή ψζηε λα 

θαηαιήμνπλ ζην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

Δίλαη απηνλφεην γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, ινγηθά ζθεπηφκελνπο, 

πσο θάζε κνξθή παηεξλαιηζκνχ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αξρή 

πνιιψλ δεηλψλ, φρη κφλν ζην ρψξν ηεο πγείαο αιιά θαη ζε θάζε 

κνξθή θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο. 

Οη Beauchamp & Childress (2013), αλαθέξνπλ φηη δπλεηηθά, 

πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα φηαλ ν παηεξλαιηζκφο δίλεηαη κε ηε 

κνξθή εμνπζίαο ηφζν ζην θξάηνο φζν ζε θάπνηα θνηλσληθή νκάδα 

φπσο ιρ ζηνπο ηαηξνχο. Δπίζεο αλαθέξνπλ φηη ην λφκηκν δηθαίσκα 

απνθάζεσλ ηειηθά έγθεηηαη ζην ίδην ην άηνκν, θαζψο θάζε κνξθή 

ηαηξηθήο παηεξλαιηζηηθήο πξάμεο ή απφθαζεο θαηαζηξαηεγνχλ 

απηνκάησο θάζε έλλνηα απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ-αζζελνχο, θαη 

θαηαιήγνπλ λα θέξνληαη ζε ηθαλά θαη απηφλνκα άηνκα ζαλ 

θαηψηεξα φληα ελψ νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη πξάηηνπλ κε γλψκνλα ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ αζζελνχο, θαη ζπλερίδνπλ νη ζπγγξαθείο 

παξαπέκπνληαο ζηνλ Ronald Dworkin (1978) «…θαη όηαλ άιινη 

ηνπο επηβάιινπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην θαιό καο, εθείλνη 

αξλνύληαη ηνλ ζεβαζκό πνπ καο νθείινπλ, έζησ θαη αλ έρνπλ 

θαιύηεξε αληίιεςε ησλ αλαγθώλ καο από εκάο.». 

2.3 Informed Consent and clinical practice 

Αο αλαιχζνπκε ηε ζεκαζία ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο θαη ηελ 

ηζρχ ηεο ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε. 

Η Bowman et al (2012), αλαθέξεη φηη ζηε ζπγθαηάζεζε (ζηε 

θιηληθή πξάμε) είλαη θνηλψο αλαγλσξηζκέλα φηη ππάξρνπλ επί 
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κέξνπο ζηνηρεία ηα νπνία ηε ζπλζέηνπλ ζηε πξάμε, θαη απηά έρνπλ 

σο αθνινχζσο : 

1. Δπαξθείο πιεξνθνξίεο 

2. Ιθαλφο αζζελήο (ηθαλφο δειαδή λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ κε αζθάιεηα) 

3. Διεχζεξνο θαηαλαγθαζκνχ 

4. Γπλακηζκφο: Να ππάξρεη δειαδή ζπλέρεηα ζηε θχζε ηεο 

ζπγθαηάζεζεο θαη ν αζζελήο λα δηαηεξεί ηελ ηθαλφηεηα 

απφζπξζεο ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ φπνηε απηφο επηζπκεί. 

Έρνληαο θαηά λνπ ηα παξαπάλσ, θάζε ζπγθαηάζεζε πνπ δίδεηαη  

απφ θάπνηνλ αζζελή ζε θάπνηνλ επαγγεικαηία πγείαο, ζα πξέπεη 

λα έρεη ζπκπεξηιάβεη πιήξσο φζα πξναλαθέξζεθαλ ψζηε λα 

ζεσξείηαη λνκίκσο, επαγγεικαηηθψο θαη εζηθψο άκεκπηε. 

Σηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηνπ «ηεηξηκκέλνπ» ηεο ίδηαο 

δηαδηθαζίαο ζπλαίλεζεο απφ επαγγεικαηίεο πγείαο κε 

δηαθνξεηηθνχο αζζελείο θάζε θνξά, ειινρεχεη πάληνηε ν θίλδπλνο 

λα αγλνεζνχλ δεδνκέλα φπσο φηη ν αζζελήο δελ έρεη πιήξσο 

θαηαλνήζεη ή φηη ζε θάπνην βαζκφ έρεη παξεξκελεχζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ κε απνηέιεζκα φρη πνιχ εκπινθή 

λνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ αιιά θαη άηνκα πνπ 

«ηξαπκαηίζηεθαλ» εζηθψο ή/θαη ζσκαηηθψο.  

Όινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο 

ελήκεξεο ζπλαίλεζεο ζα πξέπεη πάληνηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

εληνπίζνπλ «θελά» ή παξαλνήζεηο πιεξνθφξεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ρψξα ζην ζψκα ηνπ 

αζζελνχο  ψζηε λα απνθεπρζνχλ θάζε είδνπο δπζάξεζηα 

απνηειέζκαηα. 
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Κεθάιαην 3 

 

3.1 Ηζηθή θηινζνθία & Ιαηξηθή εζηθή 

 

α. Γηθαηνζχλε 

O Jorge Louis Borges, ζε έλα απφ ηα δηεγήκαηα ηνπ, ην «Λνηαξία 

ζηε Βαβπιψλα» (1962), δίλεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

δηθαηνζχλεο.  Σηε θνηλσλία πνπ αλαθέξεηαη ζην δηήγεκα ηνπ, θάζε 

κέινο ηεο, αλεμαξηήησο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο, ή άιιεο ζέζεο 

ηίζεηαη ζε θιεξσηίδα θαη αλαιφγσο, ππνρξενχηαη λα 

«ιεηηνπξγήζεη» ππφ ηνλ ξφιν ζηε θνηλσλία πνπ ε θιεξσηίδα ζα 

αλαδείμεη θάζε θνξά, φπσο ιφγνπ ράξηλ ζθιάβνο, ηεξέαο, δήκηνο 

θιπ. Τν παξάδνμν ηεο «δηθαηνζχλεο» απηήο, αλ θαη ζηεξείηαη 

εζηθψλ ή πνιηηηθψλ θξηηεξίσλ ζηε δηαλνκή ξφισλ, δε δηαθέξεη θαη 

πνιχ απφ πνιιέο ζχγρξνλεο εξκελείεο/εθδνρέο ηεο δηθαηνζχλεο νη 

νπνίεο θαη θαηαιήγνπλ αηειέζθνξεο, φπσο ε δηθαηνζχλε απηή 

εθαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθά κνηίβα. Ο Borges ζε κηα πξνζπάζεηα 

ηνπ λα ππνδείμεη ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηεο 

δηθαηνζχλεο θαηαθέξλεη λα «εκθπηεχζεη» ζηε ζθέςε ηνπ 

αλαγλψζηε ηηο πνιιαπιέο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο βαζηθψλ 

ελλνηψλ φπσο δηθαηνζχλε, ηζφηεηα. 

Οη Beauchamp & Childress (2013), ηνλίδνπλ φηη ιέμεηο φπσο 

«ηζφηεηα», «δηθαίσκα» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο 

θηιφζνθνπο γηα λα εμεγήζνπλ/νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο 

ίζσο λα κελ είλαη πιένλ επαξθείο θαη αλαηξέρνπλ ζε πην ζχλζεηεο 

ζεσξίεο βαζηζκέλεο ζηηο παξαπάλσ ιέμεηο/έλλνηεο πνπ 

ελδερνκέλσο λα εξκελεχζνπλ ελδειερέζηεξα ηελ έλλνηα ηεο 

δηθαηνζχλεο. 

Θεσξίεο πεξί δηθαηνζχλεο κπνξνχκε εχθνια λα βξνχκε 

αλαηξέρνληαο ζην καθξηλφ, πξνγνληθφ καο παξειζφλ νπνχ 

αξραίνη Έιιελεο θηιφζνθνη φπσο ιρ  ν Αξηζηνηέιεο ("ΕΝ ΔΕ 

ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΤΛΛΗΒΔΗΝ ΠΑΑ ΑΡΕΣΗ ΕΣΙ" ) , ή Πιάησλ ("ΜΗΔΕΝ ΠΕΡΙ ΠΛΕΙΟΝΟ 

ΠΟΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ"), αιιά θαη πην ζχγρξνλεο, φπσο θαζνξίδνληαη 

απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπο αιιά θαη ηνπο θχξηνπο 

εκπλεπζηέο ηνπο. 
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Σχγρξνλεο ζεσξίεο, φπσο ε ωυελιμιστική ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ζηφρνο νπνηαζδήπνηε πξάμεο (αηνκηθήο, θνηλσληθήο θιπ) ζα 

πξέπεη λα είλαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε επηπρία γηα φζν ην 

δπλαηφ κεγαιχηεξν αξηζκφ αλζξψπσλ. Δίλαη δίθαην ινηπφλ 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία απηή λα σθειεζνχλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε 

πξάμε καο φζνη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κπνξνχλ. 

Η σθειηκηζηηθή ζεσξία αληιεί ζηνηρεία απφ ηε θιαζζηθή 

εκπεηξηνθξαηηθή παξάδνζε θαη ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θαίλεηαη 

λα απνδίδεη θαιχηεξα, αλαθνξηθά κε ην ππφ αλάπηπμε ζέκα, 

θαζψο ε έλλνηα ηεο πξάμεο ηεο ζπλαίλεζεο κπνξεί εχθνια λα 

ππαρζεί ζαλ ην απνηέιεζκα έιινγεο απφθαζεο ηνπ ζπλαηλνχληνο 

αηφκνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε Μηιιηαλή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο 

απηνλνκίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ, φπσο ηελ πεξηγξάθεη 

ζην πεξίθεκν βηβιίν ηνπ «Πεξί ειεπζεξίαο», νπνχ ππνζηεξίδεη 

πσο ηα πξφζσπα ζα πξέπεη λα αθήλνληαη ειεχζεξα θαη 

αλεκπφδηζηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο, 

θαζψο φπσο ελζέξκσο ηνλίδεη ε δπλαηφηεηα απηή ειεχζεξεο 

ιήςεο απνθάζεσλ αλαπηχζζεη ηελ αηνκηθφηεηα ηνπο θαη απηή κε 

ηε ζεηξά ηεο ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ επηπρία ηνπο. 

Γερφκελνη πξνθαλψο, φηη ν αζζελήο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ 

απνηεινχλ ην «θνηλσληθφ ζχλνιν» ή κηα κηθξνγξαθία ηεο 

θνηλσλίαο ή αθφκα θαη ηε δνκηθή κνλάδα ηεο θνηλσλίαο. Καζψο 

φιεο νη πξάμεηο, παξεκβάζεηο, ζεξαπεπηηθέο ή αλαθνπθηζηηθέο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα, ζηνλ αζζελή, είλαη πάληα ζε ζπδήηεζε θαη ζε 

θαη’ απηήλ ζπκθσλία, κε ηνλ ίδην. Με ηνλ αζζελή, γηα ηνλ αζζελή 

σο θνξέα πξάμεσλ φζν θαη απνδέθηε πξάμεσλ άιισλ. Πξνο 

φθεινο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο θαη θαη επέθηαζε, ησλ νηθείσλ ηνπ 

θαη ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. Όινη καδί, ζαλ νκάδα, 

εξγάδνληαη κε θνηλφ παξνλνκαζηή θαη θνηλφ ζηφρν αθνχ θαη ηα 

απνηειέζκαηα επεξεάδνπλ θάζε κέινο ηεο ζε ζπλέρεηα. 

 

β. Πξάμε θαη Σπλέπεηεο 

Ο Γεξκαλφο δηαθσηηζηήο θηιφζνθνο Immanuel Kant (1724-1804), 

ζπλέδεζε ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ κε ηε πξνβιεκαηηθή ηεο 

απηνπξγίαο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο έιινγεο αλαζηνραζηηθήο 

ηθαλφηεηαο επηρεηξψληαο λα αλαδείμεη ηηο ππνδειψζεηο απηήο ηεο 
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ζπζρέηηζεο φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ εζηθψλ καο ζρέζεσλ 

(Καλειινπνχινπ & Παλαγνπνχινπ-Κνπηλαηδή, 2015). 

Μέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Καλη πεξί απηνπξγίαο ηεο ειεπζεξίαο 

θαη ηεο έιινγεο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ αζζελνχο θαη ηαηξνχ. Η ακθίδξνκε 

απηή ζρέζε κεηαμχ ηαηξνχ θαη αζζελνχο πνπ δηαηεξείηαη ζε 

ηζνξξνπία κέζσ ηεο έιινγεο απφθαζεο ηνπ αζζελνχο γηα 

ζπλαίλεζε πξνο «παξαβίαζε» ηεο αηνκηθήο ηνπ αθεξαηφηεηαο θαη 

ηνπ ζεβαζκνχ απφ ηε πιεπξά ηνπ ηαηξνχ ή εξεπλεηή απέλαληη 

ζηελ ειεπζεξία πνπ θέξεη ν αζζελήο ή ππνθείκελν σο λνήκνλ νλ 

κε εγγελή αμία. 

Η πξάμε ηεο ελεκέξσζεο απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο έρεη ζαλ 

ζπλέπεηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ αζζελνχο λα πξάμεη/απνθαζίζεη λα 

ζπλαηλέζεη (αθνχ έρεη ελεκεξσζεί) έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

παξέκβαζε ζην ζψκα ηνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ζεξαπεία ή 

κειέηε, κηα ηζνξξνπεκέλε δειαδή ξνή πξάμεσλ θαη 

απνηειεζκάησλ. Σε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ν 

ηαηξφο/επαγγεικαηίαο πγείαο νθείιεη λα πξάμεη άλεπ ελεκέξσζεο 

ηνπ αζζελνχο πξάηηνληαο κφλν ζε φθεινο ηνπ αζζελνχο θαη φηαλ 

ν αζζελήο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζεη ή ελεκεξσζεί (ι.ρ ζε 

επείγνπζεο θαηαζηάζεηο φπνπ θηλδπλεχεη ε δσή ηνπ αζζελνχο). 

 

γ. Απηνλνκία θαη ελήκεξε ζπλαίλεζε 

Η έλλνηα ηεο ελήκεξεο ζπλαίλεζεο έρεη ηζρπξφ θηινζνθηθά, εζηθφ 

ππφβαζξν. Σην «νηθνδφκεκα» πνπ νλνκάδεηαη ελήκεξε ζπλαίλεζε, 

ζεσξείηαη νπζηψδεο θαη αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ, ε έλλνηα ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ θαη ν ζεβαζκφο απηήο απφ φινπο. Παξά 

ηαχηα πνιινί ζεσξνχλ ηελ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο σο αφξηζηε θαη 

αξθεηέο απφ ηηο πηπρέο ηεο δηαηεξνχλ δσεξφ ελδηαθέξνλ ζηηο 

ζχγρξνλεο ζπδεηήζεηο. 

Ο Ronald Dworkin, ζην βηβιίν ηνπ ―Life’s Dominion‖ (1995), 

έγξαςε: «Recognizing an individual right of autonomy makes self-

creation possible. It allows each of us to be responsible for 

shaping our lives according to our own coherent or incoherent - but 

in any case, distinctive- personality. It allows us to lead our lives 

rather than be led along». 



36 
 

Σχκθσλα ινηπφλ κε ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ 

απηήο, φπσο αλαθέξεη ν Gillon (1993), θάζε ινγηθφ ππνθείκελν 

κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη θαη λα πξάηηεη κε ηξφπν ειεχζεξν θαη 

αλεπεξέαζην, ιακβάλνληαο έηζη ηηο απνθάζεηο πνπ θξίλεη νξζέο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σπλερίδνληαο ν Gillon (1993), νξίδεη σο 

απηνλνκία ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζθέθηεηαη θαη λα πξάηηεη 

αλεκπφδηζηα θαη κε ειεπζεξία. 

Η απηνλνκία σο δηθαίσκα απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη θαζνξηζκνχ ηεο 

δσήο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ απφ ην ίδην εθείλν ην άηνκν δε ζα 

κπνξνχζε παξά λα δηαδξακαηίδεη ζεκαίλσλ ξφιν ζπλνιηθά, ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε ελήκεξεο ζπλαίλεζεο. Δίλαη ζηε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ λα θαζνξίδεη ηε δσή ηνπ φπσο απηφο επηζπκεί ρσξίο λα 

ππνθχπηεη ζε επηζπκίεο άιισλ ή ζε παηεξλαιηζηηθνχ ηχπνπ 

ζπκπεξηθνξέο απφ νπνπδήπνηε θη αλ απηέο πξνέξρνληαη. Ο 

Childress (1979), ππνζηεξίδεη φηη ν παηεξλαιηζκφο απνηειεί ηελ 

παξέκβαζε ελφο αηφκνπ ζηε ζέιεζε θαη ηηο επηζπκίεο ελφο άιινπ 

κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ θαινχ απηνχ ηνπ αηφκνπ. 

Σην ζεκείν απηφ λα ηνληζηεί φηη ν παηεξλαιηζκφο, θαηά ην φρη θαη 

πνιχ καθξηλφ παξειζφλ, ζεσξείηαη φηη ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

αγαζνεξγίαο απφ ππεξβάιινληα δήιν, φκσο ζχκθσλα κε ηνπο 

Beauchamp & Childress (2013), έρεη πιένλ αληηθαηαζηαζεί απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο απηνλνκίαο. 

Σχκθσλα κε ηνλ Καλη, ν νπνίνο αλαθεξφκελνο ζηνπο αλζξψπνπο 

σο έιινγα φληα πίζηεπε φηη κπνξνχλ θαη λνκνζεηνχλ 

ππνηάζζνληαο ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηνπο λφκνπο απηνχο, κνλάρα 

απφ αίζζεζε θαζήθνληνο. Η αηνκηθή απηνλνκία, δειαδή, ε 

ηθαλφηεηα λα ππνηάζζνληαη ζηνπο λφκνπο πνπ νξίδνπλ απφ ηελ 

αίζζεζε απηή θαζήθνληνο, βαζίδεηαη ζηελ ηδηφηεηα ηεο 

δηυπνθεηκεληθφηεηαο ηνπ αηνκηθνχ γλψκνλα, ν νπνίνο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηζρχεη σο θαζνιηθφο λφκνο. Ψο θαζνιηθφο λφκνο, πνπ 

βξίζθεη εθαξκνγή δειαδή ζε νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα, άξα 

ππφ ηελ έλλνηα απηή θαλέλαο άλζξσπνο δελ επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο κέζν, σο αληηθείκελν. 

Σεκαληηθή, αλ φρη ε θχξηα θαη κνλαδηθή, πξνυπφζεζε ηεο 

απηνλνκίαο είλαη ε ειεπζεξία θαη ν ηξφπνο πνπ απηή εμαζθείηαη. Ο 

Καλη αλαθέξεη πσο έιιεηςε ειεπζεξίαο νδεγεί ζηελ εηεξνλνκία 

πνπ απνηειεί ηελ πεγή δπζηπρίαο. Δπίζεο αλαθέξεη φηη ε 

ειεπζεξία είλαη απνηέιεζκα θαζαξήο ινγηθήο απαιιαγκέλεο απφ 
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εκπεηξηθά ζηνηρεία, θαη ζπκβάιιεη άκεζα ζηελ ζχζηαζε ελφο 

λνεηνχ θφζκνπ θαη απνηειεί εζηθφ αίηεκα. 

Η ελήκεξε ζπλαίλεζε είλαη κηα απφ ηηο ζεκαίλνπζεο ζεκαηνινγίεο 

ζηε Βηνεζηθή θαη δε ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρηεί ηφζν ηζρπξά απφ 

θακία άιιε έλλνηα φζν απηήο ηεο αηνκηθή απηνλνκίαο κηαο θαη 

απνηειεί ηε βαζηθή αξρή αηηηνιφγεζεο ηεο. 

Η O’Neil (2002), αλαθέξεη φηη ε έλλνηα ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο 

αλαπηχζζεηαη κε ηδηαίηεξν ηξφπν ζην δνθίκην ηνπ John Stuart Mill, 

―On Liberty‖ (1859), φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε «Κνηλσληθή Διεπζεξία» 

είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλάπηπμεο 

πξνζψπσλ κε «αηνκηθφηεηα θαη ραξαθηήξα» ελλνψληαο άηνκα 

πνπ δηαζέηνπλ απηνλνκία φπσο ηελ ελλννχκε ζήκεξα. 

Ο Mill ππνζηήξημε επίζεο φηη ν άλζξσπνο θέξεη ην δηθαίσκα λα 

εθθξάδεη ειεχζεξα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο, θαη ειεπζεξία 

πξάμεσλ κε έλαλ πεξηνξηζκφ, ν πεξηνξηζκφο απηφο έγθεηηαη ν 

άλζξσπνο πνπ εθθξάδεηαη θαη πξάηηεη ειεπζέξα, λα κε βιάςεη 

θαλέλαλ άιιν άλζξσπν. 

Η αληίιεςε απηή ηνπ Mill ζε ζπλδπαζκφ κε ηα «αξλεηηθά 

δηθαηψκαηα» ηνπ Locke, απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηε 

θηινζνθηθή ζεψξεζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηε λνκηθή αληίιεςε γηα 

ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

επίιπζεο δηαθνξψλ ζηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή ή 

απφξξηςε κηαο ηαηξηθήο παξέκβαζεο (ζπλήζσο ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο) ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. 

