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Οι ςειρζσ αναμονισ αποτελοφν ζνα αρνθτικό χαρακτθριςτικό για τα Συςτιματα Υγείασ 

εγείροντασ αφενόσ κινδφνουσ για τθν υγεία και τθ ηωι των αςκενϊν και αφετζρου 

προβλθματιςμοφσ για τθ διαςφάλιςθ ςθμαντικϊν αξιϊν για τθ θκικι τθσ δθμόςιασ υγείασ, 

όπωσ θ δικαιοςφνθ και θ ακριβοδικία ςτθν κατανομι Υπθρεςιϊν υγείασ. Στο Ελλθνικό 

Σφςτθμα υγείασ το πρόβλθμα ζχει λάβει μεγάλεσ διαςτάςεισ με μεγάλεσ λίςτεσ να ζχουν 

δθμιουργθκεί για προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ ςε γιατρό και διενζργεια χειρουργικϊν 

επεμβάςεων και παρακλινικϊν εξετάςεων. Θ ανορκόδοξθ ανάπτυξθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ 

Φροντίδασ υγείασ και θ οικονομικι κρίςθ των τελευταίων ετϊν είναι οι κυριότεροι 

αιτιολογικοί παράγοντεσ του φαινομζνου. 

 Θ βιοθκικι προςζγγιςθ του ηθτιματοσ των ςειρϊν αναμονισ μζςω τθσ Συνεπειοκρατίασ και 

του Ωφελιμιςμοφ, ενϊ κεωρθτικά προςφζρει θκικζσ λφςεισ για τθν ικανοποίθςθ αναγκϊν 

υγείασ ςε όςο το δυνατό περιςςότερουσ αςκενείσ, εν τοφτοισ αδυνατεί ςε πρακτικό 

επίπεδο να καλφψει το πρόβλθμα. Στισ αρχζσ τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ προτάκθκε από 

τον Norman Daniels ζνα θκικό πλαίςιο εφαρμογισ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ 

το οποίο τυγχάνει μεγάλθσ αποδοχισ από αρκετά ςυςτιματα υγείασ  και βαςίηεται ςτουσ 

κφριουσ άξονεσ τθσ κεωρίασ τθσ Δικαιοςφνθσ του John Rawls όπωσ οι βαςικζσ αρχζσ 

δικαιοςφνθσ, θ αμοιβαιότθτα και οι κοινωνικζσ ςυναινζςεισ (κοινωνικό ςυμβόλαιο), θ 

ζμφαςθ ςτο ορκό (ζλλογο) και θ πεικαρχία των ατόμων μζςω τθσ επιβολισ του νόμου. Το 

πλαίςιο καλείται “Λογοδοςία υπζρ Ορκολογικότθτασ” (Accountability for Reasonableness) 

και περιλαμβάνει τισ ςυνκικεσ  τθσ δθμοςιότθτασ, τθσ ςυνάφειασ, των ανακεωριςεων και 

τθσ επιβολισ, οι οποίεσ εφόςον ικανοποιοφνται αξιϊνεται θ ακριβοδικία (fairness) ςτθν 

παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

Το βαςικό ηθτοφμενο ςτο «ταλαιπωρθμζνο» Εκνικό Σφςτθμα υγείασ είναι θ διαςφάλιςθ των 

αξιϊν τθσ αυτονομίασ των αςκενϊν και τθσ δικαιοςφνθσ, για τθν επίτευξθ τθσ οποίασ  
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πρζπει να προχωριςουν βαςικζσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτθν Ρρωτοβάκμια Φροντίδα 

αφενόσ, και αφετζρου ςε μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ διαφκοράσ και ενίςχυςθσ τθσ 

αξιοπιςτίασ απζναντι ςτο δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ. 

 

 

Λέμεηο κλειδιά: Σειρζσ αναμονισ, Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ, Δικαιοςφνθ, Ακριβοδικία 
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Abstract 
 
Title: Waiting lists in Greek National Healthcare system: Ethical considerations  

By: Chrisoula Papadaki   

Supervisors: 1. Filalithis Anastasios 

  2. Tsinorema Stavroula 

  3. Galanakis Emmanouil 

Date:  December, 2014 

 

Long waiting lists are considered a negative feature of health care systems, raising risks for 

the health and lives of patients, as well as concerns around securing important ethical values 

for public health, such as justice and fairness. This problem has expanded considerably in the 

Greek  National  health care system, which is characterized by long waiting lists for 

scheduled doctor appointments, surgical procedures and diagnostic tests. The main 

causative factors of this phenomenon are the unorthodox development of the primary 

health care system and the economic crisis that led the Greek citizens under heavy austerity 

the last five years.  

While the approach of waiting lists, underpinned by consequentialist and utilitarian ethical 

positions, seem to offer moral solutions to meet the health needs of patients, they have 

been unable to solve the problem. In early 2000, Norman Daniels proposed an ethical 

framework to address the problem, which has received a great considerable acceptance 

from several health care systems. It is based on the main axes of the theory of justice 

proposed by John Rawls, such as:  the basic principles of justice as fairness; principles of 

‘equal liberties’, ‘equality of opportunity’ and ‘difference’; an emphasis on reason and 

rationality; reciprocity, the ‘social contract’, and discipline as the consequence of breaking 

the ‘social contract’. The framework is called “Accountability for Reasonableness” and 

proposes the conditions of publicity, relevance, appeals and enforcement which, if met, 

should lead to the fairness of health services.  

The key issue in the “troubled” Greek Health care System is to ensure the values of patient 

autonomy and justice, which can be achieved firstly by introducing fundamental structural 

changes in primary health care, and secondly by tackling corruption measures and enhancing 

reliability within the public health care system. 

 
Key words: Waiting lists, Greek National Healthcare system, Justice, Fairness 
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ΜΕΡΟ 1 : ΕΙΡΕ ΑΝΑΜΟΝΘ ΣΟ ΕΤ ΚΑΙ Ε ΑΛΛΕ ΧΩΡΕ 

1.1 ΕΙΑΓΩΓΘ 

Σε περιόδουσ οικονομικισ δυςπραγίασ και κρίςθσ αξιϊν, θ κατανομι των υλικϊν, 

αγακϊν και υπθρεςιϊν ςε τομείσ που χρθματοδοτοφνται από κρατικοφσ 

προχπολογιςμοφσ,  αποτελεί μία πολφπλοκθ και δφςκολθ διαδικαςία κακϊσ 

απαιτείται λεπτομερισ καταγραφι αναγκϊν και αξιολόγθςθ προσ ιεράρχθςθ τθσ 

βαρφτθτασ τουσ. Στον τομζα τθσ υγείασ το πρόβλθμα τθσ κατανομισ των πόρων είναι 

ακόμα εντονότερο εξαιτίασ τθσ ευαίςκθτθσ και πολφτιμθσ φφςθσ του αγακοφ τθσ 

υγείασ αλλά και των ολοζνα αυξανόμενων αναγκϊν για υπθρεςίεσ υγείασ που 

προκφπτουν. Κατά ςυνζπεια, ςε ζνα αςφυκτιϊν οικονομικό περιβάλλον, είναι 

μονόδρομοσ θ ιεράρχθςθ προτεραιοτιτων (prioritization) και θ κζςπιςθ ςειρϊν 

αναμονισ για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν υγείασ (όλων) των πολιτϊν.  

Οι ςειρζσ-λίςτεσ αναμονισ αποτελοφν ζνα αρνθτικό χαρακτθριςτικό των 

ςυςτθμάτων υγείασ τουσ που χρθματοδοτοφνται από τουσ κρατικοφσ 

προχπολογιςμοφσ (και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ υποδθλϊνουν ανεπάρκεια και 

αναποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ). Οι κίνδυνοι που ενζχουν αφοροφν, αφενόσ 

τθν βελτίωςθ τθσ υγείασ των αςκενϊν (και ςε ακραίεσ περιπτϊςεισ τθ ηωι τουσ), 

αφετζρου τθν διαςφάλιςθ ςθμαντικϊν αξιϊν που διζπουν τα ςυςτιματα υγείασ  

δθμοςίου χαρακτιρα όπωσ θ ιςότθτα και θ δικαιοςφνθ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ 

υπθρεςίεσ υγείασ και θ διατιρθςθ του χαρακτιρα τθσ υγείασ ωσ δθμόςιο αγακό. 

Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι λίςτεσ αναμονισ,  τα κράτθ ξεχωριςτά ζχουν 

αναπτφξει εςωτερικοφσ μθχανιςμοφσ για τθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ του φαινομζνου 

κατά το δυνατό, κακϊσ ςε χρονικζσ περιόδουσ ζντονθσ οικονομικισ κρίςθσ, όπωσ 

αυτι που διζρχεται ςιμερα θ παγκόςμια αγορά, το πρόβλθμα ζχει αποκτιςει 

μεγάλεσ διαςτάςεισ. Βιοθκικζσ παράμετροι όπωσ θ ιςότθτα ςτθν πρόςβαςθ, θ 

διαφάνεια, θ δικαιοςφνθ λαμβάνονται υπόψθ παράλλθλα με τθν επιςτθμονικι 

τεκμθρίωςθ και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν βελτίωςθ και αποκατάςταςθ τθσ 

υγείασ του ατόμου. Αξίηει όμωσ να επιςθμανκεί ότι ο χαρακτιρασ του φαινομζνου 

των μεγάλων ςειρϊν αναμονισ διαφοροποιείται ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ ςε 

ςχζςθ με τισ ανεπτυγμζνεσ, κακϊσ το πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ των πόρων ςε αυτζσ 

είναι αρκετά μεγαλφτερο και οι καταγεγραμμζνεσ ανάγκεσ υγείασ του πλθκυςμοφ 
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των χωρϊν αυτϊν είναι διαφορετικζσ από τισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ των 

ανεπτυγμζνων χωρϊν. Σε κάκε περίπτωςθ θ διαςφάλιςθ των αξιϊν τθσ βιοθκικισ 

είναι επιβεβλθμζνθ. 

Τθν παροφςα φάςθ θ Ελλάδα διανφει τθν πιο κρίςιμθ οικονομικά περίοδο τθσ 

μεταπολιτευτικισ περιόδου. Μετά από πζντε χρόνια ςυνεχιηόμενθσ και αυςτθρισ 

δθμοςιονομικισ λιτότθτασ, με αναπόφευκτεσ επιπτϊςεισ και ςτον τομζα τθσ υγείασ, 

θ χϊρα αντιμετωπίηει μεγάλο πρόβλθμα ςτθν κατανομι των ςυρρικνωμζνων πόρων 

για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν υγείασ του πλθκυςμοφ και ςτθ διαχείριςθ των 

ολοζνα διογκοφμενων ςειρϊν αναμονισ για τθν παροχι επαρκϊν και ποιοτικϊν 

υπθρεςιϊν υγείασ. Στθν παροφςα εργαςία γίνεται μια ςφντομθ περιγραφι τθσ 

αιτιολογίασ και των διαςτάςεων του προβλιματοσ ςτθ χϊρα μασ ςυγκριτικά με 

άλλεσ, και επιχειρείται θ θκικι προςζγγιςθ των κινδφνων και προβλθματιςμϊν που 

προκφπτουν για το Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ.  
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1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΟ ΕΤ 

Ρολφ γλαφυρά παρουςιάηουν τα ζντυπα και τα θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ το 

πρόβλθμα των ςειρϊν αναμονισ ςτο Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ, αναδεικνφοντασ το ςε 

μείηον κζμα αναφορικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ ςτθν Ελλάδα και τθ 

Δθμόςια Υγεία.  

Ανεπίςθμα ςτοιχεία (http://www.iefimerida.gr/node, 

http://www.newsbomb.gr/fakelos-ygeia/story, 2014) καταμαρτυροφν ότι ςε αρκετά 

νοςοκομεία τθσ χϊρασ θ αναμονι των αςκενϊν για τθ διενζργεια 

προγραμματιςμζνθσ – τακτικισ επζμβαςθσ,   μπορεί να φτάςει και τουσ 6 μινεσ 

ανάλογα με τθν ειδικότθτα. Ο χρόνοσ αναμονισ για κεραπείεσ ιωδίου ςε αςκενείσ 

με καρκίνο του κυρεοειδοφσ αδζνα είναι πάνω από 6-7 μινεσ. Μεγάλθ είναι επίςθσ 

θ κακυςτζρθςθ για τθν ζναρξθ κεραπείασ ςε καρκινοπακείσ ςτα ογκολογικά 

τμιματα του ΕΣΥ. Αντίςτοιχα θ πραγματοποίθςθ επίςκεψθσ ςτα εξωτερικά ιατρεία 

νοςοκομείων για ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ ςυνοδεφεται από μεγάλθ αναμονι, 

όπωσ και τα ραντεβοφ για διενζργεια εξειδικευμζνων ιατρικϊν εξετάςεων τθσ 

ακτινοδιαγνωςτικισ ειδικότθτασ (αξονικζσ τομογραφίεσ, μαγνθτικζσ τομογραφίεσ, 

μζτρθςθ οςτικισ πυκνότθτασ, ςπινκθρογραφιματα, παρακεντιςεισ υπό 

κακοδιγθςθ υπεριχων και μαςτογραφίεσ)1.  

Επίςθμα ςτοιχεία (ΟΡΣΥ 7θσ ΥΡΕ, Γρ. Ροιότθτασ ΓΝ Βενιηζλειο) από ςυγκεκριμζνα 

Νοςοκομεία τθσ Ρεριφζρειασ αναφζρουν  τα παρακάτω: 

 Θ αναμονι για ριηικι προςτατεκτομι, φακοκρυψία (αφαίρεςθ καταρράκτθ) και 

ολικι αρκροπλαςτικι  ιςχίου ι γόνατοσ ανζρχεται ςτουσ 3 μινεσ μετά τθ διάγνωςθ 

από το κεράποντα ιατρό, ενϊ θ κυρεοειδεκτομι μπορεί να φτάςει και ςτον ζνα 

χρόνο ανάλογα με τθ ςταδιοποίθςθ τθσ υποκείμενθσ νεοπλαςίασ . 

 Συγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ, όπωσ θ Γαςτρεντερολογία, θ Ουρολογία και θ 

Οφκαλμολογία, ζχουν αναμονι για επίςκεψθ ςτα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ζωσ και 

7 μινεσ, ενϊ μικρότερθ αναμονι  (ςτουσ 3 μινεσ) ζχουν θ Γυναικολογία, θ 

Ενδοκρινολογία, θ Ωτορινολαρυγγολογία, τα Ιατρεία Ριξθσ αίματοσ και Αιμόςταςθσ. 

Αναμονι ενόσ μινα για επίςκεψθ ςε τακτικό εξωτερικό Ιατρείο ζχουν οι ειδικότθτεσ 

                                                
1
 Τα ανωτζρω ςτοιχεία ςειρϊν αναμονισ αναφζρονται ενδεικτικά και αντλοφνται από 

ειδθςεογραφικοφσ ιςτότοπουσ κακϊσ δεν υπάρχουν δθμοςιευμζνα επίςθμα βιβλιογραφικά ι μθ (πχ. 
Υπουργείο Υγείασ) δεδομζνα που να τεκμθριϊνουν τθ διάςταςθ των ςειρϊν Αναμονισ. 

http://www.iefimerida.gr/node
http://www.newsbomb.gr/fakelos-ygeia/story
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τθσ Γνακοχειρουργικισ, τθσ Νευρολογίασ, τθσ Ψυχιατρικισ και του ελζγχου του 

ιπατοσ (Ρλθροφοριακό ςφςτθμα κρατιςεων ΓΝ Βενιηζλειο, ΟΡΣΥ 7θσ ΥΡΕ, 

Νοζμβριοσ 2013). 

 Θ αναμονι για διενζργεια εξετάςεων τθσ ακτινοδιαγνωςτικισ είναι περίπου 2 μινεσ 

για ςπινκθρογράφθμα καρδιάσ, αξονικι και μαγνθτικι τομογραφία, ενϊ για 

προλθπτικζσ εξετάςεισ όπωσ θ λιψθ κολποτραχθλικοφ επιχρίςματοσ (Test PAP), θ 

αναμονι είναι 2 με 3 μινεσ και για τθ μαςτογραφία περίπου 3 με 6 μινεσ (Γρ. 

Ροιότθτασ ΓΝ Βενιηζλειο, ΟΡΣΥ 7θσ ΥΡΕ, Απρίλιοσ 2014). 

 Λίςτα αναμονισ για βιοπακολογικζσ εξετάςεισ (αιματολογικζσ, βιοχθμικζσ, 

ενδοκρινολογικζσ κλπ.) δεν υφίςταται, κακϊσ ζχει καταργθκεί το ςφςτθμα 

κρατιςεων και οι αςκενείσ εξυπθρετοφνται κακθμερινά με ςειρά προτεραιότθτασ. 

Οι μεγάλεσ λίςτεσ αναμονισ ςτο ΕΣΥ οδθγοφν τουσ πολίτεσ που δεν μποροφν να 

εξυπθρετθκοφν δωρεάν και ζγκαιρα ςτα εξωτερικά Ιατρεία Νοςοκομείων και 

Ρρωτοβάκμιων Δομϊν (παλαιό ΙΚΑ και ΕΟΡΥΥ, νυν ΡΕΔΥ –Ρρωτοβάκμιο Εκνικό 

Δίκτυο Υγείασ), ςτα Τμιματα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν των κατά τόπων 

εφθμερευόντων Νοςοκομείων. Μάλιςτα επιλζγουν μεγάλα Νοςοκομεία, 

Ρανεπιςτθμιακά ι Γενικά, που προςφζρουν ακριβζσ και υψθλισ τεχνολογίασ 

υπθρεςίεσ, από μικρότερα νοςοκομεία που ςυνικωσ είναι υποςτελεχωμζνα και δεν 

διακζτουν τελευταίασ τεχνολογίασ και ςφγχρονεσ υποδομζσ (Economou, 2010). Αυτό 

ζχει ωσ αποτζλεςμα το «μπλοκάριςμα» τθσ λειτουργίασ των νοςθλευτικϊν 

ιδρυμάτων εξαιτίασ τθσ ανεξζλεγκτθσ ροισ αςκενϊν και τθ δυςκολία εξυπθρζτθςθσ 

πολιτϊν που ζχουν πραγματικι ανάγκθ. 

Τισ παραπάνω αναμονζσ ζρχεται να καταργιςει για τουσ αςκενείσ ι να προςπεράςει 

μερικϊσ, ο κεςμόσ των Ιατρείων Ολοιμερθσ Λειτουργίασ των Νοςοκομείων του ΕΣΥ 

(Απογευματινά Ιατρεία), όπωσ ζχουν κακιερωκεί και κεςπιςτεί από τθ νομοκεςία 

(Νόμοσ 1643/2001). Ριο ςυγκεκριμζνα αςκενείσ που επιςκζπτονται Ιατρεία 

Ολοιμερθσ Λειτουργίασ ςτο ΕΣΥ, δθλαδι καταβάλλουν αμοιβι (out of pocket 

payment) για το ιατρικό και λοιπό προςωπικό που απαςχολείται ςε αυτά, μπαίνουν 

ςε πολφ μικρότερθ λίςτα αναμονισ για επίςκεψθ ςε γιατροφσ όλων των ειδικοτιτων 

και για διενζργεια εξειδικευμζνων εργαςτθριακϊν εξετάςεων. Κατά μια ζννοια θ 

ολοιμερθ λειτουργία του Νοςοκομείου προςομοιάηει με τον ιδιωτικό τομζα, αφοφ ο 

αςκενισ ζχει ςχετικά άμεςθ πρόςβαςθ ςε υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ υγείασ 



Βιοηθική- Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  
Υιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών, 
Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας 

 

8 

κατόπιν αμοιβισ που ορίηεται ανάλογα με το βακμό του ιατροφ που επικυμεί να 

επιςκεφκεί. Αςκενείσ που επιςκζπτονται τα Ιατρεία Ολοιμερθσ Λειτουργίασ του ΕΣΥ 

και χριηουν, κατόπι διάγνωςθσ, επεμβατικϊν διαδικαςιϊν και πράξεων 

(χειρουργικζσ επεμβάςεισ, ενδοςκοπιςεισ κλπ.) που δεν διενεργοφνται ςτθν 

Ολοιμερθ λειτουργία του Νοςοκομείου, μεταφζρονται ςτισ λίςτεσ αναμονισ των 

τακτικϊν πρωινϊν περιςτατικϊν του Νοςοκομείου ςε κζςεισ υψθλισ 

προτεραιότθτασ.   

Το φαινόμενο των μεγάλων ςειρϊν αναμονισ ζρχεται να διογκωκεί με τισ 

παράνομεσ  (under the table) αμοιβζσ (φακελάκι) που αξιϊνονται από ιατρικό 

προςωπικό κυρίωσ υψθλϊν βακμίδων και καταβάλλονται από οικονομικά εφπορουσ  

(αλλά όχι κατ’ ανάγκθ) αςκενείσ, που εμπιςτεφονται το «Δθμόςιο» ςφςτθμα υγείασ 

λόγω τθσ φιμθσ των ιατρϊν του, για άμεςθ πρόςβαςθ και  ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ 

κυρίωσ ςτθ διενζργεια χειρουργικϊν επεμβάςεων και ακριβϊν κεραπευτικϊν 

φαρμακευτικϊν ςχθμάτων και αγωγϊν. Στα πλαίςια τθσ επζκταςθσ τθσ ολοιμερθσ 

λειτουργίασ των νοςοκομείων του ΕΣΥ προωκείται με νομοςχζδιο που κατατζκθκε  

ςτθ Βουλι ςτισ 30.5.2014 θ δυνατότθτα διεξαγωγισ  χειρουργικϊν επεμβάςεων και 

άλλων επεμβατικϊν πράξεων που απαιτοφν παραμονι ι και νοςθλεία ςτο 

Νοςοκομείο. Μεταξφ άλλων θ ειςθγθτικι ζκκεςθ του νομοςχεδίου αναφζρει «…με 

τον τρόπο αυτό κα εξυπθρετοφνται αςκενείσ που είναι αςφαλιςμζνοι ςε ιδιωτικζσ 

αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ ι που δφνανται να πλθρϊςουν τα ζξοδα νοςθλείασ τουσ εξ’ 

ιδίων χρθμάτων και κα δοκεί θ δυνατότθτα ςτα νοςοκομεία να αυξθκοφν τα ζςοδά 

τουσ…» (Σχζδιο Νόμου, 30.5.2014). Ο απϊτεροσ ςκοπόσ του ανωτζρω νομοςχεδίου 

είναι θ αντιμετϊπιςθ των μεγάλων αναμονϊν για ςυγκεκριμζνα είδθ επεμβάςεων 

και θ καταπολζμθςθ τθσ under the table αμοιβισ του ιατροφ (φακελάκι), με τθ 

νομιμοποίθςθ τθσ (over the table).  
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1.3  ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΟ 

1.3.1. Τπανάπτυκτη και προβληματική ΠΦΤ ςτην Ελλάδα. 

 Θ Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ (ΡΦΥ)  είναι ο κορμόσ κάκε ςυςτιματοσ υγείασ, 

γεγονόσ που αποτυπϊνεται ςε όλα τα κείμενα διεκνϊν οργανιςμϊν εδϊ και 35 

χρόνια περίπου μετά τθν Alma Ata (1978) και τθ Διακιρυξθ για τθν ΡΦΥ που 

υιοκετικθκε από το ςφνολο των κρατϊν –μελϊν του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Υγείασ και αποτελεί ςτακμό ςτθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν υγείασ (Φιλαλικθσ, 2008). Θ 

ιςτορικι διαδρομι τθσ ΡΦΥ ςτθν Ελλάδα είναι ςυνυφαςμζνθ με τισ γενικότερεσ 

μεταρρυκμίςεισ τθσ πολιτικισ για τθν υγεία ςτθ χϊρα μασ, μεταρρυκμίςεισ ωςτόςο 

που κυμίηουν το μφκο του Σίςυφου, αφοφ τίποτα δεν φαίνεται να ολοκλθρϊνεται. 

(Polyzos et al, 2008). 

 Ο ιδρυτικόσ Νόμοσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ (Νόμοσ 1397,1983) αποτζλεςε τθ 

ςθμαντικότερθ τομι ςτο Ελλθνικό ςφςτθμα Υγείασ μεταπολεμικά και βαςιηόταν ςτθν 

αρχι και αξία ότι θ υγεία αποτελεί δθμόςιο αγακό και ότι το κράτοσ είναι υπεφκυνο 

για τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ υψθλισ ποιότθτασ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ. Σκοπόσ 

του είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ υγείασ και ςε 

υποδομζσ αμιγϊσ κρατικοφ χαρακτιρα. Εν τοφτοισ ςθμαντικά ςθμεία του Νόμου 

εφαρμόςτθκαν μερικϊσ ι και κακόλου με ςυνζπεια τθ δθμιουργία ενόσ μθ 

ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Υγείασ με ανεπάρκειεσ που αφοροφν τθν οργάνωςθ, τθ 

χρθματοδότθςθ και τθ διαχείριςθ του τρόπου παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, μερικζσ 

από τισ οποίεσ αναφζρονται επιγραμματικά  ακολοφκωσ (Economou, 2010): 

 Συγκεντρωτικόσ χαρακτιρασ του ςυςτιματοσ ςτθ λιψθ αποφάςεων και ςτισ 

διοικθτικζσ διαδικαςίεσ, 

 Μθ αποτελεςματικζσ διοικθτικζσ δομζσ που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ είναι 

ςτελεχωμζνεσ με μθ εκπαιδευμζνο και ανεπαρκζσ προςωπικό, 

 Ζλλειψθ ςχεδιαςμοφ, ςυντονιςμοφ και περιοριςμζνθ διοικθτικι ικανότθτα, 

 Άνιςθ και ανεπαρκισ κατανομι των ανκρϊπινων και οικονομικϊν πόρων βαςιςμζνθ 

ςε πολιτικά και τοπικά κριτιρια, 

 Απουςία ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν και ςυςτθμάτων 

αξιολόγθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, εξοπλιςμοφ, υλικϊν και υποδομϊν. 

 Οπιςκοδρομικοί μθχανιςμοί χρθματοδότθςθσ και αποηθμίωςθσ  προμθκευτϊν, 
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 Απουςία ςυςτιματοσ παραπομπϊν βαςιςμζνο ςτθν οικογενειακι ιατρικι για τθν 

υποςτιριξθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ και του φραγμοφ (gatekeeping) 

προσ τισ υπθρεςίεσ δευτεροβάκμιασ φροντίδασ με αποτζλεςμα τθν ζλλειψθ 

ςυνζχειασ και τθν ανεξζλεγκτθ ροι αςκενϊν ςτθν Δευτεροβάκμια φροντίδα, 

 Μθ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ εκτίμθςθσ αναγκϊν αςκενϊν ςε ατομικό, τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο και απουςία μθχανιςμϊν προτεραιότθτασ.  

Οι δφο τελευταίεσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με το φαινόμενο των μεγάλων 

ςειρϊν αναμονισ που ζχουν δθμιουργθκεί ςτο ΕΣΥ. Ριο ςυγκεκριμζνα θ απουςία 

ενόσ κεντρικοφ ςυςτιματοσ παραπομπϊν (reference system) και θ ζλλειψθ του 

μθχανιςμοφ –φραγμοφ (gatekeeping) οδθγεί τουσ αςκενείσ ςτο Τμιμα Επειγόντων 

Ρεριςτατικϊν οποιουδιποτε νοςοκομείου τθσ περιοχισ, παρακάμπτοντασ ζτςι κάκε 

ςθμείο επαφισ και αναφοράσ με τθν Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ 

(Economou,2010). Είναι χαρακτθριςτικό το ςυμπζραςμα που προκφπτει από αρκετζσ 

μελζτεσ Δθμόςιασ Υγείασ  που υποςτθρίηει ότι το 40% ζωσ 70% των περιςτατικϊν 

που καταλιγουν ςτα Τμιματα επειγόντων περιςτατικϊν των νοςοκομείων είναι  

περιςτατικά Τακτικϊν εξωτερικϊν ιατρείων (Agouridakis et al, 2004, Bianco et al, 

2003, Hoot and Aronsky, 2008). Θ κατάςταςθ αυτι «μπλοκάρει» τθ λειτουργία των 

Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων, προκαλϊντασ δυςκολία ςτθν εξυπθρζτθςθ ανκρϊπων 

που ζχουν πραγματικά ανάγκθ. Ο νοςοκομειοκεντρικόσ χαρακτιρασ του ΕΣΥ 

(Γεωργοφςθ και Κυριόπουλοσ, 1996) αποτυπϊνεται ςε ςθμαντικι ζκκεςθ 

εμπειρογνωμόνων το 1994 (Abel Smith et al, 1994), επιςθμαίνοντασ ότι «οι αςκενείσ 

περιφζρονται μάλλον άςκοπα ςτο εςωτερικό του ςυςτιματοσ» και το αποτζλεςμα 

είναι «θ δυςφορία του κοινοφ με το ςφςτθμα υγείασ ςτθν Ελλάδα», κατά πολφ 

μεγαλφτερθ απ’ ότι ςε οποιοδιποτε άλλο μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ 

αδυναμία οργάνωςθσ ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ 

Υγείασ ζρχεται ςε ευκεία αντίκεςθ με τα όςα υπαγορεφει θ ευρωπαϊκι ςτρατθγικι 

για τθν υγεία (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2007), υποςκάπτοντασ ςοβαρά τθν προςπάκεια 

για εφρεςθ τρόπων βελτίωςθσ τθσ ιςότθτασ, τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ 

αποδοτικότθτασ και τθσ ανταποκριςιμότθτασ του ςυςτιματοσ υγείασ (WHO, 2004).  

 Μια άλλθ, επίςθσ χαρακτθριςτικι,  απόρροια τθσ ζλλειψθσ ςωςτά οργανωμζνθσ 

ΡΦΥ που ςυνδζεται με τθ ςυςςϊρευςθ αςκενϊν ςτα Δευτεροβάκμια και 
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Τριτοβάκμια Νοςοκομεία, είναι θ απευκείασ αναηιτθςθ εξειδικευμζνθσ ιατρικισ 

ςυμβουλευτικισ ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ εκτιμιςεισ του αςκενοφσ, 

παρακάμπτοντασ τα πρωτοβάκμια ςθμεία αναφοράσ (Economou ,2010). 

Ο τομζασ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ ςτθν Ελλάδα αντιμετωπίηει κυρίωσ 

προβλιματα ςε δφο επίπεδα ςυντονιςμοφ. Σε γενικότερο επίπεδο, εξαιτίασ τθσ 

ζλλειψθσ ςυςτιματοσ παραπομπϊν, δεν υφίςταται ςυντονιςμόσ μεταξφ των 

πρωτοβάκμιων ςθμείων και των νοςοκομείων με ξεκάκαρεσ παραπεμπτικζσ 

διαδικαςίεσ, γεγονόσ που δεν επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ τθσ φροντίδασ, προάγοντασ με 

αυτό τον τρόπο τθν αναποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ. Το δεφτερο επίπεδο 

ςχετίηεται με τθν παρουςία διαφορετικϊν οργανωτικϊν και διοικθτικϊν δομϊν με 

ανεπαρκζσ προςωπικό και εξοπλιςμό. Στον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ προβλζπονταν θ 

κάλυψθ των αναγκϊν υγείασ τόςο του αςτικοφ όςο και του αγροτικοφ πλθκυςμοφ, 

με τθ δθμιουργία Κζντρων Υγείασ αςτικοφ τφπου αλλά και απομακρυςμζνων. Τα 

πρϊτα δεν δθμιουργικθκαν ποτζ, ενϊ τα απομακρυςμζνα ξεκίνθςαν πολφ 

κακυςτερθμζνα τθ λειτουργία τουσ (1985) ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ 

Ευρϊπθσ (Σωτθριάδου κ.α., 2011). Αν και τα Κζντρα Υγείασ ζχουν ενιςχφςει τθν 

πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, εν τοφτοισ θ ζλλειψθ 

προςωπικοφ (το 1/3 των κζςεων όλων των ειδικοτιτων δεν είναι καλυμμζνεσ), θ 

ζλλειψθ διοικθτικισ και οικονομικισ αυτονομίασ και αυτοδιαχείριςθσ και θ παλαιοφ 

τφπου βιοϊατρικι τεχνολογία ζχουν οδθγιςει ςε υπολειτουργία, χωρίσ να ζχουν 

ικανοποιιςει τισ προςδοκίεσ και τισ ανάγκεσ των πολιτϊν για ποιοτικι παροχι 

υπθρεςιϊν υγείασ μζςω τθσ ΡΦΥ. Οι μεταρρυκμίςεισ για τθν ΡΦΥ των διαφόρων 

κυβερνιςεων τα τελευταία 30 χρόνια, αν και φιλόδοξεσ, δεν κατζλθξαν ςτο 

επικυμθτό αποτζλεςμα. Θ ΡΦΥ ςτθν Ελλάδα, ςε αντίκεςθ με χϊρεσ που ζχουν 

ανάλογθ εμπειρία εκνικϊν ςυςτθμάτων υγείασ (Μ. Βρετανία, Σουθδία), παραμζνει 

κατακερματιςμζνθ και αδφναμθ να ικανοποιιςει αποτελεςματικά τισ υγειονομικζσ 

ανάγκεσ του πλθκυςμοφ (Γιαναςμίδθσ και Τςιαοφςθ, 2012). Οι επανειλθμμζνεσ και 

ατελζςφορεσ πολιτικζσ προςπάκειεσ για αναβάκμιςθ και οργάνωςθ τθσ ΡΦΥ 

χαρακτθρίηονται από υπερβάλλοντα κεωρθτικό ηιλο, χωρίσ πρακτικό αντίκτυπο. Γι’ 

αυτόν άλλωςτε το λόγο, αν και τα προβλιματα του υγειονομικοφ τομζα ζχουν 

κοινωνικζσ, οικονομικζσ, διαχειριςτικζσ και υγειονομικζσ ςυνιςτϊςεσ, αποτελοφν 

κυρίωσ προβλιματα ιδεολογίασ και πολιτικισ βοφλθςθσ (Κυριόπουλοσ, 1996:17-43). 