Οη Beauchamp θαη Childress, ζην βηβιίν ηνπο «Principles of 

Biomedical Ethics‖ (2013), αλαθέξνπλ φηη ε απηνλνκία, ζπλνιηθά 

ζαλ έλλνηα, εκπεξηέρεη θαη ηελ αξλεηηθή ζεκαζία ηεο ειεπζεξίαο ε 

νπνία πεξηιακβάλεη πξνζηαζία απφ ηελ ειεγρφκελε παξέκβαζε 

απφ ηξίηνπο αιιά θαη απφ πεξηνξηζκνχο, φπσο ηεο αλεπαξθνχο 

θαηαλφεζεο, πνπ ζα παξεκπφδηδε ζεκαληηθέο επηινγέο απφ ην 

άηνκν. Δπίζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ ζεηηθή ζεκαζία ηεο 

ειεπζεξίαο, απηήο δειαδή θαηά ηελ νπνία ην άηνκν κπνξεί λα δξα 

ειεχζεξα, ζχκθσλα κε ην ζρέδην πνπ έρεη απνθαζίζεη, 

απηνβνχισο, αθξηβψο φπσο ζα έπξαηηε κηα εθιεγκέλε αλεμάξηεηε 

θπβέξλεζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ εδαθψλ πνπ δηαζέηεη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έλλνηα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο ηνπ 

αηφκνπ ζην ρψξν ηεο πγείαο πεξηγξάθεη ηελ ειεπζεξία, απνπζία 
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θαηαλαγθαζκνχ, ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ πγεία ηνπ θαηφπηλ 

πιήξνπο ελεκέξσζεο. Φαξαθηεξηζηηθά, γηα ηελ απηνλνκία ζην 

ρψξν ηεο πγείαο, αλαθέξεη ν Thompson et al (1994), ζεκαίλεη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ αζζελνχο σο πξνζψπνπ, κε πιήξε πξφζβαζε 

ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φπσο ιρ ην δηθαίσκα ζηελ 

ελεκέξσζε, ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη ην δηθαίσκα ζηελ 

πγεία. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ O’Neil (2002), ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο ελήκεξεο ζπλαίλεζεο θαη άιια 

ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Με πφζνπο δπλαηνχο ηξφπνπο κπνξεί λα ζεκεησζεί θαιχηεξα ε 

απηνλνκία ηνπ αζζελνχο παξά φηαλ ηνπ δίλνληαη φιεο νη 

δηαζέζηκεο επηινγέο ζεξαπείαο ή κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ηεο 

πάζεζεο ηνπ θαη έρνληαο φιεο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο θαη φ,ηη 

ζπλεπάγεηαη ή θάζε κηα απφ απηέο θαη αζθψληαο ηεο απηνλνκία 

απηή λα επηιέμεη απηή πνπ ζεσξεί εθείλνο θαιχηεξε γηα ηνλ ίδην, ή 

αθφκα θαη ην αθξαίν γηα πνιινχο ελδερφκελν, αλ ν αζζελήο 

(εθφζνλ δηαζέηεη θαζαξή ζθέςε θαη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

αληίιεςεο θαη ζπλείδεζεο), απνθαζίζεη φηη θακία απφ ηηο 

δηαζέζηκεο επηινγέο αληηκεηψπηζεο δελ ζεσξεί ν ίδηνο θαηάιιειεο. 

Ψο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαη απφιπηα εθθξαζκέλε ζηα 

Μηιιηαλά πξφηππα παξαηίζεηαη παξαθάησ ε άπνςε ηνπ Harris 

(2003), 

―Autonomy, the value expressed as the ability to choose and have 

the freedom to choose between competing conceptions of how to 

live and indeed of why we do so, is connected to individuality in 

that it is only by the exercise of autonomy that our lives become in 

any real sense our own‖. 

Η Tsinorema (2016), ππνζηεξίδεη φηη κηα ηζρπξή αλαδφκεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο απηνλνκίαο, πάληα ζχκθσλα κε ηα Μηιιηαλά πξφηππα, 

δελ είλαη απηή πνπ ηελ εθιακβάλεη σο κηα απιή επηινγή ή σο 

αλεμάξηεηε άζθεζε ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο επηινγήο αιιά σο 

ηνλ αλαζηνραζκφ εμάζθεζεο ησλ ηθαλνηήησλ απηήο ηεο επηινγήο, 

εθθξαζκέλν σο πηνζέηεζε δεχηεξεο ηάμεο ζπγθεθξηκέλσλ 

επηζπκηψλ ή επηινγψλ απφ ην άηνκν. 

Σην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλήζεθε θαη ν Frankfurt (1971), ν νπνίνο 

ζεσξεί φηη ην άηνκν απνηειεί απηφλνκν φλ αλ θαη κφλν αλ 
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ηαπηίδεηαη κε ηα θίλεηξα ησλ πξάμεσλ ηνπ ρσξίο λα δηαρσξίδεηαη 

απφ απηά. 

Δμ άιινπ ε αηνκηθή απηνλνκία νξίδεηαη θαη απφ ηελ κάιινλ 

απιντθή πξνζέγγηζε «ην άηνκν κπνξεί λα απνθαζίδεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ», αιιά κπνξεί λα ηδσζεί θαη σο ε δπλαηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα ειέγρεη θαη λα αμηνινγεί ηηο πξάμεηο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο πνπ ηνλ δηέπνπλ ζαλ πξνζσπηθφηεηα θαη ζαλ πνιίηε, νη 

νπνίεο φκσο αξρέο απφ ηελ νπηηθή ηεο θνηλσλίαο, ζεσξνχληαη 

έγθπξεο. 

Σηελ Καληηαλή εζηθή, ε απηνλνκία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ζην άηνκν. Ψο ηδέα γίλεηαη αληηιεπηή 

πεξηζζφηεξν ζαλ ηελ απηνλνκία ηεο βνχιεζεο θαη φρη ηνπ αηφκνπ, 

φκσο αλ ηε δνχκε αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε Tsinorema 

(2016) έλαο πην ζαθήο ραξαθηεξηζκφο ζα ήηαλ «the idea of the will 

of every rational being as a will giving universal law». 

Απνηειεί δνκηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ππνρξεσηηθήο επηβνιήο εζηθψλ 

αξρψλ, φπσο επίζεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν, εκείο νη ίδηνη, 

ππνηαζζφκαζηε ζηηο ίδηεο εζηθέο αξρέο. Δλ νιίγνηο δειψλεη φηη 

είκαζηε ππνθείκελα ηεο απαίηεζεο φηη φιεο νη ππνθεηκεληθέο καο 

αξρέο ζπληάζζνληαη κε έλα παγθφζκην λφκν κέζσ ηεο ειεχζεξεο 

βνχιεζεο καο. Παξνπζηάδεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα πξάμε 

«απηνλνκνζεζίαο», δειαδή ηεο έλλνηαο πνπ δξνχκε θαη 

ζπκπεξηθεξφκαζηε βάζεη, δειαδή ηεο απηνλνκίαο. 

Παξά ην γεγνλφο ηεο επξχηεξεο αλαγλψξηζεο θαη απνδνρήο ηεο 

αμίαο ηεο έλλνηαο ηεο απηνλνκίαο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηε 

Βηνεζηθή ππάξρεη θαη ν «αληίινγνο». 

Ο Holm (1995), ππνζηήξημε φηη ν ζεβαζκφο ζηελ απηνλνκία 

ρξεζηκνπνηείηαη κεξνιεπηηθά. Καηεγνξεί δε ηνπο Beauchamp & 

Childress, φηη κεγαινπνίεζαλ, κε ηε δνπιεηά ηνπο πεξί αξρψλ 

Βηνεζηθήο, ηελ αμία ηεο απηνλνκίαο, ηφζν ηε ζεσξεηηθή φζν θαη ηε 

πξαθηηθή ηεο έλλνηα, ψζηε νη έλλνηεο ηεο αγαζνεξγίαο θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο λα κελ έρνπλ αθνκνησζεί ζηε ζπλνιηθή «δηαδηθαζία» 

επίιπζεο βηνεζηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη ηειεπηαίνη θαίλεηαη λα 

αλαγλσξίδνπλ φηη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θάπνηεο έλλνηεο 

έξρνληαη ζε αληίζεζε ή θάπνηεο αλαγλσξίδνληαη σο πην 

ζεκαληηθέο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ε αξρή ηεο απηνλνκίαο 
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πνπ θαίλεηαη λα είλαη πην ζεκαληηθή απφ απηήλ ηεο αγαζνεξγίαο 

ηδηαηηέξσο ζηελ Ιαηξηθή Ηζηθή. 

Δπίζεο νη Pellegrino θαη Thomasma (1987), θαίλεηαη λα 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη αζπλέρεηα κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο 

απηνλνκίαο θαη ηεο αγαζνεξγίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη νη ζηφρνη ηνπ αζζελνχο κε απηνχο ηεο 

επηζηήκεο. 

Ο Richman (2004), ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη έληνλε αληίζεζε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο αγαζνεξγίαο θαη ηεο απηνλνκίαο, θαζψο ζηε 

πεξίπησζε ηεο αγαζνεξγίαο, ν αζζελήο αληηκεησπίδεηαη κφλν σο 

βηνινγηθφο νξγαληζκφο θαη κε ηελ πξνζέγγηζε απηή νη επηδηψμεηο 

θαη επηζπκίεο ηνπ αηφκνπ αγλννχληαη εληειψο, εξρφκελνο έηζη ζην 

εληειψο αζπκβίβαζην ηεο παληεινχο αγλφεζεο ηνπ 

αηφκνπ/πξνζψπνπ, πίζσ απφ ηνλ βηνινγηθφ νξγαληζκφ. 

Η απηνλνκία απνηειεί ην πεξηερφκελν αιιά θαη ην απνηέιεζκα 

φισλ ησλ πξάμεσλ, ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ καο 

 

δ. Με βιάπηεηλ 

Βαζηθή αξρή ζηε θαζεκεξηλή θιηληθή καο πξάμε είλαη λα 

ζεξαπεχνπκε θαη λα κε βιάπηνπκε. Μηα αξρή πνπ ζίγεη πξψηνο ν 

Ιππνθξάηεο, πεξί ηνλ 5ν αηψλα πξν Φξηζηνχ, ζην ζχγγξακκα ηνπ 

«Δπηδεκηψλ ην Πξψηνλ», θαη αθνινπζεί έθηνηε (& ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νξίδεη) ηελ ηαηξηθή εζηθή αιιά θαη ηελ ηαηξηθή 

πξαθηηθή φπσο θαη θάζε πηπρή ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Σθνπφο ηεο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είλαη ε απνθπγή 

νπνηαζδήπνηε δεκίαο, βιάβεο ή αθφκα θαη παξάιεηςεο 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο, εθνχζηαο ή αθνχζηαο, πξνο ηνλ αζζελή. 

Η έλλνηα ηεο βιάβεο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ηφζν ζε ζσκαηηθέο φζν 

θαη δηαλνεηηθνχ ηχπνπ βιάβεο. Δπίζεο ε δεκία κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε ιηγφηεξν νξηζκέλεο έλλνηεο ή πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο ηνπ αηφκνπ, φπσο είλαη θάπνην δηθαίσκα πνπ δελ απνδίδεηαη 

ή αθαηξείηαη, άκεζα ή δπλεηηθά, απφ ηνλ θάηνρν ή θέξσλ ην 

παξαπάλσ δηθαίσκα ή ηδηφηεηα. 

Η αξρή ηνπ «σθειέεηλ ή κε βιάπηεηλ» βξίζθεη εθαξκνγή ζε θάζε 

επαγγεικαηία πγείαο πνπ θξνληίδεη άκεζα ή έκκεζα αζζελείο. Ο 

Λαζθαξάηνο (2003), αλαθέξεη φηη ε παξνρή πγεηνλνκηθήο 
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θξνληίδαο ζηνλ αζζελή ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν 

ψζηε λα πξνζθέξεη κφλν βνήζεηα, ρσξίο λα πξνθαιεί 

νπνηνπδήπνηε είδνπο επηπξφζζεηε βιάβε (ηαηξνγελείο βιάβεο). 

Ο McCormick (1973), αλαθέξεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη κεξηθέο 

ηαηξηθέο πξάμεηο εθηφο απφ φθεινο θέξνπλ θαη δεκία, ππάξρεη ε 

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δχν πνπ θαζνξίδεηαη απφ κηα εμηζνξξφπεζε 

ηεο επηδεηνχκελεο αμίαο, ελ πξνθεηκέλσ ηεο πγείαο, ησλ 

πξνζέζεσλ ηνπ δξψληνο θαη ηνπ επηδησθφκελνπ θαινχ, πνπ ζα 

ζπκβάιεη ζηε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο. Ο ίδηνο αλαθέξεη επίζεο φηη 

ε εμηζνξξφπεζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ηξία θαζνξηζηηθά 

ζηνηρεία ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Τα ζηνηρεία απηά είλαη ηα 

παξαθάησ: 

1. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ηζνδπλακία κεηαμχ επηδεηνχκελεο θαη 

ζπζηαδφκελεο αμίαο 

2. Η δηαδηθαζία ζεξαπείαο λα είλαη ε ιηγφηεξν δεκηνγφλα 

3. Αθνχ θεξδεζεί ε αξρηθά επηδησθφκελε αμία λα εμαζθαιηζηεί 

θαη ε δηάξθεηα ηεο ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Οη Crelin θαη Ania (2002), ηνλίδνπλ φηη ε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε 

αξρή ηνπ κε βιάπηεηλ θέξεηαη σο αληίζεηε ηεο αξρήο ηεο 

αγαζνεξγίαο, εθηζηψληαο έηζη ηελ πξνζνρή ζηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο γηα ηδηαηηέξσο ελδειερή αμηνιφγεζε ηνπ φθεινπο ζε ζρέζε 

κε ηνλ θίλδπλν πνπ ελδερνκέλσο εθηίζεηαη ν αζζελήο. 

Δπίζεο νη Gordijn θαη Ten Have (2001), δηαρσξίδνπλ ηελ 

ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηνπ κε βιάπηεηλ απφ ηα 

«ζεηηθά» θαζήθνληα πνπ εθθξάδνπλ πξναγσγή, σο ππαγφκελε 

ζηα «αξλεηηθά» θαζήθνληα, θαζήθνληα δειαδή πνπ εθθξάδνπλ 

απαγφξεπζε. Οη ίδηνη, ζπλερίδνληαο, ηνλίδνπλ πσο ηα «ζεηηθά» 

θαζήθνληα πξάηηνληαη απφ ηα άηνκα σο απφξξνηα ηεο απηνλνκίαο 

ηνπο, φρη φκσο θαη ηα «αξλεηηθά» ηα νπνία κέζα απφ ην θπζηθφ 

λφκν έρνπλ θαζηεξσζεί απφ ηε θχζε (ή θαη ην ζεφ), θαζηζηψληαο 

ηε δηαθνξά απηή θαζνξηζηηθή κεηαμχ αγαζνεξγίαο θαη κε βιάπηεηλ. 

Όινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο, ζηε θαζεκεξηλή καο θιηληθή πξάμε, 

δξνχκε ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο (code of conduct) 

πνπ ππνβάιιεη ην ζψκα επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ππαγφκαζηε 

(ΔΝΔ, NMC, GMC) θαη απνηειεί έλα ζχλνιν νδεγηψλ (ηαηξηθέο, 

λνκηθέο, εζηθέο), πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνηξνπή πηνζέηεζεο απφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 



42 
 

δπλεηηθά λα βιάςνπλ θάπνηνλ αζζελή. Οη Beauchamp & Childress 

(2013), ζπγθέληξσζαλ θαη νξγάλσζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εζηθνχ επαγγεικαηία πγείαο φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ. 

Η απνθπγή πξφθιεζεο βιάβεο δελ επηβάιιεηαη κφλν απφ ηνλ 

εζηθφ λφκν, αιιά θαη απφ ηελ, πην απζηεξή, επηβνιή ηνπ λφκνπ 

ηεο πνιηηείαο. Η ακέιεηα πνπ νδεγεί ζηε βιάβε, ηδηαηηέξσο ε 

ηαηξηθή ακέιεηα (ή ε ακέιεηα επαγγεικαηία πγείαο) πνπ νδεγεί ζε 

βιάβε (εζηθή ή ζσκαηηθή) ηνπ αζζελνχο ηηκσξείηαη απζηεξψο απφ 

ηελ πνιηηεία. 

Παξά ηα πξναλαθεξφκελα ζε πεξηζηάζεηο φπσο ε πεξίπησζε ηνπ 

νγθνινγηθνχ αζζελνχο πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζε 

νπνηνπδήπνηε είδνπο ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηε ζσκαηηθή ηνπ 

αθεξαηφηεηα κε ζθνπφ ηελ ζεξαπεία ή ηελ αλαθνχθηζε, θαη 

έρνληαο ππ’ φςηλ ηε ηνμηθφηεηα θαη ηηο βιάβεο (παξελέξγεηεο) πνπ 

δπλεηηθψο ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη (ηφζν ζσκαηηθέο φζν θαη 

ςπρηθέο/εζηθέο), ν αζζελήο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

ελεκεξσκέλνο θαη ελδερνκέλσο πξνεηνηκαζκέλνο, γηα λα 

απνθαζίζεη, δπγίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ κάιινλ δπζηπρψο 

παξά επηπρψο είλαη κέξνο ηνπ «παθέηνπ» ηεο ζπκθσλίαο. 

Δπηπξνζζέησο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζηθνχ πνιίηε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζηθνχ ραξαθηήξα ηνπ επαγγεικαηία πγείαο 

πνπ αλαθέξζεθαλ, φπσο αλαθέξεη ν McCormick (1999), 

ππάξρνπλ θαη ηα λνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ 

ακέιεηα: 

1. Ο επαγγεικαηίαο πγείαο πξέπεη λα έρεη θαζήθνλ απέλαληη 

ζηνλ αζζελή 

2. Ο επαγγεικαηίαο πγείαο απηφο ζα πξέπεη λα έρεη αζεηήζεη 

απηφ ην θαζήθνλ 

3. Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα έρεη βηψζεη θάπνηνπ είδνπο βιάβε 

θαη 

4. Η βιάβε απηή ζα πξέπεη λα έρεη πξνθιεζεί απφ ηελ αζέηεζε 

ηνπ θαζήθνληνο ηνπ επαγγεικαηία πγείαο. 

Η ελεκέξσζε απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο καο 

θιηληθήο πξάμεο θαη δελ ζα κπνξνχζε παξά λα ζεκαίλεη 

παξάβαζε θαζήθνληνο ή ακέιεηα ην λα κελ ελεκεξψλεηαη ν 

αζζελήο γηα ην ζπκβαίλεη ή ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί αλαθνξηθά κε 

ηελ πγεία ηνπ. 
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Οη Beauchamp & Childress (2013), δίλνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απνθπγήο πξφθιεζεο βιάβεο σο απφξξνηα ηεο 

αξρήο ηνπ κε βιάπηεηλ, φπσο είλαη ε απνθπγή πξφθιεζεο πφλνπ 

ζηνπο άιινπο (do not inflict pain to others) αιιά θαη ε απνθπγή 

πξφθιεζεο ζαλάηνπ (do not kill). 

Αλ θαη ε αξρή ηνπ κε βιάπηεηλ φπσο θαη ε αξρή ηεο αγαζνεξγίαο 

πνπ ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ, ζεσξήζεθε πνιχ ζεκαληηθή σο 

κέξνο ηεο ηαηξηθήο εζηθήο, απφ ην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα θαη 

κεηέπεηηα ε αλάδπζε ηεο θαηά πνιινχο ηζρπξφηεξεο αξρήο ηεο 

απηνλνκίαο, επηζθίαζε ζε έλα βαζκφ ηηο δπν απηέο αξρέο. 

Καη ηα δχν παξαπάλσ παξαδείγκαηα απνηεινχλ πεγή έληνλεο 

ζπδήηεζεο θαη ακθηιεγφκελσλ επηρεηξεκάησλ ζηε Βηνεζηθή 

ηδηαίηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζέκαηα φπσο ε επζαλαζία θαη 

νη ακβιψζεηο. 

ε. Αγαζνεξγία 

 

Οη Beauchamp & Childress (2013), αλαθέξνπλ φηη ζχκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο αγαζνεξγίαο, θάζε άλζξσπνο έρεη εζηθή ππνρξέσζε λα 

βνεζάεη ηνλ ζπλάλζξσπν ηνπ (ρσξίο φκσο λα δηαθηλδπλεχεη ηα 

δηθά ηνπ ζπκθέξνληα ή ηε δηθή ηνπ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ή 

αζθάιεηα) ψζηε ν ζπλάλζξσπνο λα κπνξεί λα επηηχρεη ηα 

ζεκαληηθά θαη λφκηκα ζπκθέξνληα ηνπ. 

Η αξρή ηεο αγαζνεξγίαο αλαθέξεηαη πξψηε θνξά απφ ηνλ 

Ιππνθξάηε (460-377 π.Φ.) θαη αλαθέξεη ζηνλ Ιππνθξαηηθφ Όξθν: 

«Γηαηηήκαζί ηε ρξήζνκαη επ’ σθειείε θακλόλησλ θαηά δύλακηλ θαη 

θξίζηλ εκήλ, επί δειήζεη δε θαη αδηθίε είξμεηλ». 

Σχκθσλα θαη κε ηνπο Beauchamp & Childress (2013), ε 

ππνρξέσζε γηα ηελ ζηήξημε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ζπλαλζξψπσλ είλαη απφξξνηα ηεο αξρήο ηεο αγαζνεξγίαο, φπσο 

επίζεο θαη ε παξνρή βνήζεηαο αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν 

Πξνθαλψο αλαθεξφκελνη ζην ρψξν ηεο πγείαο, ε αξρή ηεο 

αγαζνεξγίαο, εθαξκφδεηαη ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιιε πεξίπησζε, αθνχ ν επαγγεικαηίαο πγείαο θέξεη εμ νξηζκνχ 

ηελ εζηθή ππνρξέσζε θαη εζηθφ θαζήθνλ λα ζπλδξάκεη φζν 

δχλαηαη ζε αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν βιάβεο ή ηεο 

ζσκαηηθήο ηνπ αθεξαηφηεηαο ή ηεο ίδηαο ηνπ ηεο δσήο θαη 
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ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο απνηειεί ε 

ελεκέξσζε, ε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ άκεζα 

ηνλ αζζελή θαη ηελ πγεία ηνπ. Η ίδηα αξρή βξίζθεη εθαξκνγή ηφζν 

ζε επίπεδν ζεξαπείαο φζν θαη πξφιεςεο ηεο λφζνπ αιιά θαη 

πξναγσγή ηεο πγείαο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί φρη κφλν ζε 

κεκνλσκέλα άηνκα αιιά θαη γεληθεχνληαο ζε θνηλσληθά ζχλνια 

φπσο θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Οη Beauchamp & Childress επίζεο αλαθέξνπλ φηη γηα ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνλνκίαο, νη ηαηξνί θαη νη 

ινηπνί επαγγεικαηίεο πγείαο θέξνπλ πξψηα ηελ ππνρξέσζε 

ηήξεζεο ηνπ ελήκεξεο ζπλαίλεζεο, ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ αιιά 

θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη 

δεπηεξεπφλησο απηφ ηεο αγαζνεξγίαο. 

Όπσο πάληα ππάξρεη θαη ν αληίινγνο πνπ θάλεη ηειηθά ηνλ δηάινγν 

πην επνηθνδνκεηηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ Sallivan (1989), ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη φηη ε αγαζνεξγία απνηειεί ηνλ ππξήλα ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ηαηξνχ θαη νη ινηπέο αξρέο φπσο απηή ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο, ηδησηηθφηεηαο θαη ηήξεζεο ηνπ ηαηξηθνχ 

απνξξήηνπ απνηεινχλ ηξφπνλ ηηλά δνξπθφξνπο ηεο θαη ζπλερίδεη 

ηνλίδνληαο φηη ε αγαζνεξγία απνηειεί μεθάζαξα έλα θαζήθνλ φκσο 

δελ είλαη «κηα απφιπηε ππνρξέσζε» ή ζχκθσλα κε ηνλ Reeder 

(1982), ε αγαζνεξγία εθθξάδεηαη κε ηε κνξθή ακνηβαίαο βνήζεηαο 

πξνο ηνπο ζπλάλζξσπνπο πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε αιιά κπνξεί 

θάιιηζηα λα είλαη απιψο απνηέιεζκα «ππεξβάιινληνο δήινπ». 

Παξά ηαχηα ε ηαηξηθή βνήζεηα δελ ζα κπνξνχζε λα έγθεηηαη ζηελ 

θαηεγνξία ηεο απιήο βνήζεηαο ή αγαζνεξγίαο απφ ππεξβάιινληα 

δήιν, θαζψο ζρεδφλ πάληα παξέρεηαη ζηα πιαίζηα θνηλσληθψλ 

ζεζκψλ απφ εθπαηδεπκέλα γηα απηφ ην ζθνπφ άηνκα. Ο Shelp 

(1982), ζεσξεί φηη νη πεξηπηψζεηο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζηα 

πιαίζηα θνηλσληθψλ ζεζκψλ απνηεινχλ «αγαζνεξγία πνπ 

πξάηηεηαη ππφ ην θαζήθνλ ηεο δηθαηνζχλεο». 

Ο ίδηνο ν Καλη αλαθεξφκελνο ζηελ αγαζνεξγία ηφληζε φηη απνηειεί 

κέξνο ησλ «ζεηηθψλ θαζεθφλησλ» φκσο είλαη πεπεξαζκέλν θαη 

αηειέο εθ’ φζνλ επεξεάδεηαη απφ άιια θαζήθνληα, θαη γηα ηνχην ε 

«ππνρξεσηηθή» αγαζνεξγία ηνπ αηφκνπ πξνο έλα άιιν άηνκν 

κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο. 

Να ζπκπιεξσζεί φηη ε αξρή ηεο αγαζνεξγίαο δεκηνπξγεί νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, ζε πεξηπηψζεηο παξνρήο 
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βνήζεηαο ε νπνία κπνξεί ηαπηφρξνλα λα πξνθαιεί βιάβε ζηνλ ίδην 

ην άηνκν ή ζε άιιν άηνκν. Γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ δηελέξγεηα 

θάπνηαο ηαηξηθήο πξάμεο ζε θάπνηνλ αζζελή, φπσο ζηε 

πεξίπησζε ησλ νγθνινγηθψλ αζζελψλ νπνχ παξά ην γεγνλφο ηεο 

ηνμηθφηεηαο ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ θαη ηεο 

πιεζψξαο ησλ παξελεξγεηψλ πνπ απηά πξνθαινχλ ρνξεγνχληαη 

ζηνλ αζζελή κε κφλν γλψκνλα ηε θαηαζηαιηηθή δξάζε ησλ 

θαξκάθσλ απηψλ ζηα θαξθηληθά θχηηαξα, ή ζηηο πεξηπηψζεηο 

κεηακνζρεχζεσλ θαηά ηηο νπνίεο έλα άηνκν «ράλεη» έλα φξγαλν 

γηα λα βνεζεζεί έλα άιιν άηνκν. Καη ζηηο δπν πξναλαθεξζείζεο 

πεξηπηψζεηο ε αξρήο ηεο αγαζνεξγίαο έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε 

κε απηή ηνπ κε βιάπηεηλ, θαζψο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ ην 

δηπιφ απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα έρεη κηα πξάμε. Πξνθαλψο ζηελ 

θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ε αξρή ηνπ risk-

benefit, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί 

θαη ην φθεινο πνπ ζα απνθνκίζεη ν αζζελήο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξέκβαζε θαη αλαιφγσο απφθαζεο ηνπ ελήκεξνπ αζζελνχο 

ζρεδηάδεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ε θξνληίδα ηνπ. 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ ινηπφλ, φηη ε αξρή ηεο αγαζνεξγίαο έρεη 

νξηζκέλα φξηα, ηα νπνία θξνληίδνπλ γηα ηε πξνζηαζία απφ άδηθε, 

αλψθειε θαη αλεπαλφξζσηε βιάβε θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππ’ φςηλ πξηλ ιεθζνχλ ζνβαξέο απνθάζεηο γηα ηα 

κειινληηθά βήκαηα αλαθνξηθά κε ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

κπνξεί κελ λα έρνπλ ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα αιιά κε 

δπζβάζηαρην θφζηνο γηα ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, αδηακθηζβήηεηα 

φκσο ε νπνηαδήπνηε θχζεο απφθαζε ζα ιεθζεί ζε άκεζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ αζζελή αθνχ ηνπ έρνπλ παξαζρεζεί νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην «θφζηνο» θαη ηα ξίζθα 

πνπ ελδέρεηαη λα εθηεζεί. 

Ο Γαιαλάθεο (2005), φξηζε κε πνιχ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηα φξηα 

ηεο αγαζνεξγίαο θαη θάζε ηαηξηθήο παξέκβαζεο πνπ κπνξεί λα έρεη 

δηπιφ απνηέιεζκα. Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεη: 

1. Απηόο πνπ δέρεηαη ηε βνήζεηα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

ζεκαληηθό θίλδπλν 

2. Η παξερόκελε βνήζεηα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ 

θίλδπλν απηό 

3. Η παξερόκελε βνήζεηα κπνξεί πξαγκαηηθά λα απνηξέςεη ηνλ 

θίλδπλν θαη 
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4. Τν όθεινο πνπ ιακβάλεη ν δέθηεο πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθά 

κεγαιύηεξν ηεο βιάβεο ηνπ δόηε θαη λα κε ζπλεπάγεηαη 

θίλδπλν γηα απηόλ. 
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Κεθάιαην 4 

4.1 Σχγρξνλεο Σπληζηψζεο – Αμηνπξέπεηα 

 

Μέζα ζηνλ ππξεηφ ησλ ζπδεηήζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα 

ζπγθαηάζεζε, ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηε ζεξαπεία θαη ην «επ δελ» ηνπ 

αζζελνχο, ζηηο ζπλεδξίεο κε θάζε είδνπο εηδηθφηεηαο 

επαγγεικαηίεο πγείαο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, νη 

απφςεηο, νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αζζελνχο πεξλνχλ 

ζε δεχηεξε κνίξα. 

Ο αζζελήο έρνληαο νδεγεζεί ζε έλα ζεκείν φπνπ φια πηα 

θαίλνληαη κάηαηα, αλεμάξηεηα εάλ έρεη ζπκθηιησζεί ή φρη κε ηελ 

ηδέα ηνπ πηζαλψο επηθείκελνπ ζαλάηνπ ηνπ, θαη ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπ λα ζπκβαδίζεη κε ηα ζέισ θαη ηα πξέπεη ηνπ νηθείνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ θαη κε ηηο ζπκβνπιέο/νδεγίεο πνπ ιακβάλεη 

απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ζεξαπεία 

ηνπ, παξάιιεια κε ηα πνιιαπιά θαη δπζβάζηαρηα ζπλήζσο 

ζπκπηψκαηα - επηπινθέο ηεο λφζνπ ηνπ θαη ηνπ νξπκαγδνχ ησλ 

θαξκάθσλ πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη φπσο θαη ηε ζσκαηηθή-

ςπρνινγηθή εμνπζέλσζε πνπ θέξεη, θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ, θαη 

παξαδίδεηαη ζηηο απνθάζεηο θαη βνχιεζε ησλ άιισλ. Κάζε ίρλνο 

βνχιεζεο αιιά θαη ζέιεζεο απφ πιεπξάο ηνπ αζζελνχο έρεη 

εμαλεκηζηεί θαη αζπλείδεηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, άζεια ηνπο, 

αλαιακβάλνπλ άιινη (νηθνγέλεηα, ζπγγελείο, θίινη) ηελ έσο έλα 

βαζκφ «εμαλαγθαζηηθή» επηβίσζε ηνπ ίδηνπ, θηάλνληαο λα 

αλαξσηηνχληαη εάλ ππάξρεη αμηνπξέπεηα ζε ηέηνηνπ είδνπο δσή. 

Γίλεηαη αξθεηφο ιφγνο ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ 

αζζελνχο, θαη θαηά πφζν ππνινγίδεηαη ηειηθά ζηε ζπλνιηθή 

πξνζέγγηζε - αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο ηφζν απφ ηελ νπηηθή 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο φζν θαη απφ ην θνληηλφ ηνπ πεξηβάιινλ 

αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή ζηε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ. 

α. Αμηνπξέπεηα 

Η έλλνηα ηεο αμηνπξέπεηαο, αλ θαη δελ ππάξρεη αθξηβήο θαη 

μεθάζαξνο νξηζκφο, κπνξεί λα νξηζηεί σο ε εζηθή ππόζηαζε πνπ, 

εμ νξηζκνχ, θέξεη έλα άηνκν, θαη ηα εκπεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απνξξένπλ απφ απηφ ην status, ηνπ αηφκνπ απηνχ, φηαλ νη άιινη ην 

ζέβνληαη, αλαγλσξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εγγελή ηνπ αμία 
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θάλνληαο ην ίδην ην άηνκν λα αηζζάλεηαη φηη αλαγλσξίδεηαη ε αμία 

ηνπ αιιά θαη ε ηζφηεηα ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. Πξνθαλψο ε έλλνηα ηεο 

αμηνπξέπεηαο, φπσο θαη άιιεο αληηζηνίρνπ βειελεθνχο έλλνηεο, 

κπνξεί λα κεζεξκελεπηεί πνηθηινηξφπσο αλάινγα κε ην πνηνο ηελ 

πξαγκαηεχεηαη ή αλάινγα ησλ πξνζέζεσλ ηνπ, ν ρξφλνο πνπ 

εμεηάδεηαη, ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή θιπ. 

Υπάξρεη έληνλνο δηάινγνο γηα ην αλ ε αμηνπξέπεηα ηειηθά πξέπεη 

λα ηίζεηαη ζαλ επηρείξεκα ζηηο ζπδεηήζεηο γηα πεξηπηψζεηο 

αζζελψλ. Ο Distelmans ζην βηβιίν ηνπ ―In Pursuit of a Dignified 

Life’s End‖ (2015), αλαθέξεη φηη ε  επξεία πιεηνςεθία ζπκθσλεί κε 

ηελ άπνςε φηη ε αμηνπξέπεηα ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππ’ 

φςε ζαλ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε, ζηελ πξνζέγγηζε πεξηπηψζεσλ 

φπνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ή λα ζπδεηεζνχλ επηινγέο 

κε θξίζηκα δεηήκαηα θιηληθψλ απνθάζεσλ, πάληνηε βέβαηα 

ππάξρεη θαη ν αληίινγνο. 

Απφςεηο φπσο ηεο ακεξηθαλίδαο θαζεγήηξηαο Φηινζνθίαο θαη 

αληηπξνέδξνπ ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο, Ruth Macklin 

φπσο παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν ηεο ―Dignity is a Useless 

Concept‖ (2003), ζην νπνίν αλαθέξεη φηη δελ ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίδεηαη θαζφινπ ην ζέκα ηεο αμηνπξέπεηαο ζε ζπδεηήζεηο 

γηα πεξηπηψζεηο αζζελψλ, θαζψο ζεσξεί «άρξεζηε» ηελ έλλνηα 

ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηελ πξνζδηνξίδεη σο «αόξηζηε αλαδηαηύπσζε 

ηεο έλλνηαο ηεο απηνλνκίαο ή ζηελ θαιύηεξε ησλ πεξηπηώζεσλ 

ηίπνηα παξαπάλσ από έλα «ζιόγθαλ» πνπ δελ πξνζζέηεη 

απνιύησο ηίπνηα θαη γηα απηό ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί από θάζε 

είδνπο επηρεηξεκαηνινγία ή ζπδήηεζε» δείρλεη φηη ελψ αξθεηνί απφ 

καο ζεσξνχλ ηελ έλλνηα ηεο αμηνπξέπεηαο σο αθξνγσληαίν ιίζν 

ηεο αηνκηθήο καο νληφηεηαο, θνηλσληθήο καο χπαξμεο αιιά θαη 

ζπλχπαξμεο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο, ππάξρνπλ θαη 

θάπνηνη πνπ θέξνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε, αλαηξψληαο ηξφπνλ ηηλά 

ηελ θαζνιηθφηεηα απνδνρήο ηεο αμηνπξέπεηαο σο αλαθαίξεην 

γλψξηζκα ηνπ αηφκνπ ζαλ νιφηεηα. 

Η Dresser (2003), ππνζηεξίδεη φηη ε έλλνηα ηεο αμηνπξέπεηαο θάζε 

άιιν παξά αφξηζηε είλαη θαη αληηηίζεηαη αλνηρηά, αλαθεξφκελε ζηηο 

απφςεηο ηεο Macklin (2003), δηεπθξηλίδνληαο φηη ε έλλνηα ηεο 

αμηνπξέπεηαο δε ζα κπνξνχζε πνηέ λα λνείηαη σο αφξηζηε, θαζψο 
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ζα έπξεπε λα ηζρχεη ην ίδην θαη γηα αληίζηνηρεο έλλνηεο φπσο απηέο 

ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο ή ησλ δηθαησκάησλ, θαη ζπλερίδεη 

ππεξακπλφκελε ηεο έλλνηαο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνλίδνληαο φηη φρη 

κφλν δε γίλεηαη λα απνξξηθζεί ζαλ επηρείξεκα αιιά ην αληίζεην 

κάιηζηα, θαη πσο αλνίγεηαη έηζη ν δξφκνο γηα κηα πην αθξηβήο 

πεξηγξαθή ηεο αμηνπξέπεηαο ζηελ ζχγρξνλε επνρή. 

Σην ίδην θιίκα κε ηελ Dresser (2003), ηνπνζεηείηαη θαη ε Gallagher 

(2004), ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη δε πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

εγθαηαιεηθζεί ε έλλνηα ηεο αμηνπξέπεηαο, αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο 

ηνλίδνληαο ην πφζν δεκνθηιήο είλαη ε αληίζηνηρε ζεκαηνινγία ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαη ζπκπιεξψλεη φηη κε ηελ επθαηξία ηεο 

ελάξμεσο ελφο ηέηνηνπ ζεξκνχ δηαιφγνπ, πεξί αμηνπξέπεηαο, ζα 

πξέπεη λα αγθαιηαζηεί πην ζεξκά ην ζέκα θαη λα επεμεξγαζηεί ζε 

βάζνο, δεηψληαο παξάιιεια λα γίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξεο 

ζεσξεηηθέο αιιά θαη εκπεηξηθέο κειέηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αμηνπξέπεηαο. 

Η Macklin (2003) ηδηαηηέξσο ζε φ,ηη αθνξά ηε θξνληίδα 

θαηαιεθηηθψλ αζζελψλ, ζεσξεί φηη νπνηαδήπνηε επίθιεζε ζηελ 

αμηνπξέπεηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηθιήζεηο ζηελ 

πξναγσγή ηεο απηνλνκίαο ηνπ αζζελνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απνθάζεηο γηα πξνρσξεκέλεο επηινγέο (advanced directives) 

δηαηήξεζεο (ή κε) ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο. 

Η Shroeder (2008), ηνλίδεη απαληψληαο ζηελ άπνςε ηεο Macklin 

(2003), αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

γηα ηελ έλλνηα ηεο αμηνπξέπεηαο πνπ απηφκαηα δελ θαηαηάζζεηαη 

ζηηο «αφξηζηεο» έλλνηεο αιιά κάιινλ ζηηο πνιπζήκαληεο, θαη απφ 

απηφ θαη κφλν ην ζηνηρείν γίλεηαη θαηαλνεηφ πφζν ζεκαληηθή είλαη 

ε αμηνπξέπεηα φρη κφλν ζαλ ζεσξεηηθή έλλνηα αιιά θαη ζαλ 

αλζξψπηλε αμία. 

Σην ίδην θιίκα ε Killmister (2010), ζην άξζξν ηεο «Dignity: not such 

a useless concept», φρη κφλν αλαγλσξίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

αμηνπξέπεηαο ζαλ άμηα αλαθνξάο αιιά αλαθέξεη θαη ηέζζεξεηο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αμηνπξέπεηα. Όιεο νη 

πξνζεγγίζεηο απηέο δελ απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο αιιά 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ νπηηθή απηνχ πνπ ηελ αλαιχεη θάζε θνξά. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ηέζζεξεηο απηέο πξνζεγγίζεηο: 
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1. Η αμηνπξέπεηα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Καλη θαη είλαη 

ηαπηφρξνλα αλαθαίξεηε θαη απαξαβίαζηε. Απνηειεί 

πξνλφκην θαη βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή φισλ ησλ έιινγσλ 

φλησλ, επίζεο πεξηνξίδεη ηνπο ηξφπνπο πνπ αιιειεπηδξνχλ 

λνκίκσο ηα άηνκα κεηαμχ ηνπο. 

2. Αξηζηνθξαηηθή αμηνπξέπεηα: αλαθέξεηαη ζηηο πξάμεηο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ αηφκνπ 

3. Αμηνπξέπεηα ζπκπεξηθνξάο: αθνξά ηελ αηνκηθε 

ζπκπεξηθνξά φπσο απηή πξνβάιιεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ 

θφζκν θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ αξηζηνθξαηηθή σο κάιινλ 

πξνζαξκνζκέλε ζηα θνηλσληθά πξφηππα θαη ηηο θνηλσληθέο 

πξνζδνθίεο. 

4. Αμηέπαηλε Αμηνπξέπεηα: είλαη ε αμηνπξέπεηα πνπ απνδίδεηαη 

εθεί πνπ ην αμίδνπλ, δελ αλαγλσξίδεηαη σο εγγελήο αμία θαη 

γεληθά ζεσξείηαη ηηκεηηθή. Καη ζπληάζζεηαη σο αμηέπαηλε 

αληηηηζέκελε ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο καδί κε ηελ 

εγθξάηεηα, ηελ ππνκνλή, ηε δηθαηνζχλε φπσο θαη ην αίζζεκα 

αηνκηθήο αμίαο. 

Η έλλνηεο ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ζηα πξφζσπα ησλ 

έιινγσλ αηφκσλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έλλνηα ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ. Μέζσ ηεο έιινγεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ 

απνξξέεη ην αίζζεκα ζεβαζκνχ πξνο ηνλ πιεζίνλ καο θαη κέζσ 

απηνχ πξάηηνπκε αλάινγα. Φεξφκαζηε δειαδή ζηα άηνκα ζαλ λα 

είλαη πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ καο θαη πνηέ ζαλ απιά κέζα/άςπρα 

αληηθείκελα, ζαλ «ζθνπνί θαζ’ εαπηνί». Απηή απνηειεί θαη βαζηθή 

αξρή ηεο εζηθήο ζχκθσλα κε ηνλ Καλη (Formula of Humanity). 