Βιοηθική- Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  
Υιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών, 
Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας 

 

12 

Αναφορικά με μθχανιςμοφσ  προτεραιότθτασ, ςτθν Ελλάδα δεν ζχει αναπτυχκεί από 

τθν ίδρυςθ του ΕΣΥ κανζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ προτεραιότθτασ (Economou, 2010) 

με αποτζλεςμα θ λίςτα αναμονισ κάκε κλινικοφ τμιματοσ κυρίωσ ςε χειρουργικζσ 

ειδικότθτεσ να δθμιουργείται υπό τθν ευκφνθ και εποπτεία του Διευκυντι και των 

υπολοίπων ιατρϊν του τμιματοσ. Θ λίςτα αυτι είναι ατομικι (δθλαδι κάκε 

κεράπων ιατρόσ ζχει τθν προςωπικι λίςτα αςκενϊν-πελατϊν), αδιαφανισ και δεν 

είναι γνωςτά τα κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία δθμιουργείται. Επίςθσ δεν 

κακίςταται δυνατόσ ο ζλεγχόσ τθσ, ςε αντίκεςθ με άλλεσ χϊρεσ, που όπωσ 

περιγράφεται παρακάτω, διακζτουν μθχανιςμοφσ για τον ζλεγχο και τθν 

προτεραιότθτα διενζργειασ ιατρικϊν πράξεων, εξετάςεων και χειρουργικϊν 

επεμβάςεων.   
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1.3.2.  Θ οικονομική κρίςη 

Ζμμεςοσ αιτιολογικόσ παράγοντασ ςτθ διόγκωςθ των ςειρϊν αναμονισ ςτο Εκνικό 

Σφςτθμα Υγείασ αποτελεί θ οικονομικι κρίςθ που διζρχεται θ χϊρα περίπου 4 

χρόνια τϊρα (Τον Μάιο του 2010 θ χϊρα τζκθκε υπό τθν επιτιρθςθ τθσ τρόικασ, 

δθλαδι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ και του Διεκνοφσ 

Νομιςματικοφ Ταμείου) (Matsaganis, 2011). Ριο ςυγκεκριμζνα θ οικονομικι κρίςθ 

ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία, οι οποίεσ δθμιουργοφν, όπωσ είναι λογικό, 

μια επιπλζον ηιτθςθ υπθρεςιϊν υγείασ. Θ ηιτθςθ αυτι επιβαρφνει κυρίωσ τισ 

δθμόςιεσ μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, κακϊσ  ζχει δειχκεί ότι ςε περιόδουσ 

μείωςθσ του ειςοδιματοσ οι καταναλωτζσ-αςκενείσ ςτρζφονται ςε υπθρεςίεσ που 

ζχουν αςφαλιςτικι κάλυψθ (Kentikelenis and Papanicolas, 2012). Το Εκνικό Σφςτθμα 

Υγείασ αδυνατεί να ικανοποιιςει τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ 

λόγω μείωςθσ των κρατικϊν δαπανϊν και περιοριςμοφ των προχπολογιςμϊν των 

Νοςοκομείων και λόγω τθσ διακοπισ τθσ εξωτερικισ οικονομικισ βοικειασ, θ οποία 

καλφπτει ζνα μεγάλο τμιμα τθσ χρθματοδότθςθσ για τθν υγεία (Kyriopoulos and 

Tsiantou, 2010). 

Θ Ελλάδα ζχει επθρεαςτεί από τθν οικονομικι αναταραχι περιςςότερο από κάκε 

άλλθ Ευρωπαϊκι χϊρα. Από το 2010 θ οικονομικι κρίςθ ζχει επθρεάςει όλουσ τουσ 

μεγάλουσ τομείσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ, με τουσ βαςικότερουσ οικονομικοφσ 

δείκτεσ να ζχουν περιοριςτεί ςθμαντικά. Το Εκνικό χρζοσ αυξικθκε από το 2007 ζωσ 

το 2010 από 105,4% ςε 142,8% του Ακακάριςτου Εγχϊριου προϊόντοσ (από 239,4 δισ 

ευρϊ ςε 328,6 δισ ευρϊ). Θ ζξοδοσ από τθν Ευρωηϊνθ και το ευρϊ κακϊσ και θ 

υποτίμθςθ του νομίςματοσ ιταν λφςεισ που δεν επιλζχκθκαν από τισ κυβερνιςεισ, 

ζτςι μονόδρομοσ υπιρξε ο εκ νζου δανειςμόσ (με πρϊτο το πακζτο των 110 δισ 

ευρϊ το 2010 και ακολοφκωσ το πακζτο των 130 δισ ευρϊ το 2011) υπό τθν 

επιτιρθςθ τθσ τρόικασ και των αυςτθρϊν όρων λιτότθτασ που επεβλικθςαν 

περιλαμβάνοντασ τισ δραςτικζσ περικοπζσ ςτισ κρατικζσ δαπάνεσ και τθν αφξθςθ των 

εςόδων. Βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ τρόικασ ιταν θ επίτευξθ πλεονάςματοσ 4.5% του 

ΑΕΡ μζχρι το 2015, μείωςθ κατά 150.000 των κζςεων εργαςίασ ςτο δθμόςιο μεταξφ 

2011 και 2015, απϊλεια 15.000 κζςεων εργαςίασ το 2012, περικοπζσ ςτουσ μιςκοφσ 

περίπου από 20% ςτουσ χαμθλότερουσ μζχρι 40% ςτουσ υψθλότερουσ και περικοπζσ 

ςε ςυντάξεισ και κοινωνικά επιδόματα (Karanikolos et al, 2013). 
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  Τθν μεγαλφτερθ επίδραςθ υπζςτθ ο τομζασ τθσ απαςχόλθςθσ με τον δείκτθ τθσ 

ανεργίασ να κλείνει για το 2013 ςτο 27.5% ενϊ για τουσ νζουσ  (θλικίεσ 18-24) να 

υπερβαίνει το 55%. (Ο γενικόσ δείκτθσ τθσ ανεργίασ τριπλαςιάςτθκε από το 2008 

μζχρι το 2012, από 7,7% ςτο 24.3%) (www.statistics.gr, 2014). Ωσ αποτζλεςμα του 

υψθλοφ επιπζδου τθσ ανεργίασ, είναι και θ αφξθςθ των αναςφάλιςτων πολιτϊν 

κακϊσ ςτθν Ελλάδα το αςφαλιςτικό ςφςτθμα υγείασ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με 

τθν επαγγελματικι κατάςταςθ του πολίτθ (Matsaganis, 2012). Ρερίπου 800.000 

άνεργοι δεν ζχουν πλζον αςφαλιςτικι κάλυψθ και αντίςτοιχο επίδομα 

(http://www.ekathimerini.com, 2014).  

Θ οικονομικι κρίςθ, περιςςότερο από όλουσ, ζχει επθρεάςει ςτθν Υγεία τον Ιδιωτικό 

Τομζα με πολλζσ ιδιωτικζσ κλινικζσ, ιατρεία και διαγνωςτικά εργαςτιρια να 

αποςφρονται από τθν αγορά ι να υπολειτουργοφν για δφο κυρίωσ λόγουσ: αφενόσ 

οι αςκενείσ αδυνατοφν να καλφψουν τα αυξθμζνα κόςτθ νοςθλείασ, χειρουργείων, 

εξετάςεων και επεμβατικϊν πράξεων και αφετζρου τα αςφαλιςτικά ταμεία με τα 

οποία είναι ςυμβεβλθμζνα  να αποδίδουν πολφ κακυςτερθμζνα τα κόςτθ για τα 

νοςιλια και τισ ιατρικζσ και εργαςτθριακζσ πράξεισ. Χαρακτθριςτικι είναι θ πτϊςθ 

ςτισ ειςαγωγζσ ςε ιδιωτικά κεραπευτιρια κατά 25-30% τθ διετία 2009-2010, ενϊ 

αντίςτοιχα τθν ίδια χρονικι περίοδο οι ειςαγωγζσ  ςτα δθμόςια Νοςοκομεία 

αυξικθκαν κατά 24% (Simou and Koutseogeorgou, 2014). Κατά ςυνζπεια  ςτα ιδθ 

επιβαρυμζνα, από τισ περικοπζσ δαπανϊν και ζλλειψθ προςωπικοφ, νοςοκομεία 

καταλιγουν ακόμα περιςςότεροι αςκενείσ που δεν μποροφν να εξυπθρετθκοφν 

πλζον από τον Ιδιωτικό Τομζα, με αποτζλεςμα ακόμα περιςςότερο τθ διόγκωςθ των 

ςειρϊν αναμονισ. 

Οι δυςμενείσ οικονομικοί δείκτεσ  ζχουν ςοβαρι επίδραςθ άμεςα και ζμμεςα ςτθ 

δθμόςια υγεία εξαιτίασ μείωςθσ του ειςοδιματοσ και περιοριςμοφ των κρατικϊν 

δαπανϊν.  

  

http://www.statistics.gr/
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1.4 ΑΜΕΕ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΘ ΛΙΣΟΣΘΣΑ ΣΘΝ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 

Θ Ελλάδα, ωσ ακραία περίπτωςθ ςτισ περικοπζσ δαπανϊν για τθν υγεία ανάμεςα 

ςτισ υπόλοιπεσ  Ευρωπαϊκζσ  χϊρεσ,  επεδίωξε ςτα πλαίςια τθσ αναδιοργάνωςθσ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ να μειϊςει δραςτικά και ραγδαία το ποςοςτό για τισ 

δθμόςιεσ δαπάνεσ για τθν υγεία ςτο 6% του ΑΕΡ και το 2012 ξεπζραςε τισ 

απαιτιςεισ τισ τρόικασ για τθν επίτευξθ άλλων ςτόχων με περαιτζρω περικοπζσ ςτισ 

νοςοκομειακζσ και φαρμακευτικζσ δαπάνεσ (Kentikelenis et al,2014). Ριο 

ςυγκεκριμζνα ςτθν προςπάκεια αναδόμθςθσ τθσ Δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ 

ςχεδιάηεται και υλοποιείται μείωςθ των νοςοκομειακϊν κλινϊν από 35.000 ςε 

33.000, κατάργθςθ ι ςυγχϊνευςθ κλινικϊν ι μονάδων, πάγωμα ςτισ νζεσ 

προςλιψεισ ιατρικοφ νοςθλευτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ (Karanikolos et al, 

2013).  

Αναφορικά με τθν Ρρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ προγράμματα πρόλθψθσ και 

αγωγισ για τθν χριςθ ναρκωτικϊν υπζςτθςαν μεγάλεσ περικοπζσ ςε περιόδουσ 

μεγάλθσ ανάγκθσ. Ραρά τθν καταγεγραμμζνθ αφξθςθ του επιπολαςμοφ τθσ χριςθσ 

θρωίνθσ, τον πρϊτο χρόνο τθσ λιτότθτασ (2009-2010) διεκόπθςαν το ζνα τρίτο των 

προγραμμάτων λόγω ζλλειψθσ πόρων, ενϊ ταυτόχρονα το ποςοςτό διανομισ 

αποςτειρωμζνων ςυριγγϊν και προφυλακτικϊν μειϊκθκε κατά  10% και 24% 

αντίςτοιχα. Τα ςυγκεκριμζνα γεγονότα είχαν άμεςεσ ςυνζπειεσ ςτθν υγεία του 

ευαίςκθτου αυτοφ πλθκυςμοφ με τον αρικμό των επίςθμα καταγεγραμμζνων 

φορζων HIV ςτουσ χριςτεσ ναρκωτικϊν να αυξάνει από τουσ 15 νζουσ φορείσ το 

2009 ςτουσ 484 το 2012 (European Centre for Disease Prevention and Control, 2013). 

Επίςθσ ςφμφωνα με προκαταρκτικά ςτοιχεία του 2013, ζχει υπερδιπλαςιαςτεί θ 

επίπτωςθ τθσ φυματίωςθσ (Spala, 2013). Επιπροςκζτωσ εξαιτίασ των δραςτικϊν 

μειϊςεων ςτουσ προχπολογιςμοφσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ ζχουν οδθγιςει ςτθν 

αναςτολι ςυγκεκριμζνων προγραμμάτων που αφοροφν τθ Δθμόςια Υγεία (πχ. 

προγράμματα ψεκαςμϊν) με αποτζλεςμα τθν επανεμφάνιςθ τθσ ελονοςίασ για 

πρϊτθ φορά μετά από 40 χρόνια (Danis et al, 2011). 

Σε περίοδο αυξθμζνθσ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν υγείασ, οι επιχορθγιςεισ των κρατικϊν 

προχπολογιςμϊν για τα νοςοκομεία μειϊνονται κατά 26% από το 2009 μζχρι το 

2011 (http://www.oecd.org/health/health-systems/oecdhealthdata.htm, 2013), με 

παράλλθλθ αφξθςθ ςτισ ειςαγωγζσ και ςτουσ νοςθλευόμενουσ κατά 24%. Επίςθσ 

http://www.oecd.org/health/health-systems/oecdhealthdata.htm
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ςθμαντικό κόςτοσ για υπθρεςίεσ υγείασ μετατοπίςτθκε απευκείασ ςτουσ αςκενείσ 

(το 5ευρω ςτα εξωτερικά Ιατρεία, 1 ευρϊ για κάκε ςυνταγι φαρμάκων, τθλεφωνικά 

κόςτθ για το κλείςιμο ραντεβοφ ςτον ΕΟΡΥΥ κλπ.)(Kentikelenis et al,2014). 

Τζλοσ εκφράηονται ανθςυχίεσ από τθν ιατρικι κοινότθτα των χειρουργικϊν 

ειδικοτιτων ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτουσ χειρουργικοφσ 

αςκενείσ και κατ’ επζκταςθ ςτθ Δθμόςια Υγεία μετά από τισ περικοπζσ δαπανϊν για 

τθν προμικεια του κατάλλθλου χειρουργικοφ εξοπλιςμοφ ςτα Νοςοκομεία, όπου 

φαίνεται να ζχει άμεςθ επίδραςθ τόςο ςτθν ποιότθτα των παρεχόμενων 

χειρουργικϊν υπθρεςιϊν όςο και ςτον αρικμό των χειρουργικϊν επεμβάςεων και 

πράξεων κακϊσ ο περιοριςμόσ τουσ διευρφνει περιςςότερο τισ λίςτεσ αναμονισ 

κάκε ειδικότθτασ ανά Νοςοκομειακι μονάδα (Karidis et al., 2011). 
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1.5 ΕΜΜΕΕ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΘ ΛΙΣΟΣΘΣΑ ΣΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 

 Ζχει επιςτθμονικά τεκμθριωκεί από τθν διεκνι βιβλιογραφία ότι  το χαμθλό 

κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο ςυςχετίηεται κετικά με υψθλοφσ δείκτεσ 

νοςθρότθτασ, κνθςιμότθτασ και «φτωχό» επίπεδο υγείασ (Mackenbach et al., 2008). 

Οδθγεί πολλά άτομα ςτον κοινωνικό αποκλειςμό και τθ φτϊχεια με αποτζλεςμα 

αυξθμζνο κίνδυνο για πρόωρθ κνθςιμότθτα και υψθλι νοςθρότθτα κυρίωσ ςε 

μειονότθτεσ, μετανάςτεσ και χρονίωσ πάςχοντεσ  από ψυχικά ι ςωματικά νοςιματα 

(Van Doorslaer et al, 1997). Επίςθσ θ ανεργία και θ μείωςθ του ειςοδιματοσ 

ςυςχετίηεται  κετικά με προβλιματα εκιςμοφ, κατάχρθςθσ ουςιϊν και υιοκζτθςθσ 

λιγότερο υγιεινϊν τρόπων ηωισ όπωσ θ αυξθμζνθ κατανάλωςθ φκθνισ τροφισ με 

χαμθλι διατροφικι αξία (junk food), κάπνιςμα και υψθλι κατανάλωςθ αλκοόλ 

(Stuckler et al, 2009). Θ γενικότερθ κατάςταςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ επθρεάηεται 

αρνθτικά και από τισ περιοριςμζνεσ κρατικζσ δαπάνεσ, που όπωσ προαναφζρκθκε, 

επθρεάηουν τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ. Οι 

μεγαλφτερεσ πιζςεισ που δθμιουργοφνται από τισ ιδθ υπάρχουςεσ, επθρεάηουν τθν 

αποτελεςματικότθτα και τθν αποδοτικότθτα του ςυςτιματοσ, ενϊ θ 

ανταποκριςιμότθτα του είναι μικρι (Kyriopoulos and Tsiantou, 2010). Σφμφωνα με 

μελζτεσ καταγραφισ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν από το Σφςτθμα υγείασ, οι 

αςκενείσ εκφράηουν δυςαρζςκεια μεταξφ άλλων και για τισ μεγάλεσ αναμονζσ που 

παρατθροφνται. 

Αν και οι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ αναμζνεται να εκδθλωκοφν 

ολοκλθρωμζνα ςε μερικά χρόνια, εντοφτοισ αρνθτικά αποτελζςματα ιδθ αρχίηουν 

να διαφαίνονται. Σοβαρι επιδείνωςθ τθσ αυτό-αξιολογοφμενθσ γενικότερθσ 

κατάςταςθσ τθσ υγείασ προκφπτει από επιδθμιολογικζσ ζρευνεσ με αυξθμζνο 

αρικμό ατόμων να δθλϊνει ότι χρειάςτθκε αλλά δεν είχε πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ 

υγείασ είτε λόγω μεγάλθσ αναμονισ, είτε λόγω μεγάλθσ απόςταςθσ είτε γιατί 

προτίμθςαν να περιμζνουν αυτοβελτίωςθ τθσ κατάςταςισ τουσ (Zavras et al, 2012). 

Σοβαρζσ επιδράςεισ και αλλαγζσ παρατθροφνται ςτισ υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ με 

τισ ραγδαίεσ κοινωνικό- οικονομικζσ εξελίξεισ. Στθν Ελλάδα φορείσ και ιδρφματα 

Ψυχικισ υγείασ ζκλειςαν ι ανζςτειλαν τισ υπθρεςίεσ τουσ, μειϊκθκε δραματικά το 

προςωπικό τουσ και ο προχπολογιςμόσ για τθν ψυχικι υγεία (-20% μεταξφ 2010 και 

2011 και -55% μεταξφ 2011 και 2012) (Economou et al, 2013). Από επιδθμιολογικζσ 
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ζρευνεσ προζκυψε αφξθςθ τθσ επίπτωςθσ ψυχικϊν διαταραχϊν και τθσ μείηονοσ 

κατάκλιψθσ από 3,3% το 2008 ςε 8,2% το 2011, με τθν οικονομικι δυςπραγία ωσ 

ςθμαντικότερο παράγοντα  κινδφνου (Economou et al, 2011). Επίςθμα ςτοιχεία τθσ 

Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ καταγράφουν αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ ςτισ αυτοκτονίεσ 

τθν τριετία 2010-2012 (377, 477 και 508 περιςτατικά αντίςτοιχα). Επιβεβαιϊκθκε 

από αρκετζσ επιδθμιολογικζσ μελζτεσ ότι θ αυξθμζνθ ςυχνότθτα απόπειρασ 

αυτοκτονιϊν (36% μεταξφ 2009 και 2011) και κανάτων από αυτοκτονίεσ (45% μεταξφ 

2007 και 2011) ςυςχετίηονται κετικά με τθ δθμοςιονομικι λιτότθτα και τισ περικοπζσ 

ςτισ δθμόςιεσ δαπάνεσ, τον υψθλό δείκτθ ανεργίασ, τθν αρνθτικι οικονομικι 

ανάπτυξθ και τθ μειωμζνθ ςυχνότθτα γεννιςεων. Επίςθσ φαίνεται ότι το φφλο 

(άνδρεσ) και θ θλικιακι ομάδα (45-89) είναι μεταβλθτζσ που ςυνδζονται κετικά με 

τισ αυτοκτονίεσ εξαιτίασ τθσ δθμοςιονομικισ λιτότθτασ (Antonakakis and Collins, 

2014). Τζλοσ παρατθρικθκε αφξθςθ κατά 25% το 2010, από τθν Εκνικι τθλεφωνικι 

γραμμι βοικειασ κατά τθσ απόπειρασ αυτοκτονίασ, ςε περιςτατικά που 

αντιμετωπίηουν οικονομικό πρόβλθμα. 

Τα αυςτθρά μζτρα λιτότθτασ ςτθν Ελλάδα ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν υγεία 

των παιδιϊν εξαιτίασ του μειωμζνου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ και τθσ ανεργίασ 

των γονζων. Θ αναλογία των παιδιϊν ςε κατάςταςθ φτϊχειασ αυξικθκε από 28,2% 

το 2007 ςε 30,4% το 2011 ( Eurostat Database, 2014), ενϊ διαρκϊσ αυξανόμενοσ 

αρικμόσ παιδιϊν υποςιτίηεται (Unicef, 2013). Χαρακτθριςτικι είναι θ αναφορά των 

Θνωμζνων Εκνϊν το 2012 όπου μεταξφ άλλων δθλϊνεται ότι «το δικαίωμα τθσ 

υγείασ και τθσ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ υγείασ δεν είναι ςεβαςτό για όλα τα παιδιά 

ςτθν Ελλάδα» (United Nations, 2012). Ζρευνα τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ 

αναφζρει αφξθςθ ςτθ νεογνικι κνθςιμότθτα ανάμεςα ςτο 2008 και το 2011 κατά 

21%, θ οποία αποδίδεται ςτθ μειωμζνθ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ από ζγκυεσ 

γυναίκεσ, ενϊ θ μακράσ διάρκειασ χαμθλι βρεφικι κνθςιμότθτα αυξικθκε κατά 43% 

από το 2008 μζχρι το 2010 (Simou et al, 2013). Τα τελευταία ςτοιχεία (2012) τθσ 

Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ καταγράφουν μείωςθ του δείκτθ βρεφικισ 

κνθςιμότθτασ μεταξφ 2011 και 2012 κατά 14.71% και αφξθςθ του δείκτθ 

περιγεννθτικισ κνθςιμότθτασ από 5.37 το 2011 ςε 5.64 το 2012 (www.statistics.gr, 

2014) και υποδθλϊνεται ότι αποδίδεται ςτισ επικρατοφςεσ κοινωνικό- οικονομικζσ 

http://www.statistics.gr/
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ςυνκικεσ και ςτθ δυςκολία ζγκαιρθσ και αποτελεςματικισ πρόςβαςθσ ςε 

εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ υγείασ. 
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1.6 ΛΙΣΕ ΑΝΑΜΟΝΘ Ε ΤΣΘΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Θ αυξθμζνθ ηιτθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ και θ οικονομικι κρίςθ είναι φαινόμενα 

και γεγονότα που δεν αφοροφν μόνο τθν Ελλάδα, αλλά όλα τα ανεπτυγμζνα κράτθ. 

Επίςθσ οι λίςτεσ αναμονισ αφοροφν όλεσ τισ χϊρεσ  του κόςμου κακϊσ οι πόροι, 

ζμψυχοι και υλικοί, είναι πεπεραςμζνοι και δεν μποροφν να ικανοποιιςουν άμεςα 

τισ ανάγκεσ κάκε αςκενοφσ. Θ πλειοψθφία των ανεπτυγμζνων κρατϊν καταβάλλει 

προςπάκειεσ να ςυνδζςει τθν ζννοια τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ με τθν παροχι 

ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν αγακϊν  με βαςικό ςκοπό τθ ςταδιακι και αυξανόμενθ 

βελτίωςθ του επιπζδου διαβίωςθσ των πολιτϊν (ευ ηθν). Επομζνωσ ζνα μοντζλο 

κοινωνικισ πρόνοιασ ζχει διαμορφωκεί ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ για τθ διαςφάλιςθ 

τθσ πρόςβαςθσ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ τθσ ςε κοινωνικά αγακά, όπωσ θ υγεία και θ 

παιδεία. Πμωσ όςον αφορά τθν υγεία ζχει διαπιςτωκεί μια δυςανάλογθ αφξθςθ των 

δθμόςιων δαπανϊν που αποδίδεται κυρίωσ ςτθν γιρανςθ του πλθκυςμοφ και τθν 

αφξθςθ του προςδόκιμου επιβίωςθσ. Το 2010, το 85,5% των δαπανϊν για τθν υγεία 

ςτθ Νορβθγία καλφφκθκε από τθ φορολόγθςθ των πολιτϊν με αντίςτοιχα ποςοςτά 

για τθ Δανία και το Θνωμζνο Βαςίλειο ςτα 85,1% και 83,2%. Άμεςθ ςυνζπεια αυτισ 

τθσ εξζλιξθσ είναι θ οριοκζτθςθ των κρατικϊν προχπολογιςμϊν. Επίςθσ ςτισ 

περιςςότερεσ χϊρεσ του ΟΟΣΑ το ποςοςτό των κρατικϊν δαπανϊν για τθν υγεία 

αυξάνεται ςτακερά. Ζτςι το 2010 ςτθ Νορβθγία το ποςοςτό ιταν ςτο 9,4% του ΑΕΡ 

τθσ χϊρασ ενϊ ςτθ Δανία και το Θνωμζνο Βαςίλειο ιταν 11,1% και 9,6% αντίςτοιχα 

(OECD, 2012, http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/public-

expenditure-on-health-2012-1_hlthxp-pub-table-2012-1-en). 

  Στισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ το πρόβλθμα είναι ςαφϊσ μεγαλφτερο με ανεπαρκζσ 

ανκρϊπινο δυναμικό, μθδαμινοφσ υλικοφσ πόρουσ, εςωτερικά και εξωτερικά 

προβλιματα (εμπόλεμεσ ηϊνεσ, εμφφλιοι πόλεμοι κλπ.) που παρεμποδίηουν τθν 

ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν υγείασ ςε πλθκυςμοφσ με διαρκϊσ αυξανόμενεσ 

ανάγκεσ. Εν τοφτοισ, για τθν αποςυμφόρθςθ των ςειρϊν αναμονισ και τθν ζγκαιρθ 

και ιςότιμθ πρόςβαςθ ςε υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ υγείασ, ζχουν δθμιουργθκεί 

ςε αρκετζσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, όπωσ οι Σκανδιναβικζσ χϊρεσ, θ Ολλανδία, ο 

Καναδάσ και θ Αγγλία,  μθχανιςμοί και ςυςτιματα που κζτουν ςε προτεραιότθτα τισ 

προσ ικανοποίθςθ ανάγκεσ των αςκενϊν ςφμφωνα με κριτιρια που αφοροφν, τθν 

κλινικι κατάςταςθ του αςκενοφσ, το όφελοσ που προκφπτει από τθ κεραπευτικι 

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/public-expenditure-on-health-2012-1_hlthxp-pub-table-2012-1-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/public-expenditure-on-health-2012-1_hlthxp-pub-table-2012-1-en
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αγωγι ι παρζμβαςθ, τθν αποτελεςματικότθτα του κόςτουσ (cost effectiveness) κλπ. 

για τθ διαςφάλιςθ τθσ βελτίωςθσ και αποκατάςταςισ τθσ υγείασ. 

Δεδομζνθσ τθσ ορκισ ανάπτυξθσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ, του κεςμοφ 

τθσ οικογενειακισ ιατρικισ και του ςυςτιματοσ παραπομπϊν και gatekeeping-

φραγμοφ προσ τισ δευτεροβάκμιεσ και τριτοβάκμιεσ νοςοκομειακζσ δομζσ, δεν 

ζχουν καταγραφεί από ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ ςυςτιματα προτεραιότθτασ και λίςτεσ 

αναμονισ για επιςκζψεισ ςε ειδικευμζνο ιατρικό προςωπικό ι για διενζργεια 

ιατρικϊν εξετάςεων. Οι παραπάνω υπθρεςίεσ υγείασ εξυπθρετοφνται κατόπι 

παραπομπισ τουσ και μόνο, από τον οικογενειακό τουσ ιατρό, ο οποίοσ αναλαμβάνει 

και τθν ευκφνθ για τθ ςυνζχιςθ τθσ διερεφνθςθσ του περιςτατικοφ από ειδικοφσ. 

Ζτςι δεν παρατθροφνται φαινόμενα «αςφυξίασ» και ςυνωςτιςμοφ ςτα Τμιματα 

Επειγόντων Ρεριςτατικϊν και οφτε παρουςιάηονται λίςτεσ αναμονισ μθνϊν για 

ιατρικι επίςκεψθ ι διενζργεια ιατρικϊν εξετάςεων. 

Το φαινόμενο τθσ λίςτασ αναμονισ όμωσ παρουςιάηεται αρκετά ζντονο και ςτισ  

ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, τα ςυςτιματα υγείασ των οποίων χρθματοδοτοφνται από τουσ 

κρατικοφσ προχπολογιςμοφσ, ςτισ περιπτϊςεισ τακτικϊν χειρουργικϊν επεμβάςεων 

δθλαδι επεμβάςεων που προγραμματίηονται εγκαίρωσ και δεν απειλοφν τθν ηωι 

του αςκενοφσ (elective surgery). Μάλιςτα είναι τόςο ζντονο χαρακτθριςτικό που οι 

χρόνοι αναμονισ χαρακτθρίηονται ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ προβλθματικοί κακϊσ 

ενζχουν υψθλό τον κίνδυνο για τθ ηωι και τθν υγεία των αςκενϊν και απειλοφν τισ 

αξίεσ για ζγκαιρθ και ιςότιμθ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ. Αρκετζσ χϊρεσ  ζχουν 

επιςθμάνει το πρόβλθμα δεκαετίεσ τϊρα, και ζχουν δϊςει μεγάλθ ςθμαςία για τθν 

επίλυςι του, ϊςτε να μειωκοφν οι χρόνοι αναμονισ, αναπτφςςοντασ ςυςτιματα 

προτεραιότθτασ και μζγιςτουσ χρόνουσ αναμονισ (Curtis et al, 2010). 

Χϊρεσ όπωσ θ Αυςτραλία, ο Καναδάσ, θ Δανία, το Θνωμζνο Βαςίλειο, θ Νζα 

Ηθλανδία, θ Ιςπανία, θ Νορβθγία και θ Σκωτία ζχουν για ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ 

αυςτθρι προτεραιότθτα ςφμφωνα με το χρόνο αναμονισ για τουσ αςκενείσ που 

χριηουν προγραμματιςμζνθ φροντίδα (elective care). Από αυτζσ τισ χϊρεσ ςτο 

Θνωμζνο Βαςίλειο και τθ Σκωτία όλοι οι αςκενείσ ζχουν ίςθ προτεραιότθτα 

ανεξάρτθτα από τθν κλινικι τουσ εικόνα και τθ κεραπεία που πρζπει να 

ακολουκιςουν. Στθν Δανία, τθ Σουθδία και τθν Ιςπανία εφαρμόηεται ςφςτθμα 

προτεραιότθτασ κατθγοριοποιϊντασ τουσ αςκενείσ ςε υψθλισ και χαμθλισ 
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προτεραιότθτασ, ενϊ ςτθν Αυςτραλία και Ιταλία ακολουκείται το ςφςτθμα 

προτεραιότθτασ με προτεινόμενθ ειςαγωγι τισ 30 θμζρεσ, τισ 90 θμζρεσ και τον 1 

χρόνο. Άλλεσ χϊρεσ ζχουν αναπτφξει ςυςτιματα προτεραιότθτασ με βακμοφσ όπου 

οι αςκενείσ με το υψθλότερο ςκορ βακμϊν  ζχουν μικρότερουσ χρόνουσ αναμονισ 

(Appleby et al, 2005, Gravelle and Sicilliani, 2008, Scottish Executive, 2003, Sicilliani 

and Hurst, 2005). Ραρακάτω περιγράφεται με ςυντομία ο τρόποσ διαχείριςθσ των 

ςειρϊν αναμονισ  ςε επιλεγμζνεσ αναπτυγμζνεσ και αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. 