Κάζε άηνκν δειαδή, άξα θάζε αλζξψπηλν φλ, θέξεη απηή ηελ 

αλαθαίξεηε ηδηφηεηα πνπ δελ κπνξεί κε θαλέλα ηξφπν λα αγλνεζεί, 

απφ θαλέλαλ, θαη ε αλαγλψξηζε ηεο ηδηφηεηαο απηήο απφ ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο απνηειεί ηε θαηεγνξηθή πξνζηαγή 

φισλ ησλ εζηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ θέξνπλ 

αλζξψπηλε λνεκνζχλε. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ηα άηνκα σο απηνθαζνξηδφκελα φληα 

είλαη ζε ζέζε λα πξάηηνπλ κέζα απφ ηελ θνηλά απνδεθηή νπηηθή 

ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο, θαη ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα 

εκπιέθνληαη ζε ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηα πξφζσπα 

απηά, απηφκαηα ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί κε θαλέλα ηξφπν, θαλέλα 



51 
 

άηνκν, λα «ρξεζηκνπνηεζεί» ζαλ αληηθείκελν ή ζαλ κέζν απφ 

θάπνην άιιν άηνκν. 

Τα άηνκα, θάζε έιινγν φλ δειαδή, αμίδνπλ ζεβαζκφ ζηελ 

αηνκηθφηεηα ηνπο θαη κέζσ ηεο πξαθηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο λα 

πξάηηνπλ ειιφγσο θαη βάζεη εζηθψλ θαλφλσλ, θαη βάζεη απηνχ ηνπ 

ηζρπξηζκνχ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη θαη λα αλαγλσξίδνληαη σο 

άηνκα ηθαλά εζηθψο πξάηηεηλ πνπ θέξνπλ εγγελή αμία. 

Η ζεκειηψδεο ηδέα ηεο απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ δεδνκέλνπ φηη θάζε 

έιινγν φλ πξάηηεη εζηθά, κπνξεί λα αλαγλσζζεί ζαλ θαζνιηθφο 

λφκνο. Έρνληαο ππφςε  ηελ παξαπάλσ ηδέα ζα πξέπεη ην άηνκν 

λα γίλεηαη αληηιεπηφ ζαλ πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ καο, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ εγγελή αμία ηνπ, άξα θεξφκελνη κε ζεβαζκφ 

ζην άηνκν, ε πξάμε απηή «λνκνζεηεί» ηξφπνλ ηηλά ηελ παξαπάλσ 

αξρή. 

Καηά ζπλέπεηα ε ηξίηε πηπρή ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο ηνπ 

Immanuel Kant πξνζηάδεη λα κελ πξάηηεηαη θακία πξάμε ε νπνία 

δελ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί σο θαζνιηθφο λφκνο, θαη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ν Καλη ζπλδέεη ηελ απηνλνκία κε ηνλ ζεβαζκφ ζην 

άηνκν. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο 

απνηειεί ην πεξηερφκελν αιιά θαη ην απνηέιεζκα φισλ ησλ 

πξάμεσλ, ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ καο πνπ απνξξέεη απφ 

ηε βνχιεζε καο (απηφ + λνκηα = εαπηφ + λνκνζεζία). Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Tsinorema (2016), ε απηνλνκία 

εθθξάδεηαη θαιιίηεξα ζε έλα βίν πνπ δηέπεηαη απφ αξρέο, νη νπνίεο 

ζα κπνξνχζαλ λα επηιεγνχλ απφ φινπο θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ  «θαζνιηθνχο λφκνπο». 

Γίλεηαη έηζη ινηπφλ δεθηή ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο, φπσο 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο Καληηαλέο αξρέο, θαη ησλ «λφκσλ» πνπ 

ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη απφ/γηα φινπο, θαη καθξνζθνπηθά ζηελ 

θνηλσλία. Ψο δνκηθή αξρή ηεο εζηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο, ε 

απηνλνκία απαηηεί λα πξάμνπκε ζε αξρέο πνπ είλαη αλνηρηέο θαη 

πξνζβάζηκεο θαη ζηνπο άιινπο. 

Έρνληαο ινηπφλ, θαηά λνπ ηε Καληηαλή εξκελεία (ή θαη νξηζκφ) ηεο 

απηνλνκίαο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη δελ κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη 

επ’ νπδελί κηα θιεηζηή αηνκηθηζηηθή έλλνηα. Τα άηνκα απνηεινχλ 

απηνθαζνξηδφκελεο ππάξμεηο θαη γηα απηφ απαηηνχλ ζεβαζκφ. 
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Αληίζηνηρα, ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο βξίζθεη εθαξκνγή ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη πεξίζαιςεο φζν θαη ζηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα, γηα θάζε, ηαηξηθήο θχζεσο, παξέκβαζε, ζεξαπεία, 

βηνηαηξηθή πεηξακαηηθή κειέηε ή έξεπλα, πνπ εκπιέθεη αλζξψπηλα 

φληα, έιινγα φληα δειαδή, θαη ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα. 

Η πξναλαθεξζείζα αξρή ηνπ ζεβαζκνχ, εμ νξηζκνχ απνξξίπηεη 

θάζε κνξθήο θαη είδνπο εθκεηάιιεπζε, παξαπιάλεζε, 

εμαλαγθαζκφ ή ππνηίκεζε πξνο θάζε αλζξψπηλν νλ. Η απαίηεζε 

ζπλαίλεζεο απφ ην ππνθείκελν κειέηεο (ζηε δηθή καο πεξίπησζε, 

ηνλ αζζελή), αθνχ έρεη γίλεη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο, 

παξαπιάλεζεο, εμαλαγθαζκνχ, ρεηξαγψγεζεο ή ηαπείλσζεο 

παξαβηάδεη ηελ «αλζξσπηά» ζην ίδην ηνπ ην πξφζσπν θαη γηα απηφ 

θαζφια εζηθά, αιιά θαη λνκηθά, κεκπηφ θαη απαξάδεθην. 

Η ζπλαίλεζε ινηπφλ, ζπλνιηθά δνκείηαη απφ θαλνληζηηθέο έλλνηεο 

θαη πνιχ ζπγγεληθέο αξρέο δεκηνπξγψληαο θαζήθνληα, δηθαηψκαηα 

αιιά θαη ππνρξεψζεηο. Σε γεληθφηεξν πιαίζην ε ζπλαίλεζε 

ιεηηνπξγεί ζαλ πξνζηαηεπηηθφ δίρηπ απέλαληη ζηελ 

αληηθεηκελνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηξίηνπο. 

Πνιιψ δε κάιινλ ζε φ,ηη αθνξά ηαηξηθνχ ηχπνπ παξεκβάζεηο, 

νπνχ ν αζζελήο κπνξεί λα εθηεζεί ζε θίλδπλνπο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ δπλεηηθψο λα βιάςνπλ φρη κφλν ηελ εζηθή ηνπ 

ππφζηαζε αιιά ζπλνιηθά ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ. Πεξηνξηζκνί πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζα επεξεάδνπλ ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ, 

ίζσο αθφκα θαη ηε βνχιεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο. Βιάβεο 

δειαδή πνπ ζα αιινηψζνπλ ζεκειηψδεηο ελ νιίγνηο  ιεηηνπξγίεο 

ηνπ αηφκνπ, αθαηξψληαο ηνπ απηφκαηα ηελ ηθαλφηεηα γηα 

απηνθαζνξηζκφ άξα θαη ηελ απηνλνκία ηνπ. 

Σηηο πεξηπηψζεηο ινηπφλ, αλάγθεο ηαηξηθήο παξέκβαζεο 

νπνηνπδήπνηε είδνπο, ζα πξέπεη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί 

πνιιάθηο λσξίηεξα, νη πεξηγξαθή ησλ φπνησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 

ιάβνπλ ρψξα, ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

ιεπηνκεξείο, θαη ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη, επίζεο κε φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα θαη αθξίβεηα θαη ε αλάγθε γηα ηελ 

«κεξηθή» παξάθακςε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο ζσκαηηθήο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηεο αηνκηθήο ηδησηηθφηεηαο είλαη νη πεξηζηάζεηο 

πνπ δίλνπλ ηειηθά ηελ εζηθή ηζρχ ζηελ ελήκεξε ζπλαίλεζε. 
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Όπσο ήδε γλσξίδνπκε ε ζπλαίλεζε εμππεξεηεί ηε αηηηνιφγεζε ησλ 

επί ζθνπψ πξάμεσλ, ζηε πεξίπησζε καο ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ ζηε ζσκαηηθή 

αθεξαηφηεηα θαη ζθνπφ έρεη ηελ εζηθή θάιπςε, ηελ έθθξαζε 

ζεβαζκνχ ζηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ πνπ πξφθεηηαη λα «ππνζηεί» 

ηελ παξέκβαζε αιιά θαη ηελ λνκηθή θάιπςε ηνπ αηφκνπ (ή 

νξγαληζκνχ) πνπ ζα παξάζρεη ή ζα πξάμεη ηελ αλαθεξφκελε 

παξέκβαζε, ε νπνία ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (δειαδή ρσξίο 

ζπλαίλεζε) ζα ήηαλ αδχλαηε ή θαη αλεπίηξεπηε. 

Η Tsinorema (2016), ηνλίδεη φηη ε ζπλαίλεζε, ζαλ επηθνηλσληαθή 

πξάμε, κεηαμχ ηνπ πάξνρνπ (ηαηξνί, εξεπλεηέο) θαη ηνπ δέθηε 

(αζζελή, ππνθεηκέλνπ) ηεο παξέκβαζεο, δίλεη έκθαζε θπξίσο ζηε 

επζχλε ηνπ πάξνρνπ λα ζεβαζηεί ηνπο απαξαίηεηνπο εθείλνπο 

φξνπο πνπ επηηξέπνπλ ειεχζεξε θαη ίζε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

δπν ζπκκεηερνπζψλ πιεπξψλ. Δπίζεο δηεπθξηλίδεη φηη ε ζπλαίλεζε 

απνηειεί απάληεζε ζε δπλεηηθέο παξαβηάζεηο θαζήθνληνο αιιά ζε 

απηφ ην πιαίζην δελ απνηειεί θαη πεγή ππνρξεψζεσλ. 
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Μέρος Γεύτερο 

 

 

Κεθάιαην 1 

1.1 Ογθνινγηθνί Αζζελείο 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, ζα αζρνιεζνχκε κε 

ηνπο ελήιηθεο νγθνινγηθνχο αζζελείο, εθείλνπο δειαδή πνπ 

πάζρνπλ απφ νπνηαδήπνηε κνξθή θαξθίλνπ θαη ζεσξείηαη σο 

θαηαιεθηηθή ή δπλεηηθψο θαηαιεθηηθή. 

Ογθνινγηθνί αζζελείο ζεσξνχληαη θαηά γεληθή παξαδνρή φινη νη 

αζζελείο εθείλνη νη νπνίνη δηεγλψζζεζαλ σο πάζρνληεο απφ 

θάπνηα κνξθή θαξθίλνπ. Όινη νη πξναλαθεξφκελνη αζζελείο νη 

νπνίνη είλαη ππφ ηελ επίβιεςε θαη θξνληίδα ηεο Ιαηξηθήο 

εηδηθφηεηαο ηεο Ογθνινγίαο θαη ησλ ινηπψλ εηδηθνηήησλ πνπ 

ππάγνληαη (ή ζπλεξγάδνληαη) κε απηήλ θαη έρνπλ σο ζθνπφ ηε 

ζεξαπεία (αλαθνπθηζηηθή – παξεγνξεηηθή ή φπνπ είλαη δπλαηφλ 

νξηζηηθή) ηνπ θαξθίλνπ. 

Ο DeVita et al (2008), αλαθέξεη φηη ε επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ζην 

γεληθφ πιεζπζκφ απνηειεί κηα νινέλα θαη απμαλφκελε ζηαζεξά. 

Γηα ην 2007 νη λέεο δηαγλψζεηο αζζελψλ κε θαξθίλν μεπέξαζαλ ηηο 

12 εθαηνκκχξηα πεξηπηψζεηο, 5.4 εθαηνκκχξηα εμ απηψλ 

πξνέθπςαλ ζε νηθνλνκηθψο αλεπηπγκέλεο θαη 6.7 εθαηνκκχξηα ζηηο 

νηθνλνκηθά αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Οη αληίζηνηρνη αξηζκνί 

ζαλάησλ 7.6 εθαηνκκχξηα απφ ηνπο νπνίνπο ηα 2.9 εθαηνκκχξηα 

ζα είλαη απφ ηηο νηθνλνκηθψο αλεπηπγκέλεο θαη ηα 4.7 ζηηο 

νηθνλνκηθά αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Να ζεκεησζεί φηη νη 

παξαπάλσ αξηζκνί αλακέλνληαη λα απμεζνχλ δξακαηηθά ζηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο ιφγσ ηνπ νινέλα απμαλφκελνπ γεξαηνχ 

πιεζπζκνχ θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ρσξψλ πνπ 

αθνινπζνχλ «Γπηηθνχ ηχπνπ» ηξφπν δσήο. Σχκθσλα κε ηνπο 

Ferlay et al (2004), θαη ηε Γηεζλή Υπεξεζία Έξεπλαο γηα ηνλ 

Καξθίλν (GLOBOCAN), κέρξη ην 2050, αλακέλεηαη λα 

δηαγλσζζνχλ 24 εθαηνκκχξηα λέεο πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε 

θαξθίλν, θαη 16 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη αλά έηνο εμ αηηίαο ηεο ίδηαο 

πάζεζεο. 
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Παξαηεξψληαο ηνπο παξαπάλσ αξηζκνχο πεξηπηψζεσλ, ηφζν ησλ 

λέσλ δηαγλψζεσλ φζν θαη ησλ ζαλάησλ, κε δπζθνιία 

αληηιακβαλφκαζηε πφζνη άλζξσπνη εκκέζσο ή ακέζσο ηειηθά 

επεξεάδνληαη απφ ηελ λφζν απηή. Πξνθαλψο θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν αλαδεηθλχεηαη έληνλα ε αλάγθε, λα έρεη ε νκάδα αζζελψλ 

απηή, ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε δπλαηή αληηκεηψπηζε, φρη κφλν 

ζεξαπεπηηθή αιιά ζπλνιηθά, φπσο βέβαηα αξκφδεη ζε θάζε 

αλζξψπηλν νλ λα ηνπ αλαγλσξίδεηαη αμηνπξέπεηα ζε φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο δσήο αιιά θαη ζηνλ ζάλαην ηνπ. 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο αζζελείο πνπ νη ζεξάπνληεο 

ηαηξνί ηνπο, ζεσξνχλ φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί φια ηα δηαζέζηκα 

επηζηεκνληθά κέζα γηα ηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ, 

θαη είηε απέηπραλ ή είραλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο απνηέιεζκα 

ρσξίο φκσο λα ζεξαπεχζνπλ νξηζηηθψο ηνλ αζζελή, θαη πιένλ ε 

λφζνο ζεσξείηαη αλίαηε, δεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ θαη ζχκθσλα 

θαη κε ηνπο Kumar & Clark (2015), ν αζζελήο έρεη πεξάζεη ζε 

θαηαιεθηηθφ ζηάδην θαηά ην νπνίν, κφλνο ζθνπφο ηεο 

ηαηξνλνζειεπηηθήο θξνληίδαο, είλαη ε αλαθνχθηζε ζπκπησκάησλ 

θαη ε παξνρή φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο «άλεζεο» θαη 

ζπκπησκαηηθήο αλαθνχθηζεο ηεο πάζεζεο αιιά θαη ησλ 

επηπινθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αζζελή, φπσο αθφκα θαη 

επηκήθπλζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ηνπ. 

 

1.2 Η αξρή… 

Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφ ην βάξνο θαη ηε ζθηά κηαο 

ηέηνηνπ κεγέζνπο αλαθνίλσζεο/δηάγλσζεο, ε πξφγλσζε ηεο λφζνπ 

απηήο θαη ε επηξξνή ηεο ζηε θαζεκεξηλφηεηα αιιά θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ κεηέπεηηα βεκάησλ, είλαη ζε έλα ηδηαίηεξα απμεκέλν 

πνζνζηφ αζζελψλ, θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ζε απεπζείαο 

ζπζρέηηζε/ επηξξνήο άγρνπο, θφβνπ θαη δπζλφεζεο ή παληεινχο 

έιιεηςεο αληίιεςεο ηνπ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη, ηη πξφθεηηαη λα 

ζπκβεί θαη πνηα ζα είλαη αθξηβψο ε εμέιημε ηεο λφζνπ, ηεο 

αζζέλεηαο θαη πνιινί δνπλ ππφ ηε ζθηά ηνπ επηθείκελνπ ηέινπο 

αδπλαηψληαο λα δνπλ ην νηηδήπνηε άιιν. 

Αλεμαξηήησο εάλ νη ίδηνη αζζελείο είλαη ζε ζέζε λα ζπλαηλέζνπλ, ή 

ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπο ή αθφκα θαη ν θεδεκφλαο ηνπο 

ζπλαηλεί (ζηε πεξίπησζε αλήιηθσλ αζζελψλ ή αζζελψλ κε 
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θάπνηνπ είδνπο λνεηηθή πζηέξεζε), απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ 

ζπλφινπ ηεο πνξείαο ε φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε 

απφ ηνλ ζεξάπνληα θαη ε απινχζηεξε αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη ηεο πνξείαο πνπ ζα επαθνινπζήζεη ηελ δηάγλσζε, κε κφλν 

ζθνπφ ηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε θαη αληίιεςε ησλ δηαδηθαζηψλ, 

παξεκβάζεσλ θαη ησλ πηζαλψλ επηπινθψλ ηνπο ζηνλ αζζελή. 

 

1.3 Σρέζε επαγγεικαηία πγείαο- αζζελνχο 

Η ζρέζε επαγγεικαηία πγείαο-αζζελνχο πέξαλ ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ πνπ ηε δηέπεη, φπσο επίζεο θαη ησλ αξρψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα ζαλ αμίεο απφ ηε κηα πιεπξά αιιά θαη ηηο 

αμίεο ηεο εζηθήο ηνπ θνηλνχ λνπ πνπ επίζεο πεξηγξάθεθαλ 

παξαπάλσ (θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο) δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 

φξηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ην λα δηαηεξείηαη ζαλ επαγγεικαηηθή 

κηα ηέηνηα ζρέζε ζε αξθεηέο ησλ πεξηπηψζεσλ απνδεηθλχεηαη 

ηδηαηηέξσο δχζθνιν. 

Ο Jevon et al (2009) ηνλίδεη φηη είλαη αλακελφκελν ζε κηα πνξεία 

λφζνπ λα ππάξμνπλ δχζθνιεο ζηηγκέο, θαηά ηηο  νπνίεο ν 

επαγγεικαηίαο πγείαο ζα πξέπεη λα ππνδπζεί εθηφο απφ ην ξφιν 

ηνπ «ζεξαπεπηή» θαη ην ξφιν ηνπ «παξεγνξεηή»/θίινπ 

/ππνζηεξηθηή, πάληνηε ζεβφκελνο ηηο αξρέο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, φρη κφλν πξνο φθεινο ηνπ ηδίνπ αιιά θαη 

ελζπκνχκελνο φηη κηα ηέηνηα ηζνξξνπία κπνξεί λα αλαηξέςεη ηελ 

ήδε ππάξρνπζα ηζνξξνπία αιιά θαη ηελ ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ 

ζα έρεη αλαπηπρηεί ελ ησ κεηαμχ, πάληνηε κε ζεβαζκφ ζηελ 

απηνλνκία ηνπ αζζελνχο. 

Οη Beauchamp & Childress (2013), δίλνπλ έκθαζε θαη ζε κεξηθέο 

αθφκε αμίεο πνπ ελψ ζήκεξα ζε αξθεηά αλεπηπγκέλα ζπζηήκαηα 

πγείαο ζεσξνχληαη αθξνγσληαίνη ιίζνη επαγγεικαηηθήο εζηθήο θαη 

γηα απηφ απηνλφεηα, ζε θάπνηα άιια ζπζηήκαηα πγείαο 

ζεσξνχληαη αθφκα ηακπνχ θαη αγσλίδνληαη λα μεπεξάζνπλ 

παιαηνχο θξαγκνχο πνπ βαζίδνληαη  ζε ζξεζθεπηηθά, νηθνλνκηθά 

ππφβαζξα αιιά θαη ζε πξνιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο άιισλ 

επνρψλ. 
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1.4 Φηιαιήζεηα/ εηιηθξίλεηα 

Οη αλά ηνλ θφζκν θψδηθεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο είραλ, αλέθαζελ, 

επηκειψο αγλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο θηιαιήζεηαο. Τφζν ππνρξέσζε 

φζν θαη αξεηή, πξέπεη λα ζπγθαηαιερζεί κεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ 

αμηψλ ζηελ ηαηξηθή πξαθηηθή. 

Πξψηνη νη Ακεξηθαλνί, ην 1847, ζπκπεξηέιαβαλ ηελ έλλνηα ηεο 

θηιαιήζεηαο ζηνλ θψδηθα Ιαηξηθήο Ηζηθήο, αλ θαη κε δηαθξηηηθφηεηα, 

δελ ηελ έζεζαλ ζαλ «ππνρξεσηηθή» πξαθηηθή, φκσο ην δίρσο 

άιιν, απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ βήκα θαη έλα αθφκα ζεκέιην γηα 

ηελ κεηέπεηηα εμέιημε, αζξνηζηηθά, ηεο Ιαηξηθήο Ηζηθήο. 

Η Ακεξηθαληθή Ιαηξηθή Δηαηξεία (American Medical Association) ζε 

δπν απφ ηηο αλαζεσξήζεηο ηεο, ηφζν ην 1980 φζν θαη ην 2001, 

ζπληζηά ζηα κέιε ηεο, ζηε πξψηε, λα είλαη θηιαιήζεηο θαη λα 

θέξνληαη ηφζν ζε αζζελείο φζν θαη ζπλαδέιθνπο κε εηιηθξίλεηα θαη 

ζηε δεχηεξε απαηηεί εηιηθξίλεηα ζε θάζε επαγγεικαηηθή 

ζπλδηαιιαγή. 

Σχγρξνλνη θηιφζνθνη φπσο ν G.J. Warnock (1971), ηνλίδνπλ φηη «ε 

εηιηθξίλεηα απνηειεί κηα αλεμάξηεηε αμία θαη αξεηή θαη σο εθ ηνύηνπ 

είλαη ηζάμηα κε ηηο αξρέο ηεο αγαζόηεηαο, κε δεκίαο θαη 

δηθαηνζύλεο». 

Η εηιηθξίλεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο απνηειεί, ηδηαηηέξσο δε ζηε 

ζρέζε κεηαμχ ηαηξνχ-αζζελνχο, κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο 

ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο ηνπ αζζελνχο. 

Οη Beauchamp & Childress (2013), νξίδνπλ απηφ ην είδνο 

εηιηθξίλεηαο σο «…ηελ αθξηβή, έγθαηξε, αληηθεηκεληθή, θαη 

ιεπηνκεξή κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ, από ηνλ επαγγεικαηία πγείαο, 

κε ηξόπν ηέηνην ώζηε νη πιεξνθνξίεο απηέο λα γίλνπλ θαηαλνεηέο 

από ηνλ αζζελή…». Δπίζεο, νη ίδηνη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ φηη  ε  

ππνρξέσζε γηα εηιηθξίλεηα ζηνλ ηνκέα «πγεία», πεγάδεη απφ κηα 

πην θεληξηθή έλλνηα ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ην άηνκν, πέξαλ απφ ηελ 

έλλνηα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ. Ο Ross (1930) 

ζεσξεί φηη φηαλ εκπιέθεηαη θαλείο ζε κηα ζρέζε ζαλ απηή (ηαηξνχ - 

αζζελνχο), ζεσξείηαη απηνλφεην ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα ζρέζε 

«ζπκβνιαίνπ», σο δεζκεπηηθήο ηφζν πξνο ηε πηζηφηεηα φζν θαη 

γηα ηε ηήξεζε ησλ ιφγσλ θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο. 

Ο Ross (1930), παξνπζηάδεη επίζεο κηα εμεηδίθεπζε ηεο 

δεζκεπηηθφηεηαο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αθνχ φηαλ ζπλνκηιεί 
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θαλείο ζηε θαζεκεξηλφηεηα κε θάπνηνλ άιινλ, ζεσξείηαη απηνλφεην 

πσο νη δπν ζπλνκηινχλ ρσξίο θακία πξφζεζε λα εμαπαηήζνπλ ν 

έλαο ηνλ άιιν (ίζσο έλαο φρη θαη ηφζν δεκνθηιήο ηξφπνο ζθέςεο 

ησλ εκεξψλ καο), θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη εηιηθξηλείο, πφζν κάιινλ 

ζε κηα ηφζν εηδηθή θαη ηδηαίηεξε ζρέζε φπσο απηή κεηαμχ ηαηξνχ-

αζζελνχο, ε εηιηθξίλεηα απνηειεί (ή ζα πξέπεη λα απνηειεί) 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζρέζεο απηήο. 

Η αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο κπνξεί prima facie λα ζεσξεζεί 

δεζκεπηηθή, φκσο ζε πνιχ ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θαη θάησ απφ 

πνιχ ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο κπνξεί λα απνηειέζεη δεπηεξεχνπζαο 

ζεκαζίαο αξρή. Η Jackson (2001), ππνζηεξίδεη φηη κπνξεί λα 

ππάξμεη «πξνζεθηηθή» δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ ζε φηη αθνξά ηελ 

πνξεία/εμέιημε ηεο πγείαο ελφο αζζελνχο/ππνθεηκέλνπ θαη αλάινγα 

ηε πεξίζηαζε έρνληαο πάληα κφλν ζηφρν θαη πξνηεξαηφηεηα ην 

ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο ζαλ νιφηεηα. Ο επαγγεικαηίαο πγείαο 

νθείιεη λα «δπγίδεη», θάζε θνξά ηε θαηάζηαζε θαη αλαιφγσο λα 

πξάηηεη, θαζψο, δπζηπρψο, δελ ππάξρεη «ζπληαγή» ζσζηνχ ή 

ιάζνπο θαη ηειηθά ην πψο θαη ηη ζα πξάμεη έγθεηηαη ζηε θιηληθή θαη 

θξηηηθή ζθέςε ηνπ. 

Ο Gillon (1993), ζεσξεί φηη ε πεξηνξηζκέλε ελεκέξσζε ή ε κε 

απνθάιπςε γεγνλφησλ είλαη «πξνηηκφηεξε», δεδνκέλνπ φηη είλαη 

επθνιφηεξν λα δηθαηνινγεζεί ζε ζρέζε κε ην ςέκα ή ηελ 

«εμαπάηεζε», θαζψο (θαη πάιη ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο) απεηιεί 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο ησλ δχν πιεπξψλ. 

Έλα άιιν θξίζηκν ζεκείν, νπνχ ε εηιηθξίλεηα ελδερνκέλσο λα 

απνηειεί «δίθνπν καραίξη», είλαη ε απνθάιπςε δπζάξεζησλ 

εμειίμεσλ ζε φ,ηη αθνξά ιφγνπ ράξηλ ηε ζεξαπεία, ηε πξφγλσζε, 

αθφκε θαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ (φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ππνθείκελα εξεπλψλ, πεηξακαηηθψλ ζεξαπεηψλ θιπ). 

Οη Beauchamp & Childress αλαθέξνπλ έλα «επηθίλδπλν κνληέιν» 

πιεξνθφξεζεο ηνπ αζζελνχο απφ ηνλ ζεξάπνληα. Τν νλνκάδνπλ 

«Benevolent Deception» θαη φπσο πεξηγξάθεηαη θαη απφ άιινπο 

ζπγγξαθείο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε πνιιά θαη 

πνηθίια γεσγξαθηθά πιάηε. 

Τν «κνληέιν» απηφ πεξηγξάθεθε αξρηθά απφ ηνλ σθειηκηζηή 

θηιφζνθν Henry Sidgwick (1838-1900), θαη αλαθέξεηαη ζην θαηά 

πφζν ν ηαηξφο ζα πξέπεη λα αλαθνηλψλεη ζηνλ αζζελή ηνπ 
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δηαγλψζεηο φπσο ν θαξθίλνο θαη ζε πνην βαζκφ παξαβηάδνληαη 

έλλνηεο-ππνρξεψζεηο φπσο beneficence, nonmalevolence ηνπ 

αζζελνχο.  Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ αλαθέξνπλ φηη κε ηελ αλαθνίλσζε 

ζηνλ αζζελή ηνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ ηνπ απηφκαηα 

παξαβηάδνληαη νη αξρέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ (beneficence, 

nonmalevolence) επεξεάδνληαο ην επίπεδν άγρνπο ηνπ αζζελνχο, 

ηελ θαηαζηξνθή ηεο ειπίδαο θαη δηαγξάθνληαο κε ηελ αλαθνίλσζε 

απηή θάζε πηζαλφηεηα δπλεηηθψο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο 

πάζεζεο ηνπ, «νδεγψληαο» έηζη ηνλ αζζελή ζε 

απηνθαηαζηξνθηθέο ζθέςεηο. 

Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλάινγεο 

πεξηζηάζεηο απφ ηαηξνχο (αιιά θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο) 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα παξαπάλσ: «ό,ηη δελ γλσξίδεηο δελ κπνξεί 

λα ζε βιάςεη θαη κπνξεί λα ζε σθειήζεη». Πξνθαλψο βαζηδφκελνη 

ζε κηα πνιχ αφξηζηε ζπλεπεηνθξαηία, νη ππνζηεξηθηέο ηεο 

παξαπάλσ «πίζηεο» δελ κπνξνχλ λα είλαη πνηέ ζε ζέζε λα 

πξνβιέςνπλ πνηνο ζα είλαη ν ηειηθφο αληίθηππνο θαη νη επί ηεο 

νπζίαο ζπλέπεηεο γηα θάζε άηνκν, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ φηη θάζε 

άλζξσπνο είλαη δηαθνξεηηθφο θαη θαη’ νπζίαλ μερσξηζηφο κε ηε 

δηθή ηνπ κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα θαη μερσξηζηέο αληηδξάζεηο σο 

αζζελήο ζην άθνπζκα ηνπ επηθείκελνπ ηέινπο ηνπ. 

Αξθεηνί είλαη νη ζπγγξαθείο πνπ αλαθέξνπλ αθξαίεο αληηδξάζεηο 

αζζελψλ ζην άθνπζκα δηάγλσζεο βαξχηαησλ αζζελεηψλ φπσο 

αλαθέξoπλ νη Gordon & Doherty (2003), Horikawa et al (1999) θαη 

Horikawa et al (2000). Πνιηηηθέο αιιαγήο ζηνλ ηξφπν αλαθνίλσζεο 

ησλ δπζάξεζησλ θαη επίπνλσλ λέσλ, αιιά θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ζηελ αλαθνίλσζε θαζεαπηή εθαξκφδνληαη θαη 

ηξνπνπνηνχληαη ζπλερψο αλά ηνλ θφζκν. Σηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

ηνπ 1961, ζχκθσλα κε ηνλ Oken (1961), ζε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 88% ησλ ηαηξψλ παξαδέρηεθαλ φηη 

απνθεχγνπλ ηελ επζεία απνθάιπςε κηαο δηάγλσζεο φπσο ν 

θαξθίλνο θαη ην 1979 ζε κηα αλάινγε έξεπλα ην 98% ησλ ηαηξψλ 

αλέθεξε φηη ρξεζηκνπνηεί θάπνηνπ είδνπο «πνιηηηθή» ζην λα 

αλαθνηλψλεη αληίζηνηρεο δηαγλψζεηο ζηνπο αζζελείο ηνπο. 

Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα βξίζθνπκε θαη ζηελ καθξηλή Ιαπσλία αλ 

θαη κεηαγελέζηεξε κειέηε φπσο δηαπηζηψλεη o Elwyn et al (1998). 

Καηά ηνπο Kopelman (2000) θαη Surbone (2006), ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππ’ φςηλ φηη θάζε άηνκν απνηειεί δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, 
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θαη έρνληαο θαηά λνπ ηελ νινέλα απμαλφκελε πνιππνιηηηζκηθφηεηα 

ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, λένη παξάγνληεο ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίδνληαη ζην ηη θαη κε πνην ηξφπν ζα πξέπεη λα 

αλαθνηλψλνληαη αλάινγεο πιεξνθνξίεο ζηνπο αζζελείο ή ζην 

νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο, θαζψο ην πνιηηηζκηθφ, ζξεζθεπηηθφ αιιά 

θαη κνξθσηηθφ ππφβαζξν πνηθίιεη, θαη θαηά ζπλέπεηα πνηθίινπλ νη 

αληηδξάζεηο, ε αληίιεςε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα δεδνκέλα 

πνπ δηαηίζεληαη θάζε θνξά. 

Η  Surbone et al (2004), αλαθέξεη πσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη 

αζζελείο δελ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ ηα ζρεηηθά ηεο λφζνπ ηνπο θαη 

ην ξφιν ηνπ «αληηπξνζψπνπ» ή εθπξνζψπνπ, αλαιακβάλνπλ 

ζησπεξά νη πιεζηέζηεξνη ζηνλ αζζελή ζπγγελείο, νη νπνίνη δεηνχλ 

απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ λα κελ απνθαιχςεη φιε ηελ αιήζεηα 

ζηνλ αζζελή, κε απνηέιεζκα, φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ πάζρνληα θαη ηε λφζν ηνπ, φπσο θαη νη ζεξαπεπηηθέο επηινγέο 

αιιά θαη ε πξφγλσζε θαη επηπινθέο λα είλαη «θνηλνπνηεκέλεο» ζε 

ηξίηνπο θαη ζρεδφλ πνηέ ζηνλ άκεζα ελδηαθεξφκελν. 

Δπίζεο ε Surbone et al (2004) ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη σο 

νγθνιφγνο ε ίδηα, αλ θαη πξνζπαζεί λα ιέεη φιε ηελ αιήζεηα ζηνπο 

αζζελείο ηεο δελ ηεο ην επηηξέπεη ε νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνχο, 

ζηεξίδνληαο ηελ άπνςε ηνπο απηή ζε «βαζχηεξε γλψζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο». Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε 

ίδηα, λα πξνζπαζεί κε ιεθηηθνχο αιιά θαη κε ιεθηηθνχο ηξφπνπο 

αιιειεπίδξαζεο λα θαηαιάβεη εάλ ν αζζελήο ηεο επηζπκεί ή φρη λα 

γλσξίδεη ηελ φιε αιήζεηα θαη ηειηθά κέζσ κε ιεθηηθψλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο θαηαθέξλεη λα αλαπηχμεη κηα «εηιηθξηλή» ζεξαπεπηηθή 

ζρέζε ηε νπνία φπσο ε ίδηα δειψλεη «…ππήξμε παξαδνζηαθά 

απνδεθηή από ηελ αγαζνεξγή Ιηαιηθή Ιαηξηθή…». 

Γπζηπρψο απηέο νη πξαθηηθέο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

εθαξκφδνληαη ρσξίο ηελ πξνθνξηθή ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο, 

κφλν θαη κφλν επεηδή νη ζπγγελείο ππνζηεξίδνπλ φηη ζα επεξεάζεη 

ηε θξίζε ηνπ αζζελνχο θαη σο εθ ηνχηνπ νη φπνηεο απνθάζεηο 

ιεθζνχλ απφ ηνλ ίδην γηα ηνλ ίδην δελ ζα ήηαλ νη ίδηεο αλ 

ιακβάλνληαλ ρσξίο λα έρεη επίγλσζε ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ. 

Όπσο πάληα, θαη απφ ηελ θιηληθή καο εκπεηξία, πξνηεξαηφηεηα έρεη 

ε πγεία ηνπ αζζελνχο θαη ν αζζελήο ζαλ νιφηεηα, φκσο ζε κία 

αλάινγε πεξίζηαζε ε απηνλνκία ηνπ αζζελνχο ελδερνκέλσο λα 

ηίζεηαη ππφ ζνβαξή ακθηζβήηεζε αλ φρη ζε απφιπηε θαηάξγεζε, 
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ηδηαηηέξσο δε φηαλ αθφκα θαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνχο 

ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο αλαθνξηθά κε ην αλ ζα πξέπεη 

ν αζζελήο λα γλσξίδεη (θαη γηα απηφ λα ελεκεξσζεί) ηε θαηάζηαζε 

ηνπ, ψζηε λα έρεη ην ρξφλν λα πξνεηνηκάζεη θαη λα πξνεηνηκαζηεί 

ηφζν γηα ελδερφκελε ζεξαπεία φζν θαη γηα ην κνηξαίν θαηαιεθηηθφ 

ελδερφκελν, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα θξνληίζεη γηα ηειεπηαίεο 

επηζπκίεο θαη δηαθαλνληζκνχο. 

Τφζν ε άπνςε ηνπ «ν αζζελήο δελ πξέπεη λα γλσξίδεη δηφηη ζα 

επεξεάζεη ιαλζαζκέλα ηε θξίζε, ηηο απνθάζεηο ηνπ θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπ» φζν θαη ε αληηθξνπφκελε απηήο, φηη δειαδή  

«δελ ηαηξηάδεη ζηνλ πξνεγνχκελν βίν ηνπ αζζελνχο λα κε γλσξίδεη 

θαη ρσξίο λα έρεη ππφςε ηνπ ην ελδερφκελν κνηξαίν απνηέιεζκα (ή 

φ,ηη ζπλεπάγεηαη ηεο λφζνπ ηνπ), ή ην γεγνλφο φηη ηνπ αθαηξείηαη ε 

ειεπζεξία, έρνπλ θαηλνκεληθά ηζρπξά επηρεηξήκαηα, πνπ φκσο αλ 

απελεξγνπνηεζνχλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αθνινπζψληαο θνηλή 

ινγηθή, κφλν ζηε πεξίπησζε πνπ έρεη εθθξαζηεί θαη ηνπνζεηεζεί 

αλαιφγσο ν ίδηνο, ζψθξσλ, αζζελήο (φηη δειαδή δελ επηζπκεί λα 

γλσξίδεη θαη φηη αλαζέηεη ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ λα δηαρεηξηζηεί 

ηε θαηάζηαζε) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί 

ην δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο λα γλσξίδεη αθξηβψο ηη ζπκβαίλεη ζην 

ζψκα ηνπ, ζηελ πγεία ηνπ, θαη φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. 

Πξνθαλψο ππάξρεη θαη ν αληίινγνο φηη δελ κπνξεί ν εθάζηνηε 

θιηληθφο λα παξεκβαίλεη ζηελ φπνηα νηθνγελεηαθή ηζνξξνπία θαη 

εθφζνλ ν ζεξάπσλ ζπκβνπιεχεηαη κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ψζηε λα κε πξάμεη έηζη (λα ελεκεξψζεη δειαδή ηνλ 

αζζελή) δελ πξέπεη λα πξάμεη, ζεβφκελνο ηελ νηθνγελεηαθή γαιήλε 

θαη ηζνξξνπία ηνπ αζζελνχο θαη δπλεηηθψο ηελ απηνλνκία ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Υπάξρεη πιεζψξα επηρεηξεκάησλ θαη 

αληεπηρεηξεκάησλ γηα απηφ ην ζέκα θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο αιιά 

ζα ηνληζηεί φηη απφ θιηληθήο ζθνπηάο ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη 

βαζηθέο αξρέο ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο ηνπ αζζελνχο θαη 

δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη θάζε 

θνξά λα πξάηηεη θαζνδεγνχκελνο απφ ηελ θιηληθή θαη θξηηηθή ηνπ 

ζθέςε. 

Υπάξρεη έληνλνο δηάινγνο αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ησλ νηθείσλ ηνπ ζε φ,ηη αθνξά ηα ηαηξηθά 

ιάζε. Αθελφο ε απψιεηα εκπηζηνζχλεο θαη αθεηέξνπ ή αδπλακία 

κεηέπεηηα ζπλεξγαζίαο ησλ δχν πιεπξψλ ζα απνηειέζεη ζεκείν 
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ζηαζκφ ζηελ εμέιημε ηφζν ηεο ζρέζεο ηνπο φζν θαη ζηελ πνξεία 

αληηκεηψπηζεο/ζεξαπείαο ηνπ αζζελνχο. Τν δίρσο άιιν φκσο ε 

παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ην ηζρπξφ 

εζηθφ ζεκέιην θαη ε εηιηθξίλεηα, φπσο ε αλαγλψξηζε ηνπ ιάζνπο, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζε κία ζρέζε ζαλ 

απηή αιιά θαη ζε θάζε αλζξψπηλε ζρέζε, ηεξψληαο έηζη ηνπο 

«φξνπο» ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο γηα ζπλαίλεζε πνπ ζα βαζίδεηαη 

ζηελ ελεκέξσζε. 

Γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ην ηαηξηθφ απφξξεην θαη ε ερεκχζεηα 

απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζηνλ θψδηθά δενληνινγίαο αιιά 

θαη ζηε θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ αζζελή πξνο ηνλ επαγγεικαηία πγείαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ιήςεο ηζηνξηθνχ ή θαηά ηελ θαζεκεξηλή επαθή ζηε 

θιηληθή απνηεινχλ πιεξνθνξίεο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο δηαγλσζηηθήο/ζεξαπεπηηθήο αιιά θαη εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη δε δηνρεηεχνληαη ζε θαλέλαλ ηξίην (πνπ δελ θέξεη 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ  θεδεκφλα/εθπξνζψπνπ γηα ηνλ αζζελή). Κάζε 

παξαβίαζε ηεο ερεκχζεηαο θαη ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ 

παξαβηάδνπλ απηφκαηα ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα αιιά θαη ηελ 

απηνλνκία ηνπ αζζελνχο θαη θαζηζηνχλ επίζεο απηφκαηα ηνλ 

ππαίηην ππφινγν ζηνλ αζζελή ηνπ αιιά θαη ζηα κάηηα ηεο 

δηθαηνζχλεο. 
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Κεθάιαην 2 

 

2.1 Πεηξακαηηθέο Θεξαπείεο 

Μέρξη ηε ζήκεξνλ, γλσζηή αλαγλσξηζκέλε ζεξαπεία γηα ηνλ 

θαξθίλν δελ ππάξρεη, ή ηνπιάρηζηνλ απφ φζα γλσξίδνπκε, θακία 

θαξκαθεπηηθή νπζία δελ έρεη αθφκε απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθή 

ψζηε λα ζπλεηζθέξεη ζαλ νξηζηηθή ζεξαπεία γηα φιεο ηηο κνξθέο 

ηεο λφζνπ. Σαλ απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο άκεζνπ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ ζεξαπεπηηθνχ κέζνπ πνιινί απφ ηνπο 

πάζρνληεο ζα θαηαιήμνπλ εμ αηηίαο ηεο, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

αζζελψλ, ζθνπφο ηνπ ζρεδηαζκνχ πιάλνπ πεξίζαιςεο απνηειεί ε 

παξεγνξεηηθή/αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα απνθαζηζηεί φηη ν αζζελήο έρεη ζαλ πιάλν 

λνζειείαο ηελ παξεγνξεηηθή ζεξαπεία θαη ην palliative care plan 

έρεη ήδε ηεζεί ζε εθαξκνγή, γελλψληαη λέεο πξνθιήζεηο ηφζν γηα 

ηνλ αζζελή φζν θαη γηα ηνλ ηαηξφ πνπ επηβιέπεη ηελ πνξεία θαη ηελ 

αγσγή ηνπ αζζελνχο. 