1.6.1 Θ ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΣΘ ΝΟΡΒΘΓΙΑ 

Ωσ μια από τισ πλζον εφρωςτεσ οικονομικά χϊρεσ, θ Νορβθγία κατατάςςεται 

δεφτερθ, μετά τισ ΘΡΑ, ςτισ δαπάνεσ για τθν υγεία και ο πλθκυςμόσ τθσ χαίρει 

υψθλά επίπεδα υγείασ ςφμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2011). Τα βαςικά ςτοιχεία που 

ακολουκεί θ πολιτικι για τθν υγεία ςτθν Νορβθγία περιλαμβάνουν τισ παροχζσ για 

όλουσ χωρίσ διακρίςεισ και ανεξάρτθτα από το ατομικό ειςόδθμα ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ του αςκενοφσ και τθν πολιτικι δζςμευςθ για βελτίωςθ του ςυςτιματοσ 

υγείασ. Το ςφςτθμα υγείασ περιγράφεται ωσ αποκεντρωμζνο με πλιρθ κάλυψθ του 

πλθκυςμοφ ςε επίπεδο Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ κάτω από τθν εποπτεία των 

τοπικϊν αρχϊν και τθν ειδικι επίβλεψθ του κράτουσ. Το 2007 ςυγκροτικθκε το 

Συμβοφλιο για Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ και Ρροτεραιότθτασ (priority setting) με 

ςκοπό το διάλογο, τθν ανάπτυξθ, τθν εφαρμογι και τθν επίβλεψθ του Εκνικοφ 

Ρρογράμματοσ Υγείασ με τίτλο “Patients Rights Act”(PRA-2001). Το PRA αναγνωρίηει 

3 κανόνεσ προτεραιότθτασ: το βακμό τθσ ςοβαρότθτασ τθσ κατάςταςθσ (κλινικι 

κατάςταςθ αςκενοφσ), θ προςδοκϊμενθ αποτελεςματικότθτα τθσ κεραπείασ, θ 

αναλογία μεταξφ ανάγκθσ και κεραπείασ, πλθροφορίεσ για τθν οποία παρζχονται 

από μελζτεσ κόςτουσ και οφζλουσ (cost-effectiveness  analysis). Οι αςκενείσ 

κατατάςςονται ςε μια από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 1. Επείγουςα Φροντίδα, 2. 

Ρρογραμματιςμζνθ φροντίδα με μζγιςτο χρόνο αναμονισ, 3. Ρρογραμματιςμζνθ 

Φροντίδα χωρίσ μζγιςτο χρόνο αναμονισ και 4. Άλλεσ υπθρεςίεσ υγείασ που μπορεί 

να απαιτοφνται (πχ. πλαςτικι χειρουργικι ι αιςκθτικι ιατρικι). Θ ευκφνθ και θ 

απόφαςθ για το αν ο αςκενισ ανικει ςτθν δεφτερθ ι ςτθν τρίτθ κατθγορία αφορά 

τον προςωπικό του ιατρό κακϊσ εκείνοσ περιγράφει τθν ιατρικι του κατάςταςθ 

ςφμφωνά με τα κριτιρια που προαναφζρκθκαν. Για αυτοφσ τουσ αςκενείσ (δεφτερθ 

και τρίτθ κατθγορία) οι κανονιςμοί για τθν ιεράρχθςθ τθσ βαρφτθτασ λαμβάνουν 
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υπόψθ τουσ τρεισ κανόνεσ- κριτιρια προτεραιότθτασ που προαναφζρκθκαν. Ο 

αςκενισ ικανοποιεί το πρϊτο κριτιριο αν το προςδοκϊμενο επιβίωςθσ ι θ ποιότθτα 

ηωισ μειϊνεται με τθν αναβολι τθσ παροχισ εξειδικευμζνθσ ιατρικισ φροντίδασ. 

Σφμφωνα με το δεφτερο κριτιριο λαμβάνεται υπόψθ αν θ πρόςβαςθ ςε 

εξειδικευμζνθ ιατρικι φροντίδα βελτιϊνει τθν κατάςταςθ υγείασ του αςκενοφσ. Το 

τρίτο κριτιριο δίνει ζμφαςθ ςτθ ςχζςθ ανάμεςα ςτο κόςτοσ κεραπείασ και ςτο 

όφελοσ, δθλαδι ςτθν ανταποδοτικότθτα τθσ ιατρικισ παρζμβαςθσ. Για κάκε αςκενι 

που παραπζμπεται, όλα τα κριτιρια πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ. Εν τοφτοισ 

εκφράηεται δυςαρζςκεια για το ότι δεν ζχουν ακόμα οριςκεί κλινικζσ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ παρά ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα τθσ Νορβθγίασ, γεγονόσ 

που ορίηει ωσ υπεφκυνουσ τουσ κλινικοφσ γιατροφσ για τθν ζκδοςθ αποφάςεων 

ςχετικά με τθν κατάταξθ βαρφτθτασ του περιςτατικοφ προσ χειρουργείο (Askildsen et 

al, 2010). 

1.6.2 Θ ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΣΘ ΝΕΑ ΗΘΛΑΝΔΙΑ 

Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 θ αρμόδια Επιτροπι για τθν πρόςβαςθ ςε 

βαςικζσ υπθρεςίεσ υγείασ (Core Services Committee) πρότεινε τθ χριςθ κλινικϊν 

κριτθρίων και οδθγιϊν για τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ και μεταγενζςτερα 

δθμιουργικθκε το «εργαλείο» των κριτθρίων για τθν εκτίμθςθ τθσ προτεραιότθτασ 

ςε χειρουργικζσ επεμβάςεισ (Clinical Priority Assessment Criteria-CPAC) με τθ μορφι 

βακμολόγθςθσ (Cumming, 1994). Αρχικά εφαρμόςτθκαν ςε περιπτϊςεισ 

καρδιοχειρουργικϊν επεμβάςεων (by pass), ςτθν αφαίρεςθ καταρράκτθ, ςτθν ολικι 

αρκροπλαςτικι ιςχίου και γόνατοσ και ςτθ χολοκυςτεκτομι. Μζχρι πρόςφατα ζχουν 

δθμιουργθκεί περί των 30 διαφορετικϊν εργαλείων για διαφορετικζσ πακιςεισ. Τα 

εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν κλινικζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ αλλά και 

κοινωνικοφσ παράγοντεσ, ςυμβάλλοντασ ςτθ διαμόρφωςθ βακμολογίασ για τον κάκε 

αςκενι ςφμφωνα με τθ βαρφτθτα του περιςτατικοφ. Μετά τθν παραπομπι του από 

τον γενικό ιατρό του, ο αςκενισ  εκτιμάται από τον ειδικευμζνο ιατρό, υπολογίηει το 

ςκορ  από το εργαλείο που αφορά τθν περίπτωςθ του και προγραμματίηεται εντόσ 6 

μθνϊν ανάλογα και με το βακμό επείγοντοσ για χειρουργικι επζμβαςθ. Σε 

περίπτωςθ που το ςκορ που ςυγκεντρϊνει είναι χαμθλότερο από το κατϊφλι που 

ζχει οριςκεί, παραπζμπεται ςτον οικογενειακό ιατρό του για παρακολοφκθςθ και 

επανεκτίμθςθ μετά από 6 μινεσ. 
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Ραρά τθν προςπάκεια για εκτεταμζνθ εφαρμογι των μζτρων με ςκοπό τθ βελτίωςθ 

και τθν ιςότθτα ςτθν  πρόςβαςθ ςε τακτικζσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ, ζχει υπάρξει 

ζντονθ κριτικι ςχετικά με τθν τεκμθρίωςθ και τθν επικφρωςθ των εργαλείων πριν 

τθν εφαρμογι τουσ. Οι Νεοηθλανδοί ιατροί πιςτεφουν ότι τα εργαλεία 

κατθγοριοποίθςθσ των αςκενϊν δεν λειτουργοφν προσ το παρόν αποτελεςματικά, 

ωςτόςο αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ για περαιτζρω εντατικι εργαςία προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ. (Derrett,2009, 

http://www.neac.health.govt.nz/moh.nsf/pagescm/519/$File/booking-systems-

elective—services-nz-feb05-.pdf)). 

1.6.3 Θ ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΣΟΤ ΚΑΝΑΔΑ 

Στον Καναδά ζχει εκδθλωκεί μεγάλο ενδιαφζρον για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ 

των μεγάλων ςειρϊν και χρόνων αναμονισ για τον προγραμματιςμό των 

χειρουργικϊν επεμβάςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα και μζςω  του Ρρογράμματοσ για τισ 

ςειρζσ αναμονισ (Western Canada Waiting List Project- WCWL), ζχει 

πραγματοποιθκεί διάλογοσ και ζρευνα  για τθν δικαιοςφνθ ςχετικά με τθν πρόςβαςθ 

ςτο Καναδικό Σφςτθμα Υγείασ μζςω του ςυςτιματοσ προτεραιότθτασ  ςτισ 

υπθρεςίεσ υγείασ βαςιςμζνο ςτισ ανάγκεσ και ςτο δυνθτικό όφελοσ.  Ζχουν 

δθμιουργθκεί εργαλεία που περιλαμβάνουν  κλινικά κριτιρια και μθ κλινικοφσ 

παράγοντεσ όπωσ θ ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν, θ ικανότθτά του για αυτοφροντίδα 

και αυτοεξυπθρζτθςθ κλπ., τα οποία απολαμβάνουν υψθλισ αποδοχισ από τουσ 

πολίτεσ. Σε πρϊτθ φάςθ δθμιουργικθκαν εξειδικευμζνα εργαλεία, οδθγίεσ και 

κριτιρια που αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ, όπωσ αφαίρεςθ καταρράκτθ, 

αρκροπλαςτικι γόνατοσ και ιςχίου και ςυγκεκριμζνεσ επεμβάςεισ τθσ γενικισ 

χειρουργικισ.  Στθ δεφτερθ φάςθ του WCWL δθμιουργικθκαν και εφαρμόςτθκαν 

επιςτθμονικά τεκμθριωμζνοι χρόνοι αναμονισ που αναφζρονται ςτισ διαφορετικζσ 

βακμίδεσ βαρφτθτασ  τθσ νόςου του καταρράκτθ και τθσ οςτεοαρκρίτιδασ. Από 

πιλοτικά προγράμματα του ςχεδίου αυτοφ, οι χρόνοι αναμονισ ζχουν μειωκεί ςε 

επιλεγμζνεσ επεμβάςεισ μζχρι και 85%. Το ςφςτθμα αυτό ιδθ εφαρμόηεται ςε 

αρκετζσ επαρχίεσ του Καναδά με μεγάλθ επιτυχία αναφορικά με τθ μείωςθ του 

χρόνου αναμονισ των αςκενϊν. (Western Canada Waiting list Project,  

2005,http://www.wcwl.org/media/pdf/news/moving_forward/report.pdf) 

 

http://www.neac.health.govt.nz/moh.nsf/pagescm/519/$File/booking-systems-elective—services-nz-feb05-.pdf
http://www.neac.health.govt.nz/moh.nsf/pagescm/519/$File/booking-systems-elective—services-nz-feb05-.pdf
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1.6.4 Θ ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΣΘ ΑΤΣΡΑΛΙΑ 

Στθν περίπτωςθ τθσ Αυςτραλίασ, οι αςκενείσ ταξινομοφνται ςφμφωνα με κλινικά 

κριτιρια που ζχουν υποδειχκεί από το αρμόδιο Υπουργείο τθσ πολιτείασ Victoria τθσ 

Αυςτραλίασ (Victorian Government Department of Human Services), ςε τρεισ 

κατθγορίεσ: Επείγον (Urgent-με ειςαγωγι εντόσ 30 θμερϊν), Θμι- επείγον (Semi –

Urgent με ειςαγωγι εντόσ 90 θμερϊν) και μθ επείγον (non Urgent με 

παρακολοφκθςθ και επανεκτίμθςθ ςτο μζλλον). Εν τοφτοισ υπάρχει ςοβαρι ζλλειψθ 

εξειδικευμζνων κατευκυντιριων οδθγιϊν που κα βοθκοφν τουσ γιατροφσ να 

λαμβάνουν αποφάςεισ για τουσ αςκενείσ τουσ. Οι χειρουργοί πρωταρχικά φζρουν 

τθν ευκφνθ τθσ κατθγοριοποίθςθσ των αςκενϊν ςφμφωνα με τθ βαρφτθτα τουσ ωσ 

περιςτατικά και τθσ επιλογισ αςκενϊν προσ χειρουργείο από τθν ιδθ 

διαμορφωκείςα λίςτα. Υπάρχουν οριςμζνα ςυγκεκριμζνα κριτιρια που βοθκοφν 

τουσ χειρουργοφσ ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ, δθμιουργοφνται όμωσ ςθμαντικζσ 

διαφορζσ ανάμεςα ςτα κατά τόπουσ νοςοκομεία που αφοροφν τθν κατάταξθ 

βαρφτθτασ των αςκενϊν. Οι αςκενείσ τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ ζχουν ςαφζσ 

προβάδιςμα ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ κατθγορίεσ.  Σε οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ 

Αυςτραλίασ ζχουν προςτεκεί και επιπλζον υποκατθγορίεσ. Στα δθμόςια Νοςοκομεία 

λειτουργοφν υπθρεςίεσ που εξυπθρετοφν τισ λίςτεσ αναμονισ για τθν καλφτερθ 

διαχείριςθ των περιςτατικϊν και οι υπάλλθλοι τουσ ςυνεργάηονται με τουσ 

χειρουργοφσ των περιςτατικϊν. Το Υπουργείο Υγείασ ορίηει ότι θ επιλογι των 

αςκενϊν προσ επζμβαςθ πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τα κλινικά κριτιρια που 

ζχουν κεςπιςτεί, χωρίσ όμωσ να λαμβάνονται υπόψθ άλλοι ςθμαντικοί παράγοντεσ 

όπωσ διακεςιμότθτα πόρων, προγενζςτερεσ αναβολζσ χειρουργείων και το φψοσ τθσ 

αναμονισ (Curtis et al, 2010). 

1.6.5 ΑΝΑΠΣΤΟΜΕΝΕ ΧΩΡΕ 

Οι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, που καλφπτουν τα 2/3 τθσ επιφάνειασ του πλανιτθ και 

κατοικοφν ςε αυτζσ περίπου 4 διςεκατομμφρια άνκρωποι, παραπζμπουν ςε 

φτϊχεια, αδυναμία, ανιςότθτα και κακοδιαχείριςθ. Το ειςόδθμα των κατοίκων δεν 

ξεπερνά το 6% του ειςοδιματοσ των κατοίκων των ανεπτυγμζνων χωρϊν.  Οι 

ςπάνιοι οικονομικοί πόροι, οι εκμθδενιςμζνεσ δαπάνεσ για τθν υγεία ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα το χαμθλό επίπεδο υγείασ των πλθκυςμϊν, όπωσ διαπιςτϊνεται από 

βαςικοφσ δείκτεσ υγείασ (κνθςιμότθτα, νοςθρότθτα). Στισ χϊρεσ δίνεται βαρφτθτα 
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ςτο ςχεδιαςμό πρωτοβάκμιων προγραμμάτων υγείασ με ςκοπό τθν εκπαίδευςθ του 

πλθκυςμοφ και τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, παρά ςτθν άςκθςθ τθσ 

ιατρικισ επιςτιμθσ μζςα ςε χειρουργικζσ αίκουςεσ και ςε τριτοβάκμιου  επιπζδου 

φροντίδα. Οι κυβερνιςεισ  των κρατϊν του Τρίτου κόςμου καταβάλλουν 

υπεράνκρωπεσ προςπάκειεσ και οδθγοφνται ςε δφςκολεσ αποφάςεισ για τθν 

κατανομι των λιγοςτϊν πόρων που διακζτουν για τθν υγεία και τθν ιεράρχθςθ των 

αναγκϊν (Olweny, 1994). 

Ο όροσ τθσ διαλογισ (Triage) αφορά ςτο ξεκακάριςμα και ςτθν κατάταξθ ανάλογα με 

τθ βαρφτθτα αςκενϊν, ςφμφωνα με το ςφςτθμα προτεραιότθτασ που παρουςιάηεται 

ςυνικωσ ςε μαηικζσ καταςτροφζσ και θ ζννοια αυτι είναι πολφ διαδεδομζνθ ςε 

περιβάλλοντα με περιοριςμζνουσ πόρουσ, κακϊσ δεν ζχει νόθμα να καταναλϊςεισ 

ςπάνιουσ πόρουσ ςε άτομα που δεν κα ωφελθκοφν. Στισ χϊρεσ του Τρίτου κόςμου, 

όπου το 80% των αςκενϊν πάςχουν από ανίατεσ αρρϊςτιεσ, υποςτθρίηεται ότι δεν 

ζχει νόθμα θ παρατεταμζνθ παρθγορθτικι αγωγι αλλά το αξιοπρεπζσ, χωρίσ πόνο, 

τζλοσ ηωισ. Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ αυτϊν των χωρϊν ακολουκείται θ ωφελιμιςτικι 

ζννοια «του μεγαλφτερου καλοφ για μεγαλφτερο αρικμό ανκρϊπων». Εν τοφτοισ δεν 

πρζπει πάντα να επιτρζπεται ςτο μεγαλφτερο καλό να υπεριςχφει ζναντι άλλων 

ευκυνϊν και πιο ςυγκεκριμζνα δεν μπορεί να ενιςχφεται πάντα μόνο θ πρόλθψθ 

χωρίσ ενδιαφζρον για τουσ ιδθ νοςοφντεσ, κακϊσ οι ευκφνεσ των αρχϊν των κρατϊν 

αφοροφν όλουσ τουσ πολίτεσ (Olweny, 1992). 

Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ τθσ Ουγκάντασ με το 7.7% του ΑΕΡ τθσ να 

προορίηεται για κάλυψθ των αναγκϊν υγείασ. Οι δείκτεσ αναλογίασ γιατρϊν ςτο 

ςφνολο του πλθκυςμοφ είναι 1:25.000 και 1 χειρουργόσ:30.000 ενϊ ο δείκτθσ για τισ 

νοςοκομειακζσ κλίνεσ είναι 0.9/1000. Οι δείκτεσ νοςθρότθτασ και κνθςιμότθτασ του 

πλθκυςμοφ είναι ιδιαίτερα υψθλοί, αυξάνοντασ τισ ανάγκεσ για παροχι υπθρεςιϊν 

υγείασ με εξαιρετικά περιοριςμζνουσ πόρουσ. Ππωσ γίνεται ςτισ χϊρεσ του Τρίτου 

Κόςμου, ζτςι και ςτθν Ουγκάντα θ κυβζρνθςθ, ςτθν προςπάκειά τθσ να 

μεγιςτοποιιςει το όφελοσ για περιςςότερο πλθκυςμό ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ 

υγείασ, αφξθςε τθ χρθματοδότθςθ για μονάδεσ και προγράμματα που αφοροφν τθν 

Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ ςε ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ τθσ Τριτοβάκμιασ 

Φροντίδασ. Ραράλλθλα βελτιϊκθκαν ςυςτιματα ιεράρχθςθσ αναγκϊν και 

προτεραιοτιτων ςε Ρρωτοβάκμιο επίπεδο με ςκοπό τθν αειφορία των 
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περιοριςμζνων πόρων και τθν άμεςθ επίδραςθ ςτθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ 

υγείασ. Αποτζλεςμα αυτοφ ιταν θ ζλλειψθ κακοδιγθςθσ για ανάπτυξθ ςυςτθμάτων 

ιεράρχθςθσ αναγκϊν ςτθν δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια φροντίδα υγείασ, με 

ςυνζπεια το ςφςτθμα προτεραιότθτασ ςτθν Ουγκάντα ςε αυτά τα επίπεδα να 

ςυμβαίνει κατά τφχθ και όχι κατ’ επιλογι (Kapiriri and Martin, 2006).  
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ΜΕΡΟ 2 : Γενική Θθική και Βιοηθική προςζγγιςη 

 

2.1 Ευρφτερη προςζγγιςη ηθικήσ διάςταςησ του προβλήματοσ 

 

 Οι αποφάςεισ που λαμβάνονται και οι πολιτικζσ που ακολουκοφνται ςτα 

πεδία τθσ Ιατρικισ και τθσ Βιοτεχνολογίασ πρζπει ςυνεχϊσ να ικανοποιοφν 

πολλαπλοφσ περιοριςμοφσ που ζχουν κλινικό, επιςτθμονικό, οικονομικό, νομικό και 

θκικό χαρακτιρα. Συνεπϊσ ςτο πεδίο τθσ Βιοθκικισ αναηθτοφνται διαρκϊσ τρόποι 

για τθν ευκυγράμμιςθ με ζνα ευρφ φάςμα απαιτιςεων και περιοριςμϊν. Σφμφωνα 

με τθν O’Neill (2001), όταν θ δράςθ και οι πρακτικζσ, οι πολιτικζσ και οι οργανιςμοί 

υφίςτανται πολλαπλοφσ περιοριςμοφσ, οι θκικζσ αρχζσ2 είναι απαραίτθτεσ για τθ 

ηωι και τισ πράξεισ μασ. Εκτόσ όμωσ από τισ θκικζσ απαιτιςεισ, πρζπει να 

ικανοποιοφνται και πολυάρικμεσ απαιτιςεισ άλλου είδουσ, που ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ διευκολφνουν και δεν εμποδίηουν τθν κρίςθ μασ. Κατά ςφμβαςθ 

αναφερόμαςτε ςυνικωσ ςτουσ μθ τεχνικοφσ και μθ επιςτθμονικοφσ περιοριςμοφσ 

με τθν ζκφραςθ «θκικζσ, νομικζσ και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ» («απαιτιςεισ ELSI»- 

Ethical, legal, social Implications). Αυτι όμωσ θ βολικι και κακιερωμζνθ 

ομαδοποίθςθ δε ςυνεπάγεται ότι οι απαιτιςεισ ELSI αποτελοφν τισ μοναδικζσ 

απαιτιςεισ για τθν πράξθ. Ραράλλθλα με αυτζσ κα πρζπει να ικανοποιοφνται και 

άλλεσ απαιτιςεισ κλινικοφ, επιςτθμονικοφ, οικονομικοφ και τεχνικοφ χαρακτιρα (O’ 

Neill, ς. 157, 2011). 

 Τα οικονομικά δεδομζνα κακιςτοφν αναμενόμενθ και αναπόφευκτθ, τρόπον 

τινά, τθν υιοκζτθςθ λίςτασ αναμονισ, όταν πρόκειται να εξεταςτεί ο τρόποσ 

αντιμετϊπιςθσ και εξυπθρζτθςθσ των αςκενϊν ςτα πλαίςια ενόσ οργανωμζνου 

ςυςτιματοσ υγείασ.  

 Ραρατθρείται, ςυχνά, ότι θ μετακίνθςθ αςκενϊν, θ φροντίδα τθσ υγιεινισ 

τουσ, θ υποςτιριξθ και θ επικοινωνία των επαγγελματιϊν υγείασ με τον αςκενι 

παρουςιάηουν ελλείψεισ οι οποίεσ κα μποροφςαν να εξεταςτοφν τόςο από τθν 

                                                
2
 Στισ θκικζσ αρχζσ , όπωσ και ςτισ άλλεσ πρακτικζσ αρχζσ, διατυπϊνονται αφθρθμζνοι όροι που 

πρζπει να πλθροφνται. Ωσ εκ τοφτου οι πολιτικζσ και οι επιλογζσ που πρζπει να λθφκοφν δεν 
προςδιορίηονται πλιρωσ. Για τθν ενςωμάτωςθ των αρχϊν αυτϊν ςτουσ κεςμοφσ και για τθν επιλογι 
πολιτικϊν και τρόπων δράςθσ πρζπει να αρκεί θ απροςδιοριςτία. Πταν όμωσ πρζπει να 
ικανοποιθκοφν και άλλεσ απαιτιςεισ  ι περιοριςμοί, αίρεται θ απροςδιοριςτία και κακοδθγεί τθν 
πρακτικι μασ κρίςθ, ςαν τθν επίλυςθ μιασ εξίςωςθσ. (O’ Neill, ς.155, 2011). 
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πλευρά των οικονομικϊν τουσ παραμζτρων όςο και από τθ μεριά των θκικϊν τουσ 

(Papastavrou, 2013). Οι οικονομικζσ παράμετροι των λιςτϊν αναμονισ ςχετίηονται, 

φυςικά, με τθν ικανότθτα του οργανιςμοφ ι του κράτουσ να εξαςφαλίςει τουσ 

απαραίτθτουσ πόρουσ ϊςτε να προςφζρονται οι παροχζσ που χρειάηονται οι 

αςκενείσ, χωρίσ να παρατθροφνται ελλείψεισ ςε κζματα κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ. 

Από τθν άλλθ, θ θκικι διάςταςθ των ςειρϊν αναμονισ ςχετίηεται με προςωπικά ι 

επαγγελματικά χαρακτθριςτικά τα οποία ενδζχεται να εμπλακοφν και να 

δθμιουργιςουν ηθτιματα, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ αυξθμζνων αναγκϊν και πίεςθσ 

χρόνου. Θ εφαρμογι τθσ λίςτασ αναμονισ, λοιπόν, ςχετίηεται μεταξφ άλλων με τθν 

θκικι δζςμευςθ των λειτουργϊν υγείασ να ενδιαφζρονται για τθν ανκρϊπινθ ηωι 

χωρίσ να κακιςτοφν ιεραρχίεσ ςχετικζσ με το χρϊμα, το φφλο, τισ ςεξουαλικζσ 

προτιμιςεισ ι τθν κοινωνικι κζςθ του αςκενι. 

 Σφμφωνα με τθ μελζτθ των Scheunmann και White (2011), οι οπαδοί τθσ 

Θεωρίασ τησ Προτεραιότητασ δίνουν προβάδιςμα ςτθν αντιμετϊπιςθ των νεότερων 

ςε ςχζςθ με τουσ μεγαλφτερουσ αςκενείσ ςε περιπτϊςεισ κρίςεων και ανάγκθσ 

εφαρμογισ λιςτϊν. Ενδεχομζνωσ, αςυνείδθτα οι νοςθλευτζσ εφαρμόηουν τον 

κανόνα αυτό όταν παραχωροφν προτεραιότθτα ςε νεότερουσ αςκενείσ και όχι ςε 

θλικιωμζνουσ με μθ επείγουςεσ ανάγκεσ.   

 Ακόμθ, υπάρχουν και εκείνοι που τάςςονται υπζρ του Κανόνα Διάςωςησ 

(rule of rescue), ςφμφωνα με τον οποίο γίνεται προςπάκεια να διαςωκοφν 

πρωτίςτωσ εκείνοι που αντιμετωπίηουν το ενδεχόμενο κανάτου χωρίσ να 

υπολογίηεται το κόςτοσ τθσ αντιμετϊπιςθσ και/ ι το ποςοςτό επιτυχίασ. Σε ζρευνεσ 

που ζγιναν ανάμεςα ςε νοςοκόμουσ, καταδείχκθκε ότι εκείνοι κα βοθκοφςαν 

πρωτίςτωσ όςουσ αντιμετωπίηουν το ενδεχόμενο κανάτου, χωρίσ υποχρεωτικά να 

λαμβάνουν υπόψθ τισ ςυνζπειεσ από μία τζτοια επιλογι δράςθσ που μπορεί να 

οδθγιςει ςε άλλα προβλιματα υγείασ. Επιπρόςκετα, το βιοϊατρικό ικοσ των 

νοςθλευτϊν μπορεί να περιορίηεται από ςτόχουσ όπωσ θ ολιςτικι φροντίδα 

(Papastavrou, 2013). Οι ελλείψεισ αυτζσ εξετάηονται ςυχνά ςτα πλαίςια τθσ 

γενικότερθσ οικονομικισ κρίςθσ και ελαττϊνουν τισ θκικζσ επιπτϊςεισ που ενδζχεται 

να ζχουν ςτον ψυχιςμό των λειτουργϊν υγείασ, μειϊνοντασ τισ επιπτϊςεισ ςτθν 

αυτοεκτίμθςθ και προκαλϊντασ λιγότερα ςυναιςκιματα ενοχισ ςτουσ 

εμπλεκόμενουσ. 
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 Θ διαδικαςία προςζγγιςθσ των προβλθμάτων βιοθκικισ δεν είναι εφκολθ, 

διότι ςε αυτιν εμπλζκονται πολλοί παράγοντεσ, οι οποίοι δεν είναι μόνο 

οικονομικισ φφςθσ. Ππωσ προτείνει ο Seedhouse (1995), υπάρχουν τζςςερα βιματα 

τα οποία ακολουκοφνται προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν τα ηθτιματα βιοθκικισ 

φφςθσ: 

α. Απομόνωςθ του προβλιματοσ από τα υπόλοιπα προβλιματα τθσ οικογζνειασ, τα 

οποία δεν είναι ςυναφι και θ φπαρξθ των οποίων ενδζχεται να αποςτερεί τθν 

αντικειμενικι κρίςθ. 

β. Εντοπιςμόσ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων και βαςικϊν πλθροφοριϊν που κα 

μποροφςαν να οδθγιςουν ςε εξεφρεςθ πικανϊν πόρων, αποτελεςμάτων κ.ά. 

γ. Εφαρμογι ςυγκεκριμζνων κριτθρίων και αρχϊν ςτθν υφιςταμζνθ κατάςταςθ ι ςε 

πικανζσ τροποποιιςεισ τθσ. 

δ. Ρροϊκθςθ ςυγκεκριμζνου θκικοφ πλαιςίου ςτθν οικογζνεια, μετά τθ μελζτθ και 

κατανόθςθ των ιδιαιτεροτιτων τθσ.    
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2. 2 Οι αρχζσ τησ Βιοηθικήσ3 

 

Θ ραγδαία ανάπτυξθ των Βιολογικϊν επιςτθμϊν και θ δυνατότθτα παρζμβαςθσ 

του ανκρϊπου ςε διάφορεσ βιολογικζσ διαδικαςίεσ ζκαναν απαραίτθτθ τθν 

ανάπτυξθ ενόσ νζου γνωςτικοφ αντικειμζνου, αυτοφ τθσ Βιοθκικισ (Engelhardt, 

1996). Από τθ φφςθ τθσ θ Βιοθκικι είναι το ςθμείο τομισ διαφορετικϊν 

επιςτθμονικϊν πεδίων τθσ Βιολογίασ που περιλαμβάνουν τθ Γενετικι, 

τθ Βιοτεχνολογία, τθ Βιοϊατρικι ενϊ εμπλζκονται και τελείωσ διαφορετικοί 

γνωςτικοί τομείσ όπωσ θ Νομικι ι θ Θεολογία. 

Θ βιοθκικι είναι προζκταςθ τθσ Ιατρικισ θκικισ και είναι ζνασ κλάδοσ, ο οποίοσ 

δθμιουργικθκε με τθν ραγδαία ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, τθσ ιατρικισ, τθσ 

βιολογίασ και τα επιτεφγματα ςτθν βιοϊατρικι τεχνολογία. Ο οριςμόσ τθσ βιοθκικισ 

πθγάηει από τισ ελλθνικζσ λζξεισ «βίοσ» και «θκικι», και ζχει ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ 

τον Van Rensselaer Potter ο οποίοσ κεωρείται ο πατζρασ τθσ βιοθκικισ με τθν 

αναφορά τθσ λζξθσ για πρϊτθ φορά ςτο βιβλίο του το 1971 «Bioethics: A Bridge to 

the future». Ο Potter προχϊρθςε ςε αυτό τον οριςμό που ςτόχο είχε τθν 

προςαρμογι τθσ ανκρϊπινθσ γνϊςθσ και τθν ενςωμάτωςθ οικολογικϊν εννοιϊν και 

αρχϊν ςτθν ιατρικι και γενικά ςε κζματα υγείασ. Ρροςπακοφςε να βρει μία ζννοια 

που να ιςορροπεί τον επιςτθμονικό προςανατολιςμό τθσ ιατρικισ με τισ ανκρϊπινεσ 

αξίεσ. Τελικά δθμιοφργθςε τον όρο «βιοθκικι» ο οποίοσ είχε ςτόχο τθν δθμιουργία 

και ςτιριξθ αρχϊν, τθν καλφτερθ κατανόθςθ των αρχϊν αυτϊν, τθ δθμιουργία 

βακυςτόχαςτων φιλοςοφικϊν ερωτθμάτων για τθν θκικι (πχ. τθν αξία τθσ ηωισ, τι 

είναι ο άνκρωποσ και θ ςθμαςία του κλπ.) και τθν ανάδυςθ ηθτθμάτων τθσ δθμόςιασ 

πολιτικισ με ςτόχο να κατευκφνει και να ελζγξει τθν βιοϊατρικι επιςτιμθ.  