Σπάληα ν αζζελήο παξακέλεη ππφ ηε θξνληίδα ηνπ ηαηξνχ πνπ 

αξρηθά δηέγλσζε ηελ λφζν ηνπ. Οη παξαπνκπέο ζε άιιεο 

εηδηθφηεηεο θαη ζεξαπεπηηθέο νκάδεο απνηειεί ην πξψην 

αλάγλσζκα κηαο δχζθνιεο πνξείαο, αθνχ ν αζζελήο είρε 

θαηαθέξεη λα ρηίζεη κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνλ γηαηξφ πνπ ηνλ 

«εηζήγαγε» ζηα πξψηα ζηάδηα, ηνπ έδσζε ηηο αξρηθέο πιεξνθνξίεο 

θαη πνπ θαηάθεξε λα ηνλ θξαηάεη ελήκεξν γηα φηη έπξεπε λα 

γλσξίδεη. 

Οη Beauchamp & Childress (2013) φπσο επίζεο θαη ν Distelmans 

(2015), αλαθέξνπλ φηη νη γηαηξνί πνπ αθνινπζνχλ ζηα κεηέπεηηα 

βήκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ππνκνλή θαη ηελ δηάζεζε λα 

επηηξέςνπλ ζηνλ αζζελή λα θαηαλνήζεη ηη αθνινπζεί θαη φπσο 

απαηηεί ε επαγγεικαηηθή εζηθή, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα είλαη 

ελήκεξνο γηα θάζε ηη πνπ ζπκβαίλεη ή πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβεί θαη 

αθνξά ηε ζεξαπεία ηνπ. 

Σηηο ππνζηειερσκέλεο θαη πάληα ειιεηπνθιηλείο πηέξπγεο φκσο 

ησλ λνζνθνκείσλ, ν αζζελήο ζα βξεζεί αληηκέησπνο κε ηε ζθιεξή 

πξαγκαηηθφηεηα φπνπ γηα ην πξνζσπηθφ, απηφο είλαη αθφκα έλαο 

αζζελήο γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ, κηα αθφκα 

κνλάδα ζηνλ ήδε βεβαξπκκέλν θφξην εξγαζίαο, έλα αθφκε φλνκα 
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ζηα ηφζα. Δθεί ζα αθνινπζήζνπλ ζηηγκέο ηηο νπνίεο θαλέλα 

αλζξψπηλν νλ δελ ζα πξέπεη λα βηψλεη κφλν ηνπ. 

Ο αζζελήο ζηε πξνζπάζεηα ηνπ λα πξνζαξκνζηεί κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζα δεη θαη άιινπο αζζελείο πνπ άιινη ζα είλαη πην 

«κπξνζηά» απφ απηφλ ζηελ πνξεία θαη εμέιημε ηεο λφζνπ ηνπ θαη 

άιινη ζα είλαη πην «πίζσ». Ο αζζελήο ζα έξζεη αληηκέησπνο κε ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηη πξαγκαηηθά αθνινπζεί, αζρέησο εάλ νη 

αζζελείο πνπ ζπλαληά πάζρνπλ απφ ηελ ίδηα κε απηφλ θαηάζηαζε 

(κνξθή, ζηάδην ή εληφπηζε λφζνπ) ή εάλ έρνπλ ηελ ίδηα πξφγλσζε 

θαη κεηεμέιημε. Θέινληαο ή κε ν αζζελήο ζα εμαλαγθαζηεί λα 

βηψζεη ηα ζηάδηα ηνπ πέλζνπο θαη ηεο κεηέπεηηα απνδνρήο φπσο 

αλαθέξεη ε Kübler-Ross (1969). 

Αξθεηνί ζπκθσλνχλ φηη ίζσο λα είλαη ζθιεξφο ηξφπνο γηα έλαλ 

αζζελή λα βηψζεη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ηα ζηάδηα ηνπ πέλζνπο, 

ηδηαηηέξσο φηαλ γλσξίδεη φηη ε λφζνο ηνπ είλαη πιένλ θαηαιεθηηθή 

φκσο ππάξρεη, φπσο πάληα άιισζηε, θαη ε έηεξε εθδνρή πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη κέζα απφ ηνλ πφλν ησλ άιισλ ν αζζελήο 

ζπκπάζρεη κε ηνπο ππφινηπνπο αζζελείο θαη ηειηθά θηάλεη ζηελ 

απνδνρή ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ αιιά θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

γηα ην κνλνπάηη πνπ θαη ν ίδηνο ζα πξέπεη λα βαδίζεη θαη κάιηζηα 

κφλνο ηνπ. 

Ο DeVita et al (2008), ζην βηβιίν Cancer, Principles of Oncology, 

αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Ακεξηθαληθφ Νφκν είλαη ηξία ηα 

ζθέιε πνπ απαηηνχληαη γηα λα ιεθζεί αμηφπηζηα ελήκεξε 

ζπγθαηάζεζε απφ έλαλ νγθνινγηθφ αζζελή ψζηε λα κπνξέζεη λα 

ιάβεη κέξνο ζε δνθηκαζηηθή ζεξαπεία (clinical trial): επαξθείο 

πιεξνθνξίεο, θαηαλφεζε/αληίιεςε πιεξνθνξηψλ θαη  εζεινχζηα 

ζπκκεηνρή. 

Οη θαλνληζκνί ηνλίδνπλ μεθάζαξα φηη ε ζπγθαηάζεζε ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνλ αζζελή λα 

θαηαλνήζεη ηνπο φξνπο ηεο δνθηκαζηηθήο ζεξαπείαο, ην ρξφλν λα 

απνθαζίζεη λα ιάβεη ή φρη κέξνο, νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 

ηνπ παξνπζηαζηνχλ ζε γιψζζα θαηαλνήζηκε θαη αληηιεπηή απφ 

ηνλ αζζελή. Δπίζεο ε ζπγθαηάζεζε ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ππφ ηε 

κνξθή εγγξάθνπ θαη ν αζζελήο ζα πξέπεη επίζεο λα έρεη 

ππνγξάςεη μεθάζαξα. 
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Σην ίδην βηβιίν ν DeVita et al (2008), μεθαζαξίδεη κε ζαθήλεηα φηη 

ππάξρνπλ αθφκα κεξηθέο φρη κφλν βαζηθέο αιιά θαη θξίζηκεο 

πξνυπνζέζεηο ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ζπγθαηάζεζε γηα 

ζπκκεηνρή ζε δνθηκαζηηθή ζεξαπεία θαη απηέο είλαη νη παξαθάησ: 

 Να δειψλεηαη μεθάζαξα φηη ζηε πεηξακαηηθή ζεξαπεία πνπ 

πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρεη ππάξρεη εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ 

θαη επεμήγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζηφρσλ αιιά θαη 

δηεπθξίληζε ησλ πεηξακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Πεξηγξαθή ησλ ινγηθά αλακελφκελσλ ξίζθσλ πνπ ελδέρεηαη 

λα εθηεζεί ν αζζελήο. 

 Πεξηγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ αζζελνχο ή άιισλ πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ζεξαπεία απηή. 

 Αλάιπζε θαηάιιεισλ ελαιιαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ή 

ζεξαπεηψλ. 

 Γήισζε απνξξήηνπ θαη ην ελδερφκελν ειέγρνπ ησλ αξρείσλ 

απφ θξαηηθφ έιεγρν. 

 Σπδήηεζε ηνπ ελδερφκελνπ απνδεκίσζε ή 

ζεξαπεία/θξνληίδα είλαη δηαζέζηκε ζε πεξίπησζε πνπ 

πξνθχςεη δεκία ή ζσκαηηθή βιάβε. 

 Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην πνηνλ λα επηθνηλσλήζεη ν 

αζζελήο ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα κάζεη πεξαηηέξσ 

δηθαηψκαηα ηνπ ζαλ ππνθείκελν έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο 

ζεξαπείαο θαη πνηνλ λα επηθνηλσλήζεη εάλ πξνθχςεη 

ζσκαηηθή βιάβε εμαηηίαο ηεο ίδηαο ηεο πεηξακαηηθήο 

ζεξαπείαο. 

 Δλεκέξσζε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνχο είλαη εζεινχζηα 

θαη ηπρφλ άξλεζε ζπκκεηνρήο ή απφζπξζε ηεο 

ζπγθαηάζεζεο ηνπ δελ ζα ζπλάδεη κε αθαίξεζε ή απφζπξζε 

δηθαησκάησλ πνπ νχησο ή άιισο εδηθαηνχην. 

Σηνλ καθξχ θαηάινγν ησλ πξνυπνζέζεσλ λα 

ηνλίζνπκε/ππελζπκίζνπκε ηελ βαξχηαηε ςπρνινγηθή αιιά θαη 

ζσκαηηθή θαηαπφλεζε ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ησλ νηθείσλ ηνπ, 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή πνπ ζα θηάζεη λα ζπδεηεζεί ην δήηεκα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ αζζελνχο ζε θάπνηα πεηξακαηηθή ζεξαπεία. 
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Σε θάζε πεξίπησζε ε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνχο, εθφζνλ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ηνπ 

πξνηαζεί λα ιάβεη κέξνο, ζα πξέπεη λα απνηειεί απφθαζε ηνπ 

ίδηνπ ή θάπνηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ φπσο ηνλίδεηαη άιισζηε 

θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο γηα ηελ ελήκεξε 

ζπγθαηάζεζε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην (NHS England, 2016). 
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Κεθάιαην 3 

Καζεκεξηλέο πξαθηηθέο 

 

3.1 «Ωθειέεηλ ή κε βιαπηεηλ» 

Γελ ππάξρεη αθξηβήο κνλάδα κέηξεζεο πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

κεηξήζεη ην πψο λνηψζεη ν αζζελήο, ή ην πψο βηψλεη ζπλνιηθά ηε 

αζζέλεηα ηνπ. Τφζν ν ζσκαηηθφο φζν θαη ν ςπρηθφο πφλνο είλαη 

έλλνηεο κε κεηξήζηκεο άξα θαη θαλέλαο επαγγεικαηίαο πγείαο δελ 

ζα κπνξέζεη πνηέ λα αληηιεθζεί ή λα κεηξήζεη θαλελφο είδνπο 

πφλν. 

Οη Kumar & Clark (2015), ρσξίδνπλ ηα νθέιε απφ ηε ζεξαπεία ηνπ 

θαξθίλνπ ζε δπν θαηεγνξίεο αληηθεηκεληθά θαη ππνθεηκεληθά. Τα 

αληηθεηκεληθά αλαθέξνληαη ζε κεηξήζηκα θιηληθά θαη ξαδηνινγηθά 

επξήκαηα, κεηξήζεηο φγθσλ ή δηεζεκέλσλ πεξηνρψλ, βηνρεκηθά θαη 

αηκαηνινγηθά απνηειέζκαηα, ζπγθξηλφκελα κε πξνεγνχκελα, 

κεηξήζεηο δσηηθψλ ζεκείσλ θιπ. Τα ππνθεηκεληθά νθέιε 

αλαθέξνληαη ζην πψο αληηιακβάλεηαη ν αζζελήο ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ζεξαπείαο, πην ζπγθεθξηκέλα εάλ θάπνηα απφ ηα ζπκπηψκαηα 

ηεο λφζνπ (ιρ πφλνο, δχζπλνηα)  έρνπλ κεησζεί, ή εάλ λνηψζεη φηη 

ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ βειηηψλεηαη ζπλνιηθά. 

Σε θάζε πεξίπησζε ζπλίζηαηαη, φπσο ηνλίδεη ν Distelmans (2015),  

ν αζζελήο λα είλαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζπίηη ηνπ 

απνθεχγνληαο πεξηηηέο επηζθέςεηο ζην λνζνθνκείν ή αθφκα θαη 

εηζαγσγέο εθηφο αλ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαίν, φρη κφλν γηα ηελ 

απνθπγή έθζεζεο ηνπ ζε ελδνλνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο αιιά θαη 

γηα λα έρεη ηελ επθαηξία λα πεξάζεη πνηνηηθφ ρξφλν κε ηα 

αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα θαη ηελ άλεζε ηνπ νηθείνπ 

πεξηβάιινληνο, απνθεχγνληαο επηπιένλ έηζη ηελ πνιπθνζκία κηαο 

αλνηρηήο ζην θνηλφ, θιηληθήο θαη ηελ άκεζε έθζεζε ηνπ ελ πνιινίο 

αλνζνθαηεζηαικέλνπ αζζελνχο ζε θάζε είδνπο επνρηαθφ ηφ. 

Τα «ππνθεηκεληθά» απνηειέζκαηα είλαη θαη ν αληηθεηκεληθφο 

ζθνπφο ηεο Palliative care ζηνπο νγθνινγηθνχο αζζελείο. 

Ταπηφρξνλα κε ην νπνηνδήπνηε ζεξαπεπηηθφ ζρήκα 

(ρεκεηνζεξαπεπηηθφ, αθηηλνβνιία ή ζπλδπαζκφο ησλ δπν) πνπ 

αθνινπζείηαη γηα ηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο πάζεζεο, 

ππάξρεη θαη ζπκπησκαηηθή αληηκεηψπηζε κε ζθνπφ ηελ άκεζε 
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αλαθνχθηζε ηνπ αζζελνχο απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαιεί ε 

λφζνο. 

Δθφζνλ ην ελδερφκελν νξηζηηθήο ζεξαπείαο έρεη ζηνηρεηνζεηεζεί 

σο κε εθηθηφ, ε πεξαηηέξσ ρνξήγεζε ζεξαπεπηηθήο αγσγήο 

ζεσξείηαη ρσξίο νπζηαζηηθφ φθεινο θαη πξνο απνθπγή ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο ηδηαηηέξσο απμεκέλεο ηνμηθφηεηαο ησλ 

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ, ε πξάπλζε ησλ ζπκπησκάησλ 

απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο κεηέπεηηα πνξείαο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ αζζελνχο. 

3.2 Palliative care 

Σηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ε έλλνηα ηνπ palliative care 

είλαη ζπλπθαζκέλε κε παζήζεηο φπσο απηή ηνπ θαξθίλνπ θαη 

δνκεκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ κέζα απφ δεθαεηίεο κειέηεο. 

Αλαιφγσο ζε πνηα ρψξα αλαθεξφκαζηε ππάξρεη ε αλάινγε 

ππνδνκή κε ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλα θαζήθνληα θαη ξφιν. 

Γπζηπρψο ζηελ Διιάδα κε ηα ππνζηειερσκέλα λνζνθνκεία ηεο 

θαη ηελ εληειψο απηζρλαζκέλε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο πνπ 

αδπλαηεί λα θαιχςεη βαζηθνχ είδνπο αλάγθεο ε έλλνηα ηεο θαη’ 

νίθνλ palliative care θαληάδεη φλεηξν ζεξηλήο λπθηφο. 

 

Σχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο (WHO, 2002), 

Palliative Care Patient είλαη ν αζζελήο πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα λα 

δήζεη φζν πην δξαζηήξηα γίλεηαη κέρξη ην ζάλαην, γηα ηε 

βνήζεηα/θξνληίδα απηή απαηηείηαη ε αξκφδηα δηεπηζηεκνληθή 

νκάδα. Η πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελνχο απηνχ έρεη επεξεαζηεί εμ’ 

αξρήο απφ ηε λφζν ηνπ. Σε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ζεξαπεπηηθέο ή 

κε παξεκβάζεηο ε palliative care κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζηελ 

επηκήθπλζε ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο.   

Σθνπφο ηνπ palliative care είλαη ε ζπκπησκαηηθή αλαθνχθηζε 

αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα θαηαιεθηηθνχ ζηαδίνπ λφζν 

έσο ην ηέινο ηεο δσήο. Σεβφκελνη θάζε επηζπκία αιιά θαη θάζε 

ηδηαηηεξφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ην θάζε άηνκν μερσξηζηά ε 

ζπλήζσο δηεπηζηεκνληθή νκάδα, αθνχ εμεηάζεη ηε θάζε 

πεξίπησζε, εληνπίζεη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, πξνζεγγίδεη θαη 

θξνληίδεη λα δηεπθνιχλεη θάζε δπζρέξεηα πνπ παξνπζηάδεηαη. 

Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε παξνρή ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο 

πνηφηεηαο δσήο κέρξη ηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο δσήο ηνπ αζζελνχο. 
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Καιχηεξεο πνηφηεηαο δσή, δεδνκέλσλ ησλ αληίμνσλ ζπλζεθψλ, 

ζεκαίλεη θαη αμηνπξέπεηα χπαξμεο έζησ θαη αλ πξφθεηηαη γηα ηηο 

ηειεπηαίεο ζηηγκέο δσήο. 

Κχξηνο ζηφρνο ινηπφλ ηεο Palliative Care είλαη λα βνεζήζεη ηνλ 

αζζελή δηαηεξψληαο φζν ην δπλαηφλ πςειή πνηφηεηα δσήο, λα 

δηαηεξήζεη ην εζηθφ ηνπ status, ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ δειαδή, ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε, εί δπλαηφλ, κέζσ ηεο αλαγλψξηζήο ηνπ απηήο σο 

φλ κε εζηθνχο φξνπο, λα αζθεί ειεπζεξία κέζα απφ ηελ 

αμηνπξέπεηα ηνπ απηή. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Palliative Care είλαη ε άκβιπλζε ηνπ 

πφλνπ πνπ πξνθαιείηαη είηε κέζσ ηεο λφζνπ θαζεαπηήο αιιά θαη 

ιφγσ γεηηνληθψλ ζηελ εζηία δνκψλ (λεχξα, κχεο, νζηά) πνπ 

επεξεάδνληαη έκκεζα ή άκεζα κε ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε πφλνπ. 

Σχκθσλα κε ηνλ DeVita et al (2008), ην 65% - 85% ησλ αζζελψλ 

κε θαξθίλν ζα βηψζνπλ ζαλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζχκπησκα ηεο 

λφζνπ ηνπο θαη ην 15%-25% ζα βηψζεη πφλν ζαλ ζπλέπεηα ηεο 

ζεξαπείαο (ρεηξνπξγηθή, ρεκεηνζεξαπεία, αθηηλνβνιία). Όπσο 

γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο Palliative Care 

ζπγθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ σο βαζηθνχ 

ζπκπηψκαηνο έθθξαζεο ηεο λφζνπ θαη θχξην επηβαξπληηθφ 

παξάγνληα ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελνχο, εηδηθά ζε φ,ηη 

αθνξά ηνπο ηειηθνχ ζηαδίνπ αζζελείο ε αλαιγεηηθή ζεξαπεία ζα 

πξέπεη λα είλαη επαξθήο ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο αζζελείο λα 

δξνπλ θαη λα πξάηηνπλ ζην επίπεδν πνπ εθείλνη επηιέγνπλ θαη λα 

πεζαίλνπλ κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν πφλν. 

Ο πφλνο ζαλ ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν πνπ εθθξάδεηαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ην θάζε άηνκν θαη ιεηηνπξγεί ζαλ  

θαηαλαγθαζκφο, ν νπνίνο ζπρλά επεξεάδεη θαη αιινηψλεη ζε 

πνηθίιν βαζκφ ηελ ζπκπεξηθνξά, ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηηο 

αληηδξάζεηο αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ιήςεηο απνθάζεσλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Υγείαο (WHO, 1996) θαη Sepulveda et 

al (2002) έρνληαο θαηά λνπ κηα νιηζηηθή  πξνζέγγηζε ηνπ αζζελνχο 

θαη πέξαλ ηεο θαζαξά ηαηξηθήο ή/θαη θαξκαθεπηηθήο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ, παξάιιεια κε ηε δηαηξνθηθή, ςπρνινγηθή θαη ππνζηήξημε, θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ ν αζζελήο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ 

επθαηξία λα ηθαλνπνηήζεη/εθθξάζεη θαη άιιεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ. 

Αλάγθεο πνπ ρξήδνπλ αληηκεηψπηζεο ή ππνζηήξημεο φπσο 
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ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, πλεπκαηηθήο ή ππαξμηαθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο λφζνπ θαη πσο ηελ βηψλεη ν αζζελήο ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππ’ φςε ψζηε ν αζζελήο λα δηαηεξεί ηελ 

αμηνπξέπεηα ηνπ απφ ηε δηάγλσζε έσο ην ζάλαην ηνπ. 

Ο DeVita et al (2008), επίζεο αλαθέξεη φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ησλ αζζελψλ πνπ λνζνχλ κε θαξθίλν ζε θάπνην ζεκείν ζα 

εκθαλίζνπλ (ή αθφκε ρεηξφηεξα ζα ππνθέξνπλ) απφ θάπνην 

ζχκπησκα ςπρνινγηθήο θχζεο (άγρνο, θαηάζιηςε) ζαλ «θπζηθή» 

ζπλέπεηα ή αληίδξαζε ζηε λφζν ή ζηε θαηαπφλεζε πνπ ζα 

ππνζηνχλ ιφγσ απηήο θαζεαπηήο ηεο λφζνπ ή ηεο ζεξαπείαο ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Hoffman et al (2004), έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 40%-50% ησλ αζζελψλ ζα 

παξνπζηάζνπλ θιηληθψο ζεκαληηθά ζηνηρεία θαηάζιηςεο ή θάπνην 

απφ ηα ζπκπηψκαηα ςπρνινγηθνχ ζηξεο. 

Παξαηεξνχκε απφ ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ν αζζελήο λα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ πην μεθάζαξε, θαζψο νη ζηξεζζνγφλνη παξάγνληεο 

είλαη ηφζν πνιινί ζε κηα ηέηνηα ζπγθπξία πνπ ζίγνπξα ην θάζε ηη 

πξνθαιεί έληνλν ζηξεο θαη δπζρεξαίλεη κηα ήδε, θαη εμ νξηζκνχ, 

δχζθνιε. 