Οι αρχζσ που τζκθκαν από τουσ Beauchamp και Childress (1994) ςτάκθκαν ςθμείο 

αναφοράσ μζχρι τισ μζρεσ μασ, προκειμζνου να αντιλθφκοφμε περιςςότερο 

ολοκλθρωμζνα τα θκικά ηθτιματα που προκφπτουν από τθν εφαρμογι των λιςτϊν 

αναμονισ. Οι αρχζσ αυτζσ, λοιπόν, αφοροφν: 

                                                
3
 Σχετικά με τισ αρχζσ τθσ Βιοθκικισ, ενδιαφζρον παρουςιάηει θ προςζγγιςθ των Kontos et al. (2013), 

διότι, πζρα από τουσ οριςμοφσ που βρίςκει ο ενδιαφερόμενοσ ςε πολλζσ διαφορετικζσ πθγζσ, χωρίσ 
ουςιαςτικζσ πάντοτε αποκλίςεισ, παρακζτει παραδείγματα εφαρμογισ των αρχϊν αυτϊν, τα οποία 
κακίςτανται ιδιαίτερα βοθκθτικά για μία κατανόθςθ των αρχϊν αυτϊν θ οποία ξεφεφγει από το 
αυςτθρό και ςυχνά αχανζσ κεωρθτικό πλαίςιο, βάςει του οποίου ςυνικωσ προςεγγίηεται.  
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Τθν αυτονομία, 

Τθν ωφζλεια,  

Τθν αποφυγι βλάβθσ και  

Τθ δικαιοςφνθ. 

 Αναφορικά με τθν αυτονομία4, αξίηει να ςθμειωκεί ότι το βαςικό θκικό 

υπόβακρο τθσ αυτονομίασ ςτθρίηεται ςτθν αρχι του ςεβαςμοφ των προςϊπων, ότι 

δθλαδι τα άτομα ζχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τισ αποφάςεισ για τον εαυτό 

τουσ και να αναπτφςςουν το δικό τουσ πλάνο για τθν προςωπικι τουσ ηωι, 

λαμβάνοντασ οι ίδιοι ενθμζρωςθ και προχωρϊντασ ςε αποφάςεισ για όςα κζματα 

τουσ αφοροφν, εκτόσ και αν ορίηεται από το νόμο να αποφαςίηουν για τουσ ίδιουσ οι 

ςυγγενείσ τουσ ι ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ αρμόδια άτομα επιφορτιςμζνα με το 

δικαίωμα να αποφαςίηουν για τουσ αςκενείσ, αν παρίςταται ανάγκθ οριςμζνθ από 

το νόμο (Garrett et al, 1993). Σεβόμενοι τθν αυτονομία, χρειάηεται θ ςυμμετοχι του 

αςκενι ςτθ λιψθ των αποφάςεων, οι οποίεσ αποφάςεισ πρζπει να καταγράφονται 

με τρόπο κατάλλθλο και να λαμβάνονται απόλυτα υπόψθ. Σθμαντικό ακόμθ κρίνεται 

το γεγονόσ ότι θ αυτονομία του αςκενι ςυνδυάηεται με τθν ςφγχρονθ ιατρικι θκικι, 

δθμιουργϊντασ μια ευαίςκθτθ ιςορροπία που δφςκολα διατθρείται, κακϊσ 

εμπλζκονται πολλοί φορείσ και απλοί άνκρωποι, ακόμθ και για να λθφκεί μία 

απόφαςθ φαινομενικά απλι κάποιεσ φορζσ (Kontos, 2013).  

 Για το λόγο αυτό, υποχρεοφται ο λειτουργόσ υγείασ να παρζχει τισ 

κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ ςτον αςκενι ι ςτον υπεφκυνο από το νόμο αντιπρόςωπό 

του προκειμζνου να καταλάβει πλιρωσ τισ παραμζτρουσ τθσ κεραπείασ και να 

γνωμοδοτιςει ςτο βακμό που μπορεί. Σε κάκε περίπτωςθ, οι εμπλεκόμενοι 

οφείλουν να κατανοοφν τισ ςυνζπειεσ τθσ αγωγισ που προτείνεται και, φυςικά, 

ποιεσ ςυνζπειεσ κα ζχει αυτι αναφορικά με τθν υγεία, τισ ςυνικειεσ, τον τρόπο 

ηωισ ακόμθ και τισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ και τισ αξίεσ του αςκενι (Garrett et 

al., 1993).  

 Ο μόνοσ τρόποσ για να προςεγγιςτοφν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του 

αςκενι και, τελικά, να γίνει κατανοθτι θ ζννοια τθσ αυτονομίασ για τον κακζνα, 

                                                
4
 Lawrence (2007), ς. 35. Ππωσ τονίηεται και ςτθ μελζτθ αυτι, οι αςκενείσ πρζπει να είναι ςε κζςθ με 

βάςθ τθν αρχι τθσ αυτονομίασ να ολοκλθρϊνουν εκείνον τον ςτόχο που ζχουν κζςει και είναι για 
εκείνουσ ςθμαντικόσ.  
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χρειάηεται να ςυνεκτιμθκοφν τα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ του αςκενι, 

προςπάκεια ιδιαίτερα δφςκολθ ειδικά ςτθν περίπτωςθ που ο αςκενισ ζχει 

διαφορετικά ςθμεία αναφοράσ από το λειτουργό υγείασ. Ακόμθ, ςτθν περίπτωςθ 

που ο αςκενισ δεν μπορεί να γνωμοδοτιςει κα χρειαςτεί  να υπάρξει ςυνεργαςία 

με το δικθγόρο του αςκενι ι τθ ςφηυγο/ το ςφηυγο ι ακόμθ και τα παιδιά του, όταν 

δεν είναι εφικτό να ςυνεργαςτεί ο ίδιοσ.     

 Ρροκειμζνου να λθφκοφν οι ςωςτζσ αποφάςεισ, χρειάηεται οι εμπλεκόμενοι 

να ςυμβουλευτοφν το πλάνο υγείασ του αςκενι και να γίνουν γνωςτζσ 

οποιεςδιποτε προτιμιςεισ ι ιδιαιτερότθτεσ του αςκενι. Ο οριςμζνοσ από το νόμο 

αντιπρόςωποσ του αςκενι κα χρειαςτεί να ζχει υπόψθ του κι εκείνοσ τισ 

ιδιαιτερότθτεσ του αςκενι προκειμζνου να αποφαςίςει κατά το δυνατόν καλφτερα 

για εκείνον. Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει βάςθ δεδομζνων, τότε ο 

αντιπρόςωποσ κα χρειαςτεί να ςτθριχκεί ςτθν κρίςθ του, προκειμζνου να πάρει 

ορκι απόφαςθ για τον αςκενι. Ακόμθ, ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί 

διχογνωμία ανάμεςα ςτα εμπλεκόμενα πρόςωπα που καλοφνται να αποφαςίςουν 

για τον αςκενι, κα χρειαςτεί θ ςυμβολι κατάλλθλθσ επιτροπισ θκικϊν κεμάτων.  

 Ξεκινϊντασ τθ φάςθ τθσ εκτίμθςθσ είναι ςθμαντικό να γίνει κατανοθτι θ 

διάγνωςθ κακϊσ και θ φφςθ και ο ςκοπόσ τθσ ενδεδειγμζνθσ κεραπείασ. Επίςθσ, τα 

εμπλεκόμενα πρόςωπα πρζπει να γνωρίηουν τισ ςυνζπειεσ των αποφάςεων ςχετικά 

με τον αςκενι και το περιβάλλον του, ςε ςυνδυαςμό με το ιςτορικό επιτυχίασ ι 

αποτυχίασ του γιατροφ και του νοςοκομείου. Τζλοσ, κα χρειαςτεί να καταςτοφν 

ςαφείσ οι ςυνζπειεσ για το άτομο ςτθν περίπτωςθ που δεν ακολουκθκεί θ 

ενδεδειγμζνθ κεραπεία (Garrett et al., 1993). 

 Ακόμθ, πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι δεν πρζπει να υποκρφπτεται κανζνα 

ςτοιχείο από τον αςκενι ι το νόμιμο αντιπρόςωπό του, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των δαπανϊν που αφοροφν τθ κεραπεία του ι ακόμθ και το ενδεχόμενο να 

ςυμμετάςχει ςε κάποια ζρευνα. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι περιπτϊςεισ εκείνεσ που 

κρίνεται ότι  οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ κεραπευτικι αγωγι ενδζχεται να 

προκαλζςουν ςυνζπειεσ ςτθν κατάςταςθ ι τθν υγεία του αςκενι, οπότε και 

αποκρφπτονται πλθροφορίεσ, αν κρικεί απαραίτθτο. Θ παράμετροσ αυτι, ωςτόςο, 

είναι πολφ δφςκολα υπολογίςιμθ κακϊσ δεν είναι εφκολο να γίνει αντιλθπτι πλιρωσ  
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θ ψυχοςφνκεςθ του αςκενι και να προβλεφκοφν οι αντιδράςεισ του αςκενι 

(Garrett et al., 1993).      

 Ολοκλθρϊνοντασ τθν αναφορά ςτθν αυτονομία, καλό κα ιταν να τονιςτεί ότι 

φαινόμενα πατερναλιςμοφ είναι εφκολο να παρουςιαςτοφν ςε περιπτϊςεισ ελζγχου 

των επικυμιϊν του αςκενι, ο οποίοσ πατερναλιςμόσ μπορεί να είναι ιςχυρόσ ι 

διακριτικόσ/ αδφναμοσ, όπου ο δεφτεροσ λειτουργεί επικουρικά ςτισ περιπτϊςεισ 

αςκενϊν που θ επάρκειά τουσ ςτθ λιψθ αποφάςεων κρίνεται ελλιπισ.    

 Πςον αφορά τθν ωφζλεια5, κα μποροφςε να ςυνεξεταςτεί με τθν αποφυγή 

βλάβησ για τουσ λόγουσ που κα αναλυκοφν ςτθ ςυνζχεια. Θ αρχι τθσ ωφζλειασ 

ορίηει να επιδιϊκεται πάντοτε το όφελοσ6 του αςκενι, ενϊ από τθν άλλθ θ αποφυγι 

βλάβθσ ορίηει να αποφεφγεται θ πρόκλθςθ βλάβθσ (Lawrence, 2007) ςτουσ αςκενείσ 

και, ςε κάκε περίπτωςθ, να μθν προχωρά το προςωπικό υγείασ ςε ενζργειασ που δε 

κα ωφελιςουν τον αςκενι. Με άλλα λόγια, οι δφο αυτζσ κεμελιϊδεισ αρχζσ 

αποτελοφν τισ δφο όψεισ του ίδιου νομίςματοσ και είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για 

το όφελοσ του αςκενι (Garrett et al., 1993).  

Αναφορικά με την ωφζλεια του αςκενι, τονίηεται ότι πρζπει να αποτρζπεται ο 

μθ απαραίτθτοσ πόνοσ, να αποτρζπεται ο κάνατοσ και, επίςθσ, να μθν εξαναγκάηεται 

το άτομο ςτο να εξαρτάται από άλλουσ, όταν φυςικά μπορεί να λειτουργιςει 

ολοκλθρωμζνα μόνο του. Θ αρχι τθσ Ωφζλειασ- Ευεργεςίασ περιζχει μία ομάδα 

κανόνων για τθν παροχι ωφελειϊν και τθν εξιςορρόπθςθ τουσ ενάντια ςτουσ 

κινδφνουσ και τισ δαπάνεσ. Θ ευεργεςία δθλϊνει τισ ενζργειεσ του ελζουσ, τθσ 

ευγζνειασ, τθσ φιλανκρωπίασ. Θ ζννοια αυτισ τθσ αρχισ περιλαμβάνει τθν 

αυταπάρνθςθ, τον αλτρουιςμό, τθν αγάπθ και τθν ανκρωπιά. Σε αυτι τθν αρχι 

εμπεριζχεται και ο κακοριςμόσ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ και τρόποι μζτρθςθσ και 

κακοριςμοφ τθσ, θ οποία είναι ζνα ςθμαντικό ηιτθμα για τθν απομάκρυνςθ και 

διακοπι φαρμακευτικισ αγωγισ και ευκαναςίασ. Υποςτθρίηεται από μερικοφσ 

κανόνεσ που είναι: 

                                                
5
 Θ ζννοια τθσ ωφζλειασ δε κα μποροφςε να γίνει αντιλθπτι χωρίσ τθν ζννοια τθσ αυτονομίασ, αφοφ 

δε νοείται να λαμβάνονται αποφάςεισ για το άτομο που υπεραςπίηονται το καλό του χωρίσ να 
γίνεται αντιλθπτι και ςεβαςτι θ αυτονομία του, ςτθν περίπτωςθ φυςικά που δφναται να 
γνωμοδοτιςει, όπωσ αναφζρεται και ςτθ Lawrence (2007), ς. 36. 
6
 Ππωσ τονίηεται και από τθ Lawrence (2007), ς. 35, ο ςεβαςμόσ απζναντι ςτο άτομο και ςτο καλό 

τόςο το δικό του όςο και τθσ κοινωνίασ ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο αποτελεί τθν βαςικι θκικι πυξίδα 
βάςει τθσ οποίασ πρζπει να λαμβάνονται οι κατάλλθλεσ αποφάςεισ, ιδιαίτερα εκείνεσ που 
ςχετίηονται με κζματα υγείασ.   
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1. Να προςτατεφει και να υπεραςπίηει τα δικαιϊματα αλλά και να αποτρζπει τθν ηθμιά 

και τθν εμφάνιςθ τθσ ςε άλλα άτομα. 

2. Να αφαιρεί τισ καταςτάςεισ που κα προκαλζςουν τθ ηθμιά ςε άτομα με ειδικζσ 

ανάγκεσ. 

3. Να διαςϊηει άτομα που ηθτοφν βοικεια και βρίςκονται ςε κίνδυνο. 

 

 Θ αρχή τησ αποφυγήσ βλάβησ αναφζρεται ςτθν υποχρζωςθ του κάκε ατόμου να 

μθν βλάπτει τον ςυνάνκρωπό του και εμπεριζχεται ςτον Ιπποκρατικό Πρκο 

«Ωφελεειν ι μθ βλάπτειν» (above all or first do not harm). Οριςμζνεσ υποχρεϊςεισ 

για αυτι τθν αρχι ςχετίηονται με τθ μθ επιβολι κινδφνων που μπορεί να βλάψουν 

άλλουσ ανκρϊπουσ. Σε αυτι τθν αρχι εμπεριζχεται και θ απόςυρςθ κεραπευτικισ 

αγωγισ που κρατά τον αςκενι ςτθν ηωι. Με τθν απόςυρςθ τθσ κεραπευτικισ 

αγωγισ, βλάπτουμε τον αςκενι ι τον βοθκάμε; Θ αρχι του μθ βλαβεροφ 

υποςτθρίηεται από οριςμζνουσ θκικοφσ κανόνεσ για παράδειγμα: 

1. Μθ ςκοτϊςεισ. 

2. Μθν προκαλζςεισ πόνο ι βαςανιςμό. 

3. Μθν προκαλζςεισ προςβολι τθσ αξιοπρζπειασ του ατόμου. 

4. Μθν ςτεριςεισ τα αγακά τθσ ηωισ του ατόμου. 

 Με τον τρόπο που διατυπϊνονται οι αρχζσ αυτζσ, όπωσ τονίηεται και από τουσ 

Beauchamp και Childress (1994), οι αρχζσ αυτζσ μοιάηουν ιδιαίτερα και είναι πολφ 

περιςςότερο κζμα φιλοςοφικισ προςζγγιςθσ, όπωσ και ο τρόποσ που γίνονται 

αντιλθπτοί οι κανόνεσ τουσ.  

 Και οι δφο αρχζσ, ωςτόςο, εμπεριζχουν κινδφνουσ οι οποίοι φυςικά γίνεται 

πάντοτε θ προςπάκεια να προλθφκοφν, χωρίσ να προκαλζςουν προβλιματα ςτον 

αςκενι, για του οποίου τθν προςταςία εξάλλου ζχουν κεςπιςτεί. Ιδιαίτερα για τισ 

περιπτϊςεισ που υπάρχει θ δυνατότθτα να λθφκεί μία απόφαςθ θ οποία κα 

προκαλζςει κετικζσ ςυνζπειεσ ςε ζναν αςκενι, πρζπει να επιλζγεται εκείνθ και να 

ελαχιςτοποιοφνται οι πικανότθτεσ πρόκλθςθσ βλάβθσ ςτο άτομο. Οι αρχζσ αυτζσ, 

επθρεάηουν τθ λιψθ αποφάςεων, όταν πρόκειται για τθν ορκότερθ αντιμετϊπιςθ 

των αςκενϊν, ςε ςυνδυαςμό πάντοτε με διάφορεσ άλλεσ παραμζτρουσ οι οποίεσ 

μπορεί να είναι κοινωνικζσ και να ςχετίηονται ακόμθ και με το επάγγελμά του. 
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Σθμαντικό επίςθσ ρόλο ςτθ λιψθ αποφάςεων ζχουν οι βαςικζσ αρχζσ που 

κακορίηουν τισ προχποκζςεισ των επαγγελμάτων υγείασ. Λαμβάνοντασ υπόψθ του 

όλα τα δεδομζνα κα μπορζςει ο κεράπων ιατρόσ αλλά και το υπόλοιπο προςωπικό, 

να αποφαςίςουν για το καλφτερο δυνατό του αςκενι, ςυμβουλευόμενοι και τον 

ίδιο, αν δφναται, αλλά και τουσ ςυνοδοφσ του (Garrett et al., 1993).  

 Ωςτόςο, όπωσ τονίηεται και από τουσ μελετθτζσ (Beachamp & Childress, 

1994), ςυχνά αντιμετωπίηεται το ενδεχόμενο να μθ ςυμφωνοφν όλα τα κριτιρια που 

οδθγοφν ςτθν υιοκζτθςθ των ςυγκεκριμζνων αρχϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ 

υπεριςχφει θ μθ πρόκλθςθ βλάβθσ ςε ςχζςθ με τθν ωφζλεια του αςκενι.  

Επιπρόςκετα, όταν πρόκειται να προςφερκεί μία αγωγι από το γιατρό θ οποία 

αντιτίκεται ςτθν τεκμθριωμζνθ αντίκετθ γνϊμθ του αςκενι, τότε υπεριςχφει τθσ 

γνϊμθσ του γιατροφ είτε πρόκειται για υποχρεωτικι είτε πρόκειται για προαιρετικι 

κεραπεία. Ακόμθ, όταν μία αγωγι ενδζχεται να ζχει τόςο κετικζσ όςο και αρνθτικζσ 

ςυνζπειεσ, επιλζγεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που τα κετικά ςτοιχεία που κα 

αποκομίςει ο αςκενισ είναι περιςςότερα και περιςςότερο πικανά από τα αντίςτοιχα 

αρνθτικά και ο γιατρόσ ςε αντίκετθ περίπτωςθ δεν πρζπει να προτείνει τθ 

ςυγκεκριμζνθ κεραπεία.     

 Βζβαια, δεν μπορεί πάντοτε να προςδιοριςτεί αντικειμενικά κατά πόςο μια 

κεραπεία βλάπτει ι όχι τον αςκενι ι, αν το κζςουμε διαφορετικά, κατά πόςο μία 

ιατρικι επιλογι μπορεί να ωφελιςει τον αςκενι που τθ δζχεται. Στα πλαίςια αυτοφ 

του προβλθματιςμοφ, πολλοί μελετθτζσ μεταξφ των οποίων και οι Beauchamp και 

Childress ταυτίηονται με τθν άποψθ ότι τζτοιου είδουσ προςεγγίςεισ ςυνυπολογίηουν 

τθν ποιότθτα τθσ ηωισ μαηί με τα υπόλοιπα δεδομζνα ςτθ διάκεςι τουσ. Ακόμθ, 

ςυμβαίνει ςυχνά το ςυμφζρον του αςκενι ςυγκροφεται με το ςυμφζρον τθσ 

οικογζνειάσ του. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ κακίςταται πάλι δφςκολθ θ αντιμετϊπιςθ 

του κζματοσ. Θκικά διλιμματα, επίςθσ, ανακφπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ατόμων με 

νοθτικι υςτζρθςθ για τα οποία κα μποροφςε να ιςχυριςτεί κάποιοσ ότι με βάςθ τθν 

αρχι τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ, δε κα ζπρεπε να εφαρμόηονται κεραπείεσ τζτοιεσ που 

κα μποροφςαν να τα ωφελιςουν. Φυςικά, ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να 

αντιμετωπίηονται με τον τρόπο αυτό (Garrett et al., 1993).  

 Συμπεραςματικά, κα μποροφςαμε να προςκζςουμε ότι για τουσ αςκενείσ 

εκείνουσ που είναι ςε κζςθ να αποφαςίηουν για τον εαυτό τουσ ηθτείται 
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αποκλειςτικά θ δικι τουσ γνϊμθ ενϊ για εκείνουσ που δεν μποροφν λαμβάνεται 

υπόψθ θ γνϊμθ των οικείων τουσ, ζτςι όπωσ ορίηεται από το νόμο (Garrett et al., 

1993). Μάλιςτα, ςτθν περίπτωςθ που τα εμπλεκόμενα μζρθ δεν ςυμφωνοφν ςχετικά 

με το ποια αγωγι πρζπει να χορθγθκεί, απαιτείται θ ςυνάντθςθ όλων των 

εμπλεκόμενων μερϊν προκειμζνου να αποφαςιςτεί θ περιςςότερο ςυμφζρουςα 

αγωγι για τον αςκενι.  

 Θ αρχι τθσ δικαιοςφνησ (Lawrence, 2007) κακορίηει τθ δίκαιθ παροχι 

αγακϊν και υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τθν υγεία ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ 

ανεξαιρζτωσ, χωρίσ να υπολογίηονται άλλοι παράγοντεσ παρεκτόσ οι ανάγκεσ του 

αςκενι και πόςο μπορεί να επωφελθκεί από τθ χοριγθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

αγωγισ. Βαςικό ςθμείο αναφοράσ προκειμζνου να γίνει αντιλθπτι θ ζννοια τθσ 

δικαιοςφνθσ είναι θ ζννοια τθσ ανάγκθσ του αςκενι7. Θ ανάγκθ (need) για τον 

αςκενι πρζπει να προςδιορίηεται από τα ακόλουκα κριτιρια: τθν πικανότθτα 

ωφζλειασ, το βακμό του επείγοντοσ, τθν αλλαγι ςτθν ποιότθτα ηωισ και τθ διάρκεια 

τθσ ωφζλειασ. Ωςτόςο, θ ζννοια ανάγκη είναι πάντοτε ιδιαίτερα δφςκολο να γίνει 

αντιλθπτι, αφοφ χρειάηεται να ςυνυπολογιςτοφν παράγοντεσ ςχετικοί με τον 

αςκενι και ίςωσ τθν κοινωνικι κζςθ, γεγονόσ που κζτει ςε αμφιςβιτθςθ τθν 

ακζραιθ υπακοι ςτθν αρχι τθσ δικαιοςφνθσ. Επιπροςκζτωσ, ςε καμία περίπτωςθ 

δεν πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οικονομικά χαρακτθριςτικά των αςκενϊν, 

προκειμζνου να κακοριςτεί θ αγωγι τουσ (Garrett et al., 1993).  Επίςθσ, θ ζννοια τθσ 

ανάγκθσ για τθν αγωγι κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςοβαρά ςτθν περίπτωςθ 

που οι πθγζσ των φαρμάκων είναι ιδιαίτερα περιοριςμζνεσ, δεδομζνου ότι καμία 

κοινωνία, όςο αναπτυγμζνθ και οργανωμζνθ κι αν είναι, δεν μπορεί να καλφψει 

απόλυτα τισ ανάγκεσ όλων των πολιτϊν τθσ, γεγονόσ που δθμιουργεί τθν ανάγκθ να 

λαμβάνονται υπόψθ τα οικονομικά μεγζκθ μιασ χϊρασ για να μθν επζλκει θ 

ολοκλθρωτικι καταςτροφι τθσ οικονομίασ τθσ8.  

                                                
7
 Halvorsen et al. (2009), ς. 486. Ραρατθρείται ςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ που εςτιάηει ςτθν αρχι τθσ 

δικαιοςφνθσ ότι ενδζχεται να δθμιουργθκοφν κζματα διακρίςεων, υποςυνείδθτα κάποιεσ φορζσ από 
το προςωπικό του ιδρφματοσ, και κφματα αυτισ τθσ τακτικισ να είναι οι ςυγγενείσ χαμθλοφ 
μορφωτικοφ επιπζδου. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να γίνεται πάντοτε ςαφζσ ότι επιβάλλεται 
από τον κϊδικα δεοντολογίασ να αντιμετωπίηονται με τθν αρχι τθσ δικαιοςφνθσ πρωτίςτωσ οι 
αςκενείσ και δευτερευόντωσ οι οικείοι τουσ.     
8
 Garrett et al. (1993), ς. 11. Ενδιαφζρον αναφορικά με τθν αρχι τθσ δικαιοςφνθσ, παρουςιάηουν όςα 

καταγράφει θ Lawrence (2007) ςτθ ς. 36 κ.ε. Ππου αναπτφςςεται θ ανάγκθ να δθμιουργθκεί ζνα 
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Ερωτιματα που δθμιουργοφνται ςχετικά με τθν αρχι τθσ Δικαιοςφνθσ αναφζρονται 

ςε τρία επίπεδα: ςε εκνικό- περιφερειακό επίπεδο, επίπεδο οργανιςμοφ- φορζα και 

επίπεδο ατομικό. 

 Οι προτεραιότθτεσ ςε εκνικό επίπεδο πρζπει να προςδιορίηονται ςφμφωνα 

με τθν καταγραφι των ιατρικϊν αναγκϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ και το κόςτοσ των 

βαςικϊν αγακϊν ςτισ περιπτϊςεισ που οι πόροι είναι εξαιρετικά ςπάνιοι. Καμία 

κοινωνία δεν μπορεί να ικανοποιιςει όλεσ τισ ανάγκεσ των μελϊν τθσ, ενϊ 

παράλλθλα πρζπει να αναγνωρίηονται και τα οικονομικά ςτοιχεία προκειμζνου να 

αποφευχκεί μια οικονομικι καταςτροφι. Δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ δυςπραγίασ 

των καιρϊν, προτείνεται μια διαδικαςτικι προςζγγιςθ θ οποία δίνει ζμφαςθ ςτθν 

δθμόςια ςυηιτθςθ που οδθγεί ςε ζνα γενικότερο consensus για κζςπιςθ πολιτικισ 

προτεραιοτιτων. 

 Σε επίπεδο οργανιςμοφ-φορζα θ ζννοια τθσ κατανομισ πόρων και υπθρεςιϊν 

ςτθρίηεται ςτο μοντζλο τθσ διαλογισ (triage), ενόσ ςτρατιωτικοφ όρου, που 

αφοροφςε τθν ταξινόμθςθ των άρρωςτων και τραυματιςμζνων ςτρατιωτϊν 

ςφμφωνα με το βακμό του επείγοντοσ, τον τφπο του προβλιματοσ και τθν 

κατάλλθλθ κεραπεία. Το μοντζλο τθσ διαλογισ δε λαμβάνει υπόψθ παρά μόνο τισ 

ιατρικζσ ενδείξεισ και τισ ανάγκεσ των αςκενϊν ατομικά, για τθν ιεράρχθςθ τουσ και 

γενικά κεωρείται ικανοποιθτικό μοντζλο ςτθν περίπτωςθ ζλλειψθσ κλινϊν ςε 

Μονάδεσ Εντατικισ Θεραπείασ. 

Στα πλαίςια ενόσ οργανιςμοφ, θ αρχι τθσ δικαιοςφνθσ9 εφαρμόηεται με βάςθ το 

καλό του ςυνόλου πρωτίςτωσ, και δευτερευόντωσ το καλό τθσ μονάδασ. Ειδικά ςτθν 

περίπτωςθ που παρατθρείται ζλλειψθ πόρων, όπωσ φαρμάκων ι κρεβατιϊν, 

υποχρεωτικά οι λειτουργοί υγείασ κα ςτθριχκοφν για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 

τουσ ςτα δεδομζνα των αναγκϊν που παρουςιάηονται ςτουσ αςκενείσ. Ιδιαίτερα τα 

νοςοκομεία τα οποία ανικουν ςτο κράτοσ και εντάςςονται ςτα πλαίςια τθσ κρατικισ 

πολιτικισ, οφείλουν να παρζχουν ςτουσ αςκενείσ τισ κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ για τθν 

                                                                                                                                       
κατάλλθλο πλαίςιο, πολυδιάςτατο το οποίο κα καλφπτει θκικζσ δεςμεφςεισ απζναντι ςτα θκικά 
ηθτιματα. 
9
 Με τθν αρχι τθσ δικαιοςφνθσ αςχολικθκαν ιδιαίτερα οι Halvorsen et al.(2009), μζςα από τθ μελζτθ 

των οποίων επιςθμάνκθκε ωσ ςυμπζραςμα ότι θ αρχι τθσ δικαιοςφνθσ ςυχνά παραβιάηεται ειδικά 
ςτισ περιπτϊςεισ που πρόκειται για αςκενείσ Εντατικισ Μονάδασ Θεραπείασ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ 
είναι ιδιαίτερα ζντονθ θ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ των εμπλεκομζνων, γεγονόσ που δε διευκολφνει 
ςε καμία περίπτωςθ το ζργο του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ.  
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κάλυψθ των αναγκϊν τουσ, όςο κι αν αυτό είναι δφςκολο να εφαρμοςτεί 

ακριβοδίκαια (Garrett et al., 1993). Επίςθσ ςε πανεπιςτθμιακά νοςοκομεία και άλλα 

ακαδθμαϊκά ιατρικά κζντρα παρατθρείται το φαινόμενο να προτιμϊνται περιςτατικά 

με ιατρικό ενδιαφζρον για τθν αφξθςθ τθσ ιατρικισ γνϊςθσ, μια μορφι κατανομισ 

με βάςθ τθ δυνθτικι προςφορά ςτο κοινωνικό ςφνολο, παρά ςτθν ικανοποίθςθ των 

ατομικϊν αναγκϊν του αςκενι. 

 Σε ατομικό επίπεδο, ιτοι ςε επίπεδο νοςθλευομζνων, δεν πρζπει ςε καμία 

περίπτωςθ να γίνεται εκ μζρουσ των επαγγελματιϊν υγείασ ιεράρχθςθ και καμία 

λίςτα αναμονισ ικανοποίθςθσ αναγκϊν, αφοφ δεν αποτελεί αρμοδιότθτα τουσ και 

παραβιάηει αναπόφευκτα παραβιάηει τθν αρχι τθσ Δικαιοςφνθσ. Ο λειτουργόσ 

υγείασ φζρει τθν ευκφνθ ωσ ςφμβουλοσ του αςκενι μζςα ςτο περιβάλλον του 

φορζα που νοςθλεφεται, αλλά παράλλθλα ζχει και μια μεγαλφτερθ κοινωνικι 

ευκφνθ, ωσ πολίτθσ και ωσ ειδικόσ ςε κζματα υγείασ ςτθ κζςπιςθ μια ανκρωπιςτικισ 

πολιτικισ κατανομισ πόρων ςε επίπεδο οργανιςμοφ αλλά και εκνικό (Junkerman & 

Schiedermayer, 1998). Συμπεραςματικά, αυτό που πρζπει να υπογραμμιςτεί είναι 

ότι θ εφαρμογι λιςτϊν αναμονισ φαίνεται να μθν μπορεί να αποφευχκεί από τουσ 

λειτουργοφσ τθσ υγείασ και αποτελοφν πλζον δεδομζνο των εκνικϊν ςυςτθμάτων 

υγείασ παγκόςμια, ωςτόςο θ χριςθ τθσ πρακτικισ αυτισ κα πρζπει να εφαρμόηεται 

ζχοντασ επίγνωςθ του ςοβαροφ κοινωνικοφ ρόλου που διαδραματίηουν οι 

οργανιςμοί υγείασ κακϊσ από τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ ι όχι επθρεάηεται θ 

ανκρϊπινθ ηωι, κακϊσ επίςθσ και το επίπεδο διαβίωςθσ τόςο του ίδιου του αςκενι 

όςο του περιβάλλοντόσ του, αν όχι και το ίδιο το επίπεδο τθσ χϊρασ ςτθν οποία 

εφαρμόηονται. 
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Θθική τησ Αυτονομίασ και ειρζσ Αναμονήσ 

 

Θ ζννοια τθσ αυτονομίασ είναι κεντρικισ ςθμαςίασ ςτθ Βιοθκικι και αναφζρεται 

ςτθν ικανότθτα του ατόμου να μπορεί να αυτοκυβερνάται (με τθν ευρφτερθ ζννοια 

του όρου) παράγοντασ ο οποίοσ κα χρειαςτεί να ςυνυπολογιςτεί ςε ςυνδυαςμό με 

άλλεσ θκικζσ παραμζτρουσ. Θ ζννοια τθσ αυτονομίασ κα πρζπει να γίνει κατανοθτι 

ςτα πλαίςια του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ του ατόμου, γεγονόσ ιδιαίτερα δφςκολο 

κακϊσ εμπερικλείει τθ ςυνεξζταςθ πολλϊν παραγόντων ςτο υπόβακρο των 

ατομικϊν ιδιαιτεροτιτων (Tauber, 2003). Εν τοφτοισ μεγάλο μζροσ τθσ ιατρικισ 

θκικισ ζχει επικεντρωκεί ςτο μεμονωμζνο αςκενι και ζχει γίνει μόνιμθ επωδόσ θ 

αξίωςθ του ςεβαςμοφ τθσ ατομικισ αυτονομίασ και των δικαιωμάτων από τουσ 

επαγγελματίεσ τθσ υγείασ. Το πλαίςιο του πεδίου τθσ Βιοθκικισ μζςα από μελζτεσ 

και εργαςίεσ είναι το ιατρικό ςφςτθμα μιασ ανεπτυγμζνθσ κοινωνίασ με ζμφαςθ ςτθ 

νοςοκομειακι περίκαλψθ. Ρροβλιματα όπωσ θ δίκαιθ κατανομι τθσ ιατρικισ 

περίκαλψθσ εντόσ του προαναφερόμενου πλαιςίου, το ηιτθμα τθσ Δθμόςιασ Υγείασ 

κλπ. κεωροφνται περικωριακά ςε μεγάλο μζροσ τθσ βιοθκικισ ςκζψθσ (με 

ςθμαντικζσ βεβαίωσ εξαιρζςεισ, όπωσ αυτι που κα ακολουκιςει ςτο επόμενο μζροσ 

τθσ εργαςίασ), επειδι θ ζννοια τθσ ατομικισ αυτονομίασ κεωρείται τόςο κεντρικι 

για τθ βιοθκικι. Ερωτιματα ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ ιςότθτασ και τθσ ιςονομίασ 

διαδραματίηουν μεγαλφτερο ρόλο ςτισ εργαςίεσ που καταπιάνονται με τα ηθτιματα 

τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ, τθσ δθμόςιασ υγείασ και των οικονομικϊν τθσ υγείασ παρά 

ςτισ εργαςίεσ για τθ βιοθκικι (O’ Neill, ςελ.19,  2011). 

 Κεντρικό ρόλο αποδίδει ο Immanuel Kant ςτο ζργο του για τθν Αυτονομία10 

(μτφ. Τηαβάρασ, 1984), υποςτθρίηοντασ ότι θ ςθμαςία τθσ για τθν θκικότθτα είναι 

ιςχυρι και απαραβίαςτθ. Κι όμωσ μζςα από τθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ 

αποδεικνφεται ότι θ καντιανι κεϊρθςθ τθσ αυτονομίασ δεν είναι μια αντίλθψθ περί 

ατομικισ αυτονομίασ, κακϊσ ο Kant δεν κάνει λόγο για αυτόνομα πρόςωπα ι άτομα 

αλλά για αυτονομία λόγου, θκικισ, αρχϊν, βοφλεςκαι. Για τον Kant θ αυτονομία δεν 

αφορά μικρό ι μεγάλο βακμό προςωπικισ ανεξαρτθςίασ ι αυτοζκφραςθσ, αλλά 

                                                
10

 Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785), μτφ.Mary L. Gregor, ςτο Kant, 
Practical Philosophy, Cambridge University Press,1996. (Στα ελλθνικά: Τα Θεμζλια τθσ Μεταφυςικισ 
των Θκϊν, μτφρ. Γ. Τηαβάρα, Δωδϊνθ,1984) 
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εκδθλϊνεται ςτο βίο όπου υπάρχει ςεβαςμόσ των άλλων και των δικαιωμάτων τουσ 

και όχι ςτο βίο απελευκερωμζνο από όλεσ τισ δεςμεφςεισ. Επίςθσ για τον Kant δεν 

είναι οφτε ςχεςιακι θ αυτονομία, οφτε ζχει διαβακμίςεισ αλλά αφορά το πράττειν 

βάςει ςυγκεκριμζνου είδουσ αρχϊν και υποχρεϊςεων. Θ επονομαηόμενθ 

«Διατφπωςθ τθσ Αυτονομίασ» με τθν εκδοχι τθσ Κατθγορικισ Ρροςταγισ και τα 

λόγια: «πράττε ζτςι ϊςτε θ κζλθςι ςου μζςω του γνϊμονά τθσ να μπορεί να κεωρεί 

τον εαυτό τθσ ταυτόχρονα ωσ κακολικό νομοκζτθ», αφορά για τον Γερμανό 

φιλόςοφο τθ ςφλλθψθ τθσ θκικότθτασ ωσ αυτονομίασ, μζςω αρχϊν 

κακολικεφςιμων, κατάλλθλοι να γίνουν οικουμενικοί νόμοι. (O’Neill, 2011, ς. 108-

110).  

Για τουσ περιςςότερουσ θ ζννοια τθσ αυτονομίασ ςχετίηεται με τα ατομικά 

δικαιϊματα του ατόμου (Tauber, 2002). Τα δικαιϊματά του αυτά, ωςτόςο, δεν 

μποροφν να απομονωκοφν από τισ αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ 

ςυνφπαρξι του με τα άλλα άτομα τθσ κοινωνίασ. Αν εξεταςτοφν τα δικαιϊματα 

απομονωμζνα από τισ υπόλοιπεσ πτυχζσ του ατόμου τότε κα ςχθματιςτεί μία εικόνα 

του ατόμου, για τθν οποία δεν κα είναι επαρκισ θ κατανόθςθ τθσ θκικισ πράξθσ 

(Tauber,2003). Ιδιαίτερα για τθν περίπτωςθ τθσ ςχεςιακήσ αυτονομίασ, χρειάηεται 

να γίνει ενδελεχισ αναφορά προκειμζνου να γίνει κατανοθτό ότι το άτομο 

εμπλζκεται ςε τόςουσ κοινωνικοφσ ρόλουσ οι οποίοι εξαρτϊνται από τθν θκικι και 

τθν κοινωνικι δομι τθσ κοινωνίασ (Tauber,2002) αλλά και ςε ευρφτερο πλαίςιο τθσ 

εποχισ του (Tauber, 2003). 

 Το άτομο καλείται να ενςωματϊςει ςτα ιδιαίτερα ςτοιχεία που αποτελοφν 

τθν ταυτότθτά του εκείνα που ςχετίηονται με τθν ουδετερότθτα και τθν αμερολθψία, 

τθν ίδια ςτιγμι, όμωσ, που κρίνεται απαραίτθτο να λθφκεί υπόψθ θ ζννοια τθσ 

κυκλικότθτασ ςτα πλαίςια των ςφγχρονων κοινωνιϊν. Θ ζννοια τθσ ςχεςιακισ 

αυτονομίασ, λοιπόν, φαίνεται να ςυνδυάηει το κοινωνικό με το ατομικό ιδθ από τθν 

πρϊτθ ετυμολογικι τθσ ανάλυςθ. Με άλλα λόγια, το άτομο καλείται να καταφζρει 

να διατθριςει τθν επικυμθτι ιςορροπία ανάμεςα ςτον εαυτό του και ςτον τρόπο 

που δομεί τθν ανεξαρτθςία του και παράλλθλα να ςυντονίςει με τρόπο κατάλλθλο 

τα ςτοιχεία εκείνα που ςυνιςτοφν τισ ποικίλεσ ςχζςεισ, τισ οποίεσ δομεί.  

 Συμβατι με τθν ζννοια τθσ ςχεςιακήσ αυτονομίασ είναι θ εμπιςτοςφνθ. Αν 

και πάντοτε υπάρχουν ςυμβολαιακοί και οικονομικοί διακανονιςμοί  που ςυνδζουν 
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τον ιατρό και τον αςκενι ι τουσ ιατροφσ με τουσ οργανιςμοφσ που παρζχουν ιατρικι 

φροντίδα, θ ςχζςθ ανάμεςα ςτο γιατρό και τον αςκενι υπερβαίνει κάκε υπολογιςμό 

ςυμφζροντοσ ι κζρδουσ. Είναι μια ςχζςθ που δεν διζπεται από το ςυμφζρον, 

ιδιαίτερα ςτενι, μεγάλθσ διάρκειασ που χαρακτθρίηεται από εμπιςτοςφνθ. Θ 

παραδοςιακι ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ γιατροφ και αςκενοφσ περιλαμβάνει μια 

πατερναλιςτικι κεϊρθςθ για τθν ιατρικι με τουσ αςκενείσ να εξαρτϊνται από τουσ 

γιατροφσ, κακϊσ μεταξφ τουσ υπάρχει μια αςφμμετρθ γνϊςθ και ιςχφσ. Μζςω αυτισ 

τθσ ςχζςθσ κεςμοποιείται θ δυνατότθτα κατάχρθςθσ εμπιςτοςφνθσ. Θ ςφγχρονθ 

ςχζςθ μεταξφ ιατροφ και αςκενι ζρχεται να ανατρζψει αυτά τα δεδομζνα: θ 

ενιμερθ ςυγκατάκεςθ, θ ικανοποίθςθ των αςκενϊν, θ αντιμετϊπιςι τουσ ωσ 

καταναλωτϊν χωρίσ πατερναλιςτικά ςτοιχεία, ο ζλεγχοσ τθσ εξουςίασ των γιατρϊν 

αποτελοφν μια πιο ςφνκετθ προςζγγιςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ, με τθν αυτονομία να 

εκλαμβάνεται ωσ προχπόκεςθ για τθν πραγματικι εμπιςτοςφνθ.   

 Από τθν άλλθ πλευρά, θ αρχι τθσ ατομικισ αυτονομίασ εςτιάηει ςτθν 

ατομικότθτα (Tauber, 2002) και τθν ίδια ςτιγμι κάνει λόγο για τθν ελευκερία του 

ατόμου και τθν επιλογι του ςτθν ευθμερία (Tauber, 2003). Θ ευθμερία αυτι αφορά 

(Cookson και Dolan, 2000) μεταξφ άλλων, τα αγακά τα οποία ζχει θ κοινωνία ςτθ 

διάκεςι τθσ και τα παρζχει με βάςθ πολλαπλά κριτιρια. Φυςικά, ςτισ δφο αυτζσ 

κεωριςεισ τθσ αυτονομίασ εντοπίηονται πολλζσ διαφορζσ και αρκετζσ ομοιότθτεσ, 

γεγονόσ που κακιςτά ςαφζσ ότι δεν είναι εφκολο να προςδιοριςτεί με ακρίβεια θ 

ζννοια τθσ αυτονομίασ (Tauber, 2003). Ρρζπει ακόμθ να αναφερκεί ότι θ εφαρμογι 

των ςειρϊν αναμονισ μπορεί να πλιξει τθν προςωπικι αυτονομία των πολιτϊν, 

όταν δεν παρζχονται με ςωςτό τρόπο αυτά που μποροφν να προςφζρουν οι δομζσ 

του κράτουσ (Tauber, 2003), διότι το άτομο αναγκάηεται να εξαρτάται επί μακρόν, 

διαβιϊνοντασ ςε κακεςτϊσ αναμονισ και προςμονισ, ζωσ τθ ςτιγμι που κα του 

δοκεί θ πολυπόκθτθ προτεραιότθτα, παφοντασ τθν εξάρτθςι του από το ςφςτθμα 

υγείασ και επιλφοντασ το πρόβλθμά του. 

 Αποδεχόμενοι το γεγονόσ ότι ηοφμε ςτα πλαίςια μιασ ευνομοφμενθσ 

κοινωνίασ ςτθν οποία τα δικαιϊματα των ανκρϊπων και οι υποχρεϊςεισ τουσ 

χαρακτθρίηονται από διαφάνεια, μποροφμε να προςκζςουμε ότι οι επιςτιμεσ τθσ 

υγείασ είναι οργανωμζνεσ με τρόπο τζτοιο ϊςτε να μθν προκαλοφν τον 

τραυματιςμό, τθν εξαπάτθςθ και τθ γενικότερθ βλάβθ του ατόμου. Στα πλαίςια 
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αυτισ τθσ προςζγγιςθσ μποροφμε να αντιλθφκοφμε τθν φπαρξθ κατάλλθλων 

οργανιςμϊν τα οποία διαςφαλίηουν τθ φροντίδα και τθν επιβίωςθ του ανκρϊπου. 

Ωςτόςο, δεν παφουν ποτζ να υπάρχουν αμφιβολίεσ για τθν προφφλαξθ τθσ 

αυτονομίασ του ατόμου και ςκζψεισ για τουσ ιδιαίτερουσ τρόπουσ που μπορεί αυτι 

να εξαςφαλιςτεί (O’Neill, 2002: 185), ειδικά κακϊσ προκφπτει μία διαφορετικι 

αντιμετϊπιςθ των αξιϊν του ατόμου, που κζτει τα οικονομικά ςυμφζροντα και τουσ 

παράγοντεσ οικονομικισ φφςθσ ςθμαντικότερουσ ενδεχομζνωσ από τθν εξαςφάλιςθ 

τθσ ανκρϊπινθσ αυτονομίασ και ςυνεπϊσ και αξιοπρζπειασ.   

 Ραρά τισ δυςκολίεσ ςτο να αποδοκεί με απόλυτθ ςαφινεια θ ζννοια τθσ 

αυτονομίασ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ μελζτθ των Beauchamp και Childress (1994) 

προςζδωςε ςτθν ζννοια τθσ αυτονομίασ λογικι αιτιολόγθςθ, ςτα πλαίςια τθσ 

εξιγθςθσ των τεςςάρων αρχϊν τθσ βιοθκικισ για τθν ωφζλεια, τθ μθ πρόκλθςθ 

βλάβθσ, τθ δικαιοςφνθ και τθν αυτονομία, όπωσ ζχει αναφερκεί ςε άλλα ςθμεία τθσ 

εργαςίασ (O’Neill, 2002). 

 Ζτςι, μζςα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα θ αρχι τθσ αυτονομίασ απζκτθςε 

πολλοφσ υποςτθρικτζσ και τθν ίδια ςτιγμι πολλοφσ επικριτζσ. Οι Beauchamp και 

Childress (1994) αναγνϊριςαν ότι πολλζσ φορζσ θ αρχι τθσ αυτονομίασ 

αναγνωρίηεται ωσ περιςςότερο ςθμαντικι ακόμθ και από τθν αρχι τθσ ωφζλειασ, 

γεγονόσ που προκαλεί ποικίλα ςυναιςκιματα. Ειδικότερα ςτα πλαίςια των 

κακθκόντων των γιατρϊν περιλαμβάνεται και θ περιφροφρθςθ τθσ ιδιωτικότθτασ 

(privacy) του αςκενι ςε ςυνδυαςμό με τθν κατάλλθλθ πλθροφόρθςι του για τα 

κζματα που τον αφοροφν, ϊςτε να είναι ςε κζςθ ςτθ ςυνζχεια να λάβει αυτόνομα 

τισ αποφάςεισ του, χωρίσ ωςτόςο αυτό να αποτελεί πρωταρχικι μζριμνα του ιατροφ, 

ο οποίοσ οφείλει πρωτίςτωσ να εξαςφαλίςει τθν ωφζλεια του αςκενι και 

δευτερευόντωσ τθ λιψθ αυτόνομων αποφάςεων. Ενδεχομζνωσ, κεμιτό να είναι να 

γίνει αντιλθπτι θ αυτονομία ωσ ιςορροπία ανάμεςα ςτθ δικαιοςφνθ και τθν αδικία 

(Tauber, 2002). Εξάλλου δεν πρζπει να παραλείπονται οι κοινωνικζσ υποχρεϊςεισ 

των ατόμων ςτα πλαίςια τθσ ςχεςιακισ αυτονομίασ και τθσ γενικότερθσ υποχρζωςθσ 

να παρζχονται οι πόροι του κράτουσ με δίκαιο τρόπο ιδιαίτερα ςτο κζμα τθσ υγείασ 

(Tauber, 2003, Cookson & Dolan, 2000).  

 Επιπρόςκετα, τονίηεται ςυχνά, ότι οι πρακτικζσ που προάγουν τθν αυτονομία 

του αςκενι ζχουν παροδικό χαρακτιρα κακϊσ φαίνεται να υποχωροφν μπροςτά 
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ςτισ περιπτϊςεισ των πατερναλιςτικϊν πρακτικϊν ενϊ τθν ίδια ςτιγμι εγείρονται 

ερωτιματα ςχετικά με τθ βαρφτθτα που πρζπει να δίνεται ςτθ διαφφλαξθ τθσ 

αυτονομίασ των αςκενϊν (O’Neill, 2002: 185). Σε κάκε περίπτωςθ, εξετάηοντασ τα 

δεδομζνα τθσ Αμερικισ μποροφμε να ποφμε ότι θ αυτονομία ζχει γίνει θ 

επικρατοφςα αρχι βιοθκικισ τα τελευταία χρόνια, άποψθ θ οποία υποςτθρίηεται και 

από τουσ Beauchamp και Childress (1994).  

 Στα πλαίςια αυτϊν των προβλθματιςμϊν, γίνεται αντιλθπτι θ εφαρμογι των 

ςειρϊν προτεραιότθτασ ςε ςχζςθ με τισ οποίεσ κα πρζπει να εξεταςτοφν κατά τθν 

εφαρμογι τουσ, όχι μόνο οι παράγοντεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, αλλά και το 

ίδιο το οικονομικό ςυμφζρον τθσ κοινωνίασ που κα τισ εντάξει ςτο πρόγραμμα 

παροχϊν τθσ (Tauber, 2003).   
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2.4  Θθική προςζγγιςη από την οπτική των φιλοςοφικϊν ρευμάτων 

 

2.4.1  Θ φιλοςοφική θεϊρηςη του θζματοσ των ςειρϊν αναμονήσ μζςα από τη 

υνεπειοκρατία και τον Ωφελιμιςμό 

 

Σφμφωνα με τθ φιλοςοφικι αντίλθψθ τθσ Συνεπειοκρατίασ, οι πράξεισ των ατόμων 

εξετάηονται με βάςθ τισ ςυνζπειζσ τουσ και ςυγκεκριμζνα προωκείται θ προςπάκεια 

να προάγουν οι πράξεισ αυτζσ το καλό, όπου αυτό είναι εφικτό. Στο ςθμείο αυτό 

κρίνεται ςκόπιμο να γίνει αναφορά ςτον τρόπο που ςυνδυάηεται θ ικανοποίθςθ με 

τθν επίτευξθ του αγακοφ. Με άλλα λόγια αυτό που ορίηεται από τθ Συνεπειοκρατία 

είναι θ ςυνεχισ προςπάκεια να επιτευχκεί το αγακό επιτυγχάνοντασ τθν ίδια ςτιγμι 

το μεγαλφτερο δυνατό επίπεδο ικανοποίθςθσ από τα εμπλεκόμενα μζρθ .   

 Δυςτυχϊσ, ακόμθ και ςε αυτό το φιλοςοφικό ρεφμα υπειςζρχονται οι ζννοιεσ 

τθσ ςχετικότθτασ και του χρόνου. Αυτό που οφείλουμε να τονίςουμε είναι ότι οι 

ζννοιεσ τθσ θκικότθτασ δεν είναι πάντοτε ανεπθρζαςτεσ από τον παράγοντα χρόνο 

και αυτό που κεωρείται θκικά ςωςτό ςε μία άλλθ εποχι μπορεί να κεωρθκεί 

ανικικο ςιμερα. Επίςθσ, οι παράγοντεσ που κακορίηουν, κάποιεσ φορζσ, τθν 

θκικότθτα ι μθ των πράξεϊν μασ ενδζχεται να αφοροφν τισ ιδιαιτερότθτεσ των 

ατόμων και τισ ςυγκυρίεσ που αντιμετωπίηουν, οι οποίεσ δεν μποροφν να κρικοφν 

πάντοτε με τον ίδιο τρόπο, κακϊσ δεν είναι εφκολο να προςδιοριςτοφν ςτισ αλθκινζσ 

τουσ διαςτάςεισ (Hurka, 1992).   

 Ακόμθ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ςχετικότθτα που εντοπίηεται και ο 

παράγοντασ χρόνοσ όπωσ επιδρά ςτα άτομα, τα οδθγεί ςτθ διαμόρφωςθ 

διαφορετικϊν τάςεων, ςυμπεριφορϊν και αποτελεςμάτων, παράγοντεσ οι οποίοι 

δεν κα ιταν υπερβολι αν υποςτθρίηαμε ότι μακροπρόκεςμα επθρεάηουν ακόμθ και 

το χαρακτιρα του ατόμου, προςδίδοντάσ του μόνιμα χαρακτθριςτικά. Εξάλλου, 

χρειάηεται να υπογραμμιςτεί θ ανάγκθ να ςυνδεκεί θ ςυμπεριφορά του ατόμου με 

κάτι που κα ζχει ευρφ ορίηοντα και διάρκεια, κζτοντασ ευδιάκριτουσ ςτόχουσ. 

Φυςικά, δεν υπάρχει και ςτον τομζα αυτό θ πολυπόκθτθ αντικειμενικότθτα θ οποία 

κα μποροφςε να αποτελζςει ςθμείο αναφοράσ ςτον τρόπο που αντιλαμβανόμαςτε 

τουσ παράγοντεσ που διαμορφϊνουν τθν ζννοια τθσ Συνεπειοκρατίασ (Hurka, 1992). 
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 Επιπρόςκετα, αν θ Συνεπειοκρατία γίνει αντιλθπτι ωσ θ προαγωγι τθσ 

ανκρϊπινθσ χαράσ, μποροφμε να αντιλθφκοφμε με ποιο τρόπο επθρεάηει τισ λίςτεσ 

προτεραιότθτασ. Θ ευτυχία του ανκρϊπου μπορεί άμεςα να ςυςχετιςτεί με τθν 

υγεία του και είναι, ςτθν ουςία, το πρϊτο και το βαςικότερο που επιδιϊκει το άτομο 

για να μπορζςει ςτθ ςυνζχεια να διεκδικιςει όλα εκείνα που ςυναποτελοφν τθ ηωι 

του. Θ ευτυχία, δθλαδι, και θ υγεία αλλθλοςυμπλθρϊνονται και το γεγονόσ αυτό 

ςυνδζει τισ λίςτεσ προτεραιότθτασ με τθν ευτυχία, δεδομζνου ότι αυτζσ βοθκοφν 

ςτθν εξαςφάλιςθ και ςυντιρθςθ τθσ υγείασ του ατόμου, ςε ςυνδυαςμό πάντοτε με 

άλλουσ παράγοντεσ. Από αυτό ςυμπεραίνουμε ότι θ ζννοια τθσ ευτυχίασ αφορά 

πρωτίςτωσ το κζμα τθσ υγείασ και, τελικά, και τθν ζννοια των λιςτϊν 

προτεραιότθτασ (Hurka, 1992).    

 Στα πλαίςια των παραπάνω ςυλλογιςμϊν, οφείλουμε να προςκζςουμε τθν 

ζννοια τθσ ιςότθτασ ανάμεςα ςε όλουσ τουσ πολίτεσ, θ οποία πρζπει να διζπει τθ 

ςυμπεριφορά των λειτουργϊν υγείασ, όταν αντιμετωπίηουν τουσ αςκενείσ. Ωςτόςο, 

είναι εφκολα κατανοθτό ότι οι περιπτϊςεισ που μποροφμε να επιδιϊξουμε τθν 

ευτυχία του ατόμου ςτα πλαίςια τθσ Συνεπειοκρατίασ, εξετάηοντασ μόνο τισ 

ςυνζπειεσ των πράξεων χωρίσ να υπειςζρχονται άλλοι παράγοντεσ, είναι ελάχιςτεσ, 

αν όχι μοναδικζσ.  

Αντικειμενικόσ κανόνασ για τουσ ωφελιμιςτζσ είναι το αξίωμα:  Μεγαλφτερθ ευτυχία 

για μεγαλφτερο αρικμό ανκρϊπων. Εφόςον μια πράξθ αποδειχκεί ότι ςυμβάλλει 

ςτθν ευδαιμονία- ευτυχία των ανκρϊπων που επθρεάηονται από τθν εκτζλεςι τθσ, 

είναι θκικά καλι διαφορετικά είναι επιλιψιμθ (Mill John Stewart , μτφ .Ραιονίδθσ, 

2002). 

Θ αντικειμενικότθτα τθσ παραπάνω αρχισ υπαγορεφεται από δφο 

παράγοντεσ: 1) Εκτόσ από τθν ευδαιμονία, δεν υπάρχει ςτθν πραγματικότθτα τίποτα 

άλλο που να επικυμοφμε. Θ ευδαιμονία είναι το τζλοσ τθσ ανκρϊπινθσ πράξθσ, 

είναι το ζςχατο αγακό που επιδιϊκουν οι άνκρωποι ςτθ ηωι τουσ, κάτι που δεν 

επιδζχεται αμφιςβιτθςθ. Και ενϊ για τον Αριςτοτζλθ ζχει ατομικό χαρακτιρα, για 

τουσ ωφελιμιςτζσ ζχει κοινωνικι υφι. 2) Άλλοσ παράγοντασ αντικειμενικότθτασ τθσ 

αρχισ τθσ κεωρίασ του ωφελιμιςμοφ είναι το γεγονόσ ότι ο θκικόσ προςδιοριςμόσ 

τθσ πράξθσ ωσ καλισ ι κακισ εξαρτάται όχι από τισ προκζςεισ ι τα κίνθτρα του 

πράττοντοσ (τα οποία ζχουν προδιλωσ ψυχολογικό και υποκειμενικό χαρακτιρα ), 
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αλλά υπαγορεφεται από τισ ςυνζπειεσ ι τισ επιπτϊςεισ που ζχει θ πράξθ για τθν 

ανκρϊπινθ ευδαιμονία. Εκείνοσ που προςζδωςε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον κοινωνικό 

χαρακτιρα του ωφελιμιςμοφ ιταν ο Mill  (Ρελεγρίνθσ, 1997: 180 κ.ε.). 

Θ εξζταςθ τθσ ωφζλειασ που κα προκφψει από μια επιλογι ζχει επικρατιςει 

να κεωρείται ςτισ μζρεσ μασ το πλζον κατάλλθλο φίλτρο για τθν θκικι αξιολόγθςθ 

τθσ εν λόγω επιλογισ. Μάλιςτα ο Άγγλοσ φιλόςοφοσ Jeremy Bentham κακιζρωςε 

ζνα ςφςτθμα μακθματικοφ υπολογιςμοφ των κετικϊν και αρνθτικϊν ςυνεπειϊν 

μιασ πράξθσ, ϊςτε το αποτζλεςμα των υπολογιςμϊν αυτϊν να κακορίςει και τθν 

τελικι μασ πράξθ. 

 Σφμφωνα με τον ωφελιμιςμό μια θκικι επιλογι μπορεί και πρζπει να λάβει 

θκικι αξία ανάλογθ με τισ ςυνζπειεσ που κα προκφψουν από αυτιν. Αυτι είναι 

εξάλλου και θ κεντρικι διδαςκαλία του ωφελιμιςμοφ. Ανάμεςα ςτισ ςυνζπειεσ, 

βζβαια, κα πρζπει να εξετάςουμε και τισ ενδεχόμενεσ αλλά πικανζσ, εκτόσ από τισ 

βζβαιεσ. Άλλωςτε κατά μια ζννοια, οι ςυνζπειεσ είναι οφτωσ ι άλλωσ μόνο πικανζσ. 

Εάν αυτοφ του είδουσ οι επιπτϊςεισ είναι δυνθτικά επικίνδυνεσ ςε μεγαλφτερο 

βακμό από αυτόν ςτον οποίο οι βζβαιεσ ςυνζπειεσ κα ιταν ωφζλιμεσ, τότε 

οφείλουμε να απαξιϊςουμε τθν εν λόγω επιλογι και να προβοφμε ςτθν ενάντια.

  

 Αντικειμενικόσ ςκοπόσ που ωφελιμιςμοφ είναι να επιτευχκεί θ ωφζλεια, θ 

οποία μάλιςτα γίνεται προςπάκεια να επιτευχκεί ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό. Για να 

πραγματοποιθκεί αυτό χρειάηεται να αντιμετωπίηονται τα άτομα ωσ ίςα, όχι από 

επικυμία να αναγνωριςτεί ςε όλουσ θ ίδια αξία, εξοβελίηοντασ ρατςιςτικζσ και άλλεσ 

παρεμφερείσ τάςεισ από τθν κοινωνία, αλλά πολφ περιςςότερο για να μποροφμε να 

υπολογίηουμε κατά τον ίδιο τρόπο ςε όλα τα άτομα ϊςτε να αποδϊςουν τα 

αναμενόμενα και οφειλόμενα ίςωσ προσ το κοινωνικό ςφνολο (Freeman, 1994). Οι 

λίςτεσ αναμονισ κα μποροφςαν με τον τρόπο αυτό να λειτουργιςουν περιςςότερο 

αποδοτικά, χωρίσ να δθμιουργοφνται τα προβλιματα που μαςτίηουν το ςφςτθμα 

υγείασ ςιμερα. 

 Φυςικά, ςε αυτι τθν τάςθ κάποιοι μελετθτζσ δυςκολεφονται να ανιχνεφςουν 

ψιγματα θκικότθτασ, όπωσ αναφζρει ο Freeman (1994), και, ταυτόχρονα, γίνεται θ 

προςπάκεια να μεγιςτοποιθκεί θ ωφζλεια που προςφζρουμε ςτο κοινωνικό ςφνολο, 
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χωρίσ, όμωσ να απαντάται το ερϊτθμα ποιοσ κακορίηει το μζγεκοσ τθσ ωφζλειασ και 

για ποιο λόγο οφείλουμε να προςφζρουμε τα περιςςότερα δυνατά (Freeman, 1994). 

 Τελικά, ο ωφελιμιςμόσ φαίνεται να είναι θ προςπάκεια να ςυηευχκεί το 

προςωπικό ςυμφζρον με τθν επικυμία και θ προςπάκεια να κάνουμε κοινωνικζσ 

επιλογζσ, διευκρινίηοντασ κάκε φορά τα όρια τθσ ςυνειςφοράσ του κάκε πολίτθ, τα 

οποία επικυμοφμε να επεκτείνονται κατά το δυνατόν. Επίςθσ, όπωσ τονίηεται και 

από τον Kymlicka (Freeman, 1994), από τθ ςτιγμι που ο ωφελιμιςμόσ αντιμετωπίηει 

τα άτομα ωσ ίςα, δεν μπορεί να επζχει τελεολογικι χροιά και αυτό διότι φαίνεται να 

παραχωρεί προτεραιότθτα ςτο ςωςτό ςε ςχζςθ με το αγακό. Οι διακρίςεισ αυτζσ 

μζςα από τισ λεπτομζρειεσ που παρζχουν κακιςτοφν ςαφι τθ ςθμαςία τθσ 

χρθςιμότθτασ και τθσ ευθμερίασ, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι δθμιουργεί ερωτιματα για το 

πϊσ μπορεί να γίνει κατανοθτι θ ιςότθτα των ατόμων ςτα πλαίςια τθσ κεωρίασ 

αυτισ (Freeman, 1994), κεωρία θ οποία υποςτθρίχκθκε και παραπάνω ςτθν 

περίπτωςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθ Συνεπειοκρατία και ςτισ λίςτεσ αναμονισ.    