Σε θάζε πεξίπησζε ε ζπλαίλεζε πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφ ηνλ 

αζζελή γηα ηελ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ή έθζεζε ζε δπλεηηθνχο 

θηλδχλνπο ζα πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλε θαη έηζη δνκεκέλε ζηα 

κέηξα ηνπ αζζελνχο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ν αζζελήο λα 

αληηιεθζεί εχθνια θαη ζε ζρεηηθά ζχληνκν δηάζηεκα φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα λα απνθαζίζεη εάλ ζα ζπλαηλέζεη ή 

ζα επηιέμεη θάπνηα ελαιιαθηηθή νδφ πνπ ζα αξκφδεη ζην ίδην θαη ζα 

ζπκβαδίδεη κε ηνλ πξνεγνχκελν ηνπ βίν. 
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Μέρος Σρίτο 

 

Κεθάιαην 1 

Βηνεζηθά Πξνβιήκαηα 

 

Σε θαζεκεξηλή βάζε ζηε ζπλαιιαγή καο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν 

γίλεηαη ζπλερήο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ζε πφζεο απφ απηέο ηηο 

ζπλαιιαγέο καο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε θάπνηνπ είδνπο απφθαζε 

καο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππήξμε ελήκεξε ζπλαίλεζε ψζηε λα 

νδεγεζνχκε ζηελ απφθαζε πνπ ηειηθά θαηαιήμακε?. 

Αο θαληαζηνχκε ινηπφλ, αληηζηνίρσο, ζε πφζεο απφ ηηο 

«ζπλδηαιιαγέο» καο κε θάπνηνλ επαγγεικαηία πγείαο ή 

θαξκαθνπνηφ, δηαζέηνπκε επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ην αλ ζα 

μεθηλήζνπκε θάπνηα αληηβίσζε ή έζησ γηα λα πάξνπκε θάπνην 

θάξκαθν γηα ηνλ πνλφιαηκν καο. 

Καη ηειηθψο αο αλαξσηεζνχκε πφζεο πιεξνθνξίεο είκαζηε 

δηαηεζεηκέλνη λα αθνχζνπκε ή θαη λα ξσηήζνπκε αθφκε, γηα θάπνην 

«απιφ» ζέκα πγείαο καο, πξηλ ζπκθσλήζνπκε ζηηο νδεγίεο πνπ 

ζα καο δνζνχλ απφ ηνπο «εηδηθνχο» θαη κε αληίζηνηρν ηξφπν ζα 

πξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε θαη ην ππφ αλάπηπμε ζέκα καο. 

Όπσο ζε θάζε πξφβιεκα πγείαο, πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαη ελ γέλεη θαζνξηζηηθήο θχζεσο, γηα ηε 

δσή ηνπ αζζελνχο, πξνθχπηνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα φπσο ε 

θχζε (ή θαη ν αξηζκφο αθφκα), ησλ παξεκβάζεσλ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο ν αζζελήο λα ππνζηεί, πνηεο θαη πφζεο είλαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δνζνχλ ζηνλ αζζελή ψζηε νη απνθάζεηο πνπ 

ζα ιάβεη λα είλαη απνηέιεζκα επαξθνχο πιεξνθφξεζεο, θαη ίζσο 

λα αθνπζηεί παξάινγν ή λα ζεσξεζεί απηνλφεην απφ θάπνηνπο, 

αιιά ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαη ην πηζαλφλ πξφβιεκα ηνπ εάλ 

ζα γίλνπλ ζεβαζηά απνδεθηέο νη απνθάζεηο πνπ ηειηθά ζα ιάβεη ν 

αζζελήο γηα ηελ πγεία, ην ζψκα αθφκα θαη γηα ηνλ ζάλαην ηνπ. 
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1.1 Σεβαζκφο ζηελ απηνλνκία κέζσ ηεο ελήκεξεο ζπλαίλεζεο 

Όπσο εμεηάζακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ν ζεβαζκφο ζηηο 

επηινγέο ηνπ αζζελνχο πνπ έρνπλ ιεθζεί κεηά απφ ελδειερή 

πιεξνθφξεζε, ζην βαζκφ πνπ δελ επηθνξηίζνπλ ηνλ αζζελή κε 

αθαηαλφεηα επηζηεκνληθνχο φξνπο θαη ζε έλα βαζκφ πεξηηηέο 

πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηέο θαη απνιχησο 

ζεβαζηέο, (πξνθαλψο ν επνηθνδνκεηηθφο θαη άλεπ ρεηξαγψγεζεο 

δηάινγνο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ δελ ζα πξέπεη λα ιείπεη) ηφζν 

απφ ηνλ ζεξάπνληα φζν θαη απφ ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ. 

Όκσο πνηεο θαη πφζεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη 

ζηνλ αζζελή? 

Όπσο αλαπηχμακε ζην θεθάιαην «γεληθά πεξί ελήκεξεο 

ζπλαίλεζεο», ζθνπφο ηεο ελεκέξσζεο πξνο ηνλ αζζελή είλαη λα 

ηνπ δηαηεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά 

κε ηελ επηθείκελε ζεξαπεία/επέκβαζε ηνπ, ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζνχλ νη δηαζέζηκεο επηινγέο, κε απνηέιεζκα φηαλ θαη 

αλ, ηειηθά ν αζζελήο ζπλαηλεί, λα έρεη απνθαζίζεη σο απηφλνκν 

άηνκν έρνληαο θαη πάιη, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε επίγλσζε 

ηνπ ηη επηιέγεη θαη ηη έπεηαη. 

Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη δίλνληαη απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο 

πνπ είλαη πην «θνληά» κε ηνλ αζζελή θαη έρνπλ θαηαθέξεη λα 

αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαιήο επηθνηλσλίαο θαη 

εκπηζηνζχλεο, επίζεο νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε 

απιή, θαζεκεξηλή, απνιχησο θαηαλνεηή γηα ηνλ αζζελή γιψζζα. 

Να ζεκεησζεί φηη ζα πξέπεη λα δίλνληαη ηφζεο πιεξνθνξίεο ψζηε ν 

αζζελήο λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη αιιά φρη ηφζν πνιιέο ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε «ππεξθφξησζε» ζην κπαιφ ηνπ επηθέξνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αλάπηπμε έληνλνπ ζηξέο πνπ ζα δξάζεη 

δπλεηηθψο ζε βάξνο ηνπ αζζελνχο, σο θαηαλαγθαζκφο, θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ησλ επηινγψλ ηνπ. 

Πξνθαλψο ε δηαρείξηζε ηεο πιεζψξαο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή απφ ηνλ 

θιηληθφ πξνο ηνλ αζζελή ρσξίο θακία σξαηνπνίεζε αιιά θαη ρσξίο 

λα θνξηίδνληαη κε επαπεηινχκελεο ζπλέπεηεο αλ ν αζζελήο 

επηιέμεη ηε κία ή ηελ άιιε ζεξαπεία ή αθφκε θαη αλ αξλεζεί. Η 

ζπκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζε απφ ηνλ ζεξάπνληα ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη αλεμαξηήησο εάλ ν θιηληθφο ζπληάζζεηαη ή φρη κε ηηο 
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απφςεηο θαη επηινγέο ηνπ αζζελνχο έρνληαο απαξαηηήησο 

θαηαγξάςεη επίζεκα ηελ δηθή ηνπ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε 

πξφηαζε μεθάζαξα γηα λνκηθνχο ιφγνπο. 

Σηα πιαίζηα ηεο ζπλνιηθήο ελεκέξσζεο ζα πξέπεη λα 

πξνζθέξεηαη θαη ην ζελάξην ηεο απφζπξζεο ζεξαπείαο (ή αθφκα 

θαη επζαλαζία φπνπ απηφ επηηξέπεηαη απφ ην λφκν) ή γεληθά ησλ 

advanced directives ψζηε λα ππάξμεη ζπλαίλεζε ή ζπλελλφεζε γηα 

ην ηη κέιιεη γελέζζαη θαη αλαιφγσο ζελαξίνπ λα νξηζηνχλ 

ππεχζπλνη γηα ηηο δπλεηηθά δχζθνιεο απνθάζεηο πνπ ελδερνκέλσο 

ζα θιεζνχλ λα απνθαζίζνπλ. 

Θα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη φηη ν αζζελήο σο ειεχζεξν θαη 

απηφβνπιν φλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίδεη φζν θαη λα είλαη 

έηνηκνο λα δερηεί ηηο ζπλεπαγφκελεο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ, πάληνηε έρνληαο ηνλ ζεξάπνληα δίπια ηνπ γηα πεξαηηέξσ 

επεμεγήζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο, ζεβφκελνο έηζη ηελ ειεχζεξε 

βνχιεζε ηνπ αζζελνχο θαη δίλνληαο ηνπ ηε επθαηξία λα πξάμεη 

αλαιφγσο ηνπ πξνεγνχκελνπ βίνπ ηνπ θαη ηεο δηθήο ηνπ ειεχζεξεο 

βνχιεζεο. 

Η Surbone et al (2004), φπσο αλαθέξζεθε, ρξεζηκνπνηεί κηα 

κνξθή Benevolent Deception ζηε θαζεκεξηλή ηεο θιηληθή πξάμε 

σο νγθνιφγνο, αηηηνινγψληαο ηελ σο κέηξν απνθπγήο αθξαίσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ αζζελψλ ηεο. Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο νηθείνπο 

ησλ αζζελψλ θξνληίδεη λα κελ ελεκεξψλεη άκεζα ηνπο αζζελείο 

ηεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπο θαη κέζσ κε ιεθηηθψλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο παξέρεη «ζησπεξά» ηελ ππνζηήξημε ηεο ελψ 

ηαπηφρξνλα νη νηθείνη γλσξίδνπλ αθξηβψο ηη ζπκβαίλεη.  

Δλδερνκέλσο κηα ηέηνηα ηαθηηθή λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε 

δεδνκέλε θνηλσλία, ζε δεδνκέλε ζηηγκή κε δεδνκέλνπο ηχπνπο 

ραξαθηήξα θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη πάιη ελδερνκέλσο λα είλαη κηα 

ηαθηηθή πνπ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Τν εξψηεκα πνπ 

αλαπφθεπθηα γελλάηαη είλαη εάλ θαη θαηά πφζν «ρεηξίδεηαη» 

παηεξλαιηζηηθά ηνπο αζζελείο ηεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

νηθνγέλεηα ησλ αζζελψλ ηεο θαηαζηξαηεγνχλ ζε έλα βαζκφ ηελ 

απηνλνκία ηνπο, θαζηζηψληαο ηνπο άβνπια φληα. 
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1.2 Γηαηήξεζε ηεο αμηνπξέπεηαο 

Δπζχο εμ’ αξρήο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδηαζκφ ηεο 

ζπλνιηθήο θξνληίδαο αζζελψλ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη σο 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ε αμηνπξέπεηα ηνπ 

αζζελνχο. Να κελ πξνζβάιιεηαη δειαδή ε αμηνπξέπεηα ηνπ 

αζζελνχο ζε θακία έθθαλζε ηεο ζεξαπείαο ή ηεο θξνληίδαο ηνπ. 

Έρνπλ θαηαγξαθεί πνιιέο πεξηπηψζεηο παξαιείςεηο ή αζπλέπεηεο 

ζε πνιηηηθέο ή πξαθηηθέο λνζνθνκείσλ ή άιισλ δνκψλ παξνρήο 

θξνληίδαο πγείαο πνπ αθήλνπλ εθηεζεηκέλα άηνκα – αζζελείο πνπ 

δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ή δελ είλαη ζε 

ζέζε λα αληηιεθζνχλ επαξθψο ηε θαηάζηαζε ηνπο κε απνηέιεζκα 

λα ππνζηνχλ «εζηθή βιάβε» ή πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπο. 

Πξνθαλψο ζηε πεξίπησζε ηεο ελήκεξεο ζπλαίλεζεο, ε πξάμε ηεο 

ελεκέξσζεο απφ ηνλ αξκφδην επαγγεικαηία πγείαο θαη ε 

ζπλδξνκή θαη ζηήξημε ηνπ αζζελνχο απφ ηελ δηαγλσζηηθή έσο θαη 

ηελ ζεξαπεπηηθή/παξεκβαηηθή θάζε ηεο ζρέζεο, ζπλάδνπλ εμ’ 

νξηζκνχ κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ζεβαζκφ ηνπ αηφκνπ σο 

απηφλνκνπ θαη απφξξηςε θάζε κνξθήο παηεξλαιηζκνχ σο κέγηζην 

κέηξν απνθπγήο πξνζβνιήο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αζζελνχο. 

Πεξηπηψζεηο φπσο αλαθέξεη ε Dresser (2008), αζζελψλ 

νγθνινγηθψλ θιηληθψλ πνπ ελ κέζσ ζεξαπείαο κεηαθέξνληαη απφ 

ηκήκα ζε ηκήκα, ζε αλαπεξηθφ θαξνηζάθη, θνξψληαο ηηο ππηδάκεο 

ηνπο ή ηε «ξφκπα» ηνπ λνζνθνκείνπ, εμνπζελσκέλνη, ρσξίο 

καιιηά, ρισκνί κε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ λνζνθνκείνπ λα 

παξαθνινπζνχλ ην «ζέακα» λα θάλεη ηνπο αζζελείο λα λνηψζνπλ 

κάιινλ αλαμηνπξεπείο. Φαξαθηεξηζηηθά παξαηίζεηαη ην παξαθάησ 

απφζπαζκα: 

«Dignity concerns arise in connection with the broader area of 
personal privacy (…). Patients enter a world of forced and one-
sided intimacy with strangers. Besides the physical exposure that 
goes along with clinical care, there can be unwanted exposure to 
members of the public. 

Patients feel a loss of dignity when care intrudes into areas raising 
particular privacy concerns. Having to wear "flimsy and revealing 
hospital gowns" and being gossiped about by staff are some of the 
violations that can occur. Other examples include being bathed, 
using a bedpan, and receiving an enema. Being wheeled through 
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the halls in a wheelchair or on a gurney feels undignified too, 
especially when the halls are public places with visitors and others 
who cannot resist staring at the sight. Having medical students and 
residents troop into a hospital room to make one an object of study 
can also be experienced as an indignity. Having to open one's 
bedroom to home care professionals is yet another example of the 
forced intimacy patients endure». 

Η εηθφλα απηή δελ είλαη αθξηβψο φ,ηη πην αμηνπξεπέο ζα πεξίκελε 

θαλείο γηα ηνλ νηθείν ηνπ, αιιά νχηε θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σην 

ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί φηη δελ ππήξμε πνηέ ελεκέξσζε ή 

πξνεηνηκαζία αιιά νχηε θαη ζπλαίλεζε γηα ηελ εηθφλα πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαη γεληθά, δπζηπρψο,  απνηειεί κηα φρη 

θαη ηφζν μέλε εηθφλα γηα ηα ειιεληθά λνζνθνκεία. 

Πξνζεγγίδνληαο ξεαιηζηηθά ηελ παξαπάλσ εηθφλα λα ηνληζηεί φηη 

είλαη απνιχησο αληηιεπηφ ην πφζν επάισηνο θαη εθηεζεηκέλνο 

λνηψζεη ν αζζελήο (αλεμαξηήησο πάζεζεο), φηαλ μαθληθά 

βξίζθεηαη ππφ ηε θξνληίδα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Τν λα 

αλαιακβάλνπλ άιινη ηε θξνληίδα ηνπ αλαπφθεπθηα θάλεη ηνλ 

αζζελή λα λνηψζεη φηη παξαδίδεη ηξφπνλ ηηλά ηνλ έιεγρν ηνπ 

εαπηνχ ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απηνλνκία ηνπ. Καη είλαη αθξηβψο 

ζε απηή ηε θάζε πνπ αζζελήο λνηψζνληαο αδχλακνο θαη φηη έρεη 

ράζεη ηνλ έιεγρν πνπ ηειηθά γίλεηαη επάισηνο ζε κνξθέο 

παηεξλαιηζκνχ.  Δίλαη φκσο θαη εθείλε ε ίδηα θάζε πνπ φινη νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο, ηδηαηηέξσο απηνί πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο αζζελείο πνπ ζα πξέπεη λα εμεγήζνπλ 

ζηνλ αζζελή φηη είλαη εθεί γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ, ιεηηνπξγψληαο 

θαηαιπηηθά ελδπλακψλνληαο ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη 

ζπλεξγαζίαο πξνσζψληαο έηζη ηελ απηνλνκία ηνπ αζζελνχο, 

θάλνληαο ηνλ αζζελή λα αληηιεθζεί φηη δελ έρεη παξαδψζεη ηνλ 

έιεγρν αιιά φια είλαη κηα ακθίδξνκε ζρέζε ζπλεξγαζίαο πνπ 

κφλν ζθνπφ έρεη λα ηνλ βνεζήζεη. Ο επνηθνδνκεηηθφο απηφο 

δηάινγνο ζα ζπλδξάκεη ηα κέγηζηα ζην λα απνβάιεη ν αζζελήο ην 

αίζζεκα ηεο ρακέλεο ηνπ αμηνπξέπεηαο θαη λα λνηψζεη φηη 

αλαγλσξίδεηαη ε εγγελήο ηνπ αμία σο άηνκν θαη σο νινθιεξσκέλε 

πξνζσπηθφηεηα. 

Σην ζεκείν απηφ λα επηζηξέςνπκε ζηελ αλαθνξά ηεο Killmister 

(2010), γηα ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ηεο αμηνπξέπεηαο θαη λα 

ζπκίζνπκε ζηνλ αλαγλψζηε, φηη ζηηο πεξηζηάζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κε ηνλ αζζελή λα λνηψζεη φηη έρεη ράζεη 
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ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ, ε έθθαλζε αμηνπξέπεηαο ζχκθσλα κε ηελ 

«θαηεγνξηνπνίεζε» ηεο αμηνπξέπεηαο, απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

επαγγεικαηία πγείαο, ηαπηίδεηαη κε ηε πξνζέγγηζε ηνπ Καλη. Απηή 

δειαδή πνπ είλαη ηαπηφρξνλα αλαθαίξεηε, απαξαβίαζηε θαη 

απνηειεί πξνλφκην φισλ ησλ έιινγσλ φλησλ. Απφ ηελ νπηηθή ηνπ 

αζζελνχο φπσο βηψλεη ηελ φιε δηεξγαζία αιιειεπίδξαζεο θαη ην 

αίζζεκα αμηνπξέπεηαο, κάιινλ κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 

πξνηχπσλ πεξί αηζζήκαηνο αμηνπξέπεηαο (comportment dignity) 

θαη απηήο ηεο αμηνπξέπεηαο ηεο αμίαο. 

Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ ε 

πξνζέγγηζε ζηελ έλλνηα ηεο αμηνπξέπεηαο κεηαμχ επαγγεικαηία 

πγείαο θαη αζζελνχο δηαθέξνπλ θαζψο θαη ε εξκελεία ησλ 

πξνζδνθψκελσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζα πξέπεη θαη νη δχν πιεπξέο 

(ηδηαηηέξσο νη επαγγεικαηίεο πγείαο) λα είλαη ηδηαηηέξσο 

πξνζεθηηθνί ζην πσο ζα ζπκπεξηθεξζνχλ ζε ηφζν επάισηνπο 

αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ κηα πηζαλφηαηα θαηαιεθηηθή λφζν. 

Τη γίλεηαη φκσο φηαλ αιιάδεη ή ακθηζβεηείηαη ε επάξθεηα ηεο 

λνεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αζζελνχο θαη πνηνο απνθαζίδεη φηαλ δελ 

είλαη μεθάζαξν εάλ έρεη επεξεαζηεί ε λνεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αζζελνχο, ζεσξείηαη δφθηκν λα επηιεγεί θάηη κε ην νπνίν ν αζζελήο 

δελ ζπκθσλεί κε ηελ ακθηζβεηνχκελε λνεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα?  

Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο (εηδηθά γηα ηνπο νγθνινγηθνχο αζζελείο) 

είηε ιφγσ ηεο ίδηαο ηεο λφζνπ (παξαλενπιαζκαηηθφ ζχλδξνκν, 

κεηαζηαηηθνί φγθνη), είηε ιφγσ ηεο ζεξαπείαο (άκβιπλζε 

αιιειεπίδξαζεο ιφγσ ζσκαηηθήο/ςπρνινγηθήο θαηαπφλεζεο, 

θαηαζηαιηηθψλ – παπζίπνλσλ θαξκάθσλ) ε ζε θάπνηεο θνξέο 

απφζπξζε ηνπ αζζελνχο εθιακβάλεηαη σο κεησκέλε βνχιεζε θαη 

σο εθ ηνχηνπ ην ιφγν ζηηο απνθάζεηο, ράξηλ ηαρχηεηαο, ηείλνπλ λα 

αλαιακβάλνπλ άιινη. 

Σαθέζηαηα ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππ’ φςε ην γεγνλφο 

φηη ε βνχιεζε ηνπ αζζελνχο ζα έρεη αιινησζεί ζε έλα ζρεηηθφ 

βαζκφ ηδηαηηέξσο ζε αζζελείο θαηαιεθηηθνχ ζηαδίνπ, φκσο ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη απνζαθεληζκέλν ην αλ θαη θαηά πφζν 

έρεη επεξεαζζεί ή αιινησζεί ε βνχιεζε ηνπ αζζελνχο ζα πξέπεη 

λα δηαπηζησζεί ελ κέξεη απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ, νη νπνίνη θαη 

γλσξίδνπλ ην θπζηνινγηθφ επίπεδν ζπλείδεζεο ηνπ, θαη ζαθψο 

απφ ηνλ ζεξάπνληα κε ηξφπνπο εμαθξίβσζεο ηνπ επηπέδνπ 
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ζπλείδεζεο, θαη ηεο δηαλνεηηθήο ηθαλφηεηαο φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Folstein et al. (1975). 