 Τα παραπάνω εξθγικθκαν από το 19ο αιϊνα ςτισ μελζτεσ του πιο γνωςτοφ 

ίςωσ ωφελιμιςτι, του Βρετανοφ John Stewart Mill. Μεγαλϊνοντασ ςε ζνα 

μεταρρυκμιςτικό πλαίςιο ςτθν Αγγλία ο Mill ζλαβε αποκλειςτικά ιδιωτικι 

εκπαίδευςθ, που τον ζφερε ςε επαφι με τον Αριςτοτζλθ και με τισ κλαςικζσ ιδζεσ 

τθσ φιλοςοφίασ και τθσ φιλολογίασ. Εξελζγθ, επίςθσ, ςτθ Βουλι των Κοινοτιτων και 

υπιρξε άτομο με μεγάλθ επιρροι, ενϊ προϊκθςε πολλζσ μεταρρυκμίςεισ 

(Ρελεγρίνθσ, 1995: 40 κ.ε.).  

 Ο Mill ζδωςε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον κοινωνικό χαρακτιρα τθσ κεωρίασ του 

ωφελιμιςμοφ κακϊσ επίςθσ και ςτο ςυγκινθςιακό κομμάτι τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, 

επθρεαςμζνοσ από τισ διδαςκαλίεσ του Αριςτοτζλθ (Ρελεγρίνθσ, 1995: 35 κ.ε.). 

Σφμφωνα με το Mill, θ ωφελιμιςτικι κεωρία είναι αποτζλεςμα τθσ επικυμίασ που 

ζχουν τα άτομα να αποτελζςουν ζνα ςφνολο. Ρρόςκεςε, επίςθσ, ότι θ θδονι και θ 

αρετι αποτελοφν ςυνιςτϊςεσ τθσ ανκρϊπινθσ ευδαιμονίασ. Για το Mill, θ 

ωφελιμιςτικι κεωρία οφείλει να περιζχει τα ανκρϊπινα δικαιϊματα κακϊσ επίςθσ 

και τισ θκικζσ αρχζσ (Ρελεγρίνθσ, 1995: 35 κ.ε.).  

 Στα πλαίςια αυτοφ, ο Mill αξιολογεί τθν ωφζλεια με ποιοτικοφσ 

χαρακτθριςμοφσ και όχι ποςοτικά. Το ηθτοφμενο είναι θ ευχαρίςτθςθ ςτο άτομο 

κακϊσ επίςθσ και ςτον κοινωνικό του περίγυρο. Τονίηεται επίςθσ από το φιλόςοφο 
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ότι είναι ςθμαντικό το άτομο να επιλζγει τισ ωφζλειεσ εκείνεσ που προάγουν το 

ανκρϊπινο πνεφμα, ενϊ ονομαςτι είναι θ φράςθ του «αν είναι καλφτερο να είςαι 

ζνα ευτυχιςμζνο γουροφνι ι ζνασ δυςτυχιςμζνοσ φιλόςοφοσ» (Ρελεγρίνθσ, 1995: 35 

κ.ε.). Φυςικά, κάκε άτομο είναι ελεφκερο να κάνει τισ δικζσ του επιλογζσ 

προκειμζνου να ηει τελικά τθ ηωι που επικυμεί, ωςτόςο ςτο ςθμείο που 

εμπλζκονται οι φορείσ και το άτομο διαφεφγει από τθ δυνατότθτα να αποφαςίηει 

απόλυτα ελεφκερα, εμπλζκονται οι λίςτεσ προτεραιότθτασ οι οποίεσ, μεταξφ άλλων, 

οφείλουν να τθροφν τισ ιςορροπίεσ ςτθν κοινωνία ϊςτε να μθ διαταράςςονται οι 

δομζσ τθσ κοινωνίασ.   

 Και ενϊ ο ίδιοσ ποτζ δε χρθςιμοποιεί τθ λζξθ αυτονομία, ο Mill κάνει τθν 

πρϊτθ απόπειρα για ςφλλθψθ τθσ ατομικισ αυτονομίασ ςε ζνα φυςιοκρατικό 

πλαίςιο, ενϊ πολλοί από τουσ ερμθνευτζσ του χρθςιμοποιοφν αυτό τον όρο 

ελεφκερα. Για τθν εκδοχι αυτι λοιπόν του Mill, τα άτομα δε κεωρείται ότι απλά 

επιλζγουν να ακολουκιςουν τισ επικυμίεσ τουσ, αλλά αναλαμβάνουν και τον ζλεγχο 

των επικυμιϊν αυτϊν. Επίςθσ ο χαρακτιρασ και θ ατομικότθτα προχποκζτουν ότι 

τα πρόςωπα κατζχουν ι ταυτίηονται με οριςμζνεσ επικυμίεσ. Υποςτθρίηει ότι άτομα 

με ξεχωριςτό χαρακτιρα ι ατομικότθτα ςυνειςφζρουν τα μζγιςτα ςτθν ευθμερία 

τθσ ανκρωπότθτασ και κακιςτά τθν ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ ατομικότθτασ ζνα από 

τα απαραίτθτα ςτοιχεία γα τθν ευθμερία και τθν ευτυχία, θ οποία μάλιςτα 

ςχετίηεται εν γζνει με τα πάγια ςυμφζροντα του ανκρϊπου, εννοοφμενου ωσ όντοσ 

που προοδεφει. Υιοκετϊντασ τθν ιδιαίτερθ αυτι άποψθ για τθν πθγι τθσ ωφζλειασ 

και τθσ ευθμερίασ, ο Mill υποςτθρίηει πωσ θ ατομικότθτα και θ ελευκερία που τθν 

προςτατεφει είναι απαραίτθτεσ για τθν ωφελιμότθτα. Και πιο ςυγκεκριμζνα μπορεί 

να υποςτθρίξει πωσ θ ελευκερία είναι απαραίτθτθ ςτον κακζνα για τθν ανάπτυξθ 

τθσ προςωπικότθτασ και του χαρακτιρα του και ςυμβάλλει κατ’ αυτόν τον τρόπο 

ςτθν ατομικι  αλλά και ςτθν κοινωνικι ευθμερία. Το ςυμπζραςμα του είναι ότι οι 

ςυλλογιςμοί του ωφελιμιςμοφ  κα καταδείξουν τθν θκικι αναγκαιότθτα για τον 

εκτεταμζνο ςεβαςμό τθσ ατομικισ ελευκερίασ (O’ Neill, 2011, μτφ. Δρίτςασ). 

 Ενδιαφζρουςα επίςθσ είναι και θ ςφγχρονθ προςζγγιςθ του Ramsay (1995) 

ςχετικά με τθν ωφελιμιςτικι κεωρία προερχόμενθ μάλιςτα από τον τομζα τθσ 

υγείασ, θ ουςία τθσ οποίασ ςυμπυκνϊνεται ςτα εξισ δφο επιχειριματα: 
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  α. Οι αποφάςεισ των ατόμων κα πρζπει να γίνονται με βάςθ τισ ηωζσ που 

μποροφν να ςωκοφν από αυτζσ, γεγονόσ που μασ αναγκάηει να λάβουμε υπόψθ μασ 

τθν πικανότθτα να τελεςφοριςει θ κεραπεία. Αναγκαςτικά, λοιπόν, δίνεται 

προτεραιότθτα κεραπείασ ςτα πρόςωπα εκείνα που ζχουν περιςςότερεσ 

πικανότθτεσ να κεραπευτοφν. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, φυςικά, εγείρονται τόςο 

θκικά όςο και πρακτικά ηθτιματα. Από τθ μία μεριά κατανοοφμε ότι είναι πάρα 

πολφ δφςκολο να προςεγγιςτεί με ακρίβεια το πόςο και αν κα ωφελθκεί κάποιοσ 

από τθ ςυγκεκριμζνθ παροχι υγείασ και ςτθ ςυνζχεια γίνεται θ επιλογι αυτι 

ανικικθ, διότι εμπεριζχει τθν πραγματικότθτα να μθ δίνονται ίςεσ ευκαιρίεσ 

κεραπείεσ ςε όλεσ τισ ομάδεσ ανκρϊπων, απόφαςθ θ οποία ςτθρίηεται ςτθν κρίςθ 

ατόμων, τα οποία εντζλει ενδζχεται να λανκάνουν ςτον τρόπο αξιολόγθςθσ των 

δεδομζνων .   

  Οι αποφάςεισ αυτζσ μποροφν να κεωρθκοφν χριςιμεσ ςτα πλαίςια του 

νοςοκομειακοφ χϊρου αλλά πολφ λίγο ωφζλιμεσ μποροφν να καταςτακοφν ςτθν 

περίπτωςθ που γίνεται λόγοσ για τουσ μακροχρόνια αςκενείσ, τουσ ςωματικά 

ανάπθρουσ ι και εκείνουσ που παρουςιάηουν πνευματικι αναπθρία, λόγω του ότι 

ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα χριματα που δαπανϊνται δεν πρόκειται να φζρουν τα 

αναμενόμενα αποτελζςματα, ζτςι όπωσ τα ορίηει θ κεωρία του ωφελιμιςμοφ 

(Ramsay, 1995). 

  β. Από το χϊρο τθσ υγείασ ζρχεται το δεφτερο επιχείρθμα, το οποίο 

υποςτθρίηει ότι κα ιταν ανικικο να προςφερκοφν πόροι ςε περιπτϊςεισ 

διαφορετικζσ από εκείνεσ που κα φζρουν το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Το 

αποτζλεςμα για το οποίο γίνεται λόγοσ δε ςχετίηεται υποχρεωτικά με τισ ηωζσ που 

ςϊηονται αλλά με τθ ςυςχζτιςθ του κόςτουσ για κάκε περίςταςθ και τθσ ωφζλειασ 

που προκφπτει. Το δεδομζνο αυτό αναγκάηει τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ να 

αντιμετωπίςουν με διαφορετικό τρόπο το κζμα τθσ προςφοράσ πόρων και τθ 

δθμιουργία λιςτϊν προτεραιότθτασ, κακϊσ επίςθσ και να ςτραφοφν ταυτόχρονα 

ςτθν εξεφρεςθ πόρων οι οποίοι μποροφν να προζρχονται ακόμθ και από τθν τοπικι 

κοινωνία, αν δεν είναι δυνατόν να βρεκοφν με άλλο τρόπο (Ramsay, 1995).   

 Ππωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, ζτςι κι εδϊ προκφπτουν θκικισ φφςθσ 

κωλφματα τα οποία απειλοφν τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. Με άλλα 

λόγια, τίκεται το ερϊτθμα, ποιοσ μπορεί να κρίνει τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ με 
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επάρκεια προκειμζνου να αποφαςιςτεί με τρόπο κεμιτό ςε ποιον πρζπει και ςε 

ποιον όχι να δοκεί προτεραιότθτα, ϊςτε να προπορευτεί ςτισ παροχζσ του 

ςυςτιματοσ υγείασ. Επιπρόςκετα, θ ζμφαςθ που δίνεται ςε κζματα κόςτουσ 

δθμιουργεί απαραίτθτα ηθτιματα θκικισ φφςθσ, τα οποία δεν μποροφν να 

αντιμετωπιςτοφν εφκολα, ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ που οι ανάγκεσ των αςκενϊν 

μετατρζπονται ςε αρικμοφσ, ςυνυπολογίηοντασ τα χρόνια ηωισ, τα χρόνια αςκζνειασ 

και, τελικά, τθ ςυνολικι επιβάρυνςθ του ςυςτιματοσ υγείασ από τθν παροχι ι μθ 

τθσ ηθτοφμενθσ αγωγισ. 

  Οι ςυμφωνίεσ αυτοφ του είδουσ που προςπακοφν να ςυμφιλιϊςουν τα 

οικονομικά μεγζκθ με τθν ανκρϊπινθ ανάγκθ και φφςθ κα προκαλοφν πάντοτε 

ςυηθτιςεισ με τουσ υποςτθρικτζσ τόςο τθσ μίασ όςο και τθσ άλλθσ άποψθσ να ζχουν 

με το μζροσ τουσ επιχειριματα που ανάλογα τθν περίπτωςθ φαίνονται ιςχυρά ι 

ςκιϊδθ. Αναγκαςτικά, μζςα από ζνα τζτοιο πρίςμα, θ ζννοια άνκρωποσ και θ ζννοια 

οικονομικι ωφζλεια κα μεγαλϊνουν και κα μικραίνουν θκικά και αντίςτοιχα με το 

θκικό εκτόπιςμα του κάκε ατόμου που ιςορροπεί ανάμεςα ςτθν ωφζλεια του 

ατόμου ι του οικονομικοφ ςυςτιματοσ που υπθρετεί (Ramsay, 1995). 
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2.4.2  Θ Ζννοια τησ Δικαιοςφνησ ςτον Rawls 

  

Θ ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ (Tauber, 2003) είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικι και, ταυτόχρονα, δίνει και το ςτίγμα για τθ γενικότερθ εικόνα 

τθσ κοινωνίασ τθν περίοδο που εξετάηεται. Με άλλα λόγια, εξετάηοντασ το δεδομζνο 

ότι οι παροχζσ υγείασ δεν μποροφν ποτζ να καλφψουν τισ ανάγκεσ των αςκενϊν ςτο 

βακμό που εκείνοι ενδεχομζνωσ επικυμοφν, όπωσ αναφζρκθκε και ςε άλλο ςθμείο 

τθσ εργαςίασ, κρίνεται ςκόπιμθ θ εφαρμογι λιςτϊν (Pellegrino, 1985), προκειμζνου 

να τεκοφν προτεραιότθτεσ και να καλυφκοφν πρϊτιςτα οι ανάγκεσ εκείνων που 

κρίνεται απαραίτθτο. 

 Θ ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ, ωςτόςο, δεν είναι εφκολο να προςδιοριςτεί, 

κακϊσ εμπλζκονται πάντοτε ςτισ αποφάςεισ των επαγγελματιϊν υγείασ παράγοντεσ 

πολυδιάςτατοι που δφςκολα ςτακμίηονται (Cookson και Dolan, 2000). Επιπρόςκετα, 

πρζπει να τονιςτεί ότι πρζπει να βρεκοφν οι κατάλλθλεσ αρχζσ προκειμζνου να 

επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι ικανοποίθςθ των αναγκϊν και τθν ίδια ςτιγμι να 

εξιςορροπθκοφν κατά το δυνατόν οι παροχζσ (Pellegrino, 1985), ϊςτε να δοκεί 

ζμφαςθ ςτθν ωφζλεια του αςκενι (Tauber, 2003) ενϊ ταυτόχρονα να εξαλειφκεί, 

κατά το δυνατόν, θ ανιςομερισ κατανομι πόρων που κάποιεσ φορζσ εντοπίηεται ςε 

τζτοιεσ περιπτϊςεισ (Cookson και Dolan, 2000, Pellegrino, 1985).   

 Δεδομζνου ότι γίνεται λόγοσ για τθ λιψθ αποφάςεων, κρίνεται ςκόπιμο ςτο 

ςθμείο αυτό να αποςαφθνιςτεί θ ζννοια του όρου «αναςτοχαςτικι ιςορροπία» θ 

οποία εν πολλοίσ εξθγεί ευςφνοπτα τθ διαδικαςία που διαμεςολαβεί για τθ λιψθ 

μιασ απόφαςθσ. Συγκεκριμζνα, αυτό που αποτελεί ςτόχο, αφθρθμζνο μεν, τθσ 

πολιτικισ φιλοςοφίασ είναι να δθμιουργεί αιτιολογθμζνα ςυμπεράςματα ςχετικά με 

τθν οργάνωςθ των πολιτικϊν κεςμϊν. Θ προςπάκεια αυτι, αν μεταφερκεί ςτο χϊρο 

τθσ υγείασ, αποκτά τθν ζννοια του να αιτιολογοφνται οι αποφάςεισ ενόσ ατόμου 

ϊςτε να επιτυγχάνεται θ «αναςτοχαςτικι ιςορροπία», δθλαδι οι πεποικιςεισ 

κάποιου ςε όλα τα επίπεδα γενίκευςισ τουσ να ταιριάηουν απόλυτα μεταξφ τουσ 

(DePaul, 1986).  

 Το να οδθγθκεί το άτομο ςε αυτιν τθν ιςορροπία δεν είναι διόλου εφκολο, 

αφοφ εμπλζκονται ςε αυτιν ποικίλεσ απόψεισ και τα γενικότερα πιςτεφω του 

ατόμου, κάποια από τα οποία ενδζχεται να μθν είναι απόλυτα ενςυνείδθτα. Ωςτόςο, 
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εάν κάποιοσ επιτφχει αναςτοχαςτικι ιςορροπία, τότε θ αιτιολόγθςθ κάκε 

πεποίκθςισ του κα προκφπτει από όλεσ τισ πεποικιςεισ που ςυνδζονται ςτα δίκτυα 

αυτά τθσ αμοιβαίασ υποςτιριξθσ και ερμθνείασ (DePaul, 1986). 

 Ωςτόςο, όπωσ αναφζρκθκε ιδθ, το να επιτευχκεί αυτι θ αναςτοχαςτικι 

ιςορροπία δεν είναι εφκολο αλλά, ακόμθ και θ προςπάκεια προσ τθν κατεφκυνςθ 

αυτι είναι ιδιαίτερα ωφζλιμθ και μπορεί να οδθγιςει το άτομο ςτο να βρίςκει 

ςτακερά ςθμεία αναφοράσ τα οποία ςτθ ςυνζχεια κα τα αξιολογεί, προκειμζνου να 

βρίςκει το κατάλλθλο υπόβακρο για τθ λιψθ ορκϊν αποφάςεων. Μζςα από τθ 

διαδικαςία αυτι το άτομο ελζγχει τθ ςτερεότθτα των απόψεϊν του και τθν ίδια 

ςτιγμι προςεγγίηει τθν κοινι γνϊμθ , μεταβαίνοντασ από το κεωρθτικό χαρακτιρα 

των πεποικιςεϊν του ςτθν εφαρμογι τουσ. Επιπρόςκετα, το άτομο κατορκϊνει να 

προςεγγίςει με αξιϊςεισ τθν ευρεία αναςτοχαςτικι ιςορροπία θ οποία του επιτρζπει 

τθν εξζταςθ πολλϊν εναλλακτικϊν και το οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ ςυνοχισ ςκζψεων 

και αντιδράςεων-ςυμπεριφοράσ, που αποτελεί προχπόκεςθ ιδιαίτερα για τον 

ευαίςκθτο τομζα τθσ υγείασ (DePaul, 1986).    

 Συνεχίηοντασ τθ μελζτθ μασ, κρίνεται ςκόπιμο ςτο ςθμείο αυτό να 

αποςαφθνιςτεί ο όροσ ανάγκθ, λόγω του ότι θ ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ εξαρτάται ςε 

πολλά ςθμεία από τθν ζννοια του όρου αυτοφ (Tauber, 2003). Θ ανάγκθ μπορεί 

εφκολα να γίνει κατανοθτι όταν απειλείται θ ηωι ενόσ ατόμου, οπότε, ςτθν 

περίπτωςθ αυτι, θ προτεραιότθτα να διαςωκεί θ ηωι του τον τοποκετεί ςε 

υψθλότερθ προτεραιότθτα ςε ςχζςθ με κάποιον που δεν αντιμετωπίηει τόςο ςοβαρό 

κίνδυνο. Ακόμθ, θ ζννοια τθσ ανάγκθσ μπορεί να γίνει κατανοθτι αν εξεταςτεί ο 

παράγοντασ πόνοσ και γενικότερα το πόςο υποφζρει το άτομο (Pellegrino, 1985). 

Τζλοσ, μία άλλθ παράμετροσ που εξετάηεται προκειμζνου να γίνει κατανοθτι θ 

ζννοια τθσ ανάγκθσ είναι ο χρόνοσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, δθλαδι, χρειάηεται να 

εξεταςτεί ο χρόνοσ που διανφει ο αςκενισ ωσ άρρωςτοσ, γεγονόσ που, ςυχνά, κρίνει 

και το μζλλον τθσ αςκζνειασ του (Cookson & Dolan, 2000). 

Επιςτρζφοντασ ςτθν ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ, ιδιαίτερα βοθκθτικι ςτθν 

κατανόθςθ του όρου είναι θ μελζτθ του John Rawls «Θεωρία Δικαιοςφνθσ» που 

δθμοςιεφτθκε το 1971 και κα αποτελζςει οδθγό για το υπόλοιπο τθσ ενότθτασ. Ο 

John Rawls υπιρξε αναμφίβολα ο μεγαλφτεροσ πολιτικόσ φιλόςοφοσ του 20ου 

αιϊνα. Το παραπάνω ζργο του προκάλεςε τόςεσ ςυηθτιςεισ όςο κανζνα άλλο 
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ςφγχρονο ζργο πολιτικισ φιλοςοφίασ. Βαςικόσ ςκοπόσ του είναι θ δόμθςθ μια 

δίκαιθσ κοινωνίασ. Επιχειρεί δθλαδι ο Rawls να παρουςιάςει τθ δικι του εκδοχι 

τθσ ιδεατισ κοινωνίασ, ζνα εγχείρθμα που από τθν εποχι τθσ Ρολιτείασ του 

Ρλάτωνα ζχει απαςχολιςει όλουσ τουσ μεγάλουσ πολιτικοφσ φιλόςοφουσ. Αποτελεί 

ουςιαςτικά μια από τισ πολλζσ προςπάκειεσ να καταςκευαςτεί κεωρθτικά το 

κεςμικό υπόβακρο μιασ κοινωνίασ όπου οι άνκρωποι με διαφορετικζσ αντιλιψεισ, 

ςυμφζροντα και ςκοποφσ μποροφν να ςυνυπάρξουν, να ςυνεργαςτοφν, και να 

δθμιουργιςουν ατομικά και κοινωνικά αγακά. 

Δφο είναι οι βαςικζσ αρχζσ του Rawls, οι οποίεσ κα βοθκιςουν ςτθν καλφτερθ 

κατανόθςθ τθσ ςκζψθσ του, λίγο πριν τθ ςυνζχεια τθσ εργαςίασ αυτισ. Θ πρϊτθ 

αρχι απαιτεί ζνα ςφμφωνα προσ το ςφνταγμα αναγνωριςμζνο ςφςτθμα ίςων και 

βαςικϊν ελευκεριϊν οι οποίεσ ανταποκρίνονται ςτθ κεμελιϊδθ ουςία τθσ ζννοιασ 

πολίτθ. Οι βαςικζσ ελευκερίεσ που είναι οι γνωςτζσ κανονικζσ φιλελεφκερεσ 

ελευκερίεσ (όπωσ ςυνείδθςθ, ελευκερία ζκφραςθσ κ.ά.) εξαςφαλίηονται ςφμφωνα 

προστοςφνταγμα.  

Θ δεφτερθ αρχι αναγνωρίηει ότι θ χαμθλότερθ κοινωνικι και οικονομικι κζςθ ςτθν 

κοινωνία κα είναι υψθλότερθ από αυτι που κα απολάμβαναν όλοι υπό ζνα 

ςφςτθμα νόμου και πολιτικισ που κα εξαςφάλιηε τθν κοινωνικι και τθν οικονομικι 

ιςότθτα και, δευτερευόντωσ, αναφζρεται ςτο χαμθλότερο κοινωνικό και οικονομικό  

επίπεδο που είναι εφικτό  ςε άλλα ςυςτιματα ανιςοτιτων.  

Σθμαντικό ςτοιχείο ςτθ μελζτθ του Rawls είναι θ ιδζα τθσ αμοιβαιότητασ 

που διαπνζει το ζργο του. Σφμφωνα με αυτιν, θ δικαιοςφνθ αποκτά το νόθμα 

ςυμβιβαςμοφ δφο ι και περιςςότερων οπτικϊν γωνιϊν που υπάρχουν, 

διατθρϊντασ ωσ παγιωμζνθ αρχι τθν πεποίκθςθ ότι όλοι είμαςτε ίςοι, πεποίκθςθ θ 

οποία κα αποτελζςει το υπόβακρο για τθ δθμιουργία κεςμϊν και κα επθρεάςει και 

τθ διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ ςειρϊν αναμονισ ςτα πλαίςια του ςυςτιματοσ 

υγείασ των χωρϊν (Rawls, μτφ 2001: 525-527). Με βάςθ τθν αμοιβαιότθτα ο Rawls 

δομεί τρία βαςικά ςτάδια που αφοροφν τθ ςυνολικι ανάπτυξθ του ατόμου από τθν 

νεαρι του θλικία. Τα ςτάδια αυτά ονομαςτικά είναι τα εξισ (χωρίσ να κρίνεται 

ςκόπιμο να αναφερκοφν αναλυτικά): Θκικι τθσ αυκεντίασ, Θκικι του 

ςυνεταιρίηεςκαι, Θκικι των αρχϊν. 

Θ αίςκθςθ Δικαιοςφνθσ οδθγεί τα άτομα (Μιχαλάκθσ, 2012: 60): 
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 να αποδεχκοφν τουσ δίκαιουσ κεςμοφσ, 

 να εκπλθρϊνουν τισ υποχρεϊςεισ που τουσ αναλογοφν, 

 να ςυναιςκάνονται ενοχι, όταν παραβιάηουν κάποιο νόμο ι απογοθτεφουν 

τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ, 

 να προςαρμόηουν τθν οπτικι τουσ γωνία με βάςθ του κοινά αποδεκτό, 

ζχοντασ διάκεςθ να ςυμβιβάςουν αντικρουόμενεσ κζςεισ, 

 και να ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία δίκαιων κεςμϊν, οι οποίοι κα προάγουν 

το κοινό ςυμφζρον (Μιχαλάκθσ, 2012: 60). 
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 Αναφορικά με τθ κζςθ των πολιτϊν ςτθν ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ, δεδομζνου 

ότι οι ζννοιεσ δεν αρκεί να προςδιορίηονται κεωρθτικά χωρίσ τθν ίδια ςτιγμι να 

πραγματϊνονται από τα ζμβια όντα, αξίηει να ςθμειωκεί ότι το να αντιλθφκοφν οι 

πολίτεσ τθν ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ και θ ςυμπεριφορά 

τουσ αυτι κα αντικατοπτριςτεί και ςτθ ςυμπεριφορά τουσ ακόμθ και ςτθν 

περίπτωςθ των ςειρϊν αναμονισ. Φυςικά, για να ςυμβεί αυτό κα χρειαςτεί οι 

πολίτεσ να ζχουν επίγνωςθ των νόμων και επίςθσ οι νόμοι πρζπει να εμπεριζχουν 

τθν προςπάκεια των νομοκετϊν να προαςπίςουν το ςυμφζρον του κοινωνικοφ 

ςυνόλου και όχι τα οικονομικά ςυμφζροντα μιασ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ πολιτϊν 

(Rawls, μτφ 2001: 555 κ.ε.). 

 Ακόμθ, οι ίδιοι οι πολίτεσ χρειάηεται να διακατζχονται από το αίςκθμα τθσ 

δικαιοςφνθσ και να ςυμφωνοφν με τθν άποψθ που ζχουν γι' αυτιν αποδεχόμενοι το 

ρυκμιςτικό τθσ ρόλο και τθν ίδια ςτιγμι επικυμϊντασ να πεικαρχοφν ςε αυτι όχι 

ανάλογα με το ςυμφζρον τουσ και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ, αλλά δείχνοντασ 

ςτακερι προςιλωςθ ςτουσ νόμουσ, προκειμζνου να καταπολεμθκεί θ αδικία. Μόνο 

με τον τρόπο αυτό, κα μπορζςουν να διατθριςουν ςτακερι τθν ζννοια τθσ 

δικαιοςφνθσ και τελικά, να γίνει αποτελεςματικι ςτο ζργο τθσ (Rawls, μτφ 2001: 521 

κ.ε.). 

 Θ αποτελεςματικότθτα τθσ δικαιοςφνθσ ςτθρίηεται ςτισ ζννοιεσ τθσ 

ιςορροπίασ και τθσ ςτακερότθτασ, όπωσ κα καταδειχκεί ςτθ ςυνζχεια τθσ εργαςίασ. 

Οι ζννοιεσ αυτζσ επιδροφν ςε ςυςτιματα που ζχουν αζναθ διάρκεια και δε δζχονται 

επιδράςεισ από εξωτερικοφσ παράγοντεσ. Σε τζτοια ςυςτιματα, λοιπόν, μποροφν να 

διακρικοφν δφο ειδϊν ιςορροπίεσ: θ ςτακερι και θ αςτακισ. Συγκεκριμζνα, μια 

ιςορροπία είναι ςτακερι όταν το ίδιο το ςφςτθμα μπορεί να ενεργοποιεί ςτο 

εςωτερικό του δυνάμεισ που αποκακιςτοφν τθν ιςορροπία, παρόλο που ςτο 

εςωτερικό του ςυςτιματοσ επενεργοφν εξωγενείσ δυνάμεισ οι οποίεσ δθμιουργοφν 

αποκλίςεισ. Αντίκετα, το ςφςτθμα βρίςκεται ςε αςτακι ιςορροπία, όταν ςτο 

εςωτερικό του ςυςτιματοσ οι αποκλίςεισ ενεργοποιοφν δυνάμεισ που επιφζρουν 

μεγαλφτερεσ διαταραχζσ. Τα ςυςτιματα ςτα οποία επικεντρϊνεται ο Rawls είναι, 

φυςικά, εφτακτεσ κοινωνίεσ. Ζτςι, θ ιςορροπία και θ ςτακερότθτα πρζπει να γίνουν 

κατανοθτζσ ωσ άμεςθ ςυνάρτθςθ τθσ δικαιοςφνθσ τθσ βαςικισ διάρκρωςθσ και τθσ 

θκικισ ςυμπεριφοράσ των ατόμων (Rawls, μτφ 2001: 521 κ.ε.). 
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 Ωςτόςο, είναι γνωςτό ότι θ ζννοια τθσ Δικαιοςφνθσ δε μζνει ανεπθρζαςτθ 

ςτα πλαίςια των ςυςτθμάτων που ορίηει ο Rawls και που ςτα οποία δρουν 

αποςτακεροποιθτικζσ δυνάμεισ οι οποίεσ επθρεάηουν τθ λειτουργία των νόμων και 

τθν αποτελεςματικότθτά τουσ, οπότε και κατ’ επζκταςθ και οτιδιποτε εξαρτάται 

από τθν εφρυκμθ λειτουργία αυτϊν. Για το λόγο αυτό κακίςταται απαραίτθτο ςτισ 

μζρεσ μασ να προςαρμόηονται τα ςτοιχεία εκείνα που ςυντθροφν τθ νομιμότθτα τθσ 

κοινωνίασ, ϊςτε να προαςπίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ, χωρίσ να υπάρχουν 

προςτριβζσ και αποςτακεροποιθτικζσ τάςεισ. Ακόμθ, οι ροπζσ προσ τθν 

αποςτακεροποίθςθ αξίηει να τονιςτεί ότι δεν είναι πάντοτε τθσ ίδιασ ιςχφοσ κακϊσ 

προκαλοφνται από διαφορετικζσ αιτίεσ μεγαλφτερθσ ι μικρότερθσ δφναμθσ (Rawls, 

μτφ 2001: 520 κ.ε.). Οι αρχζσ τθσ Δικαιοςφνθσ, λοιπόν, που κα επιλεγοφν κα 

χρειαςτεί να τεκοφν ςε εφαρμογι μετά τθν επιλογι τουσ από άτομα που γνωρίηουν 

τισ ιςχφουςεσ ςυνκικεσ και μποροφν να κατανοιςουν τόςο τθν αναγκαιότθτά τουσ 

όςο και τθν καταλλθλότθτά τουσ να εφαρμόηονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυγκυρίεσ 

(Μιχαλάκθσ, 2012: 54). 

 Στθν περίπτωςθ αυτι δεν κάνουμε για μία υπακοι ςτουσ νόμουσ τθσ φφςθσ, 

όπωσ ορίςτθκε από τον Hobbes, αλλά πολφ περιςςότερο για μία προςπάκεια να 

επανζρχονται οι ιςορροπίεσ του ςυςτιματοσ με τισ κατάλλθλεσ δυνάμεισ, ϊςτε να 

αποκακίςταται θ τάξθ και οι νόμοι οι οποίοι διαςαλεφτθκαν να αποκαταςτακοφν, με 

απϊτερο ςκοπό οι πολίτεσ να αιςκάνονται αςφαλείσ και εκείνοι που κα 

παρανομιςουν να γνωρίηουν ότι δεν πρζπει να το κάνουν διότι ςίγουρα κα 

τιμωρθκοφν. Θ επικυμθτι ιςορροπία είναι θ λζξθ-κλειδί για να κατανοιςουμε τισ 

δυνάμεισ που επενεργοφν ςτο κλειςτό ςφςτθμα που ορίηει ο Rawls (Freeman, 2007). 