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηειηθψο είηε ην επίπεδν ζπλείδεζεο, είηε ε 

δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα (άξα ε ηθαλφηεηα λα ιακβάλεη απνθάζεηο), 

έρεη επεξεαζηεί ζα πξέπεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνλ θιηληθφ 

πνπ έρεη αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο λα ηεζεί ην ζέκα (εάλ 

δελ είρε πξνεγνπκέλσο ζπδεηεζεί κε ηνλ ίδην ηνλ αζζελή) ησλ 

επφκελσλ βεκάησλ θαη δηαζέζηκσλ επηινγψλ. Αθξηβψο ζε απηφ ην 

ζεκείν, ην νπνίν κπνξεί λα απνβεί θαζνξηζηηθφ ζηελ φιε πνξεία 

ηνπ αζζελνχο, ζα πξέπεη βάζεη θιηληθήο θξίζεο ηνπ ζεξάπνληα, ζε 

άκεζε ζπλεξγαζία κε ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνχο, λα 

ιεθζνχλ απνθάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα θαη κνλαδηθφ 

ζηφρν, ην ζεβαζκφ ζηελ αμηνπξέπεηα θαη απηνλνκία ηνπ αζζελνχο. 

Θα πξέπεη πάζε ζπζία λα απνθεπρζνχλ παηεξλαιηζηηθέο (είηε απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ επαγγεικαηία πγείαο είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

νηθνγέλεηαο) απνθάζεηο επεκβάζεσλ/παξεκβάζεσλ πνπ δελ ζα 

ζπλάδνπλ κε ηνλ πξνεγνχκελν βίν ηνπ αζζελνχο, θαη πνπ δελ ζα 

πξνθαινχλ ζπλέπεηεο πνπ ζα κεηψλνπλ ή ππνβαζκίδνπλ 

πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηνπ αζζελνχο. 

 

1,3 Πξνβιήκαηα ζε Αζζελείο Τειηθνχ Σηαδίνπ 

Πξνζεγγίδνληαο ηελ ηειηθή επζεία δσήο ηνπ ν αζζελήο έρνληαο 

δηαλχζεη κηα κάιινλ φρη, ηδηαίηεξα εχθνιε θαη επράξηζηε πνξεία θαη 

ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ην ελδερφκελν φηη δελ έρεη ράζεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα απνθαζίδεη θαη φηη δηαηεξεί αθφκε έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν ζπλείδεζεο ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ νη ηειηθέο 

απνθάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο ελεκέξσζεο απφ ηε 

ζεξαπεπηηθή νκάδα πνπ έρεη αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηνπ. 

Σην βαζκφ πνπ ζα θξηζεί απφ ηνπο ζεξάπνληεο φηη ν αζζελήο, 

θιηληθψο, έρεη πεξηέιζεη ζε ηειηθφ ζηάδην θαη δελ απέρεη πνιχ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή ζηηγκή, πάληα έρνληαο θαηά λνπ φηη δελ έρεη ραζεί 

ε λνεηηθή θαη εθθξαζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ, θξίζηκα ζέκαηα φπσο ε 

απφζπξζε θάπνησλ ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ ή κε επέκβαζε ζε 

κνηξαία θαηαιεθηηθά γεγνλφηα ηα νπνία δελ ζα έρνπλ άκεζν 

φθεινο ζηνλ αζζελή αθνχ φπσο ήδε αλαθέξζεθε βξίζθεηαη ήδε 

ζε ηειηθφ ζηάδην. 
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Πξνθαλψο ζην ελδερφκελν φηη ν αζζελήο ελδέρεηαη λα ράζεη ή 

κεησζεί ην επίπεδν ζπλείδεζεο ηνπ αθφκα θαη εάλ δελ βξίζθεηαη 

θιηληθά ζε ηειηθφ ζηάδην ηεο λφζνπ ηνπ ην θξίζηκν ζέκα ηεο «κεηά-

ζπλείδεζεο» θάζεο ζα πξέπεη λα ζηρηεί θαη λα επηιπζεί ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ παηεξλαιηζηηθνχ ηχπνπ ρεηξηζκνί (απφ νπνηαδήπνηε 

πιεπξά) ή κνηξαία ιάζε πνπ δελ ζα σθειήζνπλ νπζηαζηηθά 

πνπζελά θαη θαλέλαλ. 

Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ην ηη έπεηαη, πνηα ηα 

ελδερφκελα θαη πνηεο είλαη νη δηαζέζηκεο επηινγέο, ηη επηζπκεί θαη 

πσο ζα ήζειε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη φπνηεο απαηηνχκελεο 

δηαδηθαζίεο. Η επηινγή ηεο απφζπξζεο ηεο ζεξαπείαο φηαλ πηα δελ 

ζα κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κπνξεί λα γίλεη σο 

κέξνο ησλ Advanced Directives απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ 

αζζελή ζε άκεζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ζεξάπνληα ή κέζσ 

αληηπξνζψπσλ (νηθείσλ ή θαη λνκηθψλ αληηπξνζψπσλ) πνπ ζα 

έρνπλ νξηζηεί λσξίηεξα ηεο ηξέρνπζαο θάζεο. 

Γπζρέξεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ή ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ είλαη 

ζε πνηα θάζε θαη ζε ηη ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ πηψζε ηνπ 

επηπέδνπ ζπλείδεζεο ηνπ αζζελνχο ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ηα  

πξναπνθαζηζκέλα ζρέδηα. 

Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο δεηείηαη παξάηαζε κε εθαξκνγήο ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ αζζελνχο απφ ην νηθείν πεξηβάιινλ γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππ’ φςε νη 

επηζπκίεο ηνπο, πάληα έρνληαο ζαλ πξνηεξαηφηεηα ηελ ηήξεζε ησλ 

επηζπκηψλ ηνπ αζζελνχο, ζεβφκελνη ηε ινγηθή θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ νηθείνπ ηνπο, αιιά πάληα εμεηάδνληαο θαη  

αμηνινγψληαο ην αίηεκα κε ινγηθή θαη απαιιαγκέλνη απφ 

ζπλαίζζεκα αλαγλσξίδνληαο ηε δηαδηθαζία απνδνρήο θαη πέλζνπο 

ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αζζελνχο. 

Υπάξρνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο αλνηρηήο ακθηζβήηεζεο ησλ 

νδεγηψλ ηνπ αζζελνχο απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ θαη εθφζνλ 

αθνινπζήζεη ε ελεκέξσζε ηνπο γηα ηηο ήδε ππάξρνπζεο νδεγίεο 

θαη ην αλάινγν ζρέδην πνπ ηίζεηαη ή έρεη ήδε ηεζεί ζε εθαξκνγή νη 

νηθείνη ηνπ νθείινπλ λα ζεβαζηνχλ ηα δεδνκέλα. Πξνθαλψο νη 

φπνηεο «επηπινθέο» πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ άξλεζε 

απνδνρήο ησλ νδεγηψλ ηνπ αζζελνχο απφ ηνπο ζπγγελείο ζα 

πξέπεη λα επηιχνληαη κε θαηαλφεζε θαη δηεπθξηλίζεηο θαζψο 

ελδέρεηαη λα ππάξμεη θαη ε αλακελφκελε έληαζε ζαλ κέξνο ηεο 
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δηαδηθαζίαο απνδνρήο ηεο επηθείκελεο απψιεηαο ηνπ αγαπεκέλνπ 

πξνζψπνπ ηνπο. 

 

1,4 Όξηα Δλήκεξεο Σπλαίλεζεο – Δμαηξέζεηο 

 

Σηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα αλαπηχμακε ηελ ελήκεξε ζπλαίλεζε 

ζαλ έλλνηα ππνρξεσηηθή θαη άθξσο απαξαίηεηε απφ ηε 

θαζεκεξηλή ζπλαιιαγή κεηαμχ αηφκσλ έσο ηελ ηαηξηθή παξέκβαζε 

ζηελ αηνκηθή/ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ηε «ζπλαιιαγή» κεηαμχ 

ηαηξνχ θαη αζζελνχο. 

Παξαθάησ ζα εμεηαζηεί, φζν γίλεηαη, πνηνη είλαη νη πεξηνξηζκνί θαη 

ηα φξηα ηεο ελήκεξεο ζπλαίλεζεο, εάλ απηά είλαη μεθάζαξα θαη 

πξνζδηνξηζκέλα. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί, 

πνηνη θαη πφηε είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηνπο εθαξκφζνπλ αθφκα θαη 

αλ δηαθσλνχλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε ηεο ελήκεξεο 

ζπλαίλεζεο ν ηαηξφο ελεκεξψλεη ηνλ αζζελή γηα ηε λφζν ηνπ θαη ηηο 

δηαζέζηκεο επηινγέο ζρεηηθά κε ηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε πνπ 

απαηηείηαη θαη αθνχ ζπκθσλήζεη ν αζζελήο πξνρσξνχλ ζηα 

κεηέπεηηα βήκαηα. 

Έρεη ήδε αλαθεξζεί λσξίηεξα φηη ε ελήκεξε ζπλαίλεζε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί «πνιπηέιεηα» ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ή νη πεξηζηάζεηο 

θάζε θνξά θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ είλαη νη ηδαληθφηεξεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζε θαηαζηάζεηο φπνπ απαηηείηαη επείγνπζα ηαηξηθή 

παξέκβαζε θαη ν αζζελήο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλαηλέζεη. 

Τν πξνζσπηθφ ησλ Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ αλά ηνλ θφζκν 

βξίζθεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε αληηκέησπν κε αληίζηνηρεο 

θαηαζηάζεηο θαη ε ιχζε είλαη ελ πνιινίο πξνθαλήο. 

Τν ππέξηαην αγαζφ ηεο δσήο είλαη ην πξψην πνπ ζα πξνζηαηεπηεί 

θαη απηφ ζα ζπκβεί ζε πνιιέο ησλ πεξηπηψζεσλ κε άκεζεο θαη 

επεκβαηηθέο ελέξγεηεο ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ζηε δσή, ρσξίο πξσηχηεξα λα έρεη ιεθζεί θαλελφο 

είδνπο ζπλαίλεζε. Έρνληαο ζαλ άκεζε θαη κφλε πξνηεξαηφηεηα ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ αζζελνχο, ε ιήςε απνθάζεσλ γίλεηαη απφ ηελ 

νκάδα επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ εξγάδεηαη ζην Τκήκα 

Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ. Ο αζζελήο κπνξεί λα είλαη ζε 
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θσκαηψδε θαηάζηαζε (ιφγσ ζνβαξψλ ηξαπκάησλ ηνπ ή 

ινίκσμεο, ζεςαηκία) θαη ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ λα κελ ηνπ 

επηηξέπεη λα αληηιεθζεί ή λα εθθξάζεη άπνςε γηα ην ηη ζπκβαίλεη ή 

ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί. 

Άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ελήκεξε ζπλαίλεζε απφ ηνλ ίδην ηνλ 

αζζελή δελ είλαη δπλαηή είλαη φηαλ ν αζζελήο πάζρεη απφ θάπνηα 

ζπγγελή πάζεζε (ιρ ζχλδξνκν Down) θαη ε δηαλνεηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε είλαη ηέηνηα πνπ δελ δχλαηαη λα αληηιεθζεί ηε 

θαηάζηαζε ηνπ, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηα άηνκα απηά 

θαιχπηνληαη απφ ηνλ αξκφδην θαη νξηζκέλν θεδεκφλα ηνπο 

(ζπγγελήο, θνηλσληθφ ίδξπκα θιπ) γηα λα ξπζκίζνπλ ζέκαηα 

ζπλαίλεζεο ζε ηαηξηθήο θχζεσο παξεκβάζεηο. 

Μηα άιιε θαηεγνξία πεξηπηψζεσλ φπνπ ε ζπλαίλεζε ζπλαληά 

δπζθνιίεο θαη, θαηά πεξηπηψζεηο πάληα, δελ βξίζθνπλ εθαξκνγή 

είλαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν αζζελήο δελ κηιάεη ηε γιψζζα 

ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δεη θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα κεηάθξαζεο 

αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ  

δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο πίζηεηο (ιρ Μάξηπξεο ηνπ Ιερσβά) ζηα 

νπνία, ηαηξηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνβνχλ 

ζσηήξηεο γηα ηνλ πάζρνληα (ιρ κεηάγγηζε αίκαηνο) αξλνχληαη 

πεηζκαηηθά απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή ή αθφκα θαη απφ ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Αλ θαη φπσο πξναλαθέξζεθε ν 

επαγγεικαηίαο πγείαο δξα αθνινπζψληαο ηα εζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(κε βιάβεο, αιήζεηαο) αιιά θαη απηά ηεο θνηλήο εζηθήο (πξφιεςε 

βιάβεο, δηάζσζε αηφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν) φπσο επίζεο 

ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο ρσξίο δηαθξίζεηο, 

θάπνηεο θνξέο ηα δεδνκέλα νδεγνχλ ζε αζπλήζηζηα αιιά θαζφια 

θηινζνθηθψο απνδεθηά απνηειέζκαηα, θαζψο νη επηζπκίεο ησλ 

αλζξψπσλ γηα ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ πξέπεη λα γίλνληαη 

ζεβαζηέο απφ φινπο, ηδηαηηέξσο δε φηαλ αλαθέξνληαη ζηε 

ζσκαηηθήο ηνπο αθεξαηφηεηαο αθφκα θαη φηαλ απηέο ηνπο νη 

επηζπκίεο λα νδεγνχλ ζε ελδερφκελε ζάλαην, φηαλ γίλνληαη κε 

«ζψαο ηα θξέλαο» θαη αλεπεξέαζηα, φπσο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ιήςεο ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ. 

Μηα ηειεπηαία θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα 

θαη αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ νκάδα αζζελψλ ζηελ νπνία αλαιχεηαη 

ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη απηή ζηελ νπνία ν αζζελήο έρεη 

πιήξε δηαχγεηα θαη ε δηαλνεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή 
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φκσο βξίζθεηαη ππφ ηελ επηξξνή θάπνηνπ είδνπο εμαλαγθαζκνχ. Ο 

εμαλαγθαζκφο απηφο κπνξεί λα είλαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο φκσο 

ζηε πεξίπησζε πνπ κειεηνχκε είλαη ε δηάγλσζε κηαο δπλεηηθψο 

ζαλαηεθφξνπ πάζεζεο. 

Οη αληηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζην ζηξεο κπνξεί λα είλαη 

απξφβιεπηεο, ζην άθνπζκα κηαο ηέηνηαο δηάγλσζεο νιφθιεξε ε 

δηεξγαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ αζζελνχο κπνξεί λα αιιάμεη 

νινθιεξσηηθά. Καη είλαη δπζηπρψο κηα θαηάζηαζε πνπ δελ κπνξεί 

νχηε λα πξνβιεθζεί, νχηε λα «δηαγλσζζεί» αιιά νχηε θαη λα 

αληηκεησπηζζεί. 

Μηιήζακε παξαπάλσ γηα κνξθέο εμαλαγθαζκνχ, κηα πάζεζε 

φπσο ν θαξθίλνο απνηειεί ab initio κνξθή εμαλαγθαζκνχ. 

Δλδερνκέλσο φρη ε λφζνο θαζεαπηή αιιά ην stress πνπ ζπλνδεχεη 

κηα ηέηνηα δηάγλσζε, αθφκα θαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ έξρνληαη εμ 

αηηίαο ηεο απνηεινχλ «ππνκνξθέο» εμαλαγθαζκνχ ζε φηη αθνξά 

ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αλαθεξφκαζηε. 

Σσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα φπσο ν πφλνο, ν θφβνο 

είλαη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα εμαλαγθαζκνχ πνπ δελ κπνξνχλ 

λα αγλνεζνχλ, φρη κφλν ζηνπο θαξθηλνπαζείο αιιά θαη ζε θάζε 

κνξθήο ρξφληαο λφζνπ θαη πάζεζεο. 

Έρνληαο ππ’ φςηλ ηα παξαπάλσ, πσο κπνξνχκε λα είκαζηε 

ζίγνπξνη φηη πάξα ηελ πιήξε ελεκέξσζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

αζζελείο ηεο νκάδαο πνπ αλαιχνπκε, θαη παξά ηελ πνιππνίθηιε 

ππνζηήξημε πνπ κπνξεί λα ηνπο παξέρεηαη, νη απνθάζεηο πνπ 

θαινχληαη λα ιεθζνχλ απφ ηνπο αζζελείο εθείλνπο, ζα ζπλάδνπλ 

ηφζν κε ηνλ πξφηεξν βίν ηνπο φζν θαη κε ηα φλεηξα ή ηα ζρέδηα 

πνπ είραλ θάλεη γηα ην κέιινλ ηνπο. Πξνθαλψο θαη γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ε λφζνο δελ απνηεινχζε κέξνο θαλελφο κειινληηθνχ 

ζρεδηαζκνχ γηα θαλέλαλ απφ εκάο φκσο ζαλ αλζξψπηλα φληα κε 

πεπεξαζκέλν φξηα, ε αίζζεζε ηεο πξνζσξηλφηεηαο θαη ηνπ πφζν 

επάισηνη είκαζηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε ζηα πηζαλά θαη 

ελδερφκελα. 

Η Tsinorema (2016), απνζαθελίδεη φηη ππάξρνπλ ζαθέζηαηνη 

πεξηνξηζκνί ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ελήκεξεο ζπλαίλεζεο νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα αηηηνινγεζνχλ, απφ ηε κία ε ζπλαίλεζε δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί είηε σο απαξαίηεηε είηε σο αξθεηή γηα φιεο ηηο εζηθψο 

απνδεθηέο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο ζην αλζξψπηλν ζψκα. Καη απφ 
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ηελ άιιε, θαηά πεξηπηψζεηο θαη φπνπ απαηηείηαη λα κελ 

δηαπξάηηνληαη ππεξβνιέο ζην φλνκα ηεο «πιήξνπο ελεκέξσζεο», 

νη δηαδηθαζίεο «απφιπηεο», πιήξνπο θαη εηδηθήο ελεκέξσζεο 

πξέπεη λα αθνινπζνχληα κνλάρα φπνπ απαηηείηαη ιακβάλνληαο 

πάληνηε ππ’ φςηλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο αιιά θαη φια εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά  πνπ θέξνπλ εθείλνη νη νπνίνη πξφθεηηαη λα δψζνπλ 

ηε ζπλαίλεζε ηνπο. 

Μηα άιιε άπνςε απφ ην φρη θαη πνιχ καθξηλφ παξειζφλ ηνπ 

McCarthy (2004), ε νπνία ππνζηεξίδεη, φπσο αλαθέξζεθε 

λσξίηεξα, φηη νη αζζελείο πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε ςπρηθή ή 

ζσκαηηθή έληαζε ιφγσ ηεο αζζέλεηαο ηνπο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ απηφλνκνη θαη άξα φρη ζε ζέζε λα απνθαζίδνπλ γηα ηηο 

παξεκβάζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηνχλ. Γεληθεχνληαο φκσο 

ην επηρείξεκα ηνπ ν ηειεπηαίνο, ην ρξεζηκνπνηεί σο αηηηνιφγεζε 

γηα ηε ρξήζε κηαο «ήπηαο» κνξθήο παηεξλαιηζκνχ αξθεηήο ψζηε 

λα σθειεζεί ν αζζελήο αιιά φρη ηφζν θαζνξηζηηθήο ψζηε λα 

ππνλνκεπηεί ε απηνλνκία ηνπ αζζελνχο. 

Έρνληαο πάληνηε ππφςε καο φηη θάζε αζζελήο απνηειεί κνλαδηθή 

θαη μερσξηζηή πεξίπησζε αζζελνχο, κε δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη 

δηαθνξεηηθή ηζηνξία, δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα θαη δηαθνξεηηθφ 

βίν, ζπλνιηθά θάζε εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

παηεξλαιηζκνχ απηφκαηα ζεσξείηαη ππνλφκεπζε ηεο απηνλνκίαο 

ηνπ αζζελνχο(δελ αλαθεξφκαζηε ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο φπνπ 

πξνέρεη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ζηε δσή) θαη ζα πξέπεη ν θιηληθφο 

πνπ ζα απνθαλζεί (πξνθαλψο ρξεζηκνπνηψληαο ηε θιηληθή ηνπ 

θξίζε αιιά θαη αλαγλσξηζκέλεο κεζφδνπο ειέγρνπ ηνπ επηπέδνπ 

ζπλείδεζεο/θαηαλφεζεο θαη αληίιεςεο ηεο θαηάζηαζεο/πάζεζεο), 

φηη ν αζζελήο δελ είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη θξίζηκα θαζνξηζηηθέο 

απνθάζεηο πνπ ζα θξίλνπλ ηελ κεηέπεηηα πνηφηεηα δσήο ή αθφκα 

θαη ηελ ίδηα ηε δσή ηνπ, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη λα απεπζπλζεί 

ζηνλ επφκελν πην θνληηλφ ζπγγελή εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο ή ζε 

θάπνην νξηζκέλν θεδεκφλα ή αθφκα θαη ζηελ επηηξνπή εζηθήο ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ ππάγεηαη. 
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Παξάξηεκα 
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