Στα ίδια πλαίςια κινοφμαςτε προκειμζνου να κατανοιςουμε τθν ζννοια τθσ 

ςτακερότθτασ, κακϊσ, όπωσ ορίηεται από τουσ μελετθτζσ, κα χρειαςτεί να 

παραςχεκοφν ςτουσ πολίτεσ τα αντίςτοιχα κίνθτρα προκειμζνου να ςυμμορφωκοφν 

εκοφςια ςτουσ νόμουσ που κζτει θ πολιτεία ςτα πλαίςια τθσ δικαιοςφνθσ και με τον 

τρόπο αυτό να διατθριςουν ανζπαφθ, κατά το δυνατόν, τθν αςφάλειά τουσ 

(Freeman, 2007).  

 Ειδικά ο Rawls (μτφ 2001: 529-530) επιμζνει ςτθν πεικαρχία των ατόμων όχι 

με κίνθτρο-φόβθτρο τον εξαναγκαςμό που απορρζει από τθν επιβολι κυρϊςεων 

αλλά από τθν ελεφκερθ επιλογι των ίδιων των ατόμων, τα οποία επιλζγουν τθ 



Βιοηθική- Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  
Υιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών, 
Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας 

 

58 

Δικαιοςφνθ όχι για να μθν τιμωρθκοφν αλλά γιατί κεωροφν ότι με τον τρόπο αυτό 

μποροφν να διαβιϊνουν ποιοτικά, χωρίσ να απειλοφνται οι ελευκερίεσ τουσ οφτε 

από τθν πολιτεία που κεςπίηει τουσ νόμουσ αλλά οφτε και από τουσ υπόλοιπουσ 

ανκρϊπουσ. Για τον Rawls, επομζνωσ, αυτό που είναι ςθμαντικό να κατανοθκεί είναι 

ότι θ Δικαιοςφνθ δεν πρζπει να αντιμετωπίηεται ςαν επιβολι ςτο άτομο αλλά να 

προκφπτει ωσ αποτζλεςμα των εγγενϊν χαρακτθριςτικϊν του, γεγονόσ που κα 

δθμιουργιςει τθν αίςκθςθ ότι πρόκειται για μία φυςικι διεργαςία του ατόμου, το 

να ςτρζφεται δθλαδι προσ τθ Δικαιοςφνθ για να επιτφχει τθ ςτακερότθτα και τθν 

ιςορροπία τθσ κοινωνίασ του (Μιχαλάκθσ, 2012: 51).  

 Εξάλλου, ποια κα ιταν θ αξία τθσ επιβολισ μιασ βραχφβιασ Δικαιοςφνθσ θ 

οποία κα απειλείται και κα διαςαλεφεται με τθν παραμικρι αφορμι, λόγω του ότι 

δε κα ςτθρίηεται ςε ςτζρεεσ βάςεισ, οι οποίεσ δεν μποροφν να είναι άλλεσ από τθν 

ουςιαςτικι υποςτιριξθ του ίδιου του λαοφ ςτουσ νόμουσ και τισ διεργαςίεσ που 

κεμελιϊνουν τθ νομιμότθτα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ επικρατεί το απόλυτο χάοσ και 

είναι δφςκολο αν όχι ακατόρκωτο να αποκαταςτακεί εκ νζου θ ευταξία (Μιχαλάκθσ, 

2012: 56). Άλλωςτε, οι λειτουργίεσ τθσ πολιτείασ, ιδιαίτερα ςτθ ςφγχρονθ εποχι δεν 

μποροφν να γίνουν αντιλθπτζσ παρά μόνο ςτθν περίπτωςθ που κα ςυνδυαςτοφν με 

τθν ελεφκερθ βοφλθςθ του ατόμου. Για το λόγο αυτό είναι αδιανόθτο για τον Rawls 

να δεχτεί τθν ανελευκερία που εντοπίηεται ςτισ κζςεισ που προτείνει ο Hobbes 

(Freeman, 2007).  

 Για τον Rawls δεν γίνεται αποδεκτό οι πολίτεσ να υποςτθρίηουν ακόμθ και 

κάποιον που κα προςποιθκεί ότι υπεραςπίηεται τισ κζςεισ τθσ Δικαιοςφνθσ. Αυτό 

ςυμβαίνει διότι ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο κίβδθλοσ υπεραςπιςτισ τθσ Δικαιοςφνθσ 

κα φανερωκεί πολφ γριγορα μπροςτά ςτουσ πολίτεσ, οι οποίοι όςο και αν αρχικά 

μπορεί να τον υποςτθρίξουν, ωςτόςο, πολφ γριγορα κα απομακρυνκοφν από 

εκείνον και τισ κζςεισ τουσ, κατακρθμνίηοντάσ τον για τθν ζλλειψθ εγκυρότθτασ και 

ςτακερότθτασ ςτισ απόψεισ του. Φυςικά, γίνεται αντιλθπτό και είναι πάντοτε 

εγγυθμζνο ότι κα αντιλθφκοφν οι πολίτεσ εκείνον που πάει να τουσ εξαπατιςει, 

όπωσ επίςθσ δε γνωρίηουμε το χρονικό διάςτθμα που κα χρειαςτεί για να 

αποκαλυφκεί ο υπαίτιοσ αυτισ τθσ εξαπάτθςθσ. Ακόμθ, είναι δφςκολο να 

υπολογιςτεί και θ ηθμία που κα ζχει προκλθκεί ςτισ εξιςορροπθτικζσ δυνάμεισ του 

ςυςτιματοσ. Πλεσ οι παράμετροι αυτζσ δθμιουργοφν ζνα μοντζλο περιγραφισ με 
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αρκετζσ ςυνιςτϊςεσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ, οι οποίεσ κακιςτοφν το 

μοντζλο φιλελεφκερο αλλά και τθν ίδια ςτιγμι λειτουργικό μόνο υπό ςυγκεκριμζνεσ 

προχποκζςεισ (Freeman, 2007).  

 Ακόμθ, ο τρόποσ που χειρίηεται ο Rawls τθν ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ, φαίνεται 

να δίνει ςθμαντικό προβάδιςμα ςτθν ζννοια του ζλλογου (δίνει ζμφαςθ ςτον ορκό 

λόγο), δθλαδι ςε αυτό που επιλζγεται με βάςθ τισ ζλλογεσ ι ορκολογικζσ δυνάμεισ 

του ατόμου, αφινοντασ κατά κάποιο τρόπο ζκκετθ τθν ζννοια του αγακοφ, θ οποία 

οφτωσ ι άλλωσ παρουςιάηει δυςχζρειεσ ςτθν περιγραφι τθσ. Απαραίτθτθ, ακόμθ, 

προχπόκεςθ είναι να ςυμμορφωκοφν οι άνκρωποι ςτισ αρχζσ τθσ θκικισ 

ψυχολογίασ, ϊςτε τελικά να επικεντρωκοφν ςτθν υπθρζτθςθ τθσ Δικαιοςφνθσ, χωρίσ 

να υπολογίηουν το δικό τουσ ςυμφζρον (Freeman,2007). 

 Οι βαςικζσ αυτζσ αρχζσ μποροφν να κζςουν τισ βάςεισ για τθν υγιι 

λειτουργία του ςυςτιματοσ υγείασ και, όταν εφαρμόηονται, εξαλείφουν κατά το 

δυνατόν τισ αδικίεσ που εγκφπτουν από τισ λίςτεσ προτεραιότθτασ (Pellegrino, 1985: 

33-34). Ιδιαίτερα ςτθ ςφγχρονθ εποχι κακίςταται εφκολα κατανοθτό πόςο 

απαραίτθτο είναι να μθ ςτερείται το άτομο των βαςικϊν αρχϊν που εμπεριζχονται 

ςτθν ζννοια τθσ Δικαιοςφνθσ και να διαπνζεται από θκικά ςυναιςκιματα τα οποία 

κα αντανακλϊνται ςτθ ςυμπεριφορά του και, ςταδιακά, κα γίνουν μόνιμα ςτοιχεία 

του χαρακτιρα του (Rawls, μτφ 2001: 520). Υιοκετϊντασ αυτζσ τισ βαςικζσ αρχζσ, το 

άτομο κα μπορζςει να κατανοιςει τισ δράςεισ για το ςυμφζρον τθσ ανκρωπότθτασ 

και να γίνει μζροσ τουσ, προωκϊντασ κεςμοφσ και παραδόςεισ που κα εξυπθρετοφν 

τα κοινά ςυμφζροντα τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία εντάςςονται (Rawls, μτφ 2001: 520).  

 Θ αίςκθςθ τθσ ενοχισ δεν είναι άςχετθ με τθ Δικαιοςφνθ και, φυςικά, θ 

πρϊτθ προκφπτει από τθν παραβίαςθ των αρχϊν τθσ δεφτερθσ. Με άλλα λόγια το 

άτομο το οποίο δεν υπακοφει ςτισ αρχζσ τθσ Δικαιοςφνθσ νιϊκει ςυναιςκιματα 

ενοχισ τα οποία μποροφμε να ποφμε ότι πθγάηουν από τισ ςχζςεισ που ζχει δομιςει 

το ςυγκεκριμζνο άτομο με το κοινωνικό του περιβάλλον και λόγω του ότι ζχει 

επίγνωςθ του ρόλου του μζςα ςτο κοινωνικό ςφνολο. Ο ρόλοσ του κάκε ατόμου 

είναι ςθμαντικόσ ςτα πλαίςια τθσ κοινωνίασ, αντίλθψθ θ οποία είναι ιδθ παγιωμζνθ 

από τθν εποχι του Ρλάτωνα, και το άτομο ςτθρίηεται ςτισ ζννοιεσ που κατζχει για το 

τι είναι ορκό και τι όχι, προκειμζνου να διαμορφϊςει εικόνεσ και ςκζψεισ για τον 
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ίδιο του τον εαυτό αλλά και για τουσ υπόλοιπουσ ςυνανκρϊπουσ του (Rawls, μτφ 

2001: 526).  

 Αναλυτικότερα, το άτομο που παραβιάηει τισ αρχζσ του δικαίου μπορεί να 

νιϊκει τόςο ενοχι όςο και αιδϊ. Το ςυναίςκθμα τθσ ενοχισ ςχετίηεται με τθ 

ςυνειδθτοποίθςθ ότι ζβλαψε τουσ ςυνανκρϊπουσ του ενϊ το ςυναίςκθμα τθσ 

αιδοφσ αφορά τθ ςυνειδθτοποίθςθ του ατόμου ότι απζτυχε ςτθν επίτευξθ του 

αγακοφ. Μάλιςτα, δεν είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ που θ άδικθ αυτι ςυμπεριφορά 

του ατόμου προκαλεί και τισ ανάλογεσ ποινζσ, οι οποίεσ δεν είναι μόνο νομικισ 

φφςθσ αλλά και κοινωνικισ, κακϊσ το άτομο πολφ ςυχνά επιδεικνφοντασ τζτοιου 

είδουσ ςυμπεριφορά απαξιϊνεται ςτο κοινωνικό τουσ περιβάλλον και δφςκολα 

ανακτά τθν καταβαρακρωμζνθ φιμθ του (Rawls, μτφ 2010: 526). 

 Είναι, όμωσ, εφκολα αντιλθπτό ότι προκφπτουν δυςχζρειεσ ςτθν προςπάκεια 

να κακοριςτεί κατά πόςο μία απόφαςθ είναι δίκαιθ ι όχι και οι δυςχζρειεσ αυτζσ 

γίνονται μεγαλφτερεσ όςο περιςςότεροι παράγοντεσ εμπλζκονται ςτισ αποφάςεισ. 

Οπότε, ειδικά ςε ιατρικά ηθτιματα και ςε παροχι ι μθ ιατρικϊν πόρων, κα είναι 

πάντοτε τόςο δφςκολο να κακοριςτεί το δίκαιο και το άδικο ι το μερικϊσ δίκαιο και 

το μερικϊσ άδικο, παρουςιάηοντασ διακυμάνςεισ οι οποίεσ κα ςτζκονται εμπόδιο 

ςτθ γνωμοδότθςθ και ςτθ λιψθ αποφάςεων ιδιαίτερα ςε κζματα ςθμαντικισ υφισ, 

πόςο μάλλον ςε ηθτιματα που επαπειλείται θ ηωι κάποιου ατόμου. Δυςτυχϊσ, 

ταυτόχρονα, με τουσ παραπάνω προβλθματιςμοφσ προκφπτει αβίαςτα και το 

ερϊτθμα αν το άτομο προχωρά πάντοτε με γνϊμονα το δίκαιο, ειδικά ςτισ 

περιπτϊςεισ εκείνεσ που το γνωρίηει πζρα από κάκε αμφιβολία (ςπάνιεσ φυςικά) ι 

ςτθν περίπτωςθ που το εννοοφμενο δίκαιο ςυγκροφεται με αυτό που κεωρείται 

ςυμφζρον. Τα ςχετικά διλιμματα, όταν επεκτείνονται ςτον τομζα τθσ υγείασ, 

γίνονται τρομακτικά και είναι απορίασ άξιο πϊσ κα βρεκεί ο κατάλλθλοσ τρόποσ για 

να αποφευχκοφν οριςτικά οι ςυνζπειεσ των αποφάςεων εκείνων που δε 

λαμβάνονται με ορκά κίνθτρα, όςο και αν το τελευταίο είναι δφςκολο να 

περιγραφεί. 

 Βζβαια, ςε κεωρθτικό επίπεδο, οι ςυγκροφςεισ αυτζσ που κα μποροφςαν να 

κεωρθκοφν ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτθν θκικι και το ςυμφζρον, ςε ζνα ευρφτερο 

επίπεδο, διαλφονται από τισ διατάξεισ τθσ ευνομοφμενθσ κοινωνίασ, θ οποία 

φροντίηει με τουσ νόμουσ τθσ να διαφυλάςςει τθν ακεραιότθτα των πολιτϊν, όπωσ 
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αυτι νοείται, και τθν ίδια ςτιγμι να παρζχει τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ ςτουσ 

ανκρϊπουσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ, οι οποίοι, φυςικά, για τθν εν λόγω 

εργαςία κεωροφνται ότι είναι κυρίωσ ςχετικοί με κζματα υγείασ (Pellegrino, 1985: 

33-34). Στα πλαίςια του τι είναι θκικό και τι όχι και ςτο πόςο υποκειμενικι πολλζσ 

φορζσ μπορεί να γίνεται θ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό, κα πρζπει να 

ςυνυπολογιςτεί και ο παράγοντασ χρόνοσ, ο οποίοσ ςυχνά επθρεάηει τισ αποφάςεισ 

μασ και κακιςτά τισ επιλογζσ μασ δίκαιεσ ι όχι ανάλογα με τθν περιρρζουςα 

ατμόςφαιρα τθσ εποχισ. Ωςτόςο, παρά τισ όποιεσ δυςχζρειεσ παρουςιάηονται ςτθ 

λιψθ των αποφάςεων που αφοροφν τισ λίςτεσ προτεραιότθτασ, κα μποροφςε να 

προτάξει κανείσ τθν αγάπθ για τον άνκρωπο θ οποία μπορεί να υποκαταςτιςει, 

ενδεχομζνωσ, τθν αμφιλεγόμενθ (λόγω ςυμφερόντων ι αβουλίασ) δικαιοςφνθ 

(Rawls, 1971,ςυλ. μτφ 2001). 

Ολοκλθρϊνοντασ τθν αφιερωμζνθ ςτο ζργο του Rawls ενότθτα, κρίνεται 

ςκόπιμο να αναφερκοφμε ςτο γνωςτό ωσ «Ρζπλο τθσ άγνοιασ11» ι αλλιϊσ Veil of 

Ignorance, όπωσ είναι γνωςτό παγκόςμια. Σχετικά με αυτό αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο 

Rawls πρότεινε τθ ςυνάκροιςθ των ανκρϊπων προκειμζνου να δθμιουργιςουν μία 

κοινωνία από τθν αρχι ςτθν οποία όμωσ κοινωνία δε κα γνϊριηε και δε κα 

μποροφςε να γνωρίηει από τθν αρχι ποιο ρόλο κα διαδραμάτιηε το άτομο ςτα 

πλαίςια αυτισ τθσ κοινωνίασ, γεγονόσ που κα ςυνιςτοφςε και το πζπλο τθσ άγνοιάσ 

του, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω. Επιπρόςκετα, οφείλουμε να επιςθμάνουμε ότι 

τα άτομα δε γνωρίηουν οφτε τον τφπο τθσ κοινωνίασ που κα δθμιουργιςουν, και θ 

άγνοιά τουσ αυτι δυςχεραίνει ακόμθ περιςςότερο τον προςδιοριςμό των 

κοινωνικϊν ρόλων, ενιςχφοντασ το πζπλο τθσ άγνοιασ. Ο Rawls πιςτεφει πωσ μόνο 

υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, ουςιαςτικά ςε «κοινωνικό κενό μποροφν τα άτομα ζπειτα 

από ελεφκερο και ανοιχτό διάλογο να καταλιξουν ςε μια ςυμφωνία ανεπθρζαςτθ 

από ςυμφζροντα και προκαταλιψεισ. Μθ γνωρίηοντασ τίποτα για το μζλλον τουσ ι 

για τθ κζςθ ςτθν οποία κα βρεκοφν είναι πλζον ελεφκερα να ςυηθτιςουν με 

μοναδικό κριτιριο τθν ορκολογικότθτα τουσ. Οι άνκρωποι ςτθν αρχικι κζςθ είναι 

ίςοι (ι μάλλον πανομοιότυποι) κανείσ δεν ξεχωρίηει από τον άλλο, άρα εκ των 

πραγμάτων ο ζνασ κα μποροφςε κάλλιςτα να εκπροςωπεί όλουσ τουσ άλλουσ. Θ 

δικαιοςφνθ κα ταυτίηεται πλζον με το αποτζλεςμα αυτισ τθσ διαβοφλευςθσ, 
                                                
11 http://plato.stanford.edu/entries/original-position. 
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εφόςον οι προχποκζςεισ που κζτει ο Rawls δθμιουργοφν ιδανικζσ ςυνκικεσ για τθν 

ανακάλυψθ δίκαιων κεςμϊν και τθν οργάνωςθ τθσ δίκαιθσ κοινωνίασ. Οι ςυνκικεσ 

απόλυτθσ ιςότθτασ και αμερολθψίασ εξαςφαλίηουν τθ δικαιοςφνθ του 

αποτελζςματοσ (justice as fairness) . 

 Το ζργο του Rawls, ωσ  πολιτικι και όχι ωσ μεταφυςικι κεωρία, κα 

μποροφςε να κεωρθκεί ότι αποτελεί ςτθν ουςία τθ βάςθ των κοινωνικϊν κεςμϊν 

και των κοινωνικϊν ςυμβάςεων κακϊσ μζςα από τουσ κοινωνικοφσ κεςμοφσ, 

μεταξφ άλλων, προωκείται θ εξιςορρόπθςθ ςτθ διανομι των κοινωνικϊν και υλικϊν 

αγακϊν και επιτυγχάνεται θ κοινωνικι ιςορροπία.  

 Στα πλαίςια τθσ κοινωνίασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να καταφζρει το άτομο 

να ζχει πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ, ιδιαίτερα όταν αυτι  ςχετίηεται με ηθτιματα που 

αφοροφν τθν υγεία. Θ δθμοςιότθτα και θ διαφάνεια για τθν οποία ςτθν ουςία 

κάνουμε λόγο, κα προςφζρει ςτο άτομο, όχι μόνο ςε πρακτικό επίπεδο αλλά και ςε 

ψυχικό.  

 Οι κοινωνικοί κεςμοί είναι, εξάλλου, εκείνοι οι οποίοι ςυνζχουν τελικά τθν 

κοινωνία και αποτελοφν κοινό ςθμείο αναφοράσ για τουσ πολίτεσ τθσ κοινωνίασ. 

Επιπλζον, αξίηει να ςθμειωκεί ότι μζςα από τθ διαδικαςία τθσ κοινωνικοποίθςθσ το 

άτομο ζρχεται ςε επαφι και με τισ κοινωνικζσ ςυμβάςεισ οι οποίεσ κα μποροφςαν 

να νοθκοφν ωσ κοινωνικζσ ςυναινζςεισ (consensus) χωρίσ τισ οποίεσ κα ιταν 

αδφνατο να υπάρξουν κοινωνικοί ςχθματιςμοί.  Οι αρχζσ τθσ δικαιοςφνθσ που 

καταςκευάηει ζχουν ςαν ςκοπό να εκφράςουν τθν επάλλθλθ ςυναίνεςθ 

(overlapping consensus), δθλαδι ζνα κοινό απόκεμα κεμελιωδϊν πολιτικϊν αξιϊν, 

τελικά ζνα φιλελεφκερο πλαίςιο που να αφινει τα άτομα ελεφκερα να αναπτφξουν 

τθν προςωπικότθτά τουσ και να διαμορφϊςουν τισ ςυνκικεσ τθσ ηωισ τουσ  με 

βάςθ τισ δικζσ τουσ επιλογζσ. Θ κεωρία του δθλαδι ζχει να κάνει περιςςότερο με τθ 

δικαιοςφνθ τθσ διαδικαςίασ (του πλαιςίου) και λιγότερο με τθ διαδικαςία των 

αποτελεςμάτων (http://old.phs.uoa.gr/~ahatzis/Hatzis_Rawls.pdf).  

Ορμϊμενοσ κυρίωσ από τθ διαδικαςία του πλαιςίου που ειςιγαγε ο Rawls, αλλά και 

από τα ςτοιχεία τθσ κοινωνικισ ςυναίνεςθσ και τθσ ζμφαςθσ ςτο ορκό – ζλλογο, τθσ 

πεικαρχίασ των ατόμων μζςω τθσ επιβολισ νόμων, όχι για τιμωρθτικοφσ λόγουσ 

αλλά για τθν αίςκθςθ τθσ αςφάλειασ που αντλείται από τθ δικαιοςφνθ, ζνασ 

ςφγχρονοσ κακθγθτισ φιλοςοφίασ, ςτισ αρχζσ αυτοφ του αιϊνα διατυπϊνει ζνα 

http://old.phs.uoa.gr/~ahatzis/Hatzis_Rawls.pdf
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πρακτικό μοντζλο κεμελιωμζνο ςτθ κεωρία τθσ Δικαιοςφνθσ, που φαίνεται από τθν 

μζχρι ςιμερα αποδοχι του, να αντιμετωπίηει αποτελεςματικά τθν ζννοια τθσ 

κατανομισ των πεπεραςμζνων πόρων ςτα ςυςτιματα υγείασ δίνοντασ λφςεισ και 

ςτο πρόβλθμα των ςειρϊν αναμονισ. Το μοντζλο αυτό και οι ςυνκικεσ του 

παρουςιάηονται ςτο επόμενο κεφάλαιο. 
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ΜΕΡΟ 3: «ΛΟΓΟΔΟΙΑ ΤΠΕΡ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣΘΣΑ»- (ACCOUNTABILITY FOR 

REASONABLENESS) 

3.1 ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Σε περιβάλλοντα που οι πόροι -υλικοί και ανκρϊπινοι- είναι εξαιρετικά 

περιοριςμζνοι, θ κατανομι τουσ αποτελεί κζμα μείηονοσ ςθμαςίασ και αφορά 

αρκετοφσ εμπλεκόμενουσ ανάλογα με το επίπεδο φροντίδασ υγείασ και το πλαίςιο 

ςτο οποίο λειτουργοφν. Σε μάκρο – επίπεδο οι αποφάςεισ για κατανομι πόρων με 

ιεράρχθςθ αναγκϊν αφορά ςε πρόςωπα που ςυμβάλλουν ςτο ςχεδιαςμό πολιτικισ, 

ςε μζςο επίπεδο οι αποφάςεισ για κατανομι πόρων αφορά ςε περιφερειακό 

επίπεδο πρόςωπα που διοικοφν οργανιςμοφσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ (διοικθτζσ, 

διευκυντζσ κλπ.) ενϊ ςε μίκρο-επίπεδο οι αποφάςεισ λαμβάνονται από μάχιμο 

ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό που με περιοριςμζνουσ πόρουσ πρζπει να 

παρζχουν τισ καλφτερεσ ποιοτικά υπθρεςίεσ υγείασ ςε όςο το δυνατό περιςςότερουσ 

αςκενείσ. Οι μθχανιςμοί προτεραιότθτασ και θ ιεράρχθςθ τθσ κατανομισ των πόρων 

είναι μεγάλθ πρόκλθςθ που αντιμετωπίηουν ςε παγκόςμιο επίπεδο εκείνοι που 

βρίςκονται ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων (κάκε επιπζδου), κακϊσ θ δυςαναλογία 

ανάμεςα ςτισ απαιτιςεισ και ανάγκεσ για φροντίδα υγείασ και ςτουσ διακζςιμουσ  

πόρουσ επιβάλλει λιψθ αποφάςεων ςε εξαιρετικά περιοριςτικό πλαίςιο οι οποίεσ 

μποροφν να προςβλθκοφν από εκείνουσ που δεν τουσ επιτρζπεται θ πρόςβαςθ. Ωσ 

εκ τοφτου ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ ςτόχουσ των ςυςτθμάτων και μθχανιςμϊν 

προτεραιότθτασ  πρζπει να είναι και θ ακριβοδικία (Fairness) (Daniels & Sabin, 2002). 

Εςτιάηοντασ ςτθ αξία αυτι βελτιϊνεται θ αποδοχι και θ εμπιςτοςφνθ ςτισ 

αποφάςεισ που λαμβάνονται. Πμωσ εφόςον οι εμπλεκόμενοι προζρχονται από 

διαφορετικά επίπεδα λιψθσ αποφάςεων και επθρεάηονται ςαφϊσ από το πλαίςιο 

του οργανιςμοφ ςτο οποίο ανικουν, είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικζσ 

αντιλιψεισ και ερμθνείεσ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ ακριβοδικίασ αναφορικά με τα 

ςυςτιματα και τουσ μθχανιςμοφσ προτεραιοτιτων (Daniels, 2005). Ζτςι λοιπόν 

μερικζσ φορζσ μπορεί να ςθμαίνει ιςότθτα ςτθν κατανομι (equity in distribution) 

(Brock & Wikler, 2006), ενϊ για άλλεσ περιπτϊςεισ μπορεί να ςθμαίνει ιςότθτα ςτα 

αποτελζςματα τθσ υγείασ (equity in health outcomes), ζλλογθ διακεςιμότθτα 

φροντίδασ υγείασ (reasonable availability in health care), αποτελεςματικότθτα ςτθ 
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διαχείριςθ υπθρεςιϊν, αυτονομία αςκενοφσ και ορκολογικότθτα (accountability) 

(Cook, 2004). Επίςθσ ςε πλουραλιςτικζσ κοινωνίεσ είναι αυτονόθτθ θ διαφωνία που 

προκφπτει αναφορικά με τισ αρχζσ και τισ αξίεσ που πρζπει να επικρατοφν ςε 

μθχανιςμοφσ προτεραιοτιτων. Σε ζνα περιβάλλον λοιπόν χωρίσ ςυμφωνία και κοινι 

ςυναίνεςθ ςε αξίεσ και αρχζσ, οι ζντιμεσ διαδικαςίεσ μασ οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 

τθσ νομιμότθτασ και τθσ δικαιοςφνθσ. Αν θ δικαιοςφνθ διαςφαλίηεται από τισ αρχζσ 

τθσ διαφάνειασ, τθσ διαρκοφσ τροποποίθςθσ και ανακεϊρθςθσ των αποφάςεων 

κατόπιν λογικϊν ενςτάςεων και τθν κζςπιςθ ενόσ κανονιςτικοφ πλαιςίου 

εφαρμογισ,  τότε προκφπτει το θκικό πλαίςιο τθσ «Λογοδοςίασ υπζρ 

Ορκολογικότθτασ» (Accountability for Reasonableness) (Daniels, 2000).  Το πλαίςιο 

αυτό είναι εξαιρετικά δθμοφιλζσ τα τελευταία 15 χρόνια περίπου ςε ανεπτυγμζνεσ 

χϊρεσ και ζχει παρουςιαςτεί από τον Norman Daniels, κακθγθτι Φιλοςοφίασ  του 

Ρανεπιςτθμίου Harvard. Ο κακθγθτισ προτείνει να αφιςουμε κατά μζροσ τισ 

προςπάκειεσ για επίλυςθ διαφορϊν με τθν εφρεςθ αρχϊν και αξιϊν που κα 

αποφζρουν τισ ςωςτζσ απαντιςεισ και να επικεντρϊςουμε το ενδιαφζρον μασ ςτθν 

κακιζρωςθ διαδικαςιϊν που κα διαςφαλίςουν τθ δικαιοςφνθ και τθ νομιμότθτα των 

όποιων παραγόμενων αποτελεςμάτων. Αν δεν μποροφμε να ςυμφωνιςουμε ςε 

βαςικά κζματα κατανομισ πόρων, τότε μποροφμε να ςυμφωνιςουμε ςε ζντιμεσ 

διαδικαςίεσ αναπόφευκτων αποφάςεων, ϊςτε και αυτοί που διαφωνοφν με τα 

αποτελζςματα, να τισ αποδεχκοφν ωσ νόμιμεσ και λογικζσ (Daniels & Sabin, 2002). Ο 

Daniels βαςίηει τθν πρόταςθ του ςε δφο προχποκζςεισ:  Αρχικά υποςτθρίηει ότι ο 

οριςμόσ τθσ υγείασ ςφμφωνα με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ είναι αχανισ και 

το concept εξαιρετικά ευρφ για να μπορζςουν να επιτευχκοφν όλεσ οι κατάλλθλεσ 

επιλογζσ για φροντίδα υγείασ12. Θ δεφτερθ προχπόκεςθ προκφπτει από τθν πρϊτθ, 

ότι δθλαδι θ δικαιοςφνθ βαςικά ςυνεπάγεται τθν επίτευξθ ενόσ φυςιολογικοφ 

επιπζδου ανκρϊπινθσ απόδοςθσ με τισ απαιτιςεισ των πολιτϊν να ανταποκρίνονται 

ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ για φροντίδα υγείασ, και όχι τθν ικανοποίθςθ ακραίων και 

υπερβολικϊν απαιτιςεων εν δυνάμει αςκενϊν- πολιτϊν (Nunes & Rego, 2014) (για 

                                                
12

 Απηή ε άπνςε βαζίζηεθε ζε κηα έλλνηα γηα ηελ πγεία δηαθνξεηηθή από απηή πνπ πξνηείλεη ν 

Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο ην 1946. Σύκθσλα κε απηή, ν Norman Daniels αλαθέξεη όηη «αθνύ 

πηζηεύνπκε όηη ε πγεία είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ έλλνηα ηεο επηπρίαο, ηαπηόρξνλα απνξξίπηνπκε ηελ 

επξεία έλλνηα ηεο πγείαο σο «κηα θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο, ςπρηθήο θαη 

θνηλσληθήο επεμίαο, θαη όρη απιά ε απνπζία ηεο λόζνπ θαη ηεο αλαπεξίαο», πνπ ελζσκαηώλεηαη ζην 

νξηζκό ηνπ ΠΟΥ. 
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παράδειγμα θ άςκοπθ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ χριςθ υπθρεςιϊν υγείασ ςτον τομζα 

τθσ αιςκθτικισ και κοςμθτικισ ιατρικισ και χειρουργικισ). 
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3.2 ΘΕΜΕΛΙΩΘ ΣΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ 

Ο Daniels ιςχυρίηεται ότι το θκικό πλαίςιο που προτείνει, ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία 

αποφάςεων ςε περιβάλλοντα με περιοριςμζνουσ οικονομικοφσ πόρουσ που 

προάγουν τθν νομιμότθτα (legitimacy) μζςω τθσ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ αλλά και 

τθν ακριβοδικία (fairness). 

Το θκικό πλαίςιο τθσ «Λογοδοςίασ υπζρ Ορκολογικότθτασ» βαςίηεται ςτθ κεωρία 

τθσ Δικαιοςφνθσ του John Rawls. Ο Rawls υποςτθρίηει ότι το κοινωνικό ςυμβόλαιο 

ελευκζρων και ιςότιμων πολιτϊν περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τρεισ γενικζσ αρχζσ 

δικαιοςφνθσ: τθν αρχι τθσ προςταςίασ βαςικϊν ελευκεριϊν, τθν αρχι τθσ εγγφθςθσ 

για ιςότθτα ςτισ δυνατότθτεσ που παρζχονται ςτουσ πολίτεσ και τθν αρχι 

περιοριςμοφ των ανιςοτιτων ςε εκείνουσ που προςπακοφν παρά τισ αντιξοότθτεσ 

να κάνουν το καλφτερο δυνατό. Βζβαια για τον Rawls θ υγεία δεν αποτελεί κζμα 

κακϊσ υποκζτει ότι όλα τα μζλθ τθσ κοινωνίασ είναι υγιι. Ο Daniels πριν τθν 

παρουςίαςθ του θκικοφ πλαιςίου, διευρφνει τθ κεωρία του Rawls και ςτον τομζα 

τθσ υγείασ και τθσ παροχισ φροντίδασ υγείασ με τθν κακιζρωςθ δφο ςυνδζςμων 

ανάμεςα ςτθν υγεία και ςτισ τρείσ γενικζσ αρχζσ τθσ δικαιοςφνθσ: Ο πρϊτοσ αφορά 

τθν αρχι τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν (Fair equality of Opportunity, FEO)13 ο οποίοσ 

κεμελιϊνει θκικά τθν αξία και τθν ςθμαςία τθσ υγείασ, κακϊσ θ υγεία ςυμβάλει ςτο 

εφροσ των δυνατοτιτων που μασ παρζχονται. Αν ζχουμε υποχρζωςθ να 

προςτατεφουμε τισ δυνατότθτεσ για το κακζνα, ζχουμε και υποχρζωςθ να 

προάγουμε και να αποκακιςτοφμε τθν υγεία. Μια δίκαιθ κοινωνία πρζπει να 

παρζχει το επίπεδο των υπθρεςιϊν υγείασ που είναι απαραίτθτο για τθν προςταςία 

του εφρουσ δυνατοτιτων που παρζχονται ςτουσ πολίτεσ τθσ. Ο δεφτεροσ αφορά 

                                                
13

 Τν ελαξθηήξην ζεκείν ηνπ Daniels γηα ηε δηθαηνζύλε είλαη όηη ε αξξώζηηα θαη ε αληθαλόηεηα-

αλαπεξία πεξηνξίδνπλ ην εύξνο ησλ δπλαηνηήησλ καο  θαη δελ είλαη απιά αηπρείο ζπγθπξίεο αιιά θαη 

άδηθεο. Τν δηθαίσκα ζηελ πξόζβαζε θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο ιεηηνπξγεί σο πξνζδηνξηζηήο 

ζηελ άζθεζε ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ. Απηή ε αμίσζε γηα ηζόηεηα ζηηο επθαηξίεο 

δηαζθαιίδεη κηα «θαλνληθή» (normal), θαη όρη κηα πξαγκαηηθά ίζε (equal) ιεηηνπξγηθόηεηα.  Η 

δηάθξηζε απηή είλαη θπξίαξρε γηαηί ν θαζέλαο καο δελ είλαη απόιπηα ίζνο κε ηνλ δηπιαλό ηνπ. Σηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δηθαηνύκαζηε βαζηθά αγαζά πνπ ζα καο επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγνύκε νξγαληθά, 

ςπρηθά θαη θνηλσληθά ζε έλα βαζηθό επίπεδν. Έηζη εθδειώλνληαη νη δεμηόηεηεο θαη ηα ηαιέληα καο,  

ζπλεπηθνπξνύκελα από ην βαζκό βνύιεζήο καο. Η θαλνληθή απόδνζε ζεσξείηαη ε απόδνζε ηνπ κέζνπ 

πνιίηε. Δελ ηίζεηαη ζέκα γηα άξηζηε ή πξαγκαηηθά ίζε απόδνζε, αθνύ απηή ε ξηδνζπαζηηθή άπνςε 

έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ αλζξώπηλε πνηθηιόηεηα. Απηό, ζύκθσλα κε ηνλ Daniels, ζεκαίλεη όηη 

πξνζπαζνύκε λα απαιείςνπκε ηε λόζν θαη ηελ αληθαλόηεηα, αιιά όρη λα εμαιείςνπκε όιεο ηηο 

δηαθνξέο ζην όλνκα κηαο ξηδνζπαζηηθά εθηεηακέλεο άπνςεο γηα ηελ  ίζε επθαηξία (Daniels et al, 

1996).  
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όλεσ τισ αρχζσ τθσ δικαιοςφνθσ που προαναφζρκθκαν, κακϊσ επιτρζπουν τθ 

διάκριςθ ανάμεςα ςτισ δίκαιεσ και μθ ανιςότθτεσ ςτθν υγεία. Θ υγεία δεν 

προςδιορίηεται μόνο από τθν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ τθσ, αλλά και από το 

κοινωνικό- οικονομικό status. Σθμαντικοί προςδιοριςτζσ τθσ υγείασ, όπωσ το 

ειςόδθμα και θ εκπαίδευςθ, είναι επίςθσ αντικείμενα τθσ δικαιοςφνθσ. Αυτι θ ςχζςθ 

διαμορφϊνει τθ βάςθ τθσ διάκριςθσ ανάμεςα ςτισ δίκαιεσ και μθ,  ανιςότθτεσ ςτθν 

υγεία. Αν θ κατανομι των κοινωνικϊν προςδιοριςτϊν τθσ υγείασ είναι ςυνεπισ με 

τισ τρεισ αρχζσ τθσ Δικαιοςφνθσ, οι ανιςότθτεσ ςτθν υγεία είναι «δίκαιεσ» (Rid, 2009). 

Ο Daniels υποςτθρίηει ότι θ αξίωςθ ςτθν ιςότθτα ευκαιριϊν μπορεί να είναι 

περιοριςμζνθ εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ πόρων, εν τοφτοισ οι αποφάςεισ, επιλογζσ και 

προτεραιότθτεσ που τίκενται πρζπει να είναι υπόλογεσ ςε δθμοκρατικζσ 

διαδικαςίεσ. Αυτι θ πλευρά τθσ διανεμθτικισ Δικαιοςφνθσ και θ δθμοκρατικι τθσ 

λογοδοςία και υπευκυνότθτά είναι θ αιτία για τθν ζκταςθ και τα όρια των 

υπθρεςιϊν υγείασ (Daniels & Sabin, 1997). Ωσ εκ τοφτου ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα 

ςτθν υγεία, όπωσ πρωτοποριακζσ και ακριβζσ φαρμακευτικζσ αγωγζσ, μπορεί 

δικαίωσ να περιορίηονται εφόςον οι αποφάςεισ είναι κοινωνικά υπόλογεσ και 

επιβάλλονται από οικονομικοφσ περιοριςμοφσ του ςυςτιματοσ (Nunes, 2003).   
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3.3 ΤΝΘΘΚΕ ΣΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ 

Για τθν εφαρμογι του πλαιςίου αυτοφ, τζςςερισ αναγκαίεσ ςυνκικεσ (ίςωσ όμωσ ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ όχι ικανζσ) πρζπει να ικανοποιοφνται: 

I. Δθμοςιότθτα (Publicity): αυτι θ ςυνκικθ απαιτεί διαφάνεια, ειλικρίνεια και 

ανοικτότθτα (openness) αναφορικά με τισ αποφάςεισ που λαμβάνονται και τθ 

δικαιολόγθςθ τουσ, δθλαδι πρζπει να είναι προςβάςιμεσ και ανοιχτζσ από το κοινό. 

Αν ικανοποιείται αυτι θ ςυνκικθ, για παράδειγμα ςε αποφάςεισ ςχετικά με τθν 

πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υψθλισ τεχνολογίασ ι ςτο ςχεδιαςμό ενόσ εκνικοφ 

ςυνταγολογίου, τότε ζνα είδοσ «νομολογίασ» κακιερϊνεται. 

II. Συνάφεια (Relevance): Θ ςυνκικθ αυτι απαιτεί περαιτζρω ερμθνεία από τθν απλι 

μετάφραςι τθσ κακϊσ περιλαμβάνει και κάποιουσ περιοριςμοφσ που παίηουν ρόλο 

ςτθν αιτιολόγθςθ των αποφάςεων που λαμβάνονται. Στον πυρινα τθσ 

αναγνωρίηεται το κεμελιϊδεσ ςυμφζρον και δικαίωμα για παροχι ποιοτικϊν 

υπθρεςιϊν υγείασ ςε όλουσ ςε ζνα ςχιμα ςυνεργατικό και ςυναινετικό με 

δικαιολόγθςθ που γίνεται κοινϊσ αποδεκτι ωσ λογικι. Θ ςυνκικθ τθσ λογικότθτασ 

ςτισ υπθρεςίασ υγείασ απαιτεί περιοριςμό των δικϊν μασ πεποικιςεων και αναγκϊν 

ςτο ςθμείο που δικαιόφρονα (fair minded) άτομα ςυμφωνοφν ςτθν κατάλλθλθ 

φροντίδα υγείασ για τον κακζνα υπό περιοριςμζνουσ πόρουσ. Με τον όρο 

δικαιόφρονα άτομα εννοοφμε αυτοφσ που αναηθτοφν όρουσ ςυνεργαςίασ 

αποδεκτοφσ από όλουσ. Το αντίκετο αναφζρεται ςε υποκείμενα που αγνοοφν τουσ 

κοινά αποδεκτοφσ και κεςμοκετθμζνουσ κανόνεσ ι αναηθτοφν μόνο τουσ κανόνεσ 

εκείνουσ που τουσ ευνοοφν.  Για παράδειγμα ςτον ακλθτιςμό δικαιόφρονα είναι τα 

άτομα που παίηουν ςφμφωνα με τουσ κοινά αποδεκτοφσ κανόνεσ του ακλιματοσ ι 

του παιχνιδιοφ. Βζβαια οι κοινά αποδεκτοί κανόνεσ από δικαιόφρονα άτομα δεν 

εξουδετερϊνουν τθν διαφωνία, ςίγουρα όμωσ τθν αμβλφνουν. Επίςθσ θ εφαρμογι 

των κανόνων μπορεί να περιορίςει τθν ζκταςθ τθσ διαφωνίασ. Ζτςι και ςτθν παροχι 

υπθρεςιϊν υγείασ ςτον ιδιωτικό ι ςτον δθμόςιο τομζα, δικαιόφρονα άτομα κα 

αναηθτοφν λογικζσ που κα ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των αςκενϊν δίκαια, υπό 

περιοριςμό πόρων. Ππωσ και ςτον ακλθτιςμό ζτςι και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 

υγείασ οι κανόνεσ που τίκενται διαμορφϊνουν το κοινό καλό, που είναι και ο ςτόχοσ 

τθσ ςυνεργαςίασ.  
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III. Ανακεωριςεισ και Ενςτάςεισ (Revisions and Appeals): Σφμφωνα με τθν ςυνκικθ 

αυτι, πρζπει να υπάρχει ζνασ μθχανιςμόσ που να δίνει τθ δυνατότθτα ανακεϊρθςθσ 

και τροποποίθςθσ των αποφάςεων που λαμβάνονται με μια διαδικαςία που κα 

ευνοεί το άνοιγμα ςυηιτθςθσ για προςβαλλόμενεσ αποφάςεισ ςε ευρφ και 

εξονυχιςτικό ζλεγχο. 

IV. Επιβολι (Enforcement): Θ διαδικαςία που επιβεβαιϊνει τθν ικανοποίθςθ των τριϊν 

παραπάνω ςυνκθκϊν γίνεται μζςω οικειοκελϊν ι δθμόςιων κανονιςμϊν. Θ 

ςυνκικθ αυτι αναγνωρίηει ότι οι δθμόςιοι κανονιςμοί είναι απαραίτθτοι αν οι 

οικειοκελείσ αποδειχκοφν ανεπαρκείσ. Οι ςυνκικεσ III και IV παρζχουν μθχανιςμοφσ 

που ςυνδζουν τθ διαβοφλευςθ και τθ λιψθ αποφάςεων ςε διοικοφμενουσ 

οργανιςμοφσ υγείασ με μία ευρφτερθ ςυμβουλευτικι διαδικαςία που κα τουσ 

μετατρζψει ςε υπεφκυνουσ για τα αποτελζςματα των αποφάςεων ςε μια 

μεγαλφτερθ διαβοφλευςθ για τθ δικαιοςφνθ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

Οι τζςςερισ παραπάνω ςυνκικεσ ςυνκζτουν το πλαίςιο τθσ «Λογοδοςίασ υπζρ 

Ορκολογικότθτασ» (Accountability for Reasonableness, AFR) (Daniels, 1999), που ζχει 

κερδίςει παγκόςμια αποδοχι τθν τελευταία δεκαπενταετία, ςε ςθμείο που να ζχει 

γίνει το κυρίαρχο παράδειγμα  ςτον τομζα τθσ πολιτικισ για τθν υγεία (Ham & 

Coulter, 2000; Martin & Singer, 2003; Norheim, 2003). Επίςθσ κάκε οργανιςμόσ 

υγείασ που εμπλζκεται με μθχανιςμοφσ προτεραιοτιτων και ικανοποιεί τισ 4 

ανωτζρω ςυνκικεσ αξιϊνει τθν ακριβοδικία (fairness), που είναι ο βαςικόσ ςτόχοσ 

και βιοθκικι αρχι των μθχανιςμϊν προτεραιότθτασ. Θ κυρίαρχθ ιδζα πίςω από τισ 

τζςςερισ αυτζσ ςυνκικεσ είναι θ μετατροπι των μεμονωμζνων λφςεων που δίνονται 

ςε ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ υγείασ ςε ζνα τμιμα μιασ ευρφτερθσ δθμόςιασ 

διαβοφλευςθσ για μεγάλα και δυςεπίλυτα προβλιματα πολιτικισ υγείασ (Daniels, 

1999). 
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3.4 ΚΡΙΣΙΚΘ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Και ενϊ το πλαίςιο ζχει χρθςιμοποιθκεί για να αξιολογιςει και να βελτιϊςει τθ 

δικαιοςφνθ ςτισ διαδικαςίεσ μθχανιςμϊν προτεραιότθτασ ςε διάφορα επίπεδα 

αποφάςεων και ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ υγείασ, ζχει επίςθσ δεχκεί ςφοδρι 

κριτικι για τθ ςυνζπεια ςτθν παροχι του περιεχομζνου τθσ διαδικαςίασ. Θ βαςικι 

ανθςυχία που προκφπτει είναι θ εξισ: Σε ποιο βακμό οι τζςςερισ ςυνκικεσ  είναι 

ςυνεπείσ με τα ςτοιχεία τθσ δικαιοςφνθσ που αναγνωρίηονται ςτα διάφορα επίπεδα 

αποφάςεων (Hasman & Soren, 2005); Είναι όμωσ αναμφιςβιτθτο το γεγονόσ και 

λογικό ότι οι απόψεισ περί δικαιοςφνθσ διαφοροποιοφνται ανάμεςα ςτουσ 

αρμόδιουσ για λιψθ αποφάςεων ανάλογα με το επίπεδο του οργανιςμοφ  αλλά και 

τουσ διαφορετικοφσ ρόλουσ του κακζνα, κακϊσ ζχουν διαφορετικζσ κουλτοφρεσ που 

επιδροφν ςτον κακζνα διαφορετικά (Daniels, 2005). 

Άλλο βαςικό ερϊτθμα που προκφπτει από μελετθτζσ, είναι αν οι τζςςερισ ςυνκικεσ 

που το αποτελοφν, ωσ  διαδικαςτικοί κανόνεσ, είναι ικανζσ να διαςφαλίςουν ότι οι 

παραγόμενεσ αποφάςεισ είναι δίκαιεσ, λογικζσ και νόμιμεσ ςτο βακμό που και 

εκείνοι που διαφωνοφν ι δεν ευνοοφνται από τισ αποφάςεισ αυτζσ, να τισ τθροφν 

και να τισ ακολουκοφν. Ριο ςυγκεκριμζνα το βάροσ πζφτει, όχι τόςο ςτθν ςυνκικθ 

τθσ επιβολισ (Enforcement) αφοφ διαςφαλίηει τθν εφαρμογι των υπόλοιπων 

ςυνκθκϊν, αλλά ςτισ ςυνκικεσ τθσ Δθμοςιότθτασ (Publicity), των Ανακεωριςεων και 

Ενςτάςεων (Revision and Appeals) και κυρίωσ ςτθ ςυνκικθ τθσ ςυνάφειασ 

(Relevance). Ριο ςυγκεκριμζνα για τθ ςυνκικθ τθσ Δθμοςιότθτασ και των 

Ανακεωριςεων και Ενςτάςεων ζχει υποςτθριχκεί ότι απαιτείται μεγαλφτερθ 

εμπλοκι του κοινοφ ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαβοφλευςθσ, κακϊσ είναι αμφίβολο 

κατά πόςο δίκαιεσ και νόμιμεσ είναι οι αποφάςεισ που παράγονται αν δεν υπάρχουν 

μεγάλεσ ευκαιρίεσ για τθ δθμόςια ςυμμετοχι. Ρράγματι ο Daniels ζχει 

προειδοποιιςει ότι θ απλι ςυμμετοχι του κοινοφ ςε επιτροπζσ, ςχιματα ι πάνελ 

δεν διαςφαλίηουν τθν μζγιςτθ δυνατι και δίκαια εκπροςϊπθςθ, δθμοκρατικι 

νομιμότθτα και καλφτερθ ποιότθτα του διαλόγου. Ριο ριηοςπαςτικι είναι θ πρόταςθ 

που ζχει γίνει ςχετικά με τθ ςυνκικθ τθσ Συνάφειασ, κακϊσ ζχει υποςτθριχκεί ότι 

δεν πρζπει κακόλου να εφαρμόηεται αφοφ το πραγματικό, θκικό και πολιτικό κόςτοσ 

είναι αρκετά μεγάλο. Μάλιςτα προτείνεται ι να απαγορευκοφν όλεσ οι 
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δικαιολογιςεισ και ερμθνείεσ των αποφάςεων ι όλεσ οι δικαιολογιςεισ να τεκοφν 

επί τάπθτοσ και να αξιολογθκοφν βάςει τθσ πραγματικισ τουσ αξίασ, ςυνζπειασ, 

αλθκοφάνειασ και ερμθνευτικισ τουσ δφναμθσ χωρίσ καμιά αναφορά ςτθν 

υποτικζμενθ κεωρία που ζχουν ωσ υπόβακρο, είτε είναι θ «Καινι Διακικθ», ι το 

«Κοράνι», ι «Τα κεμζλια τθσ Μεταφυςικισ των Θκϊν» ι θ «Θεωρία τθσ 

Δικαιοςφνθσ» (Friedman, 2008). 

Ραρά τθ μεγάλθ αποδοχι και δθμοςιότθτα που ζχει αποκτιςει θ εφαρμογι του 

θκικοφ πλαιςίου, και παρά τθν ανάγκθ και απαίτθςθ για κακιζρωςθ δίκαιων και 

νόμιμων διαδικαςιϊν ςε μθχανιςμοφσ προτεραιοτιτων ςτθν υγεία, ανεξάρτθτα από 

τθν ζλλειψθ ςυναίνεςθσ  ςε θκικά και πολιτικά κζματα, οι τζςςερισ ςυνκικεσ πρζπει 

να τεκοφν υπό ανακεϊρθςθ και όλεσ οι διαφωνίεσ πρζπει να αντιμετωπιςτοφν αν 

πρζπει να καταλιξουν ςε αποφάςεισ που κα γίνονται αποδεκτζσ από όλουσ.  
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ΜΕΡΟ 4: ΒΙΟΘΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΙΜΟΙ ΑΠΟ ΣΙ ΕΙΡΕ ΑΝΑΜΟΝΘ ΣΟ ΕΤ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΕΙ 

Το Ελλθνικό Εκνικό ςφςτθμα Υγείασ, από τθν ίδρυςι του και μετά κατάφερε να 

διατθριςει μζχρι και ςιμερα ςε ζνα ςθμαντικό βακμό, ζνα χαρακτθριςτικό που 

διζπει τα κοινωνικά ςυςτιματα υγείασ, αυτό τθσ ανοιχτότθτάσ του (openness). 

Δυςτυχϊσ με τα προβλιματα που αντιμετϊπιςε και αντιμετωπίηει ακόμα, δεν 

επαρκεί για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν για υπθρεςίεσ υγείασ του πλθκυςμοφ. Τα 

λάκθ και οι αςτοχίεσ του παρελκόντοσ ςυνζβαλαν ςτθ δθμιουργία περαιτζρω 

προβλθμάτων, ενόσ εκ των οποίων είναι και οι μεγάλεσ λίςτεσ αναμονισ για 

διενζργεια παρακλινικϊν και επεμβατικϊν πράξεων, χειρουργικϊν επεμβάςεων και 

προγραμματιςμζνων ιατρικϊν επιςκζψεων. Το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα εντείνεται 

ακόμα περιςςότερο με τον περιοριςμό των δαπανϊν και τθν τεράςτια ζλλειψθ 

πόρων, υλικϊν και ανκρϊπινων. Αντί να υπάρξει ζνασ κεντρικόσ και διαφανισ 

μθχανιςμόσ αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου, προτάκθκαν και εφαρμόςτθκαν 

θμίμετρα που επιτρζπουν θ ιεράρχθςθ και διαχείριςθ των περιςτατικϊν να γίνεται 

με τρόπουσ που αναδεικνφουν μείηονα ηθτιματα βιοθκικισ. 

Ζχοντασ ωσ οδθγό τισ βαςικζσ αρχζσ βιοθκικισ, και χωρίσ να χρειάηεται να γίνει 

περαιτζρω εμβάκυνςθ ςε φιλοςοφικά ρεφματα και απόψεισ αναφορικά με το κζμα, 

θ παραβίαςθ και των τεςςάρων, άμεςα ι ζμμεςα, πρζπει να προβλθματίςει τουσ 

ειδικοφσ, να προτακοφν και να εφαρμοςτοφν μζτρα και πλαίςια αντιμετϊπιςθσ του 

προβλιματοσ των ςειρϊν αναμονισ ςτο Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ. 

Αναλυτικότερα και ςε ςχζςθ με τθν βαςικι αρχι εκείνθ τθσ βιοθκικισ που 

ςυςχετίηεται άμεςα με τισ ςειρζσ αναμονισ, δθλαδι τθν αρχι τθσ Δικαιοςφνθσ, 

μποροφμε μετά βεβαιότθτασ να εξάγουμε το ςυμπζραςμα ότι προςβάλλεται και 

παραβιάηεται περιςςότερο και άμεςα. Το ςφςτθμα αν και δίνει ςτον κάκε πολίτθ το 

δικαίωμα για ιςότιμθ πρόςβαςθ (κυρίωσ μζςω των Τμθμάτων επειγόντων 

περιςτατικϊν), αυτό διακόπτεται μπροςτά από τθν πόρτα του γραφείου των 

γιατρϊν. Το κράτοσ για να αντιμετωπίςει τισ μεγάλεσ λίςτεσ για επίςκεψθ ςε 

εξειδικευμζνο γιατρό, αντί να επενδφςει ςε ζνα ολοκλθρωμζνο και δίκαιο ςφςτθμα 

Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ, δθμιοφργθςε τα απογευματινά ιατρεία και 

αυτόματα κατιργθςε το δικαίωμα τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ, ιδιωτικοποιϊντασ ςε 

ζνα βακμό το δικαίωμα ςτθν υγεία, αφοφ πλζον δεν ζχουν όλοι οι αςκενείσ τθ 
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οικονομικι δυνατότθτα κάλυψθσ των επιςκζψεων. Ο κεςμόσ των απογευματινϊν 

ιατρείων, δεν επθρεάηει όμωσ τθν αρχι τθσ δικαιοςφνθσ μόνο ςε ότι αφορά τισ 

επιςκζψεισ ςε εξειδικευμζνο ιατρό. Είναι γεγονόσ ότι θ ςειρά των χειρουργικϊν και 

επεμβατικϊν πράξεων πχ.  ενδοςκοπιςεισ εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από το αν 

ζχει προθγθκεί επίςκεψθ ςε απογευματινό ιατρείο. Επίςθσ κα περίμενε κανείσ ότι 

με τθν εφαρμογι του κεςμοφ των Ιατρείων Ολοιμερθσ λειτουργίασ, κα 

βελτιϊνονταν οι ςειρζσ αναμονισ ςτα Τακτικά Ιατρεία των Νοςοκομείων και των 

λοιπϊν Ρρωτοβάκμιων Υπθρεςιϊν. Δυςτυχϊσ θ οικονομικι κρίςθ, παρά τθν άνκθςθ 

του κεςμοφ τθσ Ολοιμερθσ λειτουργίασ, δεν επιτρζπει ςτουσ Ζλλθνεσ (ςτθν 

πλειοψθφία τουσ) να αναηθτιςουν ραντεβοφ ςτα απογευματινά ι ιδιωτικά ιατρεία, 

παρά μόνο ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ, διογκϊνοντασ ακόμα περιςςότερο τισ λίςτεσ 

αναμονισ των τακτικϊν πρωινϊν ιατρείων. Ρροκφπτει λοιπόν ότι θ αρχι τθσ 

Δικαιοςφνθσ παραβιάηεται ςτα Ελλθνικά Νοςοκομεία κατά ςυρροι αφοφ εξαρτάται 

από οικονομικά κριτιρια, παρά επιςτθμονικά και κλινικά τεκμιρια. Θ εφαρμογι των 

απογευματινϊν χειρουργείων, όςο κι αν ευαγγελίηονται κάποιοι ότι κα βελτιϊςει τισ 

λίςτεσ αναμονισ των επεμβάςεων, κα δθμιουργιςει περαιτζρω μείηονα κζματα 

βιοθκικισ που κα αφοροφν κυρίωσ τθν παραβίαςθ τθσ αρχισ τθσ Δικαιοςφνθσ.  

Μία ακόμα παράμετροσ που πρζπει να λθφκεί ςοβαρά υπόψθ κακϊσ επθρεάηει 

ςθμαντικά τθν αρχι τθσ Δικαιοςφνθσ, τθν αρχι τθσ Αυτονομίασ και ζμμεςα τθν αρχι 

τθσ ωφζλειασ και τθσ αποφυγισ βλάβθσ, είναι θ ζλλειψθ διαφάνειασ εκ μζρουσ των 

ιατρϊν χειρουργικϊν ειδικοτιτων,  ςχετικά με τισ λίςτεσ αναμονισ χειρουργικϊν 

επεμβάςεων. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχουν δθμοςιοποιθμζνα επίςθμα ςτοιχεία 

για αναμονι χειρουργικϊν επεμβάςεων. Κάκε γιατρόσ ζχει τθ δικι του προςωπικι 

λίςτα αςκενϊν και ο ίδιοσ με άγνωςτα κριτιρια ορίηει τθν ιεράρχθςθ των 

περιςτατικϊν του, ενϊ κα ζπρεπε κάκε κλινικό τμιμα να ζχει μια ςυγκεντρωτικι 

λίςτα υπό τθν επίβλεψθ και ευκφνθ του Διευκυντι τθσ κλινικισ, με ςτοιχεία άμεςα 

προςβάςιμα και ελζγξιμα από τθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου και τθν Υγειονομικι 

Ρεριφζρεια. 

Θ αρχι τθσ Αυτονομίασ του αςκενοφσ επίςθσ παραβιάηεται κατά ςυρροι  από το 

πρόβλθμα των ςειρϊν αναμονισ ςτο Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ, όταν θ πορεία και 

ζκβαςθ τθσ υγείασ των ατόμων ετεροπροςδιορίηεται από τον οικονομικό παράγοντα, 

προςβάλλεται ο ςεβαςμόσ ςτο πρόςωπό τουσ, κυρίωσ μζςω τθσ ζλλειψθσ 
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ενθμζρωςθσ και απαξίασ τουσ και τουσ καταργείται ζτςι το δικαίωμα για λιψθ 

αποφάςεων που αφοροφν επιλογζσ για τθν υγεία τουσ. 

Αν και το ςφςτθμα είναι ανοιχτό και δίκαιο αναφορικά με τθ διαχείριςθ των 

ςοβαρϊν και ζκτακτων περιςτατικϊν, εκείνων που κινδυνεφει άμεςα θ ηωι και θ 

ςωματικι του ακεραιότθτα, ερωτιματα δθμιουργοφνται για τουσ υπόλοιπουσ που 

προςπακοφν να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε αυτό. Σίγουρα θ βαρφτθτα τθσ 

κατάςταςθσ και τα κλινικά δεδομζνα του αςκενοφσ ςυνεκτιμϊνται από τουσ 

κεράποντεσ. Άγνωςτο όμωσ ςε τι βακμό και από ποιουσ παράγοντεσ επθρεάηονται. 

Συνεπϊσ θ αρχι τθσ ωφζλειασ επθρεάηεται άμεςα, όταν «παίρνουν» προτεραιότθτα 

περιςτατικά με κλινικι εικόνα χαμθλισ βαρφτθτασ ςε ςχζςθ με κάποια άλλα, και 

όταν ο γνϊμονασ επιλογισ τουσ είναι κριτιρια που δεν προςδιορίηονται ι δεν είναι 

διαφανι. Ακόμα και ςε περιςτατικά που νοςθλεφονται, ενϊ αξιωματικά δεν πρζπει 

να γίνεται καμιά ιεράρχθςθ, παραβιάηεται κατά ςυρροι θ αρχι τθσ ωφζλειασ και τθσ 

αποφυγισ βλάβθσ, όταν προωκοφνται χειρουργικζσ ι άλλεσ επεμβατικζσ πράξεισ, 

κατόπι παράνομθσ (under the table) αμοιβισ του κεράποντοσ ιατροφ ι του 

διευκυντι τθσ κλινικισ. Σε κάκε περίπτωςθ, όςο ο οικονομικόσ παράγοντασ 

παρειςφρζει και ορίηει το ιατρικό λειτοφργθμα και το δικαίωμα ςτθν υγεία, όποια 

μορφι αμοιβισ - «νόμιμθ» ι παράνομθ-  κι αν λαμβάνει, επιςείει ςοβαρά βιοθκικά  

ηθτιματα κυρίωσ αναφορικά με τθν παραβίαςθ των βαςικϊν αρχϊν Βιοθκικισ. 

Βζβαια τα φαινόμενα διαφκοράσ αποτελοφν τθ μία όψθ του νομίςματοσ. Οι 

ςτρεβλϊςεισ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ, ςε ζνα μεγάλο βακμό οδθγοφν ςτισ 

παράνομεσ αμοιβζσ. Ο κακόσ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ 

Υγείασ ςτθν Ελλάδα γενικότερα ςε ςυνδυαςμό με τθν απουςία ενόσ κεντρικοφ 

μθχανιςμοφ ιεράρχθςθσ περιςτατικϊν, βαςιςμζνο ςτθ διαφάνεια, ςτον ζλεγχο και 

ςε τεκμθριωμζνεσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, ςυμβάλλουν ςτθν ανορκόδοξθ 

ιεράρχθςθ περιςτατικϊν αλλά και ςτθ διόγκωςθ του φαινομζνου των παράνομων 

αμοιβϊν.  

Σθμαντικι παράμετροσ των ανωτζρω είναι και θ ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ ζναντι ςτο 

Σφςτθμα Υγείασ. Είναι βακειά ριηωμζνθ θ ανθςυχία ότι οι δθμόςιοι λειτουργοί και οι 

κυβερνιςεισ είναι αναξιόπιςτοι. Ο παραμζνων πατερναλιςμόσ εντόσ του πεδίου τθσ 

ιατρικισ είναι θ πιο κοινι λανκαςμζνθ απόδοςθ εμπιςτοςφνθσ, με τουσ αςκενείσ 

ζχοντασ ζλλειψθ εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ, να ςυμμορφϊνονται και να υπακοφουν 
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πολλζσ φορζσ τυφλά ςτισ ιατρικζσ οδθγίεσ. Για τθν ενίςχυςθ λοιπόν τθσ αξιοπιςτίασ 

των πρακτικϊν που ακολουκοφνται και των δραςτθριοτιτων ςτον Τομζα τθσ 

Ιατρικισ, είναι απαραίτθτθ θ λιψθ μζτρων που ενςωματϊνονται ςε μια καλι 

νομοκεςία, καλζσ ρυκμίςεισ, καλζσ πολιτικζσ, ορκζσ πρακτικζσ (πχ. ειςαγωγι 

ςυςτθμάτων Διαχείριςθσ Ολικισ Ροιότθτασ ςτουσ οργανιςμοφσ υγείασ) και ςυνεπι 

επαγγελματιςμό. Επίςθσ για τθ διαςφάλιςθ τθ ςωςτισ ιεράρχθςθσ τθσ βαρφτθτασ 

των περιςτατικϊν, θ αξιοπιςτία ωσ βαςικό χαρακτθριςτικό, μπορεί να επιτευχκεί 

είτε μζςω προγραμμάτων επιτιρθςθσ είτε μζςω προγραμμάτων διαφάνειασ δθλαδι 

με τθ διαςφάλιςθ διακεςιμότθτασ πλθροφοριϊν για το κοινό. Ιδιαίτερα ςτο δθμόςιο 

Τομζα, κάκε δθμόςιοσ οργανιςμόσ απαιτείται να κοινοποιοφν ςτοιχεία για το 

προςωπικό, το πρόγραμμά τουσ, τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται κλπ. (O’ Neill, 

2011). 
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